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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

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

Autor práce: Bc. Zuzana Gelová 

Vedoucí práce: Ing. Erik Dušek 

Popis práce: 

Úkolem diplomové práce bylo navrhnout úrovňový jednokolejný sjezd z nově navrhované VRT 

Ostrava – Prosenice do žst. Hranice na Moravě. Součástí byl návrh nezbytných úprav 

železničního svršku a spodku včetně odvodnění. Odbočka Bělotín na VRT byla navržena na 160 

km/h. Součástí návrhu byly také dvě kolejové spojky na stejnou rychlost. Navrhované řešení 

mělo splňovat potřeby provozu na VRT a minimalizovat zábor pozemků a počet inženýrských 

objektů. 

Podkladem pro vypracování práce byl projekt územně technické studie VRT Přerov – Bohumín, 

zaměření stávající koridorové tratě, Jednotná železniční mapa a nákresný přehled železničního 

svršku. 

V práci studentka naprojektovala odbočení ze stanice, včetně vložení nové výhybky na rychlost 

90 km/h do Bohumínského zhlaví. Dále navrhnula trasu sjezdu, který zpočátku kopíruje 

koridorovou trať a po mimoúrovňovém vykřížení dálnice D1 posléze trasu VRT. Z hlediska 

sklonového řešení bohužel nešlo vystoupat se sjezdem na stejnou výšku jako mají v místě 

křížení s dálnicí koleje VRT, díky čemuž by mohly být všechny tři koleje na společné mostní 

konstrukci. Poslední částí návrhu jsou dvě kolejové spojky, tvořící výhybnu na VRT v blízkosti 

obce Bělotín. Při tvorbě výkresové dokumentace si studentka samostatně opatřila elektronické 

podklady z aplikace Českého ústavu zeměměřičského a katastrálního ZABAGED. 

Trasu sjezdu se studentce podařilo navrhnout s minimalizací záboru a inženýrských objektů. 

Vzhledem ke stísněným směrovým poměrům je na začátku sjezdu nižší rychlost. To však 

odpovídá postupnému nárůstu rychlosti vlaku, který odjíždí nebo přijíždí do stanice. Podařilo 

se také mírně zlepšit parametry stávající koridorové trati, kde byly původně složené oblouky 

s třemi poloměry. Bohužel v návrhu trati zůstaly některé maximální hodnoty a studentka 

v návrhu také udělala pár chyb v návrhu rychlostí pro jednotky s vyšší hodnotou nedostatku 

převýšení. 

Studentka Zuzana Gelová pracovala pečlivě. Avšak práci si časově příliš dobře nerozložila, a tak 

se v závěru dostala do mírné časové tísně, která se projevila již zmíněnými chybami. Rovněž mě 

mrzí, že studentka nebyla při práci více samostatná a dopouštěla se některých zbytečných chyb. 

Při řešení práce ale i tak prokázala, že se umí orientovat v předpisech a normách. 

Výkresová i textová část dokumentace je dle mého názoru na vysoké úrovni. Jednotlivé přílohy 

jsou přehledné a obsahují všechny potřebné informace. Oceňuji, že součástí práce je také výkaz 

výměr a odhad investičních nákladů. 
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Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Diplomovou práci považuji za uspokojivou a doporučuji ji k obhajobě před státnicovou komisí. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  1. února 2022  Podpis vedoucího práce………………………………… 


