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TÉMA Zklidnování dopravy

Ulicní prostor muže být vlídný
ke všem svým uživatelum
Príjemne vyvážený ~ úcelove využitý prostor mestského
parteru v praxi mj. predpokládá také z}didnené komunikace
umožnující plynulou jízdu požadovanou rychlostí, rešení
bezpecného pohybu peších (vcetne osob se sníženou
schopností pohybu a orientace) i cyklistu, stejne jako
zajištení dostatecného prostoru pro parkování.

Jeto již bezmála 15 let, kdy Centrum
dopravního výzkumu (CDV) vydalo
TP 145 - Zásady pro navrhování úprav

prutahu silnic obcemi. Tyto technické pod-
mínky byly ve své dobe prukopnickou pu-
blikací, která umožnila v praxi aplikovat
do té doby v normách neobsažené bezpec-
nostní prvky.

Smyslem uvedených technických pod-
mínek bylo zmenou usporádání dopravní-
ho prostoru dosáhnout vyšší bezpecnosti
všech úcastníku silnicního provozu, zlepše-
ní podmínek pohybu chodcu a cyklistu, op-
timalizace funkcního využití komunikace
a jejího okolí, zvýšení estetické úrovne pru-
tahu a zmírnení záteže životního prostredí
emisemi a hlukem z dopravy.

$IROKÁ ROVNÁ SILNICE
NEMUsf BÝT ZÁROVEN BEZPEeNÁ

Puvodní prutahy byly rekonstruovány po-
dle mylné zásady, že bezpecná komunikace
je široká - a pokud možno s velkorysými
návrhovýrni parametry. Usporádání bylo
podobné jako v extravilánu, casto s prvky .

pro návrhovou rychlost 70 kmlh a více.
Projektování komunikací podle nových

zásad v TP 145 se setkávalo s problémy 6
v aplikaci. Jednak tyto prvky a jejich využití ~

nebyly obsaženy v CSN 73 6110, jednak ne- ~
bylo jasné financování stavby a majetkové ~
vztahy pro vybudování prvku. Dále bylo ~
treba zmenit i zažité podvedomí, že široká ~
rovná silnice je bezpecná. 5

Protože jedním z cílu zklidnení dopravy ~

je snížení rychlosti projíždejících vozidel
jak v prutazích, tak v úsecích, kde je zvýše-
né riziko nehod se závažnými následky (se-
lhání lidského faktoru), se obecne mluvilo
o »omezování ridicu".
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NOVÝ PRINCIP ZKLIDNOVÁNf
Protože toto pojetí bylo jedním z duvodu
nevole schvalování zklidnujících prvku,
prišel Atelier malých okružních križovatek
s filozofií zklidnení, kdy se daleko efektiv-
nejším ukazuje vytvorit pomocí odpovída-
jících návrhových prvku prívetivé prostredí
pro uživatele tak, .aby se spontánne chovali. 6
požadovaným zpusobem. ~

Proto pri projektech komunikací v intra- a
vilánu postupujeme podle následujících ~
zásad: ~
- Používáme skromnejší návrhové prvky ~
(šírkové usporádání), odpovídající požado- ~

~ :erní

vaným rychlostem. To se projevuje sníže-
ním investicních i provozních nákladu.
- Delená místa pro precházení jsou prefe-
rovaným zpusobem rešení krížení tras pe-
ších, protože jsou z pohledu statistik bez-
pecnejší a investicne méne nárocné.
.. Okružní križovatky jsou preferovaným
zpusobem krížení pozemních komunikací
(PK), protože eliminují celní nehody, mají
nejmenší nároky na rozWedové pomery. Pri
správném utvárení jsou nejvýhodnejším
zpusobem krížení PK.

Detail odbocení cyklistu na križovatce
Trnovská x Hradištská v Pardubicích.

- Nepoužíváme krátké prícné prahy, pro-
tože jde o rešení nesystémové, které se sna-
ží jednoduchým zpusobem napravit chybu
návrhu PK.
- Po'užití odpovídajícího šírkového uspo-
rádání vytvárí príležitost pro další uživatele
a funkce ulicního prostoru - peší, cyklisty,
dopravu v klidu, zelen, bezpecnostní zóny,
lepší orientaci ridicu.

Zklidnování dopravy znamená v našem
pojetí vytvorit pro všechny skupiny uživa-
telu komfortní a prívetivý ulicní prostor,
bez neprimerepého omezování.

Tato filozofie vyžaduje peclivý prístup
k projektování, proverování prujezdnosti
jednotlivých míst. Zároven vyžaduje, ale
i umožnuje použití kvalitních stavebních
materiálu a postupu. Pri jejich dodržení za-
jistí dlouhodobou trvanlivost a funkcnost
komunikací. Proto je její použití v sídelních
útvarech žádoucí a pro majitele a správce
komunikací i financne výhodné.

pou2fvANÉ ZKLIDNUJf.cfPRVKY
Kjejich nejvýraznejším typum patrí:
O Zúžení jízdních pruhu - toto opatrení
krome zpomalení rychlosti projíždejících

d. vozidel vytvorí v ulicním prostoru doda-
tecné plochy pro další funkce komunikace.
Nejvíce úcinné je provedení stavební, pri
správném provedení šetrí provozní náklady.
Po prechodnou dobu je možné zúžit jízdní
pruhy vodorovným znacením, a pokud je
to možné, zakomponovat zde již prvky pro
vedení cyklistu. Na opatrení pro cyklisty
je vhodné myslet i v lokalitách, kde zatím
doprava na bicyklu nemá tradici, protože
nabídka kvalitní cyklistické infrastruktury
umožní prerozdelení delby prepravní práce
ve prospech cyklistu. To vede k poklesu in-
tenzity provozu motorových vozidel, a tím
druhotnému zklidnení.
8 Ochranné delicí ostruvky - jsou výbor-
ným prvkem, usnadnujícím prícný pohyb
pres vozovku jak chodcum, tak cyklistum.
Jejich výhodou proti mysum je hlavne roz-
delení precházení na dve »etapy«, což zna-

Križovatka Trnovská
x Hradištská v Par-
dubicíéh"Ohrazenici
byla navržena jako
ctyrramenná (malá)
okružní križovatka
s jedním jízdním
pruhem na okruhu.
Ve smeru Pohránov-
ská-Semtínská byla
navržena spojovací
vetev (bypas), vedená
pres zvýšenou plochu
s funkcí zpomal ovací-
ho prahu.
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mená snadnejší nalezení vhodné mezery
mezi projíždejícími vozidly. Dále i úcinnejší
lokální zpomalení projíždejících vozidel.
Tvar delicích ostruvku dusledne prizpuso-
bujeme dané lokalite tak, aby vytváreiy co
nejvetší ochranný prostor a obruby mely
vodicí funkci v co nejv:etší délce. Proto jsou
naše ostruvky ve tvaru hodne protáhlé elip-
sy, nikoliv ovál s krátkou ochrannou zónou.
Tento tYpostruvku používáme na prechody
pro chodce, ale s výhodou hlavne pro zríze-
ní míst pro precházení.
e Malé okružní križovatky - jsou efek-
tivním prvkem zklidnování dopravy, kte-
rý také hojne využíváme, práve pro jeho
multifunkcní využití. Správne navržená

....

Zklidnování dopravy

(»malé«
stavby typu
miniokružních
križovatek
(na snímku
miniokružní
križovatka
v Litomericích)
jsou pro kvalitu
dopravní síte
duležité.

okružní križovatka zajistí plynulý prujezd
optimální rychlostí pro daný úsek komu-
nikace a zároven zvýší kapacitu križovatky.
S výhodou lze do okružní križovatky za-
komponovat místa pro precházení s do-
statecne širokými delicími ostruvky. Z rea-
lizovaných projektu máme vyzkoušeno, že
funkcní okružní križovatka se vejde do plo-
chy s prumerem 23m, a pokud se zreali-
zuje s pojíždeným stredem, tak i do 18m.
V techto prípadech jde o realizace inves-
ticne nenárocné, casto bez záboru dalších
ploch v ulicním prostoru.

Pro pohyb peších prednostne používá-
me místa pro precházení, protože mají jen

.minimální vliv na kapacitu križovatky, lze

TÉMA

je umístit blízko okružního pásu a chodci
se zde chovají výrazne obezretneji, a tím
bezpecneji. Z vlastní zkušeností mužeme
doložit, že ridici na místech pro precházení
v okružních križovatkách dávají chodcum
prednost, chovají se pozorne.

Pro cyklisty je možný a bezpecný pohyb
po okružním pásu v jeho pravé polovine,
protože je jednoduché rychlost motoro-
vých vozidel na krátkou zakrivenou dráhu
prizpusobit rychlosti cyklisty.

Pri vedení cyklistu po samostatné komu-
nikaci. je možné v tomto vedení pokracovat
a prekonat ramena križovatky spolecne
s chodci. Zde se s výhodou spojují stejné
»režimy« prednosti ve spolecné místo pro
prekonání komunikace.

ZAV~R
Zklidnování dopravy aplikací stavebních
úprav se již stává standardem, který ak-
ceptují i správc'i komunikací a jejž zacínají
vyžadovat »osvícení" starostové a další zá-
stupci obcí a mest. Dobre navržené a pro-
vedené stavební úpravy jsou totiž proka-
zatelne pro snížení rychlostí úcinnejší než
pouhé osazení svislého znacení omezující-
ho rychlost nebo osazení tzv. inteligentních
semaforusradarem. -

PETR NOVOTNÝ

Atelier malých okružních križovatek, Pardubice


