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Oponent práce: Ing. Josef Hauck 

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá návrhem nového řešení prostoru hlavního náměstí v České 

Skalici. Návrh je zpracován ve třech variantách. Varianta č. 1 je dále zpracována 

v podrobnostech pro investiční záměr Města. Stávající stav je starý cca 80 let a je dožilý ze 70 

procent.  

V dalším stupni projektování bude nutno zakomponovat další požadavky dotčených 

orgánů a správců inženýrských sítí. Autor práce si je vědom, že dobře navržené náměstí by 

mělo sloužit veřejnosti několik generací bez nutnosti změn.  

Pokud by měla tato práce (Studie dopravního řešení) opravdu sloužit pro další 

přípravné práce projektového procesu, je nutno sladit a doplnit požadavky ostatních 

dotčených (např. překládky sítí, požární zabezpečení – hydranty, vodní hospodářství a dešťová 

kanalizace, zeleň atd.). 

Tyto všechny oblasti nebyly požadovány, proto ani nejsou řešeny ani naznačeny, i když 

si je autor vědom, že některé další zásahy do návrhu mohou být i dost destruktivní. Takže zde 

je opravdu řešena pouze optimální dopravní situace. 
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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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Drobné připomínky k práci: 

 

1. Ve výkrese dopravního značení chybí značka B 24b (zákaz odbočení vlevo) do jižní části 

náměstí 

2. V severní části náměstí postrádám 1-2 invalidní stání u rehabilitace (krátkodobé, jen pro 

výstup a nástup) č.p. 22, protože ostatní navržené stání jsou dál než 50 m. 

3. Invalidní stání (jižní větev, řez č. 7) nemá sníženou obrubu pro nájezd invalidního vozíku. 

4. Nástupiště BUS (severní strana) postrádá další pěší propojení s plochou parkoviště přes 

travnatý pás a další chodníček (k lékárně „U hada “ – č.p. 2) 

5. Legenda hlavního výkresu postrádá další prvky mobiliáře jako je: odpadkové koše, 

výlepové plochy, stojany na kola. 

6. Protože nejsou řešeny inženýrské sítě v rámci této práci, je třeba koordinovat návrh 

velikosti stromů a keřů s podmínkami pro uložení inženýrských sítí do zelených pruhů. 

7. Stožáry VO vysoké i nízké je nutno koordinovat s návrhem zeleně 

 

Závěr: 

Úroveň práce je výborná, normové a vyhláškové požadavky jsou splněny. Zásadní chyby v práci 

nejsou žádné a drobnosti zde uvedené nejsou překážkou k dopracování dalšího stupně 

projektové dokumentace. Zadání je beze zbytku splněno. Pokud bude tato diplomová práce 

použita opravdu k dalšímu zpracování navrhuji následující řešení: PROTOŽE SE JEDNÁ O 

PROSTOR VEŘEJNÝ, bude maximálně podroben všemi možnými složkami jak odbornými, tak i 

laickými. Proto by měl být určen jeden koordinátor, který bude fungovat též jako předkladatel 

této Studie. (zpracovatel Bc. Jan Rejzek) 

 

Proto navrhuji tuto práci „Studii náměstí v České Skalici“ k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 
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