
Zadání bakalářské práce

Student:

Studijní program:

Téma:

Daniel Sádecký

B3607 Stavební inženýrství

Návrh na odstranění trati v úseku Jakartovice-Svobodné Heřmanice

Úkolem studenta je vypracovat základní podklady, ve smyslu Přílohy č. 4 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., pro
návrh na odstranění trati v úseku Jakartovice-Svobodné Heřmanice včetně návrhu úprav a následného
využití drážního tělesa.
Student se seznámí se všemi dostupnými podklady jako jsou například územní plány, geomorfologie
území, dopravně inženýrská data, dřívější i současné plány železničních tratí, uspořádání stanic, pasporty
tratí  a navrhne vhodné možnosti řešení.
Výsledkem práce studenta bude návrh dokumentace pro odstranění stavby na trati v daném úseku, včetně
návrhu následného využití drážního tělesa v návaznosti na využití okolních objektů a ploch dle
prostorových možností a ekonomicko-technického vyčíslení navrhovaného řešení.
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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