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Předložená bakalářská práce pana Vojtěcha Pejši se zabývá návrhem obchvatu města Sezemice (silnice 
II/298) v úrovni projektu studie. V rámci studie byla stanovena návrhová kategorie komunikace a 
navrženo jedno směrové řešení a dvě výškové varianty, které byly následně vyhodnoceny pomocí 
multikriteriální analýzy. Hlavním důvodem pro realizaci navrhovaného obchvatu je odvedení tranzitní 
(zejména nákladní) dopravy mimo město. Student uvádí také výchozí údaje nutné pro návrh.  

Student stanovuje návrhovou kategorii komunikace (S 9,5/80) V technické zprávě popisuje směrové a 
výškové parametry trasy.  

Na základě analýzy student jako nejlepší vyhodnotil variantu č. 1.  

K předložené práci mám následující drobné připomínky a dotazy: 

- Pro stanovení výhledových intenzit dopravy byly použity aktuální TP 225, a vše je provedeno 
přehledně do protokolů. Na základě jakých předpokladů bylo odhadnuto 30% výhledových intenzit 
připadající na nově navrhovanou komunikaci? Viz tabulka č. 5 ČSN 73 6101 byla dle mého názoru 
návrhová kategorie S 9,5/80 zvolena na stranu bezpečnou. I vzhledem k pouhému odhadu 
výhledových intenzit s tímto rozhodnutím souhlasím. 

- Vysvětlete snížení návrhové rychlosti na 80km/h. Do jakých skupin a podle čeho se člení území pro 
navrhované komunikace? 

- Proč byla stanovena délka přechodnice 90m?  

- Kladně hodnotím snahu o zasakování srážkových vod v příkopech PK (viz průvodní zpráva), což je 
v souladu se současnou koncepcí hospodaření s dešťovými vodami. I přesto je nutné upozornit na 
možné negativní dopady tohoto řešení, zejména v jarním období. 

- Podle mého názoru nebylo nutno dokladovat směrovou variantu č. 2, když je totožná s variantou č. 1. 
Zároveň mohlo být směrové řešení umístěno na vhodnějším podkladu, ze kterého by byl alespoň 
trochu patrný průběh terénu, nebo alespoň přibližný polohopis, nebo ortofotomapa (vše je zdarma na 
ČÚZK). 

- Jak byly určeny investiční náklady, resp. Jejich bodové hodnocení v multikriteriální analýze? 

- U podélných profilů je zbytečně velký formát 2x A4 na výšku. U podélného profilu varianty č.1 je 
podle mě v cca km  0,200 nejnižší místo v zářezu zbytečně. 

- V charakteristických řezech by mohl být odlehlý sklon svahu jednotně se sklonem zářezu (1:2) i 
v místech, kde zářezový svah již nenavazuje. 

- Ve vzorovém příčném řezu by mohly být doplněny spojovací a infiltrační postřiky a při sklonu terénu 
směrem k zemnímu tělesu by se měl navrhovat patní příkop. 

Na závěr konstatuji, že i přes některé výše uvedené nedostatky student zadaný úkol splnil. 
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