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Bc. Lenka Juchelková zpracovala diplomovou práci ,,Návrh modernizace žeLeznilěni

stanice Čadca" jako alternativní studii modemizace stanice, a to při potlžití standardů

platn;ých v České republice' zejménaČsN zo 6360-I, ČN z: 4959 apředpisu sŽoc s:.

Záklaďním požadavkem pro návrh modernizace stanice byla rychlost 140 km/h v hlavních
kolejích trati Žilina - Bohumín. Při použiti meznich hodnot geometrických parametrů koleje

by bylo nutné prakticky změnit celou železniční stanici a přitom zasáhnout do okolních
pozemků, zástavby a mostních staveb na pozemních komunikacích. Proto diplomantka po

mém souhlasu navrhla prujezdné koleje pro rychlost 140 kmlh při pouŽití 1 : 130 mm

a maximální hodnoty přeýšení D : 160 mm. Při pouŽití těchto parametrů byly vynuceny

zásahy pouze do účeloých komunikací, mostních konstrukcí a kolejových rozvětvení.

Zachovány byly polohy většiny dopravních kolejí a skupina kolejí bývalého lokomotivního
depa.

Diplomantka zcela nově navrhla uspořádání kolejiště přípojné trati směr Makov při

zachování minimálního poloměru v dopravních kolejích 300 m. V takovém uspořádání nebylo

možné zachovat polohu většiny manipulačních kolejí, navazujicich na tuto skupinu kolejí'
diplomantce se ale podařilo zacltovat stávající napojení vleček.

Návrh že|ezničniho spodku byl navržen (vzhledem k nedostatku podkladů) pouze

s ohledem na zachováni základních konstrukčních zásad. Ztéhož důvodu nebyl zpracován
podrobný návrh odvodnění tělesa železničního spodku.

Diplomantka pracovala na své práci systematicky a samostatně. Pravidelně zpracování své

diplomové práce konzultovala, vypracovala množství postupných návrhů a každé variantní

řešení pečlivě posuzovala. Diplomantka prokázala výborné znalosti v oblasti železnilč,ních

staveb a konstrukcí a předloŽená diplomová práce je podle mého nétzotu po obsahové i
formální stránce velmi dobře zpracována. Diplomantkaprokázala schopnost aplikovat získané
poznatky na řešení konkrétního zadání své diplomové práce.

Diplomovou práci hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě před komisí pro státní

závěrečné zkoušky.
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