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Předložený návrh diplomové práce řeší odvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území 

města Kyjova, ve kterém jsou obyvatelé vystaveni všem negativním aspektům z nadlimitní 

dopravní zátěže. Práce obsahuje zdůvodnění, proč má smysl předmětný úsek I/54 řešit jako 

obchvatovou komunikaci. Svým rozsahem odpovídá vyhledávací studii.  

U nově budovaných obchvatů je zásadní inženýrskou úlohou, jak dopravně napojovat 

křižované silnice. Zásadním bezpečnostním rizikem bývá přerušení původně hlavní příčné 

komunikace, kde jezdí řidiči často dle zvyklostí. Tento zásadní problém řeší diplomová práce 

vhodným návrhem mimoúrovňového napojení na zatíženou silnici II/422 a také tím, že 

některá méně významná napojení nebudou zrealizována, což je velmi důležitý aspekt 

odolávající obecné snaze místních samospráv požadující napojovat na nadřazené silniční tahy 

všechny možné křižované komunikace. Přesto jedno takové křížení v návrhu setrvává. Můj 

dotaz zní, zda je opravdu nutné z hlediska dopravních vazeb, případně jaké prvky musí mít 

křižovatka, aby se nestala nehodovou lokalitou.  

Navržená okružní křižovatka na západní části obchvatu je jistě vhodnou formou křížení 

umožňující i obsluhu území. Vzhledem k jejímu umístění na zakončení extravilánového úseku 

silnice je nutné pečlivě navrhnout prvky, které zajistí její lepší rozpoznatelnost (dlouhé střední 

dělící ostrůvky na ramenech, nadvýšení středního ostrůvku s osázením vegetací, kvalitní 

osvětlení).  

K práci mám dále tyto dotazy a komentáře: 

 Je splněn rozhled na napojení SO 106 doleva i přes hluboký zářez? 

 Konstrukce polní cesty se mi jeví zejména s ohledem na současnou zemědělskou 

techniku jako nedostatečná. Můžete mi oponovat, příp. stanovit optimálnější návrh? 

Dále příčný sklon by se měl spíše navrhnout ve sklonu přirozeného sklonu terénu. 

 Postrádám komentář k dopravně-inženýrským údajům, které jsou uvedeny ve formě 

tabulek. 

 Prosím o zdůvodnění, proč je v území řešena obchvatová komunikace na II/432 

s ani ne polovičními intenzitami provozu oproti trase II/422 ve směru na Žádovice. 

Je otázkou, zda by západní obchvat prošel socio-ekonomickým posouzením. 

Práce obsahuje několik nepřesností – student oboru K by neměl užívat nesmyslného 

označení „trať ČD“.  

Pozitivně hodnotím vazbu na praxi, kdy diplomant rozpracovanou práci konzultoval se 

zástupci státní správy a samosprávy, a uvědomění si nutných podkladů pro další stupeň 

projektové přípravy. 



Diplomová práce je celkově na slušné zejména grafické úrovni, textová by mohla být 

obsáhlejší. Pro příště doporučuji diplomantovi takto zásadní texty si nechat po sobě přečíst 

druhou osobou, aby se minimalizoval rozsah různých překlepů v textu (např. poděkování 

„vedoucímu bakalářské práce“).  

Závěrečnou práci hodnotím stupněm B a doporučuji ji k obhajobě. 
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