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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: VYHLEDÁVACÍ STUDIE JIŽNÍHO OBCHVATU KUŘIMI 

Autor práce: TEREZA SOBKOVÁ 

Oponent práce: Ing. Vlastislav Novák 

Popis práce: 

Téma komunikace „43“ je pro Brněnský region klíčové již desítky let. Již přes 50let se hledá 

optimální řešení jak po dopravní stránce, tak po stránce územní a environmentální. Za klíčové 

lokality lze zařadit rozhodně oblast Bystrce a Kuřimi. Oblast Bystrce – kde aktuálně platná 

verze ZÚR JmK vede trasu „43“ v historické německé stopě – je otázkou především 

environmentální a politickou. Oblast Kuřimi je pak především otázkou dopravní. Rovněž 

z hlediska trasování a ochrany krajiny je sledování Jižního obchvatu Kuřimi (zkráceně JOK) dle 

platné ZÚR optimální, neboť reliéf terénu „Kuřimská hora“ kříží tunelovým úsekem. Jižní 

obchvat Kuřimi lze velmi vhodně etapizovat, neboť již etapa mezi stávající sil. I/43 a sil. II/385 

na Tišnov má velmi pozitivní účinky na město Kuřim. Nutno podotknout, že vybrané téma je 

jedním z nejtěžších na trase komunikace 43, resp. na území celého Jihomoravského kraje. 

Jedná se o návrh velmi významného dopravního uzlu. Aktuálně se nejedná již o „dálniční 

systém“, ale o systém silniční což však při daných kategoriích, dopravních vztazích a 

intenzitách nemění nic na důležitosti. V dané oblasti – západně od Kuřimi se jedná vlastně o 

spojení a rozpojení čtyř dopravních os: 

- Sil. I/43 ze severu od budoucí D35 

- Sil. II/385 ze západu od Tišnova 

- Sil. I/43 na jih k D1 

- Sil. I/43a na východ do centra Brna 

Toto vzájemné spojení dopravních tahů a potřeba všesměrného napojení města Kuřim, 

omezené možnosti z hlediska koridoru ZÚR JmK a normové požadavky na řešení dávají úkolu 

velký význam. Důležitá je i dopravně – inženýrská problematika, neboť dopravní zátěže 

křižujících se dopravních směrů dosahují desetitisícových hodnot za den. 

 

Autorka práce se soustředila na hledání optimálního dopravního řešení, kdy byly stanoveny 

tyto priority: 

- vedení sil. I/43 ze severu a její rozdělení na dva jižní směry – k dálnici D1 a do města 

Brna 

- napojení sil. II/385 od Tišnova na oba jižní směry sil. I/43, a to bez závleku přes město 

Kuřim – tím docílit maximální zklidnění dopravy ve městě, zároveň umožnit napojení 

sil. II/385 (jak od Tišnova, tak od Kuřimi) na severní tah sil. I/43 – i když ten je 

z dopravního hlediska podružný 

- všesměrné napojení města Kuřim na oba jižní směry sil. I/43 
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- vzájemné propojení Kuřimi a Moravských Knínic s respektováním současných vazeb 

- dodržení normových požadavků na vzdálenosti křižovatek dle ČSN 73 6101 na sil. I/43    

Navržené řešení se jeví jako optimální pro další práce v dané lokalitě a je výsledkem 

dlouhodobé projekční přípravy a výběrů pracovních variant. Návrh plní všechny požadované 

atributy, kdy preferuje trasy sil. I/43 – forma čistého rozštěpu. Zároveň splňuje požadavek 

napojení sil. II/385 a města Kuřim na všechny směry sil. I/43 a také sil. II/386 na Moravské 

Knínice a Veverskou Bítýšku. 

Návrh je nutno brát jako výchozí, v rámci projednávání s dotčenými orgány by došlo určitě 

k optimalizaci řešení, jak z hlediska územních dopadů, tak i z hlediska enviromentálních 

opatření a vodohospodářské problematiky. Tyto aspekty jsou již nad rámec zadání diplomové 

práce. Z výsledku je patrná reálnost daného dopravního řešení a využitelnost pro následující 

projekční přípravu.     

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.: 

1. Odborná úroveň práce – lze považovat za velmi dobrou, především z hlediska 

náročnosti daného úkolu, který byl nad obecnou úroveň diplomových prací. 

Diplomovou práci lze využít jako podklad pro další projekční přípravu 

2. Vhodnost použitých metod a postupů – autorka postupovala velmi systematicky – od 

hledání koncepčních řešení až po výběr optimální dopravní varianty 

3. Využití odborné literatury a práce s ní – v daném případě – projekční přípravě se 

jednalo o práci s legislativou – ČSN a rozborem limitů ZUR JMK. Oba tyto aspekty tvořily 

nedílnou část předložené práce 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce – splňuje požadované předpoklady na 

diplomovou práci 

5. Splnění požadavků zadání práce  - práce jednoznačně splnil cíl zadání – našla technické 

řešení velmi těžké problematiky a vytvořila podklad pro další projekční přípravu 

Připomínky a dotazy k práci: 

Po detailním prostudování dokumentace se nabízí řada podnětů k dopracování, které jsou 

jednak nad rámec diplomové práce a jistě by vyplynuly z připomínek a reakcí dotčených 

orgánů. Mezi ty hlavní body k dalšímu dořešení lze uvést: 



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

3 / 3 

- Problematika vedení sil. II/385 – zda lze najít vhodnější řešení s menším záborem 

ploch/území – najít optimalizaci trasy sil. II/385 

- Řešení sil. III/3861 – zda je nutnost tohoto propojení na sil. II/385, nebo zda lze najít 

šetrnější řešení vzhledem k záboru ploch 

- Popis – pojmenování křižovatek – ty by měly být pojmenovány pro jejich lepší orientaci 

- Řešení MUK Kuřim – zda je možná optimalizace ramp křižovatky za cenu zmenšení 

dopravních ploch – přimknutí motivu křižovatky (větve 3) k tělesu sil. I/43. Tím by došlo 

ke snížení záborů ploch.  

   

Závěr: 

Závěrem lze konstatovat, že autorka zodpovědně zpracovala koncepční návrh sil. I/43 

v prostoru Kuřim. I přes vysokou náročnost dané problematiky lze konstatovat, že úkol 

diplomové práce byl splněn a řešení lze brát jako aktuální podklad pro další projektovou 

přípravu. Tato dopravní problematika je však tak komplexní, že návrh určitě dozná úprav, ale 

systémově jej lze brát jako vysoký přínos pro další řešení. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  26. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


