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Clánek popisuje zkušenosti se tremi realizovanými okružními križovatkami se spirálovitým
usporádáním (SOK). První križovatka v Pardubicíchvznikla ze stávající zmenou dopravního znacení.
Po trech mesícíchprovozu je verejnostíprijata vstricnea osvedcilase.Další okružní križovatka sprvkem
spirálovitého vedení jízdních pruhu je v Prostejove.Zkoumání byla podrobena z duvodu dopravní
nehody cyklisty se smrtelnými následky. Križovatka, až na tento jeden smutný moment, funguje
uspokojive.Pro zlepšenífunkce doporucuje autor v clánku dv~ podnety k zamyšlení. Tretí križovatka
v Ceských Budejovicích je novostavbou. Bohužel díky jednopruhovým vjezdum nevyužívá zdaleka
možnosti spirálovitéhousporádání.
[Klícováslova:okružní križovatka se spirálovitým usporádáním,jízdní pruhy, kapacita, bezpecnost]

The article deals with experiences attached to three spiral-shaped roundabouts. The first one was carried out in
Pardubice as a reconstruction of an existing roundabout by a road marking modification. After three months the
reconstruction was accepted by the public with satisfaction and proved successful. Another spiral-shaped
roundabout located in Prostejov was examined after a fatal accident of a cyclist. Despite this sad incident the
roundabout serves acceptably.ln view of the roundabout improvement the author recommends two notions to be
considered after thinking. The third roundabout is a new structure located in C. Budejovice. Unfortunately, due to
one-Iane entries the full capacity of the roundabout has not yet been utilized.
[Keywords: spiral-shaped roundabout, traffjc lane, capacity,safety]

Pred dvema lety napsal autor v clánku "Okružní križovatky-
aktuální stav legislativy a provozních zkušeností v CR", že
okružní križovatky (OK) se stávají duležitým stavebním a do-
pravne inženýrským prvkem na silnicní síti Ceské republiky.
Za uplynulé dva roky se ve vedení resortu dopravy mnohé
zmenilo (4 ministri, 3 generální reditelé RSD) a okružní
križovatky si i pres verejne deklarovanou nebo skrytou neprí-
zen svoji pozici upevnují. Dobre navržené okružní križovatky
mají podporu i spedicních firem, ridicu kamionu a odborné i
laické verejnosti.

Obsahem tohoto clánku jsou zkušenosti s aplikací spirálovi-
te usporádanýéh prvku v okružních križovatkách v Ceské re-
publice.

Autor clánku má osobní zkušenosti s temito križovatkami:
- Pardubice - u Globusu

- Prostejov - Petrské námestí
- Ceské Budejovice - ulice E. Rošického xM. Horákové

Temto trem lokalitám se tedy budeme v clánku venovat.

SPIRÁLOVITÉ KRiŽOVATKY OBECNE

Spirálovité okružní križovatky jsou pomerne mladý prvek
v dopravním inženýrství a jejich podoba, usporádání a názvo-
sloví prochází dynamickým vývojem. Jejich 5 základních typu
je dobre popsáno v prednášce [1] a clánku [3].

Dle techto zdroju je puvod okružních križovatek se spirálo-
vitým usporádáním jízdních pruhu na okruhu v Holandsku.
Zde se již OK se soustrednými jízdními pásy na okruhu nebu- .
dují a stávající se upravují do podoby spirálovité OK. Tyto re-
konstrukce však mají svá úskalí.

Návrh bežné OK je z projekcního Wediska pomerne jedno-
duchý. Polomer okružního pásu je konstantní a okružní pás
vytvárí dokonalý kruh. U SOK tomu tak není. Díky tomu, že
každý pruh se díky charakteristickému usporádání SOK pre-
souvá smerem od stredu (u vjezdu) až k okraji (u výjezdu)
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okružního pásu, není polomer okružního pásu
konstantní. Zatímco u nového návrhu s pravidel-
nou konfigurací vetví není až tak velký problém
tento tvar pásu navrhnout, pri rekonstrukcích
stávajících OK na SOKpri nepravidelné konfigu-
raci jednotlivých vetví musíme casto hledat kom-
promis mezi hospodárností návrhu na jedné
strane a bezpecností a komfortem provozu na
strane druhé. Jednotlivé jízdní pruhy s promen-
ným polomerem je v rámci okružního pásu treba
zakomponovat do stávajícího pruhu vozovky,což
muže pri špatném návrhu vyvolat potenciální
riziko ze strany chování ridicu.

PARDUBICE,KRIŽOVATKAU GLOBUSU
Díky temto znalostem a praktické zkušenosti
s malou funkcností dvoupruhové OK u Globusu
v Pardubicích byla na této križovatce navržena
úprava svislého a vodorovného dopravního zna-
cení sprvky spirálovitého usporádání. Nedošloke
stavebním úpravám.

Križovatka se nachází na místní sberné komu-
.k ' '

I d
' f k , .. ' I Obr.2 Pardubice - u Globusu - situace nového stavu

nI aCl se Sl nou opravnI un CIa napoJuJe area
obchodních aktivit s promenlivou intenzitou do-
pravy v denní, týdenní i rocní dobe. Denní intenzita kolísá od
15 do 22 tis. vozidel, v dobe celorocních špicek bývá i více než
dvojnásobná.

Tato okrUŽI}íkrižovatka slouží obyvatelum Pardubic a Par-
dubického kraje bezmála již 15 let. Její celkové usporádání
(velikost, šírka vozovky, excentrická poloha vuci Podebradské
ulici) bylo poplatné dobe vzniku. V dobe realizace byla jednou
z prvních a byla projektována bez dostatecných zkušeností.
Proto ze soucasného pohledu vykazovala nekolik provozních
a bezpecnostních nedostatku. Križovatka ve smeru z centra
umožnovala rychlý prímý prujezd, v opacném smeru byla
jízdní dráha zbytecne prodloužena a smerove vychýlena. To
bylo prícinou toho, že si ridici prujezd križovatkou zkracovali,
docházelo k neregulované soubežné jízde vozidel na okruhu a
k nebezpecným situacím pri vyjíždení z okružního pásu.

Kapacita križovatky byla vetšinu provozní doby dostatecná,
prekrocena byla nekolikrát v roce v dobe zvýšených nákup-
ních aktivit. Úprava provedená v rámci výmeny živicných

Obr. 1 Pardubice - u Globusu - puvodní stav

dl ~,

krytu prinesla její modernizaci a zlepšení nekterých nedostat-
ku bez významného zvýšení investicních nákladu.

Principem nového rešení je "spirálovité usporádání". Vo-
dorovné znacení na okružním pásu nedelí jízdní pruhy na dve
soustredné kružnice jak tomu bylo dosud, ale vytvárí jízdní
pruhy, které ridice "provedou" križovatkou do jím zvoleného
výjezdu. Tím zameií krížení jízdní dráhy vozidla jedoucího
blíževnejšímu kraji okružního pásu, které bývámístem kolizí
vozidela prícinou nechuti ridicu užít vnitrní jízdní pruh více-
pruhových križovatek.

Navržené rešení má následující prínosy:
- optimalizuje (zkracuje) a zprehlednuje pohyb vozidel po

okružním pásu,
- zkracuje dobu prujezdu a cekání na vjezdech do

križovatky,
- snížením poctu stretných bodu zvyšuje bezpecnost

uživatelu,

- zvyšuje kapacitu križovatky v okamžicích špickového
zatížení,

- optimalizuje prujezd trolejbusu križovatkou tak, že je
príjemnejší pro cestující i ridice (menší prícné zrychlení,
menší zakrivení trasy).

Zkušenosti po trech mesících provozu jsou následující:
- vedomí a soustredení ridici rešení pochopili a oblíbili si

je. Autor obdržel ctyri kladné reference. Tri od bežných
uživatelu a jednu od soudního znalcev oboru zkoumání
dopravních nehod,

- prujezd trolejbusu se pres pocátecní obavy zástupcu do-
pravního podniku zrychlil,k problémum svypadáváním
sberacu nedochází,

- asi nejvetším nedostatkem rešení je, ženové svisléinfor-
mativní znacky IS9b zustaly na puvodních místech ve
vzdálenosti 225-250 m od hranice križovatky a infor-
macní tabule ISlla, upozornující na zmenu dopravního
režimu - znacení, jsou až pred hranicí križovatky, takže
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Obr. 3 Prostejov - Petrské námestí - situace

ridici jedoucí ke križovatce poprvé, nemusí zmenu vedení
jízdních pruhu, vyznacenou na svislém znacení,
postrehnout.

Pro odstranení nebo alespon zmírnení tohoto jevu projektant
doporucil osvetu verejnosti formou clánku v místním regionál-
ním tisku a/nebo verejné prednášky. Nabídka však zatím nebyla
politiky, zodpovednými za dopravu, akceptována.'

Pro další realizace tohoto typu okružních križovatek,
zejména v zastavených územích, by bylo vhodnejší zkrátit co
nejvíc vzdálenost návesti lS9b a vjezdu do križovatky. Ridic
pak nemá mezi návestí a prujezdem OK tolik dalších podnetu
k rešení, aby zapomnel informace z návesti. Také lze použít
zmenšené velikosti techto dopravních znacek.

Sledováním provozu na této okružní križovatce se dále za-
býváme. Bude podrobena pozorování v dobe zhoršených po-
vetrnostních podmínek (snehová pokrývka) a zvýšené
dopravní záteže (predvánocní nákupy).

PROSTEJOV, PETRSKÉNÁMESTí

O této križovatce se autor zminuje kvuli smrtelné nehode cyk-
listy, která se na ní stala.

Križovatka leží na vnitrním mestském okruhu, na krížení

dvou silnic II. trídy s celkovým zatížením denní intenzitou
RPDhoos') = 22 000 voz/24 h. Križovatka vznikla prestavbou
stykové križovatky nevhodného tvaru, nebot do ní puvodne
ú~tilo napojení cerpací stanice PHM. Nové usporádání tuto
vadu odstranilo a umožnilo jednosmerne napojit pátým ra-
menem ulici Sádky. Projektant zvoli cástecné spirálovité
usporádání, protože denní intenzíta této križovatky leží na
hranici kapacity bežné OK. Križovatka je typu "knee" (kole-
no), použijeme-li rozdelení podle literatury [1, 3]. Tvar této
križovatky je bezpochyby navržen dle rozložení intenzit.
Dvoupruhový vjezd do križovatky je pouze na severní vetvi -

vjezd z ulice Újezd, kde se delí dopravní proudy smerem do
centra (ulice Wolkerova) a smerem ven z mesta (ulice Dolní).

Na tomto rameni jsou dva radicí pruhy o délce 80 m.

*) Rocní prumerná denní intenzita

--,

"
"

Obr.4 Prostejov - Petrské námestí - spontánní razení vozidel do levé-
ho radicího pruhu

J

Cyklistická doprava na križovatce je vedena ruznými zpusoby:
- cyklostezka - v ulici Sádky, Dolní a kolem cerpací stanice

je vedena oddelená cyklostezka, která kríží severní rame-
. no soubežne s prechodem pro chodce,

- smíšený provoz v hlavním d?pravním proudu - ulice
Újezd a Wolkerova.

Poznatky:
- ridici se spontánne radí do levého pruhu a správne najíždí

do križovatky,
- v križovatce pri soubežné jízde ke kolizním situacím nedochází,
- krížení cyklistu na prejezdech pro cyklisty se na této

križovatce deje bezpe~ným zpusobem, rozhledy jsou ex-
kluzivní, oba druhy dopravy se vzájemne respektují.

Z hlediska funkce tohoto typu križovatky existují dva pod-
nety vhodné k zamyšlení:

- omezení rozhledu velkým vozidlem jedoucím v levém
jízdním pruhu na dvoupruhovém vjezdu,

- prímý prujezd križovatkou ve smeru Újezd-Wolkerova
znamená vyšší rychlost na výjezdu z križovatky a krížení
jízdních pruhu vozidlem.

Tyto dva drobné funkcní nedostatky je možné odstranit
vloženímdelicíhoostruvkumeziobajízdní pruhy na vjezdu.Jde
siceo prvek neobvyklý,aleje analogickýnapr. k trojúhe1níkovi-
tým ostruvkum na prusecných križovatkách.Je možné, že by
toto rešení i znemožnilo soubežnoujízdu cyklistya nákladního
vozidla.Ta bylaprícinou smrtelné nehody zmínenév zacátku.

Pohyb cyklistu na SOKje obecne problematický z pohledu
bezpecnosti a intenzity dopravy. Z vlastních zkušeností dopo-
rucujeme oddelené vedení cyklistu vne okružního pásu. Po-
kud je nekterý smer nutno provést prímo v hlavním
dopravním pásu, doporucujeme "provedení" cyklistu
križovatkou pomocí cyklopiktogramu. Cyklistovi usnadní
orientaci a ridice upozorní na výskyt cyklistu a opticky zúží.
jízdní pruhy. Piktogramy by mely být umísteny tak, aby nena-
vádelyk soubežné jízde cyklistya motorová vozidla, ale vedly
cyklistuv pravépolovinejízdníhopruhu. .
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CESKÉBUDEJOVICE,E.ROŠICKÉHOx M. HORÁKOVÉ
Jde o novostavbu okružní križovatky na silnici III/14539 a
místní komunikace M. Horákové s výhledem na doplnení
ctvrtého ramene severním smerem. V soucasné dobe je cást
pruhu na okruhu vyrazena z provozu. Soucasná intenzita
RPDholO = 19000 voz/24 h., tudíž se zatím neuplatní zvýšená
kapacita OK.

Na tomto rešení jsou zajímavé jednopruhové vjezdy, které
znamenají rozhodovací proces ridice až v míste napojení na
okružní pás. Jde o rešení akceptovatelné u prestavby stávající
OK, u novostavby by mely být na vjezdu radicí pruhy v poctu
možných výjezdu z križovatky (n - 1 ramen). Rešení s radicími
pruhy významne zvyšuje kapacitu križovatky a umožnuje její
svetelné rízení. Naopak zde zvolené dvoupruhové výjezdy
z SOK nejsou bezpodmínecne nutné, jejich zrízení je otázkou
kapacity SOK. Pokud na ne nenavazuje vícepruhová silnice,
zvyšují pocet potenciálních stretných bodu.

Ve spolupráci s kolegy z VŠTE Ceské Budejovice byla vy-
zkoušena možnost objetí SOK dokola. Video, které bylo pre-
zentováno na konferenci Bezpecná dopravní infrastruktura
2013 dokazuje, že tento manévr je bezpecne proveditelný.
Další mýtus proti používání SOK je tedy "zboren".
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ZÁVER

Zkušenosti ze zahranicí potvrzují, že SOKjsou vysoce kapa-
citní a bezpecná forma križovatky. Svojemísto postupne na-
cházejí i na komunikacní síti Ceské republiky. Zár.ovenjde
o aktuální téma odborných konferencí, clánku a na toto téma
jsou rozpracovány výzkumné úkoly.

Z popsaných poznatku trí lokalit SOK v Ceské republice
plynou následující závery:

- Pro dobrou orientaci a využití potenciálu vysoké kapaci-
ty je vhodné na vjezdu zrídit radicí pruhy v poctu
možných výjezdu z križovatky (n - 1 ramen).

- SOK je sofistikované dopravne inženýrské dílo, jehož
projekt je treba zpracovávat s vysokou invencí, odbor-
nou erudicí a zodpovedností.

- Pri návrhu rešení je nutno peclive se zabývat vedením
cyklistu prostorem križovatky.

Dobre navržená a postavená SOK se uživatelum odmení za-
jištením plynulého a bezpecného provozu s kapacitou konku-
rující svetelne rízeným prusecným križovatkám. Zároven
zustávají tyto prednosti zachovány i v dobe nízkých intenzit
provozu.
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Lektorský komentár

Clánek pomerne verne popisuje stav-trí vícepruhových okružních križovatek se spirálovitým usporádáním provozu. K tomuto clánku lze snad do-

dat jen nekolik málo pripomínek a poznatku, k nimž jsem došel sledováním obdobných križovatek. Prvním poznatkem je to, že se nepotvrdil

mnohými odborníky pred casem avizovaný odpor našich ridicu k temto novým okružním križovatkám. Naopak, ridici se po nich naucili jezdit po-

merne rychle. Nezbytnou podmínkou však je, aby provoz na takto usporádaných križovatkách byl prehledne vyznacen na návestích. Druhým
poznatkem je, že z hlediska bezpecnosti bych na techto križovatk~h preferoval prevedení cyklistu soubežne s chodci. Duvodem je, že vícepruho-
vá okružní križovatka se spirálovitým vedením jízdních pruhu je obvykle dosti velká a tím i rychlejší a vzniká tak (na rozdíl od malých jednopruho-

vých okružních križovatek) vetší rozdíl v rychlostech mezi motorovou a nemotorovou dopravou. Navíc, s velikostí klesá prehlednost a

prehlédnutí cyklisty jedoucího po okružním pásu je celkem reálné. Tretím poznatkem, resp. zjišteným nedostatkem je, že v zimních mesících
muže vlivem snežení zmizet vodorovné dopravní znacení, které na techto križovatkách hraje významnou roli. Toje však zrejme jediný nedosta-

tek spirálovitýchokružních križovatek. .

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

Lektorský komentár.

Clánek je zpracován na základe vlastních autorových praktických poznatku se spirálovitými okružními križovatkami, které se v CR vyskytují stále

zrídka. Podává užitecné informace pro projektanty i správce komunikací o chybách navržených rešení, ale i o možnostech, jak temto nedostat-

kum predcházet ci je napravit.

Spirálovité okružní križovatky jsou funkcním rešením náhrady zejména okružních križovatek se dvema jízdními pruhy na okružním pásu, kde
není pohyb vozidel jednoznacne usmernen, ridici jízdní pás u stredového ostrova využívají málo a tím snižují kapacitu križovatky. Otázkou
ovšem zustává, jak rychle jsou ridici schopni si na nový zpusob organizace dopravy zvyknout, zvlášte když spirálovitých okružních križovatek

bylo v rámci CRzatím realizováno pouze deset. Tomuže zpusobovat vyšší nehodovost v prvních letech provozu a bylo by v budoucnu vhodné

provést analýzu nehodovosti a zjistitjejí trend. .

Z uvedených príkladu je zrejmé, že využití principu spirálovitého usporáddníje vhodné i vprípade, kdy vytížení ramen križovatek je nerovnomerné.

Ing. Veronika Va/entová, Centrum dopravního výzkumu, V.v.i.
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