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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Studie propojení mezi MÚK Ostrovačice na D1 a D52 

Autor práce:  Bc. Miroslav Janyška 

Oponent práce: Ing. Petr Bijok 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší v úrovni vyhledávací studie možnosti trasování komunikace označené 

v Územní studii JMK jako tzv. „jižní polookruh: D1-D52-D2“ v návaznosti na tzv. bitýšskou stopu 

kapacitní (dálnice x silnice) silnice číslo 43, která je na D1 napojena dle provedených studií 

v MUK Ostrovačice. Práce navrhuje 4 základní varianty a 3 podvarianty možného trasování 

komunikace v různých kategoriích dle zákona 13/1997Sb. a návrhových kategoriích dle ČSN 73 

6101 od D1 MUK Ostrovačice k D52 MUK Ledce.  

Území, kterým má propojení procházet je morfologicky členité a z hlediska územních limitů 

značně komplikované. Plocha územní je pokryta řadou územních dokumentů, které stanovují 

limity pro využití specifických oblastí tohoto území a rozvoj sídelních útvarů. Toto území nebylo 

z hlediska trasování tohoto typu komunikace nikdy posuzováno. Je tedy správné zabývat se 

variantním řešení trasy tohoto propojení a vyhodnotit objektivně přínosy a negativa každé z 

variant. 

Pro každou z uvažovaných varianta je zpracována situace se schematickým zákresem trasy 

včetně zemních těles (zářez, násyp) a významných inženýrských objektů (mosty, tunely) a je 

doplněna podélným profilem a vybranými charakteristickými řezy. Souhrnně pro všechny 

varianty jsou zpracovány vzorové řezy. 

Stručně je popsána metoda hodnocení variant na základě metodického pokynu MD ČR 

„Hodnocení variant tras pozemních komunikací z technického dopravního a ekonomického 

hlediska“, na jejímž základě je vybrána k podrobnějšímu zpracování varianta C2. 

Varianta C2 je dopracována o diagram překlápění vozovky a návrh výškového řešení příkopů 

v podélném profilu. 

V závěru je uvedeno stručně vyhodnocení, které završuje práci konstatováním o nereálnost 

provedení trasy komunikačního propojení mezi D1 MUK Ostrovačice a D52 MUK Ledce. 
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Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

1. Odborná úroveň práce naplňuje ve stupni vyhledávací studie požadavky Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací. Snížené hodnocení je navrženo zejména 

z důvodů, že ve vyhledávací studii chybí některé důležité informace, které jsou jen 

okrajově popisovány v průvodní zprávě jako součást jiné práce, jiného zpracovatele. 

Jedná se například limity území, technickou infrastrukturu, intenzity dopravy, odhady 

stavebních nákladů, které jsou hlavními hodnotícími kritérii. Autor s těmito podklady 

jistě pracoval a musel se jejich analýzou zabývat, pokud dospěl k závěrům, které jsou 

v práci uvedeny. I přes to nejsou tyto podklady v práci nijak vyobrazeny ve vztahu 

k navrženému trasování variant a nelze tedy výsledky práce objektivně posoudit a 

diskutovat. Výsledná varianta je dopracována o diagram překlápění a výškové řešení 

příkopů. Návrh vybrané varianty mohl být v podrobnějším rozpracování, které 

požadovalo zadání práce, doplněn např. o výkres řešení některé úrovňové nebo 

mimoúrovňové křižovatky, případně mohly být v situačním podkladu uvedeny 

recipientní vodoteče v území.  

2. Z práce je zřejmé, že autor postupoval při návrhu tras jednotlivých variant podle 

platných předpisů a vycházel z již zpracovaného materiálu a převzal z tohoto materiálu 

metody a postupy hodnocení, které aplikoval na zpracované varianty. Snížené 

hodnocení je navrženo zejména s ohledem na skutečnost, že autor metodu hodnocení 

převzal a podrobněji ji v práci nekomentuje. 

3. Autor musel nastudovat materiály týkající se zájmového území a hodnocení variant. Tyto 

materiály jsou uvedeny v citovaných zdrojích a dokladují tedy jejich využití v rámci 

diplomové práce.  

4. Výkresy i textové části práce jsou zpracovány přehledně bez zásadních nedostatků, 

struktura práce je logická.  

5. Požadavky zadání byly naplněny v rozsahu, který odpovídá vyhledávací studii. 

Podrobnější dopracování vybrané varianty mohlo být provedeno s větším důrazem na 

detail některé z křižovatek. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

- Jaký je význam nadřazené ÚPD (ZUR) nad ÚPD obcí, jaké druhy ÚPD existují? 

- Mohou být na silnicích navrhovány obousměrně pojížděné tunely? 

- Vysvětlit v prezentaci diplomové práce postup při hodnocení variant  

o Osvětlit principy zmíněné metodiky posuzování 

o Vysvětlit klady a zápory jednotlivých variant, proč byla vybrána varianta C.2 pro 

další rozpracování 

o Jak jinak by bylo možné jednotlivé varianty dále porovnávat, jaké předpisy a 

postupy se k tomuto váží 

- Rozpracována podrobněji byla varianta C.2 – jaká problematická místa zde autor vidí? 

o Kde jsou překročeny nebo nesplněny požadavky ČSN na trasování, vzdálenosti 

křižovatek atp.  

o Kde jsou hlavní rizika územních střetů, čím bylo trasování zásadně ovlivněno 

o Jaké jsou očekávané intenzity v trase komunikace 

o Která místa jsou z jeho pohledu problematická z hlediska geologické skladby a 

mohou ovlivnit stavbu zemního tělesa 

- Jaká jsou rizika vedení komunikací v území se sprašovým podložím 

- Jak by autor navrhoval řešit vysoké násypy na neúnosném podloží 

Závěr: 

Autor práce prokázal, že je schopen pracovat s množstvím různorodých podkladů pro návrh 

tras a jejich hodnocení. V práci však bohužel nejsou tyto podklady nijak vyobrazeny a nejsou 

tak viditelné skutečnosti, které vedou k závěrečnému hodnocení variant. 

Vyhledávací studie je základním kamenem hledání smysluplného řešení trasy pozemní 

komunikace z pohledu jejího technicko-ekonomického a územního řešení a vyhodnocení vlivu 

na vlivu na životní prostředí. Vyhledávací studie musí pracovat s řadou podkladů o území a 

zobrazit jejich dopady do trasy komunikace. Nejedná se tedy jen o morfologii terénu, která vede 

k návrhu osy a podélného profilu. Jedná se o složitou práci, která vyžaduje mnoho zkušeností v 

dopravním inženýrství a znalost práce se synergií velkého množství vlivů, které mohou trasu 

pozemní komunikace ovlivnit. Autor proto zcela odůvodněně musel čerpat poznatky v rámci 

konzultací s řadou problematiky znalých osob a tyto nabyté zkušenosti využil při zpracování 

diplomové práce.  

 

Práci doporučuji k závěrečné obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  2. června 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


