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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: STUDIE MODERNIZACE TRATI HRUŠOVANY N/J - ZNOJMO 

Autor práce: Dominik Dvořák 

Oponent práce: Ing. Jan Janoušek 

Popis práce: 

Cílem práce je studie modernizace železniční trati Hrušovany nad Jevišovkou, Šanov - Znojmo 

jako součásti plánované vysokorychlostní trati Brno - Znojmo. Práce má zejména prověřit 

realizovatelnost zvýšení rychlosti v tomto úseku s ohledem na cíl dosažení jízdní doby mezi 

Brnem a Znojmem 30 minut. Práce bude navazovat na diplomovou práci Bc. Michala Repka, 

zabývající se návrhem nové trasy VRT mezi terminálem Unkovice a Hrušovany nad Jevišovkou. 

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: 

Bakalářská práce řeší železniční trať pouze z hlediska stavebního a to jako jeden mezistaniční 

úsek bez mezilehlých železničních stanicí. 

Připomínky: 

Technická zpráva 

Není zcela jasné, pro jaké rychlosti je navrženo GPK (geometrické polohy koleje). V některých 

částech je popis rychlosti 200 km/h, avšak v situacích je maximální rychlost až 230 km/h.   

V celé tabulce č.3 nejsou uvedeny rychlosti, pro něž jsou parametry spočítány. V té samé 

tabulce  v km 4,688 je navržena krátká mezipřímá (70 m) – pokud jde o maximální hodnoty, 

mělo by se to v TZ uvést. U R4 je chybně uvedena délka přechodnice, která má délku 60 m. U 

R6 nejsou popisy vstupní přechodnice. U R8 (km 16,5) R=2000 m je nedostatečná délka 

kružnicové části oblouku. 
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Sklonové poměry – zakružovací oblouky musí být navrženy na maximální návrhovou rychlost 

tzn. VI150. Při rychlosti větší jak 200 km/h se lomy sklonu neumísťují do přechodnice. 

Železniční spodek – od km 18,5 je maximální rychlost 120 km/h a návrh pražcového podloží 

nemusí v tomto úseku být stejný jako v předchozím úseku. 

 

Přejezdy – v bakalářské práci se uvádí, že budou přejezdy rušeny bez náhrady. Toto řešení je 

nedostatečné. Alespoň by bylo vhodné slovně popsat, jak tyto rušené přejezdy nahradit např. 

souběžné komunikace, nadjezdy apod. V bakalářské práci je navržen pouze jedna náhrada 

železničního přejezdu nadjezdem. 

 

Křížení s inženýrskými sítěmi – na trase se nachází několik křížení s nadzemním elektrickým 

vedením např. u stanice Božice u Znojma a v km 18,800 je křížení s vedením VN 400 kV. Při 

elektrizaci trati bude nutné věnovat těmto křížení velkou pozornost. 

 

V bakalářské práci není zmíněno, co bude se stávajícími stanicemi Božice u Znojma, Hodonice 

a Dyje. Jak bude řešeno kolejové zapojení do těchto stanic, jak budou řešena nástupiště atd. 

Chtěl bych také upozornit, že celý úsek je navržen jako jednokolejný délce 25 km bez 

mezilehlé stanice pro křížení, což z dopravně-technologického hlediska by bylo nutné ještě 

prověřit.  

 

Připomínky k výkresové části: 

Pro rychlou orientaci by bylo vhodné, kdyby byla zpracována přehledná situace. 

Situace 1:1000 

- ve výkresech chybí směry 

- chybí legenda (násep, zářez apod) 

 

Podélný profil 

V podélném profilu nad rozpiskou přebývá severka. Chybí zákres dopraven. 

 

Příčný řez km 2,845 P1 - Sklon pláně na nevhodnou stranu, tloušťka štěrkového lože 

přesahuje maximálních hodnot dle předpisu S3. V příčném řezu není zobrazen stávající stav 

(stávající železniční těleso, stávající kolej). 

Příčný řez km 20,200 52 P2 - V příčném řezu není zobrazen stávající stav (stávající železniční 

těleso, stávající kolej). 

Příčný řez km 23,673 P4 - Příčný řez v místě přejezdu, kde je nutné navrhnout zesílenou 

konstrukci železničního spodku (předpis S4, příloha 24). 

 

V grafu rychlosti nejsou vyneseny rychlosti VI130 a VI150, které jsou uvedeny v situacích. 

 

 

Dotaz č.1 – Jaká bude osová vzdálenost v případě zdvoukolejnění této trati?  

Dotaz č.2 – Jaká bude minimální šířka nástupiště u koleje s maximální rychlostí 200 km/h? 

 

 

 

 



 Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

3 / 3 

 

 

Závěr: 

Bakalářská práce byla obsahově vypracována v souladu se zadáním. Ve formální a grafické 

úpravě textové částí (přílohy) je několik nedostatků, které ale nemají zásadní vliv na návrh 

technického řešení. Bakalářskou doporučuji k obhájení.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: D / 2,5 

 

Datum: 7.6.2021 Podpis oponenta práce: Ing. Jan Janoušek 


