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ŘEŠENÍ

Kruhové objezdy
Základní informace

Kruhové objezdy mají pozitivní vliv na bezpečnost silničního provozu s ohledem na všechny účastníky dopravy, a to
přinejmenším na dopravní nehody se zraněním. Pro cyklisty však mohou být nebezpečné. V zájmu zajištění co
nejvyšší míry bezpečnosti je proto nezbytné pochopit, jakými trasami cyklisté jezdí a jaké jsou jejich obvyklé
manévry, a při budování objezdu je zohlednit. Obecně platí, že čím větší je kruhový objezd, tím větší jsou problémy
cyklistů. (1) Pokud se na cyklotrase nachází velký víceproudý kruhový objezd, měl by jeho design zahrnovat
infrastrukturu pro bezpečný a pohodlný průjezd cyklistů. (2) Kromě toho je vhodné omezit maximální povolenou
rychlost. (1)

V řadě států existují různé konstrukční normy pro cyklistickou infrastrukturu na kruhových objezdech. I když
mezi jednotlivými postupy jsou stále značné rozdíly, lze rozeznat čtyři základní konstrukční kategorie
cyklistické infrastruktury na kruhových objezdech: se smíšeným provozem, cyklopruhy, oddělené
cyklostezky a stupňovitě oddělené cyklostezky. (3, 4)
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Je pravděpodobné , že na kruhových objezdech s
více j ízdními pruhy budou motorová vozidla jezdit
ve vyšších rychlostech, protože takový objezd je
umístěn na víceproudé dopravní komunikaci .
Důsledkem bývá větší napětí a více rizikových
situací mezi cyklisty, chodci a motorovými
vozidly. Vzhledem k vysoké rychlosti a intenzitě
dopravy klade tento typ kruhových objezdů na
cyklisty zvýšené nároky. Je vhodné přerušit
cyklopruhy a umožnit cyklistům začlenit se do
provozu. (6) Na skutečně velkých a rušných
objezdech je nejlepším řešením fyzicky oddělená
cyklostezka. (2)

Přerušení cyklopruhů je však vhodné i na menších
kruhových objezdech. Zde se doporučuje sloučit cyklisty
a motorová vozidla do jednoho úzkého pruhu, protože při
jízdě za sebou na rozdíl od jízdy vedle sebe nehrozí boční
náraz při vyjíždění z /vjíždění do kruhového objezdu. (7)

Podle průzkumu z Velké Británie jsou cyklisté při
zohlednění míry expozice účastníky nehody na kruhovém
objezdu 10 až 15krát častěji než pasažéři ve vozidlech.
Jak vyplývá z průzkumu, cyklopruhy nejsou vhodnou
infrastrukturou pro kruhové objezdy, protože ve srovnání s
dalšími třemi typy infrastruktury (smíšený provoz, fyzicky
oddělené cyklostezky, úrovňově oddělené cyklostezky)
představují pro cyklisty vyšší riziko. (3)

Kruhové objezdy jsou pro cyklisty bezpečnější v 
následujících případech (5):

» kruhové objezdy s nízkou intenzitou provozu;
» kruhové objezdy s nízkou maximální povolenou
rychlostí; SABRINA – Safer Bicycle Routes in 
Danube Area 54 www.interreg-
danube.eu/SABRINA 
» kruhové objezdy s jedním jízdním pruhem; 
» kruhové objezdy s menším celkovým
průměrem, ale větším a vyšším centrálním
ostrůvkem. 

Přínosy implementace

Efektivnější dopravní tok

N i ž š í r yc h los t moto r ové dopr avy

Charakteristika

Opatření Náklady Ž ivotnos t Účinnost

Design vstřícný k cyklistům
[5, 6]

Jaké problémy lze takto řešit
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Problémy implementace

Náklady mohou být poměrně vysoké ,  zálež í na vel ikost i k ruhového
objezdu a stavu dané lokal i ty

Volba vhodného opatření pro bezpečný průjezd cyklistů

Kruhové objezdy s  cyk los tezkou j sou bezpečněj š í
než s  cyk lopruhem nebo bez jakékol i v
in f ras t ruk tu ry pro cyk l i s ty (8 )

Kruhový objezd holandského typu, jehož uspořádání nutí

motorová vozidla k tomu, aby  vyjížděla z objezdu pod úhlem

téměř 90 stupňů, cožmaximalizuje vzájemnou viditelnost všech

účastníků provozu. (1)

Oddělená cyklostezka, která kříží proud 

motorových vozidel na kruhovém

objezdu, Slovinsko (Google maps, 

46.563218,15.6274552) [9]

Příklady:
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Přehled souvisejících problémů

» Úzká infrastruktura
» Křižovatky a přejezdy: mrtvý úhel
» Křižovatky a přejezdy: problémy při
odbočování vlevo
» Křižovatky a přejezdy: problémy na
kruhových objezdech
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