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ANOTACE 

Předmětem bakalářské práce je v rámci studie navrhnout varianty řešení napojení 

železniční tratě číslo 325 vedoucí ze Studénky do Veřovic na hlavní trať číslo 323 vedoucí 

z Valašského Meziříčí do Ostravy. V práci je popsán stávající stav zájmového území. Jsou 

zde navrženy tři varianty napojení železniční trati ze Studénky. Varianty jsou porovnány a 

vyhodnoceny. Výkresy jsou přiloženy v příloze.  

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Rekonstrukce, železniční stanice, kružnicový oblouk, železnice, nástupiště 

 

 

 

ANNOTATION 

The subjekt of the thesis is under study propose alternative solutions connecting 

railway track number 325 leading from Studénka to Veřovice on the main track number 323 

leading from Valašské Meziříčí to Ostrava. In work is described existing condition area of 

interest. They are designed free variants of connection railway track from Studénka. Variants 

are compared and evaluated. Drawings are included in annex. 
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Seznam použitých symbolů a značek 

 

AGC   Evropská dohoda o mezinárodních železničních magistrálách 

ČD   České dráhy 

ČR   Česká republika 

ČSD   Československé státní dráhy 

ČSN   České technické normy 

EN   Evropská norma 

SŽDC   Správa železniční dopravní cesty 
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1 Historie železnic 

 

1.1 První podobné znaky dnešní železnice 

 

 Pokud se mluví o historii různých oborů, často se začíná slovy: „Již staří Římané…“. 

To platí i v oboru železniční dopravy. Přestože k mohutnému rozmachu železnic došlo až v 

souvislosti s tzv. průmyslovou revolucí počátkem 19. století, jeden ze základních principů 

železnic se skutečně začal používat už v období antiky. Už v antice lidé přišli na to, že na 

rovném a hladkém povrchu cesty jede vůz snáze a může se naložit větší náklad. Proto se 

důležité silnice začaly dláždit a na některých z nich se do kamene navíc vytesávaly drážky pro 

správné vedení směru vozu. Dalším prapočátkem železnic se také označuje 15. století, kdy se 

v některých dolech ve střední Evropě (např. v Německu nebo na Slovensku) začaly pro odvoz 

vytěženého materiálu stavět primitivní dřevěné drážky. Kolejnice byly z hrubě otesaných 

kmenů a kola vozíků musela být dostatečně široká, aby překryla všechny nerovnosti tratě. 

Vozíky byly původně tlačeny lidskou silou, ale někdy se pro jejich tahání používali psi, 

později i koně[12].  

 

1.2 První parní lokomotivy 

 

K prvnímu technickému využití páry nedošlo u lokomotiv, ale u stabilních strojů 

čerpajících vodu ze zatopených dolů. Byly sestrojeny na počátku 18. století francouzským 

inženýrem Denisem Papinem a dvěma anglickými investory - Thomasem Saverym a 

Thomasem Newcomenem. Počátkem dějin železnice v dnešním smyslu byl rok 1804, když 

Richard Trevithick uvedl do provozu první parní lokomotivu, která měla ještě kola bez 

okolků. Vedení po kolejích bylo, jak bylo u tehdejších konstrukcí koňských drah Wagonway 

obvyklé, zajištěno hranou na vnější straně kolejnic. I přes komplikace (rozlámání kolejnic) se 

o stroj začali zajímat majitelé dolů a postupně jím nahrazovat koňskou sílu[12].  
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obr. 1 : Wagonway 

 

1.3 Vznik první veřejné železnice 

 

Vůbec první otevřenou veřejnou "železnicí" byla v jihovýchodní Anglii v roce 1803 

Surrey Iron Railway. Stále však byla poháněna koňskou silou, ovšem již se uvažovalo o 

využití parního stroje. V roce 1825 byla Georgem Stephensonem vybudována železnice mezi 

Stocktonem a Darlingtonem, na které právě Stephenson prosadil parní provoz a také v den 

otevření(25.9.1825) projel 40 km dlouhou trať jednou ze svých lokomotiv. S lokomotivou 

dosáhl rychlosti 13 km/h. 

 

 

1.4 První meziměstská trať 

 

Devět měsíců po úspěšném spuštění první železnice vznikl plán na výstavbu první 

meziměstské trati mezi Manchesterem a Liverpoolem. Projektováním 64 km dlouhého úseku 

trati byl opět George Stephenson. Lokomotiva Rocket, postavená Georgem Stephensonem a 

jeho synem Robertem vyhrála soutěž lokomotiv o lokomotivu, která bude jezdit na první 

meziměstské trati. V prvních 5 letech se na trati mezi Manchesterem a Liverpoolem 

přepravilo přes 5 miliónů cestujících[12]. 
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1.5 Vývoj železnic a lokomotiv 

 

Velký rozmach stavby železnic začal v roce 1830, kdy tento trend pokračoval dalších 

dvacet let. Mezi roky 1840 až 1850 byla britská síť rozšířena o 7200 km a do roku 1870 bylo 

postaveno dohromady 21 600 km tratí. S rozvojem železniční sítě se vylepšovala i konstrukce 

lokomotiv. Svislé válce prvních lokomotiv, jež často lámaly kolejnice, byly nahrazeny válci 

vodorovnými. Řetězy, jimiž byly spojovány jednotlivé nápravy, byly po roce 1825 nahrazeny 

robustními spojovacími tyčemi a v roce 1827 vyvinul Timothy Hackworth první 

třínápravovou lokomotivu[12].  

 

1.6 Za "velkou louží" 

 

K otevření první parostrojní železnice v Severní Americe došlo po roce 1829. A po 

tomto roce došlo nezadržitelným tempem k rozmachu tamního železničního stavitelství. Již 

čtyřicet let po první železnici bylo možné přejet vlakem celý kontinent od New Yorku až po 

San Francisco. První transkontinentální železnice byla dokončena za dalších dvacet let 

v Kanadě. Hlavní vliv na rozvoj železnic v Severní Americe měli plavební společnosti. 

Společnost Delaware & Hudson začala 9.8.1829, jako první ve Spojených státech 

Amerických, provozovat parní lokomotivu na železniční trati Carbondale do Honesdale 

v Pensylvánii. První pravidelný vlak na území USA zavedla 15.1.1831 společnost South 

Carolina se svou lokomotivou Best Friend of Charleston. Celková délka úseku, na které tato 

společnost lokomotivu provozovala byl 218 km dlouhý a v té době to byla nejdelší železniční 

trať na světě[12].  

Obr.2 : Best Friend of Charlestone 
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Rozpoutání občanské války v roce 1861 bylo pro železniční dopravu štěstím i tragédií. 

Někde železniční tratě svým společnostem vydělávaly, zatímco v některých oblastech byly 

železnice válkou zničeny. Proto se v roce 1862 začalo s výstavbou transkontinentální 

železnice. 10.5.1869 se setkaly tratě společností Union Pacific a Central Pacific, které tuto 

transkontinentální železnici stavěli. Společnost Union Pacific stavěla úsek napříc Nebraskou 

až k západní hranici Utahu a Central Pacific stavěla úsek z Kalifornie po východní hranici 

Nevady. Celková délka železnic v USA v 80. letech 19. století byla více jak 112 000 km. 

Americký průmysl byl po deseti letech schopen vyrábět parní lokomotivy vlastní konstrukce, 

které již dokázaly konkurovat parním strojům z Velké Británie a dalších průmyslově 

vyspělých evropských zemí[12].  

 

1.7 Evropa chytá svůj vlak 

V Evropě se železniční síť budovala vcelku systematicky. Evropské státy vyjma Velké 

Británie začaly budovat svoje železnice až ve 40. A 50. letech 19. století. Spojené státy již v té 

době začaly silně nabourávat dominantní postavení Velké Británie jakožto dodavatele 

lokomotiv pro kontinentální Evropu. Rakousko - Uhersko jako první dovezlo americkou 

lokomotivu, konstruktéra Williama Norrise v roce 1837 na své železnice. Tento američan byl 

pověřen založením lokomotivky ve Vídni. Americké lokomotivy měly oproti britským mnohé 

výhody – byly výkonnější, robustnější a lépe se přizpůsobovaly podmínkám provozu. Na 

konci 19. století se objevily nové lokomotivy, které znamenaly významné mezníky ve vývoji 

železnic. Německý technik Ernst von Siemens úspěšně předvedl v roce 1879 první elektrickou 

lokomotivu na světě a jiný Němec, Rudolf Diesel, ukázal celému světu v roce 1893 první 

vznětový motor[12]. 

Obr. 3 : První elektrická lokomotiva 
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1.8 Vývoj železnic ve světě 

 

První železnice mimo Evropu a Severní Ameriku byla 19 km dlouhá dráha mezi městy 

Kingston a Spanish Town na Jamajce, určená pro přepravu cukrové třtiny. V Jižní Americe 

byla železnice určená pro převoz bauxitu. V Austrálii měli s výstavbou železnice velké 

problémy, když jednotlivé státy zde začaly zavádět rozdílné rozchody kolejí. To vyžadovalo 

přestupy cestujících a překládání nákladů ve styčných stanicích. První trať v Austrálii vznikla 

v roce 1854. Ovšem zde si železnice nevybudovala tak pevnou pozici jako třeba v USA nebo 

Kanadě, kde byl zaveden jednotný rozchod 1435 mm. Rozvoj železniční sítě v Africe měly na 

starosti diamanty. Hlavní zásluhu na rozvoji železnice měl britský správní úředník Cecil 

Rhodes, který se stal iniciátorem stavby tratě pro dopravu diamantů z dolů u Kimberley do 

přístavu v Kapském městě. Vystavěl také trať z Transvaalu, kde bylo objeveno zlato. 

Největším jeho nápadem ovšem bylo přetnout celou Afriku od Kapského Města až po Káhiru. 

Do jeho smrti v roce 1902 dosáhla trať 4160 km vzdáleného města Bukama v dnešní Konžské 

republice. V Indii byla uvedena první železnice do provozu v roce 1853 a do roku 1910 bylo 

křížem krážem indickým subkontinentem postaveno přes 51 000 km tratí[12].  

 

1.9 Rivalita 

 

Nejen Velká Británie ale i další evropské země začaly v rozvoji železnic ve svých 

koloniích. Železnice jim usnadňovala přístup k obrovskému nerostnému bohatství, které 

kolonie ukrývaly. Francie stavěla železnice napříč Saharou a v Alžírsku. Němci postavili tratě 

ve východní Africe, Belgie v západní Africe a Nizozemsko na ostrově Jáva. V roce 1897 

začalo pronikat USA na japonský trh a tím začala Velká Británie ztrácet do té doby výsadní 

postavení. Úspěch amerických lokomotiv byl tak obrovský, že se začaly dodávat do britských 

kolonií – zejména na Nový Zéland[12]. 

 

1.10 Města 

 

 V druhé polovině 19. století se začal rozvíjet systém městské dopravy. Již v roce 1863 

uvedla společnost Metropolitan Railway do provozu první podzemní dráhu světa s parním 

provozem. Kvůli špatnému odvětrávání stanic a tunelů bylo cestování velmi nepříjemné. 
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V USA přišla mnohá města s alternativou stavět železnici nadzemní. První byla v New Yorku 

v roce 1867. Ovšem i zde lokomotivy příliš zatěžovaly vzduch kouřem. Ernst von Siemens 

přišel v roce 1881 s první městskou elektrickou dráhou, kterou postavil v Lichterfelde 

nedaleko Berlína. Vznikla ražením hydraulicky razícím štítem tvořeným břity, jež byly 

upevněny po obvodě litinové kruhové desky. První ražená elektrická podzemní dráha tzv. 

"tube" (trubka), byla otevřena též v Londýně v roce 1890. Po úspěšném zprovoznění této 

dráhy se začaly budovat celé sítě podzemních drah v mnoha městech po celém světě. 

V Budapešti se podzemní vlaky rozjely v roce 1896. O dva roky později byla první podzemní 

dráha na území USA a to v Bostonu. První pařížská podzemní trať byla otevřena v roce 1900 

a v New Yorku v roce 1904. 

 

1.11 Železnice a osobní doprava  

  

Vznik železnic byl záměrem pro rychlejší dopravu nákladu. Veřejnost měla jiné 

představy a již v roce 1830 se osobní doprava stávala velkým byznysem. Lidé nevyužívali 

vlaky jen pro cestu do zaměstnání a zpět, ale i pro občasné vyjížďky ze znečištěných 

průmyslových center. Vznikaly prázdninové a rekreační vlaky, které zpestřovaly dovolené. 

Skutečnou revoluci v osobní dopravě udělal George Pullman, který v roce 1864 postavil 

nejkomfortnější spací vůz a za další čtyři roky i první restaurační vůz. Později vznikla 

Mezinárodní společnost spacích vozů (CIWL) v Belgii, která uvedla do provozu v roce 1883 

svůj vlastní luxusní vlak – Orient Expres. Ten se stal na prahu 20. století synonymem pro 

komfort na evropských železnicích[12]. 

 

Obr. 4 : Orient express 
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1.12 Opojení z rychlosti 

 

Před 1. Světovou válkou jezdilo ve světě, kromě USA, několik málo pravidelných 

vlaků s průměrnou rychlostí vyšší než 80 km/h. Ve Velké Británii panovala rivalita mezi 

společnostmi East Coast a West Coast, kdy každá společnost provozovala tratě na svém 

pobřeží, které spojovaly Londýn s Aberdeenem. V srpnu 1895 noční vlak společnosti East 

Coast urazil 840 km dlouhou trať mezi Londýnem a Aberdeenem za 8 hodin a 40 minut. Hned 

následující noci vlak společnosti West Coast projel trať mezi oběma městy o osm minut 

rychleji. Zdokonalené konstrukce lokomotiv a lepší návěstní systémy umožňovaly parním 

vlakům na konci 19. století dosahovat rychlosti téměř 160 km/h.  

 

Na přelomu 19. a 20. století bylo spousta pokusů o překonání rychlosti 160km/h. 

Nejpublikovanější údaj o překonání této hranice pochází z 10. května 1893, kdy prý 

lokomotiva společnost New York Central & Hudson River Railroad dosáhla v čele Empire 

State Expressu rychlosti 180 km/h. Ovšem v té době ještě lokomotivy nemívaly nainstalovány 

rychloměry. Proto první jízda lokomotivy, která jela rychlostí 160 km/h byla doložena v roce 

1934 u stroje č. 4472 Flying Scotsman.  

 

U elektrické trakce se o rekord postarala čtyřnápravová elektrická lokomotiva od 

firmy Siemens & Halske, která dosáhla rychlosti 162 km/h v Německu mezi Zossenem a 

Marienfeldem. V roce 1903 se podařilo jet elektrickému vozu neuvěřitelnou rychlostí 209 

km/h, ovšem Německo se rozhodlo nepokračovat ve výstavbě elektrických trat, protože vozy 

ničily trať i trolej a navíc byly při vysokých rychlostech nestabilní[12]. 

 

1.13   Další soupeření 

 

V USA dosáhla železniční osobní doprava vrcholu ve 20. letech 20. století. Ovšem již 

na jejím konci se ukázalo, že nastupující automobilismus, expandující v ruku v ruce 

s rozšiřováním a zkvalitňováním silniční sítě, rozhodně nelze podceňovat. Železniční doprava 

začala ztrácet i své výsadní postavení v nákladní dopravě. Pára odpuzovala od stále více 

cestujících, proto provozovatelé byli nuceni hledat levnější zdroj síly.  
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Jako dobrým řešením místo páry se jevil spalovací motor, který pocházel z Německa. 

Výborný byl výkon vrtulového vozidla Schienenzeppelin poháněného benzolovým motorem, 

které dosáhlo rychlostí 229 km/h. Tento pohon ovšem byl považován za příliš nebezpečný, a 

tak se pozornost upřela na motorový vůz VT 877, který v prosinci 1932 dosáhl rychlosti 163 

km/h. Zavedl se tedy motorový vlak zvaný "Létající Hamburčan", který začal jezdit v roce 

1933 na trati mezi Berlínem a Hamburkem. Svou průměrnou rychlostí 124 km/h se stal 

nejrychlejším pravidelným vlakem na světě.  

 

V květnu 1934 dosáhl aerodynamický vlak Pioneer Zephyr maximální rychlosti 180 

km/h oficiálního rekordu v motorové trakci a podstatně zrychlil cestu z Denveru do Chicaga. 

Stejné rychlosti dosáhla parní lokomotiva společnosti ST.Paul & Pacific v roce 1935 a tím 

stanovila nový rekord v parní trakci. Německá proudnicová lokomotiva 05 001 pak dosáhla 

v roce 1936 maximální rychlosti 201 km/h a v červenci 1938 se podařilo dalšímu Pacifiku 

třídy A 4, stroji č. 4468 Mallard vyvinout rychlost 202 km/h. Oba tyto výkony jsou dodnes 

oficiálně považovány za světové rekordy v parní trakci. V Itálii zavedl tamní diktátor Benito 

Mussolini elektrifikaci tratí. Jeho snahy byly korunovány úspěchem v červenci 1939, kdy vlak 

Elettrotreno Rapido 200 dosáhl oficiálního rekordu 203 km/h. V roce 1939 si i nový rekord 

v motorové trakci připsalo Německo, kdy motorový vlak s hliníkovou skříní dosáhl na trati 

mezi Hamburkem a Berlínem rychlosti 214 km/h[12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5: Proudnicová lokomotiva 05 001 
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Ačkoli zpráv o senzačních závodech o nejvyšší dosaženou rychlost byly ve 30. letech 

plné noviny, větší důležitost měl jejich odkaz ve prospěch rozvoje železniční dopravy. Rozvoj 

železniční dopravy však zhatila 2. světová válka. Osobní doprava ustoupila do pozadí a tím se 

pozastavil nástup motorové a elektrické trakce. 

 

1.14 2. Světová válka 

 

Za 2. světové války byla značná část evropské železniční sítě zničena dělostřeleckou 

palbou, nálety a sabotážními akcemi. I přes tyto obtíže sehrály vlaky na obou stranách bojiště 

významnou roli v přísunu munice a zásobování vojsk. Obě strany si musely pořídit robustní 

lokomotivy se čtyřmi i více spřaženými nápravami, které měli nižší hmotnost na nápravu a 

mohly jezdit i po tratích s nekvalitním svrškem.  

 

Po válce se začalo s opravami poničených tratí. Německo a Francie využili peněz 

z Marshallova plánu k modernizaci svých válkou poničených železničních sítí. Německo 

začalo používat jak elektrickou tak i motorovou trakci, zatímco Francie upřednostnili 

elektřinu. Dalšími zeměmi, které začali používat elektrickou trakci patřilo Japonsko a Rusko, 

resp. SSSR. Ve Velké Británii se až do roku 1960 stále stavěly pro vlastní potřeby tratě pro 

parní lokomotivy[12]. 

 

1.15 Motorový věk 

 

Severoamerické železnice neutrpěly žádnou újmu během 2. Světové války a zůstávali 

v soukromém vlastnictví. Ovšem parní lokomotivy nahradily dieselelektrické, a to jak 

v osobní, tak i v nákladní dopravě. Nejúspěšnější byla ve 40. A 50. Letech řada F, vyráběná 

firmou General Motors. Tyto „nosaté“ lokomotivy zaplavily celou Severní Ameriku a ve 

velkém počtu šly i na export. V té době ovšem začal prudký rozvoj automobilismu a také 

vznikající letecká doprava (první proudové letadlo vzlétlo v roce 1957). Většina velkých 

železničních společností pochopila, že v tak silné konkurenci neobstojí a osobní železniční 

doprava začala postupně brát za své. 
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Obr. 6 : Diesel elektrická lokomotiva od General Motors 

 

1.16 Další zvyšování rychlosti 

 

Po 2. světové válce a opravě železničních sítí začal další čas pro zrychlování 

železniční dopravy. V roce 1954 francouzská elektrická lokomotiva CC 7121 vytvořila nový 

absolutní rekord 242 km/h. Následující rok se podařilo opět francouzské lokomotivě, 

označené BB 9004, dosáhnout rychlosti 331 km/h. K těmto strhujícím rekordům přispělo 

SNCF, které už v roce 1950 zavedlo elektrický expres Mistral spojující Paříž, Lyon a 

Marseilles., který se stal jedním ze symbolů francouzských poválečných úspěchů a zároveň 

dokázal konkurovat automobilům tak i letadlům. V roce 1957 se rozjely vlaky první 

nadnárodní sítě rychlých spojů, zvané Trans-Euro-Express (TEE). Počátkem 60. let již byly 

hlavní evropské železniční tratě elektrifikovány a začala se na nich uplatňovat vícesystémová 

vozidla, která byla schopna jezdit na různých napěťových soustavách. Tyto vlaky musely 

jezdit po společných tratích i s osobními i nákladními vlaky a tudíž nemohly plně využít své 

maximální rychlosti[12]. 
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1.17 Vysokorychlostní tratě 

 

S podobnými problémy se potýkali i v Japonsku. Proto zde v roce 1958 byla povolena 

výstavba vysokorychlostní tratě Tokaido mezi Tokiem a Ósakou, která byla určena jen pro 

osobní dopravu. Trať byla otevřena 1.10.1964. Do roka se zdejší Střely staly prvními 

pravidelnými vlaky s rychlostí nad 160 km/h. Od té doby Japonci udávají tempo ve výstavbě 

vysokorychlostních vlaků. Rychlost japonských vlaků se zvětšovala. Jedna z novějších Střel, 

označených 300 X dosáhla rychlosti 443 km/h. 

 

Necelý rok po otevření japonského Šikansenu vytvořili i Francouzi plán výstavby sítě 

jednoúčelových vysokorychlostních tratí, určených pro speciální vlaky TGV. Zkoušky 

prvního TGV, poháněného spalovací turbínou, proběhly v roce 1972. Avšak od tohoto 

systému bylo upuštěno ve prospěch elektrické trakce. Nakonec byl první provoz na 

francouzské vysokorychlostní dráze zahájen o deset let později a to na trati Paříž – Lyon. 

Nové expresy TGV zkrátily dosavadní jízdu ze 3 hodin 47 minut na 2 hodiny 40 minut. 

 

Ve stínu francouzských úspěchů zůstaly výkony britského motorového 

vysokorychlostního vlaku HST (High Speed Train), jehož provoz byl zahájen v roce 1973. 

V roce 1987 dosáhl tento vlak rychlosti 237 km/h, ovšem britské vlaky nebyly schopné držet 

krok s elektrickými vysokorychlostními vlaky nové generace. 

 

Od dubna 1988 do května 1990 dokázala rychlost stoupnout z 385 km/h, které dosáhla 

německá jednotka ICE až na převratných 515 km/h. Této rychlosti dosáhly Francouzi 

s jednotkou TGV Antlantique. Maximální rychlost dodnes drží vlak TGV, který v roce 2007 

dosáhl rychlosti 574,8 km/h. 

 

Dalšími zeměmi, které rozvíjely vysokorychlostní železniční síť byly například Itálie, 

Španělsko, Belgie a Švédsko. Ve Velké Británii začala nabízet srovnatelné služby pouze trať 

East Coast Main Line, která byla v roce 1991 mezi Londýnem a Edinburghem elektrizována.  

 

V USA zavedla v roce 1983 společnost Amtrak rychlé vlaky spojující Washington 

s New Yorkem. Později změnila společnost vlaky Metroliner za vlaky Acela, které využívají 
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rychlosti až 240 km/h. V Rusku se už řadu let buduje vysokorychlostní trať z Moskvy do St. 

Petěrburgu. Síť vysokorychlostních železnic budují také v Číně, Taiwanu a v Jižní Koreji. 

 

1.18 Modernizace železniční sítě v ČR 

 

Geografická poloha ČR v Evropě a její dopravní síť tvoří součást celoevropské 

dopravní infrastruktury. Hlavní mezistátní železniční tahy mají přímou vazbu na železniční 

tratě ČR, proto nutně musí i ČR řešit problém zvyšování rychlostí na stávajících tratích a 

budovat tratě vysokorychlostní. V sedmdesátých letech byly vypracovány první studie 

sledující zvyšování rychlosti na našich tratích. 

 

V únoru 1990 přistoupila naše republika k mezinárodní dohodě AGC a v roce 1992 

byly přijaty „Zásady modernizace vybrané železniční sítě ČSD” pro jednotlivé dopravní směry 

a traťové úseky – výchozí materiál pro zpracování komplexního programu rozvoje železniční 

infrastruktury ČR do roku 2000. Po vzniku ČR byly v roce 1993 přijaty „Zásady modernizace 

vybrané železniční sítě ČD ”. Tento materiál navazuje na přijaté dokumenty federálních 

orgánů. 

 

V roce 1994 byl přijat dodatek č. 1 a v roce 1997 byl přijat dodatek č. 2 k „Zásadám 

modernizace vybrané železniční sítě ČD”. Zásady i dodatky požadují zavedení vyšší traťové 

rychlosti až do 160 km/h. 
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2 Obec Veřovice 
 

2.1 Poloha obce 

 

Obec střední velikosti je situována při jižní hranici okresu Nový Jičín. Nachází se na 

horním toku řeky Jičínky, na úpatí stejnojmenných Veřovických vrchů, které jsou součástí 

západního výběžku Moravskoslezských Beskyd. Obec leží západně asi 8 km od Frenštátu pod 

Radhoštěm, v délce 3 km podél státní silnice II. třídy, s číslem 483.  

Obr. 7 : Širší vztahy zájmového území 

 

2.2 Historie Veřovic 

 

Veřovice vznikly asi koncem 13. století (nejstarší dochovaná zmínka je z roku 1411), 

jako typická kolonizační lesní a lánová ves na pozemcích, patřících ke hradu Štramberku. 

Osadníci byli patrně českého původu a vesnice si celá staletí uchovala takřka čistě český 

ráz[5]. 

Katolická fara zanikla ve druhé polovině 16. století, kdy v obci převážili čeští bratři. 

Po získání novojičínsko-štramberského panství jezuity, dochází k rekatolizaci a roku 1790 je 

fara obnovena. Na místě dřevěného kostelíka z roku 1784 byl v roce 1854 postaven velký 

zděný novorenesanční chrám Nanebevzetí Panny Marie[5]. 

Ve vsi byly dva mlýny, pila, výrobny lihovin a kamenolom, přechodně i výroba 

cementového zboží. Obyvatelé se živili převážně zemědělstvím, v lese či v okolních lomech. 

Roku 1792 byla v obci Veřovice poprvé postavena samostatná školní budova. Jednotřídní 
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škola se v dalších obdobích postupně rozšiřovala a v letech 1876 – 1877 byla nahrazena 

novou školní budovou. V obci je rovněž železniční stanice, kudy prochází podbeskydská 

železniční trať Kojetín – Ostrava (postavena roku 1888) a vychází odtud zároveň spojovací 

železnice Veřovice – Studénka (1896). Obec měla ke dni 28.3.2007 1964 obyvatel[5]. 

 

2.3 Železnice ve Veřovicích 

 

Obrat v pozemní dopravě vyvolala železnice. 1.5.1888 byla zprovozněna dráha 

z Ostravy do Hulína přes Veřovice. Úsek trati z Frenštátu pod Radhoštěm do Hodslavic přes 

Veřovice se vyměřoval v letech 1886 – 1887[5]. 

Bratři Gutmannové, majitelé vápencového lomu a vápenky ve Štramberku, postavili 

v roce 1881 soukromou železniční trať ze Studénky do Štramberka. Po zprovoznění 

železniční tratě z Valašského Meziříčí do Ostravy byla postavena železniční přípojka ze 

Štramberka do Veřovic. Dne 27. června 1896 byl na trati zahájen provoz. Trať je 7 km dlouhá 

s velkým stoupáním. Místy až 27 promile[5].  

Železniční stanice Veřovice leží ve výšce 454,6 m. Kromě stanice byly postaveny 3 

strážní domky, které podléhaly Veřovicím. Jeden je u Bordovic a dva k Mořkovu. 3.2.1921 

byla zřízena vlečka v 80. km délky tratě 197 m dlouhá. Tato vlečka vedla k firmě Kopelec a 

syn k pile v Bordovicích[5].   

3 Současné tratě 
 

3.1 Železniční trať č. 323 

 

Železniční trať č. 323 spojuje Valašského Meziříčí a Ostravu. Provozovatelem je 

SŽDC. Její celková délka je 72 km. Rozchod je normální 1435 mm. Maximální sklon na trati 

je 17‰. Úsek vede z Valašského Meziříčí přes Veřovice, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant 

nad Ostravicí a Frýdek Místek až do Ostravy. Tato trať byla vybudována ve dvou etapách 

mezi lety 1869 – 1888. Je to jednokolejná dráha krom krátkého úseku mezi Ostravou – Hlavní 

nádraží a Vratimovem, kdy je trať dvoukolejná. Téměř celá trať č. 323 je 

neelektrifikovaná[14]. 



 

 

3.2 Železniční trať č

 

Železniční trať č. 325 spojuje

Celková délka je 27 km. Rozchod je normální 1435 mm. Maximální sklon na trati je 25‰. 

Trať vede ze Studénky přes Příbor, Kop
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4 Stávající stav 
 

4.1 Obecně 

 

Veřovice je dle rozdělení železni

trať zde probíhá úsek trati č. 323 z
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Obr. 8 : Mapa železniční tratě č. 323 
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směru od Valašského Meziříčí. Přípojnou tratí je zde trať číslo 325 ze Studénky přes 

Štramberk do Veřovic, kde trať č. 325 končí. Kolejnice jsou na této trati připevněny na 

dřevěných pražcích žebrovými podkladnicemi. Úsek mezi Studénkou a Veřovicemi je 

neelektrifikovaný. 

 

Obr. 9 : Označení tratí v okolí Veřovic 

 

4.2 Směrové řešení 

 

Hlavní trať je ze směru od Valašského Meziříčí jednokolejná. Před stanicí se tato 

jednokolejná trať rozvětvuje ve zhlaví. Zhlaví se rozvětvuje do čtyř staničních kolejí. Prvních 

100 m od zhlaví trať probíhá v přímé. Potom se přímý úsek mění ve staničení km 78,259 

v oblouk s přechodnicemi o poloměru 270 m. Za železniční stanicí, kde končí oblouk 

s přechodnicemi je zhlaví. V tomto zhlaví se sbíhají 4 staniční koleje do jedné průběžné, která 

pokračuje dále směrem na Ostravu. Na železniční trať z Valašského Meziříčí do Ostravy se ve 

stanici Veřovice napojuje jednokolejná spojka ze Studénky. Její napojení je řešeno kolejovou 

křižovatkou u zhlaví od Valašského Meziříčí. Přípojná trať č. 325 ze Štramberka probíhá do 

stanice v oblouku o poloměru 125 m. Tato přípojná trať má samostatné nástupiště za staniční 

budovou, kde jsou dvě koleje. Jedna u nástupiště a druhá pro posunování a objíždění hnacích 

lokomotiv. Jednokolejná trať ze Štramberka se rozdvojuje těsně za železničním přejezdem na 

začátku obce Veřovice.  
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4.3 Výškové řešení 

 

Železniční stanice Veřovice leží v nadmořské výšce 454,6 m.n.m. Směrem od 

Valašského Meziříčí je podélný sklon na hlavní trati 0,0‰ i ve stanici. Podélný sklon se 

začíná měnit za nástupištěm ve staničení km 78,480. Po tomto staničení trať klesá směrem na 

Ostravu ve sklonu -5,0‰. Úsek přípojné trati vedoucí ze Studénky klesá do stanice 

konstantním sklonem -2,5‰.  

 

4.4 Stávající rychlosti 

 

Obě tratě, které se sbíhají v železniční stanici mají na svých tratích povolenou 

maximální rychlost 80 km/h. Návrhová rychlost na trati č. 323 z Valašského Meziříčí do 

Ostravy je 65 km/h. Přeprava na tratích je tedy v dnešní době pomalá. Je to dané podélným 

profilem tratí, který je vcelku členitý. Na neelektrifikované trati mohou jezdit jen motorová 

železniční vozidla, která nemají vysoké konstrukční rychlosti.  

 

5 Návrhy variant trasy 
 

5.1 Základní informace 

 

Základním požadavkem byla změna vést železniční trať ze směru od Studénky přímo 

na hlavní trať č. 323, která spojuje Valašské Meziříčí s Ostravou. Stávající „štramberské” 

nástupiště bude celé zrušeno. Před nádražím nevyhovují směrové poměry požadavkům normy 

ČSN 736360-1 ve znění pozdějších předpisů[3]. Proto při navrhování se bralo v úvahu 

dodržení těchto limitních podmínek směrových poměrů. Byly navrženy tři varianty, které se 

liší poloměry oblouků a ukončením úseků variant. Počátek všech variant je shodný a je ve 

staničení km 6,129 00. První dvě varianty jsou ukončeny napojením na hlavní trať 

procházející železniční stanicí Veřovice. Třetí varianta je napojena na hlavní trať a k tomu 

upravuje stávající čtvrtou kolej nádraží, kterou ukončuje výhybka JS49-1:7,5-190 na zhlaví 



26 
 

směrem blíže k Valašskému Meziříčí. Varianty nekříží žádnou pozemní komunikaci a jsou 

navrženy tak, aby se pohybovaly v co možná největší míře po pozemku SŽDC.  

 

5.2 Železniční spodek 

 

Vzhledem k informacím, které jsem měl k dispozici v době zpracování bakalářské 

práce a to pouze geologickou mapu a vizuální zjištění při pochůzce ve stanici Veřovice, lze 

předpokládat, že se jedná o propustné podloží. Proto je železniční spodek navržen jako typ 1 

dle SŽDC S4[2]. Pro další stupně projektové dokumentace doporučuji provést geotechnice 

průzkum. V této studii nebyly z výše uvedených důvodů navrženy prvky odvodnění.   

Obr. 10 : Typ podloží dle SŽDC S4[2] 

5.3 Železniční svršek 

 

U všech tří variant jsem navrhl shodný železniční svršek, který je i ve stávajícím stavu 

železniční tratě č. 325 ze Studénky do Veřovic. Železniční svršek je tvořen kolejnicemi tvaru 

49E1 (S 49) na dřevěných pražcích a impregnovanými dle ČSN EN 13145[10]. Stávající 

kolejnice jsou připevněny na dřevěné pražce žebrovými podkladnicemi, které jsou připevněny 

k pražci svěrkami ŽS4 a svěrkovými šrouby[1].  

 

Sklon uložení kolejnic je 1:20. Ve všech variantách bude navržen klasický rozchod 

1435 mm. Rozdělení pražců bude typu „c”, kdy počet pražců na jednom kolejovém poli bude 

38. Připevnění kolejnic na dřevěné pražce bude žebrovými podkladnicemi tvaru S 4pl a 

svěrkami ŽS 4[1].  
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Obr. 11 : Ukázka žebrové podkladnice se svěrkami ŽS4 na dřevěných pražcích 

 

5.4 Bourací práce 

 

Stávající „štramberské” nástupiště bude díky změně směrového vedení již nepotřebné. 

Pokladači kolejových polí budou odebrány kolejové pole na přepravní vozy kolejových polí. 

Pole budou poskládány na volné místo blízko železniční stanice na pozemku SŽDC. Kolejové 

lože bude odebráno, upraveno a poté použito do nového vedení železniční tratě. Při bouracích 

pracích se budou odstraňovat 3 jednoduché výhybky poměrové JS49-1:7,5-190. Napojení 

tratě číslo 325 ze Studénky na hlavní trať na kolej číslo 4 je křižovatkovou výhybkou CT7°-

190, která se rovněž odstraní a místo této výhybky jsem navrhl jednoduchou poměrovou 

výhybku JS49-7,5-190. Dále se při bouracích pracích odstraní kusá kolej, která byla napojena 

na objízdnou kolej na štramberském nástupišti pro odstavení železničních vozidel. K výpravní 

budově je z obce Veřovice přivedena komunikace, která vede přes kolej, která se připojuje ze 

štramberského nástupiště na čtvrtou kolej hlavní tratě. Předpokládá se zrušení přejezdu a 

nahrazení konstrukčními vrstvami komunikace. Díky novému návrhu směrového vedení tratě 

se budou muset zbourat budovy kousek od výpravní budovy. Tyto stavby jsou již 

nepoužívané, tudíž nebude potřeba nahradit je na jiném místě pozemků SŽDC.  
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6 Varianta A 

  

6.1 Směrové řešení 

 

Začátek návrhové varianty je zároveň začátek kružnicového oblouku ZO ve staničení v 

km 6,129 00. Ve variantě A jsem navrhl poloměr kružnicového oblouku R = 150 m. který 

bude zapojen na stávající kolej číslo čtyři na hlavním nástupišti transformovanou obloukovou 

výhybkou Obl-o 49-1:7,5-150(270/339).   

Vzorce pro výpočet transformace výhybky druhé odbočné větve : 

R2 = ((R*R1+t2) / (R1-R))     (1) 

kde  R – základní poloměr výhybky 

 R1 – poloměr oblouku v hlavní větvi 

 R2 – poloměr oblouku ve vedlejší větvi 

 t – délka tečny výhybkového oblouku 

Vzorec pro výpočet převýšení v oblouku : 

   p = (7,1 * V2) / R      (2) 

kde  p – převýšení koleje v oblouku 

 V – návrhová rychlost koleje 

 R – poloměr oblouku 

Vzorec pro výpočet délky oblouku : 

   L = ((2*α*π*R) / 360°)     (3) 

kde  L – délka oblouku 

  α = úhel svírající konec a začátek oblouku 

 π = Ludolfovo číslo 
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 R – poloměr oblouku 

Délka kružnicového oblouku je 150,62 m. Jeho tečny mají délku 82,29 m. Oblouk 

vytváří úhel α = 57°. Převýšení kolejnic v oblouku je 76 mm. Konec oblouku KO bude ve 

staničení km 6,279 83. Počátek transformované výhybky bude ve staničení km 6,302 52. Tato 

výhybka bude levá s levou polohou výměníku. Ve zhlaví na směr do Valašského Meziříčí 

bude místo křižovatkové výhybky CS49-1:7,5-150, propojující „štramberské” nástupiště 

s hlavní tratí v koleji číslo 4, umístěna jednoduchá výhybka poměrová JS49-1:7,5-190. Je to 

levá výhybka s pravou polohou výměníku. 

Obr. 12 : Ortofotomapa s naznačením Varianty A 

 

6.2 Výškové řešení 

 

Od začátku navrhovaného úseku ve staničení km 6,129 00 konstantně celý úsek klesá 

ve sklonu 2,5‰ až do začátku výhybky číslo 110 v km 6,302 52. Po navázání na kolej číslo 4 

hlavní tratě se sklon na nádraží mění na 0‰. A tento sklon pokračuje v délce 195 m směrem 

k Valašskému Meziříčí.  
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6.3 Další úpravy 

 

Nástupiště mezi staničními kolejemi budou prodlouženy směrem k Valašskému 

Meziříčí o 20 m. Konstrukce nástupiště bude shodná se stávajícím stavem. Betonové tvárnice 

na kraji nástupiště a mezi tvárnicemi bude vrchní vrstva vyplněná zhutněným štěrkopískem 

frakcí 2 – 8.  

Obr. 13 : Pohled na nástupiště na hlavní trati 

 

7 Varianta B 
 

7.1 Směrové řešení 

 

Varianta B navazuje na oblouk od Štramberka opět ve staničení v km 6,129 00. 

V tomto bodě začíná kružnicový oblouk o poloměru R = 195 m, který se napojuje na druhou 

kolej hlavní tratě přes transformovanou obloukovou výhybku Obl-o 49-1:7,5-190(270/643) 

označenou číslem 110. 
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Vzorce pro výpočet transformace výhybky druhé odbočné větve : 

R2 = ((R*R1+t2) / (R1-R))     (4) 

kde  R – základní poloměr výhybky 

 R1 – poloměr oblouku v hlavní větvi 

 R2 – poloměr oblouku ve vedlejší větvi 

 t – délka tečny výhybkového oblouku 

Vzorec pro výpočet převýšení v oblouku : 

   p = (7,1 * V2) / R      (5) 

kde  p – převýšení koleje v oblouku 

 V – návrhová rychlost koleje 

 R – poloměr oblouku 

Vzorec pro výpočet délky oblouku : 

   L = ((2*α*π*R) / 360°)     (6) 

kde  L – délka oblouku 

  α = úhel svírající konec a začátek oblouku 

 π = Ludolfovo číslo 

 R – poloměr oblouku 

 Délka tohoto oblouku je 168,67 m s tečnami o délku 90,02 m. Začátek a konec 

kružnicového oblouku svírá úhel α = 50°. Převýšení kolejnic je 59 mm.  Oblouk je zakončen 

ve staničení km 6,297 67. Začátek transformované obloukové výhybky číslo 110 má staničení 

v km 6,322 89. Délka přímé i odbočných větví je 12,61 m. Výhybka je levá s levou polohou 

výměníku. Čtvrtá kolej je ze směru od Ostravy zrušena. Ze směru od Valašského Meziříčí 

čtvrtá kolej zůstala kusá o délce 60 m od bodu odbočení výhybky číslo 111. Výhybka číslo 

111 je jednoduchá poměrová výhybka JS49-1:7,5-190, která je navržena na místo původní 
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křižovatkové výhybky CS49-1:9-150 ve zhlaví směrem na Valašské Meziříčí. Přímé i 

odbočné větve mají délku 12,61 m. Tato výhybka je levá s pravou polohou výměníku.  

 

7.2 Výškové řešení 

 

Od začátku navrhovaného úseku v km 6,129 00 klesá trať ve sklonu 2,5‰ až do 

začátku obloukové výhybky číslo 110 na druhé koleji hlavní trati. Od začátku výhybky číslo 

110 se mění sklon z 2,5‰ na sklon 0‰. Tento sklon pokračuje dále až za zhlaví směrem 

na Valašskému Meziříčí v délce 175 m.  

 

7.3 Další úpravy 

 

Stávající nástupiště bude prodlouženo mezi každou staniční kolejí o 20 m směrem 

k Valašskému Meziříčí. Nástupiště mezi čtvrtou a druhou kolejí se bude rušit ze směru od 

Ostravy v délce 44 m. Část plochy vzniklé po odstranění čtvrté koleje k nástupišti mezi 

čtvrtou a druhou kolejí bude zpevněna a opatřena dlažbou. Tato plocha má 94 m2. Plochy je v 

délce 30 m.  

Obr. 13 : Ortofotomapa s naznačením Varianty B 
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8 Varianta C 
 

8.1 Směrové poměry 

 

Začátek kružnicového oblouku ZO o poloměru R1 = 160 m, který pokračuje jako 

původní kolej číslo 4 ve směru na Valašské Meziříčí, má staničení v km 6,129 00.  

Vzorce pro výpočet transformace výhybky druhé odbočné větve : 

R2 = ((R*R1+t2) / (R1-R))     (7) 

kde  R – základní poloměr výhybky 

 R1 – poloměr oblouku v hlavní větvi 

 R2 – poloměr oblouku ve vedlejší větvi 

 t – délka tečny výhybkového oblouku 

Vzorec pro výpočet převýšení v oblouku : 

   p = (7,1 * V2) / R      (8) 

kde  p – převýšení koleje v oblouku 

 V – návrhová rychlost koleje 

 R – poloměr oblouku 

Vzorec pro výpočet délky oblouku : 

   L = ((2*α*π*R) / 360°)     (9) 

kde  L – délka oblouku 

  α = úhel svírající konec a začátek oblouku 

 π = Ludolfovo číslo 

 R – poloměr oblouku 
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Délka tohoto oblouku je 170 m a konec oblouku KO je ve staničení km 6,299 00. 

Tečny oblouku R1 jsou dlouhé 93,66 m. Úhel svírající začátek a konec oblouku je α = 64°. 

Převýšení kolejnic je 71 mm. Na konec oblouku KO navazuje přímý úsek o délce 8 m. Poté 

pokračuje ve staničení km 6,307 00 kružnicový oblouk o poloměru R3 = 230 m. Délka 

oblouku je 21,21 m. Jeho tečny mají délku 10,61 m. Celkový úhel oblouku R3 je α = 5° a jeho 

převýšení p = 50 mm. Konec oblouku R3 má staničení v km 6,328 21. Následuje přímý úsek o 

délce 56,49 m až k začátku výhybky číslo 112, která začíná ve staničení km 6,386 27. Je to 

jednoduchá výhybka poměrová JS49-1:7,5-190. Délka přímé i odbočných větví je 12,61 m. 

Konec navrhovaného úseku je zároveň konec výhybky číslo 112 a je ve staničení km 6,409 

92.  

 

V této variantě jsem navrhl, vzhledem k nemožnosti přepojení lokomotivy na opačný 

konec vlaku, objízdnou kolej. Tato objízdná kolej je vedena z navrhované koleje 1a 

transformovanou obloukovou výhybkou číslo 110 typu Obl-o 49-1:7,5-190(160/1019). Délky 

přímé a odbočných větví jsou 12,61 m.  Z této výhybky je navržen kružnicový oblouk o 

poloměru R2 = 150 m. Vzhledem k poloměru odbočné větve výhybky číslo 110 se nemusí u 

protisměrů navrhovat přímý úsek dle ČSN 73 6360 ve znění pozdějších předpisů. Začátek 

oblouku R2 má staničení v km 6,229 32. Délka kružnicového oblouku je 57,91 m. Začátek a 

konec oblouku svírají úhel α = 22° a převýšení kolejnic je 76 mm. Délka tečen oblouku R2 

mezi začátkem oblouku ZO2, koncem oblouku KO2 a vrcholem V2 je 29,32 m. Konec oblouku 

KO2 je ve staničení km 6,286 39. Kružnicový oblouk R2 je napojen na transformovanou 

obloukovou výhybku Obl-o 49-1:7,5-190(270/643) bodem KO2. Začátek výhybky číslo 111 je 

ve staničení km 6,311 61. Délka přímého úseku je 9,96 m a délka odbočných větví je 12,94 

m.  
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Obr. 14 : Ortofotomapa s naznačením Varianty C 

 

8.2 Výškové řešení 

 

Od začátku navrhované trasy v koleji 1a ve staničení km 6,129 00 klesá kružnicový 

oblouk R1 v konstantním sklonu 2,5‰. Konec klesání je na konci oblouku KO1 v km 6,299 

00. Od tohoto bodu se sklon mění z 2,5‰ na staniční sklon 0‰. Tento nulový sklon 

pokračuje do konce navrhovaného úseku ve staničení v km 6,409 92 a pak dále až za zhlaví 

stanice směrem na Valašské Meziříčí.  

Navrhovaná objízdná kolej 2a klesá od začátku výhybky číslo 110 ve staničení v km 

6,204 10 konstantním sklonem 2,5‰ až do začátku výhybky číslo 111 ve staničení 6,311 61. 

Od začátku této výhybky se sklon mění z 2,5‰ na 0‰.  
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8.3 Další úpravy 

 

Čtvrtá kolej ze směru od Ostravy se upraví jako kusá. Zbytek čtvrté koleje se odstraní 

a místo toho je navržen celý náhradní úsek na místě čtvrté koleje. Všechna nástupiště mezi 

staničními kolejemi se prodlouží o délku 20 m rovnoběžně vedle kolejí směrem k Valašskému 

Meziříčí. Nástupiště mezi čtvrtou a druhou kolejí se od směru z Ostravy odstraní v délce 50 

m.  

 

9 Porovnání variant 
 

9.1 Technické řešení 

 

Do technického řešení jsou zahrnuty přívětivější poloměry kružnicových oblouků. Dle 

kapitoly 8.3.1 z normy ČSN 73 6360-1 ve znění pozdějších předpisů je minimální staniční 

poloměr oblouku Rmin=190m. V odůvodněných případech a se souhlasem vlastníka 

infrastruktury lze poloměr oblouku snížit až na nejmenší dovolený poloměr Rmin=150 m. 

Poloměr 150 m a méně je možno použít ve výjimečných případech, ale není možnost průjezdu 

všech železničních vozidel[3]. Dále je zde zahrnuto zhodnocení co nejmenšího využití jiných 

pozemků než pozemků SŽDC. Do technického řešení se zahrnuje směrové a výškové řešení 

variant, které by mělo být co nejvhodněji použité s co možná minimálními úpravami výšek.  

 

 

Tab.1 : Technické řešení 

Řešení Výborné Chvalitebné Dobré Dostatečné Nedostatečné 

Známka 1 2 3 4 5 

Popis 

R>300m, 
výborné 
řešení 

směrových 
a 

výškových 
řešení 

R>190m , 
velmi dobré 
směrové a 
výškové 
řešení 

R>150m, 
dobré 

směrové a 
výškové 
řešení 

Poloměr 
R=150m, 

dobré 
směrové a 
výškové 
řešení 

Poloměr 
R=150m, 

špatné 
směrové a 
výškové 
řešení 
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9.2 Rozsah úprav 

Za hodnotící kritéria rozsahu úprav jsem uvažoval počet použitých výhybek a jejich 

náročnost. Dále rozsah terénních úprav, bouracích prací a úprav nástupišť.  

 

 

Tab.2 : Rozsah úprav 

Úpravy 
Velmi 
malé 

Malé Střední Větší Velké 

Známka 1 2 3 4 5 

Popis 

Malé 
terénní 

úpravy, bez 
výhybek, 
s malými 
úpravami 
nástupišť 

Malé 
terénní 

úpravy, s 1-
2 

výhybkami, 
s dalšími 
malými 

úpravami 

Malé 
terénní 

úpravy, 2-3 
výhybky, 
další malé 

úpravy 

Malé 
terénní 

úpravy, 2-
3 výhybky, 

další 
střední 
úpravy  

Malé 
terénní 

úpravy, 3 a 
více 

výhybek, 
další 

střední 
úpravy 

 

9.3 Rozsah vlivu na dopravní systém 

Zhodnocení variant vzhledem k průjezdním profilům, pohodlnosti průjezdu, rychlosti 

průjezdu a využití pro železniční dopravu. 

 

 

Tab. 3 :  Rozsah vlivu na dopravní systém 

Rozsah vlivu Výborné 
Velmi 

vhodné 
Vhodné 

Málo 
vhodné 

Nevhodné 

Známka 1 2 3 4 5 

Popis 
Velmi 

vhodné pro 
dopravu 

Drobné 
nedostatky, 

které 
dopravu 
neomezí 

Nedostatky 
s malým 

omezením 
dopravy 

Omezení 
dopravy 

poměry ve 
stanici 

Stísněné 
podmínky 
ve stanici 
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9.4 Míra řešení problémů ze strany SŽDC 

V zastoupení SŽDC Ing. Ivan Červenka zhodnotil varianty dle zadaného problému, 

který je předmětem této bakalářské práce s ohledem na možné další úpravy. Přínos práce je 

zjištění proveditelnosti požadovaných úprav. 

 

 

Tab. 4 : Míra řešení problémů ze strany SŽDC 

Hodnocení 
SŽDC 

Výborné Chvalitebné Dobré Dostatečné Nedostatečné 

Známka 1 2 3 4 5 

Popis 

Uspokojení 
všech 

nároků ze 
strany 
SŽDC 

Malé 
nedostatky 
z nároků 
SŽDC 

Dostatečné 
splnění 

nároků ze 
strany 
SŽDC 

Další 
změny 

v návrhu 
dle nároků 

z SŽDC 

Nevyhovující 
podmínky dle 
nároků SŽDC 

 

9.5 Náklady na realizaci v Kč 

Posledním hodnotícím kritériem je hrubý odhad kalkulace každé z variant a zařazené 

dle navržených tabulek.  

 

 

Tab. 5 : Náklady na realizaci v Kč 

Hodnocení  Výborné Chvalitebné Dobré Dostatečné Nedostatečné 

Známka 1 2 3 4 5 

Popis 
Méně než 
8 000 000 

Kč 

8 000 000 
Kč – 

10 000 000 
Kč 

10 000 000 
Kč – 

12 000 000 
Kč 

12 000 000 
Kč – 

15 000 000 
Kč 

15 000 000 
Kč a více 
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Tab. 6 : Kalkulace Varianty A 

Položka Jednotka Množství 
Cena za 
jednotku 

[Kč] 

Cena celkem 
[Kč] 

Zemní práce m 163,77 7 960 1 303 609    

Železniční svršek 
klasický 

m 163,77 25 000 4 094 250    

Výhybka JS49-1:7,5-
190 

ks 2 1 500 000 3 000 000    

Vyjmutí stávajících 
kolejových 

polí(+jeřáb) 
m 459,76 126 57 930    

Přemístění vyjmutých 
kolejových polí 

t 177 2800 495 600    

Plocha ze zámkové 
dlažby 

m2 0 670 0    

Nástupiště ostrovní m 60 15 000 900 000    

Celková cena 9 851 389 Kč 

 

 

Tab. 7 : Kalkulace Varianty B 

Položka Jednotka Množství 
Cena za 
jednotku 

[Kč] 

Cena celkem 
[Kč] 

Zemní práce m 181,28 7 960 1 442 989    

Železniční svršek 
klasický 

m 181,28 25 000 4 532 000    

Výhybka JS49-1:7,5-
190 

ks 2 1 500 000 3 000 000    

Vyjmutí stávajících 
kolejových 

polí(+jeřáb) 
m 577,31 126 72 741    

Přemístění vyjmutých 
kolejových polí 

t 222,26 2800 622 328    

Plocha ze zámkové 
dlažby 

m2 93,88 670 62 900    

Nástupiště ostrovní m 60 15 000 900 000    
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Celková cena 10 632 957 Kč 

 

 

Tab. 8 : Kalkulace Varianty C 

Položka Jednotka Množství 
Cena za 
jednotku 

[Kč] 

Cena celkem 
[Kč] 

Zemní práce m 280,92 7 960 2 236 123    

Železniční svršek 
klasický 

m 280,92 25 000 7 023 000    

Výhybka JS49-1:7,5-
190 

ks 3 1 500 000 4 500 000    

Vyjmutí stávajících 
kolejových 

polí(+jeřáb) 
m 509,31 126 64 173    

Přemístění vyjmutých 
kolejových polí 

t 196,08 2800 549 024    

Plocha ze zámkové 
dlažby 

m2 0 670 0    

Nástupiště ostrovní m 60 15 000 900 000    

Celková cena 15 272 320 Kč 

 

 

 

Tab. 9 : Celkové hodnocení variant 

Název 
Váha 

kritéria 
Varianta A Varianta B Varianta C 

a) Technické 
řešení 

1,0 3 3 4 

b) Rozsah úprav 1,0 2 3 4 

c) Rozsah vlivu 
na dopravní 

systém 
1,0 2 2 3 
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d) Míra řešení 
problémů ze 
strany SŽDC 

1,0 2 3 4 

e) Náklady na 
realizaci v Kč 

1,0 2 3 5 

Celkem 
 

11 14 20 

Průměr 
 

2,2 2,8 4 

Vítězná varianta Varianta A 

 

10 Zhodnocení 
 

V bakalářské práci jsem se zabýval v rozsahu studie možnými rekonstrukcemi 

železniční stanice Veřovice (štramberské nástupiště) a návrhy možných variant. Dle informací 

od zadavatele tématu SŽDC byla možnost použít veškeré pozemky v blízkosti staniční 

budovy. Všechny tři navržené varianty respektují dosavadní sklonové poměry s co nejmenším 

množstvím zemních prací. Směrové poměry respektují normu ČSN 73 6360-1 ve znění 

pozdějších předpisů[3].  

Varianta A dle porovnání byla vyhodnocena jako nejlepší. Kružnicový oblouk 

vyhovuje minimálním poloměrům dle ČSN 73 6360-1 ve znění pozdějších předpisů 

s přihlédnutím k souhlasu se souhlasem vlastníka infrastruktury. Tato varianta je ze tří ta 

nejkratší a nejméně finančně náročná. 

Varianta B řeší napojení tratě číslo 325 ze Studénky na druhou kolej se zrušením 

čtvrté koleje. Dle požadavků SŽDC je tato varianta nejméně vhodná z důvodu zrušení jedné 

staniční koleje pro posun a další pohyby. U nástupiště místo čtvrté koleje je kus upraven a 

odlážděn pro přístup od staniční budovy na nástupiště.  

Varianta C je nejnáročnější. Jsou u ní velké úpravy jak nástupiště tak i stávajících 

koleje číslo 4. Je zde navržena i objízdná kolej, zaústěná na druhou kolej pro možnost výměny 

lokomotivy. Tato varianta je tedy vzhledem ke všem změnám a úpravám ekonomicky 

nejméně výhodná.  
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11 Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo v rozsahu studie navrhnout a technicko-ekonomicky 

posoudit varianty stavebních úprav dávajících možnost zavedení přímé osobní dopravy 

v relaci Valašské Meziříčí – Veřovice – Kopřivnice – Letiště Mošnov. 

 

Bakalářské práce v rozsahu studie navrhuje tři varianty rekonstrukcí železniční stanice 

Veřovice (štramberské nástupiště) za účelem napojení tratě číslo 325 na hlavní trať 323, která 

vede z Valašského Meziříčí do Ostravy. Dle požadavků SŽDC, zastoupeného Ing. Ivanem 

Červenkou, všechny varianty splňují jejich podmínky. Varianty jsou řešeny z mapových 

podkladů dodaných SŽDC. Pro případné další stupně projektové dokumentace doporučuji 

přesné geodetické zaměření a rovněž provedení geotechnického průzkumu.  

 

Jako zhotovitel návrhu řešení doporučuji vzhledem k výsledku porovnání všech 

variant variantu A. Je to varianta nejjednodušší a ekonomicky nejvýhodnější. Vyhovuje 

požadavkům normy ČSN 73 6360-1 ve znění pozdějších předpisů[3].  
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Obr. 16 : Vjezd do stanice Veřovice ze směru od Štramberka 
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Obr. 17 : Pohled na stávající štramberské nástupiště 
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Obr. 18 : Pohled na příjezd ze směru od Valašského Meziříčí 
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Obr. 19 : Pohled na nástupiště na hlavní trati č. 325 
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Obr. 20 : Pohled na výjezd z železniční stanice Veřovice směrem na Ostravu 
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Obr. 21 : Pohled na místo vedení navrhovaných variant 

Obr. 22 : Pohled na místo vedení navrhovaných variant 

 


