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ABSTRAKT  
Předmětem mé bakalářské práce bylo navrhnout rekonstrukci traťového úseku 
mezi Hanušovicemi a Jeseníkem v km 0,7 až 3,5  s cílem zvýšení traťové rychlosti na 
maximum. Bakalářská práce obsahuje rekonstrukci zast. Potůčník s ohledem na 
přístup osob se sníženou schopností orientace a pohybu. V rámci bakalářské práce 
byla řešena úprava geometrických parametrů koleje. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Rekonstrukce železniční tratě, optimalizace traťového úseku, geometrické 
parametry koleje, železniční svršek, železniční spodek, technologie provádění 
rekonstrukce železniční tratě 

ABSTRACT  
The Bachelor thesis is devoted to the reconstruction of track section Hanušovice – 
Jeseník km 0,7 – 3,5. Goal was incerase track speed up to maximum. The Bachelor 
thesis include reconstruction of railway station Potůčník, also for persons with 
reduced mobility and orientation. Bachelor thesis is devoted also to geometric 
parameters of the track. 

KEYWORDS  
Railway renewal, optimization of track section, geometric parameters of the track, 
railway superstructure, railway substructure, technology of construction works  
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