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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Návrh rekonstrukce železniční tratě Stará Paka – Trutnov mezi 

km 83,65 a 86,45 včetně technologie práce 

Autor práce: Michal Repko 

Oponent práce: Ing. Daniel Motl 

Popis práce: 

Předmětem bakalářské práce je rekonstrukce jednokolejné železniční tratě Trutnov – 
Chlumec nad Cidlinou mezi km 83,65 – 86,45. Úkolem je návrh úpravy geometrických parametrů 
koleje a návrh vhodné skladby železničního svršku a spodku. V projektu rekonstrukce jsou také 
řešeny železniční přejezdy, obnova odvodnění tratě a návrh technologie práce. 

Návrh směrového a výškového vedení trasy je proveden s ohledem na minimalizaci zemních 
prací. Geometrické parametry navrhované koleje splňují požadavky normy ČSN 73 6360-1. 

Práce obsahuje vzorové příčné řezy, které jsou detailně zpracovány včetně zakreslení 
odvodnění. 

Návrh technologie provádění obsahuje harmonogram prací, jsou zde navrženy pracovní 
postupy včetně mechanizace. 
 

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: 

V průvodní a technické zprávě v kapitole 4.2 Navržený železniční svršek je nově uvažováno 
s betonovými pražci B 03. Tyto pražce ovšem nelze použít u celopryžových přejezdových konstrukcí, 
s kterými je taktéž uvažováno. Důvodem je skutečnost, že celopryžové konstrukce mají systém 
uložení panelů na pražci. Pražec B 03 je celkově subtilnější a kratší a nezajišťuje tak dostatečnou 
podporu vnějších panelů. Ve stejné kapitole je uveden celkový počet pražcových kotev, který je 
v rozporu s výkazem výměr.  
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V technologii práce je v kapitole 5.6 Výměna a sběr kolejnic uvažováno s kolejnicemi 49 E1 
délky 250 m. Takto dlouhé kolejnice se ovšem nevyrábí, lze jich dosáhnout pouze svařením s čímž 
v technologii prováděných prací není počítáno. V kapitole 5.7 Zřízení bezstykové koleje je napsáno, 
že montážní a závěrné svary budou provedeny aluminotermickým svařováním, což je v rozporu 
s harmonogramem prací, kde je uvažováno odtavovací stykové svařování. 

V případě, že je v úseku s pražci B 03 zřizován (rekonstruován) železniční přejezd, jaká 
doporučení Správa železniční dopravní cesty, státní organizace navrhuje? 

Byla v návrhu zvážena varianta montáže koleje v ose a tak se vyhnout výměny a sběru 
kolejnic? 

 

Závěr: 

Celkově považuji bakalářskou práci za zdařilou. Student splnil požadavky zadání práce a 
dokázal své odborné znalosti použít v dané problematice. Práce se vyznačuje vysokou estetickou 
úrovní, přehledností a velmi slušnou grafickou úpravu. Ze způsobu zpracování bakalářské práce 
vyplývá, že student přistoupil k řešení úkolu zodpovědně.  

Přes výše uvedené drobné připomínky hodnotím práci kladně a doporučuji ji k obhajobě před 
komisí pro závěrečnou bakalářskou zkoušku. 
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