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Student ve své diplomové práci vyhodnocuje úpravy stávající zatížené křižovatky pomocí 

mikrosimulace.  

Kladně hodnotím především systematičnost a precisnost v přístupu řešení. Prezentace 

výstupů je však velice obsáhlá a tedy i nepřehledná. Číslované kapitoly mají rozsah 120 stran. 

Návrhová kap. 5, která má 56 stran, obsahuje obdobné grafy a texty pro všechny zvažované 

kombinace. Člověk se v nich velice snadno ztratí. Inženýrský přístup mj. znamená redukci, 

zestručnění – vypíchnout podstatná fakta. K tomu by pomohlo, kdyby diplomant vybral a 

patřičně zdůvodnil ten nejnepříznivější stav z hlediska intenzit – nedržet stále posuzování jak 

v dopolední, tak v odpolední špičce. Která z nich je tedy nejnepříznivější?. Srovnávací grafy 

pro každý směr si čitatel odborných prací může najít v přílohách dokumentu, nezařazují se do 

hlavní textové části. Také mnou nebyl pochopen přístup ke kap. 6, ve které diplomant 

porovnával výsledky vždy dvojice stavů. Očekával bych opět spíše porovnání stávajícího 

stavu se všemi návrhy vzájemně do jednoho patřičně okomentovaného grafu. Místo toho se 

opět člověk prodírá 32 stranami obdobně vypadajících grafů a textů., než dojde k 

nejpodstatnější tabulce v kap. 6.4. Závěr je vcelku srozumitelně zformulován, cesta k němu je 

ale velice dlouhá.   

Samotný návrh, který vzešel jako nejpříznivější z hlediska kapacitního, tedy okružní 

křižovatka jednopruhová se čtyřmi větvemi a čtyřmi bypassy, se mi jeví po stránce 

bezpečnostní jako velice rizikový. Návrh dopravního uspořádání jakékoliv stavby spočívá 

v naleznutí kompromisního řešení, které musí vyhovět často i protichůdným požadavkům 

a různým omezením. V tomto konkrétním případě, dle mého názoru, nelze zdůvodnit návrh 

bypassů, které řeší vždy a pouze pravá odbočení, u všech větví. Dle prezentovaných 

dopravních průzkumů je silné pravé odbočení pouze mezi větvemi od Valašského Meziříčí na 

Hutisko-Solanec. K diskuzi pak ještě může být pohyb z ul. 5. května na Valašské Meziříčí. 

Ostatní pravá odbočení jsou procentuálně nevýznamná. Důsledkem takto navržených bypassů 

je pak rizikový pohyb pěších překračujících po přechodu pro chodce vždy dva jízdní pruhy 

stejného směru. Zejména na výjezdových větvích, kde jsou navrženy velké hodnoty zaoblení, 

budou řidiči už dosahovat vyšších rychlostí. Navíc ti jedoucí v bypassech budou sledovat 

situaci v pravém zpětném zrcátku z důvodu nutnosti zařazení se do průběžného jízdního 

pruhu. Pro chodce se tedy nejedná o bezpečnou formu převedení přes komunikaci. Nabízí se 

tedy hypotetická otázka, na kterou asi nelze očekávat odpověď, jaký vliv na snížení kapacity 

by měl návrh pouze s jedním bypassem na nejzatíženějším pravém odbočení.    

Další připomínky formuluji již jen v odrážkách: 

• přístup uváděný v kap. 2.11, že stavba nebude odporovat vyhlášce o bezbariérovosti, je 

nutné změnit na přístup, že stavba musí splňovat požadavky vyhlášky; 



• středový ostrov nezabraňuje průhledu, jak byste to vyřešil, proč je tento aspekt 

důležitý? 

• v zahraničí je často vidět na okružních křižovatkách konstrukce z cementového betonu, 

jakou konstrukční skladbu byste zvolil?  

• řidiči vyjíždějící ze sjezdů mezi větvemi na Valašské Meziříčí a Hutisko-Solanec 

najedou do bypasů, které je vyvedou pouze na ul. Nádražní, nemají tedy možnost volby 

jiného směru. 

Formální úprava z hlediska číslování kapitol, grafů a tabulek, jejich uvedení v seznamech 

je vyhovující. Stylistické formulace jsou na nízké úrovni. Některé pasáže vyžadují dvojí čtení, 

aby byl pochopen jejich smysl. Kap. 3 začíná jako vyprávění dětem a ne jako odborný text. 

V práci se vykytují gramatické chyby.  

Závěr: 

Volba tématu je zajímavá, diplomant dokázal, že obstojí v práci s moderními softwarovými 

nástroji na modelování. Práci proto doporučuji k obhajobě s hodnocením D. 
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V Brně dne 29. ledna 2014 ................................................... 
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