
Okružní križovatky - aktuální stav legislativy a provozních
zkušeností v CR

Ing. Petr Novotný
Atelier malých okružních križovatek, Pardubice
Kancelár autorizovaná v oborech Dopravní
stavby a Mestské inženýrství

Okružní križovatky se stávají duležitým stavebním a dopravne inženýrským prvkem na silnicní síti Ceské

republiky. Bohužel o jejich prostorovém usporádání afunkci stále panují ruzné mýty, které jejich funkce
znehodnocují ajejich výsledkem jsou závady, které seprojevují kongescemi a/nebo poruchami stavebních

prvku križovatky. Obsahem clánku je popis zmen pripravených v legislative a poznatku z praxe v oblasti
okružních križovatek všech velikostí.

[Klícová slova: projektování okružních križovatek, zmeny oproti soucasným TP135, okružní križovatka,

prumer okružního jízdního pásu, rozhledové pomery, stredový prstenec, okružní križovatky s vysokou
kapacitou]

Roundabouts are becoming an important building and traffic engineering elementon the road network in the Czech
. Republic. As to their spatial arrangement, unfortunately, stili there are various myths that degrade their function

resulting in defects that manifest congestion and/or disorders of building elements of intersection. The article
describes the forthcoming changes in legislation and knowledge of the practice roundabouts of all sizes.
[Keywords: roundabouts designing, changes from the current technical guidelines No. 135, roundabout, diameter of

ring road belt, sights conditions, central ring, roundabouts with a high capacityJ

Okružní križovatky se pro jejich výhody v oblastibezpecnosti
provozu a plynulosti dopravy budují v Ceské republice stále
casteji.Na jejich usporádání a stavebníprovedení však panuje
nekolik názoru, které se místy dostávají do protikladu. V clán-
ku jsou zdokumentovány poznatky autora ze soucasného sta-
vu legislativy. Je zde popsána metodika projektování
okružních križovatek, kterou vydala Vysoká škola bánská -
Technická univerzita Ostrava, její rozdíly oproti soucasným

TP a Vzorovým listum (Dopravoprojekt Brno, a.s.) a vlastní
poznatky autora v této oblasti.

METODIKA PROJEKTOVÁNíOKRUŽNíCH KRIŽOVATEK
NA SILNiCíCH A MíSTNíCH KOMUNIKACíCH

V rámci rešení projektu VaV MD c. CG911-008-910 Vliv geo-
metrie stavebních prvku na bezpecnost a plynulost provozu na

okružních križovatkách a možnost predikce vzniku dopravních
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nehod byla v prosinci 2010 vydána metodika Projektování
okružních križovatek na silnicích a místních komunika-
cích.

Metodika je podkladem pro revizi technických podmínek
TP 135Projektování okružních križovatek na silnicícha míst-
ních komunikacích. Je urcena pro navrhování okružních
križovatek na silnicích, místních komunikacích a verejne prí-
stupných úcelových komunikacích, pricemž navazuje na
ustanovení CSN 73 6102 Projektování križovatek na pozem-
ních komunikacích, kterou rozširuje a upresnuje.

Cílem metodiky je dosažení optimálního návrhu geomet-
rického usporádání okružní križovatky, které zajistíbezpecný
a plynulý dopravní provoz v daném míste bez následného po-
škozování použitých stavebních prvku okružní križovatky vy-
volávajícího potrebu opakovaných oprav. Metodika
doporucuje vhodné návrhové parametry jednotlivých prvku
okružních križovatek i celkové dispozicní usporádání za-
jištující požadovanou bezpecnost návrhu za soucasného efek-
tivního využití financních prostredku vložených do stavby.
Duraz je také kladen na eliminaci prípadného bariérového
úcinku novebudovaných okružních križovatek na trasách po-
zemních komunikací, po kterých je realizována nadrozmerná
preprava, cožje v souladu s existujícíEvropskou smernicí pro
prepravu nadmerných nákladu po pozemních komunikacích
zedne 17.5.2006,která doporucuje clenskýmstátum vybudo-
vat celoevropskou sít koridoru pro prepravu nadmerných ná-
kladu.

K realizacicílu metodiky dojde jejím zapracováním do pri-
pravované revize stávajících Technických podmínek Minis-
terstva dopravy TP 135Projektování okružních križovatek na
silnicích a místních komunikacích. Metodika je proto zpraco-
vána jako návrh paragrafového znení budoucího nového pre-
pracovaného vydání techto technických podmínek.

ZMENYOPROTISOUCASNÝMTP 135

1. Zvýšenýduraz na bezpecnost návrhu
- Výcetpoctu kolizníchbodu jednotlivýchtypu križovatek.
- Duraz na zajištení nízkých jízdních rychlostí vozidel -

harmonizace rychlosti v prubehu prujezdu vozidla
križovatkou, optimální rozdíl by mel být do 20km/hod.

- Duraz na smerové a prícné šírkové usporádání komuni-
kace pred vjezdem do okružní križovatky (obrubníky,
výrazný delicí ostruvek v paprsku križovatky, retardující
smerové zakrivení pred okružní križovatkou). Tato
opatrení by mela eliminovat nehody na vjezdu do
okružní križovatky, a to nehodu najetím zezadu nebo
najetí do stredového ostrova.

Hodnoceníbezpecnosti(dle metodiky)
- Okružní križovatky s jedním jízdním pruhem na

okružním jízdním pásu i na vjezdech a výjezdech,umís-
tené na komunikacích s rychlostním limitem do
50 km/h (stavebne zajišteným), jsou jednoznacne nej-
bezpecnejší.

- Umístení jednopruhové okružní križovatky na komuni-
kacích s dosažitelnou príjezdovou rychlostí 70 km/h
a vyšší,je provázeno zvýšením relativní nehodovosti na
dvojnásobek ve srovnání s obdobnou jednopruhovou

okružní križovatkou umístenou na komunikacích

s rychlostním limitem 50 km/ho
- Okružní križovatka s klasickým dvoupruhovým usporá-

dáním okružního jízdního pásu a s dvoupruhovými
vjezdy a výjezdy vykazuje 4,4krát vyšší nehodovost ve
srovnání s jednopruhovou okružní križovatkou umíste-
nou na komunikacích se stejnými rychlostními podmín-
kami na príjezdových úsecích.

Pozn.:Nehodovost na typu spiráloviteusporádanévícepruhové
okružní križovatky nebylazjištována s ohledem na minimální
výskyt tohoto typu križovatky v Ceskérepublicev dobe
zpracování revize TP 135.

2. Vhodnost použití okružní križovatky - oproti
puvodnímu doporucení pribyly další lokality

- Pri rešení krížení pozemních komunikací svícenež ctyr-
mi paprsky.

- V místech, kde z titulu vrcholového oblouku nebo sme-
rového oblouku nelze použít klasickou prusecnou nebo
stykovoukrižovatku pro nesplnení podmínek rozhledu.

- V místech vidlicových, odsazených, hvezdicových
križovatek,križovatek typu "K" (CSN736102- obr. 5).

- V místech, která je potrebné dopravne zklidnit, napr.
v prutahové cásti komunikace, obytných zónách a zó-
nách 30.

3. Geometrické usporádání
- Duraz na zachováníplynulosti prujezdu na komunikaci,

do níž je križovatka uložena (pOZil.autora: souvisí
ovšem silne s kapacitou križovatky a intenzitou provozu
na križujících komunikacích).

- Spojovacívetevkrižovatky - nove do ní muže být, pri za-
chování rozhledu, pro technicky dosažitelnou rychlost
pripojena komunikace nebo sousední nemovitost.

- V definicikapacityokružníkrižovatkysemetodikaodvolá-
vá na pripravovanéTP, jejichžautorem je EDIP, s.r.o.

- V obrázku Zobrazení a popisy vybranýchprvku okružní
križovatky je proti stávajícím TP dominantním prvkem
pro prevedení peších místo pro precházení.

4. Podklady návrhu
- Tabulka 4.1 Skupina vozidelpro volbu smerodatného vo-

zidla je zjednodušena, vozidla jsou rozdelena do peti
skupin dle délek:6,10,18,22 a více než 22 m.

- Je doplnena kapitola 4.1.5Nadrozmerné vozidlo.

5. Zásady návrhu
- V kapitole 5.2 Okružní križovatka je uvedena nová zá-

sadní veta,kterou se vyznacujeokružní križovatka: "Jed-
notlivé vjezdy i výjezdy mají na sebe pokud možno
bezprostredne navazovat, aby vnejší prumer okružního
jízdního pásu byl co nejmenší". ,

- V odst. 5.2.1Vjezdje jednoznacne preferován vjezd radi-
ální a je yYpuštenpuvodní clánek 5.2.1.2Vjezd pripojo-
vacím pruhem.

- V odst. 5.2.2Výjezdje v odst. 5.2.2.4Polomeryodbocova-
cích smerových oblouku dovolen tecnový výjezd a pro-
hlášen za nejlepší. Návrhová rychlost se omezuje na
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30 km/h pouze pokud zde precházejí chodci, ci je jiný
duvod snížení návrhové rychlosti.

- V odst. 5.2.3 Okružní jízdní pás je upušteno od rešení ví-
cepruhového a spirálovitého.

- V odst. 5.2.7 Spojovací vetev je nove povolena možnost
napojení jiné komunikace ci sousední nemovitosti.

- V kapitole 5.4 Bezpecnost dopravy na okružní križovatce,
odst. 5.4.2Pohyb chodcuje nove preference míst pro pre-
cházení pred prechody. Je opakovane upozorneno na
nutnost dodržet odsazení chodníku a zábradlí od
okružního jízdního pásu.

- V kapitole 5.5 Umístení obslužných dopravníchzarízení
a pripojení sousedníchnemovitostí je v odst. 5.5.1Pripo-
jení sousední nemovitosti nebo zarízení znovu popsána
možnost napojení do spojovací vetve sousedních pa-
prsku križovatky.

- Odst. 5.5.2Chodníkovýprejezd - zmizelyomezující pod-
mínky pro toto rešení.

- Odst. 5.5.4Zastávky hromadné dopravy osob - nove se
pripouští zátkovázastávkana komunikacích funkcní trí-
dy C a ve výjimecných prípadech i na okružním pásu
vhodne parametricky usporádané okružní križovatky.

- V kapitole 5.6 Dopravní znacení a dopravní zarízení
okružních a miniokružních križovatek je v odstavcipopi-
sujícím znacení na vícepruhové okružní križovatce do-
plneno slovo "spirálovité".

- V kapitole 5.7 Osvetlení okružních križovatek je krome
prechodu doplneno i místo pro precházení (jako prefe-
rované rešení).

6. Výpocet kapacity okružních križovatek
- Nove je odkaz na nové TP zpracované firmou EDIP,

S.r.o.

7. Vzorové listy okružníChkrižovatek
- Nove odkaz na Vzorové listy vypracova9é Dopravopro-

jektem Brno.

Vzáveru metodiky je kapitola srovnání novosti postupu:
- Oproti ustanovením v predchozím vydání TP 135 se

upouští od vnitrního delení okružních križovatek podle
velikosti prumeru. Okružní križovatky s dvoupruh°VÝm
okružním jízdním pásem se k realizaci nedoporucují,
protože jejich kapacita není podstatne vyšší oproti
okružním križovatkám s jednopruh°VÝm okružním
jízdním pásem, ale jsou na nich castejší a závažnejšído-
pravní nehody. Výjimku tvorí prípadné svetelne rízené
okružní križovatky, poprípade spirálovite usporádané
okružní križovatky, které se reší podle CSN 73 6102.

- Ve srovnání s drívejší zvyklostíse doporucuje navrhovat
vjezdové i výjezdovépolomery o vetších hodnotách tak,
aby byla zajištena požadovaná smerová odchylka pro
snížení rychlosti pri prujezdu okružní križovatkou, a
soucasne aby nedocházelo k opakovanému poškozování
okraju vozovky pojíždením zejména rozmernými
vozidly, jak se to v dosavadních realizacích casto stává.

- Nove je oproti predchozí úprave v TP 135 rešena také
problematika zajištení rozhledových pomeru na
okružních križovatkách.

- Metodika bylav prubehu zpracování konzultována s od-
bornou verejností v rámci Konference k okružním
križovatkám na pozemních komunikacích, konané ve
dnech 9. a 10.listopadu 2010v Hradci Královéa nekteré
pripomínky odborníku byly zapracovány.

POZNATKY AUTORA CLÁNKU

1. Nevhodnávolbaparametrunávrhovýchprvku
Zahrnuje ješte další negativní aspekty,které nejsou v metodice
zmíneny.Jsouto rádove vyššíinvesticní a provozní náklady na
strane uživatelu i správcu komunikací. Dogmatické trvání na
velikosti okružní križovatkycasto znemožní její realizacia vy-
rešení dopravne (kapacita nebo nehodovost) problematické
križovatky.Proto považuji zaveliceprínosnou vetu: "Jednotli-
vé vjezdy a výjezdymají na sebe pokud možno bezprostredne
navazovat, aby vnejší prumer okružního jÍzdního pásu byl co
neimenší".

Pri zpracování projektu a vlastním výzkumu jsem objevil
další prícinu nevhodných geometrických parametru
okružních križovatek, a to nedostatecne kvalifikovanépoužití
software - Torus raundabouts. Tento program má v základ-
ním nastavení minimální delicí ostruvky na vetvích okružní
križovatky a pokud s ním projektant nepracuje, vznikne de-
tail, který je nebezpecný z následujících duvodu:

- delicí ostruvek nezajistí dostatecné smerové vychýlení
príjezdové vetve,

- delicí ostruvek nezajistí úpravu prícného usporádání ko-
munikace,

- delicí ostruvek nezachrání chodce pri precházení rozde-
lením místa pro precházení,

- delicí ostruvek neupozornuje dostatecne vcas na
okružní križovatku.

Typickým príkladem tohoto usporádání je MOK v Litome-
ricích (Žernoseckáx III247) - viz priložené obr. 1a 2.

2. Stredový prstenec
Sporným bodem geometrických prvku je také stredový prste-
nec. Autori metodiky dospeli k názoru, že jeho použití je nut-
né pouze v oduvodnených prípadech a není soucástí vozovky.
Muj názor je naopak takový,žepouze v ojedinelýchprípadech
nutný není a je soucástívozovky.Duvodem je práve v metodi-
ce zminované zajištení co nejmenšího (prijatelného) rozdílu
rycWostí vozidel projíždejících križovatkou. A to lze zajistit
pouze rozdílným materiáloVÝmusporádáním pojíždené vo-
zovky na križovatce pro skupinu vozidel osobních a skupinu
vozidel nákladních.

Požadaveknezrizování prstencu je dán jejich malou trvanli-
vostí. To je však dáno nevhodne použitými stavebními prvky'
a/nebo nedodržením technologických lhut výstavby.Ve vzo-
rových listech, na které se metodika odvolává,je stredový prs-
tenec na križovatkách, krome velkých a prstencových
okružních križovatek, uvažován;vcetne materiálového rešení
a výškového usporádání.
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Obr. 1 Nevhodne tvarovaný delicí ostruvek, náhlá zmena parametru

trasy

------

.--

Obr.2 Nepostrehnutelný delicí ostruvek, prechod mimo delicí ostru-
vek

3. Rozhledové pomery
Problematiku rozWedovýchpomeru jsme podrobne rozebrali
s kolegy v ateliéru a máme za to, že' není rešena uspokojive
z hlediska faktické správnosti a srozumitelnosti. Jsou zde do
jednoho pole spojeny rozWedy pro zajištení vzájemné pred-
nosti vozidel a rozWedypro zastavenÍ.Naše predstava o zná-
zornení rozWedových polí (pro jednu vetev okružní
križovatky)je v následujícím schématu.

4. Vzorové listy
Vzorové listy se zabývajíkrižovatkami okružními jednopru-
hovými v peti prípadech (pouze jedna s rešením cyklistické
dopravy), lx spirálovitá a 2x prstencová (mimoúrovnová
okružní), z nichž jedna je v usporádání, které metodika nedo-
porucuje (dvoupruhové vjezdy+ dvoupruhový okružní jízdní
pás). Miniokružní križovatka zde chybí. V techto vecech vi-

Lektorský komentár
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Schéma znázornení rozhledových polí (pro jednu vetev okružní
križovatky)

dím rozpor mezi obema pomuckami pro uživatele. Na trech
príkladech je rešen prujezd nadmerných vozidel.2x deforma-
cí tvaru okružní križovatky, elipsa a kruhová úsec stredového
ostrova, které jsou na úkor ostatních vlastností okružní
križovatky a jedenkrát prejezdem pres stredový ostrov, který
vyžaduje demontáž dopravního znacenÍ.

Obr. 3

5. Pokrok v technických rešeních pripravovaný
v Atelieru MOK

Vespolupráci s dalšími partnery pripravujeme nová technická
rešení pro:

- konstrukci stredového prstence,
- zajišteníplynulého prujezdu nadmerných nákladu a vo-

zidel s právem prednosti v jízde.

ZÁVER

Metodika posouvá projektování jednopruhových okružních
križovatek a miniokružních križovatek k evropskému stan-
dardu. Rešení kapacitních okružních križovatek zde chybí.
Pro nové 'IP 135by bylo dobré vzájemne sladit TP a Vzorové
listy a vyrešit preWedným a vecne správným zpusobem roz-
Wedovétrojúhelníky.

Dále by bylo treb~ vytvorit (doplnit) TP pro okružní
križovatky s vysokou kapacitou, prípadne križovatky
miniokružní.

Verím, že potom budou nove vznikající okružní križovatky
ješte bezpecnejší a zároven umožní plynulejší provoz na po-
zemních komunikacích v Ceské republice.

Autor se ve svém clánku dotýká velmi aktuální problematiky - správného utvárení okružních križovatek. Na naší silnicní síti byla vybudována

rada okružních križovatek, které mají bezesporu výrazný vliv na snižování nehodovosti. Jen cást z nich ale byla realizována v souladu s nejnovej-
šími poznatky. I když již pred lety dostali projektanti k dispozicí Technické podmínky 135 Projektování okružních križovatek na silnicích a míst-

ních komunikacích, nebylo jednoduché podle nich projektovat a rídit se jimi, a dusledkem tohoto stavu bylo, že se v nedávné dobe zapocalo
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sjejich novelizací. Vsoucasné dobe je vypracovaná metodika, jež by se mela prevést do nových podmínek. I když v mnoha smerech došlo k vylep-

šení, stále je možno o nekterých statích prinejmenším polemizovat. Dukazem toho je i tento clánek, který na nekteré nesrovnalosti nejen pouka-

zuje, ale i uvádí možnosti zlepšení. Týká se to velikosti okružních križovatek, existence okružního prstence, rozhledových pomeru i úpravy

Vzorových listu. Z hlediska správného utvárení okružních križovatek považuji za nejduležitejší první dve z uvedených poznámek, protože mají

bezprostrední dopad na to, zda se okružní križovatky budou vubec realizovat ajakou budou mít podobu. Predevším v metodice uvedené opetov-

né prirazení okružního prstence ke stredovému ostrovu, a ne do plochy okružního pásu, a pochybnosti o jeho uplatnení na jednopruhových
okružních križovatkách, budou mít neblahý vliv na velikost okružních križovatek a jejich bezpecnost. Je ke škode veci, že ani v nové metodice ne-

došlo zatím v tomto smeru ke zlepšení. Problematiku rozhledovýchpomeru autor clánku navrhl rešit obdobne jako u klasických (neokružních)

križovatek. Délky rozhledu pro dání prednosti a pro zastaveníjsou v clánku stanoveny správne a bylo by možné prevzít je jako doplnení, ci upres-

není príslušné kapitoly metodiky, resp. podmínek.

Je chvályhodné, že metodikou nekoncí polemika nad novelizací technických podmínek TP 135 a že neco z výše uvedeného v nich snad najde

uplatnení. .

Ing. Josef Andres, Centrum dopravního výzkumu, v. v.i.


