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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: KOLMÁ KŘÍŽENÍ TRAMVAJOVÝCH TRATÍ S VLEČKAMI 

Autor práce: Bc. David Omaník 

Oponent práce: Ing. Rostislav Košťál 

Popis práce: 

Předmětem práce byla problematika křížení tramvajových tratí s železničními vlečkami. Na základě 

příkladů z různých měst u nás i v cizině mělo být nalezeno řešení, které by zlepšilo situaci v těchto 

kříženích v městě Brně. Kromě technického problému šlo též o problém legislativní.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce X    

2. Vhodnost použitých metod a postupů  X   

3. Využití odborné literatury a práce s ní  X   

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce   X  

5. Splnění požadavků zadání práce X    

Komentář k bodům 1. až 5.: 

1 Odborná úroveň práce 

Práce je zpracována po odborné stránce velice pečlivě a invenčně. Analyzovány jsou základní problémy a 
navržena jsou opatření, která by měla vést k vyřešení neuspokojivého stavu křížení tramvajových tratí 
v Brně s vlečkami železniční dráhy. 

V následujícím přehledu jsou uvedeny přínosy této práce: 

 Kap. 2 jako celek stručně vysvětluje problematiku vedení kola, resp. vozidla, v kolmém křížení 

 Kap. 3 vystihuje dobře cíl práce a osvětluje tak následující kapitoly. 

 Kap. 4 se pečlivě věnuje legislativním problémům, které s křížením tramvajových tratí s vlečkami 

věnují. Zejména pak křížením, která jsou součástí silniční komunikace. 

 Kap. 4.1 doporučuje doplnit zákon o možnost jízdu v kříženích drah po okolcích. 

 Kap. 4.3 doporučuje doplnit vyhl. 177/1995 Sb. o parametry pro jízdu v kříženích drah po okolcích. 

 Kap. 4.5 je významná pro možnosti zlepšení parametrů křížení drah! 

 Kap. 4.7 navrhuje využít možnosti vystupování temene kolejnice 30 mm nad povrch krytu vozovky (též 

v souladu s vyhl. 177/1995). Je to výrazná přínos pro bezpečnost proti vykolejení železničního 

dvojkolí. Problematická ale bude „bezbariérovost“ pozemní komunikace. 



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

2 / 4 

 Celá kap. 5 je velmi dobře zpracovaná. Pouze kap. 5.2.5 se jeví pro dané téma práce nadbytečná. 

 Zajímavé jsou příklady křížení z různých měst (i když některé popisy zabíhají až do zbytečných 

podrobností v konstrukcích tratí) 

 Celá kapitola 9 je invenčním způsobem zpracovaná. Zvláště doporučení pro navaření hlavy kolejnice 

v místě křížení pro zvýšení bezpečností proti vykolejení považuji za nejvýznamnější prvek celé práce. 

Tento návrh spolu s návrhem z kapitoly 4.7 by mohl přispět k prosazení úprav křížení tramvajových 

tratí s vlečkami. 

 Celý smysl a význam práce je výstižně shrnut v závěrečné kapitole č. 10. 

2 Vhodnost použitých metod a postupů 

Domnívám se, že práce je metodicky zpracována dobře. 

Analytická část práce je ale někdy zbytečně podrobná, sahající až za rámec zdání této práce. 

Celkovou kvalitu práce oslabují drobnosti formální (viz bod 4) a věcné. Jde především o některé problémy, 
resp. jejich řešení, které není dotaženo do všech důsledků – chybí návrhy či doporučení (viz kap. 
Připomínky a dotazy). 

3 Využití odborné literatury a práce s ní 

Mnoho příkladů a návrhů na řešení je čerpáno z literatury. Někde je přejímáno až mnoho podrobností, ale 
ve své podstatě je se zdroji pracováno velice dobře. 

4 Formální, grafická a jazyková úprava práce 

Výtka k celé práci je formálního charakteru, ale i inženýrské dílo by mělo být představeno ve správném 
slohovém tvaru bez gramatických chyb. Jedná se především o 

- vynechávání interpunkčních znamének – především čárek, což pak činí věty špatně čitelnými 

- nesprávné tvary příslovečného určení či shody s podmětem 

- absence či chyba diakritických znamének, které pak dávají slovům jiný význam (např. závazné x 
závažné v kap. 4.4)  

- gramatické chyby (např. sjednokolejnění místo zjednokolejnění v kap. 8 apod.) 

Tyto výtky nejsou zohledněny v konečném hodnocení práce. 

5 Splnění požadavků zadání práce 

Práce naplnila očekávání, která byla při jejím zadání formulována. Je zpracována s invencí a s praktickými 
doporučeními pro řešení problematiky křížení tramvajových tratí s vlečkami. 

Smysl a význam práce je výstižně shrnut v závěrečné kapitole. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky 
 V kapitole 1.1 „Posvitavská pobřežní dráha“ a v kapitole 1.2 „Svratecká vlečka“ je příliš prostoru 

věnováno popisu vlečky a jejího provozu, což s tématem práce příliš nesouvisí. Důležité informace 

jsou pouze o frekvenci posunu. 

 Nepřesnosti v grafické části: 

- obr. 2.4: průměr styčné kružnice není kótován v místě styčné kružnice (formální nepřesnost) 

- obr. 2.4: v textu se uvádí, že kolo je neseno a vedeno jízdním obrysem, jehož součástí je okolek 
a jízdní plocha. V jedné části obrázku je místo pojmu jízdní plocha uváděn nákolek. 
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 Výtka z oboru silničních staveb: pojem čtyřproudá komunikace se nepoužívá, nahrazen je pojmem 

čtyřpruhová komunikace 

 kap. 4.1: Zák. č. 266/1994 Sb. o drahách nepojednává o vedení dvojkolí ani o problematice jízdy po 

okolcích. Doporučení uvedené na konci kapitoly by se mělo týkat jiného právního předpisu. Rovněž 

problém úhrady nákladů na stavbu či údržbu křížení nesouvisí s tímto předpisem. 

 kap. 4.2: obrázek je pouze pro křížení samostatné vlečky a tramvajové trati jako součásti komunikace. 

Není zde vystižena situace řešené také diplomní prací, kdy je součástí pozemní komunikace i vlečka. 

 Zdůrazněno mělo být ustanovení §56 vyhl 177/1995: Konstrukce kolejových křižovatek a jejich 

vybavení musí zajišťovat plynulou a bezpečnou jízdu stanovenou rychlostí. To musí platit pro 

železniční i tramvajový provoz! To je výchozí bod pro úpravy kolejových křížení, neboť současná tuto 

podmínku nesplňují nebo splňují chabě! 

 ke kap 9.1: ve SWOT analýze by bylo dobré rozlišit váhu jednotlivých kriterií – např. rychlá instalace 

nebo nízké náklady na údržbu proti devastujícím účinkům rázů na kolejovou konstrukci a zejména na 

kolejové vozidlo. 

 Všechny návrhy na úpravu kolejnice vlečky jsou směrovány ke kolejnici R65. Svratecká vlečka je 

v celé ulici Poříčí vedena ve vozovce ve žlábkové kolejnici (NP4). V práci mohl být obdobný detail jako 

pro úpravu kolejnice R65 navržen i pro kolejnici žlábkovou, resp. pro konstrukci užívanou pro uložení 

kolejnice ve vozovce..  

Dotazy 
 Dle drážního zákona je i křížení tramvajové trati s železniční vlečkou přejezdem a požaduje se jeho 

zabezpečení. Není v souladu se stanoveními zákona o pozemních komunikacích. Jaký je návrh na 

úpravu této zákonné normy (kap. 4.1)? 

 Doporučení ke kap. 4.2 (zákon o pozemních komunikacích): jaké doporučení je myšleno (není 

uvedeno) k poznámce, že není stanovena výšková tolerance krytu vozovky vůči spojnic temen 

kolejnicových pásů? 

 K bodu 4.2 – „doporučení“: proč by mělo být stanoveno, že nelze vytvořit nové úrovňové křížení mezi 

tramvajovou a železniční dráhou? Není to požadavek, který může znemožnit rozvoj vleček nebo 

tramvajových tratí nebo vést k monstrózním stavbám mimoúrovňových křížení nepřijatelných pro 

městský „interiér“? 

 Ke kapitole 4.3: v §56 vyhl. 177/1995 je uvedena tolerance v krytu trati vůči temeni kolejnice + 30 až – 

30 mm. Není to mnoho z hlediska kvality jízdní dráhy pro nekolejovou dopravu? (Směrnice T08 DPMB 

stanoví obdobnou toleranci jen -10 mm.) 

 Ke kap. 4.4 (Směrnice T08 DPMB): nemělo by být také doporučeno, aby se změnil úhel křížení, kdy je 

nutno vyvařovat žlábek u srdcovky, na větší úhel? Úhel lze výpočtem doložit. 

 Ke kap. 4.4 (Směrnice T08 DPMB): směrnice stanoví vyvaření žlábků u srdcovek s úhlem větším než 

20 stupňů na 16 mm. Výjimka pro kolejové křížení s vlečkou není uvedena! Neměla by se doplnit? 

 V různých předpisech se opakuje pojem „vyvaření žlábku“. Nejsou i jiné technologie úpravy hloubky 

žlábku než vyvařování? 

 V celé práci je jako žlábková kolejnice uváděna kolejnice NT1. Přitom kolejnice NT3 má lépe 

tvarovanou hlavu kolejnice (zaoblení odpovídající kolu). 

 Souhlasím s náhradou základových panelů DZP za monolitickou desku pro zvýšení stability 

konstrukce. Proč je ale doporučováno použití tuhého upevnění K s žebrovými podkladnicemi a se 

svěrkami ŽS4. Na tuhé desce by mělo být upevnění pružné s tlumícími prvky i v konstrukci. 
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Závěr: 

Posouzení práce je uvedeno v předchozích kapitolách. 

Na jeho základě je navržena výsledná klasifikace. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  22. ledna 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 


