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Pro NSP SI, GK, ME 
 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Terminál Poděbrady VRT 

Autor práce: Bc. Erik Piruš 

Oponent práce: Ing. Jan Janoušek 

Popis práce: 

Cílem diplomové práce byl návrh přestupního terminálu (železniční stanice) na nově navržené trase 
VRT Praha – Hradec Králové – Wrocłav u města Poděbrady v blízkosti sjezdu z dálnice D11 exit 39. 
Obsahem diplomové práce byl nejen návrh kolejového řešení na trase VRT (v délce cca 5 km), ale 
také návrh železniční stanice terminál Poděbrady VRT. Součástí práce byla také přestavba silniční 
sítě v dané lokalitě (přeložka silnice I. a III. třídy), návrh autobusových zastávek a řešení 
parkování osobních aut formou parkovacího domu. V rámci železniční stanice byla navržena též 
údržbová základna VRT s nakládkovou plochou. Diplomová práce také obsahuje návrh železničního 
svršku, spodku a odvodnění v celém řešeném úseku. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomová práce je navržena ve vysokém technickém standardu. Zde bych velice vyzdvihl 
komplexnost celého návrhu, který se nezaměřil čistě na železniční část, ale je zde ve stejné kvalitě 
zapracován i přednádražní prostor včetně přeložek a návrhu nových silničních komunikací. Dále 
zpracovatel pojmenoval všechny střety staré a nově navržené infrastruktury a navrhl jejich řešení 
(návrh všech mostů a propustků apod.) včetně identifikace staveb k demolici. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky:  
- Kolej č. 4a navrhnout ve stejné sestavě železničního svršku, jako kolej č.4 tzn. kolejnice 

UIC60 na betonových pražcích s pružným upevněním. 
- Mezi výhybku č. 7 a 8 navrhnout odvrat (výtažnou kolej) z kolejí 301 až 303. Potom 

nebudou zapotřebí vkládat výkolejky do kolejí 301 až 303 a zjednodušší se zabezpečovací 
zařízení celé stanice.   

- Číslování kolejí v údržbové základně by mělo být lichými čísly (301, 303 a 305). 
 
Dotaz č.1 – Uveďte důvody, proč jste musel upravit návrh GPK hlavní trasy? (podklad 
z vyhledávací studie Praha – Wrocław; varianta HK5) 
Dotaz č.2 – Popište základní rozdíly návrhu trasy VRT oproti konvenční železnici. 

Závěr: 

Diplomová práce byla zpracována v souladu se zadáním a práci doporučuji k obhajobě před 
státnicovou komisí. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 27.1.2021 Podpis oponenta práce: Ing. Jan Janoušek 


