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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Návrh severního sjezdu z VRT do Hranic na Moravě 

Autor práce: Bc. Zuzana Gelová 

Oponent práce: Ing. Jan Janoušek 

Popis práce: 

Cílem diplomové práce je navrhnout sjezd z RS1 VRT Bohumín – Přerov do železniční stanice 

Hranice na Moravě na rychlost 160 km/h. Návrh je zpracován se snahou minimalizovat zábory 

a minimalizovat inženýrské objekty. Dalším cílem je navrhnout dvojici kolejových spojek na 

VRT. Součástí diplomové práce je návrh železničního spodku, železničního svršku a odvodnění 

trati. 

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 a to jak textová část, tak také 

grafické přílohy. Velmi dobře jsou zpracovány části zejména železničního spodku a to hlavně 

návrh pražcového podloží (viz příloha D). Diplomová práce řeší území komplexně nejen 

železniční tratě. Pozitivně hodnotím i sledování zdánlivých detailů např. návrh zrušení 

stávajícího železničního přejezdu a jeho náhrada silničním nadjezdem. 

Zvlášť bych chtěl vyzdvihnout přílohu E – výkaz výměr a návrh investičních nákladů, která je 

zpracována přehledně a velmi kvalitně. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky:  

- Při navrhování železničních tratí hraje velkou roli návrh GPK. Bohužel při návrhu 

prvního oblouku na konvenční dvoukolejné trati nejsou dodrženy ani maximální hodnoty 
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návrhu přechodnice pro rychlostní profily V130 a Vk (ČSN 73 6360-1 tabulka č.4). Dále pak rozdíl 

převýšení mezi prvním a druhým obloukem na téže trati musí mít při navrhování rychlostního 

profilu Vk svá pravidla (viz ČSN D.2). Trať VRT i sjezd jsou z hlediska GPK navrženy bez 

připomínek. Taktéž výhybky na VRT jsou navrženy správně. 

- Sklon trativodu se navrhuje standardně 5 ‰, minimální sklon je však 3 ‰ za 

předpokladu, že trativod bude podbetonován (viz předpis SŽ S4 a Vzorové příčné listy SŽ). 

Navržený sklon trativodu mezi šachtou č. 7 a 8 (s=2,91 ‰) neodpovídá předpisům SŽ. 

 

Dotaz č.1 – Uveďte způsoby nebo příklady, jakými lze dosáhnout větší únosnosti pláně 

železničního spodku? 

Dotaz č.2 – Popište základní rozdíly konstrukce železničního svršku a spodku na VRT a na 

konvenční trati (osová vzdálenost, šířka pláně, tvar kolejového lože, kolejový rošt, pražcové 

podloží atd). 

Závěr: 

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

státnicovou komisí. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 26.1.2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


