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Bc. Jan Štcpan zpracoval diplomovou práci ,,Návrh modernizace železniční stanice

Bohuslavice nad vláŤí* ve spolupráci se společností Moravia Consult olomouc a.s" (dále jen

MC o) a na základě touto spo lečno stí po skytnutých po dkladů.

Stanice Bohuslavice na Vláří v minulosti postupně ztrácelavýznam společně s upadajícími
dopravními ýkony na trati z Veselí nad Moravou - Vlárský průsmyk - Trenčanská Teplá.
osobní doprava stejně jako nakládka a vykládka ve stanice je velmi malá, významně také

poklesl význam připojené vlečky. Ztohoto důvodu diplomant ve svém návrhu respektoval
společností MCo návrh na redukci kolejiště stanice a návrh jednoho poloostrovního

nástupiště se dvěma nástupními hranami.

Diplomant neměl k dispozici mnoho možností pro vytvářeni rizných variant řešení, takže

se věnoval optimalizace umístění qýhybek ve zhlavi s ohledem nanavazující oblouky malých
poloměrů. optimalizoval také směrové poměry v těchto obloucích a sklonové poměry v celé
stanici.

Diplomant se detailně věnoval návrhu tělesa železničního spodku _ úpravám zemní pláně,

návrhu konstrukčních vrstev a odvodnění. Poskytnuté podklady geotechnického průzkumu

aznich lyplývající návrh konstrukčních vrstev otevírá otázku, zda je možné s těmito
podklady při respektování stávajících standardů konstrukci železn1čního spodku navrhnout
efektivně. Diplomant podrobněji dopracoval systém trativodů včetně jejich vyústění a navrhl
navazljící dráŽru příkopy. Diplomant svůj návrh modernizace ŽeleznIění stanice včetně

návrhu konstrukcí že|eznilěního svršku a spodku zdůvodnil v průvodní a technické zprávě.

Diplomant pracoval na své práci systematicky a samostatně a pravidelně zpracování své

diplomové práce konzultoval' Diplomant ptokázal výborné znalosti v oblasti železntčntc.h

staveb a konstrukcí a předložená diplomová práce je podle mého názoru po obsahové

i formální stránce velmi dobře zpracována. Diplomant prokázaI 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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