
Bakalářská práce  Martin Zikmund 

 

 

VŠB-Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra dopravního stavitelství 

 

 

 

Ostrava jih – aktualizace možnosti využití vlečkových areálů pro dopravní obslužnost 

(osobní doprava) 

Ostrava South – Update of Possibilities Use of Sidings in the Areas to Transport Services 

(Passenger Transport) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:        Martin Zikmund 

Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Leopold Hudeček, Ph.D. 

Ostrava 2013 



Bakalářská práce  Martin Zikmund 

 

 

 



Bakalářská práce  Martin Zikmund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod vedením 

vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

V Ostravě …………………………     …………………………………...  

podpis studenta 



Bakalářská práce  Martin Zikmund 

 

 

    Prohlašuji, že 

 

 byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 

Sb.–autorský zákon, zejména § 35–užití díla v 

rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla 

školního a § 60–školní dílo. 

 

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská–Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 

odst. 3). 

 

 souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

 

 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

 

 bylo sjednáno, že užít své dílo–bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 

obhajoby. 

 

 

V Ostravě ........................................ 

 



Bakalářská práce  Martin Zikmund 

 

 

 

Anotace 

 

Martin Zikmund, bakalářská práce, Ing. Leopold Hudeček, Ph.D., Ostrava 2013 

Ostrava jih – aktualizace možnosti využití vlečkových areálů pro dopravní obslužnost (osobní 

doprava) 

  

 Obsahem této bakalářské práce je analyzovat současný stav vleček v aglomeraci 

Ostrava-jih a v rozsahu studie navrhnout varianty využití vybraných vleček pro dopravní 

obslužnost – osobní dopravu. Vycházím částečně z návrhů „Zavlečkování zóny Ostrava-

Hrabová. V práci je zahrnuto zdůvodnění studie, charakteristika řešeného území a dvě 

varianty vedení tratě a tramvaje a navržení přestupního terminálu. Zpracování návrhů 

zahrnuje směrové a výškové vedení tratí. V závěru jsou varianty hodnoceny bodovým 

systémem a jsou orientačně oceněny. 

  

Annotation 

 

Martin Zikmund, bachelor task, Ing. Leopold Hudeček, Ph.D., Ostrava 2013 

Ostrava South – Update of Possibilities Use of Sidings in the Areas to Transport Services 

(Passenger Transport) 

 

 Main content of this bachelor task is to analyze present condition of train trail in 

agglomration Ostrava-south and in range of study design variants of use from chosen train 

trails for transport services-passenger transport. I partialy come out from proposals 

„Zavlečkování zóny Ostrava-Hrabová. In the task is contained justification of study, 

characteristics of concerned areas and two variants of tracking the tram and railway tracks and 

the design of transfer terminal. Designed variants contains directional and height tracking. 

Variants are evaluated in the end of the task by point system and they are at a rough guess 

valued. 

 

 

 



Bakalářská práce  Martin Zikmund 

 

 

 

Seznam použitých symbolů a značek 

 

AWT   Advanced World Transport 

SŽDC   správa železniční dopravní cesty 

DC   stejnosměrný proud 

žst   železniční stanice 

ÚP   územní plán 

NTL   nízkotlaký 

STL   střednětlaký 

ŽP   životní prostředí 

priv.   privátní 

HDP   hrubý domácí produkt 

EU   Evropská unie 

ČSD   Československé státní dráhy 

OKD   Ostravsko-karvinské doly 

CTP   Computer to plate – tiskařská technologie 

ČD   České dráhy a.s. 

ČÚZK   Český úřad zeměměřičský a katastrální 

 

Klíčová slova 

vlečka, trať, dráha, zastávka, terminál, průmyslová zóna, 

 

Key words 

trail, track, stop, terminal, industry zone 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  Martin Zikmund 

1 

 

Obsah bakalářské práce 

 

1 Úvod ................................................................................................................................... 3 

2 Charakteristika území ...................................................................................................... 4 

2.1 Zájmová oblast ............................................................................................................ 4 

2.2 Geomorfologie terénu .................................................................................................. 5 

2.3 Členitost terénu ............................................................................................................ 6 

2.4 Ložiska nerostů a hornická činnost ............................................................................. 6 

2.5 Hydrologické a klimatické charakteristiky .................................................................. 6 

2.6 Klimatické charakteristiky Ostravska .......................................................................... 7 

2.7 Ochranná pásma (vodní zdroje, dopravní systémy, důležitá vedení) .......................... 7 

2.8 Chráněná území ........................................................................................................... 8 

2.9 Citlivost území z hlediska ŽP a ochrany přírody a krajiny ......................................... 8 

3 Železniční infrastruktura Ostravy .................................................................................. 9 

3.1 Význam traťového oddílu č. 323 ............................................................................... 10 

3.1.1 Vývoj trati .............................................................................................................. 10 

3.2 Konkurenceschopnost železnice ................................................................................ 11 

4 Stav vleček přiléhajících k Ostravě - jih ....................................................................... 12 

4.1 Železniční vlečka ....................................................................................................... 12 

4.2 Vítkovické vlečky ...................................................................................................... 12 

4.3 Vlečka OKD .............................................................................................................. 14 

5 Průmyslová zóna Hrabová ............................................................................................. 14 

5.1 Umístění zóny: ........................................................................................................... 15 

5.2 Hodnocení zóny ......................................................................................................... 16 

6 Typy používaných souprav na trati a dráze ................................................................. 16 

6.1 Souprava na železniční trati ....................................................................................... 16 

6.2 Soupravy na tramvajové dráze .................................................................................. 18 

6.2.1 Vario LF3/2 ............................................................................................................ 18 

7 Návrh variant tras ........................................................................................................... 19 

7.1 Identifikační údaje stavby .......................................................................................... 19 

7.1.1 Stavba ..................................................................................................................... 19 

7.2 Zadavatel ................................................................................................................... 19 

7.3 Dodavatel ................................................................................................................... 20 

7.4 Základní informace o variantách ............................................................................... 20 

7.5 Železniční svršek ....................................................................................................... 22 

7.5.1 Železniční svršek tratí ............................................................................................ 22 

7.5.2 Železniční svršek tramvají ..................................................................................... 22 



Bakalářská práce  Martin Zikmund 

2 

 

7.6 Železniční spodek ...................................................................................................... 22 

7.6.1 Železniční spodek železnice .................................................................................. 22 

7.6.2 Železniční spodek tramvají .................................................................................... 23 

7.7 Nástupiště skladba a popis ......................................................................................... 23 

7.7.1 Skladba a popis nástupišť ...................................................................................... 25 

7.7.2 Přístřešky ................................................................................................................ 28 

8 Varianta A ....................................................................................................................... 29 

8.1 Železniční trať ........................................................................................................... 29 

8.1.1 Směrové vedení ...................................................................................................... 29 

8.1.2 Výškové vedení ...................................................................................................... 29 

8.1.3 Železniční přejezdy ................................................................................................ 29 

8.2 Tramvajová dráha ...................................................................................................... 30 

8.2.1 Směrové vedení ...................................................................................................... 30 

8.2.2 Výšková vedení ...................................................................................................... 30 

9 Varianta B ........................................................................................................................ 31 

9.1 Železniční trať ........................................................................................................... 31 

9.1.1 Směrové vedení ...................................................................................................... 31 

9.1.2 Popis směrových oblouků ...................................................................................... 32 

9.1.3 Výškové vedení trati .............................................................................................. 33 

9.1.4 Mimoúrovňové křížení ........................................................................................... 33 

9.2 Tramvajová dráha ...................................................................................................... 33 

9.2.1 Směrové vedení ...................................................................................................... 33 

9.2.2 Výšková vedení ...................................................................................................... 34 

10 Porovnání variant ........................................................................................................... 35 

10.1 Technické řešení ........................................................................................................ 35 

10.2 Náhrada za BUS a pokrytí  řešené oblasti ................................................................. 35 

10.3 Vliv na životní prostředí ............................................................................................ 36 

10.4 Délka výstavby .......................................................................................................... 37 

10.5 Orientační kalkulace cen výstavby ............................................................................ 37 

10.6 Celkové hodnocení variant ........................................................................................ 38 

11 Závěr a doporučení ......................................................................................................... 39 

12 Seznam použité literatury a zdrojů ............................................................................... 41 

13 Seznam obrázků a tabulek ............................................................................................. 42 

14 Seznam příloh .................................................................................................................. 43 

 

 

 

 



Bakalářská práce  Martin Zikmund 

3 

 

 

1 Úvod 

 

Obsahem této bakalářské práce je analyzovat současný stav vleček v aglomeraci 

Ostrava-jih a v rozsahu studie navrhnout varianty využití vybraných vleček pro dopravní 

obslužnost – osobní dopravu. Ideálním výchozím bodem je průmyslová zóna Hrabová, ke 

které je soustředěna pozornost světových investorů a je tedy zdrojem pro přepravu výrobků a 

osob. V současnosti je pro přemístění nákladu a cestujících využívána hlavně automobilová 

doprava, která sčítá stovky lehkých a těžkých nákladních vozidel denně a bylo by vhodné 

využít stávající traťový oddíl č. 323 a navazující vlečky pro alternativní železniční přepravu. 

Taková přeprava je přitom kapacitně, podnikatelsky i ekologicky výhodnější, než silniční 

doprava. S výrobou samozřejmě souvisí pracovní síla, kterou poskytuje v bezprostřední 

blízkosti se nacházející sídelní útvar s více než 120 tis. obyvateli. Osobní přeprava je pak 

realizována opět silniční dopravou, představující osobní i dodávkové automobily a autobusy. 

Tyto by měla z části nahradit tramvajová dráha, která bude obsluhovat průmyslovou zónu 

Hrabová a přilehlé městské obvody Ostravy Stará a Nová Bělá. S aktualizovanou železniční a 

tramvajovou sítí se eliminuje potřeba pro odstavení vozidel a tato plocha se může využít pro 

další výstavbu.  

 

 

 

Obr. 1-1: Dotčené území [12] 
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2 Charakteristika území 

 

2.1 Zájmová oblast 

 

Oblast umístění navrhovaných tratí se nachází v moravskoslezském kraji v okrese 

Ostrava v blízkosti městských obvodů Nová a Stará Bělá, Dubina a Hrabová a města Paskov. 

V rámci Ostravské pánve je vymezena v geomorfologickém okrsku Novobělská rovina. 

Krajina je  převážně rovinatá a v plánovaném území bez výrazného zalesnění. Území je 

využíváno především pro zemědělskou činnost, terén pokrývá zejména zemědělská půda 

(pole, louky) a lesy. Krajinou protéká řeka Ostravice, která částečně zasahuje do území, 

v němž se stavba nachází. Inundační území řeky zasahuje do navrhované varianty A a je 

zaznačeno v Obr. č.2. Varianta A by byla vedena v krátkém úseku mezi zrekultivovanými 

odkališti poblíž Paskova což ovlivní skladbu železničního spodku. 

 

 

    Obr. 2-1: Inundační území řeky Ostravice [1] 

 

 

Zájmová lokalita je ohraničena ze severu sídlištěm Dubina, z východu potom 

průmyslovým areálem Hrabová. Na jihovýchodě lokality je vedena trať č. 323, která vychází 

ze stanice Ostrava-hl. nádraží a pokračuje do Valašského Meziříčí. Na tuto trať je ve staničení 

10,155 00 km napojena vlečka AWT, ze které vychází obě varianty zavlečkování městského 

obvodu Ostrava-Jih a přilehlé průmyslové zóny. Areál firmy AWT se nachází na jihu lokality 
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v blízkosti železniční stanice Paskov. Ze západní strany je potom oblast ohraničena městkými 

obvody Stará a Nová Bělá. 

 

2.2 Geomorfologie terénu 

 

Ve čtvrtohorách bylo území pod vlivem kontinentálního zalednění a náleží do tzv. 

Ostravské glacigenní oblasti. Na utváření místního reliéfu mělo největší vliv zalednění 

elsterské a sálské. V pleistocénu, po ústupu posledního (sálského) zalednění vznikly základní 

rysy povrchu terénu. Nejčastěji se vyskytujícími čtvrtohorními sedimenty jsou převážně 

glacifluviální štěrky a písky, glacigenní sedimenty a eolické sedimenty. Z období holocénu 

jsou nejdůležitější povodňové hlíny v údolních nivách větších vodních toků. 

Území je silně porušené třetihorní radiální tektonikou, která ještě doposud doznívá. 

Tvoří jej kvartérní akumulační sníženina s rozsáhlými říčními terasami a rozčleněnou 

akumulační plošinou Ostravské glacigenní oblasti. Reliéf má charakter ploché pahorkatiny s 

oblými hřbety. V širokých nivách řek převládají rovinné úseky lemované strmými, nepříliš 

vysokými terasami s četnými prameništi a podmáčenými stanovišti. Roztroušené jsou zbytky 

destrukční zbytky náporové morény z velké části zastřené překryvy eolických sedimentů. 

Nejvyšším bodem jsou Kouty (333 m) v Havířovské plošině.[10] 

 

 

Obr. 2-2: Geologická mapa [11] 
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2.3 Členitost terénu 

 

 Území v řešené oblasti je charakterizováno jako rovinaté nebo mírně zvlněné. Dle 

normy je možné ho začlenit do kategorie – rovinaté nebo mírně zvlněné. Nadmořská výška se 

pohybuje okolo 260 m.n.m.[I] 

 

2.4 Ložiska nerostů a hornická činnost 
 

V severní části příborsko-těšínského hřbetu je vydělena Oprechtickou vymýtinou dílčí 

Paskovsko-Václavovická elevace, na které je situován dobývací prostor Paskov a průzkumné 

pole Václavovice. V dotčené lokalitě, zejména v oblasti města Paskov se nachází velké 

zásoby koksovatelného uhlí a zemního plynu. Důl Paskov vznikl sloučením závodů Paskov a 

Staříč. Oba mají poměrně krátkou historii začínající až v období industrializace 

komunistického Československa. Výstavba objektů závodu Paskov začala roku 1960, v 

případě závodu Staříč v roce 1962. V obou případech šlo o důlní díla s vysokým stupněm 

ohrožení vodou a plynem. Těžba v závodě Paskov začala roku 1966, ve Staříči až roku 

1971.[11]  

 

2.5 Hydrologické a klimatické charakteristiky 

 

Páteří hydrologického systému Ostravska je řeka Odra se svými velkými přítoky 

Ostravicí, Opavou a Lučinou. Z hlediska vodní bilance je Ostravská pánev vodním uzlem. a 

některých úsecích toku se zachovala slepá ramena (Ostrava – Jih, Petřkovice, Hrušov). Spád 

toku je malý, má charakter nížinné řeky. 

Ostravice přitéká od jihovýchodu z Beskyd, je tokem s větším spádem, který umožňuje vznik 

drobných peřejí a větší diferenciaci dna koryta. Spád je vyrovnáván několika jezy. 

Doprovodné porosty jsou v úseku Hrabové vyvinuty uspokojivě. [10] 
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2.6 Klimatické charakteristiky Ostravska 

 

Klimaticky náleží řešené území do mírně teplé oblasti MT 10. 

 Průměrná roční teplota    8 [°C] 

 Průměrné roční srážky    769 [mm] 

 Průměrná relativní vlhkost vzduchu   75 [%] 

 

 

Obr. 2-3: Meteorologické záznamy Ostravy [3] 

 

 

Panuje zde klima s horkými, vlhkými léty a mírnými zimami. Průměrná roční teplota je 

10,2 °C (leden: −1,2 °C, červenec: 23,5 °C). Během roku převládá vlhké proudění 

vzduchu ze západu (38,2%). Otevřenost krajiny k S a SV se projevuje zvýšením počtu 

chladných zimních a jarních dnů vlivem proudění studeného a vlhkého vzduchu ze 

Severního moře. [10] 

 

Obr. 2-4: Poloha Ostravy v mapě klimatických oblastí ČR [19] 

 

2.7 Ochranná pásma (vodní zdroje, dopravní systémy, důležitá vedení) 

 

Trasy navržených tramvajových a železničních tratí nezasahují do žádného ochranného 

pásma vodního zdroje. Trasy tramvají variant A a B (dle ÚP) zasahují do ochranného pásma 

silnic I/58 a II/478 podél těchto silnic. Trasy tratí také protínají pásmo silnice II/478 v místě 
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křížení tratí a silnice. Trasy vlaku varianty A a B (dle ÚP) zasahují do ochranných pásem 

silnice III/4705 – ul. Paskovská, II/478 – ul. Mitrovická v místě křížení tras tratí a silnic. 

 

Ochranná pásma, která musí být v projektové dokumentaci: 

 

 Rychlostní komunikace   100,0 m od osy komunikace 

 Komunikace I. třídy   15,0 m od osy komunikace 

 Komunikace II. A III. třídy  15,0 m od osy komunikace 

 Vodní toky    6,0 m od břehové hrany vodního toku 

 Lesy     50,0 m od okraje lesa 

 Kabelová elektrická vedení  1,0 m od krajního kabelu 

 Venkovní elektrická vedení  7,0 m od krajního vodiče 

 Plynovod NTL, STL   1,0 v obci, 4,0 m mimo obec 

 

2.8 Chráněná území 
 

Navrhované trasy tratí nezasahují do žádného chráněného území ani maloplošného 

chráněného území (PP – Přírodní památka, PR – přírodní rezervace, NPR – Národní přírodní 

rezervace). Trasy tramvajových a železničních tratí neprochází žádným nadregionálním 

biocentrem ani biokoridorem. 

 

2.9 Citlivost území z hlediska ŽP a ochrany přírody a krajiny 
 

Obě trasy tramvají procházejí z větší části zastavěným územím. Tato zástavba může být 

negativně ovlivněna hlukem z dopravy. Budoucí zástavba podél těchto tramvajových tratí 

musí být situována v dostatečné vzdálenosti od tratí, nebo musí být odhlučněna 

protihlukovými systémy. [10] 

Všechny trasy železničních a tramvajových tratí představují poměrně velký zásah do 

ZPF a vyžádá si i zásah do lesního porostu. 
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3 Železniční infrastruktura Ostravy 

 

Moravskoslezský kraj, respektive Ostravsko má dobře propracovanou železniční síť. 

Nachází se zde tratě významů celostátních, mezinárodních, regionálních a tratí nižšího 

významu a některé nevyužívané vlečky. V Ostravě je celkem 5 železničních nádraží. 

Nejvýznamnějším je Ostrava-Svinov, které prodělalo zásadní změny a modernizaci. Odtud se 

dá vlakem vyrazit směrem na Opavu, Bohumín, Hranice, Frýdek Místek a tvoří tak důležitý 

dopravní uzel. Ostrava Hlavní nádraží se nachází v Ostravě-Přívoze a leží stejně jako 

svinovská žst. na 2. a 3. Tranzitním koridoru. Dalšími nadraží jsou nádraží Ostrava-střed, 

Ostrava-Vítkovice a Ostrava-Kunčice. Od konce roku 2007 je v provozu i nová železniční 

stanice Ostrava-Stodolní u Stodolní ulice, která výrazně zrychlí přepravu ve směru na 

Havířov. Další dvě železniční stanice Ostrava-Třebovice a Polanka nad Odrou mají pro 

dopravu menší význam. Městský obvod Ostrava-Jih není napojena na železniční síť a 

prodloužení vlečky AWT z Vratimova do průmyslové zóny Hrabová by vyřešilo dostupnost 

po železnici do této oblasti. Následné vybudování přestupního terminálu by poskytlo možnost 

přestoupit na městkou hromadnou dopravu a tímto by se ještě více zpřístupnila tato část 

Ostravy. Zvýší se tak nárůst přepravních možností jak v osobní tak i v nákladní dopravě.  

 

 

Obr. 3-1: železniční síť Moravskoslezského kraje [16] 
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3.1 Význam traťového oddílu č. 323 

 

 

Traťový oddíl 323, znázorněný na 

obrázku č.3, tvoří železniční trať Ostrava 

hlavní nádraží - Valašské Meziříčí. Trať 

byla vybudována ve dvou etapách mezi lety 

1869-1888. Trať je v úseku Ostrava hlavní 

nádraží - Vratimov dvoukolejná, zbývající 

větší úsek až do Valašského Meziříčí je 

jednokolejný. Většina trati je dosud 

neelektrifikována. 

 

 

Obr. 3-2  Trať č. 323 [16] 

 

 

3.1.1 Vývoj trati 

 

První část trati byla vybudována akciovou společností K. k. priv. Ostrau-Friedlander 

Eisenbahn (Císařsko-královská privilegovaná Ostravsko-frýdlantská železnice) v letech 1869-

1870 mezi Ostravou a Frýdlantem nad Ostravicí a nesla přiléhavý název Ostravsko-

frýdlantská dráha.
[1]

 Tento úsek byl uveden do provozu roku 1871. 

Druhá část trati, tj. úsek Valašské Meziříčí-Frýdlant nad Ostravicí, byla vybudována roku 

1888 jako součást vedlejší větve Severní dráhy císaře Ferdinanda z Kroměříže přes Těšín do 

Bílska. Součástí tratě č. 323 je i část tzv. Báňské dráhy. 

 

V letech 2005 až 2007 probíhala elektrifikace úseku Ostrava hlavní nádraží - Ostrava-

Kunčice. Elektrický provoz na této části tratě byl zahájen 7. prosince 2007,  zbývající část 

Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí zatím není elektrifikována.[16] 
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Číslo trati 323 

Provozovatel SŽDC 

Délka 72 km 

Rozchod 1435 mm (normální) 

Napájecí soustava 3 kV DC v úseku 

Ostrava hl. n. - Ostrava-Kunčice 

Maximální sklon 17 ‰ 

Maximální rychlost Ostrava hl.n. - Ostrava-Kunčice 100km/h 

Ostrava-Kunčice - Frýdlant nad Ostravicí 

km/h 

Frýdlant nad Ostravicí - Valašské Meziříčí 70 

km/h 

Tab. 3-1: Ttechnická data trati 

 

3.2 Konkurenceschopnost železnice 
 

Nejvýznamnějším segmentem tohoto srovnání je poměření emisní zátěže kamionové dopravy 

zboží a individuální silniční dopravy osob na krátké a střední vzdálenosti: emise oxidů dusíku 

a oxidu uhelnatého vyprodukované na jeden tunokilometr železnicí představují 33 % ve 

srovnání s kamionovou dopravou, u emisí oxidu uhličitého a ostatních organických sloučenin 

a mikročástic je to jen 10–12 %. V ekonomickém smyslu je energetická náročnost dopravy 

obsažena v provozních nákladech a vstupuje tak do standardního vyhodnocení efektivity 

provozu.  

V úzce ekologickém smyslu je energetická náročnost akcentována z hlediska úspor 

neobnovitelných zdrojů energie, v reálné dopravní politice jde především o strategické a 

politické faktory spojené se závislostí na ropě importované z politicky nestabilních oblastí. Na 

rozdíl od automobilové nebo letecké dopravy může železnice kromě dieselové trakce využít i 

trakci elektrickou, založenou na tradičním a v Evropě stále dostupném uhlí, nebo na jaderné 

energii, či velmi ekologické energii vodní. 

 Kongesce jsou významným zdrojem nepříznivých environmentálních efektů, snižují 

užitek účastníků dopravního provozu a rovněž kvalitu života obyvatel. Vedle tohoto obecného 

vlivu zvyšují všechna kongescemi generovaná zpoždění energetickou náročnost dopravy 
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zvýšením spotřeby paliva (odhad cca 6 % celkové roční spotřeby paliva v EU-15). Na základě 

toho se odhaduje, že externí náklady kongescí v silniční dopravě představují asi 0,5 % HDP 

EU, a pokud nedojde ke změně trendů, dosáhne tato suma v roce 2010 přibližně 1 % HDP EU 

(cca 80 mld. EUR). V každém případě je velmi obtížné tyto náklady kvantifikovat. [2] 

 

 

4 Stav vleček přiléhajících k Ostravě - jih 

 

4.1 Železniční vlečka 

 

Železnice, která slouží především potřebám určitého závodu a je zaústěna do souvislé 

železniční sítě celostátních drah (ČSD) buď přímo, nebo prostřednictvím jiné vlečky. 

Budování a provoz železniční vlečky normativně upravují Vlečkové podmínky (VP), které se 

vydávají jako obecně závazný právní předpisk provedení zákona o drahách, VP se 

konkretizují ve vlečkové smlouvě mezi ČSD a provozovatelem vlečky (vlečkařem). Tarifní 

stanicí železniční vlečky je železniční stanice, která je pro zásilky vlečkaře stanicí odesílací, 

respektive stanicí určení, přípojovou stanicí železniční vlečky je stanice, která obstarává 

přímý styl vlečkaře a ČSD, tarifní stanice železniční vlečky je zpravidla zároveň i její 

přípojovou stanicí 

V současnosti jsou vlastníky vleček tyto společnosti: SŽDC, Ostravsko-Karvinské doly, 

Vítkovice a Nová Huť.  

 

4.2 Vítkovické vlečky 

 

K zájmové oblasti jsou vedeny celkem 3 vlečky. První vlečka č. 6019 spadá pod 

ArcelorMittal Ostrava a.s. a byla využívána pro odvoz strusky z Vítkovických železáren na 

hadu Hrabůvka. Kolem roku 1912 byla přivedena k haldě železniční trať, která vedla z oblasti 

Vysokých pecí Vítkovic kolem řeky Ostravice a dále kolem původního koryta řeky Ostravice 

až do oblasti Hrabové. Nyní probíhá rekultivace odvalu a připravuje se jeho budoucí využití 

pro rekreační účely. Do konce roku 2013 má v místě haldy začít první etapa projektovaného 

golfového hřiště.  
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Obr. 4-1 železniční síť v Ostravě-Vítkovice [17] 

 

Další vlečka patří taky pod Vítkovické železárny a sloužila pro stejné účely a to odvoz 

strusky na haldu do Mitrovic. V současnosti je část vlečky zlikvidována a pro využití k našim 

účelům se nehodí z důvodu husté výstavby občanských objektů v obci Hrabová a tudíž 

znemožnění trasování kratší cesty k zájmové oblasti. Byla by možnost vést trať až k dolní 

hranici městského obvodu Hrabová, ale pro tento účel bude jednodušší využít vlečku AWT. 

 

 

 

Obr. 4-2 Zaznačení území budoucího využití haldy Hrabůvka [12] 
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4.3 Vlečka OKD 

 

Poslední vlečkou, která je k dispozici je vlečka spadající pod Vlečkovou síť OKD, 

Doprava, a.s. - Vlečka Paskov č. 6020, která vychází z železniční stanice Vratimov a směřuje 

k Biocelu, Prefa a Dolu Paskov , který zahrnuje i lokality Staříč a Chlebovice. Tato vlečka je 

v současnosti využívána terminálem Paskov pro překládku kontejnerů, dopravu materiálu do 

Dolu Paskov, kde je produkováno koksovatelné uhlí a dopravu materiálu do Prefa Paskov, 

kde sídlí firmy se stavebním zaměřením. Vlečka OKD je v dobrém stavu. Je využívána a 

spravována firmou OKD a je vhodná pro dopravní obslužnost. 

 

 

Obr. 4-3vlečka OKD [18] 

 

  

5 Průmyslová zóna Hrabová 

 

Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová je strategickou rozvojovou lokalitou statutárního 

města Ostravy. V zóně situované projekty mají základní význam pro zvýšení ekonomické 

atraktivity města a zaměstnanost v Ostravě. Celková rozloha infrastrukturou vybaveného 

území průmyslové zóny činí více než 110 ha. 
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Obr. 5-1: Pprůmyslová zóna Hrabová [20] 

 

5.1 Umístění zóny: 

 

Zóna je situována na jižním okraji města v blízkosti rychlostní komunikace 

I.třídy Ostrava – Frýdek-Místek se spojením na Prahu a Brno, Polsko, Slovensko a Rakousko. 

V bezprostřední blízkosti se nachází sídelní útvar s více než 120 tis. obyvateli, který spolu se 

zázemím regionální metropole s rozvinutou infrastrukturou krajského města a vyspělou 

školskou základnou poskytuje investorům nutnou jistotu pro zajištění pracovních sil a budoucí 

rozvoj.[20] 

 

 

Obr. 5-2: Umístění průmyslové zóny Hrabová [12] 
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5.2 Hodnocení zóny 

 

Investoři v zóně dohromady proinvestovali ke konci roku 2010 více než 7 mld. Kč a 

vytvořili více než 6 600 nových pracovních míst. Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová se tak 

stala jednou z nejúspěšnějších průmyslových nemovitostí v rámci celé České republiky, za 

což získala celou řadu ocenění. V soutěži o zónu roku 2004, pořádané Ministerstvem 

průmyslu a obchodu, byla oceněna 1. cenou v kategorii "Zóna s největším společenským 

přínosem" a v roce 2005 byl tento úspěch zopakován 2. místem ve stejné kategorii. Ve stejné 

soutěži v kategorii "Průmyslový park s největším ekonomickým přínosem" za rok 2007 byl 

oceněn 1. místem projekt CTPark Ostrava společnosti CTP Invest. 

 

Průmyslová zóna v Ostravě-Hrabové má za sebou úspěšný rok 2012. Nejenže vyhrála 

třetí místo v prestižní soutěži Investor a Podnikatelská nemovitost dvacetiletí, ale navíc 

v nové hale o rozloze 14 tisíc metrů čtverečních si osm tisíc metrů pronajala firma ABB 

Robotics, a plánuje se výstavba dalších hal. S dalšími přibývajícími pracovními pozicemi 

vzrůstá poptávka po hromadné dopravě.[20] 

 

 

6 Typy používaných souprav na trati a dráze 

 

6.1 Souprava na železniční trati 
 

Vzhledem k tomu, že na tratích není zřízeno obratiště, přichází v úvahu využití 

soupravy City Elephant, které nepotřebuje pro obrat zvláštní koleje. City Elefant je 

obchodní název pro elektrickou dvoupodlažní jednotku skládající se z elektrického 

vozu řady 471, vloženého vozu řady 071 a řídicího vozu řady 971 s hliníkovými 

vozovými skříněmi. Jednotka je určena pro dopravu cestujících v městských 

aglomeracích, pro stejnosměrné napájení napětím 3 kV. Všechny vozy jednotky jsou 

dvoupodlažní s nástupní hranou v úrovni 550 mm nad temenem kolejnice (tj. v úrovni 

nástupiště). Délka soupravy přes spřáhla je 79,2 metru, hmotnost 155,4 tun. Skříně 

jsou svařeny z hliníkových profilů. Maximální rychlost jednotky je 140 km/h a 
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konstrukční rychlost 160 km/h. Formálně má jednotka 643 míst pro cestující, z toho 

310 k sezení.[7]  

 

 

Obr. 6-1: City Elephant [7] 

 

 

 

Základní údaje 

Výrobce ČKD Vagonka (nyní Škoda) 

Rok výroby 1997-2013 

Provozovatel ČD 

Trvalý výkon 2000 kW 

Maximální tažná síla 180 kN 

Maximální rychlost 140 km/h 

Hmotnost 155,4 t 

Délka přes nárazníky 79 200 mm 

Min poloměr 

projížděných 

oblouků 

120 m 

Rozchod kolejí 1435 mm 

Napájecí soustava 3 kV DC 

Druh elektromotorů Asynchronní 

Tab. 6-1: Technické parametry soupravy CE [7] 
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6.2 Soupravy na tramvajové dráze 
 

6.2.1 Vario LF3/2 

 

Nejdelší tramvaj vozového parku Ostravské městské hromadné 

dopravy. Podle ní jsou navrženy nové zastávky v této práci.  Tato 

tramvaj, která na první pohled připomíná tříčlánkovou nízkopodlažní 

tramvaj VarioLF3, je určená pro provoz na městských a rychlodrážních 

tratích. Kolejové vozidlo, konstruované pro obousměrný provoz, se 

skládá ze tří článků nesených čtyřmi podvozky. Spojení článků je 

kloubové, přičemž klouby jsou umístěny nad dvěma středními 

podvozky. Všechny dveřní vstupy mezi podvozky vozidla mají 

sníženou podlahu. Vario LF3/2 nahrazuje starší typ obousměrné 

tramvaje KT8D5, který Dopravní podnik hojně využíval například pro 

přepravu cestujících ve ztížených podmínkách výstavby a rekonstrukce 

tramvajové tratě podél ulice Místecké.[8] 

 

 

 

Obr. 6-2: Tramvaj typu Vario LF3/2[8] 
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Základní technické údaje: 

 

- Délka včetně spřáhel: 31 200 mm 

- Šířka: 2 480 mm 

- Výška: 2 620 mm 

- Celková hmotnost: 41 500 kg 

- Počet míst k sezení/stání: 54/175 

- Maximální obsaditelnost (při 8 os/m2): 334 

- Max. rychlost: 65 km/h 

- Podíl nízké podlahy: 50% 

- Instalovaný trakční výkon: 720 kW 

 

 

 

 

 

7 Návrh variant tras 

7.1 Identifikační údaje stavby 

 

7.1.1 Stavba 

 

Název stavby:  Studie využití vlečky pro osobní přepravu 

Místo stavby:  Moravskoslezský kraj, okres Ostrava 

Katastrální území: Dubina, Nová Bělá, , Hrabová, Paskov 

Druh stavby:  dopravní – tramvajová a železniční trať, zastávka, terminál, novostavba 

 

7.2 Zadavatel 

 

Jméno:  VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební (FAST) 

Adrsa:  Ludvíka Podéště 1875/17 

  Ostrava - Poruba 708 33 

Telefon: 597 321 318 

Fax:  597 321 356 

E-mail: fast@vsb.cz 
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7.3 Dodavatel 

 

Jméno:  Martin Zikmund 

E-mail:  zik026@vsb.cz 

 

7.4 Základní informace o variantách 

 

 Při návrhu tras bylo určujícím kritériem vést trať s využitím vlečky OKD č. 6020. 

Byly navrženy dvě varianty prodloužení vlečky k zájmové oblasti, lišící se místem odpojení 

od vlečky č. 6020 a konečnou stanicí. K oběma variantám byly navrženy přestupní terminály 

na tramvaj. Obě tratě budou sloužit k přepravě osob k průmyslové zóně Hrabová. Železniční 

 

trať varianty A i B jsou navrženy jako jednokolejné. Na tratích není navrženo žádné obratiště, 

jelikož po ní bude jezdit souprava City Elephant, která nepotřebuje pro obrat obratiště, nebo 

vratnou větev. Počátek tratí je řešen odbočením ze stávající vlečky OKD č. 6020. Odbočení 

z vlečky je v obou případech provedeno v přímé. Pro variantu B ve staničení km 2,301 67 a 

pro variantu A ve staničení km 4,799 80. Staničení km 2,301 672 odpovídá staničení 

navrhované varianty B km 0,000 00 a staničení km 4,799 80 odpovídá staničení navrhované 

varianty A km 0,000 00. Varianta B bude v místě křížení se silnicí R56 řešena 

mimoúrovňovým vedením, což variantu značně prodraží. 

 

 

 

                                   Obr. 7-1  Místa odpojení z vlečky[12] 
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Obě varianty jsou ukončeny v těsné blízkosti průmyslové zóny Hrabová. Trať varianty B je 

ukončena v blízkosti nákupního střediska Tesco, kde je navržen přestupní terminál na 

tramvaj, která je součást varianty. Tato tramvajová dráha je prodloužením trasy tramvaje, 

která končí v Dubině a bude pokračovat k přestupnímu terminálu B. Trať varianty A je 

ukončena ve spodní části průmyslové zóny, kde je navržen přestupní terminál na tramvaj, 

která je součástí varianty. Tramvajová dráha vychází též ze současné dráhy, která končí 

v Dubině. Dále je dráha vedena podél komunikace I/58 až do Nové Bělé, kde se stočí kolem 

knihovny k terminálu ve spodní části průmyslové zóny Hrabová. 

 

 

                 Obr. 7-2 Místo, odkud budou vedeny tramvajové dráhy [4] 

 

 

Obr. 7-3 Uumístění terminálů [12] 
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7.5 Železniční svršek  
 

7.5.1 Železniční svršek tratí 

 

Obě tratě mají navržený stejný železniční svršek. Je tvořen kolejnicemi 

tvaru S 49, které jsou připevněny na betonových pražcích SB 8 pomocí svěrek 

typu ŽS 4 a uložených na žebrových podkladnicích tvaru S 4pl. Železniční 

svršek je navržen dle předpisu ČD-S3.  

 

7.5.2 Železniční svršek tramvají 
 

Tramvajový svršek je v oblasti řešených úseků obou variant složen z 

klasického typu širokopatních kolejnic S 49 a betonových pražců SB 8 

upevněných zvonkovými svěrkami ŽS 4 na žebrových podklanicích. Pouze v 

oblasti Nové Bělé bude svršek proveden se zakrytým svrškem, jelikož dráha 

povede v místě zástavby po místní komunikaci.[5]   

 

7.6 Železniční spodek  
 

7.6.1 Železniční spodek železnice 

 

Vzhledem k nedostatku materiálů ohledně složení podloží bude 

předpokládáno, že se v zájmové oblasti nacházejí soudržné zeminy, a tudíž 

bude   navržen typ železničního spodku č 2, dle předpisu ČD-S4. [6] Železniční 

spodek je tvořen konstrukční vrstvou uloženou na zemní pláň. Konstrukční 

vrstva bude ze štěrku v tloušťce 350 mm. Zemní pláň bude ze štěrkodrti frakce 

0-32 a bude svahována spádem 5%. Viz obr. Č. 

 

Obr. č. 7-4: Železniční spodek [IV] 
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7.6.2 Železniční spodek tramvají 
 

Železniční spodek tramvajové dráhy bude obdobný železničnímu 

spodku tratí.Pláň tělesa má šířku 6,9 m v přímé. V oblouku s převýšením koleje 

od 30 mm včetně do 80 mm se rošíří na vnější stranu o 0,1 m. V oblouku s 

převýšením koleje od 80 mm včetně do 150 mm včetně se rozšíří o 0,2. Sklony 

tělesa železničního spodku jsou předběžně navrženy ve sklonu 1:1,5.[6] 

 

7.7 Nástupiště skladba a popis 
 

Železniční zastávky musí být navrhovány podle různůch požadavků, 

vycházejících z norem, zákonů, vyhlášek a předpisů SŽDC s.r.o. Dle normy musí 

navrhování zastávek respektovat zásady bezpečnosti silničního provozu a drážní 

dopravy [II]: 

 

- stavebně přiměřeným řešením oddělení pohybu chodců, vozidel a cyklistů, 

umístěním přístřešků pro cestující 

- zabezpečením plynulého, logického, bezpečného a pohodlného pohybu 

chodců a v odůvodněných případech možným osazováním zábran proti jejich 

nežádoucímu pohybu 

- navržením bezbariérového přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

- použítím nejvíce dvou barev v ploše nástupiště 

- dopravním značením a případným umístěním dopravních zařízení 

- osvětlení prostoru pro cestující 

- názvy stanice pro orientaci cestujících, místění vpravo, nejméně 100 m před 

vjezdem do stanice a na nástupišti [II] 

 

 

Varianty musí splňovat požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb. – obecné 

technické požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace: 
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 nově zřizovaná nástupiště musí mít nejméně jeden bezbariérový přístup 

 povrch chodníků, schodišť, šikmých ramp musí být rovný, pevný a 

upravený proti skluzu; 

 komunikace pro pěší musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena 

vodící linie pro zrakově postižené osoby. Překážky musí být osazeny tak, 

aby byl zachován průchozí profil šířky nejméně 1500 mm, tuto hodnotu lze 

snížit až na 900 mm u technického vybavení komunikací a svislého 

dopravního značení; 

 schodišťová ramena a šikmé rampy musí být po obou stranách opatřeny 

madly ve výši 900 mm; 

 šikmé rampy musí být široké nejméně 1300 mm a jejich podélný sklon smí 

být nejvýše v poměru 1 : 12 (8,33 %), zároveň musí mít po obou stranách 

ve výši 250 mm vodící tyč; 

 nástupištní hrana musí být vzdálena od osy přilehlé koleje minimálně 1650 

mm, v oblouku zvětšené o hodnotu rozšíření, maximálně však 1680 mm.  

 nástupiště musí být vybaveno ve vzdálenosti 600 mm od hrany nástupiště 

tvarově jednotnými plastickými kontrastními značkami šířky 150 mm. Tyto 

značky musí být osazeny po celé délce nástupiště a v místě ukončení je 

nutno protáhnout je k obvodu dlážděné plochy. [III] 

 

 

Délka nástupiště je dána nejdelší vlakovou soupravou, která bude u nástupiště pravidelně 

zastavovat. Podle předpokladu, že u zastávky bude stavět nejdelší souprava City Elephant o 

maximální délce 79 200 mm, je navrženo ve variantách nástupiště délky 150 m. Pro tramvaje 

je potom projektovaná délka hrany nástupiště 70 m, jelikož nejdelší tramvajová souprava, 

která u nástupiště může zastavit, měří 31 200 mm, tudíž je zde místo pro dvě soupravy. Délky 

nástupišť jsou navrhovány s rezervou pro brždění a zastavení soupravy pro sklony od -0,3 do 

0,9 ‰. Výška nástupní hrany je projektována na hodnotu 550 mm na temeno kolejnice u 

tramvajové dráhy je to potom 240 mm nad temeno kolejnice. Na zastávkách budou zastavovat 

pouze soupravy osobních vlaků a tramvaje. 
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7.7.1 Skladba a popis nástupišť 

 

Ve všech navrhovaných variantách jsou pro nástupiště použity nové 

soustavy sklopných nástupištních desek od výrobce ŽPSV a.s. Soustava se dá 

kombinovat pro jednostranné i oboustranné nástupiště. V našem případě je 

použito jen u jedné nástupištní hrany. U druhé bude zastavovat tramvaj.  

7.7.1.1 Nástupiště pro vlakovou soupravu 

 

 

Obr. 7-5: Práh sklopného nástupiště [14] 

 

Použití: Prvek "práh sklopného nástupiště" je prostorový, železobetonový prefabrikát systému 

sklopného nástupiště, kladený na vrstvu podkladního betonu tl. 150 mm ve vzdálenosti 2160 

mm od osy koleje v přímé. Slouží jako úložný prefabrikát pro prvek "základ sklopné desky 

nástupiště". Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou. 
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Obr. 7-6: Základ s klopné desky nástupiště 195 [14] 

 

 

Použití: Prvek "základ sklopné desky nástupiště" je prostorový, železobetonový prefabrikát 

systému sklopného nástupiště, který je kladený na prvek "práh sklopného nástupiště". Slouží 

k osazení desky nástupiště s možností vyklopení pro průjezd těžké drážní mechanizace bez 

rozebrání nástupiště. Část základu tvoří pochůznou plochu nástupiště, která je opatřena 

dezénem zámková dlažba a varovným pásem sloučeným s vodící linií šířky 40 cm, 

ukončeným 20 cm od levého (pravého) okraje. Varovný pás je tvořen rýhováním ve tvaru 

trapézu. Základ sklopné desky je opatřen úchyty pro manipulaci a montáž. 

 

Obr. 7-7: Sklopná deska nástupiště [14] 
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Použití: Sklopná deska nástupiště tvoří pochůznou část nástupiště s možností vyklopení pro 

průjezd těžké drážní mechanizace. Deska je výškově nastavitelná pomocí rektifikačního 

zařízení, vzdálenost od osy koleje je možné upravit pomocí prvku "základ sklopného 

nástupiště". Je opatřena dezénem zámková dlažba. Manipulace je prováděna pomocí 

přepravních úchytů s kulovou hlavou.[14] 

 

 

 

7.7.1.2 Nástupiště pro tramvajovou dopravu 

 

Nástupiště je tvořeno z prefabrikovaných dílců typu UB 5. Délka L = 995 mm, 

b = 750 mm, h = 950 mm. Železniční nástupiště z nástupištních prefabrikátů se 

navrhuje jako opěrná stěna vytvořená z těsně vedle sebe usazených prefabrikátů UB 4 

či UB 5, která je svou kratší stranou (75 resp. 55 cm) uložená na vrstvě podkladního 

betonu min. C 12/15 tloušťky alespoň 10 cm. Nástupištní těleso je vyplněno 

nenamrzavým materiálem, který je zhutněn. Na nenamrzavém materiálu je podkladní 

vrstva pro dlažbu a povrch nástupiště je zadlážděn. Dlažba musí splňovat 

protiskluzové parametry. Příčný sklon nástupiště se navrhuje ve sklonu 2% směrem od 

koleje, aby z nástupiště odtékala voda.[9] 

 

 

 

Obr. č. 7-8: Prefabrikát tvaru L typ UB 5 [21] 
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7.7.2 Přístřešky 

 

Na zastávkách byly navrženy přístřešky typu AE 405-LS. Oblouková střecha je 

vyrobena z polykarbonátu a zadní stěna je vyrobena ze dřeva. Ceny uvedené 

v kalkulaci cen jsou bez DPH a nezahrnují cenu kotvících prvků, spodní stavby, 

montáže a dopravy. 

 

 

 

 

Obr. 7-9: Pohled na zastávku AE 405-LS [13] 

 

 

Obr. 7-10: Pohled na zastávku AE 405-LS [13] 
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8 Varianta A 

 

8.1 Železniční trať 
 

8.1.1 Směrové vedení 
 

Celková délka tratě je 2,965 82 km. Trať varianty A je jednoduchou výhybkou 

odkloněna z vlečky OKD č. 6020 ve staničení 4,799 80 km od začátku vlečky. Ve 

staničení 0,056 67 následuje pravotočívý kružnicový oblouk o poloměru R1 = 300 m a 

délce L = 230,73 m se symetrickými přechodnicemi délek L1 = L2 = 15 m. Od 

staničení  0,302 40 km následuje přímá do staničení  1,347 86 km o délce L = 1,045 46 

km. Vestaničení  1,362 86 km následuje pravotočivý kružnicový oblouk o poloměru R2 

= 400 m o délce L = 177,59 m se symetrickými přechodnicemi délek L1 = L2 = 15 m. 

Od staničení  1,555 45 km následuje přímá do staničení  2,147 01 km o délce L = 0,591 

56 km. Ve staničení 2,162 01 následuje pravotočívý kružnicový oblouk o poloměru R3 

= 600 m a délce L = 234,52 m se symetrickými přechodnicemi délek L1 = L2 = 15 m. 

Od staničení  2,411 52 km následuje přímá do staničení  2,965 82 km o délce L = 0,554 

30 km. Trasa je ukončena betonovým zarážedlem, umístěným ve stanici. 

 

8.1.2 Výškové vedení 
 

Na trati nejsou navrženy žádné lomy nivelety. Trať klesá v podélném sklonu 

0,3  ‰. 

 

8.1.3 Železniční přejezdy 

 

Na trati bude zřízen jeden železniční přejezd, který bude umístěný v místě 

křížení se silnicí III/Mitrovická. Přejezd je navržen jako úrovňový, zabezpečený 

samočinnými závorami. Trať kříží silnici pod úhlem 55° ve staničení trati 1,768 84 km. 

Šířka přejezdu je 11,86 m. Povrch přejezdu bude zhotoven z asfaltového betonu. 
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8.2 Tramvajová dráha 
 

8.2.1 Směrové vedení 
 

Celková délka dráhy je 3,158 02 km. Dráha je napojena na stávající 

tramvajovou dráhu za konečnou stanicí v Ostravě Dubina v místě obratiště. Od 

začátku úseku pokračuje dráha přímou o délce L = 1,371 09 km a kopíruje silnici I/58 

až do Nové Bělé. Ve staničení 1,371 09 km následuje levotočiví kružnicový oblouk o 

poloměru R1 = 25 m o délce L = 27,32 m. Od staničení 1,398 41 km následuje přímá o 

délce L = 248,17 m. Ve staničení 1,646 58 km je umístěný kružnicový oblouk o 

poloměru R2 = 125 m o délce L = 23,86 m. Ve staničení 1,670 45 pokračuje dráha 

přímou o délce L = 63,48 m. Ve staničení 1,733 93 km se nachází oblouk o poloměru 

R3 = 25 m o délce L = 38,81 m. Staničením 1,772 74 km následuje přímá o délce L = 

108,00 m. Ve staničení 1,880 74 následuje kružnicový oblouk o poloměru R4 = 50 m 

o délce L = 61,16 m. Ve staničení 1,941 90 km pokračuje dráha přímou o délce L = 

840, 94 m. Ve staničení 2,782 83 km následuje kružnicový oblouk o poloměru R5 = 

150 m o délce L = 256,78 m. Déle ve staničení 3,039 61 následuje přímá o délce 

118,40 až po začátek obratiště. 

 

8.2.2 Výšková vedení 
 

Na tramvajové dráze jsou zřízeny celkem dva lomy sklonu tečen. První se 

nachází ve staničení  1,651 07 km. V místě prvního lomu je veden vrcholový  

parabolický oblouk o rozměrech R1 = 20 000 m, T = 296,82 m a y = 2,203 m. Druhý 

lom je veden ve staničení 2,346 18 km. V místě lomu se nachází údolnicový 

parabolický oblouk o rozměrech R2 = 20 000m, T = 222,22 m,  y = 1,235 m.  
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Obr. 8-1: Situace varianty A [12] 

 

 

 

9 Varianta B 

 

9.1 Železniční trať 

 

9.1.1 Směrové vedení 
 

Celková délka tratě je 4,567 82 km. Trať varianty A je jednoduchou výhybkou 

odkloněna z vlečky OKD č. 6020 ve staničení 2,301 67 km od začátku vlečky.Trať 

pokračuje novým staničením. Následuje přímá délky L = 24,0 m. Ve staničení 0,024 00 

následuje pravotočívý kružnicový oblouk o poloměru R1 = 200 m a délce L = 141,73 m 

se symetrickými přechodnicemi délek L1 = L2 = 15 m. Od staničení  0,195 73 km 

následuje přímá do staničení  0,797 18 km o délce L = 0,601 45 km. Ve staničení  0,812 

18 km následuje levotočivý kružnicový oblouk o poloměru R2 = 300 m o délce L = 

0,291 20 m se symetrickými přechodnicemi délek L1 = L2 = 15 m. Od staničení  1,118 

38 km následuje přímá do staničení  2,381 85 km o délce L = 1,263 47 km. Ve staničení 

2,396 85 následuje pravotočívý kružnicový oblouk o poloměru R3 = 300 m a délce L = 
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0,465 43 km se symetrickými přechodnicemi délek L1 = L2 = 15 m. Od staničení  2,877 

28 km následuje přímá do staničení  3,070 43 km o délce L = 0,193 15 km. Ve staničení  

3,085 43 km následuje levotočivý kružnicový oblouk o poloměru R4 = 4000 m o délce 

L = 0,420 67 m se symetrickými přechodnicemi délek L1 = L2 = 15 m. Od staničení  

3,521 11 km následuje přímá do staničení  4,275 38 km o délce L = 0,754 27 km. Ve 

staničení 4,290 38 následuje pravotočívý kružnicový oblouk o poloměru R5 = 200 m a 

délce L = 0,165 84 km se symetrickými přechodnicemi délek L1 = L2 = 15 m. Trasa je 

ukončena betonovým zarážedlem, umístěným ve stanici. 

 

9.1.2 Popis směrových oblouků 

 

Stávající směrové oblouky na vlečce OKD jsou ponechány bez úprav. Nové směrové oblouky 

jsou navrženy se symetrickými přechodnicemi. Přechodnice jsou tvaru klotoidy. Převýšení 

oblouků je navrženo dle vzorce 

 

 

kde:  V je rychlost 

  R je poloměr oblouku 

 Největší navržené převýšení, 75mm, vyhovuje požadavku maximálního možného 

převýšení Dmax = 160 mm. 

  

Nedostatky převýšení jsou spočteny podle vzorce: 

 

 

kde: V je rychlost 

 R je poloměr oblouku 

 D je převýšení oblouku 

 

Největší navržený nedostatek převýšení, 50mm, vyhovuje mezní hodnotě převýšení Ilim = 

100 mm. 
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9.1.3 Výškové vedení trati 
 

Úvodní tečna klesá ve spádu 0,9‰ ve směru značení stančení. Na trati jsou 

zřízeny celkem dva lomy sklonu tečen. První se nachází ve staničení  1,190 95 km.  

V místě prvního lomu je veden údolnicový  parabolický oblouk o rozměrech R1 = 

20 000 m, T = 180,00 m a y = 0,810 m. Dále pak tečna stoupá ve sklonu 0,9‰   

 

 

Druhý lom je veden ve staničení 2,481 12 km. V místě lomu se nachází vrcholový 

parabolický oblouk o rozměrech R2 = 20 000m, T = 140,00 m, y = 0,490 m.  

 

9.1.4 Mimoúrovňové křížení 
 

V místě křížení tratě a rychlostní silnice R56 bude navrženo mimoúrovňové 

křížení. Naceněné je potom v oddílu 10.5 

 

 

9.2 Tramvajová dráha 
 

9.2.1 Směrové vedení 
 

Celková délka dráhy je 1,546 56 km. Dráha je napojena na stávající 

tramvajovou dráhu za konečnou stanicí v Ostravě Dubina v místě obratiště. Od 

začátku úseku pokračuje dráha přímou o délce L = 1,371 09 km a kopíruje silnici I/58 

až do Nové Bělé. Ve staničení 0,070 86 km následuje levotočiví kružnicový oblouk o 

poloměru R1 = 50 m o délce L = 79,84 m. Od staničení 0,150 71 km následuje přímá o 

délce L = 507,44 m. Ve staničení 0,658 15 km je umístěný kružnicový oblouk o 

poloměru R2 = 50 m o délce L = 76,99 m. Ve staničení 0,735 14 pokračuje dráha 

přímou o délce L = 101,82 m. Ve staničení 0,836 96 km se nachází oblouk o poloměru 

R3 = 50 m o délce L = 77,93 m. Staničením 0,914 89 km následuje přímá o délce L = 

337,76 m. Ve staničení 1,252 64 km následuje kružnicový oblouk o poloměru R4 = 
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150 m o délce L = 108,75m. Ve staničení 1,361 39 km pokračuje dráha přímou o délce 

L = 185,17 m až po začátek obratiště. 

 

 

 

9.2.2 Výšková vedení 
 

Na tramvajové dráze je zřízen celkem jeden lom sklonu tečen. Nachází se ve 

staničení  0,431 119 km. Počáteční tečna klesá ve sklonu 2,5 ‰. V místě  lomu je 

veden údolnicový  parabolický oblouk o rozměrech R1 = 30 000 m, T = 262,50 m a y 

= 1,148 m. Dále pak tečna klesá ve sklonu 0,75 ‰. 

 

 

 

Obr. 9-1: Situace varianty B [12] 
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10 Porovnání variant 

 

Každá variant je hodnocena samostatně podle bodového system. Každé z kritérií je 

hodnoceno body 1 – 5, kdy 1 je nejmenenší a 5 největší počet bodů a variant s nejvíce body 

bude považována za nejlepší. Výsledky hodnocení jsou uvedeny v tabulce [] 

 

Za hodnotící kritéria pro analýzu jednotlivých variant jsem stanovil tato kritéria: 

 

10.1 Technické řešení 
 

V technickém řešení variant je zahrnuto několik faktorů. Prvním určujícím faktorem je 

velikost poloměru kružnicových oblouků. Čím větší je poloměr, tím je průjezd po trati 

způsobilejší a umožňuje průjezd mnoha typů drážních vozidel. Dále je zahrnuto směrové a 

výškové řešení variant a průjezd po trati v co nejmenším traťovém odporu. Další faktor 

ovlivňující hodnocení je technologie postupu výstavby a náročnost nasazení speciálních 

mechanizmů a metod. 

 

Hodnocení Výborné Velmi dobré Dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

Body 5 4 3 2 1 

Popis 

Výborné 
řešení  

směrových a  
výškových 

prvků;  
R>300 m; 

velmi malý 
traťový odpor 

Velmi dobré 
řešení  

směrových a  
výškových 

prvků;  
R>200 m, 

malý traťový 
odpor 

Dobré řešení  
směrových a  
výškových 

prvků; 
R>150 m; 

průměrný 
traťový 
odpor 

Uspokojivé 
řešení  

směrových a  
výškových 

prvků;  
R=150 m; 

vysoký 
traťový odpor 

Neuspokojivé 
řešení  

směrových a  
výškových 

prvků;  
R<150 m; 

velmi vysoký 
traťový odpor 

Tab.10-1: Technické hodnocení 

10.2 Náhrada za BUS a pokrytí  řešené oblasti 
 

Při posuzování nahrazení autobusové dopravy dopravou po železnici jsem vycházel z 

hustoty pokrytí autousových linek v dotčené lokalitě a možnosti vybudování nových 

železničních zastávek v nepokrytých oblastech a tím zkvalitnění obsluhy pro cestující. S 

pokrytím oblasti souvisí i docházková vzdálenost, která je v hosnocení zahrnuta 
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Hodnocení Výborné Velm dobré Dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

Body 5 4 3 2 1 

Popis 

Úplná náhrada 
za BUS, velké 

pokrytí 
zástavby, 

docházka max. 

1 min 

Náhrada velké 
části autobusové 
dopravy, dobré 

pokrytí zástavby, 
docházka  

max. 3 min 

Částečná 
náhrada za 

BUS, střední 
pokrytí 

zástavby, 
docházka  

max. 5 min 

Skoro žádná 
náhrada za BUS, 

malé pokrytí 
zástavby, 
docházka  

max. 8 min 

Žádná náhrada 
za BUS, velmi 

malé pokrytí 
zástavby, 

docházka  
max. 10 min 

Tab.10-2:Hodnocení náhrada za BUS a pokrytí oblasti 

 

10.3 Vliv na životní prostředí 
 

EIA, anglicky Environmental Impact Assessment, znamená vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí. Cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a 

vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné realizovat, respektive za jakých podmínek je 

realizace akceptovatelná. Proces nepodléhá správnímu řízení a jeho výstup má pouze 

doporučující charakter. Při hodnocení je brán zřetel na negativní dopady, které může případná 

výstavba způsobit. Je to především vliv na veřejné zdraví, ekosystémy, půdu, ovzduší, ale i na 

kulturní památky, přírodní zdroje, anebo majetek. 

 

 

Hodnocení Výborné Velmi dobré Dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

Body 5 4 3 2 1 

Popis 

Velmi malý vliv 

na ekosystém, 
dobrý vliv na 

ovzduší, velmi 
malý zábor 

půdního fondu, 
bez zásahu  
do majetku 

(nemovitosti) 

Malý vliv na 
ekosystém, dobrý 
vliv na ovzduší, 

malý zábor 
půdního fondu, 
malý zásah do 

majetku 

(nemovitosti) 

Vliv na 

ekosystém, 
citelný zábor 
do půdního 

fondu, zásah 
do majetku 

(nemovitosti) 

Citelný vliv na 
ekosystém, 
velký zobr 

půdního fondu, 
velký zásah do 

majetku 

(nemovitosti) 

Narušení 
ekosystému, 

neúnosný 
zábor půdního 

fondu, 

vyvlastnění 
majetku 

(demolice 

objektu) 

Tab.10-3: Hodnocení vlivu na ŽP 
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10.4 Délka výstavby 
 

Při hodnocení  tohoto určujícího faktoru jsem vycházel z posouzení vlivů, které mají 

negativní dopad na délku výstavby. Všeobecně se dá říct, že délku výstavby přímo ovlivňují 

faktory jako výkup pozemku, nalezení archeologického naleziště, které značně prodlouží 

délku výstavby, dále dostupnost materiálu, náročnost a provedení projektu, sehnání 

potřebného kapitálu, inflace, prostředí, rozmanitost podloží. 

 

Hodnocení Výborné Velm dobré Dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

Body 5 4 3 2 1 

Popis 
Délka výstavby 

2-4 měsíce 

Délka výstavby 
4-8 měsíců 

Délka 
výstavby 8-

12 měsíců 

Délka výstavby 
12 a více 
měsíců 

Délka 
výstavby 18 a 
více měsíců 

Tab.10-4: Délka výstavby 

 

10.5 Orientační kalkulace cen výstavby 
 

Tab. 

Tab.10-5: Orientační kalkulace Varianty A 

 

 

 
VARIANTA A   

Položka Jednotka Množství 
Cena  

za jednotku  

[Kč] 
Cena celkem [Kč] 

TOTAL 

[Kč] 

Zemní 
práce 

[m] 
2993 

3113 
7960 

23 824 280 

24 779 480 
48 739 080 

Železniční svršek 
klasický 

[m] 
2993 

3113 
25 000 

74 825 000 

77 825 000 

153 075 

000 

Kolejové lože -  
nové 

[m
3
] 

6729 

7168 
1590 

10 699 110 

11 397 120 
22 096 230 

Výhybka JS49 1:9 
300 

[ks] 1 2 536 000 2 536 000 2 536 000 

Nástupiště  
ostrovní 

[m] 1200 15 000 18 000 000 18 675 000 

přístřešek AE405-

LD 
ks 3 114 430 343 290 343 300 

Plocha ze  

zámkové dlažby 
[m

2
] 423 670 283 410 424 780 

Železniční přejezd [m2] 120 11 000 1 320 000 1 320 000 

Celková cena 247 209 390 
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  VARIANTA B   

Položka Jednotka Množství 
Cena  

za jednotku  

[Kč] 
Cena celkem [Kč] 

TOTAL 

[Kč] 

Zemní 
práce 

[m] 
1547 

4568 
7960 

12 314 120 

36 361 280 
48 675 400 

Železniční svršek 
klasický 

[m] 
1547 

4568 
25 000 

38 675 000 

114 200 000 

152 875 

000 

Kolejové lože -  
nové 

[m
3
] 

3510 

10 366 
1590 

5 580 900 

16 481 940 
22 062 840 

Výhybka JS49 1:9 
300 

[ks] 1 2 536 000 2 536 000 2 536 000 

Nástupiště  
ostrovní 

[m] 1245 15 000 18 675 000 18 675 000 

přístřešek AE200-

LD 
ks 3 115 925 347 775 347 775 

Plocha ze  

zámkové dlažby 
[m

2
] 634 670 424 780 424 780 

Mimoúrovňové  
křížení 

[m2] 900 38 000 34 200 000 34 200 000 

Celková cena 279 796 795 

Tab.10-6: Orientační kalkulace Varianty B 

10.6 Celkové hodnocení variant 
 

Název Varianta A Varianta B 

Technické 
řešení 

2 4 

Náhrada za 
BUS 

4 3 

Vliv na ŽP 3 2 

Délka výstavby 2 1 

celkem 11 10 

aritm. Průměr 5.5 5 

Nejlepší 
varianta Varianta A 

                                   Tab.10-7: Celkové hodnocení variant 

 

Z hlediska multikriteriálního posouzení vyšla o kousek lépe Varianta A. Z ekonomického 

hlediska je zase výhodnější Varianta B, jelikož neskýtá žádné mimoúrovňové křížení, které 

stavbu značně prodraží. Je nutné poznamenat, že výsledné ohodnocení je stanoveno mou 

osobou, tudíž to neznamená, že Varianta A, je nejlepší variantou vůbec. 
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11 Závěr a doporučení 

 

Cílem této práce bylo aktualizovat stav využití vleček v městské části Ostrava – Jih 

s možným přestupem na MHD. V práci byly navrženy na základě urbanisticko – dopravních 

podkladů 2 varianty vedení tras, na které navazuje síť městské hromadné dopravy. Bylo 

zhotoveno směrové a výškové řešení těchto variant dle platných norem a předpisů. Dále byly 

vypracované pracovní řezy variant a charakteristický řez nástupištěm. 

 

Trasy byly ohodnoceny pomocí multikriteriálního posudku na základě bodového systému 

a byly naceněny dle ceníku Ústavu územního rozvoje. Jako nejvhodnější byla vybrána 

Varianta A. Podle mého úsudku by bylo vhodnější vybrat Variantu B i přes její vyšší 

nákladovou cenu z důvodu, že lépe zapadá do koncepce Územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje a v blízkosti terminálu se nachází důležité destinace jako nákupní 

střediska, základní školy, sportcentrum a sídla nadnárodních firem. 

 

Pro detailnější technickou studii bych doporučil přesnější zaměření geodetických bodů 

osy vlečky OKD, ze které vycházejí obě varianty, jelikož z neaktuálních materiálů z ČÚZK 

pramení spoustu nepřesností. Dále bych doporučil detailnější inženýrsko-geologické 

prozkoumání lokality, pro získání aktuálních dat o podloží. 
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