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Autor dip|omové práce, pan Bc. Tomáš Pospíši|, v rámci své dip|omové práce ieŠi| návrh stavebních
prav u|ice Na Brně v Hradci Krá|ové mezi ulicemi Brněnská a Pr běŽná. Projekt je zpracován

v podrobnostech dokumentace ke stavebnímu povo|ení d|e Vyhlášky ě. 14612008 sb.' o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Ve své práci autor vycháze| z poŽadavkťr zadáni
diplomové práce Katedry dopravního stavite|ství Univezity Pardubice, Dopravnífaku|ty Jana Pernera.

Di p |omová práce byla zadána 20. 1 2.20 1 6, odevzdána 21 .5.201 8.

Projektová dokumentace zahrnuje stavební pravy uIičního prostoru, v stavbu nové okruŽní
kiiŽovatky' zŤizení nové obousměrné stezky pro chodce a cyk|isty, v1istavbu podé|n1ich parkovacích
stání a chodníkťr včetně konstrukěních vrstev, zŤízení zálivu městské hromadné dopravy, ně4ezdy a
vljezdy do obsluŽnfch komunikací. Pro budoucí vyuŽití bfva|ého areá|u vojenského opravárenského
závoduje navrŽeno nové odbočení z místní komunikace Na Brně. Dé|ka stavebních prav je k ose
okruŽní kriŽovatky 0'557 km.

Autor ve své práci zoh|edni| návrh stavebních uprav provedenlmi pr zkumy, sběrem dat a osobní
zkušeností s danou |okalitou. Návrh stavebních riprav dále vycháze| z p|ánované vlstavby obytnfch
dom rezidence Na P|achtě' Jedním z h|avních cílťt diplomové práce by|o zajiŠtění BES|Pu. Autor
navrhI oddělit dopravu motorov1ich vozide| od cyk|istťt, toto oddělení autor provedI návrhem
obousměrné stezky pro cyk|isty a pěší' Návrh vhodně ieší stavební pravy místní komunikace Na
Brně s oh|edem na p|ánovanf rozvoj dané |oka|ity. Ve|mi vhodné ieŠení spatiuji v návrhu Úpravy
světe|ně iízené kiiŽovatky si|nic l/35 ulice Brněnská a místní komunikace u|ice Na Brně. Ve|mivhodné
je zruŠení stávajícího sjezdu do bfva|ého areálu vojenského opravárenského závodu a posunutí
tohoto sjezdu s dop|něním odbočovacího pruhu, tak aby vozid|a odbočujícído tohoto areá|u nebránila
V provozu na h|avní komunikaci. Návrh zvyŠující bezpečnost v oddě|ení motorové dopravy od cyk|istťt
je s oh|edem na intenzitu provozu, zavedení obs|uŽnosti (lzemí MHD a napojení na stávající systém
spo|ečn1/ch stezek v |oka|itě Na P|achtě vhodnf. Návrh odpovídá současn1im trend ve vfstavbě
si|ničních staveb. Dip|omová práce odpovídá p|atnfm zákonn1im ustanovením, predpis m a normám
aŽ na drobné v1ijimky, které je moŽné odstranit piípadně zdťtvodnit' Nicméně dé|ka rešené stavební
Úpravy u|ice Na Brně je na takovouto práci poměrně malá (cca 560m). Autor ovšem proved| iadu
prťrzkumťr se sběrem dat. Vfs|edky jsou obsaŽeny v části A. Pr vodní zpráva. Tyto vfs|edky jsou
zajímavlm a vhodnlm podk|adem pro návrh stavebních Úprav místní komunikace.

Dip|omová práce je ce|kově ieŠena po stránce odborné a obsahové na vysoké rovni' Z dip|omové
práce je vidět odbornost autora' Jednot|ivé pií|ohy jsou zpracovány jasně, pieh|edně a srozumite|ně.
obsahově je projekt bezvyraznějŠích nedostatk . V textové Částije dá|e obsaŽen odhad investičních
nák|adťr. Grafická ěást je ě|eněna do něko|ika pií|oh, které odpovídají zvyk|ostem pro zpracování
projektové dokumentace pro dopravn í stavby.

K dip|omové práci mám tyto vfhrady:

. Jako prob|ematické vidím iešení dopravy v k|idu, kdy je navrŽeno poměrně v,frazné sníŽení
parkovacích stání. Nicméně dle prťrzkumu se jedná o stánízaměstnanc oko|ních spo|ečnosti
a tyto spo|ečnosti by mě|i primárně zajistit stání pro své zaměstnance na svfch pozemcích.
Vfpočet pro ga|erii je vhodnfm podkladem. Pr zkum parkování by mě| bft nicméně
zhodnocen jako celek.. V grafické části chybí zobrazení signá|ních pás u míst pro piecházení' dá|e zobrazení
signá|ních pásťr u piechodu pro chodce pii okruŽní kiiŽovatce v ulici Pr běŽná.



V části E. Zásady organizace výstavby chybí grafické znázornění etap výstavby d|e Vyh|áŠky
č. 14612008 Sb. na podk|adu koordinační situace'
NejvětŠí nedostatek návrhu spatřuji v absenci pěšího spojení do nové |oka|ity obytných domů
rezidence Na Plachtě při okruŽní křiŽovatce, kdy v souČasné době se v místě nachází
parkoviŠtě u|. Antonína Petrofa s nevhodným a|e přesto napojením chodníku. Autor toto
napojení nezoh|edni|. Dá|e autor neřešiI nevhodné dopravní napojenítohoto parkoviŠtě, kdy je
napojení parkoviŠtě hned za křiŽovatkou. Připojení parkoviŠtě z návrhu není zřejmé. Autor
mohI toto připojení vyřešit odsazením připojení od okruŽní křiŽovatky nebo zřízením
pětiramenné okruŽn í křiŽovatky.

Jedná se vŠak o nedostatky, které |ze odstranit.

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

. Etapizace výstavby, zda byla uvaŽována * typy řešení d|e vzorových |istů Technických
předpisů TP 66 _Zásady pro označovánÍ pracovních míst na pozemních komunikacích.

. Prob|ematika dopravního napojení parkoviště u|' Antonína Petrofa při okruŽní křiŽovatce
včetně napojení pro pěŠí.

. Výhody a nevýhody spo|ečné stezky pro cyk|isty a pěŠí oproti vyhrazenému jízdnímu pruhu
pro cyk|isty v h|avním dopravním prostoru a piktogramového koridoru pro cyklisty.

Z předloŽené diplomové práce je patrný zájem tak i odbornost dip|omanta o zpracovávanou
prob|ematiku, čemuŽ odpovídá i úroveň dip|omové práce. Zjištěné nedostatky nejsou zásadního
charakteru' Práce je, jak jiŽ bylo napsáno svým vypracováním na vysoké úrovni. SníŽení vidím v
rozsahu práce a nedořeŠení dopravního napojení okruŽní křiŽovatky na novou zástavbu bytových
domů. 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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