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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rekonstrukce železniční tratě č. 532C v úseku žst. Čelákovice (mimo) – žst. 
Kostelec nad Labem (včetně) 

Jméno autora: Bc. Jan Šuk 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra železničních staveb 
Oponent práce: Ing. Jan Zvěřina 
Pracoviště oponenta práce: Prodex spol. s r. o., organizační složka 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost práce odpovídá typu závěrečné práce (bakalářská práce) i časovému prostoru pro vytvoření této práce 
(jednosemestrální práce). Absolvované předměty v bakalářském studiu poskytují dostatečné informace ke splnění zadání 
práce. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

Posuny koleje v maximální hodnotě 1,0 m byly dodrženy pouze v jedné z variant ze čtyř. Podrobné zadání práce bylo jinak 
splněno včetně fotografické přílohy, dle které si čtenář díky vhodně zvoleným celkovým i detailním fotkám může udělat 
dobrou představu o stavu trati. 
 

Zvolený postup řešení 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

správný 

Dle zadání student vypracoval 4 „odstupňované“ varianty návrhu. Od varianty č. 1, která kopíruje stávající stav a využívá 
většinou mezní hodnoty parametrů GPK, ale přináší nejmenší zvýšení traťové rychlosti, po velkorysou variantu č. 4, která 
předpokládá několik přeložek trati, využívá standardní hodnoty strmosti vzestupnic a umožnuje zvýšení traťové rychlosti na 
100 km/h. 
Student zvolil k podrobnějšímu zpracování variantu č. 3, která umožňuje úsekově zvýšení rychlosti až na 100 km/h, většinou 
využívá standardní hodnoty parametrů GPK, nepředpokládá demolice stávajících objektů, avšak předpokládá výkupy 
pozemků a rozšíření stávajících mostů a propustků. Reálně by u trati tohoto významu nebyla taková rekonstrukce rentabilní, 
ale v bakalářské práci lze s tímto výběrem varianty souhlasit. 

 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 

Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení 
V bakalářské práci nejsou až na drobné výjimky žádné rozpory s technickými normami ČSN nebo vyhláškami upravující 
navrhování železničních staveb. Navržené konstrukce železničního svršku a spodku, jejich rozměry a uspořádání v koleji, 
stejně jako konstrukce nástupišť a zpevněných ploch jsou vhodně zvoleny s ohledem na typ trati a množství dostupných 
informací o stávajícím stavu trati. Výkresy splňují všechny náležitosti (popisy, kóty, barevnost, měřítko) příslušného typu 
přílohy a věcně správně zobrazují navrhované konstrukční prvky. V ŽST Brandýs nad Labem je šikovně použitá transformace 
výhybky č. 3. Tyto fakty považuji za velmi důležité a pozitivní v této projekčně zaměřené bakalářské práci. 
V případě, že by práce byla dále použita a dopracována např. do přípravné dokumentace stavby, doporučoval bych 
optimalizovat některé parametry návrhu GPK a traťových rychlostí. Nejsem si jistý, zda však tyto úpravy, stejně jako opravy 
rozporů s ČSN a vyhláškami nepatří svou podrobností spíše do práce diplomové nebo do profesionální projektové 
dokumentace. 
Mé poznámky k návrhu jsou rozepsány v kapitole „Další komentáře a hodnocení“. 
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Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 

celkovou srozumitelnost 
Technická zpráva bakalářské práce je srozumitelná, bez pravopisných chyb a splňuje parametry technického textu. 
Navrhovaný stav by bylo vhodnější popisovat v budoucím čase. Typografická úprava je velmi pěkná. 
Výkresy jsou taktéž přehledné, s vhodně zvolenou velikostí písma a celkově graficky pěkně zpracované. Situacím ubírá na 
přehlednosti slabě vykreslený stávající stav. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 

pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi. 
Student využil téměř všechna dostupná skripta vhodná k vypracování této práce. Dále využil možnost zapůjčení 
vrstevnicových map od ČÚZK a jednotných železničních map od SŽG Praha pro studentské práce. Informace doplnil dalšími 
volně dostupnými internetovými zdroji. V seznamu literatury chybí předpis SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, který je v práci 
používaný pro návrh pražcových kotev. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

Poznámky k navrženému řešení: 

• V bakalářské práci je často v návrhu oblouků využívaný mezní nedostatek převýšení I = 100 mm (v návrhu pro V100), i 
když převýšení není vyčerpané do svých mezních hodnot. Pokud je možno, není vhodné navrhovat parametry jako 
převýšení a nedostatek převýšení ve svých krajních hodnotách z důvodů možného zvýšení těchto parametrů vlivem 
provozu a vyššího opotřebováni koleje. Nedostatek převýšení by bylo možné snížit na úkor zvětšení převýšení, pokud by 
bylo možné s ohledem na délku vzestupnic/přechodnic. Ve variantě č. 4, která je zamýšlená jako varianta s použitím 
standardních hodnot strmosti vzestupnic, by měl být obdobně dodržen i nejvyšší nedostatek převýšení v jeho standardní 
hodnotě I = 80 mm. 

• V situacích a grafech rychlostí jsou vykreslené traťové rychlosti v obloucích. Tyto traťové rychlosti by bylo nutné sjednotit 
v ucelené úseky. V práci jsou změny traťové rychlosti oblouků příliš časté; nebylo by možné ani správné navěštění těchto 
změn rychlostí. Sjednocení traťových rychlostí by také pomohlo problému v předchozím bodu. Chápu však, že záměrem 
studenta bylo zřejmě spočítat nejvyšší návrhové rychlosti V100, V130 a V150 v daných obloucích. 

• Návrh pražcových kotev v obloucích pro navržený železniční svršek nevyužívá naplno limity uvedené v předpisu SŽDC 
S3/2. S tím souvisí i fakt, že v obloucích s poloměrem menší než 200 m není nutné přerušovat bezstykovou kolej. 
Navržený žel. svršek umožňuje svaření do bezstykové koleje již pro poloměry 170 m s patřičným rozdělení pražců. Oblouk 
s poloměrem 165 m ve variantě č. 1 by bylo nutné upravit. 

• Ve stávajícím stavu jsou ještě pravděpodobně použity přechodnice ve tvaru kubické paraboly. 

• Nedostatek převýšení větší než 100 mm nelze využít v oblasti železničních přejezdů s betonovými panely a v oblasti 
mostů bez průběžného kolejového lože (na mostech v pasportu trati chybí informace o typu žel. svršku na mostu). 

• Norma ČSN 73 4130 a Vyhláška š. 398/2009 Sb. stanovují maximální sklon šikmé rampy 1:16 pro bezbariérové použití. 

• Skladbu pražcového podloží bez geotechnického průzkumu bych doplnil o separační geotextílii na zemní pláni. 

• Ve variantách č. 2, 3 a 4 je uvažováno se zrušením několika polních přejezdů. Je toto rozhodnutí podpořeno i 
prostudováním katastrální mapy? Pokud je přejezd prakticky jediným přístupem k pozemku, je zrušení přejezdu téměř 
nereálné. 

• V situacích varianty č. 3 bych vyznačil umístění dopraven včetně zakreslení rekonstruovaných kolejí. 

• V ŽST Brandýs nad Labem musí být zídka a zábradlí vlevo od koleje č. 2 ve vzdálenosti alespoň 3,0 m. Znamenalo by to 
rozšíření osové vzdálenosti mezi kolejemi č. 1 a 2.  

• V ŽST Kostelec nad Labem chybí popis parametrů oblouků v manipulační koleji č. 2. 

• Ve vzorovém příčném řezu P5 by opěrná zeď mohla být posunuta blíže ke koleji až na vzdálenost líce zábradlí od osy 
koleje 3,0 m. Vzorové příčné řezy by obecně měly obsahovat více šířkových i výškových kót, ze kterých by bylo přesněji 
určeno uspořádání v příčném řezu (kolejové lože, trativody, zídky, zábradlí). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 
Hodnocená bakalářská práce je na velmi dobré úrovni. Oceňuji na ní zejména fakt, že v návrhu nejsou podstatné chyby vůči 
normovým, předpisovým a vyhláškovým hodnotám. Student zvolil vhodné konstrukční prvky železničního svršku a spodku a 
navrhl víceméně správné uspořádání těchto prvků v konstrukci koleje. Další optimalizace celého návrhu by tak vycházela 
z kvalitního základu. Neméně důležitá je také kvalita zpracování návrhu v přílohách. Technická zpráva i výkresové přílohy jsou 
věcné, přehledné a graficky velmi povedené, což ocení příjemci tohoto projektu, resp. bakalářské práce. 
 
Do diskuze mám následující doplňující otázky: 
Byla ve variantě č. 1, která se nejvíce přimyká stávajícímu stavu, při směrovém návrhu zohledněna místa se stávajícími 
stavbami železničního spodku (mosty a propustky)? Dle technické zprávy tyto umělé stavby zůstávají ve stávající podobě, a 
tak je nutné kolej vést na těchto stavbách v přesné poloze. 
Jak byla stanovena délka nástupiště v ŽST Kostelec nad Labem a v ŽST Brandýs nad Labem? 
Jak je zajištěn příchod na poloostrovní nástupiště mezi kolejemi č. 1 a 2? Proč byla v ŽST Brandýs nad Labem použita varianta 
dvou nástupišť místo například jednoho poloostrovního s dvěma nástupními hranami?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
Datum: 19.6.2016     Podpis: 


