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Cílem diplomové práce bylo vypracování studie zabývající  se  přeložením TT ve městě Brně.
Stávající TT v ulici Kounicova, je v úseku Konečného náměstí - Šumavská navržena ke zrušení.
Trať je nově trasována po ulici Veveří a Šumavská, přičemž v ulici Veveří je navržena směrová
úprava  stávající  TT.  V  místě  křižovatek  Veveří  /  Šumavská  a  Šumavská  /  Kounicova  jsou
navrženy  tramvajové  trojúhelníky,  sloužící  pro  napojení  stávajících,  resp.  výhledových
tramvajových tratí. Směrové řešení TT bylo provedeno ve dvou variantách.  Navrhovaná TT je
vždy vedena v uličním prostoru. Součástí studie byl též návrh polohy tramvajových zastávek a
jejich nástupišť.
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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.:

Viz. 1 – Odborná úroveň diplomové práce je výborná. V některých detailech je zpracována až
příliš dopodrobna (např. vytyčovací výkresy). Naopak by bylo vhodné více rozvinout koncepční
řešení související s návrhem TT v městském prostředí (kapacitní posudky křižovatek, hluková
studie). Ty ovšem nebyly předmětem zadání.
Viz. 2 - Pro studii byly využity vhodné metody a postupy.
Viz. 3 – Pro studii byla využita přiměřená odborná literatura.
Viz. 4 – Formální, grafická a jazyková úroveň je adekvátní studii a zkušenostem studenta. Na
desky by bylo vhodné doplnit seznam všech příloh.
Viz.  5  -  Odevzdaná  diplomová  práce  splňuje  zadání  a  obsahuje  všechny  předepsané
požadavky.
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Připomínky a dotazy k práci:

Připomínky:
1) V  trati  (mimo  tramvajové  trojúhelníky)  používat  pokud  možno  kružnicové  oblouky  s

krajními přechodnicemi.
2) Schema přestavníku vyznačovat dle směru výhybkové výměny (je to  přehlednější).
3) V místě křižovatky Veveří / Hrnčířská pravděpodobně nebudou splněny vlečné křivky pro

průjezd 10m vozidla pro svoz komunálního odpadu. Přechod a ochranné ostrůvky jsou
příliš blízko křižovatce.

4) Signální pásy hmatových prvků navést vždy na jednu společnou vodící linii

Dotazy k obhajobě:
1) Varianta 1 - Z jakého důvodu jsou na ul. Veveří před tramvajovým trojúhelníkem navrženy

protisměrné  oblouky  5003,00m  -  2500,000m?  Nebylo  možné  oblouk  2500m  zcela
vypustit ?

2) Varianta 1 - Zastávka " Pod kaštany", nástupiště pro směr do centra. Bylo bráno v úvahu
možné  sjetí  tramvajových  souprav  ze  dvou  TT  k  nástupišti  umístěným  těsně  za
křižovatkou?  Při  dl.  nástupní  hrany 47m nebude možné obě soupravy  odbavit.  Jakým
opatřením lze sjetí souprav zamezit?

3) Varianta 1 - Jaká je uvažovaná rezerva mezi obrysy vozidel v tramvajovém trojúhelníku? Je
tato rezerva splněna pro všechny uvažované pohyby  tramvajových  souprav  -  Rameno
výhledové TT směr Štefánikova?

4) Varianta 1 - Z jakého důvodu je v ul. Kounicova navrženo rozšíření osové vzdálenosti kolejí
směrovým obloukem  poloměru R=300m?

5) Varianta 2 - Z jakého důvodu byly navrženy protisměrné oblouky 1000m-28,85m-1000m, v
místě křižovatky Šumavská / Kounicova ?

6) Z jakého důvodu je v ul. Veveří, v úseku Šumavská - Tábor, navržena návrhová rychlost ve
směrových obloucích pouze 45km/h.

7) Je možné zvýšit návrhovou rychlost v přímých větvích tramvajových trojúhelníků (myšleno
po  projetí  rozjížděcí  výhybkové  výměny)?  Resp.  z  jakého  důvodu  je  ve  směrových
obloucích navržen tak nízký nedostatek převýšení (nevyrovnané příčné zrychlení) ?

8) Bylo zvažováno užití rozřazovacích výhybkových výměn a z jakého důvodu od nich bylo
upuštěno?

9) Jaká je cca vzdálenost od osy krajní koleje TT k přilehlým bytovým domům v ul. Šumavská?
Novostavba TT má přísnější hlukové limity a nelze užít limity staré hlukové zátěže.

Závěr:

Předložená diplomová práce Bc. Anny Marie Novákové vypovídá o tom že diplomantka ovládá
práci s technickými normami a souvisejícími předpisy,  týkajícími se řešení drážních staveb.
Uvedené  připomínky  nikterak  nesnižují  celkovou  úroveň  diplomové  práce.  Diplomatka
prokázala, že je připravena v praxi řešit projekty obdobného charakteru. Doporučuji členům
komise státní závěrečné zkoušky přijetí práce k obhajobě.
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