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Posudek dip|omovépráce pana baka|áře Jana Prokopa, studenta
UniveÍzity
Pardubice,Dopravnífaku|tyJana Pernera,vypracované
na téma:

úseku
''Alternativyz\4išení
rychIostiv traťovém
Ch|umecnad CidIinou Ve|kýosek..
Vúvodu posudku uvádím, že se dip|omantprokazate|něseznámi| sdanou
prob|ematikou,včétněpodk|adů,kterépak zužitkova|při zpracovánídip|omové
práce. Dip|omová práce je zpracována V sou|adu s Vyh|áškouě.,|74I1994sb,,
kterou se vydává stavebni řád drah, s ČsN 73 63 60..l Konstrukěnía geometrické
drah a její prostorovápo|oha,sČsN7363 10
uspořádáníko|ejeŽe|ezničních
přístřešky
NavrhováníŽe|ezničních
i
s
stanic, ČsN 73 49 59 Nástupištěa nástupištní
na drahách ce|ostátních,regioná|ních
a V|eěkách.NedostatkyVykazujepráce při
porovnánís TŽN 0'l 34 68 VýkresyŽe|ezniónichtratía stanic.
zadáni dip|omovép]áce by|o nás|edujíci:
. vypracovattechnickouzprávu
. vypracovatpřeh|ednousituacitrati
. VypracovatdopravníschémataŽelezniěních
stanic
. Vypracovat
situacevybraných
Že|ezničních
stanic
pří|ohy:
Výs|edkemdip|omovépráce jsou nás|edujíGí
Technickázpráva Včetné
dopravníchschémat
Výkresovépři|ohy:
1' souhrnnásituace1:50000
2. Přeh|ednásiluace nynějšího
stavu 'l:10000
3' situacežst'Dobšicejednokolejná
Varianta
1:1000
4' situaceŽst'DobŠice
dvouko|ejná
varianta1:1000
5' situacežst'choťovice
stáVající
stav1:1000
6. situaceŽst.choťovice
dvouko|ejná
Varianta
1:1000
7. situace Žst.choťovicedvouko|ejná
variantas plnouperonizací1:1000
jednoko|ejná
8. situace Žst. Přev'ýšov
varianta1:1000
9' situace Žst. Převýšovdvouko|ejná
varianta1:í000
10.Přeh|edná
situaceJižníspojky1:10000
profiIJiŽníspojky1:10000/'1000
11.Podélný
Připominkyk iednot|ivýmpří|ohám:
V technickézpráVě chyb| odstavec zabývajicíse h|oubějice|kovýmVýznamem
řeŠenéhotraťovéhoúseku v Že|ezniěnisÍti ČR, 'ieho dopravním zatížením
a
perspektivouv b|izkéi vzdá|enějšíbudoucnosti.Pokud by by| vč|eněna peč|ivě
zpracován,patrněbychommě|ichudšiseznam grafickýchpří|oha možnáby se ani

stanic řešenéhoúsekusta|ypouze
a nák|adněmodernizovaných
ne ze Všechs|oŽité
_
zastávky.Tento nedostatekvšak|ze pochopit každýstudentnemůžebýt zároveň
podniků,i
e|ektrárenských
demográfemčimanaŽeremněkteréhoz v.ýchodočeských
kdyŽby jistádávkanadhleduneškodiIa.
pomérněobtížnáčitelnostnejmenšiho
prob|émem
U grafickýchpří|ohje spo|ečným
_
popisů
podrobných
oblouků.zásadním nedostalkem
piňa
to se týká zejména
souhrnnésituace je absence názvůŽst. a dá|nice D11 v mapovémpodk|adu.Při
obhajoběprosímokomentovatvzájemnoupo|ohunavrhovanétrasy JiŽni spojky a
stanic prosímobecně popsat a zdůvodnitzávis|ost
dá|nice' U situaci Že|ezničních
jaképraŽcese
rych|ostia Vo|byštih|ostivýhybky,dá|e prosímzodpovědétotázku'
jsou
pro
dané měřítko
dnes Ve Výhybkách pouŽívaji'V podélnémprofllu
přesností
na
0,1
mm.
s
Výšky
(1:1oooo/1ooo)
zbýečně
uváděny
naprosto
Závér:
práce spišeprůměrná,dip|omantprokáza|
dip|omové
ce|kovéje grafická úpÍava
zvtádnutí uŽití uýpočetnitechniky V projektováni že|ezničnlchstaveb' byť
s mírnýmirezervami'Výše vytýkanénedostatkyu jednot|ivýchpří|ohjsou sicé
detai|y,ovšempoměrně podstatné,kteréby V praxi bylo nutnédořešit.Textová
část práce je zpracována stručně'přeh|edněa je vhodně dop|nénatabu|kami
traťovýchpoměrů,schématya fotodokumentací'Mírně poku|háVájazyková
stránka_ text občasobsahujetechnickéneobratnosti,kteréjsou všakvyváŽeny
h|ediskazpráva čet|a
kva|itnÍm
s|ohemigramatikou- ce|kovése z netechnického
poměrnědobře'
praxijako jeden
prácejsou pouŽite|né
v projekčnÍ
dip|omové
Výs|edkypřed|oŽené
trasy Železničnitrati mezi zastávkou sány a
z podkladůpro h|edáníalternativní
staniciPřevýšov.
Na zák|adě podrobnéhoposouzeni dip|omovépráce uvádim, že práce sp|ňuje
podmÍnky
danézadáním'
práci k|asifikuji
známkou
Dip|omantsp|niIzadanouú|ohua dip|omovou

,,velmi dobře',
V Praze dne 3. ledna2012

Ing.ondřejTreš|

