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Předmětem diplomové práce je vypracování variant modernizace železniční stanice 

Kostelec u Jihlavy, založené na komplexní analýze problematických aspektů, vyplývajících ze 

současného technického stavu a dopravně-technologických souvislostí. Prakticky je náplní práce 

prověření záměru, který by byl alternativou k řešení v dosud neschválené technicko-ekonomické 

studii zpracované Správou železnic, státní organizací. Správným se jeví předpoklad, že velkorysé 

řešení průchodu tratí č. 225 a 227 dotčeným prostorem, navržené studií, nebude vzhledem 

k významu tratí prioritou, a tedy modernizace stanice ve stávající poloze má reálnější šanci na 

další rozpracování ze strany provozovatele dráhy a investora. 

Navržené projektové varianty se mezi sebou liší koncepcí umisťovaných nástupišť 

a počtem dopravních kolejí pro vlaky délky až 740 m. Ve většině případů byla aplikována 

koncepce náhrady poloperonizovaného řešení ze 70. let minulého století úrovňovými nástupišti 

s centrálním přechodem a ve všech případech bylo uvažováno s výhledovou výstavbou tzv. 

Kostelecké spojky, propojující tratě č. 225 a 227 mimo vlastní stanici severojižním směrem pro 

možnost vedení přímých vlaků ve směru Havlíčkův Brod – Slavonice bez nutnosti úvrati 

(a obsazování nástupních hran) v Kostelci. Přesto by navržená řešení vždy fungovala i při trvalé 

neexistenci této spojky, jak vyplývá z doloženého plánu obsazenosti kolejí. Čtrnáct variant bylo 

rozpracováno v dopravních schématech a posouzeno multikriteriální analýzou, založenou na 

jejich ohodnocení bodovou škálou v rámci dvanácti aspektů s vážením i bez vážení 

a poměřováním rozdílu mezi projektovou a bezprojektovou variantou vůči odhadovaným 

nákladům. Varianta s nejlepším ohodnocením pak byla rozpracována v situaci v měřítku 1:1000. 

Grafická úprava práce je velmi zdařilá, práce s podklady systematická a na vynikající 

úrovni. Oceňuji respektování výhledových záměrů organizátora dopravy a dále evidentní 

kontakt se Správou železnic, státní organizací za účelem práce s aktuálními technickými 
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podklady. Autor jednoznačně prokazuje, že se v technické stránce problematiky orientuje. 

Rozsah práce přesahuje standardní nároky na výstup magisterského studia. Rovněž je třeba 

ocenit, že navzdory ztíženým podmínkám studia předkládá takto rozsáhlé dílo autor práce již 

v původním květnovém termínu. 

K práci mám následující doplňující dotazy: 

1) Čím jsou dána čísla směrových oblouků, uváděná v situaci? Je to pořadí dle staničení? 

2) V práci je velmi dobře zmapován vztah vůči ochraně životního prostředí. Vedle této 

problematiky se v současné době obvykle mapuje i vliv záměrů na stávající územně 

plánovací dokumentace. Jak je v územních plánech dotčených obcí Kostelec u Jihlavy a Cejle 

a zásadách územního rozvoje kraje Vysočina uvažováno s trasou tzv. Kostelecké spojky? 

Drobné připomínky k práci: 

1) Textová zpráva: obrázky č. 5, 6, 14 (traťové rychlosti) by bylo vhodné doplnit legendou. 

2) Dopravní schémata variant: doporučuji doplnit hlavní návěstidla, čísla výhybkových 

konstrukcí a alespoň přibližné užitné délky kolejí.  

3) Situace 1:1000: v prostoru, kdy autor zasahuje mimo stávající drážní těleso, by bylo vhodné 

doplnit volný schůdný a manipulační prostor 3 m od osy koleje a hrany terénních úprav. 

4) Vhodné by bylo variantní znázornění tzv. Kostelecké spojky (např. jako související investici) 

ve všech dopravních schématech z toho důvodu, že jednak by formálně pravděpodobně byla 

obvodem železniční stanice, takže její nedílnou součástí, a jednak má přímý vliv na 

dimenzování kapacity pro obsluhu vlaky osobní dopravy. Zároveň by při její výstavbě 

současně s úpravami ve stanici nebylo pravděpodobně nutné aplikování dvojité kolejové 

spojky na rantířovském zhlaví (vynecháním propojení mezi výhybkami č. 11 – 14), a to ani 

při hypotetickém ponechání trianglu, čímž by se zjednodušila následná údržba. 

Závěr:  

Diplomová práce plně respektuje zásady zadání a je z ní výrazně cítit zájem autora 

o dotčenou problematiku. Mé připomínky nemají zásadní charakter (poslední připomínka 

vyplývá ze zadání práce, které problematiku tzv. Kostelecké spojky neupravovalo), dotazy jsou 

z mé strany doplňující a obojí je možné brát jako určitá doporučení a přípravu na navazující 

praxi, pro kterou bude student jistě obohacením. Celkově je dílo důstojným závěrečným 

výstupem studia na ČVUT v Praze Fakultě dopravní. Student splnil zadanou úlohu a práci 

klasifikuji známkou A (VÝBORNĚ). 

 

V Praze dne 7. června 2021               Ing. Martin Vaněk, Ph.D. 

 


