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Hlavním záměrem předkládané diplomové práce je variantní návrh úprav uspořádání částí 

železniční infrastruktury v žst. Hanušovice a žst. Ruda nad Moravou, přičemž těžiště těchto úprav je 

soustředěno na zařízení pro osobní železniční přepravu a uvedení jeho stavu do souladu se současně 

uplatňovanými standardy a normami včetně zvýšení propustnosti staničních kolejí. Nicméně autor 

v práci zcela nepodceňuje ani význam dopravy nákladní (např. zachování míst nakládky). 

V navrhovaných řešeních autor vychází z provedené analýzy stavu drážní infrastruktury v obou 

stanicích, jíž doplňuje rovněž analýza stávajícího provozního uspořádání a rozsahu dopravy. V druhé 

části práce předkládá autor koncepční návrhy úprav předmětných stanic v 6 variantách pro žst. 

Hanušovice a ve 4 variantách pro žst. Ruda nad Moravou. Varianty vybrané na základě provedeného 

kriteriálního hodnocení následně zpracovává v úrovni podrobnějšího stavebního řešení. 

Po prostudování práce mohu konstatovat, že autor postupoval správně a struktura práce je 

členěna vhodně. Předložené varianty návrhu prokazují autorův poměrně široký přehled nad 

problematikou stavebního uspořádání železničních stanic včetně jeho obecných důsledků 

v provozním uspořádání a celkovém užitku pro cestující. Práce může sloužit jako základní studie 

k dalšímu ověření navrhovaného řešení zejména v kontextu koncepce a technologie provozu 

v dotčených železničních stanicích a na souvisejících tratích. Z tohoto pohledu je škoda, že autor 

patrně nevyužil většího množství specializovaných zdrojů (např. tabulky traťových poměrů, Plán 

dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje aj.), které by umožnily blíže vymezit výchozí 

podmínky návrhů, nebo tyto v práci neuvedl. Navrhovaná stavební řešení jsou v souladu s platnými 

normami, místy s drobnými výhradami. Text práce je psán na dobré odborné úrovni, ačkoliv se 

v něm vyskytují nepřesné či nejasné pojmy (např. míjení vlaků místo křižování, vrchní a spodní 

hrana nástupiště, pevné upevnění místo tuhé upevnění aj.), s ojedinělým výskytem překlepů. 

Grafické přílohy práce jsou rovněž zpracovány kvalitně a vhodně doplňují návrhovou část práce. 

Účelné by bylo doplnit v nich podrobnější legendu (např. v dopravních schématech stanic) a zlepšit 

čitelnost popisků a viditelnost rušených částí infrastruktury. 

V práci si dovolím kladně vyzdvihnout zejména široké spektrum předkládaných variant úprav 

uspořádání předmětných stanic, vzájemně v podstatě originálních, a rovněž také autorův přístup 

k přívětivosti řešení pro cestující i celkovou koncepci úsporných úprav s ohledem na reálný význam 

a stav dotčených železničních tratí. 



 

 

Připomínky a otázky k diplomové práci: 
 

 Prosím o doplnění zdroje, na jehož základě autor hodnotí význam obou předmětných 

železničních stanic v osobní dopravě. 

 Prosím o doplnění konkrétního rozsahu nákladní železniční dopravy dle příslušného GVD a 

případně o doplnění normativu délky nákladních vlaků na dotčených tratích. 

 V přehledu rozsahu osobní železniční dopravy v žst. Hanušovice autor záměrně neuvádí 

sezónní vlaky na trati 025 (dle KJŘ), přitom v návrhové části běžně uvažuje s přestupními 

vazbami v dané relaci. 

 Prosím o doplnění, jak konkrétně byla stanovena a užita bodová hodnotící škála pro výběr 

optimální varianty úprav v předmětných železničních stanicích. 

 Ve výsledné variantě úprav žst. Hanušovice uvažuje autor se zastavováním R a Sp vlaků ze 

směru Jeseník na koleji č. 6 a se zastavováním Os vlaků ze směru Staré Město pod 

Sněžníkem na koleji č. 4. Dle uvedeného rozsahu železniční dopravy mají tyto spoje 

v některých částech dne pravidelný příjezd v rozmezí 1-2 minut (např. 8.46/8.48 nebo 

9.58/9.59). Jaká provozní opatření autor při organizaci provozu uvažuje s ohledem na 

dodržení staničních intervalů? 

 Prosím o doplnění hodnoty osové vzdálenosti kolejí č. 4 a 4a ve výsledné variantě úprav žst. 

Ruda nad Moravou v místě kusého ukončení koleje č. 4a. 

 U obou předmětných stanic autor předpokládá vzdálenost hrany nástupiště od osy přilehlé 

koleje v každém případě 1,67 m, přičemž v žst. Ruda nad Moravou navrhuje část nástupiště 

v oblouku (R= 300 m), kde by tato hodnota musela být zvětšena na 1,68 m. Prosím o 

komentář. 

 Ve stavebním řešení obou předmětných stanic uvažuje autor se zachováním konstrukce 

železničního svršku v úsecích koleje s nezměněnou GPK, resp. s jeho kontrolou a vyčištěním, 

zároveň předpokládá úpravu pláně tělesa železničního spodku. S ohledem na životnost 

konstrukcí a efektivitu vynaložené investice se domnívám, že bude vhodnější i v těchto 

úsecích použít konstrukci železničního svršku zcela novou. Prosím o autorův názor. 

 
Závěr:  

 

I přes výše zmíněné připomínky je diplomová práce zpracována na odpovídající úrovni, a to jak 

po stránce obsahové, tak po stránce grafického zpracování. Požadavky kladené na předloženou práci 

zadáním byly splněny, proto ji doporučuji k obhajobě a klasifikuji 

 

„„22  ((vveellmmii  ddoobbřřee))““  
 

V Praze 14. února 2016            Ing. Tomáš Javořík 


