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Nové poznatl<y pri rešení
ol<ružních I<rižovatel<

:/I

Okružní križovatky se stávají stále castejším rešením'silnicních križovatek.
nejen v obcích a mestech, ale i ve volné krajine. Toto zvyšování poctu realizací
prináší vetší rozmanitost v rešení okružních križovatek, predevším z techto
hledisek:
1. Rešení prostorového (geometrického) usporádání križovatky:
o velikost prumeru okružní
križovatky
o

Ing. Petr Novotný, Ph.D.
Ateliér malých okružních
križovatek

šírka jízdního pruhu

2. Rešení výškového usporádání:
o výškové rešení stredového
prstence
o výškové rešení stredového ostrova
(pruhled skrz križovatku)
o rešení výšky a tvaru podsádek

jednotlivýchdelicícha smerovacích
ostruvku
o provedení detailu
o

rešení križovatek na úseku komu-

nikace s podélným sklonem vetším
než 3 %
3. Rešení materiálové:
o kvalitní stavebne technické
.

.

smerové i šírkovéusporádání'

vetví
o

o použití správných prvku v konstrukci križovatkyoz hlediska jejich
životnosti, správné funkce, a tím
i snížení provozních nákladu

4. Dopravne inženýrské funkce:
o kapacita
o úroven kvality dopravy "lt°drízených" pohybu (plynulost dopravy),
celková jízdní doba
o bezpeclJ.ost provozu na pozemních komunikacích
o

rozhledovépomery

o

obrat o 360.

-

~

zajištení (usnad-

nenO levých odbocení na frekventovaných komunikacích, eliminace
navigacní chyby ridice
o variabilita zatížení jednotlivých
vetví

,.

~

o

preprava nadmerných nákladu'

o

výtvarné rešení - mesto a krajino-

tvorný prvek, orientacní bod

fO

provedení
o

dodržováníprovádecíchlhut

o

bezpecné (odpouštejícO rešení

..

prvku
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Protože po puvodní neduvere tomuto typu križovatky autor pri poznávacích cestách po západní a jižní
Evrope rychle pochopil prínos tohoto
rešení, zacal se intenzivne zabývat
studiem okružních križovatek, jejich
aplikací, a tato cinnost vyústila
ve výzkum postavený na praktických
zkušenostech z realizovaných I pro-

..

DOPRAVYV

1 .2

CR

Smerové i šírkové usporá-

dání vetví
Pro správnou funkci okružní križovatky má velký význam smerové
a šírkové usporádání vetví. V praxi je
casto viditelný použitý tvar dle následujícího schématu:

jektu, vcetne spolupráce s uživa~eli
a správci komunikací. Výzkum vyústil
~

..

2

v užitné vzory a patentove chránená
rešení a nadále pokracuje.

..

CHYBNÉ
REŠENi
Ridic
postrehne
križovatku

~{,-v~~
~~

1
Rešení prostorového
(geometrického) usporádání
križovatky'

11111111

II

/

pozde

Schéma 1, napr. Litomerice,
ul. Lernosecká "/261 x 11/247

1.1 Velikost prumeru okružn(
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križovatky
Tento parametr je od zacátku považován za nejduležitejší "modlu",
od které se odvíjí kvalita návrhu
a fungování okružní križovatky. Jeho
precenování a nesmyslné požadavky
na jeho velikost jsou prícinou mnoha
chyb ve stavbe, zhoršení uživatelských parametru, nehospodárného
vynakládání investicních a provozních
prostredku a mnohdy zabrání realizaci križovatky. Smutným príkladem
nehodového místa je križovatka silnic
11/367a 11/430u Beztnerova, kde
došlo k nekolika nehodám s obetmi
na životech. Križovatka mohla být
ve stávajících plochách navrženaj:zrekonstruována jako okružní!
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.
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Již daleko dríve realizované stavby
prokázaly funkcnost okružníkrižovatky pri prumeru 20 m a zatížení
20 000 voz.jden. Zvetšovat velikost
prum,eru okružní križovatky nad
25.m má smysl pouze v následujících
prípadech:

vetší pocet ramen než 4
o úhel krížení silnic se výrazne

o

odlišuje od pravého úhlu
o

križovatkys vyššíkapacitou než.

20 000 voz.jden.

a vozidel na okruhu. Pro toto usporádání zároven vycházejí prízniveji
vlecné krivky, a tudíž je možné redukovat šírku okružního jízdního pruhu
na 4,5m. Dalším významným prínosem je snížení podélného smykového
namáhání krytu vozovky - méne
intenzivní brždení, plynúlejší prujezd
obloukem vetšího polomeru.

Toto provedení vjezdu privede vozidlo bez upozornení o zmene režimu
jízdy do okružní križovatky ve vysokt
rychlosti, a proto dochází k najetí
do stredového ostrova. Delicí ostruvek prichází o funkci ochrannou.

2.1 Výškové rešení stredového
prstence
Funkcí stredového prstence je zajistit
pro osobní vozidla prujezd križovatkou optimální rychlostí. Pro zajištení
této funkce je úcinnejší zvýšit stredový prstenec pomocí šikmých obrub
o 10cm had niveletu vozovky okružního pásu. Náhlá zmena náklohu
vozidla o 3 % a s tím spojené zvýšené
neg~tivní zrychlení je úcinnejším
prvkem regulace rychlosti prujezdu
križovatkou než nerovnost prstence.
2.2 Výškové rešení stredového
ostrova (pruhled skrz križovatku)
Stredovýostrov okružní križovatky
má být dostatecne postrehnutelný,
aby na križovatku upozornil. Tzn.
zvýšený, nejlépe klenutým zpusobem,
aby netvoril pevnou prekážku. Spolecne s VŠTEv Ceských Budejovicích
pripravujeme vzorové technické rešení
osvetlení stredového ostrova, které

MPPintegrované
v delícím ochronDém
ostruwu

Schéma 2, napr. Lázne Bohdanec 1/36 x "/333

Bezpecnejším rešením jsou delící
ostruvky dle schématu 2, které signalizují ridici zmenu dopravního režimu
s dostatecným predstihem a jsou
v nich integrována místa pro precházení. Smerové vedení a zúžení vozovky zajistí snížení rychlosti na vjezdu,
které je v první variante dle schématu 1 nutné zajistit striktním radiálním
vedením vjezdové vetve. Zároven toto
rešení zvyšuje kapacitu križovatky a je
výhodnejší pro menší rozdíl rychlosti
vozidel vjíždejících do križovatky

významne sníží riziko prehlédnutí križovatky nejen za snížené viditelnosti.
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Obr. 1: Detail stredového
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ostrova

(studie križovatky 1/35 x 1/17)
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2.3 Rešení výšky a tvaru podsádek jednotlivých delících a smerovacích ostruvku
Smerové a delící ostruvky mají
mít obrubu se svíslou lícní stranou
a podsádkou 18cm. Ta zajistí funkcní ochranu chodcu, príslušenství
komunikace (dopravních znacek
na ostruvcích) a zajistí viditelnost\
tohoto zarízení pri cerstvé snehové.
pokrývce.
Výška podsádky obrub a jejich tvar
a materiál jsou v konstrukci okružní
križovatky velmi duležité. Pri nízké
podsádce z klasických silnicních obrub (11-12 cm) dochází k prejíždení
nejprve nákladními a poté i menšími
vozidly, címž dochází k devastaci
techto prvku.

2.4

3

Provedení detailu

Chybným detailem v.provedení obrub delících ostruvku je plynulé snižování obruby nábehem, protože se
ztrácí její ochranná funkce a dochází
k poškozování ostruvku, vegetace
a pochozích ploch.

Rešení materiálové

Cást bodu této kapitoly je popsána
v kapitole predchozí, proto se zde
zameríme na bezpecné (odpouštejícQ
rešení prvku.
3.1

Kvalitní stavebne technické

provedení
Prejíždené (šikmé) obruby na delicích ostruvcích v intravilánu se zarízeními pro peší (prechody a MPP)
jsou chybné, pozbývají významne
ochranné funkce a naopak mohou
vozidlo privést do nehodového deje
s chodcem. Zároven neochrání svislé
Obr. 5: Chybné provedení snížení obrub delicího ostruvku

dopravní znacení (casté pripomínky
správce komunikace).

.

Správné provedení snížení je "skokové", pomocí nárožní obruby, nejlépe
zaoblené polomerem 10-20cm.

..

Obr. 8: Pardubice 1/36 - Nevhodné
rešeného prejíždenými obrubami

provedení ostruvku

~
Obr. 6: Pardubice - Ohrazenice,
Obr. 2: Litomyšl - vyvrácená obruba ze žulových krajníku

ul. Hradištská

- Spi)3vné

provedení obrub delicího ostruvku

2.5

Rešení križovatek na úseku

komunikace s podélným sklonem vetším než 3 %

Obr. 3: Rozpadlá betonová

Okružní križovatky na podélném
sklonu vetším než 3 % je treba rešit
velice peclive s prostorovou predstavívostí, aby nedocházelo k optickým
a funkcním deformacím stredového
ostrova.

obruba

3.2 Prvky v konstrukci križovatky
V oblasti križovatek, nejen okružních, je treba používat obruby
urcené do intravilánu obcí, dostatecne masivní a s funkcní betonovou
bocní operou. V prípade nevhodného
použití chodníkových obrub dochází
k rychlé degradaci konstrukce.

r

po

~

~

Obr. 9: Chrudim 1/17 - Vyvrácené obruby nevhodného
typu

Obr. 4: Nízká pod sádka osazení silnicní betonové
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Obr. 7: Optické a funkcní deformace

stredového

ostrova

Pro konstrukci stredového prstence
je duležité též poctivé upnutí dlažby

...

.
.

KRIŽOVATEK

I
-

...

L

MAGAZíN SPOLECNOSTI PRO ROZVOJ SILNiCNí DOPRAVY V CR

do obrub z obou stran a pri uložení
kamenné dlažby do betonu je treba
dodržet technologické postupy
zrání betonu a nárustu jeho pevnosti
(28 dní zrání betonu).

4

r

4.1 Kapacita + úroven kvality
dopravy

.
~

.
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.
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Dopravne inženýrské

funkce

Výzkumna provedenýchstavbách
prokázal, že správne navržená okružní križovatka s prumerem 20-25 m
má kapacitu 20 000 pvoz/den
s úrovní kvality dopravy ve špickách
na hodnote A- B. Svetelne rízená
križovatka má pri podobné kapacite
vetší prostorové nároky a pro pod~
razené dopravní smery horší úroven
kvality dopravy. V okružních križovatkách s potrebou vyšší kapacity
(> 25 000 pvoz/den) se odborná verejnost už i v Ceské republice zacíná
priklánet k principu spirálovitého
usporádání okružní križovatky a hledá jednotné a dostatecne srozumitelné rešení svislého a vodorovného
dopravního znacení. Na 11. zasedání
sekce Bezpecnost Ceské silnicní
spolecnosti, jehož soucástí byl kulatý
stul na téma ~pirálovité okružní
križovatky, se clenové dohodli, že
pro odbornou terminologii v Ceské
republice budeme pro tento typ
okružní križovatky používat název
"Spirálovitá", nikoliv "Turbo"~

+
1

I

+

1
I

I

pracovat na unifikaci jednotlivých
"stavebních" kamenu techto križovatek v oblasti technického provedení
a dopravního znacení - vodorovného
i svislého. Pro zvýšení bezpecnosti,
pro zamezení prímého prujezdu križovatkou a .zároven pro vytvorení 'rezervy pri soubežné jízde navrhujeme
k zretelnejší signalizaci zamýšleného
pohybu oddelovat fyzicky na vjezdu
všechny jízdní (radícO pruhy.

Pri zpracování nekolika studií okružních križovatek vyšší kapacity jsme
dospeli k rešením, kdy nejlepší z pohledu bezpecnosti, kapacity, úrovne
kvality dopravy a vynaložených
investicních prostredku je takové
rešení križovatky, které se.prizpusobí zátežovému diagramu intenzit
a vzniká tak križovatka "šitá" na míru
dané lokalite. Pro zachování srozumitelnosti komunikace (princip samovysvetlující komunikac~) je dobré

Jako raritu jsme zaznamenali obrat
kamionu s návesem do protismeru
na križovatce s prumerem 18 m.
V normálním režimu je pro tento manévr dostatecným prostorem križovatka s 0 25m.
4.3 Preprava nadmerných nákladu
Toto je další bod, na kterém intenzivne spolupracujeme s firmami,jež se
prepravou nadmerných nákladu zabývají. Rešení je ve stadiu overování
a prípravy schvalovacího procesu tak,
aby mohlo být po pripomínkování
zakotveno do vzorových listu a využíváno nejen na trasách, chránených
pro nadmerné prepravy.

-

Obr. 10: Detail delicích ostruvku na vjezdu

Záver

(studie križovatky 1/35 x 1/17)

Dobre navržené a kvalitne zreOkružní križovatka s temito prvky
díky odsazení "prímých" dopravních
proudu zlepší rozhledové pomery
v križovatce, a to v porovnání s usporádáním dvojice jízdních pruhu
na vjezdu do okružní križovatky bez
použití delicích ostruvku mezi' "radícími"pruhy.

alizované okružní križovatky
jsou úcinným prvkem silnicní infrastruktury a na svuj
potenciál využití cekají. Autora
príspevku teší, že se intenzivní
prací Ateliéru MOK spojenou
s výzkumema overováním
výsledku v praxi darí zvyšovat
kvalitu silnicní síte v Ceské

Dobre navržená križovatka tohoto

republice, zvyšovat bezpecnost
a plynulost silnicní dopravy.

typu zajistí daleko bezpecnejším
zpusobem a s menším zdržením, než
križovatka svetelne rízená, levá odbocení ve všech smerových vazbách.
4.2

Obrat o 3600

Pri provádení pruzkumu jsme zjistili
prekvapivou skutecnost. Okružní
križovatky jsou casto využívány
k obratu do protismeru hlavne
na križovatkách v zastaveném území.

Dobre fungující OK všech
typu prispívají k významným
úsporám celospolecenských
nákladu v oblasti investic,
údržby a ztrát z následku
dopravních nehod.
<,

Pri dotazování ridicu bylo zjišteno, že
zdaleka nejde jen o eliminaci navigacní chyby, ale prioritne o rešení
bezpecného levého odbocení v prusecné križovatce nebo pri vjíždení
do prostoru mimo vozovku a zpet.
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