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Navrhování okružních križovatek IV - chyby usporádání
vjezdových vetví
Ing. Petr Novotný, Ph.D. (Atelier malých okružních križovatek, pardubice, petr.novotny@ateliermok.eu)

Úvod
Dekuji kolegovi Ing. Janu Adámkovi za reakci na clánek v casopise
Dopravní inženýrství 2/2012 "Modernizace silnice 111/0362Pardubice - Ohrazenice". Z textu je videt. že je stále treba i mezi odbornou
verejností dále šírit a propagovat myšlenky správného a bezpecného
utvárení okružních križovatek.
Proto volne navazuji 4. dílem navrhování okružních križovatek
na seriál clánku, tentokrát s podtitulem: "Chyby usporádání vjezdových vetví".
Naprosto souhlasím s kolegou, že: W" novostavby, úpravy a rekonstrukce komunikaci se maji navrhovat v souladu se strategií "samovysvetlujic/ a odpouštejicí komunikace"". A nyní vysvetlím, proc
nekteré okružní križovatky tomuto postulátu neodpovídají a proc kritizovaná križovatka v Ohrazenicích tento princip splnuje a ocenení si
právem zaslouží.

Križovatky s chybným napojením vetví na okružní
pás - príklady
Jak jsem již nescetnekrát

prezentoval,

jsou

v Ceské

republice

v mnoha prípadech staveny okružní križovatky s chybnými parametrY: Kombinací použití nevhodného software, který chybný tvar
okružní križovatky generuje automaticky, návrh zbytecne velkého
prumeru vlastního okruhu a snaha ušetril zábor pozemku (prípadne
nevedomost projektanta nebo snaha o minimální pracnost zpracování projektové dokumentace) vedou
k chybnému návrhu napojení vetví
križovatky na okruh. Této problematicebyla venována i cást prednášky
"Nové poznatky pri rešení okružn ích
križovatek" na 20. silnicní konferenci 2012 v Plzni.
Chyba spocívá v tom, že komunikace je vedena k okružní križovatce
co nejdéle s rovnobežnými jízdními
pruhy na stred ostrova a tesne pred
ním je "nepostrehnutelným" delicím a navádecím ostruvkem napojena ostrým obloukem bez prechodnice do okružního jízdního pásu.
Pokud je toto usporádání kombinované ješte s dlouhým prímým

úsekem pred križovatkou, jako na križovatce v Jenci (750 m), je jen
otázkou statistiky, kdy dojde k nehode najetím do stredového ostrova. Zde se ješte spojuje souhra vlivu stromoradí podél komunikace
ve smeru na pavlov, která pusobí, že stredový ostrov splyne s pozadím a je pozde postrehnutelný. Tretím nepríznivým vlivem je delící
ostruvek minimální délky se sníženými obrubami, dláždený kostkou
šedé barvy a bez znacky C4a.
Prehnaná obava, že križovatkou neprojedou vozidla skupiny
N2 a N3 též souvisí se špatnou geometrií návrhu.
Spolecným rysem techto križovatek je poloha v extravilánu, následující po dlouhém rovném úseku. Mnohdy liniové vedení podporí
i alej stromu za križovatkou.
Ke stejnému záveru dospela v rozboru nehodovosti, provádením
v návaznosti na projekt Besidido na 26 okružních križovatkách v CR
i Ing. Zuzana Carská, Ph.D- [1]:
"Nedostatky u nevhodne navržených okružních križovatek s jedním pruhem na okruhu jsou malé nebo úplne chybejic/ zvýšené fyzícké strední delící ostruvky Nasmerování vjezdu tak, aby smerovalo
ke stredu okružní krížovatky jak je 'v souladu s všeobecným doporucenlm pro projektanty, by melo být pozvolnejší a realízováno
na delšlm úseku než provést nasmerování vjezdu ke stredu ostruvku
krátkým smerovým obloukem o malém polomeru v tesné blízkosti
okružního pásu. "
Dále doporucuje: "Dále zbytecne neodsazovatprechody prílíš daleko
od okružního pásu, aby se neprodlužovala chodcum peší cesta."
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Obrázek 1: Schéma chybného tvaru napojení vetví do okružní križovatky

Obrázek 2: Jenec - 750 m dlouhý prímý úsek pred
križovatkou, zdroj: mapy Google
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Obrázek 3: Situace križovatky zdroj: mapy Google
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Obrázek 4: Vjezd od Jence, nevýrazný ostruvek, chybí C4a,zdroj: mapy Google
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Inzeny!!..!!
Križovatky se správne napojenými vetvemi

V prípade, že by ridic porušil všechny tyto predpoklady a do križovat-

Kritizovaná križovatka v Ohrazenicích je úplne jiného typu. Delicí
ostruvky jsou výrazne delší a príjezdové vetve jsou smerove vychýleny již cca 30 m pred križovatkou. Trajektorie príjezdu je významne príznivejší, ridic díky optickému zúžení dopravního prostoru dríve
zpomalí a do smerového oblouku, který má príznivejší parametry najíždí již pripraven a menší rychlostí. Pro prípad pozdního zpomalení
kvalitne provedený obrubník vedený pod malým odchylným úhlem
od prímého smeru, má možnost usmernit"vozidlo zpet do jízdního
pruhu. Toto rešení též výrazne zmenšuje možnost degradace krajnice
na vnitrním oblouku pripojovací vetve.

ky vjel vysokou rychlostí, bude se pravdepodobne pohybovat po naznacených trajektoriích, ve smeru od západu jej usmerní delící ostruvek. Kamenné prvky (menhiry) tvorí pri príjezdu od jihu orientacní
prvek, barevne odlišný, který ridice vede k pozornosti.
K úplné historii zrodu križovatky je treba ríct, že menhiry byly
do križovatky osazeny dodatecne, detailní umístení nebylo s projektantem konzultováno.
Stejným typem okružní križovatky v intravilánu je OK v Lázních
Bohdanec. Délky delících ostruvku se pohybují i s dopravním stínem
od 24 do 50 m.
Ve stredu križovatky je masivní kamenná kašna s vodotryskem.
Díky kvalitní geometrii napojení vetví križovatky zde nebyl zaznamenán náraz do stredového ostrova. Dle statistiky nehodovosti zde bylo
za roky 2007 - 2012 pouze 5 lehkých dopravních nehod, interakce
mezi dvemi osobními vozidly bez osobních následku.

Obrázek 9:
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Obrázek 72:
Situace, zdroj:
mapy Google

Ulice Trnovská, jižní vetev križovatky, je v celé délce 450 m zrekonstruovaná na návrhovou rychlost 50 km/h a v úseku 100 m pred
križovatkou jsou tri smerove delená místa prícného pohybu chodcu
a prejezd pro cyklisty. Tyto prvky dostatecne upozornují ridice na skutecnost, že se pohybuje v intravilánu a v souladu s naší filozofii zklidnování, viz: http://www.ateliermok.eu/principzklidnovani.php
ridici
umožní plynulou jízdu rychlostí primerenou intravilánu, vcasnou reakci a bezpecný prujezd ókružní križovatkou.
Delící ostruvky mají plnohodnotnou výšku podsádky 15 cm a spolu
s vyznaceným dopravním stínem délky 18-36 m (i presto, že se pohybujeme po komunikacích s rychlostí omezenou na 50 km/h), dávají ridici dostatecne zretelne najevo, že se mení smérové vedení trasy.

Obrázek 73:
Kašna, zdroj:
mapy Google

Obrázek 7O:
Ohrazenice prujezd, zdroj:
mapy Google
Obrázek 7 7:
Ohrazenice pohled na križovatku, zdroj:
mapy Google

Na leteckém snímku je však videt, že i tato križovatka má po obvodu "hluché" plochy, projíždející nákladní vozidla jsou u stredu jízdního pruhu. Prumer križovatky mohl být o 6-8 m menší a zpusob jejího
projíždení by se nezmenil, ušetrily by se investicní prostredky.
Záver
Okružní križovatky, stejne jako jakékoliv další prvky silnicních komunikací, je treba navrhovat s patricnou znalostí, odborností, peclivostí a zodp~vedností. Je dobre vést odbornou diskuzi na úrovni, protože je to výborný zpusob, který zúcastnené muže posunbut
v odborných a komunikacních znalostech na vyšší úroven. Verím,
že se dockáme i na našich komunikacích vetšího poctu dobre navržených a funkcních okružních križovatek. Tyto križovatky jsou svým
usporádáním nejbezpecnejší formou úrovnových križovatek a mají
obrovský potenciál prispet ke shížení tragických následku nehod
a zároven zvýšení plynulosti dopravy. Mohou být dobrým nenápadným "sluhou" verejnosti, dominantním urbanistickým prvkem, charakteristickým pro urcité místo.
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