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Úvodem posudku konstatuji, že student, pan. Bc Jakub Šimánek, si vybral velmi aktuální a 
přínosné téma diplomové práce s praktickým dopadem. V současnosti tvoří projekty nových 
přestupních terminálů výrazný podíl investic do veřejné hromadné dopravy a lze s vysokou mírou 
pravděpodobnosti předpokládat, že z OPD 2 bude financování takovýchto projektů převažovat. 
Rámcové téma, jež diplomant navrhl, se (po diskusích a zvažování různých přestupních bodů 
mezi kolejovou a nekolejovou dopravou) upřesnilo právě na Varnsdorf především z toho 
důvodu, že po zahájení provozu nadnárodním dopravce „Trilex“ došlo, díky nemožné domluvě 
na formě a výši poplatku za využití stávajících prostor, k úplnému uzavření veškerého zázemí pro 
cestující veřejnost v této železniční stanici. 

Práce předkládaná k obhajobě představuje ucelený pohled na možnosti úprav přestupního 
terminálu, stěžejními cíli všech návrhů jsou: 

 Zvýšení bezpečnosti a komfortu v prostoru kolejiště žel. stanice 
 Zřízení nového a disposičně odpovídajícího zázemí pro cestující veřejnost 

V rámci komplexnosti celého díla bylo upraveno i přednádraží tak, aby sem mohla býti 
svedena návazná autobusová doprava a vytvořena co nejideálnější přestupní vazba. 

Diplomová práce má logickou stavbu, diplomant nejprve provádí popis řešeného území, 
práce obsahuje nejen rozbor současné situace kolejiště, nástupišť a výpravní budovy, ale též se 
správně zaměřuje na obecné problémy veřejné hromadné dopravy v území. 

Výsledkem diplomantova snažení je několik variant úprav kolejiště s důrazem na podobu 
nástupišť, návrh výpravní budovy a ideové řešení přednádraží. Diplomová práce předkládaná 
k obhajobě se vymyká svým obsahem i zpracováním obvyklému standardu; nezabíhá sice do 
některých detailů, ale zabývá se dopravním uzlem jako celkem, k jehož řešení přináší řadu nových 
pohledů. Práce není prosta mnoha ideových námětů, diplomant vynaložil velké úsilí k vytvoření 
komplexního projektu, jaký by nebyl ke škodě věci ani v reálné projekční praxi. 

 
 
Závěr: 

Konstatuji, že diplomová práce splňuje požadavky dané zadáním a není v rozporu se 
souvisejícími zákony, normami a vyhláškami. Diplomant pro celou dobu tvorby díla pracoval 
velmi svědomitě, samostatně, v případě potřeby se postup prací a řešení sporných míst 
upřesňovaly na pravidelných diskusních setkáních. Podoba i obsah práce se blíží TES 
srovnatelných přestupních terminálů. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 
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