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Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout optimalizaci železniční trati situované mezi 
železniční stanicí Krnov a železniční stanicí Skrochovice. Úsek začíná v km 87,892 
napojením na výhybku v železniční stanici Krnov a končí v km 90,400 za zastávkou Krnov-
Cvilín.  

Návrhu obsahuje kompletní rekonstrukci železničního svršku a úpravu železničního 
spodku. Dále je řešena i obnova odvodnění, zřízení bezstykové koleje a návrh technologie 
práce včetně informativního výkazu výměr.  

Na rekonstruovaném úseku je navržena nová směrová a výšková poloha nivelety temena 
kolejnice. Nově navržené směrové i výškové parametry se snaží minimalizovat posunutí vůči 
stávajícímu stavu, což je s ohledem na komplikované výkupy pozemků, jistě žádoucí.  

Železniční svršek je navržen tak, aby vyhověl podmínkám pro zřízení bezstykové 
koleje. V oblouku malého poloměru jsou použity pražcové kotvy. Součástí projektu je i návrh 
typu železničních přejezdů a úprava nástupiště. 

Odvodnění celého úseku je řešeno jako nové, stávající propustek bude vyčištěn. 

 

Posuzovaná práce je velmi dobře zpracována po obsahové i grafické stránce. Předávané 
informace jsou přehledně členěny a mají jasný řád a koncepci. Z pohledu případného 
zhotovitele, jsem nalezl všechny důležité podklady, které jsou zásadní pro kvalitní přípravu i 
samotnou realizaci stavby.  

Ve zpracování dokumentace je patrná snaha studenta řešit projekt komplexně, dbá na 
logickou návaznost jednotlivých částí dokumentace. V návrhu technologie provádění prací 
předkládá jasné stavební postupy, dle kterých je možno rekonstrukci provést. 

I přes toto kladné hodnocení se student nevyhnul určitým nepřesnostem, které by se 
musely při realizaci dalšího stupně projektové dokumentace odstranit. V této souvislosti mám 
k bakalářské práci několik připomínek a námětu, které snad přispějí k dalšímu profesnímu 
rozvoji studenta. 

Pro zhotovitele je zásadní kvalitní zpracování vzorových příčných řezů, proto položím 
několik dotazů, které se týkají přímo projektovaného řešení. 

- Je nutné umísťovat do nástupiště trativod? Jak bude ochráněna perforace trubek 
trativodu proti vniknutí nulové frakce ze štěrkodrti 0/32, kterou je nástupiště 
vyplněno? 

- Jakou funkci má trativod v km 87,892 až 88,821? Ze vzorového řezu číslo 1 není 
patrné, co přesně má odvodnit? Proč je nutné umísťovat revizní šachty po 20 m a 
průměru DN600?  



- Jak by bylo vhodné upravit plochy mezi příkopy a tělesem trati, tak aby se dali 
v budoucnu jednoduše udržovat a čistit?  

 

Dále několik otázek k návrhu možných alternativních řešení. 

- Lze použít i jiný typ pražců do oblouků malého poloměru, tak aby nebyly nutné 
pražcové kotvy? Jaké výhody a nevýhody toto řešení přináší? 

- Rovnanina z pražců je samozřejmě z pohledu nákladů ekonomické řešení. Čím by se 
dala případně nahradit, pokud by bylo požadováno estetičtější řešení.  

- V rámci úspor navrhnout alternativní zásypový materiál do nástupiště. Za jakých 
podmínek lze použít? 

 

Návrh technologického postupu prací je srozumitelný. Dovolím si položit několik 
doplňujících dotazů. 

- Jakou roli při realizaci hraje montážní základna (pro montáž a demontáž kolejových 
polí), jaké jsou prostorové nároky a nutné strojní vybavení? 

- Jakou alternativní technologii použiji, pokud nemohu využít pokládku kolejových 
polí? 

- Jaké jsou možné řešení při nevyhovujících teplotách při zřizování bezstykové koleje? 

- Jaké jsou nevýhody zřizování odvodnění v předstihu před zemními pracemi na úroveň 
zemní pláně? 

 

Přes uvedené připomínky hodnotím bakalářskou práci kladně a doporučuji ji k obhajobě 
před komisí pro závěrečnou bakalářskou zkoušku. 
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V Brně dne 8. června 2016 ................................................... 
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