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Autor dip|omové práce, pan Bc' Daniel Va|a, v rámci své dip|omové práce ieŠi| návrh stavební Úpravy
stávající prťrsečné kĚiŽovatky si|nic |/9, ||1244 a l|l/0085 u obce Líbeznice' Projekt je zpracován
v podrobnostech dokumentace ke stavebnímu povo|ení d|e Vyh|ášky č. 14612008 Sb', o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Ve své práci autor vycháze| zpoŽadavkŮ zadání
dip|omové práce Katedry dopravního stavite|ství Univezity Pardubice, Dopravnífaku|ty Jana Pernera.

Di p|omová práce by|a zadána 20. 12.20 1 6, odevzdá na 25'5'20 1 8'

Projektová dokumentace se zablvá piestavbou stávající prťrsečné kiiŽovatky na kiiŽovatku turbo-
okruŽní. Turbo-okruŽní kÍiŽovatka je typ vejcovitá. Součástí návrhu jsou rovněŽ napojující se
kiiŽovatkové větve. Pr měr turbo-okruŽní kiiŽovatky je 62 m. Piipojující se větve jsou navrŽeny ve
stávajícím směrovém vedeníse směrovou pravou v místě ko|mého nápojení na okiuŽní pás. Prťrjezd
nadrozměrného vozid|a je navrŽen stiedem turbo-okruŽní kiiŽovatky s najetím do protisměru. Součástí
je návrh odvodnění deŠťovfch vod pomocí nezpevněn1ich a zpevněnfch piíkop . V rámci stavby je
navrŽeno odstranění trubních propustkťt a ko|mého če|a ko|ektoru a budou vybudovány nové
propustky DN 1200 a také dva podé|né propustky DN 400 pod sjezdy.

Autor ve své práci zohledni| návrh stavebních prav provedenlm dopravním pr zkumem mezi 15-16
hodinou v pracovní den ( te 13'3.2018)' Zadání a návrh je směňován na zv!šení BES|Pu. D|e
statistického vyhodnocení nehod se jedná o nehodové místo - doŠ|o zde k 71 nehodám s 55 |ehkfmi
zraněními. okruŽní kiiŽovatka je obecně ĚeŠení, které sniŽuje podí| usmrcenfch nebo těŽce zraněnlch
osob, ovŠem větŠinou po rea|izaci se zv!Ší podí| |ehk1ich nehod. U turbo-okruŽní kiiŽovatky to |ze i

očekávat. V daném piípadě u statistiky nehodovosti je piekvapující absence usmrcenlch a těŽce
zraněni7ch osob. Nicméně z poh|edu odpouštějících si|nic je návrh okruŽní kiiŽovatky vhodn! a
od vodněn1i. D|e mého mínění ovšem návrh okruŽní kiiŽovatky ne|ze ap|ikovat vŽdy a je tieba zváŽit
aspekty v konkrétním piípadě. V daném piípadě se jedná o extravilán s pievaŽující intenzitou na
h|avní komunikaci si|nici l/9. Vzh|edem k tomu Že se jedná o obchvat obce Líbeznice, re|ativně
nedávno budovanf, je tieba zohlednit zachování cestovní rych|osti na obchvatu s oh|edem na
mimoÚrovnové kiiŽovatky pĚed piedmětnou stavbou. Dá|e z dťrvodu v1istavby v extravi|ánu by|o dobré
zváŽit dop|nění veiejného osvět|ení, tak aby okruŽní kiiŽovatka by|a včas rozeznate|ná. Nicméně
návrh odpovídá současnlm trend ve v1istavbě si|ničních staveb' Dip|omová práce odpovídá p|atnfm
zákonn1im ustanovením, piedpis m a normám aŽ na drobné vfjimky, které je moŽné odstranit
piípadně zdťtvodnit.

Dip|omová práce je ce|kově ieŠena po stránce odborné a obsahové na vysoké Úrovni. Z diplomové
práce je vidět zájem autora o danou prob|ematiku. Jednot|ivé pĚí|ohy jsou zpracovány jasně,
pieh|edně a srozumite|ně, obsahově je projekt bez vyraznějších nedostatk ' Pouze textová Část by
moh|a b t ve větším formátu' V textové části je dá|e obsaŽen odhad investičních nák|adťr. Grafická
část je č|eněna do několika pií|oh, které odpovídají zvyk|ostem pro zpracování projektové
dokumentace pro dopravní stavby.

K dip|omové práci mám tyto vfhrady:

. Ce|ostátní sčítání dopravy z roku 2016 neodpovídá zjištěnlm hodnotám proveden1im pĚi

dopravním prťrzkumu provedenlm autorem práce. Hodnoty ce|ostátního sčítání dopravy z
roku 2016 jsou nezanedbate|ně větší. Pro návrh mě|a b1it spíŠe pouŽita větší hodnota z těchto
dvou daj . Jako nejvíce prob|ematické vidím rozdí|v hodnotách na si|nici ||1244 (stanoviŠtě C
dle provedenéhÓ pr zkumu)" D|e celostátního sěítání z roku 2016 je padesátirázová intenzita



dopravy 808 vozih d|e zjiŠtění autora 436 voz|h. Toto můŽe mít zásadní dopad na zvo|ení typu
turbo.okruŽní křiŽovatky' D|e mého mínění, upozorňuji bez místní zna|osti, je z důvodu
připojení si|nice ||. třídy s intenzitou provozu 6626. všech motorových vozidel ce|kem za den
vhodnější navrhnout standartní turbo-okruŽní křiŽovatku se samostatným pravým odbočením
nacházejícíse na ved|ejŠí komunikaci nebo navrhnout spirá|ovitou turbo-okruŽní křiŽovatku.
U podé|ných profilů v něktených částech programové vykres|ení skutečného terénu
neodpovídá reá|nému stavu.

V projektové dokumentaci postrádám návrh příčných propustků. Tedy část zabývající se
návrhem technického řeŠení. Jedná se o součást stavebního objektu so 101. Dále u příčných
propustků postrádám výpočet mnoŽství odváděné dešťové vody pro návrhový déšť
s porovnáním s navrŽenou svět|ostítrouby.
Při dé|ce podé|ných propustků od 6 do 10 m je třeba navrhnout svět|ost trouby min. 600 mm a
to d|e ust. $ 12 odst' 2 písm. b) Vyh|ášky č. í4612008 sb.

Jedná se však o nedostatky, které |ze odstranit.

V rámci obhajoby dip|omové práce doporuČujizaměřit pozornost na prob|ematiku:

. Zdůvodnění umístění turbo-okruŽní křiŽovatky.

. Výhody turbo-okruŽní křiŽovatky oprotistandartnídvoupruhové okruŽní křiŽovatce.

. Zdůvodnění vyuŽití Údajů z dopravního průzkumu provedeným autorem práce oproti
ce|ostátnímu sčítání dopravy z roku 2016.

Z předloŽené dip|omové práce je patrný zá1em, tak i odbornost dip|omanta, o zpracovávanou
prob|ematiku, čemuŽ odpovídá i úroveň diplomové práce. Zjištěné nedostatky |ze zdůvodnit. Práce je,
jak již by|o napsáno svým vypracováním na vysoké úrovni. SníŽení vidím ve vyuŽití niŽŠích hodnot
intenzit provozu pro návrh stavebních úprav, které moh|i mít dopad na zvo|ení typu turbo-okruŽní
křiŽovatky. Zadání dip|omové práce by|o sp|něno.

Vzh|edem k výŠe uvedeným faktům hodnotím dip|omovou práci k|asifikačním stupněm:
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V Hradci Krá|ové 8.6.2018
lng. Jaros|av Vaňásek


