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Diplomová práce Bc' Miroslava Veselého o,Návrh modernizace železniční stanice
Hanušovice" byla zpracována podle Zásad pro vvpracování a obsahuje následující
poŽadované přílohy: dopravní schéma Železniční stanice, sitr'raci 1 :1000, vytyčovací výkresy
1: 500, podélný řez hlavními kolejemi 1:2000/200, charakteristické příčné Íezy 7:5O avýkazy
výměr.

Koncepce modernizace Že1ezniční stanice Hanušovice, navrŽená diplomantem.
vychází předevšírn z poŽadavku bezpečného pohybu osob se sníŽenou schopností na nově
navržená nástupiŠtě. Přístupem na poloostrovní nástupiště č. 2 jsou vytvořeny dvě nástupištní
hranyukoleječ.1. SpolusdalŠíhranouukoleje ě..2 a snástupištníhranouukole.ječ.3 na
nástupišti č.1. .je splněn poŽadavek 'zadání čtyř nástupištních hran pro potřeby osobní
dopravy.

Dé1ka navrŽeného nástupiŠtě č.2 a úprava a délka nástupiště č.1 v.vlrovují jak
stávajícímu Stavu, tak případné výhledové elektrizaci tratě. Vhodně je navrženo napojení
odstavné koleje č'3a pro osobní Soupravy. Dále byly odstraněny nevyhovující osor,é
vzdálenosti 4,50 na 4.75 mezi kolejemi č.6,8.10.

Úprava .iindřichovského zliaví na rychlost V:50km/hod.odstraňr'rje nepříznivý
stávající ob1or"rk R:209rn. ikdyŽ Za cenLl zásadního poSunu zaústění trat'ové koleje.
V rozpravě k diplonové práci b1'ch chtěl zdůvodnit následující:

- návrh směrových poměrů od km 0.353073 0,69833' zejména začátek přechodnice u
oblouku č. 17 ve vztahu k výhybce č.5,

- pouŽití výhybky č'] ilb tvaru CS -I'.9l9 - 300 místo výhybky CS 49_1:11-300'

NavrŽenou spojkr-r č.3 * č.4 z trat'ové koleje do Starého Města pod SněŽníkem do
výhledového náklador,ého obvodu pokládám za zbyečnou a postrádám v diplomové práci
příčný řez s přístupen"l na poloostrovní nástupiŠtě č.2.

Diplomant Bc. Miroslav Veselý ve sr,é práci ,, Návrh modernizace železniční stanice
Hanušovice" řešil rekonstrukci stanice ťtsporně a.ie ji moŽno využit při další modernizaci
ce1ého trat'ového úseku Bludov -. Hanušovice. Diplomová práce má prťrměrnou graÍickou
úpravu, stručnou prťlvodní a technickou zprávu.

Dip1omovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím:
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V Olomouci dne 27.lednaZO14.


