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Str. 7 a — Jtze ponka - c doby p:- d.ai inrrfl I:‘:e c:aIte; da -

Oa72:iV zna:kv (1a a Z1 ze strany Ľ cI:n — ta: ziaka zavazela ‘Cz:

dIa 5fa) a Ĺ-ž y liie JIyrora stélo kr;:. pr L Tcrt‘cI: sIužb B.:;sL

Rid1E Lak .}Ji2Úb resx-k:uj tze Ddcroslý d,,ti‘ n t: fl.

Sr 8 — e skj‘ ncs:t 2. bJnj ébn Er‘en a niz scuhlas:l. e cpalřni sa;ti .‚

carsv ckn±i Lio akv ta nJ I. n Mu:ln ti Že je fl mzJ: omel;0 I

s 9 — sla e kj je p:tntc:h rr ‘a rpe

.kt:c.rirs. E

Ss — pokuJ h:énert = prdui 3“ nlraj :efarny E z Ltn d: majE čerzt j Ht.a

li rrnc dčt2:!n:aa rázvesb‘ L raš: by Inn ‚wjn j kaž Habtk‘ či cJa: Izyl:;

vÝz‘irn zkratek a poj ritů- např. RPDI, padestr rd,.o vd intcn2Lti.

Str. I 2— pouze pozi‘ůnika bv tedy, by Ledy, zde tedy --

Str. I 1 — obrázek II — punámka pro úplnost — návrh JLnrŽrlí kiiĚc volky rit v)

pouze z nevyhovujících rozhledových púměrú. ale réž cdslranční nadmčrnhu z,Lhvr(‘

průmyslových pozemků při řeeoi ohltiuko vý ni napuen im na VOzO% ku h přcrnost-n.

Str. 30 pcsledni odsta‘ec — wpocliopil jsem. eln byl prohlem. dle mdio mm/uru rL‘

popsán rcálný stav chován‘ ozLdcí ria éro ktiovatce.

Str. 34. kapitola 3.2.5 - pou2e pziámka vzliledett, L toiiti, ‚zhledem k lomiL‘

Str. 35, název kapitoly .3 - pouze poznámka „OflSTRAŇOVÁN“

Str. 35 — kapitola 3.3-l — tato kapitola evokuje dotaz, prc‘ model ne vytváři krlon .‘ idu jv

ío absencí simulace překážek -— např. protmdL‘ chodců vlakové zailvky. jak j u tduiio

kapitule 3.2.5 nebo proto ž model přizpúscbL‘je chováni vozidel (Qchlo 5t jízdy.

wz.estupy, reakční doba řidiče apod.) opíimálntmu. pmL hohtržcl ncdosažntcl,rčnmL, stavu.

Možná se zde nabízí možnost konkrétního opmtřtn I pri«, napĚ předepsáním miX. rychlostí

průjez.dů okružními křižovatkami apod.

StrSO— název kapitoly 4.3.2 F.STOVNCll,.,“

Str. 51 — ‚ ‚uraženou‘‘ doporučoval bych nahradí . I avo ni napt. ‚dnp ra v ni‘‘ ni ehc slovo zcc Li

vynechat.

ZÁVĚREM: Naprosto se ztotožňuji se závěry diplomové práec parta 9c. Felkla, zejména

pak s infonnací uvedenou na str. 55 v poslcdním odsias



Intenzita vozidel poroste, 2da natolik intenzivně žu doprava v Blansku .zkolahujc již
roce 2038w kdy se hudu chystat na zasloužený odpočinek, a nové anti, už si raděj nekoupím

‚ nebo později, nesli podstil!ié. Podstatně c, a ncni oblasti sci-Íi, že tylo nástroj společn se

znváděním ntelientnich svstcmú dopravě, mohou být účinným ldkm n plynulosl

eIktivnost dopravy a na to na.a2uj 1cl dalši aspaty života. Je proto nutné jejich zaváděni do

reálné praxe.

Příklad z pru‘e: Mtc‘ Blansko roce 1010 až 2011 připravovalo nový únmní plán.
urbanista khd) nu rho aI KnolL logiku orgnnizacc některých páteřních kom Ltnikac

Blansku. Bez pudohnc[i nástrojů. ucítil by simuloval nový stav, jc dle mého ]azortl

hazardem, nikoliv ‚dhom ni přístupem ke zprncovsiiií úzcmniho plánu. Tulo myšlcnku

icprosa*JiI.
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