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Pro BSP SI, GK, ME

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Studie křižovatky v obci Javornice

Autor práce: Jan Gregor
Oponent práce: Ing. Michal Janda

Popis práce:
Předložená bakalářská práce řeší úpravu křižovatky silnic III/3195 a III/3191 v intravilánu
obce Javornice, nacházející se v okresu Rychnov nad Kněžnou, kraj Králevohradecký.
Celkově jsou navrženy tři varianty úpravy ve stejné úrovni zpracování. Důvodem vyvolané
úpravy je současná nepřehlednost křižovatky. Dalším důvodem je vyhovění požadavků obce
na vybudování autobusových zastávek u základní školy Javornice, úprava přilehlého
parkoviště, ochrana svahů blízkého potoka proti erozi a dořešení pohybu chodců.
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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 ☒ ☐ ☐ ☐

Připomínky a dotazy k práci:

Odborná úroveň práce
Ve zpracované bakalářské práci byly zohledněny všechny potřebné technické podmínky návrhu
vycházející z ČSN a TP, i když s některými, níže uvedenými, nedostatky.
Využití odborné literatury a práce s ní
Z předložené práce jde vidět, že student má znalosti a přehled práce s jednotlivými ČSN a TP, s tím
že v řešení zpracování rozhledů jsou jisté nedostatky, viz. níže
Formální, grafická a jazyková úprava práce
Výkresová dokumentace je zpracována po grafické a formální stránce přehledně a obsahuje všechny
potřebné přílohy. V situacích bych uvítal uvedení použitých poloměrů v nárožích. Rozhledy na okružní
křižovatce by bylo vhodné rozdělit na více výkresů, z důvodu přehlednosti.
Splnění požadavků zadání práce
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Zadání bakalářské práce bylo splněno s jistým nedostatkem v nedořešeném pohybu chodců z JV
kvadrantu (výkresově jižní rameno křižovatek var A a C) směrem ke škole.

Připomínky a dotazy
 V textové části se u jednotlivých variant zmiňuje, že na předmětnou stavbu bude navazovat

následující etapa. Uvítal bych bližší popis.
 Ve variantách A a C ústně navrhnout dořešení pohybu chodců z JV (výkresového)

kvadrantu směrem ke škole, aby nevznikal závlek využitím přechodu u obchodu
(výkresové východní rameno).

 Dopravní značení jde již nad rámec zadání práce, ale ovlivňuje použité parametry
tras při návrhu. U rozhledů je použito snížení max. dovolené rychlosti, ale svislým
značením toto není uvedeno. Žádám u obhajoby uvést předpokládané rychlosti u
jednotlivých částí silnic.

var A
 okružní křižovatka (D=24m) má oproti TP jiné šířkové uspořádání okružního pásu (7,00 vs

5,00) a prstence (2,70 vs 4,70). Žádám o zdůvodnění.
 na prstenci je použit (v části) v prostispádu příčný sklon 0,1%. Bylo by vhodné doložit

vstevnice také na prstenci, aby bylo zřejmé dodržení potřebného výsledného sklonu k odtoku
vody a zdůvodnit tento použitý sklon.

vzorový řez
 k-ce vozovek K2 a K4 jsou změněny oproti TP 170. Není uvedeno zdůvodnění, zdůvodnit.
 K4 celková tl. k-ce chybně uvedena
 odvodnění pláně by mělo být doplněno o návrh polohy drenáží a potřebný sklon pláně.
 u k-ce K1 bych předpokládal infiltrační postřik na štěrkodrti

Rozhledy
 u výjezdu z obytné zóny není rozhled na auto přijíždějící od Jaroslavi, a je pro variantu STOP,

svislé značení je DEJ PŘEDNOST
 u varianty C je na hlavní komunikaci u rozhledu, z vedlejší, uvedena rychlost Vdovolená, měla

by být zřejmě Vmezní, dále je rozhled z vedlejší prověřen pro variantu STOP ale značení je
na DEJ PŘEDNOST. U obhajoby žádám o vysvětlení rozdílů prověření rozhledů při použití
dopr. značení STŮJ (STOP) nebo DEJ PŘEDNOST

Závěr:
I přes výše uvedené připomínky, zejména s ohledem na celkový komplexní přístup ke zpracování
zadání, navrhuji ohodnotit diplomovou práci známkou

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1

Datum: Podpis oponenta práce: ………………………………………………


