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Modernizace silnice 111/0362 Pardubice - Ohrazenice
Ing. Petr Novotný, Ph.D. (Ateliér malýchokružních križovatek,petr.novotny@ateliermok.cz)

Atelier MOK, projekcní kancelár;se letosního rocníku souteže Cestymesty (každorocne vyhlasované Nadací Partnerství)zúcastni! svým
projektem" Modernízacesilnice11110362Pardubice~ Ohrazenice", kterýbyl úspesnestavebnerealizovánvedruhépolovineroku2008
a který byl do souteže prihlásen Mestským obvodem Pardubice VII.Projekt v rámci souteže vyhrál v kategorii Liniová resení. Clánek si
klade za cíl seznámitcten.;jre ve zkratce se základními parametry tohoto úspesného projektu.
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J,. Základní údaje o projektu - umístení soutežního
projektu

Obsahem dokumentace soutežního projektu je modernizace ulice
Trnovská,tj. silnice111/0362v úsekuod križovatkysesilnicí111/32224
po križovatku s místní komunikací Hradištská v místní cásti Pardubi-
ce - Ohrazenice vcetne. Križovatka Trnovská - Hradištská byla rešena
jako malá okružní križovatka.

Zhotovitelem díla byla stavební spolecnost Chládek & Tintera, Sil-
nice - Železnice.

Popis puvodního stavu
Místní komunikace Trnovská byla v puvodním usporádání dvou-

pruhová, obousmerná s šírkou cca 6,50 - 7,00 m, zcásti upnu-
tá do obrub, z cásti s nezpevnenou krajnicí. V križovatce Trnovská
- Hradištská - Pohránovská - Semtínská byla hlavní silnice vedena
ve smeru Trnqvská - Hradištská, tedy hlavní komunikace nebyla ve-
dena v prímém smeru.

Na ulici Trnovská se pred výše uvedenou križovatkou nacházely dve
zastávky MHD pro dva autobusy. Obe zastávky byly umísteny v zálivu
a byly situovány prímo naproti sobe. Uprostred nástupište zastávky

Obrázek1:Lokalizace soutežního projektu; zdroj mapového podkladu:
www.mapy.cz.
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Obrázek 2: Extravilánový charakter komunikace - utvárení prostoru místní
" komunikace dle starých zásad a zvyklostí

smer Ohrazenice bylumísten vjezd k domu s c. p. 16. Podél nájezdo-
vého klínu zastávky smer Pardubice a asi poloviny délky zálivu bylo
zrízeno parkovište s kolmým stáním.

pred i za zastávkami MHD byly situovány prechody pro chodce,
v obou prípadech již tehdy s nevyhovující délkou prechodu 8,30
resp. cca 13,00 m. V druhém prípade existoval i nedostatecný roz-
hled pred prechodem pro chodce.

Pod sjezdem k domu s c. p. 212 (telocvicna) se nacházel propadlý
a zasypaný propustek.

V blízkosti domu s c. p. 25 silnice prekracovala vodotec.
Provoz cyklistu v lokalite nebyl v tehdejším stavu nijak upravován

a uskutecnoval se tak v hlavním dopravním prostoru komunikace
spolecne s ostatním provozem. '

Pro zjištení stavu vozovky byl vypracován Univerzitou Pardubice
"Pruzkumkonstrukcevozovkysilnice111/0362Pardubice- Ohrazeni-
ce" formou jádrových vrtu.

Obrázek 3: Absence vhodných nástupních ploch prechodu, absence hmato-
é:O vých úprav pro osobý slabozraké

Obrázek 4: Usmernení vozidel pouze za pomocí vodorovného dopravního
znacení - nulová bocní ochrana precházejících chodcu
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Duvody zmeny puvodního stavu
Rekonstrukce silnice. snížení nivelety. separace vrstev - chybel spojovací postrik (dle jádrových vrtu). lokální výtluky. obnovení funkce odvodnení vozovky. stávající predimenzované autobusové zálivy. chybející nástupní hrany. absentující prvky usnadnující pohyb osobám s omezenou schop- '

ností pohybu a orientace

Križovatka Trnavskáx Hradištská
. tvar križovatky - odsazená križovatka s hlavní komunikací vede-

nou ve smeru Trnovská - Hradištská

. zvýšení bezpecnosti. eliminace hluku z projíždející dopravy

. križovatka v okružní forme donutí svým tvarem dodržovat v dobe
dopravních sedel požadovanou
rychlost projíždejících vozidel,
pricemž v dobe dopravní špic-
ky zvýší plynulost provozu, což
prispeje ke zvýšení bezpecnosti
provozu a snížení hladiny hlu-
ku a emisí v této lokalite; pod-
statné je snížení poctu kolizních
bodu s naprostou eliminací bodu
s hrozbou celního stretu,

Technick~ rešení stavby
Ulice Trnavská,

UliceTrnovská byla navržena v ka-
tegorii M02 16,5/7,5/50, Do stanice-
ní cca 0,190 km se jedná o komu-
nikaci s nezpevnenými krajnicemi,
do stanicení cca0,310 km pak s kraj-
nicí jen vlevo a obrubami vpravo,
Od sta'nicení 0,310 km je vozovka
upnutá z obou stran do obrub, Délka vetve je 440,74 m.

V rámci modernizace silnice byla provedena celková
rekonstrukceulicníhoprostoru ulice Trnovské,tzn. byly I

opraveny chodníky i další zpevnené plochy, vcetne úprav I

zelene.

V rámci ulicního prostoru probehlo i rešení vedení cyk-
listu.

Z pohledu bezpecnosti dopravy je komunikace navrže-
na dle nejnovejších poznatku a predpisu. Vytvárí prostor
pro bezpecný pohyb všech uživatelu komunikace a po-
užité návrhové prvky vedou ridice k jízde požadovanou
rychlostí.Okružní križovatka, navazující na prímý úsek
komunikace, následne vytvárí príjemný mestotvorný pr-
vek.a z hlediska dopravního odstranuje nevhodne tvarove
rešenou prusecnou križovatku.

Soucástí vlastní stavby byla i realizace rekonstruk-
m chodníku a rešení cyklistické dopravy v celém úseku
a v navazující križovatce.

www.dopravniinzenyrstvi.cz
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Obrázek 5: Existence detského hrište vne križovatky => zvýšený pohyb deti

v rešeném prostoru
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Obrázek 6: Náhled grafické cásti projektové dokumentace okružní križovatky

Križovatka Trnavská x Hradištská

V prostoru križovatky ulic Hradištská x Trnovská x Po-
hránovská byla navržena okružní križovatka s vnejším
prumerem 27,00 m. Její usporádání vychází z predpo-
kladu, že by se daný prostor mel stát centrální zónou mestského ob-
vodu. Návrh tak uprednostnoval predevším propojení prostoru kri-
žovatky (námestO a prilehlého- parku bránou. Cílem bylo z námestí
vytvorit prívetivý mestský prostor a architektonicky poutavý vstup
do parku. Tohoto bylo dqsaženo vztycením osmi kamenných kvádru
dle návrhu architekta. Jednotlivé kvádry jsou nasvetleny jemným na-
modralým svetlem a vytvárejí tak mysteriózní atmosféru. Hrube vylá-
mané žulové kvádry jsou velmi silným monumentem a staly se dob-
rým orientacním bodem Pardubic.
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Obrázek 7: Celkový pohled okružní križovatky

Križovatka byla z hlediska technického navržena jako ctyrramenná
okružní križovatka sjedním jízdním pruhem na okruhu. Ve smeru Po-
hránovská - Semtínská byla navržena spojovací vetev (bypass), vede-
ná pres zvýšenou plochu s funkcí zpomalovacího prahu.

Tvar križovatky je kruhový s polomerem 13,50 m (D = 27,00 mj.
Prsteneckrižovatky má polomer 8,00 m, stredový ostrov poté 5,50 m.
Šírka jízdního pruhu na okruhu je 5,50 m a celková šírka zpevnené
plochy mezi obrubami (tj. vc. prstence) pak 8,00 m.

V križovatce byly užity výhradne kamenné obruby.
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Cyklistická doprava
Cyklistická doprava je v liniové casti stavby vedena separátne

od motorové dopravy, tj. v pridruženém prostoru, tak aby byl zajišten
nejvyšší možný komfort pro jízdu cyklistu. V míste okružní križovatky
je následne cyklistická doprava ve vybraných smerech svedena na vo-

J' zovkudo prostoruokružníhopásu,pricemžpo prekonáníkrižovatky
jsou cyklisté originálním rešením opet navedeni zpet do pridružené-
ho prostoru komunikace. Pro navedení cyklistu na samostatnou ko-
munikaci byly použity moderní prvky, v Ceské republice do té doby
užívané jen výjimecne (radicí pruhy pro cyklisty, barevné vodorovné
znacen0. Prevedení cyklistu z hlavního dopravního prostoru na sa-
mostatnou stezku pomocí "odbocovacího" pruhu v dopravním stínu
(viz obr. 8 a 9) bylo v dobe návrhu cástí odborné verejnosti kritizo-
váno a prijímáno s neduverou. 4 roky provozu prokázaly funkcnost
a správnost tohoto rešení. Je spontánne využíváno, bez vzniku koliz-
ních situací. V roce 2010 bylo podobné rešení použito v Pardubicích
v rámci další okružní križovatky.

Z hlediska celkové koncepce,.vytvorení prívetivého mestského pro-
stredí, toto nenásilné zaclenení rešenícyklistické dopravy do prostoru
místní komunikace, a zejména pak okružní križovatky, pusobí zcela
prirozene. Rešeníje nesporným dukazem, že v prípade kvalitního ná-
vrhu lze velmi efektivne a pritom bez obtežujících omezení zkombi-
novat nekolik druhu dopravy (vozidla - cyklisté - chodci) na relativne
malém funkcním prostoru.

Prínosy realizovaných zmen ve srovnání
s puvodním stavem
. jednoznacné, prehledné urcení dopravních vztahu, tj. odstranení

problému s tím, že hlavní silnice není vedena v prímém smeru
. výrazne vyššíbezpecnost okružní križovatky spojená práve s jed-

noznacným urcením dopravních vztahu
. a dále díky nutnému dodržování požadovaných rychlostí, ILkrižo-
- vatce je méne kolizních bodu, apod.

Komentár lektora

Clánek Ing. Novotného velmi dobre dokumentuje veškeré problé-
my rešenéhoúsekusilnice111/0362v Ohrazenicích,v predmetném
úseku ulice Trnovské. Popisstavu pred úpravou, který byl v mnoha
smerech nevyhovující jak z hlediska vlastního usporádání doprav-
ního prostoru, tak i mnoha vzájemných konfliktu ruzných doprav-
ních módu je typický pro mnoho komunikací v okrajových cástech
našich mest. O to cennejší je výsledný návrh, který byl plným prá-
vem ocenen v souteži Cesty mesty a bezesporu se zaradí mezi prí-
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Obrázek 8 (vlevo):
Detail stredového

ostrova križovatky

Obrázek 9: Detail

pruhu pro cyklisty

. bezpecnejší prevedení peších a cyklistu díky ochranným ostruv-
kum v tesné blízkosti križovatky

. celkove vetší plynulost provozu. snížení emisí (hlukových, z brzdového obložení a spalin)

. prínos z hlediska estetického - mestotvorný prvek, vysoký podíl
zelene, architektonické ztvárnení. vetší operativnost a flexibilita v prípade zmeny dopravního zatí-
žení

. prirozený prechod mezi jednotlivými funkcními trídami a katego-
riemi jednotlivých komunikací

Záver
Dopravní návrh byl zpracován nejprve ve studii. Po ujasnení kon-

cepce a podílu jednotlivých investoru, byly zpracovány další stupne
dokumentace. Atelier AMOK zajištoval v prubehu stavby i autorský
dozor.

Realizovaná stavba je špickovou dopravní stavbou v oblasti intra-
vilánu. Svým rešením výrazne zvýšila bezpecnost a plynulost dopra-
vy v dané lokalite, podstatne snížila emise, zpusobené provozem vo-
zidel a v neposlední rade bezpecne vyrešila kolizní místo trí druhu
dopravy: silnicní, peší a cyklistické. Stavba vytvorila prostor pro rov-
nocenný a rovnoprávný pohyb všech úcastníku provozu, kdy pri za-
chování vzájemné ohleduplnosti není ani jedna skupina uživatelu prí-
lišomezována.

Rešení,v prostoru Ceské republiky zatím ojedinelé, je plne srovna-
telné s rešením komunikaci v dopravne vyspelejší cásti Evropy. Osa-
zením kamenných kvádru do stredu okružní križovatky získala místní
cást Ohrazenice novou dominantu.

Vzhledem k casovému úseku, kdy je stavba od konce roku 2008 již
ctyri roky v plném provozu, lze doložit její bezproblémové fungování
i velmi pozitivními ohlasy ze strany uživatelu komunikace a nadcaso-
vost. Vítezství v kategorii Liniová rešení v jedenáctém rocníku souteže
Cesty mesty potvrzuje kvalitu dopravne inženýrského návrhu a pro-
vedení stavby. r

klady hodné následování v dalším zvyšování bezpecnosti a plynu-
losti dopravy. Clánek popisuje dostatecne jak negativa puvodního
rešení, tak i klady toho stávajícího. Pro prípadné následovníky by
bezesporu byl nesmírne prínosný i popis prubehu projednávání
obdobné úpravy i se všemi prípadnými problémy, které s tím sou-
visely a byly prekonány.

Ing. Jaroslav Heinrich
HBH projekt
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