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Bc. Tomáš Řehůřek zpracoval diplomovou práci ,, Návrh modernizace žst. Slavkov 
u Brna“ na základě požadavku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, která také 
dodala základní podklady. 

Základním požadavkem zpracování diplomové práce bylo posoudit, zda při modernizaci 
stanice tak, aby vyhověla všem současným požadavkům včetně požadavků na pohyb osob se 
sníženou schopností pohybu a orientace, bude vhodnější vybudovat nástupiště s přístupem 
mimo úroveň nebo nástupiště s přístupem po centrálním přechodu. Z tohoto důvodu 
diplomant vypracoval dvě základní varianty návrhu modernizace stanice v úrovni 
koncepčního řešení situace. V tomto stádiu rozpracovanosti posoudil obě varianty, pro jasnou 
provozní nevýhodnost a stavební komplikovanost vyloučil variantu s centrálním přechodem 
a v další fázi rozpracoval pouze variantu s nástupištěm s přístupem mimo úroveň. 

Údaje o požadovaném rozsahu provozu si diplomant doplnil v Krajském centru osobní 
dopravy - KCOD Brno. Získal také základní údaje o variantách tzv. „Křenovické spojky“, 
jejíž zaústění do stanice Slavkov u Brna nad rámec zadání diplomové práce zohlednil, a to 
včetně předpokladu pozdější výstavby této spojky. V úvahu vzal rovněž organizaci dopravy 
pro variantu s „Křenovickou spojkou“. 

S ohledem na malý počet předjízdných kolejí ve stanici a potřebu připojení a obsluhy 
vleček nebylo nalezení řešení triviálním problémem. Diplomant podle mého názoru nalezl pro 
variantu s nástupištěm s přístupem mimo úroveň optimální řešení. Vzhledem k požadavkům 
zadání, zejména požadavku na zvýšení rychlosti v hlavních kolejích na 100 km.h-1, by si 
řešení vyžádalo komplexní přestavbu celé železniční stanice. Diplomant odpovídající 
pozornost věnoval také návrhu konstrukce tělesa železničního spodku včetně jeho odvodnění 
a návrhu nástupišť.  

Diplomant zpracování své diplomové práce pravidelně konzultoval. V závěru zpracování 
se diplomant dostal do časové tísně, což dle mého názoru poznamenalo úroveň zpracování 
zejména výkazu výměr a odhadu nákladů. Předložená diplomová práce je podle mého názoru 
jinak po obsahové i formální stránce velmi dobře zpracována. Diplomant prokázal 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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