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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Mimoúrovňové křížení železniční trasy Přerov – Brno silnicí 
III/4349 v Chropyni 

Autor práce: Bc. Jolana Sobková 
Oponent práce: Ing. Martin Pěknica 

Popis práce: 

Předmětem diplomové práce je studie nahrazení stávajícího úrovňového přejezdu trati č. 300 
v obci Chropyně mimoúrovňovým křížením. Práce prověřuje dvě varianty řešení, podjezd ve 
stávající poloze sil. III/4349 a nadjezd s přeložením dané komunikace mimo centrum obce. 
Důvodem úprav v lokalitě je plánovaná modernizace trati č. 300 Brno-Přerov jejíž navrhované 
vedení je v práci zohledněno.  

Práce do větší podrobnosti zpracovává pouze variantu obchvatu sil. III/4349 s nadjezdem v 
odsunuté poloze. Zpracovatelka v této variantě podrobně řeší optimální geometrické vedení 
nové trasy, její náročné odvodnění a všechna napojení na stávající komunikace a nemovitosti. 
Vše je zpracováno dle aktuálních normativů a předpisů s maximálním využitím 3D CAD 
softwaru. 

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.: 

Studie zmiňuje návaznost na Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, ale bohužel opomíná 
územní plán města Chropyně, který by mohl být potenciální překážkou k navrhovanému 
obchvatu. 

Technická detailnost práce jde často za rámec běžné technické studie a lze jí vytknout jen 
drobné nedostatky právě v přílišné detailnosti obsahu některých příloh. Například ve 
vzorových řezech jsou navrženy konstrukční vrstvy vozovek bez jakékoli návaznosti na data o 
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případné intenzitě na přeložené komunikaci. Cením si doloženého odhadu nákladů 
jednotlivých variant a rozpracování variantních řešení křižovatky II/436 x III/4349, opět 
bohužel bez porovnání jejich kapacit vzhledem k předpokládané intenzitě. Vzhledem 
k náročnosti dopravního průzkumu však nelze průzkumy po zpracovateli požadovat. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Ve variantě podjezdu by bylo by vhodné doplnit prověření křižovatky s místní komunikací 
vlečnými křivkami návrhového vozidla. 

Délky levých odbočovacích pruhů na úpravě II/436 se zdají být nedostatečné. Prosím o 
opodstatnění navrženého řešení. 

Chybí zmínění návaznosti na územní plán obce a řešení narušení významné cyklotrasy 
EuroVelo 4 která využívá stávající sil. III/4349. 

Závěr: 

Práce je celkově velmi kvalitní. Obsahuje všechny náležitosti požadované v zadání a bude jistě 
dobrým výchozím podkladem pro další stupně projektové dokumentace. 

Doporučuji přijetí práce k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 
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