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Bc. Hana Mastilová zpracovala diplomovou práci ,,Studie modemizace železničního uzlu

Ži|inď' na zÍk\adě požadavku společnosti REMING consult a.s., která posk1tla podklady'

podílela se na požadavcích zadání sfudie a posk}'tla zá,kladní dopravní schéma náwhu

přestavby železničního uzlu Žilina. Diplomantka při rr.íwhu geometrických parametrů koleje

postupovala podle ČSN 736360-l a pŤedpisu sŽDc s3, zejména Díl 9.

PředloŽenou diplomovou práci považuji za mimořádnou rozsahem i svou náročností.

sfudie zahÍnovala nebo se doýkala pÍakticky všech kolejových skupin železrričního uzlu

Ži[na, do něhož ústí a z něho odbočují nejýznamnější želemiční trati ve slovenské

I€publice. současný stav železničního uzlu, poznamenaný histoúclcým výojem, je

charakterizovaný stísněnými směrovými poměry a z nich lTplývající nízké traťové rychlosti'
nevhodn:ým uspořádáním průjez<lných kolejí ze směru Bratislava, zaústěných historicky ke

kusým nástupištím.

zadaná dopíavní schéma bylo velmi ambicióaní z lúediska množství zdvojených

kolejových propojení a poměmě vysokými rychlostrni v nich. v tomto ohledu povďuji návrh

kolejové propojení v hrdle mezi souběhem tratí směr Bohumín a Bratislava a rozvětvením

k nástupištím za pravděpodobně nejnáročnější' s jakým jsem se v pruběhu diplomo'vých prací

setkal. v tomto ohledu považuji dosaženou rychlost trati sm& Bratislava 80 km.h'l za
maximálně možnou bez ásadního zásahu do okolí železniční stanice. Diplomantka se snažila

zároveň o nalezení takového řešení, které by umožňovalo alespoň částečné zachování provozu

v železničním uzlu v době rckonstnúce. Áni řešení návrhu ostabdch kolejo{ých rozvětvení

nebylo snadné, většina z nich je umístěna mimo plavidelnou osnolrl kolejí nebo je v obloúu.

Diplomantka pracovala na své diplomové práci samostatně a systematicky. Pravidelně

zpracoviíní své diplomové práce konzultoval4 každé vaŤiantní řešení pečlivě pÍověřovala.

Diplomantka pŤokázala ýýbomé znalosti v oblasti železničních staveb a konstrukcí

a předložená diplomová pníce je dle mého rr.ázoru po obsahové i formáhí strrínce velmi dobře

zplacoýáma. Diplomantka prokázala schopnost aplikovat získané poznatky na řešení

konkétního zadání své diplomové práce. Diplomovou práci hodnotím kladně a doporučuji ji
k obhajobě před strátnicovou komisí.
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