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Další připomínky k diplomové práci: 

Diplomant po zevrubné analýze řešené tratě a dostupných údajů o nákladní dopravě 
podrobně a velmi přesně překonstruoval platný jízdní řád osobní dopravy do softwaru 
FBS/iPLAN. Dále s využitím rámcového postupu z Drábkovy dizertační práce zkonstruoval dvě 
taktové skupiny katalogových nákladních tras (a navíc jednu v úseku Přerov/Dluhonice - 
Hranice na Mor.) s dobou taktu 120 min a poměrně velkorysými parametry typického 
nákladního vlaku. Až na ojedinělé výjimky jde o trasy bez pravidelného zastavení a často i s 
vhodnou návazností z a do sousedních úseků, což zvyšuje kvalitu kapacity dráhy pro nákladní 
vlaky. U jedné taktové skupiny se nepodařilo dodržet nulovou osu symetrie, což však není 
vinou diplomanta, nýbrž je způsobeno nedokonalou symetrií tras osobní dopravy, zejména 
v době přepravních špiček.  

Jde o významný počin směrem ke zkvalitnění a zpřehlednění nabídky kapacity dráhy pro 
nákladní vlaky na jedné z nejvytíženějších tratí na české železniční síti. Dosažené výsledky lze 
mimo jiné využít jako inspiraci pro rezervaci kapacity v rámci tzv. Evropských nákladních 
koridorů (RFC). Výsledky této práce doporučuji publikovat a podnítit tak odbornou diskuzi na 
uvedené téma. 
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