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Posudek oponenta diplomové práce: 

Předložená diplomová práce studenta Daniela Václavíka se zabývá rozšířením stávající 
dálnice D7 v oblasti exitu 5 na plánované uspořádání 3 + 3 pruhy a úpravu napojení stávající 
čerpací stanice. Dále řeší nové vhodnější uspořádání ploch u čerpací stanice. Hlavním cílem je 
vyprojektování nových odbočovacích a připojovacích pruhů na stávající MÚK exitu 5, protože 
stávající MÚK je velmi nebezpečná kvůli absenci přídatných pruhů, a to vše s přihlédnutím 
k plánované modernizaci dálnice D7 v nejbližších letech. 

Rozsah práce je přiměřený požadavkům a potřebám tématu. Diplomová práce je 
zpracovaná v podrobnosti stupně projektové dokumentace DÚR a skládá se ze čtyř základních 
částí: 

- Průvodní zprávy 
- Souhrnné technické zprávy 
- Situačních výkresů 
- Dokumentace objektů 

Jako související dokumentace je přiloženo ještě Ověření průjezdnosti stávajících větví 
MÚK, Podélné profily větví MÚK a Fotodokumentace stávajícího stavu. 

Zvolený postup návrhu přídatných pruhů považuji za správný a velmi vhodný. Student 
přihlédl ve svém návrhu k plánované modernizaci dálnice D7, při které se bude MÚK na exitu 5 
rušit a zároveň bude dálnice rozšířena na uspořádání 3 + 3 pruhy, tj. šířkové uspořádání bude 
odpovídat návrhové kategorii D 33,5 na návrhovou rychlost 130 km/hod. Tímto řešením dojde ke 
splnění požadavku na zlepšení bezpečnosti na stávající MÚK a zároveň již bude šířkové 
uspořádání odpovídat výhledovému stavu a při modernizaci, která má proběhnout v nejbližších 
letech, již nebude nutné provádět v tomto úseku tak rozsáhlé stavební úpravy.  

Student v rámci přípravných prací pro samotné vypracování dokázal zajistit potřebné 
podklady jako jsou mapové podklady, zaměření stávajícího stavu, zjištění existence inženýrských 
sítí, výsledky ze sčítání dopravy apod. Také provedl výpis z katastru nemovitostí stavbou 
zabíraných pozemků, což je důležitou součástí tohoto stupně projektové dokumentace. Dále 
provedl prohlídku současného stavu exponovaných míst stavby, což doložil v příloze E.3 
Fotodokumentace. V rámci zpracování diplomové práce oceňuji i vhodné využití dostupného 
programového vybavení, např. software pro kontrolu průjezdnosti křižovatek obalovými křivkami 
a doložení grafických výstupů. 

 

K předložené práci mám následující připomínky a dotazy: 

- V projektu je uvedena návrhová rychlost 120 km/ hod, což neodpovídá návrhové kategorii dle 
platné základní silniční normy ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, která udává pro 
návrhovou kategorii D 33,5 návrhovou rychlost 130 km/ hod. Z jakého důvodu?  

- Proč je na dálnici před mostním objektem navrženo klopení a je na mostě uvažován příčný 
sklon 2 %? Komunikace je v přímé a není tudíž nutné provádět klopení. Mělo to nějaký 
zvláštní důvod?  



- V souhrnné technické zprávě v Příloze 2 uvádíte obrázek četnosti dopravních nehod v prostoru 
MÚK, čímž dokazujete, že se jedná o velmi nebezpečné místo, ovšem není nikde uvedeno, 
z jakých zdrojů jste při získávání obrázku čerpal. 

- V rámci SO 103 podle přiložené situace dojde k úpravě stávajících sjezdů, není však uvedeno, 
o jakou úpravu se jedná. Jakou byste zvolil pro tyto sjezdy konstrukci vozovky? 

- V rámci SO 104 provádíte návrh parkovacích stání pro čerpací stanici a v přiložené situaci 
jsou vidět dvě varianty návrhu, ovšem v technické zprávě není návrh dostatečně popsán. 
Prosím popiště, kolik navrhujete parkovacích stání a k jaké změně dochází oproti původnímu 
stavu. 

 

Na závěr lze konstatovat, že student zadaný úkol splnil, ovšem v grafických přílohách 
diplomové práce se objevují značné nepřesnosti a překlepy, což přisuzuji nepříliš pečlivému 
zpracování a nedostatečné kontrole textových a grafických výstupů.  

 

Z výše uvedeného předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  

„C“ – dobře 

 

 
V Praze, 30.1.2019       …………………………….. 
                podpis oponenta DP 


