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V rámci předložené diplomové práce pana Marka Sedláčka je vypracován projekt přeložky křižovatky 
silnic I/3 a II/110 U Topolu. Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části. V první části je proveden 
návrh čtyř variant technického řešení. Druhá část se zabývá rozpracováním vybrané varianty na úrovni 
dokumentace pro stavební povolení. 

V úvodu student zdůvodňuje potřebu přeložky křižovatky silnic I/3 a II/110 z důvodu nevyhovujících 
rozhledových poměrů. V technické zprávě se zabývá popisem jednotlivých variant včetně směrového a 
výškového vedení trasy. Na základě celkové komplexnosti návrhu byla jako výsledná varianta vybrána 
V2. U výsledné varianty jsou vyhotoveny přílohy v rozsahu dokumentace DSP.  

K předložené práci mám následující připomínky a dotazy: 

- Na základě čeho byla stanovena třída dopravního zatížení? Pokud bude uvažována jízdní rychlost 
v prostoru okružní křižovatky nižší než 50 km/h, jak to ovlivní návrh konstrukce vozovky? 

- Pokud je v dokumentaci stanovena třída dopravního zatížení I (TDZ I), proč je konstrukce vozovky 
navržena na TDZ II? 

- Proč je v konstrukci vozovky navržena hrubozrnná vrstva ŠD 32/63?  

- Výsledná varianta byla vybrána kvůli komplexnosti návrhu. Jaký by byl správný způsob a postup při 
výběru výsledné varianty. 

- Proč není v situačních výkresech jednotlivých variant vykresleno a vybarveno těleso přeložky 
křižovatky. Zábor pozemků a rozsah zemních prací jsou jednou z důležitých kritérií pro výběr finální 
varianty.  

- Ve vzorovém příčném řezu není u přivráceného svahu navržen příkop. 

- V dokumentaci je chybně označena volná šířka komunikace, definujte volnou šířku komunikace dle 
platných předpisů. 

- Proč není v násypu osazeno svodidlo? Jmenujte důvody pro umístění svodidla v nezpevněné krajnici.  

- Chybí zpevnění nezpevněné krajnice. 

- Není uvedena aktivní zóna. Definujte aktivní zónu. 

- Jaký je důvod odlišného návrhu konstrukce vozovky okružní křižovatky a jejích větví?  

Na závěr konstatuji, že práce obsahuje některé zásadní nedostatky, a to především ve vzorových 
příčných řezech. I přes výše uvedené nedostatky je práce celkově zdařilá a student zadaný úkol splnil. 
Z toho důvodu jí navrhuji klasifikaci: 

 „C“ – dob ře 
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