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Bc. David Štrumfa zpracoval diplomovou práci ,,Návrh modemizace Žst. Brandýs nad

orlicí" na zékladě poŽadavku společnosti Chládek a Tintěra Pardubice' a.s., která poskyla
podklady a podílela se na požadavcích zadání.

Byl poŽadován návrh modernizace žst. Brandýs nad orlicí s co nejmenšími zásahy do

kolejiště stanice a staveb železničniho svršku a spodku s ohledem na připravovanou

novostavbu železniční trati v úseku Ústí nad orlicí - Choceň. Modemizovaná železnlční
stanice by tak měla sloužit jen do doby výstavby nové trati. Zák|adnim poŽadavkem bylo

zvýšení rychlosti vhlavních kolejích anávrh nástupišť vyhovujícím současnýmpožadavkům
standardům, a to zejména s ohledem na bezpečnost a pohyb osob se sníženou schopností

orientace a pohybu.

Diplomant vypracoval podle mě dvě rovnocenné altemativy návrhu úprav železniční
stanice, a to s ohledem na mimoúrovňoý přístup na nástupiště, využiti pŤedjizdných kolejí ve

stanici, která je rozdělena železničnim přejezdem a využití stávajících mimoúrovňových
l<Ťižení s místními komunikacemi. Domnívám se, Že posouzení vhodné varianty by s ohledem

na umístění nástupišť příslušelo zejména místní obecní samosprávě, případně také

dopravnímu technologu.

Zásaďním prvkem ovlivňujícím uspořádání železniční stanice Brandýs nad orlicí je
železnlčnípřejezď, který znemoŽňuje delší obsazenipŤeďjízdných kolejí. oceňuji diplomantův

detailní návrh průběh nivelet jednotlivých kolejí s ohledem na průběh nivelety pozemni

komunikace napŤejezdu a zpracování příslušného příčného řezu přejezdem.

Diplomant pracoval na své diplomové práci samostatně a systematicky. Pravidelně

zptacování své diplomové práce konzultoval, pouze v závětu zptacování se s ohledem na

plnění dalších studijních povinností dostal do časové tísně. Diplomant prokázal velmi dobré

znalosti v oblasti železničních staveb a konstrukcí apŤeďIožená diplomová práce je dle mého

názoru po obsahové i formální stránce velmi dobře zpracována. Diplomant prokézal

schopnost aplikovat získané poznatky na řešení konkrétního zaďání své diplomové práce.

Diplomovou práci hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě před státnicovou komisí.
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