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Bakalářská práce s názvem ,,Úprava okružní křižovatky Hviezdoslavova - Bedřichovická"
se zabývá návrhem rekonstrukce křižovatky, na základě průzkumů uvedené křižovatky,
s cílem zvýšení kapacity a plynulosti dopravy s důrazem na bezpečnost chodců a vozidel.

Provedené sčítání a následné vyhodnocení intenzit dopravy je vsouladu sTP í89, TP
225 ll. vydání a TP 234, bez levných vad a nedostatků. Kartogramy jsou zpracovány
přehledně a s dostatečnou vypovídající hodnotou na stávající stav (k datu zpracování) a
všechny potřebné časové výhledy. Je řádně doložen výhled intenzit a určen poslední rok
(2023) ve kterém křižovatka splní podmínky provozu (vyhovuje).

Samotné určení typu křižovatky, počtu a významu propojovacích větví, šířkové
uspořádání a další základní parametry křižovatky nejsou nikde popsány. Typ křižovatky
spirálová okružní křižovatka s jednou spojovací větví je určen systémově správně. Jediný
rozpor je ve splnění výhledových intenzit. V předmětné lokalitě lze očekávat výstavbu
dopravní infrastruktury, která má přímý vliv na řešenou křižovatku a lze předpokládat, že
poklesne zátěž na této křižovatce. Posouzení širších vztahů výstavby takového rozsahu je

zjevně nad rámec bakalářské práce.

Zpracování projektové dokumentace vykazuje celou řadu závažných pochybení a
nedostatků. V tomto bodě práce nenaplnila zadané cíle. Jedná se především o tyto zásadní
nedostatky:

1. Vjezdové/výjezdové větve nejsou prověřeny na průjezd návrhového vozidla (nikde
v dokumentaci není určeno toto vozídlo),

2. Není zajištěn bezkolizní pohyb pro chodce na větvi (Líšeň) je v místě pohybu

chodců zvýšený dělící prvek (není nikde popsán tento prvek, v předložených
řezech se nenachází).

3. Odvodnění zemní pláně a komunikace je v TZ popsáno celkem správně, ale
v situaci nejsou vhodně umístěné vpusti.

4. Výškové řešení samotného prstence OK je nejasné a těžko realizovatelné dle
předložené dokumentace.

5. Skladby vozovek jsou v řezech zvoleny správně, ale v TZ je rozpor v popisu
především zařazení dle TP 170 (dodatek).

6. Šířtové uspořádání nástupních ploch zastávek je v přímém rozporu s důrazem na

bezpečnost chodců. Je navžena šířka nástupiště 1,5 m, Dle normy je možné
realizovat minimální šířku 1 ,7 m a to jen v případech kdy jsou stísněné podmínky.

V tomto případě se toto ustanovení uplatnit nedá (například šířka zastávkového
pruhu je navržena 3,7 m, nejsou žádné budovy v těsné blízkosti nástupní plochy a
pod )

7. Vyznačení kontrastních nehmatných pásů na zastávkách HD a plochy bez
barevných a hmatných úprav je nedostatečné a nekoresponduje s nástupní
hranou.



8. Signalizace pro nevidomé je v rozporu s vyh, č, 398/2009 Sb., v platném znění,
především nejsou vyznačeny vodící linie, nejsou všude dodženy minimální délky
signálních pásů, nejsou vyznačeny výškové rozdíly pochozích ploch (max 20 mm),

9, V technické zprávě jsou řešeny objízdné trasy nevhodným způsobem. Zřqmě
stačila jen zmínka, že je nutné lokalitu uzavřít a vyznačit objízdné trasy fie to
vesměs věcí dodavatele), ale pokud se uvedly návrhy objízdných tras, tak je nutné
respektovat platnou legislativu. Při využití dálnice jako objízdné trasy je nutné
respektovat omezení provozu na této komunikaci plynoucí ze zák. č. 361/2000
Sb., vplatném znění a to především oddíl 2- jízda ve zvláštních případech, § 35
provoz na dálnici (odstavec 1),

10. V technické zprávě je uvedeno, že se stavba bude předávat po etapách, ale etapy
výstavby a jejich postupné předávání do provozu nejsou nikde řešeny.

1 1. Dopravní značení je dle TZ řešeno v samostatné situaci DZ, Tato situace nebyla
předložena k posouzení. DZ na,,Situaci návrhového řešení" vykazuje celou řadu
nedostatků:

. Jsou nevhodně umístěné DZ,,P2* (3ks),

. vyznaěení objízdných tras ,,lS 11 b" není předmětem tohoto projektu a
v době realizace lze předpokládat, žejiž toto značení nebude platné,

. cíle a provedení,,lS 9b- neodpovídá realitě,
o ,,lJ4c" není označník zastávky - tato značka se umíst'uje na začátku

zastávky,
o umístění ,,c4c" na ostrůvku při výjezdu z ok je nevhodné řešení a může

navést řidiče do protisměru,
. vodorovné značení není popsáno - nelze posoudit.

Na závěr lze konstatovat, že posouzení intenzit je provedeno správně a odpovídá profilu

absolventa, ale zpracování projektové dokumentace je již za hranou na požadavky
absolventa bakalářského studia.

Doporučené otázky:

1. Vysvětlete funkci Vámi navženého odvodnění zemní pláně a způsob uložení
TRATIVODU (drenážních trubek) DN 120 mm do betonového lože?

2. Vysvětlete význam navrženého středového pojížděného prstence (prstenec mezi jízdním
pruhem a ostrůvkem) na předložené spirálové okružní křižovatce?

3. Jak je zajištěno splnění požadavku vyhl. č. 398/2009 Sb., vplatném znění, Příloha č. 1,

ustanovení bodu 1.1.1 ,,Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než2a mm"

konkrétně v místě pro přecházení na větvi ,,Líšeň" ?
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