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Vážení, 
ráda bych Vám jménem firmy CityPlan spol. s r.o. pod�kovala za Vaši spolupráci a ú�ast na 5. ro�níku 
konference "Bezpe�ná dopravní infrastruktura, její odolnost v mimo�ádných situacích a �ízení rizik". 
Od poslucha�� máme velmi pozitvní ohlasy na pr�b�h a úrove� konference a to je samoz�ejm� také 
Vaše zásluha.
  
Ješt� jednou d�kuji a p�eji hodn� úsp�ch�!
Ing. Sabina Šibravová

Odd�lení výzkumných a mezinárodních projekt�, bezpe�nosti, ekonomiky a ITS

Research and International Projects, Safety, Economy and ITS Section 

CityPlan spol. s r.o. 
Jind�išská 17, 110 00 Praha 1 

Czech Republic 
Tel.:  +420 221 184 306 
sabina.sibravova@cityplan.cz  
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Každopádn� p�ínos tvé prezentace a bez šet�ení superlativy asi tento: 

Ze souhrnné a velmi zajímavé až poutavé p�ednášky o okružních k�ižovatkách, jejich ú�elu, 

p�ínosu a výsledného efektu si mohl odnést i laik toliko cenných informací, které dnes 

postrádá i mnohý "zkušený" dopravní odborník. Zejména videozáznamy (tj. praktické užívání 

díla a ve�ejného prostoru v�bec) a za doprovodu vhodného komentá�e vyvrátily zažitá klišé a 

p�edsudky o "nezbytných" parametrech OK. 

Prezentace byla ukázkou p�enosu praktických zkušeností na teoretickou p�du a p�edevším na 

konferenci po�ádanou spol. Cityplan, kde byla p�ítomna �ada projektant�, padla na úrodnou 

p�du. Jedná se však pouze o první krok. Podobn� osv�tovou p�ednášku o okružních 

k�ižovatkách by bylo t�eba pro vrcholové posty odborné, ú�ední i politické (investo�i). �lánky 

v tišt�ných médiích v multimediální dob� ztrácí na efektu. Doporu�uji internetovou aplikaci, 

blog, resp. v�novat �ást webových stránek jedné multimediální prezentaci podpo�enou práv�

videozáznamy použitými v prezentaci na zmín�né konferenci. 

Slávek Syrový 
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-----Original Message----- 

From: "Ing. Tomáš Malina" [mailto:malina@vprojekt.com] 

Sent: Sunday, November 14, 2010 5:30 PM 

To: Ivana Mahdalova; Jaroslav Mecl; Petr Novotný; CDV Andres ing.Josef 

Subject: Konference 9. a 10.11.2010 v H.K. - prezentace - zaslání 

Nejprve mi dovolte, abych Vám všem pod�koval za aktivní p�ístup k diskuzi k 

tématu konference a tím i její pozvednutí nad ty ostatní monologové 

konference, které se po�ádají jinde. 

 Protože konference m�la, v�etn� vysoce aktivní diskuse, velký ohlas mezi 

ú�astníky této konference požadují všichni zaslání Vašich p�ísp�vk�

- prezentací, aby si je mohli v klidu svých pracoviš� znovu projít a 

porovnat podle svého mín�ní a výsledky jejich názor� pak p�edat 

zpracovateli výzkumného projektu k dopracování novely TP 135. 

Zašlete mi Vaše prazentace (pop�ípad� i jiné Vaše poznatky k danému tématu, 

které nemohly být p�ednesany na uvedené konferenci a my jim je zašleme jako 

"takový" sborník z konference. 

Prosím tedy o zaslání na e-mailovou adresu  malina@vprojekt.com. 

Pokud by se Vám to poda�ilo p�evést do pdf bylo by to úžasné. 

D�kuji ješt� jednou všem a mám z Vás velkou radost. Ta konference m�la 

š�ávu. 

Malina 
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P�ednáška Ing. Petra Novotného na konferenci Okružní k�ižovatky - Hradec Králové 
9.11.2010 

Tato p�ednáška p�inesla pohled na navrhování malých okružních k�ižovatek menších rozm�r�, 
p�edevším v intravilánu. Ukazuje se, že i tyto k�ižovatky zvládnou p�i dobré geometrii i 
kapacity kolem 15000 voz/24hod, i když u miniokružních k�ižovatek je to n�kdy ve špi�kách 
na úkor nižšího stupn� úrovn� kvality dopravy 
Velmi dobré bylo dopln�ní prezentace  o dob�e okomentovaná videa, ukazující skute�ný 
provoz na konkrétních k�ižovatkách v Litom��icích a Roudnici nad Labem. 
Na záv�r byly popsány vady n�kterých chybn� navržených okružních k�ižovatek, autor se 
zmínil i o zkušenostech s použitými materiály a technologiemi. 

Celkov� tuto p�ednášku hodnotím jako velmi p�ínosnou s mnoha podn�ty pro mou projek�ní 
praxi. 

Ing. Ji�í Mantlík 
PPU, spol. s r.o., inženýrský ateliér 
Vyžlovská 2243/36 
100  00  Praha 10 
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Dne 9.11.2011 jsem mel možnost shlédnout prezentaci Ing. Petra Novotného 
OPTIMÁLNí VELIKOSTOKRUŽNíCH KRIŽOVATEK 

Prezentace se mi velice líbila a krásn� je z ní vid�t, že lze tzv. "za málo pen�z ud�lat hodn� muziky". 
Plno lidí, když vidí malou okružní k�ižovatku na papí�e tak nev��í, že to muže fungovat, ale když je 
jim pušt�no video z prezentace tak musí zm�nit názor. 

Ing. Miroslav Knápek 
Projektant dopravních staveb 
Technoprojekt a.s. 
Havlíckovo Nábreží 38 

730 16, Moravská Ostrava 



                                                                                

                                                                                                      
                                                                                             

  

  

V�c: Vyjád�ení k p�ednášce a prezentaci Ing. Petra Novotného týkající se 
optimalizace velikosti okružních k�ižovatek  

Ing. Petr Novotný se již delší dobu zabývá projektováním okružních k�ižovatek. Je tedy 
fundovaným odborníkem majícím p�ehled nejen o tom, jak správn� navrhnout okružní 
k�ižovatku, ale za dobu svého p�sobení nabyl i �adu zkušeností s realizací okružních 
k�ižovatek a s jejich provozem, bezpe�ností a plynulostí. Je tedy nasnad�, že v jedné ze 
svých prezentací se rozhodl pod�lit o tyto nabyté poznatky. ¨ 

Velikost okružních k�ižovatek je jedním z jejich základních parametr�. �as ukázal, že 
neplatí úm�ra, �ím v�tší je okružní k�ižovatka, tím je bezpe�n�jší a plynulejší. V mnoha 
p�ípadech je tomu práv� naopak, protože se vzr�stající velikostí se zvyšuje rychlost 
projížd�jících vozidel a tím pádem se zhoršuje i bezpe�nost. Ing. Novotný na videích své 
prezentace dokladoval jak jsou relativn� malé okružní k�ižovatky pr�jezdné a provoz je na 
nich i plynulý.  

Videa rovn�ž ukázala, že ani ší�ku okružního pásu není vhodné zbyte�n� navyšovat, 
protože v opa�ném p�ípad� široký jízdní pás navozuje rychlé tangenciální pr�jezdy vozidel 
okružní k�ižovatkou, což op�t navyšuje rychlost a zhoršuje bezpe�nost. V této souvislosti 
se na videích potvrdila opodstatn�nost okružního prstence, jehož hlavním úkolem je snížit 
rychlost osobních automobil� za sou�asného ponechání pr�jezdnosti nákladních 
automobil�. Názorový st�et s n�kterými projektanty o (ne)opodstatn�nosti okružního 
prstence je tedy naprosto zbyte�ný – okružní prstenec musí být sou�ástí okružního pásu a 
je zapot�ebí s ním po�ítat p�i správném návrhu okružní k�ižovatky. 

Další d�ležité aspekty správného návrhu okružní k�ižovatky (uplatn�ní míst pro 
p�echázení, netangenciální napojení vjezd�,...) byly rovn�ž p�edm�tem prezentace. 

P�ednáška a prezentace Ing. Petra Novotného byly velmi hodnotnou informací potvrzující 
v mnoha ohledech zásady správného utvá�ení okružních k�ižovatek.  

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

Brno, 29.11.2010 









Ing. Petr Novotný
AMOK  
Hlavá�ova 179 
Pardubice
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Dne 20. 3. 2012 jsem se zú�astnil p�ednášky Ing. Petra Novotného na výše uvedené 
téma. P�ednáška byla velice dob�e p�ipravena a podložena praktickými p�íklady, provázena 
prezentací a videoprezentací. Kladn� hodnotím vysoké odborné znalosti  uvedeného tématu. 
V diskuzi byly odborn� zodpov�zeny všechny dotazy p�ítomných.  

Sou�ástí p�ednášky bylo p�edstavení revolu�ního �ešení propustk� s deforma�ní 
zónou, která podle p�edstavené modelové situace sníží následky dopravních nehod. 

Podle mého soudu je t�eba dopravní inženýry Policie �R seznamovat s novými 
možnostmi �ešení dopravních situací a na praktických p�íkladech je seznámit s pozitivním 
�ešením dopravní infrastruktury. Pozitivní p�ínos MOK je t�eba i nadále uplat�ovat v praxi,je 
však nutné p�ihlížet ke konkrétní situaci. 

Materiál je názorem u�itele dopravní služby, nenahrazuje žádná odborná stanoviska. 

D�kuji a t�ším se na další spolupráci. 

                                                                                                     

                                                                                                      U�itel dopravní služby 
                                                                                                       kpt. Bc Pavel Hable v.r. 
                                                                                                       VPŠ MV Jihlava 



   Ateliér malých okružních k�ižovatek 
   Ing. Petra Novotného 
   náb�. Závodu míru 2739 
   530 02  Pardubice 
   

V rámci seminá�e URBISAFETY 2012 jsem se zú�astnil p�ednášky, resp. prezentace pana 
Ing. Petra Novotného, Ph.D. na téma „Malé okružní k�ižovatky“. 
Prezentace m� velmi zaujala na dnešní pom�ry finan�n� ne velkými investicemi a odvážným 
zp�sobem prostorového �ešení k�ižovatek. 
Zaujalo m� také i chování ú�astník� silni�ního provozu, a to jak samotných �idi��, tak i 
chování chodc�  na místech pro p�echázení. 
Po celkovém zhodnocení celé této prezentace  se domnívám, že menší okružní k�ižovatky se 
jeví jako správný sm�r p�i �ešení problematiky dopravy v intravilánech.  
Co se tý�e hodnocení samotného p�ednášejícího, hodnotím jeho vystoupení jako velice 
profesionální. 

Zdraví 

Robert Vitásek 

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:  
NAŠE ZN.:  
  
VY�IZUJE: Ing. Robert Vitásek 
TEL.: 59 50 20 345 
E-MAIL: vitasek@hlucin.cz 
  
DATUM: 16.5.2012 






