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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Rekonstrukce železniční tratě Hanušovice – Jeseník mezi km 

9,400 a km 12,329 

Autor práce: Petra Machová 

Oponent práce: Ing. Jaroslav Šmíd 

Popis práce: 

Bakalářská práce řeší rekonstrukci výše uvedeného úseku železniční trati. Součástí je 

návrh úpravy směrového a výškového řešení koleje, konstrukce železničního svršku i spodku, 

odvodnění a železničních přejezdů. Práce vychází z podkladů pořízených před nedávno 

realizovanou rekonstrukcí trati. 

Návrh směrového řešení umožňuje zvýšení traťové rychlosti ve stávající stopě a zavedení 

rychlostního profilu V130. Autorka tvůrčím způsobem reaguje na nestandardní situaci 

v souběhu s pozemní komunikací. Niveleta koleje je na většině úseku navržena s ohledem na 

stávající těleso železničního spodku. 

Návrh konstrukce železničního svršku zahrnuje zřízení bezstykové koleje, což je velkým 

přínosem na takto obloukovité trati. Pro návrh konstrukce železničního spodku nebyly 

dostatečné podklady, proto autorka vychází pouze z posudku odolnosti proti mrazu. 

Odvodnění je přes značně stísněné poměry řešeno v souladu se vzorovými listy. 

V souladu se zadáním se práce zabývá rovněž rekonstrukcí železničních přejezdů. 

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: 

Připomínky k práci: 

1. Není jasné, z čeho vyplývají změny navržené traťové rychlosti. Při provedené 

rekonstrukci byla v celém tomto úseku zavedena rychlost V/V130 = 50/55 km/h a této 

rychlosti vyhoví i návrh GPK z této práce ve většině úseku. 
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2. Pro návrh inflexního řešení byla použita špatná metoda, v žádném inflexním bodě se 

nejedná o vzestupnici s bodem obratu (v BO se nesmí měnit strmost vzestupnice). 

3. Řešení souběhu se silnicí zhoršuje parametry trati, není jasné, zda pracovní šířka 

svodidla při nárazu nezasáhne do průjezdného průřezu trati. Navržený poloměr 167 m 

neumožňuje zřízení BK dle předpisu S3/2, tab. 1, bylo by nutné projednat výjimku. 

4. Délky výběhu rozšíření rozchodu v kap. 3.4.3 neodpovídají tabulce v příloze č. 2. 

5. Úpravy tvaru KL a osazení pražcových kotev jsou navrženy pouze v kružnicových 

částech oblouků a nereflektují křivost koleje v přechodnicích. 

6. Navržená konstrukce pražcového podloží je i v tomto zjednodušeném pojetí 

předimenzovaná, protože ve výpočtu byla použita špatná tloušťka kolejového lože. 

7. Pražcové rovnaniny se nezřizují z jedné řady pražců. 

 

Dotazy k práci: 

1. Jaké úpravy GPK by byly nutné pro zavedení rychlosti V/V130 = 50/55 km/h? 

2. Jak by šlo řešit souběh se silnicí bez rizika kolize pracovní šířky svodidla s průjezdným 

průřezem trati? 

3. Jaký typ pražcového podloží byste zvolila v místech mimo skalní zářezy, pokud by na 

zemní pláni byla zastižena propustná nenamrzavá zemina a zatěžovací zkouškou byl 

ověřen modul přetvárnosti E0,r = 40 MPa, který požadujete v kap. 3.5.3? 

4. Skalní zářez v km 11,950 – 12,050 se vyznačuje rozdílnými sklony svahů na obou 

stranách. Proč? Jaké riziko z toho vyplývá při realizaci opatření navrženého na řezu č. 6? 

Závěr: 

Bakalářská práce řeší rekonstrukci trati komplexně. Autorka prokázala schopnost 

hledání vhodného technického řešení i v komplikovaných situacích. Výkresové přílohy jsou 

zpracovány velice pečlivě a přehledně. Hodnotu práce bohužel snižuje několik chyb a určité 

části technické zprávy, kde jsou nepřesné formulace a překlepy. 

 

Závěrečná práce i přes uvedené výhrady splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


