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Bc. Miroslav Veselý zpracoval diplomovou práci ,,Návrh modernizace železniční stanice

Hanušovice" ve spolupráci se společností Moravia Consult olomouc a.S. a na základě touto

společností poskytnuých podkladů.

Diplomant s ohledem na své bydliště má k dotčené železnlční stanici atrati osobní vztah'
Pečlivě studoval historii železniční stanice a její postupný vývoj až k dopravě podle
současného grafikonu vlakové dopravy' aby lépe pochopil současné uspořádání žeIezniční
stanice. Pečlivě studoval a diskutoval s dopravními pracovníky ve stanici současnou
technologii práci stanice a s ohledem na ni navrhlnové dopravní schéma stanice.

Diplomant v návrhu zavžoval mnoŽství variant zaustění tratě směr Jeseník s ohledem na

současné nevhodné zapojení obloukem o poloměru 190 m do Kižovatkové výhybky 1:9-i90
(tj. S pevnými dvojiými srdcovkami. Nové zapojení tratě zahrnuje protisměrné oblouky
o poloměru 300 m při zachování polohy trasy na drážním pozemku. Zmíněná křiŽovatková
výhybkabylanahrazenajednoduchouvýhybkou anávaznákřižovatkováqÍhybkaje 1:11_300

s pohybliqými hroý dvojitých srdcovek. Diplomant také podrobně řešil zh|aví' směr Bludov
s ohledem na jeho umístění ve směrovém oblouku' Vhodným uspořádáním ýhybek dosáhl
vjezdové rychlosti do hlavních kolejí 60 km/h.

Diplomant odpovídající pozornost věnoval také návrhu konstrukce tělesa Železničního
spodku a nástupišt'. orientačně také zpracoval návrh odvodnění tělesa železničního spodku'
Y závéru zpracováni se diplomant dostal do časové tísně, coŽ dle mého názoru poněkud
poznamenalo úroveň průvodní a technické zptávy.

Diplomant pracoval na své práci systematicky a samostatně a pravidelně zpracování své

diplomové práce konzultoval. Diplomant prokázal velmi dobré znalosti v oblasti Že\ezničnich
staveb a konstrukcí a předložená diplomová práce je podle mého názotu po obsahové

i formální stránce velmi dobře zpracována. Diplomant prokázal schopnost aplikovat ziskané
poznatky na řešení konkÍétního zadáni své diplomové práce.

Diplomovou práci hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě před komisí pro státní

závěrečné zkoušky'
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