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križovatky (MiniOK) jsou v Ceské republice bohužr;:1 stáleprijímány
s neduverou. Pritom prísprávném
návrhu a povžit{se
Miniokružní
jedná o vysoce efektivn~ bezpecné a kapacítní rešení. Toto tvrzení máme overeno v praxí nejen ze zahranic~ ale i z Ceské republiky.

S tímto typem križovatkyjsem se poprvé setkal v odborné literature v roce 2000 a v zápetí v roce 2001 jsem mohl jejich usporádání
a provoz na nich studovat v Itálii.Ve meste Cattolica bylo rešení križovatky jako miniOK naprosto dominantní. Bylovidet, že ridicijsou
na tento typ križovatkyzvyklí,provoz byl neuveritelne plynulý.Vozidla se z jednotlivých paprsku križovatky zarazovala bezprostredne
za další vozidlo - odstupy bylysrovnatelné s plynulou jízdou v pruhu
príslušnou rychlostí.
Križovatky vyžadují minimální prostorový nárok, byly umísteny
do stávajících dopravních ploch a stredový ostrov je mnohdy tvoren
pouze znacením prikázaného smeru objíždení s vyznacením výjimky
pro vozidla skupiny Nl a vetší.
V Ceské republice jsme první miniOK realizovali v roce 2004
v Rychnove nad Knežnou.
Od té doby bylo podle našich projektu realizováno cca 30 križovatek ruzného provedení, od vyznacení dopravním znacením (stredový
ostrov je chránen užitýrT'Úvzoremc. 14652), po stavební provedení
v zámkové nebo žulové dlažbe.
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Parametry miniOK
vnejší prumer okružního pásu križovatky je D < 22 m

.

umožnuje plynulý prujezd vozidla skupiny 01,02 a Nl po zpevnené vozovce
okružní pás má jen jeden jízdní pruh
vjezd do križovatky je jednopruhový

vjezdy a výjezdyz okružní križovatky na stejném paprsku križovatky nemusí být rozdeleny delícím smerovacím ostruvkem

strední ostrov muže být z cásti nebo plne pojíždený s odlišným povrchem vozovky, co do struktury povrchu a prícného profilu poprípade barvou, a to pro prujezd vetších vozidel, než je návrhové vozidlo
Stavební úpravá miniokružní križovatky musí umožríit i obcasný prujezd vozidla skupiny N2, avšak zpusobem jako u prusecné križovatky.
V tom prípade musí dát vozidlo všem ostatním vozidlum prednost.

Místa užití s nejvetším prínosem (bezpecnostní hledisko)
Typy križovatek s nejvetším prínosem v oblasti bezpecnosti pri
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zmene dopravníhorežimuna MiniOK:
obecne križovatkyse "zalomenou" hlavní silnicí,obzvlášte lokality s tzv. "psychologickou" predností

Obrázek 1: MinfOK v Itálii (Cattolica) - stredový "ostrov" tvoren pouze dopravním znacením, prujezd vozidla N2.
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na hlavní
odsazení stykové križovatky s nejasnými hranicemi
križovatky stycné a prusecné s nedostatecnými rozhledy pro dávání prednosti
križovatky, kde je žádoucí zpomalení prujezdu vozidel po hlavní

(vjezddo obce, umožnení vjezduz vedlejšía nebo levého odbocen0

. križovatkyv zónách "Tempo 30" a obytných zónách
križovatky ve stísnených pomerech, s nejasným vedením komuni-

kací a usporádáním paprsku. Jsou casto výsledkem chaotického
a neplánovaného utvárení komunikací

Další významné realizace
Pardubice- U Kalvodu
Križovatka je vyznacena na míste prusecné križovatky na silnici
111/32224 s místní komunikací, která spojuje mestskou cást Ohrazenice s Tmovou a dále centrem Pardubic. Celkové zatížení križovatky
dle scítání z r. 2005 je 22.000 vozidel za den.
Hlav~ímproblémem této križovatkyv puvodním stavu byla vysoká
intenzita na 111/32224 a obtížné vyjíždenívozidel MHD z vedlejších
ulic- cekacídoba nekdyaž 8 minut.
Zmenou dopravního režimu tyto problémy odpadly a križovatka
slouží již 7 let ke spokojenosti uživatelu. V roce 2008 bylo toto reše-

križovatky, kde je na stávající vedlejší vyšší intenzita dopravy, než ~ ní stabilizováno vybudováním ochranného

Obrázek 2: Mini OK v Rychnove nad Knežnou
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Obrázek 3: Pardubice
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.cyklisty a prechodem

pro chodce v definitivní podobe a v roce 2009
doplnením pruhu pro cyklisty.
Križovatka i pres vysoké dopravní zatížení funguje bez dopravních

problému. Križovatka se osvedcila i v zimním provozu, fotka dokazuje,
že stredový ostrov zdaleka není pojížden. Križovatka byla v roce 2005
vyhodnocena jako stavba s nejvyšší rentabilitou v pardubickém kraji.

Bystrice nad Pernštejnem
Križovatka se nachází na silnici II.trídy 11/357v míste, kde se puvodne hlavní silnice ..láme" pod úhlem cca 900. Zvláštností je její
poloha v nadmorské výšce pres 600 m. Jak je videt z fotografie, križovatka dobre funguje i v zimních podmínkách, prostorove je dostatecná, pro bežný provoz funguje jako plnohodnotná okružní.
Litomerice - Na Kocande
Dalšívýznamnou realizacíje križovatka na silnici I. trídy 1/15, ulice

Obrázek 4: Bystrice nad Pernštejnem - Vzorne provedená zimní údržba

Na Kocande, se silnicí 11/261 a ulicí Alšovou. Križovatka byla též budována jako docasná, ale funguje pri zatížení 16.000 voz/den spolehlive. Je jednou z križovatek, prezentovaných v prednášce "Optimální velikost okružní križovatky". Tato križovatka svojí realizací
a funkcí dokazuje, že i na frekventovaných a dopravne výzamných
silnicích lze úspešne relaizovat nízkonákladové okružní križovatky.

Roudnicenad Labem
Miniokružní križovatka v Roudnici nad Labem je na silnici 11/240
ve vyústení ulice Alej 17. listopadu. Križovatka zvládá bez velkých
omezení denní intenzity 18.000 vozlhod. Její zvláštností je provázanost s vedlejší okružní kri?ovatkou - vzdálenost stredu križovatek je
61,5 m. Další" perlickou" z projednávání stavby je, že to byla jediná
možnost zvýšení kapacity stávající križovatky, ke které nemel odbor
památkové péce zamítavý postoj. Križovatka má 0 20 m a provoz-

ní zkušenostiukazují,že menšíprumer16 - 18 m by bylvýhodnejší.
Záver
Zkušenosti z Ceské republiky ukazují, že miniokružní križovatky fungují a mají na komunikacnísíti své rnísto, zatím nedocenené. Provoz na nich je plynulýa bezpecný, pro bežný provoz funguje
jako okružní križovatka klasická,.bez pojíždení stredového ostrova.
Na skromné rozmery mají vysokou kapacitu. Velkou predností techto križovatekje nízkáinvesticnínárocnosta krátkádoba stavbya tím
spojené uzavírky.Verím,že tento clánek prispeje k jejich rozšírení.

Obrázek 5: Litomerice - Na Kocande - Levé odbocení návesu
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Nezbývá mne nic jiného než se pripojit k názoru autora clánku, protože miniokružní križovatky jsou opravdu v CR nedoceneným druhem križovatek, který dokáže rešit celou radu
dopravních problému, za minimálních financních prostredku.
V clánku jsou ukázány príklady funkcní aplikace miniokruzích
križovatek i na komunikacích pomerne zatížených. Prínosem je
zároven zmínka o velikosti vnejšího prumeru okružního pásu.
Není mne jasné, proc v CR neustále prevládá názor o tom,
že cím vetší prumer okružní križovatky, tím vetší její kapacita.
Príkladyuvedené v clánku dokazují, že toto tvrzení není pravdivé. Verím tomu, že clánek prispejek castejšímu využíváními-

niokruzíchkrižovatek v Ceskérepublice.
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Ing. Martin Smelý
VUT Brno
Obrázek 7: Rybitví - OK0 22 m zachránilavýznamnýstrom
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