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Autor diplomové pÍáce' pan Bc. David Je|Ínek V ráÍnc sVé dip|omové práce řeŠi| náVrh pře|oŽky
si|nice |/14 a |/37 procházející úzernim měsla Tlutnova, Ve sVé práci VycházeL z poŽadavkŮ zadání
dip|omové práce KD| Univerzity Pardubice,

Dip|omová práce by]a zadána 30.11 2a10' odevzdána 23'5'2a11

Autor ve své práci řeŠÍ návrh VýŠe zminěné přeložky s oh|edem na napojeni na stávající dopravnÍ
nÍrastlukturu a nové napojení p|ánovaných prŮmyslových zón Projektem je komp|exně řeŠen návrh
nové trasy obousměrné dvoupíuhoVé komunikace V kategori i s 11,5/80. V rnlstech komunikaéního
napojenÍ by|y navÉeny tři okruŽnl kňŽovatky a dá|e jedna styková kňŽovatka s přídatnými pruhy
(odbočovaci pruh vlevo i vpravo, připojovací pruh)' ce|ková dé|ka nově navrženého úseku je
2906'92m' Je navrŽeno smělové iVýškoVé vedenÍ kÓmunikace' Včetně náVrhu konstÍukcÍ Vozovky a
řeŠéní odvodněnl zpevněných p]och NáVrh je řešen s oh]edem na mimoÚrovňové kř|Ženi úče]ové
komun|kace s převahou pěší dopravy k íekíeační ob|asti Dá|e je V projektu uvaŽován most o dé|ce
120m. kte|ýrn ]e řešeno m moúrovňové křÍŽení navrhované komunikáce s Že ezniční t|atí a pozemni
komun kacÍ
Dokumentaceje zpracována v podrobnostech dokumentace pro stavebni povo|eni

NavrŽená stavba ]e V so!ladu s úzernně p ánovací dokurnentací města Trutnova' V náVrh! je Vhodně
zvolen zpúsob napo]ení' tento zvolený zpŮsob odpovidá souČasným trendů Ve výstavbě s]|ničních
|iniových staveb' zvo|ená kasa působí p|ynu|e' Do p|nohodnotné dokumentace pro stavebni povo|ení
by Ínuse|o dojÍt k rozpracovánÍVŠech stavebních ob]ektů. mosty, propllstky' technická nfrastrukt!ía
atd' '  dá|e by m!se být do|ožen sou ad se stanovisky dotčených sub]ektŮ. Vyřešeny rnajetkové Vztahy'
Toto však neby|o obsahem zadání řešené dip|omové práce' Je nutné konstatovat' že k řešení
dopravnI obsluŽnosti' odvodu sráŽkových Vod. případně náVrhu dopravního značeni mám výh|ady.
nicméně |zé konstatovat, Že dip|omová práce odpovÍdá p|atným zákonným ustanovenlň' předpisŮm a
normám až na drobné Výjimky' které je možné odstranit připadně zdúVodnit'

Diplomová prácé je celkově řeŠena po sÍánce odborné a obsahové na ve|mi Vysoké úrovni' Jednot|iVé
přílohy jsou zpracovány jasně. přeh|edně a srozumite|ně obsahÓVě je projeki bez zjevných
nedostatků V textové částije dá|e obsaŽen výkaz výměÍ a orientačnÍoceněnistavby Grafická částje
č|eněna do něko|ika při|oh' které odpovídaji zvyk|os|em pro zpracováni projektové dokumentace pro
dopravn{ stavby a jsou zpracovány vsouladu sVyh|áŠkou 146/2008 sb'. o rozsanu a oosanu
pÍojektové dokumentacé dopravnich slaVeb.

K dip|omové práci mám tyto Výhrady:
. Je třeba dořešit dopravní značení na stykové křižovatce] doplnit ''stů]' dej přednost V jízdě. P6'

přičnou čáru V5 dále dop|nit sníŽení počtu jizdnich pruhů |P18b' jako nadbytečné Vidím
umistěnl značky lP19 př VýjezdLr na h]avní komunikaci, dé|e posoudit umlstění značky
označujícj nevyšŠi dovo|enou rych|ost B20a při j izdě Ve směru k NloK lzdúvodu ma|ého
po|oměru směrového ob|ouku. Je nutno konstatovat' že stanoveni dopravniho značeni je
prováděno po dokončeni stavby a je VyŽadováno aŽ k Vydání ko|áudačního soUn|asu,

. Z technického popisu ne|ze ověřit navÉené dé|ky jednot|ivých úseků př|datných pruhŮ.

. Prob|ematické odbočení de|ších souprav do a z průmys|ové zóny v mistě okíuŽni křiŽovatky
|\,oK || Dři naoo éní na si|nici |/14



. NenÍ zřejmý systém odvodu srážkových vod z pÍopustků do stáVajíc|ch vodotečí, v Určitém
úseku je navrženo odvodnění přímo na terén bez odvodu do podé|ného příkopu toto je
V mo2né ko|izi z s 6 odst. 3) zákona é. 25412001 sb. Vodní zákon, přlpadně s s 6 odst. 4)
Vyh|ášky č' 2682009 sb' o technických požadavclch na výstavbu' v místech MoK I a MoK ll
bude pravděpodobně nutné zajistit odvod srážkových Vod rovněž přes u|iční vpusti, tyto UV
nejsou umIstěny'

. Je třeba doplnit úpravy pro nevidomé a slabozraké v m|stech navÉených komunikac| pÍo pěšÍ
ve smys|u Vyh|ášky č. 398i2009 sb.. o obecných technických požádavcich zabezpečujlclch
bezbariérové uŽ|váni staveb, a lo úpravy v mlstech přechodů pro chodce' dá|e vod|cí |inie'

. D.obné nedostatky po grafické strance - vhodnější měřitko u Vzorových přÍěných řezů' příp'
graÍika u Výkresu dopÍavního značeni'

Jedná se však o nedostatky' ktéré |ze odstÍanit případně zdťrvodnit'

V rámci obhajoby dlplomové práce dopo.učuji zaměřit pozornost na pÍob|ematiku]
. sníŽenÍzáború v zářezu
. zajištěnÍ dopravnÍ obs|užnosti do a z pÍúmys|ové zóny v místě MoK l|' k rekréační ob|asti

v mlstě návrhu Železobetonového rámu a dá|e k zajiŠtění dopravni obs|uŽnosti během
výstavby v ul' sklivánci

. odvodňovacÍ zařízen|' jakéjiné řešen| připadá V úvahu

Z předloŽené diptomové prace je patrný zájem tak iodbornost d|p|omanta o zpracovavanou
ploblematiku' čemuŽ odpovidá iÚroveň dip|omové práce, zjištěné nedostatky nejsou zásadniho
charakteÍu (nejsou V zásadnÍm rozpoíu s p|atnými předpisy)' Jak již bylo napsáno, pÍáce je svým
zadáním ivypracovánÍm na ve|mivysoké úrovni. zadánÍ dip|omové práce bylo sp|něno

Vzhledem k Výše uvedeným faktůrn hodnotirn diplomovou práci k|asifikačním stupněm:
výbomě minus'

V HÍadci Králové 2'6'201í
Ing' Jaros|av Vaňásek
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