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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Studie vysokorychlostní trati Hradec Králové – státní hranice 

CZ/PL 

Autor práce: Bc. Filip Talapka 

Oponent práce: Ing. Jan Janoušek 

Popis práce: 

Cílem této diplomové práce je návrh trasy vysokorychlostní trati Hradec Králové - státní 
hranice CZ/PL. Řešený úsek začíná u města Jaroměř a končí v přechodovém bodu 
na státní hranici CZ/PL u obce Petříkovice. Návrh je vypracovaný ve dvou základních 
variantách, a to pouze pro osobní provoz a pro smíšený provoz osobní a nákladní 
dopravy. Součástí obou variant je návrh sjezdu do konvenční sítě u města Trutnov 
umožňující jeho napojení na VRT ve směru Hradec Králové – Trutnov. Součástí práce 
je také výpočet investičních nákladů na realizaci jednotlivých variant. 

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. V průvodní zprávě byla 
zpracována velice pečlivá analýza návrhu trasy z vyhledávací studie (kapitola 1.3), v níž 
zpracovatel jasně a přesně popisuje základní parametry navržených variant a odhaluje jisté 
nedostatky navržených variant ve vyhledávací studii. V následujících kapitolách jsou podrobně 
popsány obě zpracovávané varianty a následně jsou porovnány v kapitole 1.6 navržené varianty 
s referenční trasou TU6alt z vyhledávací studie. Celá textová část je doplněna vysvětlujícími 
schématy a obrázky. 
Grafická část je zpracována v požadované kvalitě, v situacích jsou popsány všechny směrové a 
výškové parametry trasy, všechny významné inženýrské objekty (mosty a tunely), dále pak 
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umístění železničního tělesa na náspu nebo v zářezu. Též podélné profily a příčné řezy jsou 
obsahově dostatečné a přehledné. 
Pro obě navržené varianty byly zpracovány investiční náklady stavby v podrobnosti pro studie. 
Toto velice oceňuji, že se zpracovatel nezabýval pouze technickým řešením, ale též i nákladovou 
částí celé stavby. Všechny své poznatky zhodnotil v kapitole 1.7 (Závěr), kde doporučuje jednu 
z variant k dalšímu rozpracování a uvádí též důvody, které ho k tomu vedou. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky:  
- V technické zprávě jsou popsané směrové poměry kolejí v podrobnosti pro vytyčovací 

výkres, ale nejsou zde uvedeny základní směrové parametry (poloměr, převýšení, 
nedostatek převýšení, sklon vzestupnice atd). Nicméně tyto popisy jsou k dohledání 
v situacích a v podélných profilech. 

- Oplocení VRT slouží k tomu, aby se k nově navržené trati nepřiblížili lidé ani divoká zvěř. 
Výška plotu 1,5 m je z tohoto hlediska v dané oblasti je nedostatečná (srny a jeleni tento 
plot hravě přeskočí).    

 
Dotaz č.1 – Při navrhování trasy VRT je nutné se zaměřit nejen na směrové vedení trasy, ale také 
na výškové řešení. Jaké zásady platí na VRT při navrhování výškového řešení, zejména umístění 
lomu sklonu? 
Dotaz č.2 – Ve variantě č.1 je svršek navržen na kolejovém loži, ve variantě č.2 pak na pevné 
jízdní dráze. Uveďte základní rozdíly, výhody a nevýhody mezi návrhem koleje klasicky v kolejovém 
loži a návrhem koleje na pevné jízdní dráze. 

Závěr: 

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

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 27.1.2021 Podpis oponenta práce: Ing. Jan Janoušek 
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