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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Návrh optimalizace traťového úseku Holice – Borohrádek v km 

43,7 – 46,750 

Autor práce: Miloš Provázek 

Oponent práce: Ing. Petr Burda 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce řeší optimalizaci traťového úseku Holice – Borohrádek od km 43,700 do km 
46,750 včetně návrhu rekonstrukce železničního spodku a svršku, odvodnění, přejezdů atd. 

Dále je provedeno posouzení rozhledových poměrů na řešených přejezdech. 

Práce taktéž obsahuje textovou část a návrh technologie prací. Navrhovaný úsek je směrově a výškově 
optimalizován, je navrženo zvýšení traťové rychlosti. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. V textové části je navrženo rozdělení pražců „d“. Dle aktuálně platného předpisu SŽDC S3, díl VII by 
v traťové koleji zřizované z nového materiálu mělo být použito rozdělení pražců „c“ nebo „u“. 
Z jakého důvodu bylo navrženo rozdělení „d“? 
 

2. Přejezdové konstrukce v km 46,455 (P5078) a v km 46,631 (P5078) se nacházejí ve 
směrovém oblouku o poloměru R = 248 m s tím, že nedostatek převýšení I130=122 mm. Stávající 
přejezdové konstrukce jsou živičné. Z předložené bakalářské práce jasně nevyplývá, jakým způsobem 
budou tyto přejezdy rekonstruovány. Pouze v Technologii práce je zmínka, že u přejezdu P5079 bude 
zřízena pryžová konstrukce přejezdu bez bližší specifikace. Konstrukce obou výše zmíněných přejezdů  
musí umožňovat zavedení rychlosti V130 v oblouku s nedostatkem převýšení >100 mm (dle ČSN 73 
6360-1, čl 7.1.3.1). Dále dle požadavku vyhlášky 177/95 Sb. v aktuálním znění mají být přejezdové 
konstrukce rozebíratelné. Prosím o upřesnění návrhu jednotlivých přejezdových konstrukcí. 
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3. Poloměry směrových oblouků řešeného úseku by umožňovaly větší než navrhované zvýšení rychlosti 
v delších ucelených úsecích. Podle jakého klíče byly zvoleny návrhové rychlosti v jednotlivých 
úsecích?  

 

4. Směrový oblouk O5+O6 je složený, přičemž v části O5 je navrženo převýšení, v části O6 nikoli. Není 
však navržena mezilehlá vzestupnice. Nutno upřesnit. 

 

5. Výpočty rozhledů na přejezdech jsou provedeny dle ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody. Na 
některých z řešených přejezdů je nově zaváděna rychlost větší než 60 km/h. Zvýšení rychlosti na 
přejezdu zabezpečeném pouze výstražnými kříži nad 60 km/h není ovšem dle výše zmíněné normy 
v podstatě možné (bez toho, aby byl přejezd vybaven přejezdovým zabezpečovacím zařízením) – čl. 
6.3.2. 

 

6. Úvaha týkající se návrhu pražcového podloží v kapitole 5.2 textové části není úplně správná. Pokud 
je v zemní pláni navržena zlepšená zemina, tato může promrznout pouze do 1/3 své tloušťky 
v případě, že CBR>25% (ideálně CBR >47%) – předpis SŽDC S4, příloha 13, čl. 40, 44. Navržená 
konstrukce pražcového podloží tedy při posouzení na účinky mrazu nevyhoví… 

 

Závěr: 

Bakalářská práce je zpracována přehledně, předepsané přílohy jsou kompletní.  

Ke zpracování práce bylo přistoupeno zodpovědně. 

S předloženým návrhem lze s drobnými výhradami technického rázu (viz dotazy, připomíky) souhlasit.  

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 5.6.2019 Podpis oponenta práce: Ing. Petr Burda 


