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1.  

 

Tato diplomová práce se zabývá řešením úprav manipulačního kolejiště v areálu bývalého 

Dolu Heřmanice. Cílem mojí práce je provést rešerši současného stavu, pasport kolejí, dále 

zhodnotit budoucí potřeby nových i stávajících subjektů využívajících kolejiště a na základě 

jejich požadavků na využití prostor a předpokládané množství materiálu navrhnout řešení 

potřebných úprav kolejiště. Jedná se o návrh změn v geometrickém uspořádání, přičemž je 

třeba vyřešit souběžnou dopravní obsluhu více pracovišť a posoudit pak celkovou kapacitu a 

výbavu kolejiště ve vztahu k ostatnímu plánovanému provozu na vlečce. 

Možnosti těchto úprav rozpracuji na úrovni technické studie v jednotlivých dílčích variantách 

pro jednotlivé investiční záměry a posoudím jejich proveditelnost a výhodnost. Z dílčích 

vyřešených částí seskládám doporučený návrh úprav kolejiště a posoudím jeho funkčnost 

jako celku pro možné souběžné kombinace záměrů. 

 

 

Obrázek 1 – Starší pohled na řešené kolejiště - rychvaldské zhlaví (1) 
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2.  

 

2.1. Vymezení oblasti 

 

Heřmanice se nacházejí v Moravskoslezském kraji poblíž Ostravy - na území ostravského 

městského obvodu Slezská Ostrava. 

 

 

Obrázek 2 - Situace širších vztahů 

 

Manipulační kolejiště Heřmanice se nachází v areálu uzavřeného dolu Heřmanice, 

v severovýchodní části Ostravy, na vlečce 303G společnosti AWT, která vede z Ostravy hl.n. 

obvod Hrušov na odbočku Rychvald. (1) 

 

 

Obrázek 3 - Situace umístění MK Heřmanice 
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2.2. Historie a současné využití areálu a vlečky 

 

V oblasti bývalého důlního pole Dolu Heřmanice se započalo s těžbou uhlí již v první polovině 

19. století, zpočátku zcela primitivním způsobem, postupně pak (zvláště po druhé světové 

válce) se stále se zdokonalující technologií a dobývacími prostředky. Dobývací práce ve 

stávajících prostorách se prováděly více než 150 let.  

Původně byl důl založen 1942 Vítkovickým horním a hutním těžířstvem jako Důl Viktoria. 

Jeho výstavbu zajišťoval důl Ida. V roce 1951 byl název změněn na Generalissimus Stalin, 

záhy v prosinci na Velkodůl Stalin a 1956 došlo k jeho vyčlenění jako závodu Stalin II 

z organizační struktury dolu Ida (2). V dnešní podobě vznikl důl postupným sloučením dolu 

Ida s nově dokončenou výstavbou dolu Stalin II v roce 1955 s dobývacím prostorem 

Heřmanice a 1966 s dolem Petr Cingr. Přejmenování na Důl Rudý říjen bylo uskutečněno v 

roce 1962 (3). V roce 1990 byl Důl Rudý říjen přejmenován na Důl Heřmanice, později, 1993, 

byla ukončena těžba uhlí a do roku 1998 byl důl likvidován. V zasypávané výdušné jámě 

došlo roku 1998 k explozi metanu, která zničila jámovou budovu, větrní kanály a budovu 

ventilátorů. Poté byla odstřelena kozlíková těžní věž nad těžní jámou. (4) 

Dnes slouží areál lehkému průmyslu. Sídlí zde zejména společnosti zpracovávající kovový šrot 

(Trojek, AC Plus, Demonta T), dále část betonárky Zapa Beton, firma Green gas (těžba 

zemního plynu) a čistička odpadních vod a několik menších firem využívající zůstavši objekty 

bývalého dolu. 

 

Obrázek 4- Letecký snímek areálu Dolu Heřmanice a kolejiště 
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Kolejiště se nachází v areálu bývalého Dolu Heřmanice. Trať původně spojovala pouze důl 

s Ostravou, napojení druhým směrem na někdejší Košicko-bohumínskou dráhu v odbočce 

Rychvald pro umožnění přímých přeprav uhlí mezi karvinskou části revíru a koksovnami 

v Ostravě se sníženou závislostí na ČSD, tzv. Heřmanická spojka, bylo realizováno až 1991. 

V roce 1994 se vyčleňuje akciová společnost OKD, Doprava, roku 2010 přejmenována na  

Advanced World Transport a.s. (AWT), ta vlečku nyní vlastní a provozuje. (5) 

Tato jednokolejná s nezávislou trakcí vlečka (303G) je součástí vlečkové sítě AWT. Trať 

odbočuje z trati SŽDC 270 Přerov - Bohumín ve stanici Ostrava hl. n., obvod Hrušov a 

pokračuje přes MK Heřmanice do odbočky Rychvald, kde se napojuje na trať Bohumín -

 Louky nad Olší (303C). Slouží výhradně pro provoz nákladních vlaků s výjimkou 

příležitostných jízd osobních vlaků. O využití trati pro pravidelnou osobní dopravu se uvažuje 

v rámci projektu spojení Ostravy a Orlové systémem vlakotramvají. 

 

 
Obrázek 5- Situace železničních tratí a vleček v oblasti 

 

 
Obrázek 6 - Situace umístění MK Heřmanice na síti  
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2.3. Geologické poměry 

 

V celém řešeném úseku byla již ukončena těžba ke konci minulého století a je minimální 

předpoklad obnovení těžby klasickým způsobem. V současné době je území navržené trasy z 

hlediska znění zákona mimo přímé důlní vlivy, nicméně s ohledem na ložisko vyhrazeného 

nerostu bude nutno při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace doložit vyjádření 

správce ložiska se stanovením technických podmínek realizace stavby. (1) 

Mezi řešeným kolejištěm, železniční tratí Ostrava - Bohumín a Heřmanickým rybníkem se 

nachází Halda Heřmanice, jedna ze dvou termicky aktivních („hořících“) hald (odvalu) 

Ostravské části OKR. Halda Heřmanice je umělý kopec vzniklý navršením hlušiny z bývalého 

Dolu Heřmanice, je jedním z vůbec nejrozsáhlejších komplexů odvalů na Ostravsku. 

Majitelem tohoto odvalu je nyní státní podnik DIAMO, odštěpný závod Odra, do kterého byl 

v rámci útlumu hornické činnosti vyčleněn v roce 2002 ze společnosti OKD.  

Celý odval se dělí na tři částí: nejzápadnější a nejstarší Karolina, střední „Autoodval“ a 

východní – dosud provozovaná část – Svoboda s provozním odvalem. Průměrná sypná výška 

odvalu činí cca 20 až 30 m. Sypaný kužel v části „Karolina“ dříve dosahoval výšky až 70 m, ale 

v roce 1978 byl snížen „pro zlepšení odvětrání Ostravské kotliny“ z výšky 271 na 250 m n. m. 

Podle historických pramenů se celková plocha odvalu pohybuje od 60 ha do 103 ha a je v 

něm uloženo cca 21 milionů m³ materiálu. (6) (7) 
 

V minulosti nebylo možné hlušinu dokonale vytřídit a zůstávalo v ní velké množství uhelné 

substance náchylné k samovznícení Přítomnost uhelné substance v hlušině, tvar a kubatura 

odvalu Heřmanice, nízká míra zhutnění materiálu odvalu a zřejmě i deponování hořlavých 

materiálů patří k hlavním příčinám vzniku záparů a následných endogenních požárů, které na 

odvalu v minulosti snadno přecházely do otevřených požárů, náhodou vnější iniciací nebo 

prohořením kořenů dřevin vysazených na odval v průběhu 70. a 80. let. 

Podle předpokladů, dílčím způsobem potvrzených prováděnou hornickou činností zde bylo, 

kromě karbonské hlušiny z dnes již uzavřených dolů a úpravárenských výpěrků, ukládáno i 

blíže nezjistitelné množství stavebního, komunálního a jiného průmyslového odpadu. (7) 

První požáry byly zaznamenány koncem 80. let 20. století (JZ část odvalu „Svoboda“) a přes 

drobné sanační práce pokračovaly. Rozsáhlejší práce musely být prováděny od roku 1998 i v 

zářezu účelové komunikace vyvedené na jižní terasu tzv. „Provozního odvalu“. Šlo o úpravy 

tvaru odvalu a převrstvování terasy různými druhy inertních a izolačních materiálů (popílek, 
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Přestav - certifikovaný rekultivační materiál) v mocnosti až několika metrů. Efekt byl však 

krátkodobý a diskutabilní. Roku 1999 byly realizovány sanační práce na ochranu plynovodu 

uloženého v navážkách pod patou jižní terasy části odvalu „Svoboda“. Tato sanace injektážní 

stěnou zamezila prostupu požáru dále na jih a zůstala dlouhodobě funkční. 

Přes pokračující sanační práce v jižní části odvalu se situace nezlepšovala. V roce 2003 zahájil 

DIAMO realizaci projektu průzkumu a monitoringu zasažené části odvalu „Svoboda“. Tříletý 

termický monitoring měl posloužit ke zjištění rozsahu, intenzity a změn termických procesů. 

V průběhu průzkumu byl v roce 2004 zaznamenán prudký nárůst termické aktivity jižně pod 

odvalem, podzemní požár začal ohrožovat areál bývalého dolu Heřmanice a také kolejiště, 

které leží na vrstvách hlušinových navážek, které jsou také součástí haldy. (6)  

 

Obrázek 7 - Prohořívání hlušinového podloží pod kolejí (1) 

 

Následně byla v prostoru jižní hranice zájmové oblasti v letech 2004-2005 zřízena další 

injektážní stěna a dalšímu postupu termických procesů jižním směrem bylo zabráněno. 

Z výsledků monitoringu ale zároveň vyplynulo, že dochází k postupnému nárůstu intenzity 

termických procesů v tělese odvalu a k rozšiřování dosud aktivní oblasti hned v několika 

hlavních směrech, ale to už mimo kolejiště a areál. 

Protože podzemní požár zachvátil i nejvýchodnější část, tzv. „Provozní odval“, s lesním 

porostem, byly v roce 2005 plochy odlesněny. Probíhala realizace projektu s pracovním 

názvem „Zjištění východní části odvalu Heřmanice jeho redepozicí“, spočívající v likvidaci 

ohnisek ve vých. a severových. části „Svoboda“ postupným odtěžováním, prochlazováním a 

odvozem deponovaných materiálů k dalšímu využití.  
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Závěry ze září 2008 potvrdily, že dochází k útlumu termické aktivity v jihovýchodní a jižní 

části odvalu „Svoboda“, včetně prostoru podnikatelských aktivit v severní části areálu. 

Pokračující migraci ohnisek a posun ohnisek do větších hloubkových horizontů odvalu lze 

naopak pozorovat směrem k severu a severozápadu (ve směru bývalých kalových nádrží). 

Odtěžování je z dosud provedených plošných opatření nejúčinnější, navíc technicky 

i ekonomicky schůdné a konečné řešení. I přes pomalý postup prací a zvýšenou prašnost se 

v porovnání s negativním ovlivněním lokality a okolí při ponechání hořící haldy jeví jako 

nejschůdnější dočasné strpění tohoto stavu. (7) Podle vyjádření Ing. Jelínka ze státního 

podniku DIAMO, je funkčnost této injektážní stěny je zachována doposud (27.9.2013) a 

termická aktivita v předmětném území postupně zaniká.  

 

Podle geologické mapy kolejiště a většina řešeného území na hlušině (na obr. fialově) 

 Typ horniny:  sediment nezpevněný - navážka 

 Popis:   navážka, halda, výsypka, odval 

 Minerální složení: proměnlivé 

Zbytek řešené lokality na nachází na původních sedimentech.  

 Typ horniny:  sediment nezpevněný - hlína, písek, štěrk 

 Popis:   nivní sediment 

 Zrnitost:  hlína, písek, štěrk 

 Geneze:  fluviální nečleněné + sedimenty vodních nádrží 

 Soustava:  Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity 

 Oblast:   kvartér 

 

 

Obrázek 8 - Geologická mapa  
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2.4. Územní plán 

 

V územním plánu je celý areál vedený jako plocha pro lehký průmysl, sklady a drobnou 

výrobu. Takové plochy slouží podstatně neobtěžující výrobě a skladování, příbuzné a 

doplňující občanské vybavenosti. Níže je uvedeno vhodné funkční využití:  

 Podniky lehkého strojírenství, elektrotechnické podniky, stavební podniky, 

potravinářské závody, technické služby, údržba stavebních fondů, inženýrských sítí, 

veřejných ploch a zeleně, opravárenské a servisní provozy.  

 Čistírny odpadních vod, usazovací nádrže.  

 Hasičské stanice.  

 Výrobní služby, servisy, opravny, půjčovny.  

 Zakázková, malosériová, rukodělná, řemeslná, umělecká výroba, nájemné dílny a 

ateliery, objekty pro svobodná povolání, kutilství, záliby.  

 Supermarkety, prodejní sklady, skladové obvody a okrsky, prodejny a vzorkovny 

speciálního, průmyslového a objemného zboží, stavebnin.  

 Příslušné komunikace, manipulační plochy, vlečky, parkoviště, odstavné plochy pro 

nákladní automobily.  

 Zeleň parková, ochranná.  

 

Přípustné a výjimečně přípustné jsou další záměry, např.: administrativa, obchod, služby, 

výstavní, zábavní zařízení, nezbytná technická vybavenost, benzinové stanice; sportovní, 

sociální a zdravotnická zařízení.  

Mezi uvedené limity územní patří ochrana ložisek nerostných surovin. (černého uhlí a 

zemního plynu). V zájmu ochrany nerostného bohatství lze v chráněném ložiskovém území 

zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním ložiska, na základě závazného 

stanoviska dotčeného orgánu podle horního zákona. Rozhodnutí může vydat příslušný orgán 

podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon) na základě závazného stanoviska orgánu 

kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který 

navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení. 

Zemní plyn zde má i dobývací prostor. Dobývací prostor stanovuje obvodní báňský úřad 

v součinnosti s dotčenými orgány, zejména v dohodě s orgány životního prostředí a s 

orgánem územního plánování a stavebním úřadem. 

http://gisova.ostrava.cz/regulativy/funkcni-vyuziti-pripustne.html
http://gisova.ostrava.cz/regulativy/funkcni-vyuziti-vyjimecne-pripustne.html
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2.5. Záměry využití  

 

Napojení vlečky Zlomhut 

V blízké budoucnosti se chystá manipulační kolejiště využít polská společnost Zlomhut, která 

má v záměru zde postavit areál se zpevněnou plochou pro zpracování kovového šrotu. 

Projekt zamýšleného areálu včetně připojení vlečky ke stávající koleji č.1, souvisejícími 

objekty a napojením na inženýrské sítě byl zpracován firmou Tebodin. Situace a vytyčovací 

výkres jsem použil jako podklad pro vlastní řešení. Moje řešení má respektovat navrženou 

podobu areálu včetně koleje vlečky v něm.  

 

Nakládání a doprava odtěžené hlušiny po vlečce 

Společnost Ridera Bohemia se zabývá odtěžováním hlušiny ze zdejší haldy a v dalším využití 

hlušinového materiálu. Pro dopravu tohoto materiálu před časem zamýšlela zvolit vlečku 

AWT namísto silniční dopravy. Důvodem byla nežádoucí zvýšená prašnost, způsobená 

projíždějícími vozy po místních komunikacích. Hlušina by se nakládala na koleji č.5 

prostřednictvím staré násypky, která k tomuto účelů dříve sloužila. Od této myšlenky se ale 

podle vyjádření Ing. Zajace opustilo a výhledově nic takového není v plánu. V práci budu 

s touto variantou ale počítat pro případ změny stanoviska v souvislosti se stavebním 

boomem nebo nařízením města Ostravy, v jehož zájmu je zabránit prašnosti vznikající 

průjezdy nákladních vozidel s hlušinou městem. Předpokládané provozní vytížení je uvedeno 

v kapitole 4.  

 

Vedení připravované tratě s provozem vlakotramvají kolejištěm 

Případná, ovšem ne moc pravděpodobná, stavba vlakotramvajové dráhy Ostrava- Orlová má 

z části využívat stávajícího tělesa vlečky. V řešeném úseku ho téměř zcela kopíruje. Dráha 

byla doposud řešena pouze v technických studiích. Této problematice a dosavadními 

projekty se velmi podrobně zabývám v kapitole 5. Studie ovšem neřeší dost kvalitně průjezd 

trasy přes MK Heřmanice a problémy s tím spojené. Moje konkrétní řešení, které 

v návaznosti na problémy určené bližším prozkoumáním situace, se od toho ve studii liší.  

 

 



 

18 
 

Záměry státního podniku Diamo 

Diamo, odštěpný závod Odra vznikl jako nástupnická organizace uzavíraných dolů, zpravuje 

zbytky bývalého dolu a haldu. Záměry lze zjednodušeně popsat takto: Část deponovaných 

hmot bude odvezena, část použita jako surovina pro další využití (pro získání energeticky 

použitelného produktu) a zbytek bude součástí terénních úprav na místě samém. 

Problémem je izolace a eliminace termicky aktivních ohnisek; metodika a provedení bude 

záležet na budoucím využití lokality, o čemž se zatím vedou jednání s relevantními subjekty. 

Následně bude celé území sanováno (pokud se analýzou rizika starých ekologických škod 

prokáže nutnost sanovat) a přemodelováno na vhodný morfologický tvar. (7) 
 

Potenciál nevyužitých ploch areálu a možnosti využití 

Zbylé nevyužité volné plochy v areálu mají potencionální využití pro lehký průmysl, příklady 

byly popsány v územním plánu (kapitola 2.5). Lokalizace vhodných prostranství a varianty 

možného zapojení případného provozu k vlečce řeším v kapitole 9. 
 

Ostatní záměry s lokalitou 

Podle územního plánu velkého územního celku Ostrava - Karviná ze dne 21. 12. 2006 by za 

podél trati za rychvaldským zhlaví měl vést přivaděč od ulice Orlovské (II/470) k MÚK 

Heřmanice připravované rychlostní silnice (R67; Vrbice – Třanovice). 

Dále je zde uvedeno, že připojení plánovaného přístavu Ostrava ve Vrbice od západu bude 

navrženo na řešenou vlečku přes MK Heřmanice pomocí spojovací koleje s nadjezdem nad 

tratí SŽDC 270. Stavba přístavu, který souvisí s kanálem Dunaj- Odra- Labe, je v nedohlednu a 

způsob napojení bude upřesněn ve studii. Z kapacitních důvodů podle mě není napojení tak 

perspektivního přístaviště s překladištěm tímto způsobem vhodné a vzhledem k časovému 

horizontu případné stavby nebude toto napojení přístavu v práci řešeno. 

 

 

Obrázek 9 - Záměry VÚC Ostrava - Karviná 
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3.  

3.1. Identifikační údaje 

 

Označení dráhy: 303G  

(Ostrava hl.n., obvod Hrušov – MK Heřmanice – odbočka Rychvald) 

 

Délka dráhy:     7,1 km 

Začátek řešeného úseku:   km 0,828 741 (od Ostrava hl.n., obvod Hrušov) 

změna staničení – za výh.č.6  km 0,904 400 = 0,000 000 

Konec řešeného úseku:   km 1584,066 (pokračuje širá trať směr Rychvald) 

Délka řešeného úseku:  1,659 725 km 

 

   
 

267,245 Ostrava hlavní nádraží 

      
     

Odra uhelná služba 

   
  

Odra základní závod 

   
  

Odra 

     
trať do Bohumína 

    

269,378 Ostrava hl. n., obvod Hrušov 

     
Silnice I/58 

   
 

 

269,824 

0,007 
hranice drah SŽDC/AWT 

   
 

 

0,904 

0,000 
změna staničení 

   
 

0,300 MK Heřmanice 

   
 

 

1,623 

0,000 
změna staničení 

   
 

 

1,971 

34,849 
trať do Bohumína 

   
 

345,822 Odb. Rychvald 

 

Obrázek 10 - Schéma vlečky 303G 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava_hlavn%C3%AD_n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tra%C5%A5_270
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/58
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1va_%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD_dopravn%C3%AD_cesty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Advanced_World_Transport
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Louky_nad_Ol%C5%A1%C3%AD_-_Doubrava_-_Bohum%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odbo%C4%8Dka_%28%C5%BEeleznice%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_BHF.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_STRrg.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_ABZglr.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_STRlg.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_DST.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_STR.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_STR.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_STRlf.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_ABZlg.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_KDSTe.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_WBR%C3%9CCKE1.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_ABZlf.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_STRlg.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_DST.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_STR.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_SKRZ-G2u.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_SKRZ-G2u.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_KMW.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_STRlf.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_KMW.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_DST.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_KMW.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_ABZrg.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BSicon_BST.svg
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3.2. Stavebně technické parametry 

 

Nejvyšší traťová rychlost:   30 - 40 km/h 

Zábrzdná vzdálenost:    400 m 

Přechodnost vozidel:    traťová třída C2 (8) 

Max. hmotnost na nápravu:   20 t 

Max. hmotnost na běžný metr vozidla: 6,4 t/m 

Max. podélný sklon:    10 ‰ 

Počet kolejí:     1 

Provoz:     obousměrný 

Rozchod koleje:    1435 mm   

Trakce:     nezávislá   

Největší délka vlaku:    běžně do 500 m    

Organizace a provoz kolejové dopravy: formou posunu, vedeny jsou manipulační a 

přestavné jízdy 

Zabezpečovací zařízení: TZZ 1. kategorie, ručně stavěné výhybky, 

rozhodující výhybky zajištěny výměnovými zámky 

jízda posunových dílů je zajišťována telefonickým 

dorozumíváním 

SZZ 1. kategorie, ručně stavěné výhybky 

Přejezdy a přechody zabezpečené výstražnými 

kříži v km 0,186; km 1,284 

 

3.3. Vymezení a členění řešeného úseku 

 

Úsek začíná kolejí v km 0,828 741 výhybkou č. 6, do které ústí kolej č.16, určená k obsluze 

provozovny společnosti Demonta T.  

Za přejezdem přes obslužnou komunikaci následuje samotné manipulační kolejiště 

s 8 kolejemi. Dále pokračuje traťová kolej č.1b vedená po železničním nadjezdu přes 

obslužnou komunikaci areálu. 

Na výhybku č.33 je pak připojena výsypná (klopná) kolej č.1K, kusá. Slouží k vykládání 

sypkých hmot a vede v přímé podél traťové koleje. Úsek končí v místě ukončení této koleje. 
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3.4. Popis stávajících kolejí 

 

Dopravní koleje 

 Jako hlavní dopravní kolej je ve staničním řádu vedena kolej č.1, z důvodu jejího 

opotřebení ovšem v praxi jako hlavní kolej slouží kolej č. 2, která je od hrušovského 

zhlaví průběžná, ale na  rychvaldském zhlaví se větví z přímé koleje č.1. Za běžných 

okolností jsou výhybky uzamčeny na kolej č.2.  

 Kolej č.4 slouží pak slouží jako předjízdná a bývá standardně neobsazená. 

 

Ostatní staniční koleje 

 Kolej č.1 je manipulační a odstavná 

 Kolej č.1a je výtažná, ale používá se taktéž jako odstavná 

 Koleje č. 3 a 5 jsou manipulační koleje pro vykládku a nakládku kovového šrotu 

společnosti Trojek a pro obsluhu vlečky AC plus.  

 Kolej č.3 byla přerušena a nyní je kusá. 

 Kolej č.5 bývala kusá, nyní vede po části bývalé koleje č.3. Je ve špatném technickém 

stavu, proto je ve většině délky (od hrušovského zhlaví po km 1,019 000) nesjízdná.  

Sjízdná část (zbytek směrem od rychvaldského zhlaví, 40 m za výh.č.26) je využita pro 

obsluhu koleje vlečky firmy AC plus (úvratí). Část nesjízdného úseku využívá firma 

Trojek pro sunutí vozů, určených k likvidaci.  

 Koleje č. 6, 8 a 10 slouží jako odstavné koleje (kolej č.10 je kusá). 

 Kolej č.16 (kusá) je manipulační, využívaná k nakládání a vykládání kovového šrotu 

společností Demonta T a je zaústěna do traťové koleje č.91. 

 

 

Obrázek 11 – Dopravní schéma MK Heřmanice 
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3.5. Železniční svršek 

 

V řešeném úseku je použit různorodý svršek s kolejemi typu A, T a S49 – většinou na 

dřevěných pražcích. V některých úsecích jsou pražce betonové (SB5, PB3) a Pod některými 

výhybkami (č. 17, 27) jsou pražce ocelové. Rozdělení pražců je různé. 

Technický stav odpovídá charakteru dráhy a její údržbě. Mezi běžné problémy krom ojetí 

kolejnic a geometrické polohy koleje patří zejména shnilé nebo prohořelé pražce, chybějící 

prvky upevnění, lokální zbahnění kolejového lože (zejména okolo přejezdu v km 0,186 

v důsledku prášení od projíždějících vozidel s hlušinou, kole č.5 atd.) a také příliš velká 

dilatační mezera u některých kolejnicových styků. Seznam kolejí a výhybek podle pasportu 

AWT (stav ke dni 1.1.2005) je uveden v příloze č.1 a2. 

 

 

Obrázek 12 - Příliš velká dilatační spára (35 mm) na styku v traťové koleji 
 

 

Obrázek 13 - Propad koleje v místě kolejnicového styku 
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Obrázek 14 – Zbahnělé lože u železničního přejezdu 

 

 

Obrázek 15 - Betonářská výztuž jako provizorní opatření k udržení polohy kolejnic 

 

 

Obrázek 16 - Nesjízdná kolej č.5 
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3.6. Železniční spodek 

 

Těleso železničního spodku a jeho podloží je v drtivé většině kolejiště tvořeno navezenou 

hlušinou vzniklou důlní činností. Po ověření místních poměrů a konzultaci s vedoucím práce 

můžu tento materiál považovat za nesoudržnou, dostatečně propustnou zeminu.  

Výjimku tvoří lokální zbahnělá místa, kde je potřeba najít příčinu a vyřešit odvodnění. 

Pravděpodobná příčina tkví zejména u přejezdu v usedání jemné frakce hlušiny, která se 

práší z projíždějících nákladních vozidel nebo v důsledku sypání z násypky na koleji č.5 

v minulosti. 

 

3.7. Stavby železničního spodku 

 

Podél koleje č.5 se nachází volná, úrovňová skládka společnosti Trojek, slouží pro manipulaci 

k kovovým šrotem. Manipulační plocha firmy AC Plus se nachází v oploceném areálu, 

přístupném po její vlečce za branou. 

 

 

Obrázek 17 - Manipulační plocha firmy Trojek šrot 
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Na řešeném úseku se nacházejí 2 úrovňové přejezdy s účelovými komunikacemi v km 0,186 a 

v km 1,284. Oba jsou zabezpečeny výstražnými kříži. 

 

.  

Obrázek 18 - Železniční přejezd v km 0,186 

 

 

Obrázek 19 - Železniční přejezd v km 1,284, v pozadí brána AC Plus 
 

Mezi km 1,363 880 a km 1,584 240 je podél traťové koleje výsyná (klopná) kolej č.1k, ze 

které sype materiál na odval Korunka. Svah je pod úhlem přibližně 70°, zapažený trámkem a 

vyřazenými kolejnicemi. 

 

Obrázek 20 - Klopná kolej č.1k  
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V km 0,580  se u koleje č.5 nachází halda hlušiny a ocelová násypka na pažení typu Larsen 

pro sypání hlušiny do železničních vozů. V současné době se již nevyužívá a na ocelové 

konstrukci chybí některé prvky, v případě jejího opětovného využití by byla potřeba její 

oprava a geotechnické posouzení zeminové konstrukce. Vhodná by byla úprava zamezující 

zbytečnému prášení jemné frakce mimo vozy. 

 

 

Obrázek 21 - Stará násypka pro nakládání hlušiny, pod ní kolej č.5 

 

 

Obrázek 22 – Násypka, pohled z vrchu 

 

V km 1,352 500 se nachází železniční nadjezd přes obslužnou komunikaci. Most je 

železobetonový trámový, mostní svršek tvoří kolej na pražcích v kolejovém loži. Rozměry 

žlabu, ve kterém je lože ovšem neodpovídají dnešním normám a neumožňují průjezd 

mechanizace. Technický stav mostu je špatný, nosné trámy vykazují velkou hloubku 

karbonatace betonu, nosná výztuž je odkrytá a napadena korozí. Také opěry jsou ve špatném 

stavu, zdegradovaný beton vykazuje četné trhliny a praskliny, v rozích se beton vydrolil z 



 

27 
 

konstrukce. Pro další využívání je vhodné nechat udělat odborný posudek a případně 

navrhnout opravu, modernizaci nebo stavbu nového mostu. 

 

  

 

 

 

 

Obrázek 23 - Stávající ŽB most, v detailu degradace nosné konstrukce 

 
 

 

Obrázek 24 - Průběžné kolejového lože na ŽB mostovce 

 

 

V hrušovské zhlaví se nachází strážní budka výpravčího dopravny, v majetku AWT. Je 

připojena na vedení NN a pitnou vodu. 
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4.   
 

4.1. Současný stav – dokumentace 

 

Ze strany AWT jsem obdržel: 

 

 Schéma MK Heřmanice (AWT, 2011) 

 Vlečkový plán žst. Hrušov - # Rudý říjen  

(OKR – Doprava k.p., Ostrava; 9/1980; 1:1000) 

 Výkres plánovaného areálu společnosti Zlomhut  

„Zpevněná manipulační plocha Heřmanice dočasná plocha pro úpravu šrotu“ 

 (situace a vytyčovací plán, Tebodin; 2012;1:500) 

 geodetická mapa a body zaměření (Geoding, 2012) 

 statistické údaje o provozním vytížení MK, včetně plánovaného (odhadem) 

 

Od firmy Tebodin jsem dostal geodetický výkres zaměření zpracované dříve spol. AWT, ze 

kterého při zpracování projektu areálu firmy Zlomhut vycházela. 

 

Mezi další podklady získané z příslušných webových stránek patří: 

 

 Katastrální mapa  

 Územní plán města Ostrava  

 Územní plán velkého územního celku Ostrav-Karviná (2006) 

 ortofotomapa (mapy.cz) 

 

Od Dopravního projektování spol. s r.o. obdržel podklady ohledně zamýšleného spojení 

Ostravy s Orlovou pomocí vlakotramvaje. Viz následující kapitola. 

 

Od státního podniku Diamo, který má haldu ve správě, jsem u Ing. Jelínka dostal aktuální 

(27.9.2013) informace o termické aktivitě a funkčnosti stávajících injektážních stěn.  
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Od společnosti Ridera Bohemia jsem dostal vyjádření (Ing. Zajac), že původně bylo zvažováno 

odvážet hlušinu opět po vlečce za využití staré násypky (nad kolejí č. 5), ale myšlenka byla 

opuštěna. V současné době prý vlečku není plánováno využít. 

 

Provedl jsem opakovaně vlastní průzkum, při kterém jsem se seznámil se situací (jednou za 

doprovodu pracovníka AWT), zhodnotil problémová místa a provedl fotodokumentaci. Při 

poslední pochůzce jsem za pomoci pásma změřil a upřesnil některé rozměry, které 

z ostatních podkladů nejsou zřejmé. 

 

4.2. Provozní požadavky 

 

Současný provoz pro potřeby AWT je tvořen ucelenými vlaky převážející uhlí z Karvinského 

revíru na vlečku Odra uhelná služba, vlečku Koksovna J.Šverma, vlečku Elektrárny Třebovice, 

Krnov apod. Zpět jsou vedeny zpravidla vlaky vyrovnávkové s prázdným ložným prostorem. 

Dále zde příležitostně projíždí ostatní tranzitní vlaky společnosti. Zmíněné vlaky tu jsou 

odstavovány.  

Poslední roky bývá provoz na vlečce menší. V GVD 2008 bylo plánováno vedení 

13 párů pravidelných nákladních vlaků a přestavných jízd denně. (1) Skutečný rozsah 

nákladní dopravy se pohyboval mezi 20 – 30 nákladními vlaky denně. Délka souprav se 

pohybuje mezi 200 a 500 m. O víkendech bývá nyní kolejiště většinou bez dozoru a výhybky 

jsou zamčené na kolej č.2. Odstavné kolejí ovšem jsou často obsazené. Byl jsem ze strany 

AWT ovšem informován, že v případě nutnosti můžou v současnosti odstavované vozy být 

odstaveny jinam, mimo MK Heřmanice. Pro posuzování propustnosti kolejiště počítám, na 

stranu bezpečnou, s 15 soupravami délky 500 m denně (každým směrem).  

 

Další zátěž vlečky vzniká (a zaniká) přímo na kolejišti, na pracovištích společností Trojek, AC 

Plus a Demonta T, které se zabývají zpracováním kovového šrotu. Obsluha je realizována 

přibližně jednou týdně společnou soupravou, jejíž jednotlivé vozy jsou na kolejišti 

rozpouštěny a sunuty na jednotlivá pracoviště, kde zátěž zaniká. Část příchozího šrotu (1/5 –

 1/3) učená ke zpracování je přivážena nákladními automobily. Vznikající zátěž zpracovaného 

materiálu, které je více, je na příslušných pracovištích nakládána do vozů a z nich je tvořena 
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opět společná souprava určená k odjezdu (cca 1 x týdně). Předpokládaná délka průměrné 

soupravy o délce 18 vozů je cca 285 m i s lokomotivou. Obsluha jednotlivých pracovišť je 

nepravidelná, průměrný týdenní obrat vozů je uveden v tabulce níže. Společnost Trojek se 

krom běžného šrotu zabývá také rozebíráním vyřazených železničních vozů rozličného typu a 

délky. 

Zřídka je pak využita klopná kolej č.1K. Uvažovat budu s klopením 1 x týdně, které lze provést 

v sobotu, kdy je provozní vytížení kolejiště menší. 

 

Dále uvádím očekávanou zátěž novými subjekty, jejichž záměry jsou popsány v kapitole 2.5: 

 

Plánovaná vlečka Zlomhut bude mít jednu kolej zaústěnou do kolejiště, denní obsluha bude 

tvořena jednou soupravou, tvořenou přibližně 10 vozy, o délce cca 165 m včetně lokomotivy. 

 

Případné opětovné využití násypky a odvážení hlušinového materiálu je odhadováno na 

potřebnou obsluhu 1-2 soupravami denně o cca 12 vozech, o délce cca 180 m včetně 

lokomotivy. 

 

Tabulka 1 - Současná a očekávaná zátěž kolejiště 

 

 

Pro odhad délky souprav byly použity výsypné vozy Falls (dl.13,5 m) a pro ostatní účely 

uvažuji s průměrnou délkou vozů 15 m. 

 

  

Společnost Počet vozů týdně Kolej č. Počet souprav Počet souprav za den Vozů v soupravě Délka soupravy*3 Poznámka

Doubrava - Ostrava (tranzit) 2 794 13*
2 14-30 200-500 Po-Ne

Ostrava - Doubrava (tranzit) 2 724 13*
2 14-30 200-500 Po-Ne

Trojek 4,5* 3, 5 Po-Pá 

AC Plus 8* 5, 26 Po-Pá 

Demonta T 5,5* 16 Po-Pá 

Zlomhut 1 10 165 Po-Pá, výhled

Ridera 1-2 12 177 Po-Ne, výhled

Vlakotramvaj 58 ? Po-Ne výhled

*) Průměr za období 01-05/2013 *2) Podle GVD 2008  *3) odhad + uvaž.dl.lokomotivy 15 m

28518
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5. –  

 

Tato kapitola popisuje plánový záměr stavby tratě Orlová – Ostrava s využitím vlakotramvají, 

seznamuji zde s existujícími studiem, zabývající se touto tématikou a uvádím zde závěry 

z nich pramenící, doplněné vlastními poznatky, týkající se této práce a fakty související 

s touto tématikou. Kapitola slouží jako podklad pro vlastní konkrétní řešení MK Heřmanice. 

5.1. Možnosti systému vlakotramvaje na Ostravsku 

 

V Ostravském regionu je zamýšleno a prověřováno na několika trasách zavedení systému 

vlakotramvaje po vzoru některých zahraničních měst. V současné době se reálně uvažuje 

o následujících spojení:  

 

1. Havířov - Ostrava 

2. Orlová - Ostrava 

3. Hlučín - Ostrava 

4. Havířov – Orlová / Karviná  

 

Řešeného kolejiště se týká případná stavba druhé zmíněné trasy z Orlové do Ostravy. Její 

uvažovaná podoba a důsledky stavby zapojené do řešeného kolejiště bude popsáno 

v následujících kapitolách. 

 

 

Obrázek 25 - Varianty vedení trasy Ostrava - Orlová  
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5.1.1. Definice provozně-ekonomické vhodnosti uplatnění 

              systému vlakotramvají v MSK 

Základní podmínky: 

 Kapacita vozidla cca 100 sedících cestujících 

 Základní minimální interval následných vlaků ve špičce se předpokládá 15 minut 

 Minimální špičková frekvence 400 cestujících za hodinu ( 4 vlaky x 100 cestujících ) 

Doplňující podmínky: 

 Délka vozidla se bude uvažovat do 40 m 

 Konkurenceschopnost v porovnání s IAD a s autobusy (krátké přepravní časy, 

minimální interval mezi vlaky) 

 Maximální doba trvání jízdy cestujícího by neměla překročit hodinu (9) 

5.2. Studie pro trasu Orlová – Ostrava 

 

Pro trasu Orlová - Ostrava byla zpracována v roce 2006 studie: „Kolejové spojení Orlové s 

Ostravou systémem vlakotramvaje“ (10), kde bylo vedení zpracováno ve třech variantách 

(pořizovatel České dráhy a.s., zpracovatel DIPRO). Na základě této studie jsem tančící 

brambora a pomažu se marmeládou a byla vybrána varianta „Střed“, která byla dále 

zpracována studií: „Územně technická studie kolejového spojení Orlová - Ostrava systémem 

vlakotramvaje“ (1) s odevzdáním v červnu 2008 (pořizovatel SŽDC, zpracovatel Dopravní 

projektování). 

Výchozí bod je ulice Nádražní v Ostravě, koncový je autobusové nádraží v Orlové-Lutyni. 

Na území města Ostravy je řešen přechod mezi tramvajovou sítí DPO a drážní sítí SŽDC 

v prostoru hlavního nádraží v Ostravě. Dále trať pokračuje v souběhu s tratí SŽDC 270 

Bohumín - Přerov a za mostem přes Ostravici se stačí a vede tělesem vlečkové trati AWT 

303G přes MK Heřmanice směrem na Rychvald a Orlovou. Trasa je dvoukolejná a jsou na ni 

jsou na ni nově zřizovány zastávky. V Orlové trať opouští těleso vlečky a vstupuje do ulice 

Slezská, dále přes Orlovou – Lutyni až do prostoru autobusového nádraží. Tady je trasa 

jednokolejná s výhybnami, výškově kopíruje stávající silniční komunikace. 

Pro vedení rychlé konkurenceschopné dopravy je stav a směrové řešení stávající vlečky bez 

drobných úprav směrového vedení trati nedostatečný a nebude možné zvýšení rychlosti 

(10).  
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5.3. Technické problémy řešení provozu vlakotramvají 

 

Pro prosazení systémů vlakotramvaje je třeba především vyřešit tyto problémy (1): 

 přísnější nároky na pevnost vozidlových skříní než pro vozidla na tramvajové dráze – 

nutno najít kompromis 

 šířka vozidla (zpravidla 2500 až 2650 mm) pro provoz na tramvajové dráze, dle DPO je 

přijatelná šířka 2500 mm. Ta zaručí bezkolizní průjezd sítí DPO. 

 konstrukce kola musí splňovat podmínky provozu na tramvajové i železniční na dráze  

 řešení elektrické výzbroje musí splňovat podmínku provozu na trakčních soustavách 

použitých na železničních (3kV ss) i tramvajových (600-750V ss) drahách. Alternativně 

možno na dráze, která by byla bez trakčního vedení, použít dieselelektrický pohon 

a na tramvajové dráze elektrický pohon z trakčního vedení (600-750 V ss). 

 legislativní řešení provozu 

 musí vyhovět nástupištím na klasické železniční trati o výšce 200 – 550 mm 

a nástupištím na zastávkách tramvajových, kde je nástup často přímo z uliční úrovně. 

 z důvodu větší mezery mezi hranou nástupiště a vozidlem musí se zajistit bezpečný 

nástup cestujících z nástupišť do vozidla výklopným nebo výsuvným stupněm.  

 vozidlo musí být vybaveno stanovištěm strojvedoucího na obou čelech, musí být 

vybaveno vlakovým zabezpečovačem a splňovat nízkopodlažnost 

 

Základní odlišnosti v konstrukci vozidel:   

 

tramvajové vozidlo    železniční vozidlo 

1. Šířka vozové skříně    2,3 až 2,5m     2,8m 

2. Pevnost vozové skříně   200 kN    1 500 kN 

3. Výška podlahy     300 až 900 mm  600 až 1250 mm 

4. Brzdné zpomalení      3 ms-2   1 ms-2 

5. Vzdálenost podvozků   7 až 10m      16 až 19m 

 

Dále je možno najít další odlišnosti jako je například – vzdálenost podvozků, pevnost skel, 

tepelná izolace, úroveň hluku atd., které jsou řešitelné a mohou způsobit pouze zdražení 

konstrukce. 
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Základní odlišnosti v konstrukci tratí:   

tramvajová dráha   železniční dráha 

1. Maximální sklon     70 ‰      40 ‰ 

2. Výška nástupiště     180 mm      550 mm 

3. Poloměr oblouku    20 m      150 m 

4. Napětí pro napájení    600 až 750 V     3 000  V 

5. Rychlost        50 až 60 (80) km/hod  100 až 160km/hod 

 

Další odlišnosti spočívají například v konstrukcích výhybek, šířkách nástupišť, vzdálenosti os 

kolejí, tvarech a úklonech kolejnic atd. 

 

5.4. Územně technická studie kolejového spojení 

Orlová – Ostrava systémem vlakotramvaje 

 

Zadavatel územně-technické studie SŽDC požadoval prověřit a rozpracovat trasu STŘED 

vybranou předchozí studií. (10) Projektant Dopravní projektování v duchu zadání prověřil 

trasu v 5 variantách - variantu A (základní) a dále varianty B, C, D, E. Ty jsou v úseku Orlová – 

Rychvald – Heřmanice totožné. Rozdílně zde zpracovatel řešil vedení trasy na území města 

Ostrava a napojení do tramvajové sítě DPO.  

Varianta A (základní) je vedena v Orlové podle předešlé studie. Dále využívá stávajícího 

tělesa dráhy vlečky AWT Orlová – odbočka Rychvald – MK Heřmanice – Ostrava hl.n., obvod 

Hrušov. V Ostravě - Přívoze je vedena ulicemi Wintrovou a Skladištní, kde v přednádražím 

prostoru ŽST Ostrava hl.n. navazuje na tramvajovou síť DPO.  

MK Heřmanice prochází část tratě (ve studii: část B), která je od km 4,350 - km 15,500 

(staničení myšleno nové). Tato část trasy v délce 11,150 km je vedena v parametrech 

železniční dráhy regionální se smíšeným provozem, osobní doprava s elektrickou trakcí 

(3 kV ss), nákladní doprava v nezávislé trakci. 

Od km 4,350 do km 14,634 je dráha dvoukolejná, v km 14,634 – km 15,500 jednokolejná 

(severní zhlaví ŽST Ostrava hl.n. obvod osobní nádraží). Maximální rychlost bude 100 

km/hod, v úsecích s nepříznivými směrovými poměry na 80 km/hod. 

Pro vedení trasy je využito v podstatné délce těleso stávající vlečky AWT. Těleso opouští 

trasa vlakotramvaje jen za účelem zvětšení poloměru oblouků (dodržení min R = 300m).  
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V km 10,600 až km 11,200 je navržena přeložka, která respektuje budoucí MÚK a dálniční 

přivaděč (viz kapitola Územní plán). Od MK Heřmanice do Ostravy Hrušova je v km 13,100 až 

km 13,700 navržena přeložka za účelem zvětšením poloměru na R=330 m. Přeložka částečně 

zasahuje do asanovaného území bývalých Hrušovských chemických závodů. V Ostravě 

Hrušově navazuje na dráhu 270 Bohumín - Přerov ve správě SŽDC.  

Trasa se napojuje na stávající tramvajovou síť DPO v souladě s předešlou studií (10), linka 

bude pokračovat pravděpodobně v trase linky č. 1 na konečnou zastávku Dubina Interspar 

jako integrální součást této linky. (9) 

Dopravní projektování prověřilo alternativní vedení trasy v Ostravě. Z nichž varianty B a E se 

týkají MK Heřmanice.  

Varianta B odbočuje v MK Heřmanice v km 11,300 ze základní trasy (varianta A). Vedena je 

ulicí Orlovskou, Pláničkovou, po mostním objektu přechází přes Ostravici, podél paty odvalu 

do ulice K lávce, úrovňově kříží ulici Sokolskou. Ulicí Wintrovou a Skladištní je přivedena do 

přednádražního prostoru ŽST Ostrava hl.n.  

Varianta E propojuje variantu B km 12,350 s variantou A km 12,800. Motivem bylo 

vybudovat přestupní uzel na autobusovou a trolejbusovou dopravu v místě zastávky u 

bývalého Dolu Heřmanice. Vyžaduje vyřešit křížení trakčních vedení trolejbusové dráhy o 

napětí 600 V ss a železniční dráhy s napětím 3kV ss. Převedením trasy do profilu ulice 

Orlovské se sníží rychlost vlakotramvaje ze 100 km/h na 50 km/h.  

Tyto ani jiné varianty ovšem neprošly připomínkovým řízením, dále se tedy uvažuje pouze 

varianta A. Pro tuto variantu byla dopracována dopravní technologie, technické řešení, 

finanční a ekonomická analýza.  
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5.5. Technické řešení uvažované trasy 

 

Zde uvádím parametry připravované dráhy v část B, která prochází řešeným kolejištěm. 

Pro srovnání uvádím i parametry zbylé části dráhy vedené v intravilánu jako tramvajová 

dráha. (1)  

5.5.1. Kolejové řešení, železniční spodek a svršek 

 

Železniční dráha 

 Rozchod koleje  1 435 mm 

 Osová vzdálenost kolejí  4,75 m ( 5,0 stanice; 6,0 vlečky) 

 Max. rychlost      80 - 100 km/h (nákladní vlaky 50 km/h) 

 Min. navržený poloměr R = 330 m  

 Výška nástupištní hrany 350 mm nad TK 

 Délka nástupiště   67 m  

(max. délka tramvajové zastávky, skutečná bude přizpůsobena provozovaným vozidlům) 

 Max. podélný sklon  18 ‰  

 Vzdálenost lomů sklonu 200 m 

 

Tramvajová dráha 

 Rozchod koleje   1 435 mm 

 Osová vzdálenost kolejí  3,2 m navržený ve studii (3,10 m trať DPO) 

 Max. rychlost    60 km/h 

 Minimální poloměr    25 m (výjimečně 20 m) 

 Výška nástupní hrany  350 mm nad TK (240 mm trať DPO) 

 Délka nástupiště   67 m  

(max. délka tramvajové zastávky, skutečná bude přizpůsobena provozovaným vozidlům) 

 Podélný sklon    50 ‰ max.navržený ve studii 

 Vzdálenost lomů sklonu nivelety dle souběžné komunikace 
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5.5.2. Stavební řešení 

 

Železniční dráha 

 svršek ze širokopatních kolejnic na betonových pražcích ve štěrkovém loži 

 na zastávkách v extravilánu jako v širé trati. 

 přejezdy celopryžové 

 podle potřeby se v blízkosti zástavby zřídí protihluková opatření  

(eventuální použití antivibračních rohoží) 

 bezpečný a bezbariérový přístup na všechny zastávky 

 

Tramvajová dráha 

 svršek zakrytý ze žlábkových kolejnic na betonových pražcích ve štěrkovém loži. 

(alternativně vybudování tzv. „pevné jízdní dráhy“ s kolejí nesenou betonovou 

deskou plovoucí na pryžové tlumící rohoži) 

 zákryt svršku v zastávkách a na přejezdech místních komunikací asfaltový nebo 

dlážděný (přejezdy případně typové pryžové). 

 mimo zastávky a úseky pojížděné nekolejovou dopravou se uvažuje zákryt vegetační 

 bezpečný a bezbariérový přístup na všechny zastávky. 

 

Mostní objekty 

V prostoru bývalého areálu Dolu Heřmanice je na vlečce v km 11,385 betonový most šířky 

4,5 m pro jednokolejnou trať. Tento má podle studie být nahrazen novým mostem pro tři 

koleje.  

 

Zabezpečovací zařízení 

Drážní doprava bude organizována v prostorových oddílech. Ve stanicích bude budováno 

staniční zabezpečovací zařízené (SZZ) a v mezistaničních úsecích traťové zabezpečovací 

zařízení (TZZ). V úsecích: Hrušov – Heřmanice – odbočka Rychvald budou instalována 

TZZ 3. kat. na úrovni automatických hradel. Dopravna Heřmanice bude vybavena SZZ 3. kat. s 

dálkovým ovládáním z řídicího pracoviště ve vlečkové stanici Doubrava. 
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Zábrzdná vzdálenost bude 700 m (pro traťovou rychlost 60 - 100 km/h. To je minimální 

hodnota vzdáleností mezi hlavními závislými návěstidly nebo mezi samostatnou předvěstí a 

hlavním návěstidlem. (11) 

Vybrané přejezdy budou doplněny přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným (PZS) 

podle rozhodnutí Drážního úřadu. V řešeném úseku: km 11,452 (ev.km 1,284), km 12,548 

(ev.km 0,186). 

 

5.6. Koncepce provozu  

 

5.6.1. Výhledová intenzita celodenních přepravních proudů  

 

V řešeném úseku bylo v GVD 2008 plánováno vedení 13 párů pravidelných nákladních vlaků 

a přestavných jízd denně. U provozu vlakotramvaje bylo počítáno 58 párů osobních vlaků. 

Celkem je v tomto úseku ve studii počítáno se 71 páry denně. Rozsah osobní dopravy na trati 

Orlová – Ostrava vyplývá z marketingového průzkumu (1): 

 Špičková hodinová frekvence vlakotramvaj směr Ostrava – Orlová  427 cestujících 

 Špičková hodinová frekvence vlakotramvaj směr Orlová – Ostrava 485 cestujících 

 Předpokládaná kapacita soupravy 95 sedících cestujících 

 Počet spojů v době špičky 4 páry vlaků 

 Interval mezi následnými vlaky v době špičky 15 min 

 Doba špičky: 5-9 hod , 13-17 hod 

 Interval mezi v době sedla v úseku Orlová – Ostrava hl.n. 30 min. 

 

Rozsah dopravy v železniční části se smíšenou osobní a nákladní dopravou (část B) odpovídá 

zatížení některých dvoukolejných páteřních tratí v síti SŽDC. Kapacitně je jednokolejná trať 

vyhovující pro intenzitu dopravy cca mezi 80 - 100 vlaky za den. Tento rozsah smíšené 

dopravy tedy nebude možno kapacitně realizovat na jednokolejné trati.  

Ve stanici Heřmanice, Doly je v pracovní dny výhledově očekávána celodenní intenzita cca 

725 cestujících. Ve směru na Orlovou se ve studii očekává 135 nastupujících a 228 

vystupujících, ve směru na Ostravu 224 nastupujících a 138 vystupujících. 
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5.6.2. Traťová technologie 

 

Nákladní doprava: 

Dopravce OKD Doprava (dnes AWT) bude provádět obsluhu manipulačních míst 

v MK Heřmanice. Drážní doprava bude vedena v nezávislé trakci. Budou zachovány 

normativy hmotnosti vlaků (délka 500m, 1800t), tak jak jsou v GVD 2008 stanoveny v 

tabulkách traťových poměru vydaných OKD Doprava. Blíže popsáno v kapitole Provozní 

požadavky (1) 

Vzhledem k tomu, že se nepočítá s elektrickým provozem nákladních vlaků, nedosahují ani 

špičkové proudové odběry velkých hodnot. Dimenzování napájecí stanice Zátiší však umožní i 

výhledový provoz nákladních vlaků v části regionální trati v elektrické trakci. 

Osobní doprava: 

Osobní vlaková doprava bude vedena na rameni Orlová Lutyně AN – Rychvald –Ostrava 

z.Hlavní nádraží – Ostrava Výstaviště. Předpokládaná kapacita jednotky 95-100 sedících 

cestujících. V pracovní dny v době dopravní špičky od 5 do 9 hod a od 13 do 17 hod budou 

vlaky vedeny v intervalu 15 min.  

V době sedla bude osobní drážní doprava vedena mezi Orlovou Lutyní AN a Ostravou 

Výstavištěm v intervalu 30 min. V noční době bude vedena osobní doprava mezi Orlovou a 

Ostravou s přípoji na noční linky DPO a na dálkovou dopravu ČD a.s. v Ostravě hl.n. O 

sobotách, nedělích a o svátcích bude osobní drážní doprava mezi Orlovou a Ostravou vedena 

v intervalu 30 min. 

V zastávce Heřmanice Doly (km 12,590) projekt počítá s přestupem na trolejbusové a 

autobusové linky. Podle mého názoru bude pro velkou vzdálenost a vůbec pro malou 

poptávku využití téhle možnosti zanedbatelné. (1) 

Studie „Posouzení provozně-technických možností uplatnění systému lehké kolejové dopravy 

v Moravskoslezském kraji“ (9) uvádí, že, pokud dojde k poklesu nákladní dopravy OKD 

Doprava (dnes AWT) z důvodu snížení těžby, bude možno v relaci Orlová - Ostrava 

provozovat tramvajová vozidla. V případě snížení rozsahu nákladní dopravy bude možno 

provoz vlakotramvají a provoz nákladní dopravy oddělit časově. Nákladní doprava bude 

vedena pouze v nočních hodinách, kdy nebude nutno mezi Orlovou a Ostravou provozovat 

tramvajovou dopravu. Tato koncepce by vedla k jednokolejné, podstatně levnější trati, 

z hlediska AWT ale tahle možnost není snadno přijatelná. 
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5.7. Rámcový návrh etapizace a současný postup výstavby 

 

Výstavba a rekonstrukce dopravní cesty byla navržena do dvou let 2011 a 2012. Zahájení 

provozu novými vozidly vlakotramvaje na rekonstruované dopravní cestě mezi Orlovou a 

Ostravou se předpokládalo roku 2013. 

 1.etapa: výstavba nových úseků a rekonstrukci stávající dopravní cesty mezi km 4,000 

(Orlová Poruba výhybna Rajčula) až km 16,216 (navázání na síť DPO). 

 2.etapa: nový úsek trati v Orlové od km 0,000.  

Projektant doporučoval výstavbu obou části realizovat současně a uvést do provozu roku 

2013. Pokud se to ukáže účelné, je možno 1. etapu vystavět a provozovat samostatně 

a 2.etapu realizovat následně. (1) 

 

Projekt počítal, že příprava stavby měla začít již v roce 2009, aby bylo možné zahájení 

provozu do konce roku 2013. V současné době výstavba nezačala a nebyl (pokud je mi 

známo) ani zpracován projekt na úrovni DÚR. Možná podoba a realizace projektu je velmi 

nejistá, zvláště v dohledné době málo pravděpodobná. V Územním plánu velkého územního 

celku Ostrava – Karviná je uvedeno, že z důvodů značných nákladů. 

 

V rámci řešení této práce ovšem tato možnost bude řešena variantami dílčích částí. Řešení 

průchodu trasy kolejištěm bude upřesněno a upraveno v návaznosti na problémy, které zde 

konfrontace těžké nákladní a lehkého osobní dopravy přináší, zvláště v souvislosti s obsluhou 

vleček a manipulacemi se zátěží na kolejišti, přináší.  
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6.  

 

Protože v této práci řeším rozsáhlou problematiku, rozdělil jsem řešení na 3 dílčí části, které 

vzhledem k jejich povaze lze řešit samostatně. 

Každá část se zabývá úpravami vyvolanými různými investičními záměry, které budou 

pravděpodobně časově oddělené a jejichž uskutečnění je různě pravděpodobné. Znamená 

to, že můžou vzniknout různé kombinace potřeb úprav. I když jsou části na sobě závislé, lze 

úpravy koncipovat tak, aby byla situace ve shodě s dalšími záměry (další části). Aby nedošlo 

ke kolizi zvolených nejvhodnějších variant u jednotlivých částí, bude provedena kontrola 

výsledné podoby kolejiště při kombinacích záměrů a výsledné vlastnosti kolejiště budou 

posouzeny z provozního hlediska a budou doporučeny vhodné kombinace k realizaci. 

 

6.1. Rozdělení na dílčí části, jejich kombinace a koncepce  

 

Zde jsou uvedeny 3 dílčí části, každé z nich bude věnována jedna z následujících kapitol: 

 

 ŘEŠENÍ ÚPRAV LICHÉ KOLEJOVÉ SKUPINY 

 ŘEŠENÍ ÚPRAV PRO PROVOZ VLAKOTRAMVAJE 

 ŘEŠENÍ NAPOJENÍ NOVÉHO SUBJEKTU V AREÁLU DOLU 

 

První jmenovaná část řeší problém připojení plánovaného areálu firmy Zlomhut, jehož 

projekt byl již konkrétně zpracován. Další části řeší možnosti průchodu tratě 

s kombinovaným provozem nákladních vlaků a osobních (vlakotramvají) a možnosti napojení 

nového závodu situovaném v nevyužitých částech areálu dolu na vlečku.  

  



 

42 
 

6.2. Možné kombinace záměrů a etapizace úprav 

 

První i poslední část přinese do kolejiště pouze zvýšený provoz manipulačních jízd a vyšší 

obrat vozů. Bude zde vznikat a zanikat více zátěže. Protože poslední jmenovaný záměr se 

týká sudé kolejové skupiny, která přiléhá potencionálně využitým volným plochám areálu a 

je na opačné straně oproti ostatní vznikající zátěži, nebude souběh těchto úprav mít žádný 

očekávatelný negativní vliv na provoz. 

Kombinace těchto dvou částí s vedením vlakotramvaje a jejím provozování je ovšem 

problém. Při návrhu jsem vycházel z potřeby, co nejvíce segregovat manipulační a odstavné 

koleje, využívané pro vlečkový provoz od hlavních dopravních kolejí tak, aby manipulační 

jízdy co nejméně narušovali provoz osobní dopravy, která bude provozována po kratších 

intervalech. 

Lichá kolejová skupina bude tedy celá určena pro obsluhu přilehlých areálů, pro nakládku, 

vykládku, rozpouštění a tvorbu souprav. Kolej č.2 bude hlavní dopravní kolej, potřebné 

předjízdné a odstavné koleje budou situovány dále do sudé skupiny. 

Další problém může být počet potřebných kolejí v sudé skupině, vzhledem k případnému 

napojení nového subjektu v areálu. 

 

Výsledné kombinace záměrů pro realizaci budou doporučeny varianty pro souběh 

následujících kombinací záměrů: 

 

 pouze akutní potřeba napojení areálu Zlomhut a vynucené úpravy  

 (s případným napojením nového subjektu v areálu) 

 napojení areálu Zlomhut, řešení průchodu vlakotramvaje 

 souběh všech uvedených záměrů 
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7.  

 

Lichá kolejová skupina (koleje č. 1, 3, 5) se týká především obsluhy severní části areálu, 

tzn. prostoru mezi řešeným kolejištěm a haldou. Tento prostor využívají v současnosti dvě 

firmy zpracovávající kovový šrot, které k dopravě materiálu aktivně využívají vlečku. 

Tyto úpravy jsou částečně vynucené nově vzniklou zátěži, která končí a vzniká v areálu. Jedná 

se o plánovaný provoz společnosti Zlomhut, která požaduje připojit svou manipulační kolej 

zpracovanou v projektu firmou Tebodin do kolejiště. Dále jde o případné výhledové znovu 

využití násypky pro nakládání hlušiny, která je na kolejí č.5. Tato možnost, ale nebude 

pravděpodobně v horizontu nejbližších let využita, v současnosti je podle vyjádření spol. 

Ridera Bohemia projekt odvozu materiálu po železnici zastaven. Dále úpravy navrhuji pro 

optimalizaci kolejiště pro stávající obsluhu. 

Při řešení této dílčí části vycházím z myšlenky co nejlepší segregace manipulačních kolejí od 

těch dopravních (hlavní kolej č.2 a předjízdné č.4 ). Využití sudé skupiny by znamenalo 

křížení s dopravními kolejemi a tím snížení propustnosti kolejiště. Vhodné je tedy vyřešit 

celou lichou skupinu tak, aby dostačovala veškeré zátěži, která tady vzniká včetně běžně 

odstavených souprav a manipulace s vozy aby co nejméně zasahovala do dopravních kolejí. 

 

7.1. Varianta 1 – ekonomická 

 

Tato varianta vychází ze současného stavu a má za cíl při minimu nákladů napojit kolej 

z vlečky Zlomhut při současném zrušení koleje č.5 ve většině délky, která je již nyní nesjízdná.  

7.1.1. Zdůvodnění varianty 

Vlečka Zlomhut má být podle projektu firmy Tebodin cca 360 m dlouhá, z toho cca 200 m 

v areálu. Napojení do kolejiště (na výkrese barevně odlišeno) mělo být provedeno na kolej 

č.3 s tím, že trať povede v části koleje č.5 (ta bude přerušena a opatřena zarážedly) délky cca 

33 m, ta je přímo pod bývalou násypkou a vychází z požadavku zachovat zde kolej v délce 2 

vozů pro nakládání vozů hlušinovým materiálem. Dále se trasa napojí na kolej č.1. 

Toto řešení je problematické z hlediska využití pro nakládání hlušiny. Délka přímé umožní 

přistavení dvou vozů pro nakládku, ale není vyřešeno, kam se souprava bude posouvat. 

Současné stav stavebnictví je ve fázi útlumu a odbyt hlušiny není velký a zejména společnost 
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nemá zájem použít vlečku, materiál zatím vozí po silnici. V případě stavebního boomu je tu 

možnost, že těžbu ve velkém povolí město Ostrava pouze při využití železnice (omezení 

prašnosti kolem pozemních komunikací) a za druhé fakt, že při těžbě většího množství se 

spíše vyplatí vlaková souprava místo množství nákladních vozidel. Podle mého názoru není 

z tohoto důvodu účelné budovat takovéto „nouzové řešení“. V případě těžby ve velkém by 

pro efektivní provoz bylo potřeba dlouhé koleje pro soupravu, která by se posouvala pod 

násypkou po dvou vozech. V tomto případě není kam, protože kolej Zlomhutu bude 

obsazená.  

V této variantě, která se zabývá blízkou budoucností s cílem řešit aktutní problémy, tedy 

tento požadavek nezohledním. Nakládání hlušiny řeší další varianta, která je komplexnější a 

dražší. V této variantě tedy kolej z areálu Zlomhut napojím přímo do koleje č.1.  

7.1.2. Návrh řešení 

Kolej vlečky Zlomhut bude napojena z koleje č. 1 z výhybky č. 20. Za odbočnou větví navazuje 

oblouk R = 190 m, kterým se trasa napojuje na přímou původního řešení firmy Tebodin. 

Zbytek koleje vedené v areálu je shodný s projektem. Celková délka koleje činí 280,733 m.  

Na území areálu povede zpevněnou manipulační plochou. Za bránou je umístěna kolejová 

váha, zbytek koleje má užitečnou délku 194,06 m, takže na území areálu se vejde 10 vozů 

(plánovaná denní zátěž –  1 souprava) délky 15 m a zbylá manipulační rezerva činí 44 m. 

Počítám tedy, že celá souprava může být po příjezdu přisunuta do areálu, kde proběhne 

vykládka a nakládka kovového šrotu z přilehlé betonové plochy. 

Kolej č.5 bude mezi výhybkou č.16 a km 0,923 900 zrušena. V délce cca 130 m okolo areálu 

společnosti Trojek bude místo po kolejí zasypáno hlušinou a zarovnáno s okolním terénem 

tak, aby umožnilo přístup k manipulační koleji č.3 určené pro nakládku a vykládku. Následuje 

úsek délky 95 m přiléhající k volné skládce areálu firmy Trojek, který bude zachován. 

V současné době je také nesjízdný, ale může sloužit pro tlačení vozů určených k likvidaci 

společností Trojek, hnací vozidlo sem ovšem nesmí vjet. K tomuto účelu bude úsek sloužit i 

nadále. Zbytek koleje č.5 je sjízdný a je určen k obsluze vlečky AC plus. Napojení této vlečky 

zůstane stávající a to z koleje č.5.  

Kolej č.3 bude bude prodloužena a napojena na kolej č.1 výhybkou č.25. Celková užitná délka 

koleje č.3 pak bude 332,713 m, z toho bude cca 200 m podél volné (úrovňové) skládky a 

bude určeno pro nakládku a vykládku.  
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7.1.3. Směrové a výškové řešení 

 

Směrové vedení všech zřizovaných kolejí je pro vlečku navrženo na rychlost 40 km/h dle 

normy (12), všechny použité oblouky mají poloměr r = 190 m, včetně oblouků v odbočných 

větvích výhybek. Nebyly navrženy přechodnice ani převýšení v oblouku. V obloucích se 

provede příslušné rozšíření koleje. Výškové řešení nebylo podrobně řešeno, v prostoru 

kolejiště bude kopírovat stávající niveletu. 

V následujících tabulkách jsou popsány směrové prvky navrhovaných kolejí. Hlavní staničení 

je stávající. 

Tabulka 2 - Směrové poměry: Úpravy liché skupiny, V1, kolej Zlomhut 

Varianta 1 - kolej Zlomhut 

Staničení /km/ Směr.prvek Délka /m/ 

0,585047=            
0,000000 

Výhybka č.20 (v odbočné) 
JS49-1:7,5-190-Ppb 25,185 

0,025185 oblouk R = 190 m 28,045 

0,053230 přímá 43,780 

0,097010 oblouk R = 190 m 58,723 

0,155733 přímá 125,000 

0,280733 Celkem 280,733 
 

Tabulka 3 - Směrové poměry: Úpravy liché skupiny, V1, napojení koleje č.3 

Varianta 1 - napojení koleje č.3 

Hl. staničení /km/ Staničení /km/ Směr.prvek Délka /m/ 

0,778524 0,000000 
Výhybka č.25 (v odbočné) 
JS49-1:7,5-190-Lpb 25,185 

0,804150 0,025185 přímá 9,138 

0,813178 0,034323 oblouk R = 190 m 24,928 

0,838015 0,059251 přímá 44,777 

0,882016 0,104028 Celkem 104,028 

7.1.4. Železniční svršek 

 

Navrhnut je železniční svršek s kolejnicemi S49 s tuhým upevnění na betonových pražcích 

SB8, rozdělení pražců „c“. Kolejové lože z vysokopecní strusky. U navrženého řešení byly 

použity 2 výhybky JS49-1:7,5-190.  

Bude vhodné zrevidovat stav ponechaného železničního svršku, zejména poruch zmíněných 

v kapitole 3.  
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7.1.5. Železniční spodek 

 

Kromě úseků, vedoucích po existujícím tělese, bude řešení železničního spodku upřesněno 

průzkumem v dalším stupni projektové dokumentace. Dále bude potřeba provést revize 

současného stavu železničního spodku a lokálních závad (např. zbahnění kolejového lože). 

Řešení areálu včetně napojení inženýrských sítí, zpevněných plochy a kolejové váhy v areálu 

Zlomhut je shodné s podkladem a v této práci není dále rozváděno. Nové sítě si vyžádají 

překop kolejiště v km 0,236 000. Křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi je patrné ze 

situace. Vzhledem k využití této lokality v minulosti, se zde mohou nacházet mnoho 

dalšíchsítí, často dnes už nevyužívaných, jejichž přesné umístění a stav není spolehlivě znám.  

7.1.6. Provozní řešení po úpravě 

 

Zátěž pro stávající zpracovatele šrotu (Trojek, AC plus, Demonta) bude přivážena cca jednou 

týdně v ucelené soupravě, ze které budou vozy po částech sunuty k jednotlivým pracovištím.  

Zátěž do areálu bude do areálu Zlomhut sunuta v kuse jako celá souprava (předpokládáno 

10 vozů) přes střední část koleje č.1 mezi výhybkami č.20 a č.25 o užitné délce cca 194 m. 

shodné s užitečnou délkou pro nakládku a vykládku v areálu. Jako rezervní odstavná kapacita 

bude sloužit kolej č.1a. 

 

Shrnutí: 

 kolej č.1 – už.dl. 358 m – manipulační kolej, rozpouštění a tvorba souprav 

 kolej č.1a – už.dl. 100 m - výtažná / rezervní odstavná kolej 

 kolej č.3 – už dl. 332 m – nákladní kolej 

 kolej č.5 – napojení vlečky AC Plus  
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7.2. Varianta 2 – oprava koleje 

 

Tato varianta řeší úpravy liché kolejové skupiny s myšlenkou maximálně optimalizovat 

efektivitu práce a výkonost kolejiště. Veškeré navržené úpravy jsou sice nákladnější oproti 

variantě 1, ale toto by mělo být vykoupeno snížením provozních nákladů a zvýšenou 

bezpečností provozu.  

7.2.1. Zdůvodnění varianty 

Aby se eliminoval problém případného využití násypky pro nakládání hlušiny, jak bylo 

popsáno ve zdůvodnění předešlé varianty, je potřeba zajistit dostatečně dlouhou a volnou 

kolej určenou pro posouvání soupravy při nakládání materiálu. Odhady dříve zamýšleného 

projektu odvozu hlušiny společnosti Ridera Bohemia hovoří o 1 až 2 soupravách denně 

s cca 12 vozy (viz kapitola Provozní požadavky). 

Další nevýhodou levné varianty byla manipulace souprav s křížením přes hlavní kolej a 

omezující by v případě zvýšené zátěže v budoucnu byla užitečná délka kolejí. 

7.2.2. Návrh řešení 

 

Kolej do  areálu společnosti Zlomhut bude napojena přímo z koleje č.5 z výhybky č. 20, 

za odbočnou větví navazuje oblouk R = 190 m, kterým se trasa napojuje na přímou podle 

původního řešení od firmy Tebodin. Zbytek koleje vedené v areálu je shodný s projektem. 

Celková délka koleje činí 260,497 m. Dále je návrh shodný s variantou 1. 

Část hrušovského zhlaví bude posunuta (výhybky č.16 a spojky mezi výhybkami č.13 a 14). 

U výtažné koleje č.1a vzroste užitečná délka na 227 m. 

Výhybkou č.16 bude napojena obnovená část koleje č.5. Bude sloužit jako manipulační kolej 

pro přísun zátěže na vlečku Zlomhut, posun soupravy při sypání odváženého hlušinového 

materiálu z násypky a dál pro nakládku a vykládku kovového šrotu na pracovišti společnosti 

Trojek. Zbylá část koleje k hrušovskému zhlaví bude zrušena. 

Napojení vlečky AC plus bude nově přeloženou výhybkou č.26 z koleje č.3, kolej č.5 bude 

pouze křížit přes vloženou kolejovou křižovatku č.K26. 
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Stávající kolej č.3 bude prodloužena a výhybkou č.21 napojena na kolej č.5. Bude 

manipulační pro přísun zátěže na vlečku AC plus. Případně bude sloužit pro rozpouštění 

příchozí soupravy (už.dl.210 m).  

 

7.2.3. Směrové a výškové řešení 

 

Směrové vedení všech zřizovaných kolejí je pro vlečku navrženo na rychlost 40 km/h dle 

normy (12), všechny použité oblouky mají poloměr r = 190 m, včetně oblouků v odbočných 

větvích výhybek. Nebyly navrženy přechodnice ani převýšení v oblouku. V obloucích se 

provede příslušné rozšíření koleje.  

Výškové řešení nebylo podrobně řešeno, v prostoru kolejiště bude kopírovat stávající 

niveletu. 

V následujících tabulkách jsou popsány směrové prvky navrhovaných kolejí. Hlavní staničení 

je stávající. 

 

Tabulka 4 - Směrové poměry: Úpravy liché skupiny, V2, kolej Zlomhut 

Varianta 2 - kolej Zlomhut 

Staničení /km/ Směr. prvek Délka /m/ 

0,565600=            
0,000000 

Výhybka č.20 (v odbočné) 
JS49-1:7,5-190-Ppb 25,185 

0,025185 oblouk R = 190 m 27,860 

0,053045 přímá 23,729 

0,076774 oblouk R = 190 m 58,723 

0,135497 přímá 125,000 

0,260497 Celkem 260,497 

 

Tabulka 5 - Směrové poměry: Úpravy liché skupiny, V2, kolej č.3 

Varianta 2 - napojení koleje č.3 

Hl. staničení /km/ Staničení /km/ Směr. prvek Délka /m/ 

0,565600 0,000000 
Výhybka č.25 (v přímé) 
JS49-1:7,5-190-Llb 25,222 

0,590822 0,025222 přímá 98,184 

0,714228 0,123406 Celkem 123,406 
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Tabulka 6 - Směrové poměry: Úpravy liché skupiny, V2, kolej č.5 

Varianta 2 - kolej č.5 

Hl. staničení /km/ Staničení /km/ Směr. prvek Délka /m/ 

0,473135 0,000000 
Výhybka č.16 (v odbočné) 
JS49-1:7,5-190-Llb 25,185 

0,498346 0,025185 přímá 17,057 

0,515190 0,042242 oblouk R = 190 m 25,185 

0,540380 0,067427 
Výhybka č.20 (v přímé) 
JS49-1:7,5-190-Llb 25,222 

0,565593 0,092649 přímá 193,855 

0,759561 0,286504 
Výhybka č.25 (v odbočné) 
JS49-1:7,5-190-Llb 25,185 

0,784546 0,311689 přímá 12,232 

0,796675 0,323921 oblouk R = 190 m 26,415 

0,822907 0,350336 přímá 195,955 

1,018637 0,546291 Celkem 546,291 

 

Tabulka 7 - Směrové poměry: Úpravy liché skupiny, V2, kolejová spojka 

Varianta 2 - kolejová spojka (výh.č.13 a 15) 

Hl. staničení /km/ Staničení /km/ Směr.prvek Délka /m/ 

0,394605 0,000000 
Výhybka č.13 (v odbočné) 
JS49-1:7,5-190-Llb 25,185 

0,419717 0,025185 přímá 20,588 

0,440062 0,045773 
Výhybka č.15 (v odbočné) 
JS49-1:7,5-190-Llb 25,185 

0,465235 0,070958 Celkem 70,958 

 

Tabulka 8 - Směrové poměry: Úpravy liché skupiny, V2, kolej č.26 

Varianta 2 - napojení koleje č.26 

Staničení /km/ Směr.prvek Délka /m/ 

1,017277=            
0,000000 

Výhybka č.26 (v odbočné) 
JS49-1:7,5-190-Llb 25,185 

0,025185 přímá 16,069 

0,041254 Křižovatka č.K26 1:7,5 25,889 

0,067143 Celkem 67,143 

 
 
 
  



 

50 
 

7.2.4. Železniční svršek 

 

Navrhnut je železniční svršek s kolejnicemi S49 s tuhým upevnění na betonových pražcích 

SB8, rozdělení pražců „c“. Kolejové lože z vysokopecní strusky. U navrženého řešení bylo 

použito 6 výhybek JS49-1:7,5-190 a 1 kolejová křižovatka K 1:7,5. 

Bude vhodné zrevidovat stav ponechaného železničního svršku, zejména poruch zmíněných 

v kapitole 3, v celém kolejiště a zřídit nápravu, případně využít regenerovaného materiálu. 

 

7.2.5. Železniční spodek 

 

Zásady řešení jsou shodné s variantou 1. 

 

7.2.6. Provozní řešení po úpravě 

 

Zátěž pro stávající zpracovatele šrotu (Trojek, AC plus, Demonta) bude přivážena cca jednou 

týdně v ucelené soupravě, ze které budou vozy po částech sunuty k jednotlivým pracovištím. 

Pro tvorbu souprav bude sloužit úsek kolej č.1 o užitné délce 648 m. Pro rozpouštění 

soupravy bude využita kolej č.3 (už. dl. 210 m), s podmínkou řazení zátěže pro vlečku AC plus 

na konci vlaku. Případně lze zátěž za lokomotivu, která je určena jinam, lze vozy odstavit na 

kolej č.3b (už. dl. 85 m). 

Zátěž do areálu bude do areálu Zlomhut sunuta v kuse jako celá souprava přes kolej č.5 

(resp. nově č.3) mezi výhybkami č.20 a č.21 (resp. č.26).  

Při nakládání hlušinového materiálu do vozu z násypky, bude souprava pojíždět po koleji č.5 

(resp. nově č.3) a výtažné koleji č.1a. Po tu dobu budou vyloučeny ostatní manipulační jízdy. 

 

Shrnutí: 

 kolej č.1 – už.dl. 648 m – manipulační kolej, tvorba souprav 

 kolej č.1a – už.dl. 227m - výtažná kolej 

 kolej č.3 – už dl. 210 m – rozpouštění souprav, napojení vlečky AC Plus 

 kolej č.3b – už.dl. 85 m – manipulační rezerva pro rozpouštění souprav 

 kolej č.5 - napojení vlečky AC Plus, nákladní kolej 
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8.  

 

Záměry zavedení spojení Ostrava – Orlová pomocí vlakotramvaje a problematika věci byly 

popsány v kapitole 5. Rozebrány byly koncepce studií, kapacitní a technické požadavky. 

V této kapitole bude řešen konkrétní návrh ve vazbě na MK Heřmanice.  
 

8.1. Řešení studie Dopravního projektování a jeho nedostatky 
 

V úseku, kdy je trasa vedena s částečným využití stávajícího tělesa vlečky je trať 

zdvoukolejněna, narovnání trasy pro splnění minimálního poloměru R = 330 m je v širé trati 

možné, byť nákladné. Vedení trasy přes MK Heřmanice je ale poněkud složitější, narovnat 

trasu na minimální poloměr R = 300 m (330 m v řešeném úseku) znamená provést zásahy do 

areálu, které jsou nežádoucí.  

Na rychvaldském zhlaví bylo navrženo prodloužit hlavní dopravní koleje č.2 a 4 a vést je 

dostatečně obloukem R = 330 m přes nový most. Ten má být 3 kolejný, přičemž 3. kolej 

vedoucí k odvalu, pokračování koleje č.1, prochází přes dnes již oplocený areál firmy AC plus. 

Prodloužená kolej č.4 vede přes nároží budovy patřící firmě Zapa beton. Napojení koleje č.16 

od společnosti Demonta bude v případě smíšené koncepce provozu bude při manipulačních 

jízdách komplikovat provoz v traťové koleji. Výhybka je navíc vložena v přechodnici oblouku. 

Dalším problémem je časté použití křižovatkových výhybek a dvojitých kolejových spojek, 

které jsou drahé a pro svou konstrukční složitost náročné na údržbu. 

Co se týče koncepce provozu, stavební uspořádání odpovídá smíšenému provozu, při kterém 

by za prvé bylo složité provážení nákladních vlaků a hlavně konstrukční uspořádání koleje by 

bylo kompromisem, co se týče převýšení kolejnic, viz další kapitola. 

 

Obrázek 26 - Schéma úprav podle Dopravního projektování  
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8.2. Zdůvodnění koncepce provozu  

 

Posouzení celé části B v projektu (1): Cílový denní rozsah osobní dopravy s nutností zajistit 

v mezerách provážení nákladních vlaků v řešeném úseku zapříčiňuje potřebu trať navrhnout 

dvoukolejnou (1).  

Původní studie (10) řešila tuto trasu ve dvou variantách. Varianta střed A počítala 

s vybudováním nové souběžné koleje čistě pro vlakotramvaj, provoz bude oddělen, křižování 

proběhne na výhybnách. Varianta střed B mimo jiné počítala pouze s jednokolejnou 

variantou s výhybnami.  

Možnost odděleného provozu má několik výhod. Společné využití koleje by vedlo ke 

konstrukčnímu kompromisu ohledně převýšení koleje. V případě mého úseku a přilehlé širé 

trati je navržen ve studii nejmenší poloměr r = 330 m. Rychlost zde má být snížena na 80 

km/h. V případě oddělené koncepce lze navrhnout kolej čistě osobní s dostatečným 

převýšením a kolej nákladní. 

V tabulce dále je uvedeno několik možných případů směrového řešení v širé trati. Pro 

srovnání je zde řešení při smíšeném provozu při teoretickém převýšení a při největším 

převýšení pro zatíženou trať. Je zde uveden nedostatek převýšení pro vlakotramvaj s 

traťovou rychlostí a přebytek převýšení pro pomalé nákladní vlaky s rychlostí 40 km/h, který 

by se v důsledku jejich vysoké hmotnosti značně podílel na ojetí vnitřní kolejnice. Tato 

varianta využívá limitních hodnot, oboustranně nevýhodných 

Oddělená koncepce provozu dovoluje vyšší traťovou rychlost při využití maximálních 

dovolených hodnot nedostatku převýšení a maximálního možného převýšení 160 mm (resp. 

150 mm pro poloměr R = 275 m). Pro zachování projektované traťové rychlosti 100 km/h je 

pak potřeba poloměr pouze R = 407 m. Další možností je při mírném snížené traťové 

rychlosti použít menších oblouků a zmizí nutnost narovnávat směrové vedení trasy oproti 

poloze stávajícího tělesa. Pro srovnání je uveden přebytek převýšení, který by tu teoreticky 

měli pomalé nákladní soupravy. Tučně jsou označeny alternativy, které bych v širé trati 

preferoval, protože umožňují vyšší rychlost nebo menší stavební náklady (narovnání 

směrového řešení) než klasická dvoukolejná trať se smíšeným provozem. 
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Tabulka 9 - Srovnání možných parametrů trasy 

Varianta 
Poloměr    
R [m] 

Převýšení D 
[mm] 

Maximální 
rychlost         
v [km/h] 

Nedostatek 
převýšení       
I [mm] 

Rychlost       
nákl. 

soupr.       
v [km/h] 

Přebytek 
převýšení       
E [mm] 

Smíšený provoz, Rmin úseku 330 140 (Deq ) 80 89 40 83 

Smíšený provoz, Rmin úseku 330 120 (zatíž.trať) 80 109 40 63 

Osobní kolej, Rmin úseku 330 160 90 130 40 103 

Osobní kolej, Rmin úseku 330 150 90 108 40 93 

Osobní kolej, Rmin (100 km/h) 407 160 100 130 40 114 

Osobní kolej, Rn 300 160 85 124 40 97 

Osobní kolej, Rlim (80 km/h) 275 150 80 125 40 150 

Nákladní kolej, Rmin úseku 330 0 40 57     

Nákladní kolej, Rmin úseku 330 50 40 7 30 18 

Překročení hodnot: žlutá -  doporučených, oranž. - limitních (mezních), červ. - maximálních (minim.) 

 

Tabulka 10 - Hodnoty nedostatků a přebytků převýšení (ČSN 73 6360)  

 

 

Další nevýhoda smíšeného provozu je velká závislost nákladní dopravy na mezerách 

v intervalech té osobní. V případě oddělené koncepce, stačí vyřešit křížení jednotek 

vlakotramvají v zastávkách, obsazení koleje u nástupiště způsobí krátkodobé omezení pro 

nákladní vlak. Případně je možné zřídit zvláštní předjízdnou kolej. Jinak bude provážení 

nákladních vlaků a manipulačních jízd nezávislé. To se vyplatí i v MK Heřmanice, kdy některé 

manipulační jízdy by zasahovaly do hlavních kolejí. Provoz bude řízen s TZZ 3. stupně, trať 

bude rozdělena na autobloky. Z uvedených důvodů řeším kolejiště pro oddělenou koncepci 

provozu. 
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8.3. Rozvržení dopravních kolejí 

 

Rozmístění vlaků na dopravních kolejích v době špičky dle studie (1): 

 Kolej č.5 (dl.550 m) – manipulující nákladní vlak  

 Kolej č.3 (dl.606 m) – předjížděný Vn Ostrava – Doubrava 

 Kolej č.1 (dl.724 m) – projíždějící os. vlak směr Ostrava – Orlová 

 Kolej č.2 (dl.837 m) – projíždějící os. vlak směr Orlová – Ostrava 

 Kolej č.4 (dl.674 m) – předjížděný Pn  směr Doubrava – Ostrava 

V dopravně Heřmanice pro zvládnutí dopravní špičky je potřeba pět dopravních kolejí. 

Trakčním vedením se opatří tranzitní koleje č.1 a č.2. 

 

Rozmístění vlaků na dopravních kolejích v době špičky pro koncepci odděleného provozu:: 

 Kolej č.2 – projíždějící os. vlak  

 Kolej č.4a – předjížděný os. vlak (zastávka) 

 Kolej č. 4 –  projíždějící nákl. vlak  

 Kolej č.6  – předjížděný nákl. vlak 

 Kolej č.8  – předjížděný nákl. vlak (rezerva) 

 

Rozmístění vlaků na dopravních kolejích v době špičky pro koncepci jednokolejné tratě: 

 

 Kolej č.2 – projíždějící os. vlak (směr Orlová – Ostrava) 

 Kolej č. 4 –  projíždějící os. vlak (směr Ostrava – Orlová) 

 Kolej č.6  – předjížděný nákl. vlak (směr Doubrava – Ostrava) 

 Kolej č.8  – předjížděný nákl. vlak (směr Ostrava – Doubrava) 
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8.4. Varianta 2-kolejné tratě s odděleným provozem 

 

Kromě uvedených změn, bude podoba tratě, její stavební uspořádání, osové vzdálenosti 

nebo navržená zastávka Heřmanice, Doly odpovídat studii (1). Koncepce provozu bude ale 

oddělená, viz předchozí kapitoly.  

První kolej (osobní, v kolejišti kolej č.2) bude určená výhradně pro vlakotramvaje, traťová 

rychlost - 100 km/h - bude v místech s nepříznivými směrovými podmínkami snížena. 

V oblasti manipulačního kolejiště bude rychlost snížena z důvodů poloměrů oblouků, polohy 

výhybek a reálné rychlosti vlaku okolo zastávky. Kolej bude elektrifikována. 

Druhá kolej (nákladní, v kolejišti kolej č.4) bude sloužit pro nákladní dopravu s rychlostí 40 

km/h. Za hrušovským zhlavím bude jako kolej č.4a elektrifikována a bude sloužit jako druhá 

kolej výhybny pro vlakotramvaje.  

V případě alternativní volby trakce (obě koleje elektrifikovány nebo použití jednotek 

vlakotramvaje s nezávislou trakcí) bude možné využít nákladní kolej také pro osobní dopravu 

se sníženou rychlostí.  

Řešení rychvaldského zhlaví přináší mnohé problémy, zejména v důsledku stísněných 

poměrů a poloze mostu. Proto jsem rozpracoval jsem 3 alternativy, které budu srovnávat. 

Řešení hrušovského zhlaví je shodné. 

 

8.4.1. Řešení hrušovského zhlaví 

 

Osobní kolej č.2 směrem od Ostravy povede po stávajícím tělese podél objektu věznice. Za 

kolejovou spojkou s rychlostí 40 km/h následuje oblouk r = 370 m s přechodnicemi. 

Vzhledem k akceleraci (cca 1 – 1,65 m/s2) a brždění souprav vlakotramvaje do následující 

zastávky je oblouk navržen pro rychlost 40 km/h.  

Nákladní kolej č.4 s traťovou rychlostí povede souběžně v osové vzdálenosti 4,75 m. 

Napojení koleje č.16 bude novou výhybkou č.8. Následuje oblouk r = 190 m a přímá podél 

nástupiště zastávky. 

Zastávka s nástupištěm délky 67 m bude umístěna v následující přímé před železničním 

přejezdem. Osobní kolej č.2 zde bude sloužit pro směr na Ostravu, kolej č.4b bude využita 

jako výhybna vlakotramvají u nástupiště směrem na Rychvald. Osová vzdálenost bude 

v oblouku rozšířena na 5,0 m.  
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Konstrukce bude odpovídat specifikacím ve studii Dopravního projektování (1) s výškou 

nástupní hrany 350 mm nad T.K. Nástupiště bude vybaveno přístřeškem, VO a informačním 

systémem, na stávající obslužnou komunikaci povede z nich skloněná rampa. V současné 

době nepředpokládám velkou intenzitu chodců, ani cestujících. Neuvažuji tedy se stavbou 

komunikace pro pěší, pro očekávanou intenzitu postačí stávající komunikace. 

Dobu prodlevy vlakotramvaje na nákladní koleji z důvodu křižování a zastavení v zastávce 

jsem odhadl na max. 5 min, protože intenzita cestujících je velmi malá. V případě špičkového 

intervalu 15 minut zbývá 10 min. volných pro nerušený průjezd nákladní soupravy. Pro 

křižování budou sloužit kolejové spojky mezi výhybkami č.6 a 7, a výhybkami č.12 a15.  

Za zastávkou následuje přejezd, který bude rekonstruován (celopryžový) a rozšířen na 

2 koleje. Osobní kolej bude v oblouku r = 500 m, nákladní r = 190 m, oba bez převýšení, pro 

rychlost 40 km/h. Osová vzdálenost za oblouky bude 6,0 m. Obě hlavní koleje budou dále 

v přímé, resp. rovnoběžné se sousedními stávajícími kolejemi (nyní chybí přesné zaměření)  

Napojení liché kolejové skupiny spojkou bude přeloženo ve shodě s variantou 2 řešení liché 

skupiny. Přejíždění souprav z nákladní koleje bude realizováno kolejovou spojkou (výhybky 

č.12 a 14). Zde bude druhé limitující místo, když budou nákladní a manipulační vlaky při cestě 

na lichou skupinu křížit osobní kolej č.2 v délce 8,0 m v přímé.  

Matečná kolej sudé kolejové skupiny bude začínat nyní z nákladní koleje č.4 výhybkou č.13.  

Osobní kolej č.2 bude nová, nákladní kolej č.4 bude v kolejišti bude, po ověření polohy koleje 

a kontrole technického stavu, ponechána stávající. Stávající koleje č. 6, 8 budou ponechány 

jako předjízdné pro vyhýbání nákladních vlaků (kolejč.10 bude rezervní odstavná) 
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8.4.2. Řešení rychvaldského zhlaví – varianta A 

 

Z důvodu překážející budovy firmy Zapa-beton nelze prodloužit nákladní kolej č.4. Její úprava 

polohy by vyžadovala posun celého zhlaví, což by bylo neúměrně nákladné. Stejně tak třeba 

respektovat polohu areálu AC Plus a polohu napojení liché kolejové skupiny vzhledem 

k užitným délkám. 

Dalším omezením je potřeba zachování klopné koleje se stávající užitnou délkou a její 

napojení. Změna polohy by vyžadovala velké a nežádoucí investice.  

Oblouk za řešeným úsekem bude přeložen, z důvodu stavby MÚK, viz kapitola 2.5. U konce 

úseku budou trasa narovnána z důvodu plánované stavby přivaděče ke zmíněné stavbě. 

Narovnání se dotkne i konce klopné koleje č.1k v délce 60 m. Ta bude dostavena se stejnou 

konstrukcí jako stávající.  

Nákladní kolej č.4 bude stávající, končit bude ve stávající matečné koleji sudé skupiny, ta 

bude osobní kolej č.2 bude křížit přes kolejovou křižovatku K30 se stejným úhlem křížení jako 

rušená výhybka č.30, kterou nahradí. Do matečné koleje bude za křížením ústit i lichá 

kolejová skupina (výhybka č.32, opačná oproti původní) a navazovat bude traťová nákladní 

kolej č.1b. Zátěž ze sudé skupiny nákladních kolejí (včetně traťové koleje č.4) bude tedy 

pokračovat zase po nákladní koleji. Napojení liché skupiny bude jinak beze změny 

manipulační jízdy z ní nebudou křížit osobní kolej č.2 a narušovat provoz. Za krátkou přímou 

kolej pokračuje obloukem r = 310 m přes nový most. 

Osobní kolej č.2 bude povede v přímé přes kolejovou křižovatku K30, dále do oblouku 

r = 290 m s přechodnicemi vedoucím po novém mostu. Zde bude traťová rychlost snížena ze 

100 km/h na 70 km/h. Limitujícím faktorem je zejména délka vzestupnice a snaha snížit 

osovou vzdálenost kolejí na mostě a tím i jeho šířku a náklady na jeho stavbu. Vzestupnice je 

tedy navržena s mezním sklonem n = 6. V. Nedostatek převýšení 119 mm překračuje mezní 

hodnotu, ale pořád nepřesahuje tu maximální. Vzhledem k provozováním pouze lehkých 

vozidel je tato skutečnost akceptovatelná. 

Most bude železobetonový s průběžným kolejovým ložem v šíři potřebné ro průjezd 

mechanizace. Mostovka bude nesena žb trámy, staticky bude konstrukce působit jako rám. 

Osová vzdálenost kolejí bude 7,33 až 7,385 m. To je dáno nutnými poloměry oblouků 

(vzestupnice, převýšení, umístění transformované výhybky atd.).  
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Za mostem pokračuje obě koleje po rozšířeném násypu v osové vzdálenosti 4,75 m. Trasa je 

za oblouky přímá až do konce úseku.  

Klopná kolej č.1k bude napojena na nákladní kolej č.1b z oblouku pomocí transformované 

výhybky, aby tak nedošlo k podstatnému zkrácení užitné délky.  

 

8.4.3. Řešení rychvaldského zhlaví – varianta B 

 

Úspornou variantou je ponechat stávající kolej č.1b a 1c, využít stávající polohu mostu 

a případně využít část zasanované stávající konstrukce opěr. Konstrukci včetně opěr rozšířit a 

dostavit most do šíře, umožňující vložení druhé koleje.  

Řešení je provozu je jinak principielně stejné jako u varianty A. Osobní kolej č.2 bude nová. 

Nákladní kolej č.1 bude původní, vyměněna bude pouze nezbytná část v souvislosti 

s modernizací mostu. A nová bude spojka stávající výhybky č.32 s matečnou kolejí sudé 

kolejové skupiny vedená přes osobní kolej č.2 přes kolejovou křižovatku jako u varianty A. 

Stávající poloměry jsou cca 150 a 155 m jsou dosud pro nákladní vlaky vyhovující. Pokud se 

nezmění skladba vozů v soupravách, a pokud bude vlastník dráhy souhlasit, bude možné 

poloměry ponechat.  

 

Osobní kolej č.2 povede přes dostavený dvoukolejný most v oblouku r = 235 m 

s přechodnicemi. Rychlost v oblouku bude snížena ze 100 km/h na 70 km/h. Poloměr byl 

zvolen s cílem přiblížit se na mostní konstrukci stávajícímu směrovému řešení (osová 

vzdálenost 5,8 až 6,9 m) a současně aby se dala v omezeném prostoru zřídit přechodnice se 

vzestupnicí. Ta bude navržena s mezním sklonem n = 6. V. Nedostatek převýšení 126 mm 

atakuje maximální hodnotu, což vzhledem k provozováním pouze lehkých vozidel je 

přijatelné. 

 

Vzhledem ke stísněným podmínkám a malému poloměru oblouku není možné dodržet 

standartní osovou vzdálenost. Je třeba minimální osovou vzdálenost nové a staré koleje 

stanovit na základě jmenovité osové vzdálenosti. Ta je ověřena výpočtem (viz dále). Na 

stranu bezpečnou je počítáno s širšími vozidly a zanedbána menší šířka jednotek 

vlakotramvají.  
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 JMENOVITÁ OSOVÁ VZDÁLENOST KOLEJÍ PRO ŠIRŠÍ VOZIDLA: 

 

a= 17 m 

h1= 3,55 m 

h2= 2,00 m 

 

Vnější kolej: 

v=     70  km/h 

R=   235  m 

e= 1441  mm  

převýšení v koleji: 

 pe=120 mm Deq=pt=246 mm I=126 mm E=120 mm 

  

Vnitřní kolej: 

v=     30  km/h 

R=   150  m 

e= 1447  mm  

převýšení v koleji: 

 pi=0 mm Deq=pt=71 mm I=71 mm E=0 mm 

 

Výpočet šířky poloviny jmenovitého průjezdného průřezu pro vnitřní kolej 

 

Šířková přirážka Se vyvolaná přesahem vozidel, pro vnější stranu vnitřní koleje: 

mm
e

R

a
Se 8,246

2

14351447

150.8

17.1000

2

1435

8

1000 22

 

 

Šířková přirážka Qe vyvolaná vlivem kvazistatického náklonu vozidel pro vnější stranu vnitřní 

koleje: 

mmhIQe 3,6)050,2)(5071(2,0)50)(50(2,0
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Šířková přirážka T1 vyvolaná nepřesnostmi ve směrové poloze koleje je stanovenou 

konstantní hodnotou  

mmT 0,301  

 

Šířková přirážka T2 zahrnující vlivy nepřesností převýšení v mm pro geometrické a dynamické 

vlivy: 

mmhT g 0,200,2.1010.2  

mmhT d 0,6)5,00,2(4)5,0(4.2  

 

Šířková přirážka T3 vyvolaná kmity způsobenými dynamickými změnami ve spolupůsobení 

koleje a vozidla (nikoliv odchylkami v převýšení) pro vnější stranu vnitřní koleje: 

mmhT e 3,26)5,00,2(5,17)5,0(5,173  

 

Šířková přirážka T4 pokrývající výchylky vozidel vlivem nesouměrného zatížení nákladem: 

mmhT 3,20)5,00,2(5,13)5,0(5,134  

 

Šířková přirážka T5 vyvolaná nesouměrnostmi ve stavbě nebo seřízení vozidel: 

mmhT 0,6)5,00,2(4)5,0(45  

 

Šířka vnější poloviny jmenovitého průřezu vnitřní koleje je: 

mm

TTTTTTQSbb edgeekje

7,20810,63,203,260,60,200,303,68,2461720

543.2.21
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Výpočet šířky poloviny jmenovitého průjezdného průřezu pro vnější kolej 

 

Šířková přirážka Si vyvolaná přesahem vozidel, pro vnitřní stranu vnější koleje: 

mm
e

R

a
Si 7,156

2

14351441

235.8

17.1000

2

1435

8

1000 22

 

 

Šířková přirážka Qi vyvolaná vlivem kvazistatického náklonu vozidel pro vnitřní stranu vnější 

koleje: 

mmhEQi 0,21)5,00,2)(50120(2,0)50)(50(2,0  

 

Šířková přirážka T1 vyvolaná nepřesnostmi ve směrové poloze koleje je stanovenou 

konstantní hodnotou  

mmT 0,301  

 

Šířková přirážka T2 zahrnující vlivy nepřesností převýšení v mm pro geometrické a dynamické 

vlivy: 

mmhT g 0,200,2.1010.2  

mmhT d 0,6)5,00,2(4)5,0(4.2  

 

Šířková přirážka T3 vyvolaná kmity způsobenými dynamickými změnami ve spolupůsobení 

koleje a vozidla (nikoliv odchylkami v převýšení) pro vnější stranu vnitřní koleje: 

mmhT i 3,5)5,00,2(5,3)5,0(5,33  

 

Šířková přirážka T4 pokrývající výchylky vozidel vlivem nesouměrného zatížení nákladem: 

mmhT 3,20)5,00,2(5,13)5,0(5,134  

 

Šířková přirážka T5 vyvolaná nesouměrnostmi ve stavbě nebo seřízení vozidel: 

mmhT 0,6)5,00,2(4)5,0(45  
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Šířka vnější poloviny jmenovitého průřezu vnitřní koleje je: 

mm

TTTTTTQSbb edgeekji

3,19850,63,203,50,60,200,300,217,1561720

543.2.21

 

 

Jmenovitá osová vzdálenost kolejí v posuzovaném místě: 

 

mmbbb jijej 40673,19857,2081  

 

Dodržení této jmenovité osové vzdálenosti bylo ve výkresu ověřeno ekvidistantou, osová 

vzdálenost kolejí je ve všech místech prokazatelně větší. 
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8.4.4.  Řešení rychvaldského zhlaví – varianta C 

 

Cílem této varianty je ušetřit za mostní konstrukci a využít část stávají konstrukce pro 1 kolej, 

čemuž se musí podřídit směrové řešení trasy.  

Stávající mostní konstrukce vykazuje, jak bylo popsáno, značnou degradaci a šířkové 

uspořádání mostovky je nedostatečné pro průjezd mechanizace a pro drobné směrové 

úpravy v souvislosti s novým uspořádáním. 

Vzhledem k technickému stavu mostu je potřeba stanovit rozsah rekonstrukce stávající 

konstrukce. Navrhuji předběžně strhnutí stávající mostovky a nosných trámů. Na upravených 

a sanovaných opěrách bude zbudována nová mostovka dostačující šíře pro mechanizaci a 

pro mírnou úpravu směrového vedení koleje v prostoru mostu.  

V dalším stupni projektové dokumentace tato rekonstrukce bude vyžadovat odborné 

posouzení stavu, kvalifikovaný návrh a statické posouzení konstrukce. Rekonstruovaný most 

bude stejné konstrukce, mostovka bude s průběžným kolejovým ložem. 

Omezující fakt, že most je pouze jednokolejný, není vhledem k řešení zhlaví s křížením 

dopravních proudů tak problematický. Křížení nákladní a osobní koleje pouze zabírá větší 

délku koleje č.2, což se mírně projeví na obsazenosti oddílu.  

Řešení přináší ale následující problémy. Směrové vedení oblouku a jeho poloměr je závislý na 

poloze mostu, tzn. trasa se musí co nejvíce blížit současnému vedení. Dále je potřeba napojit 

koleje č.1 a 1k a traťovou nákladní kolej v oblouku pomocí transformovaných výhybek. 

A vzhledem ke smíšenému provozu po jedné společné koleji, musí být tato řešena pro velké 

rozpětí rychlostí osobních a nákladních vlaků a soupravy posunované na klopnou kolej.  

Sudá kolejová skupina bude na kolej č.2 napojena výhybkou č.30. Spojka ke koleji č.1 a 

výhybka č.2 budou zrušeny.  

Za výhybkou č.30 po nutné mezipřímé přejde kolej č.2 do oblouku r = 330 m s přechodnicemi 

se standartním sklonem vzestupnic. Nedostatek převýšení je pod mezní hodnotou (89 mm) a 

pro nákladní vlaky odpovídá teoretické převýšení přibližně navrhované hodnotě. Rychlost 

bude zde snížena ze 100 km/h na 60 km/h. V něm se nachází 3 transformované výhybky č. 

32, 33 a 34 s poloměrem vnitřní odbočné větve r = 198,274. Ty se napojují na stávající koleje 

pokračujícím obloukem o stejném poloměru, do kterého je vložena sestupnice. Napojení 

zachovává polohu stávajících kolejí. Zbytek je řešen jako v předešlých variantách.  
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8.4.5. Směrové a výškové poměry 

 
Směrové vedení hlavní, osobní kolej č.2 odpovídá traťové rychlosti 100 km/h. Ta je snížena 

pouze v obloucích přilehlých zastávce a v oblouku u rychvaldského zhlaví z důvodu 

nepříznivých směrových poměrů. Ostatní koleje jsou navrženy na rychlost 40 km/h včetně 

oblouků v odbočných větvích všech výhybek. Všechny použité oblouky mají poloměr r >= 190 

m. Směrové prvky jsou v souladu s normou (12). V obloucích se provede příslušné rozšíření 

koleje. Výškové řešení nebylo podrobně řešeno, trasa bude kopírovat stávající niveletu. 

V následujících tabulkách jsou popsány směrové prvky hlavních kolejí a vybrané další 

charakteristiky všech variant. Spojky a napojení stávajících kolejí zde není uvedeno. Hlavní 

staničení je od bodu změny stávajícího staničení nové, v ose koleje č.2. 

 
Tabulka 11 - Směrové poměry: Úprava pro vedení vlakotramvaje, 2k-A, osobní kolej č.2 

Varianta 2kolejná - A - kolej č.2 Rychlost             
km/h 

Převýšení 
D /mm/ 

Nedostatek 
převýšení I /mm/ Staničení /km/ Směr.prvek Délka /m/ 

0,828741 přímá 3,687 100     

0,832428 
Výhybka č.6 (v přímé)          
JS49-1:9-190-Llb 27,138       

0,859566 přímá 44,834 100     

0,902169 
přechodnice                        
(sklon vzest.:10.V, standartní) 20,000 40     

0,904400               
=0,000000 (změna staničení) - 40     

0,017769 oblouk R = 370 m 69,592 40 50 1 

0,087361 
přechodnice                        
(sklon vzest.:10.V, standartní) 20,000 40     

0,107361 přímá 72,749 zastávka     

0,180110 oblouk R = 500 m 42,654 40 0 38 

0,222764 přímá 84,799 100     

0,307563 
Výhybka č.14 (v přímé) 
JS49-1:7,5-190-Lpb 25,222 100     

0,332785 přímá 57,693 100     

0,390478 
Výhybka č.18 (v přímé) 
JS49-1:7,5-190-Llb 25,222 100     

0,415700 přímá 777,947 100     

1,193647 Křižovatka č.K30 -1:9 33,230 100     

1,226877 přímá 8,710 100     

1,235587 
přechodnice               
(sklon vzest.: 6.V, mezní) 33,600 70     

1,269187 oblouk R = 290 m 182,455 70 80 119 

1,451642 
přechodnice               
(sklon sest.: 6.V, mezní) 33,600 70     

1,485242 přímá 98,635 100     

1,583877 Celkem 1658,080       
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Tabulka 12 - Směrové poměry: Úprava pro vedení vlakotramvaje, 2k-A, kolej č.4a 

Varianta 2kolejná - kolej č.4a 

Hl. staničení /km/ Staničení úseku /km/ Směr.prvek 
Délka 
/m/ 

0,828741 0,000000 přímá 39,136 

0,867877 0,039136 
Výhybka č.7 (v přímé) 
JS49-1:7,5-190-Plb 25,222 

0,893099 0,064358 přímá 8,000 

0,901099 0,072358 
Výhybka č.8 (v přímé) 
JS49-1:9-190-Llb 27,138 

0,024762 0,099496 přímá 6,368 

0,031024 0,105864 oblouk R = 190 m 45,985 

0,076263 0,151849 přímá 105,465 

0,181411 0,257314 oblouk R = 190 m 16,205 

0,197777 0,273519 přímá 64,526 

0,262582 0,338045 
Výhybka č.12 (v přímé) 
JS49-1:7,5-190-Lpb 25,222 

0,287804 0,363267 přímá 8,000 

0,295804 0,371267 
Výhybka č.13 (v přímé) 
JS49-1:9-190-Ppb 27,138 

0,322942 0,398405 Celkem 398,405 

 
 

Tabulka 13 - Směrové poměry: Úprava pro vedení vlakotramvaje, 2k-A, nákladní kolej č.1a 

Varianta 2kolejná - A - spojka a kolej č.1b 

Hl. staničení /km/ Staničení úseku /km/ Směr.prvek Délka /m/ 

1,193749 0,000000 Křižovatka č.K30 -1:9 33,230 

1,226749 0,033230 přímá 24,886 

1,251542 0,058116 
Výhybka č.32 (v přímé) 
JS49-1:7,5-190-ppb 25,222 

1,277109 0,083338 přímá 8,005 

1,285238 0,091343 oblouk R = 310 m 191,087 

1,480907 0,282430 přímá 102,072 

1,583877 0,384502 Celkem 384,502 
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Tabulka 14 - Směrové poměry: Úprava pro vedení vlakotramvaje, 2k-B, osobní kolej č.2 

Varianta 2kolejná - B - kolej č.2 Rychlost             
km/h 

Převýšení 
D /mm/ 

Nedostatek 
převýšení I /mm/ Staničení /km/ Směr.prvek Délka /m/ 

0,828741 přímá 3,687 100     

0,832428 
Výhybka č.6 (v přímé)          
JS49-1:9-190-Llb 27,138       

0,859566 přímá 44,834 100     

0,904400 
přechodnice                        
(sklon vzest.:10.V, standartní) 20,000 40     

0,904400               
=0,000000 (změna staničení) - 40     

0,020000 oblouk R = 370 m 69,592 40 50 1 

0,089592 
přechodnice                        
(sklon vzest.:10.V, standartní) 20,000 40     

0,109592 přímá 72,749 zastávka     

0,182341 oblouk R = 500 m 42,654 40 0 38 

0,224995 přímá 84,799 100     

0,309794 

Výhybka č.14 (v 
přímé) JS49-1:7,5-190-
Lpb 25,222 100     

0,335016 přímá 57,693 100     

0,392709 

Výhybka č.18 (v 
přímé) JS49-1:7,5-190-
Llb 25,222 100     

0,417931 přímá 777,947 100     

1,195878 Křižovatka č.K30 -1:9 33,230 100     

1,229108 přímá 13,248 100     

1,242356 
přechodnice               
(sklon vzest.: 8.V) 67,200 70     

1,309556 oblouk R = 235 m 107,894 70 120 126 

1,417450 
přechodnice               
(sklon sest.: 8.V) 67,200 70     

1,484650 přímá 103,022 100     

1,587672 Celkem 1659,644       
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Tabulka 15 - Směrové poměry: Úprava pro vedení vlakotramvaje, 2k-C, osobní kolej č.2 

Varianta 2kolejná - C - kolej č.2 
Vlakotramvaj 

Nákladní 
souprava 

 
Rychlost             

km/h 
Převýšení 
D /mm/ 

Nedostatek 
převýšení I 

/mm/ 

Nedostatek 
převýšení I 

/mm/ 
Staničení 

/km/ Směr.prvek 
Délka 
/m/ 

0,828741 přímá 3,687 100       

0,832428 
Výhybka č.6 (v přímé)          
JS49-1:9-190-Llb 27,138         

0,859566 přímá 44,834 100       

0,904400 
přechodnice                        
(sklon vzest.:10.V, standartní) 20,000 40       

0,904400               
=0,000000 (změna staničení) - 40       

0,020000 oblouk R = 370 m 69,592 40 50 1   

0,089592 
přechodnice                        
(sklon vzest.:10.V, standartní) 20,000 40       

0,109592 přímá 72,749 zastávka       

0,182341 oblouk R = 500 m 42,654 40 0 38   

0,224995 přímá 84,799 100       

0,309794 

Výhybka č.14 (v 
přímé) JS49-1:7,5-
190-Lpb 25,222 100       

0,335016 přímá 57,693 100       

0,392709 

Výhybka č.18 (v 
přímé) JS49-1:7,5-
190-Llb 25,222 100       

0,417931 přímá 777,947 100       

1,195878 
Výhybka č.6 (v přímé)          
JS49-1:9-190-Llb 27,138 100       

1,223016 přímá 5,531 100       

1,228547 
přechodnice               
(sklon vzest.: 10.V) 24,000 60       

1,252547 oblouk R = 330 m 221,872 60 40 89 17 

1,474419 
přechodnice               
(sklon sest.: 10.V) 24,000 60       

1,498419 přímá 87,842 100       

1,586261 Celkem 1658,233 *) nákladní souprava při v = 40km/h   
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8.4.6. Železniční svršek 

 
Na osobní koleji č.2 navrhuji železniční svršek s kolejnicemi S49 s pružným upevněním 

na betonových pražcích SB8, s rozdělením pražců „c“. Kolejové lože bude ze  štěrku 

frakce 32/63. Kolej bude bezstyková. V obloucích malého poloměru a na exponovaných 

místech bude rozdělení pražců a další opatření upřesněno v dalším stupni projektové 

dokumentace.  

Na ostatních kolejí železniční svršek s kolejnicemi S49 s tuhým upevnění na betonových 

pražcích SB8, rozdělení pražců „c“. Kolejové lože bude v dopravních kolejích ze  štěrku 

frakce 32/63, v ostatních z vysokopecní strusky.  

Počty navržených výhybek u jednotlivých variant je uveden ve srovnání nákladů.  

Bude vhodné zrevidovat stav železničního svršku ponechaných kolejí, zejména poruch 

zmíněných v kapitole 3, v celém kolejiště a zřídit nápravu. 
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8.4.7. Železniční spodek 

 

Navržené koleje vedou po stávajícím tělese nebo po tělese snesených kolejí. V místech, kde 

trasa opouští stávající těleso, jde o zanedbatelné přesahy, bude po zpřesňujícím průzkumu 

těleso upraveno.  

Konstrukce rozšíření násypu mezi mostem a koncem řešeného úseku je shodný se studií 

Dopravního projektování (1). Další řešení není předmětem této práce. 

Dále bude potřeba provést průzkum stávajícího spodku, zejména ověření únosnosti pláně se 

zvláštní zřetelí k lokálním vadám (např. zbahnění kolejového lože). 

 

V dalším stupni projektové dokumentace bude třeba řešit následující objekty: 

 

Most přes obslužnou komunikaci v km 1,352 500 původního staničení. Zásady řešení jsou 

nastíněny v popisu jednotlivých variant.  

 

Železniční přejezd šířky 5,0 m, dvoukolejný, v km 0,186 300 původního staničení.  

Dostavba sypné hrany na náspu klopné koleje v délce 60 m. 

 

Přejezd v km 1,283 000 původního staničení bude zrušen, protože zasahuje do oblouku 

s převýšením. Dostatečná náhrada pro obsluhu areálu AC Plus je využití silničního podjezdu 

v km 1,352 500 původního staničení.  

 

Křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi je patrné ze situace. Vzhledem k využití této 

lokality v minulosti, se zde mohou nacházet mnoho dalších sítí, často dnes už nevyužívaných, 

jejichž přesné umístění a stav není spolehlivě znám.  

 

Je třeba přeložit nadzemní vedení plynu v km 0,746 000 a nadzemní vedení v km 1,050 000 

původního staničení. Tyto sítě budou přeloženy pod zem z důvodu umístění trakčního vedení 

koleje č.2. 
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8.5. Varianta 1-kolejné tratě 

 

Podle zmiňované studie (1) je pro očekávaný provoz nezbytné navrhnout trať jako 

dvoukolejnou. V případě časového oddělení provozu (časové odsunutí nákladní dopravy) a 

mírného snížení intervalu osobní dopravy (zvláště o víkendu) by mohla být použita podstatně 

levnější varianta jednokolejná, s dobudováním nutných výhyben, po vzoru varianty střed B, 

původní studie z roku 2006 (10). Vyhýbání souprav vlakotramvaje by bylo v řešeném úseku 

uskutečněno po celé délce manipulačního kolejiště, kde budou tomuto účelu vyhrazeny 

koleje č.2 a 4. Křížení tak bude probíhat za jízdy v určitém časovém intervalu, který umožní 

flexibilitu při zpracování grafikonu.  

Tato varianta je tu jako alternativa, srovnání je tu pouze pro zajímavost. Z důvodu jiné 

koncepce by bylo potřeba srovnávat v rámci celé tratě Ostrava – Orlová 

 

8.5.1. Řešení úprav 

 
Traťová kolej směrem od Ostravy povede po stávajícím tělese podél objektu věznice. 

Napojení koleje č.16 bude původní výhybkou č.6. Za přímou je výhybka č.7. Z odbočné větve 

pokračuje obloukem o stejném poloměru r = 300 m kolej č.2. Za přímou větví výhybky  

následuje kolej č.4 v oblouku r = 190 m. Vzhledem k akceleraci (cca 1 – 1,65 m/s2) a brždění 

souprav vlakotramvaje do následující zastávky jsou oblouky navrženy pro rychlost 40 km/h, 

bez převýšení.  

Stavební řešení i poloha zastávky odpovídá ostatním variantám. Za zastávkou následuje 

přejezd, který bude rekonstruován (celopryžový) a rozšířen na 2 koleje. Obě koleje budou 

v oblouku r = 300 m, bez převýšení, pro rychlost 40 km/h. Osová vzdálenost za oblouky bude 

6,0 m. Obě dopravní koleje budou dále v přímé, resp. rovnoběžné se sousedními stávajícími 

kolejemi (nyní chybí přesné zaměření). 

Napojení liché kolejové skupiny spojkou bude přeloženo ve shodě s variantou 2 řešení liché 

skupiny. Mezi kolejemi bude kolejová spojka (výhybky č.12 a 14) pro rychlost 40 km/h. 

Matečná kolej sudé kolejové skupiny bude začínat nyní z předjízdné koleje č.4 výhybkou 

č.13.  



 

71 
 

Hlavní kolej č.2 i předjízdná kolej č.4 v kolejišti budou nové. Každá bude určena pro jeden 

směr. Stávající koleje č. 6, 8 budou ponechány jako předjízdné pro vyhýbání nákladních vlaků 

(kolejč.10 bude rezervní odstavná 

Nákladní kolej č.4 bude končit v matečné koleji sudé skupiny novou výhybkou č.26, ze která 

bude napojena na kolej č.2 přes výhybku č.30 se stejným úhlem křížení (ale opačná než 

stávající, kterou nahradí).  

Hlavní kolej č.2 povede v přímé přes výhybku č.30 do oblouku r = 308 m s přechodnicemi. 

Most bude ve stávající poloze rekonstruován a mostovka rozšířena (viz varianta 2kC). Zde 

bude traťová rychlost snížena ze 100 km/h na 60 km/h. Poloměr je volen s ohledem na 

přizpůsobení směrového řešení poloze mostu a na potřebu umožnit vložit transformovanou 

výhybku s poloměrem v odbočné větvi R > 190 m.  

Vzestupnice je navržena se standartním sklonem. Nedostatek převýšení 88 mm překračuje 

doporučenou hodnotu, ale pořád nepřesahuje tu mezní. Převýšení přibližně odpovídá 

teoretickému převýšení pro nákladní vlaky.  

Kolej č.1 liché kolejové skupiny bude připojena na hlavní kolej č.2 před mostem obloukovou 

výhybkou č.32, klopná kolej č.1k výhybkou č.33. V návazných obloucích za odbočnými 

větvemi budou umístěny sestupnice.  

Za mostem pokračuje traťová kolej po stávajícím násypu. Trasa je za obloukem přímá až do 

konce úseku. Ke konci je trasa přeložena a napřímena.  

 

8.5.2. Směrové a výškové poměry 

 
Směrové vedení hlavní a předjízdné koleje odpovídá traťové rychlosti 100 km/h. Ta je 

snížena pouze v obloucích přilehlých zastávce a v oblouku u rychvaldského zhlaví z důvodu 

nepříznivých směrových poměrů. Ostatní koleje jsou navrženy na rychlost 40 km/h včetně 

oblouků v odbočných větvích všech výhybek. Všechny použité oblouky mají poloměr r >= 190 

m. Směrové prvky jsou v souladu s normou (12). V obloucích se provede příslušné rozšíření 

koleje.  

Výškové řešení nebylo podrobně řešeno, trasa bude kopírovat stávající niveletu. 
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V následujících tabulkách jsou popsány směrové prvky dopravních kolejí. Spojky a napojení 

stávajících kolejí zde není uvedeno. Hlavní staničení je od bodu změny stávajícího staničení 

nové, v ose koleje č.2 

 

Tabulka 16 - Varianta 1kolejná - kolej č.2 

Varianta 1kolejná - kolej č.2 

Staničení /km/ Směr.prvek Délka /m/ 

0,828741 
Výhybka č.6 (v přímé)          
JS49-1:9-190-Lldř 27,138 

0,855879 přímá 48,521 

0,904400               
=0,000000 změna staničení, přímá 20,296 

0,020296 
Výhybka č.7 (v odbočné) 
JS49-1:9-300-Llb 33,197 

0,053493 oblouk R = 300 m 39,447 

0,092940 přímá 98,565 

0,191505 obluk R = 300 m 28,152 

0,219657 přímá 92,073 

0,311730 
Výhybka č.14 (v přímé) 
JS49-1:7,5-190-Lpb 25,222 

0,336952 přímá 57,693 

0,394645 
Výhybka č.18 (v přímé) 
JS49-1:7,5-190-Llb 25,222 

0,419867 přímá 776,452 

1,196319 
Výhybka č.30 (v přímé) 
JS49-1:9-190-Llb 27,138 

1,223457 přímá 4,136 

1,227593 

přechodnice                  
(sklon vzest.:10.V, standartní) 

30,000 

1,257593 oblouk R = 308 m 199,473 

1,457066 

přechodnice                  
(sklon sest.:10.V, standartní) 

30,000 

1,487066 přímá 98,356 

1,585422 Celkem 1661,081 
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Tabulka 17 - Varianta 1kolejná - kolej č.4 

Varianta 1kolejná - kolej č.4 

Hl. staničení /km/ Staničení /km/ Směr.prvek Délka /m/ 

0,020296 0,000000 
Výhybka č.7 (v přímé) 
JS49-1:9-300-Llb 33,231 

0,053391 0,033231 přímá 0,998 

0,054377 0,034229 oblouk R = 190 m 46,004 

0,099790 0,080233 přímá 81,016 

0,180843 0,161249 obluk R = 300 m 25,586 

0,206584 0,186835 přímá 59,832 

0,266710 0,246667 
Výhybka č.12 (v přímé) 
JS49-1:7,5-190-Lpb 25,222 

0,291932 0,271889 přímá 8,000 

0,299932 0,279889 
Výhybka č.13 (v přímé) 
JS49-1:9-190-Ppb 27,138 

0,327070 0,307027 přímá 811,964 

1,139072 1,118991 
Výhybka č.28 (v odbočné) 
JS49-1:9-190-Llb 27,117 

1,165721 1,146108 přímá 30,873 

1,196421 1,176981 
Výhybka č.30 (v přímé) 
JS49-1:9-190-Llb 27,117 

1,223457 1,204098 Celkem 1204,098 
 

8.5.3. Železniční svršek 
 

Na dopravních kolejích navrhuji železniční svršek s kolejnicemi S49 s pružným upevněním 

na betonových pražcích SB8, s rozdělením pražců „c“. Kolejové lože bude ze  štěrku 

frakce 32/63. Kolej bude bezstyková. V obloucích malého poloměru a na exponovaných 

místech bude rozdělení pražců a další opatření upřesněno v dalším stupni projektové 

dokumentace. Na ostatních kolejí bude železniční svršek s kolejnicemi S49 s tuhým upevnění 

na betonových pražcích SB8, rozdělení pražců „c“. Kolejové lože bude z vysokopecní strusky.  

Počty navržených výhybek u jednotlivých variant je uveden ve srovnání nákladů.  

Bude vhodné zrevidovat stav železničního svršku ponechaných kolejí, zejména poruch 

zmíněných v kapitole 3, v celém kolejiště a zřídit nápravu. 

 

8.5.4. Železniční spodek 
 

Konstrukce přeloženého násypu koncem řešeného úseku je shodná se studií Dopravního 

projektování (1), pouze bude jednokolejný. Podrobné řešení není předmětem této práce. 

Dále je řešení shodné s předešlými variantami.  
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9.  

 

9.1. Zdůvodnění  

 

Na území města Ostravy se nachází mnoho oblastí, ve kterých se v minulosti nacházely činné 

průmyslové objekty nebo objekty zaniklé důlní činnosti (“brownfields„). Jejich plocha má 

znační oddíl na rozloze města. 

I areál bývalého Dolu Heřmanice lze označit za takovýto “brownfields„ a počítá s jeho znovu-

využitím jako průmyslové zóny (lehký průmysl). Tento cíl je již dnes z velké části naplněn, ale 

pořád je zde dostatek nevyužité plochy, která se stává velice atraktivní oblastí pro investory, 

protože se nalézá v blízkosti města. Vzhledem k charakteru okolního území a dle územního 

plánu je tato oblast určena pouze pro lehký průmysl a administrativu.  

Tato studie bude sloužit jako jeden z podkladů pro budoucí podnikatelské rozhodování. 

Možnost napojeni na vlečku je jeden z faktorů, důležitý pro osídlení novými podnikatelskými 

subjekty v jižní části areálu.  

Cílem této části práce je navržení možného napojení případného nového objektu lehkého 

průmyslu na železniční síť. Což ovlivní atraktivitu a zlepší využitelnost této oblasti.  

 

9.2. Vymezení dotčeného prostoru a popis současného využití 

 

Zájmová oblast se nachází mezi ulicí Orlovská a MK Heřmanice (jižní část areálu Dolu 

Heřmanice). Zleva je od západu ohraničena obslužnou komunikací vedoucí k haldě 

a od východu obslužnou komunikací vedoucí přes trať podjezdem.  

Historie využití celého areálu je popsána v úvodních kapitolách této práce. V současné době 

je prostor částečně využit. Nachází se zde několik průmyslových objektů (betonárna Zapa, 

Demonta T…), čistička odpadních vod, plynárenský objekt (spol. Greengas) a některé 

pozůstatky důlní činnosti, které nejsou určeny k demolici. Jsou zde i nevyužité objekty 

a zejména na západní straně je dostatečně velký nevyužitý volný prostor. Tento prostor, 

naznačený na výkrese, jsem vybral jako vhodný pro napojení budoucího areálu. Celková 

nevyužívaná plocha je cca 40 000 m2. 
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9.3. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Bývalý Důl Heřmanice je přímo napojen na silnici II/370 (ulice Orlovská) vedoucí přes 

Muglinov do centra Ostravy a na Rychvald druhým směrem. Vnitřní komunikační síť je 

připojena v místě točny trolejbusů. Další připojení je přes obslužnou komunikace, která vede 

přes trať před hrušovským zhlavím kolejiště, ovšem vozovka je nezpevněná a dnes je sjezd 

zavřený. Některé objekty jsou připojeny vlastními sjezdy. 

Poloha některých stávajících inženýrských sítí je patrná ze situace. Vzhledem k využití této 

lokality v minulosti, se zde mohou nacházet mnoho dalších sítí, často dnes už nevyužívaných, 

jejichž přesné umístění a stav není spolehlivě znám. Po dohodě s vlastníkem (AWT) bude 

možné se napojit na stávající rozvaděč NN a podzemní přípojku pitné vody zakreslené 

ve výkrese. Bude potřebovat dobudovat dostatečně dimenzovanou kanalizaci a vyřešit její 

vyústění.  

 

9.4. Popis překladiště 

 

Jako příklad možného využití jsem navrhl napojení překladiště se zvýšenou rampou 

a skladem určenou pro kusové zboží, doplněné volnou úrovňovou skládkou. Uvažována je 

1 kolej, na kterou bude přisunuta souprava, která bude vyložena a naložena, a poté odeslána 

na místo určení. Jiné potřebné kapacity nebyly uvažovány.  

Boční rampa bude délky 152,50 m , ve výšce 1100 mm nad T.K. Na zvýšené ploše bude 

umístěn krytý sklad o ploše 1750 m2. Vyvýšená plocha bude ukončena z jedné strany rampou 

(1:10), na kterou bude navazovat zpevněná plocha. Kromě boční rampy bude u koleje 

variantně řešená volná, úrovňová skládka. 

Překladiště (rampa na zvýšenou plchu a volná skládka budou variantně napojeny na stávající 

účelové komunikace v areálu. 
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9.5. Varianta 1 

 

Tato varianta je vedena v trase bývalého tělesa vlečky. Nová kolej č.17 bude napojena 

na kolej č.16 výhybkou č.9. Kříží účelovou komunikaci v km 0,111 144. Za obloukem r=190 m 

pokračuje trať v přímé až do konce úseku, ukončené kolejnicovým zarážedlem. Užitečná 

délka koleje podél překladiště je 152,5 m. Celková stavební délka, včetně napojení koleje 

č.16 z výhybky č.9 činí 571,403 m 

Volná bude na opačné straně koleje, úrovňový přístup ke koleji bude po celé užitečné délce. 

Stávající komunikace bude rozšířena a doplněna zpevněnou plochou před rampou, jak je 

naznačeno ve výkresu. Konkrétní řešení bude záviset na konkrétních záměrech investora. 

Komunikace podél zvýšené rampy (1250 mm nad dopravní plochou) bude jednosměrná 

(š. 8,0 m), nákladní vozidla budou přistavována podélně a bude je možné objet. 

Plocha nově budovaných komunikací a zpevněných ploch je přibližně: 3600 m2. 

 

 

Obrázek 27 - Místo napojení na kolej č.16 (pravá kolej – začátek oblouku) 
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9.5.1. Směrové a výškové řešení 

 

Směrové vedení všech zřizovaných kolejí je pro vlečku navrženo na rychlost 40 km/h dle 

normy (12), všechny použité oblouky mají poloměr r = 190 m, včetně oblouků v odbočných 

větvích výhybek. Nebyly navrženy přechodnice ani převýšení v oblouku. V obloucích se 

provede příslušné rozšíření koleje.  

Výškové řešení nebylo podrobně řešeno ze 2 důvodů. Za prvé schází zaměření prostoru a 

za druhé trasa vede po bývalém tělese snesené koleje a kopíruje jeho niveletu.  

  

Tabulka 18 - Směrové poměry: Napojení nové vlečky, V1, kolej č.17 

Varianta 1 - kolej č.17 

Staničení /km/ Směr.prvek Délka /m/ 

0,000000 
Výhybka č.9 (v přímé) 
JS49-1:7,5-190-Lpb 25,222 

0,025222 přímá 186,780 

0,212002 oblouk R = 190 m 64,266 

0,276278 přímá 213,819 

0,490087 Celkem 490,087 

 

Tabulka 19 - Směrové poměry: Napojení nové vlečky, V1, kolej č.16 

Varianta 1 - napojení koleje č.16 

Staničení /km/ Směr.prvek Délka /m/ 

0,000000 
Výhybka č.9 (v odbočné) 
JS49-1:7,5-190-Lpb 25,185 

0,025185 přímá 33,802 

0,058987 oblouk R = 190 m 22,338 

0,081325 Celkem 81,325 

 

 

9.5.2. Železniční svršek 

 
Navrhnut je železniční svršek s kolejnicemi S49 s tuhým upevnění na betonových pražcích 

SB8, rozdělení pražců „c“. Kolejové lože bude z vysokopecní strusky. U navrženého řešení 

byla použita 1 výhybka JS49-1:7,5-190. 
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9.5.3. Železniční spodek 
 

Trasa vede po bývalém tělese zrušené koleje vlečky. V další fázi projektové dokumentace, 

museí být jeho parametry, zejména únosnost ověřena průzkumem. Na trase bude km 0,111 

144 zbudován přes obslužnou komunikaci celopryžový železniční přejezd šířky 7,5 m a úhlem 

křížení 75°. Jeho specifikace a řešení rozhledových trojúhelníků včetně návrhu potřebného 

odstranění vzrostlých stromů a jiných překážek bude upřesněno v dalším stupni projektové 

dokumentaci.  

9.6. Varianta 2 

 

Tato varianta vychází z myšlenky rozšířit kolejiště o potřebnou nákladní kolej. (v případě 

jistoty, že projekt vlakotramvaje nebude realizován, lze variantu obměnit a pouze napojit 

a využít stávají kolej č.10, která kapacitně nebude v tomto případě scházet). 

Nová kolej č.12 bude napojena na hrušovské zhlaví výhybkou č.21. Povede v osové 

vzdálenosti 6,0 m od koleje č.10. V přímé povede okolo volné úrovňové skládky (cca 65 m) 

a dále podél boční rampy v délce 152,5 m. Kolej bude protisměrnými oblouky r=190 m 

a výhybkou č.25 napojena na kolej č.8. Užitečná délka koleje č.12 bude celkem 217,5 m. 

Celková stavební délka, činí 412,744 m. Užitečná délka koleječ.8 se zkrátí na 384 m.  

Stávající komunikace bude rozšířena a doplněna zpevněnou plochou před rampou, jak je 

naznačeno ve výkresu. Konkrétní řešení bude záviset na záměrech investora. Komunikace 

šířky 8,0 m podél zvýšené rampy (1250 mm nad dopravní plochou), nákladní vozidla budou 

přistavována podélně a bude je možné objet. Volná skládka i bude na stejné straně jako 

rampa, úrovňový přístup ke koleji bude v délce cca 65 m. Plocha nově budovaných 

komunikací a zpevněných ploch je přibližně: 4442 m2. 

 

Obrázek 28 -Prostor za kolejištěm určen pro překladiště 
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9.6.1. Směrové a výškové řešení 

 

Směrové vedení všech zřizovaných kolejí je pro vlečku navrženo na rychlost 40 km/h dle 

normy (12), všechny použité oblouky mají poloměr r = 190 m, včetně oblouků v odbočných 

větvích výhybek. Nebyly navrženy přechodnice ani převýšení v oblouku. V obloucích se 

provede příslušné rozšíření koleje.  

Výškové řešení nebylo podrobně řešeno. Za prvé schází zaměření prostoru a za druhé, kolej 

vede souběžně se stávající krajní kolejí kolejiště. Nivelety obou kolejí budou prakticky 

shodné. 

 

Tabulka 20 - Směrové poměry: Napojení nové vlečky, V2, kolej č.12 

Varianta 2 - kolej č.12 

Staničení /km/ Směr.prvek Délka /m/ 

0,000000 
Výhybka č.21 (v přímé) 
JS49-1:9-190-Lpb 27,138 

0,027138 přímá 28,484 

0,055622 oblouk R = 190 m 19,574 

0,075196 přímá 240,337 

0,315533 oblouk R = 190 m 37,808 

0,353341 přímá 20,703 

0,374044 oblouk R = 190 m 11,583 

0,385627 
Výhybka č.25 (v odbočné) 
JS49-1:9-190-Llb 27,117 

0,412744 Celkem 412,744 

 

9.6.2. Železniční svršek 

 
Navrhnut je železniční svršek s kolejnicemi S49 s tuhým upevnění na betonových pražcích 

SB8, rozdělení pražců „c“. Kolejové lože z vysokopecní strusky. U navrženého řešení byly 

použity 2 výhybky JS49-1:9-190. 

 

9.6.3. Železniční spodek 

 

V další fázi projektové dokumentace, musí být ověřeny parametry zemní pláně, zejména 

únosnost. Podrobné řešení není předmětem této práce. 
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10.  

 

Srovnávány zde jsou dílčí řešené části mezi sebou. Následně na základě vybraných 

nejvhodnějších variant sestavím řešení celého manipulačního kolejiště a provedu zhodnocení 

kolejiště z komplexního hlediska. Prověřím vzájemné provozní kolize vybraných části 

navzájem a posoudím fungování takto navrženého kolejiště v návaznosti na provoz na vlečce 

nebo na případné regionální dráze s provozem vlakotramvají. 

 

10.1. Kritéria pro srovnání 

 

Při výběru variant má velkou váhu ekonomická náročnost, díle provozní vlastnosti a náklady, 

které souvisí s organizací provozu a údržbou trati. Pro účely srovnání jsem provedl odhad 

nákladů v cenové soustavě ÚRS. Náklady na most je odborný odhadl po konzultaci s  Ing. 

Martinou Papeschovou z mostního ateliéru Dopravoprojektu na základě plochy mostovky. 

Celková cena může být navýšena o položky, které v rámci studie není možné přesně 

započítat. Rozpočty pro jednotlivé varianty jsou uvedeny v příloze práce. Číselné ohodnocení 

je podle školní stupnice. 

 

10.2. Srovnání variant úprav liché kolejové skupiny 

 

Tabulka 21 - Hodnocení  varianty 1 

Varianta  1 

 posouzení 

Geometrické 
uspořádání 

standartní hodnoty 1 

Délka nových kolejí 359,437 m 1 

Křížení s 
komunikacemi 

není 1 

Provozní náklady 
(manipulační jízdy) 

dlouhé a složité manipulační 
jízdy 

3 

Kapacita (užitné délky) Omezená, ale dostatečná 3 

Bezpečnost 
(segregace provozu) 

časté křížení dopravních kolejí 3 

Provozní (údržba) téměř žádné složité konstrukce 1 

Ekonomické hledisko 9 826 155 1 
 

Varianta 1 dosáhla průměrného hodnocení 1,75. 
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Tabulka 22 - Hodnocení  varianty 2 

Varianta  2 

 posouzení 

Geometrické 
uspořádání 

standartní hodnoty 1 

Délka nových kolejí 891,36 m 2 

Křížení s 
komunikacemi 

není 1 

Provozní náklady 
(manipulační jízdy) 

Kratší manipulační jízdy 2 

Kapacita (užitné délky) 
dobrá, varianta počítá i se 

sypáním a odvozem hlušiny 
1 

Bezpečnost 
(segregace provozu) 

výjimečné křížení dopravních 
kolejí 

2 

Provozní (údržba) množství výhybek 1 

Ekonomické hledisko 14 676 335 2 
 

Varianta 2 dosáhla průměrného hodnocení 1,5. 

 

Obě varianty mají své pro a proti, jejich vhodnost závisí na potřebách vynucených 

kombinacemi jednotlivých záměrů. V případě dalších potřeb jako přeprava hlušinového 

materiálu nebo stavba tratě pro vlakotramvaje je nutné zvolit variantu 2, která vychází 

výhodněji. Pro potřebu akutně řešit připojení vlečky Zlomhut je dostatečná i varianta 1, která 

by vyšla v hodnocení výhodněji, dáme-li větší váhu ekonomickému hledisku řešení. 

 

10.3. Srovnání variant úprav pro provoz vlakotramvaje 

 

Pozn. 2k = 2-kolejná varianta trasy, 1k = - kolejná 

 

Tabulka 23 - Hodnocení  1kolejné varianty 

Varianta – jednokolejné tratě  

 posouzení 

Geometrické 
uspořádání 

mezní nedostatek převýšení 
2 
 

Délka nových kolejí  2 865 m 4 

Provozní náklady 
(údržba, provoz) 

10 výhybek 3 

Traťová rychlost (km/h) 
Min.: 60 km/h  

(40 km/h ve výhybkách) 
3 

Ekonomické hledisko 52 918 412 1 
 

Varianta 1k dosáhla průměrného hodnocení 2,6. 
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Tabulka 24 - Hodnocení dvoukolejné varianty A 

Varianta – dvoukolejné tratě A 

 posouzení 

Geometrické 
uspořádání 

min. poloměr, max. nedostatek 
převýšení, mezní sklon vzest. 

3 
 

Délka nových kolejí  2 440 m 2 

Provozní náklady 
(údržba) 

10 výhybek, 1 křižovatka 2 

Traťová rychlost (km/h) Min.: 70 km/h  1 

Ekonomické hledisko 55 959 390 2 
 

Varianta 2k- A dosáhla průměrného hodnocení 2,0. 

 

Tabulka 25 - Hodnocení dvoukolejné varianty B 

Varianta – dvoukolejné tratě B 

 posouzení 

Geometrické 
uspořádání 

min. poloměr, max. nedostatek 
převýšení, mezní sklon vzest. 

4 
 

Délka nových kolejí 1 660 m 1 

Provozní náklady 
(údržba) 

8 výhybek, 1 křižovatka 1 

Traťová rychlost (km/h) Min.: 70 km/h, nákl. 30 km/h 2 

Ekonomické hledisko 50 908 383 1 
 

Varianta 2k- B dosáhla průměrného hodnocení 1,8. 

 

Tabulka 26 - Hodnocení dvoukolejné varianty C 

Varianta – dvoukolejné tratě C 

 posouzení 

Geometrické 
uspořádání 

mezní nedostatek převýšení, 
namáhaná společná kolej 

2 
 

Délka nových kolejí  1 658 m 1 

Provozní náklady 
(údržba) 

12 výhybek 4 

Traťová rychlost (km/h) Min.: 60 km/h  2 

Ekonomické hledisko 49 624 715 1 
 

Varianta 2k- C dosáhla průměrného hodnocení 2,0. 

 

Nejlépe dopadla varianta B dvoukolejné trati, která je doporučena pro další řešení. Je ale 

podmíněna souhlasem vlastníka s ponecháním současných směrových poměrů u mostu, 

který v souvislosti s plánovaným využitím očekávám. 
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10.4. Srovnání variant napojení nového závodu v jižní části areálu 

 

Tabulka 27 - Hodnocení varianty 1 

Varianta  1 

 posouzení 

Geometrické uspořádání standartní hodnoty 1 

Délka nových kolejí 616,634 m 2 

Obslužné komunikace  
(napojení, řešení zpev. ploch) 

Dostatečné 2 

Provozní náklady 
 (manipulační jízdy) 

pouze sunutím 4 

Užitné délky 
152,5 m  

(rampa i úrovňová skládka) 
1 

Variabilita, prostorová rezerva u 
překladiště 

dostatek prostoru, množství 
alternativních řešení 

1 

Provozní (údržba, provoz) 
1 výhybka, 1 přejezd; 

omezení na traťové koleji 
3 

Ekonomické hledisko 12 148 352 2 
 

Varianta 1 dosáhla průměrného hodnocení 1,75. 

 

Tabulka 28 - Hodnocení varianty 2 

Varianta  2 

 posouzení 

Geometrické uspořádání standartní hodnoty 1 

Délka nových kolejí 412,744 m 1 

Obslužné komunikace 
(napojení, řešení zpev. ploch) 

dostatečné, horší manévrování 
u úrovňové skládky 

3 

Provozní náklady 
(manipulační jízdy) 

napojení z obou stran, souprava 
může přímo přijet na kolej 

1 

Užitné délky 
152,5 m (rampa), 65 m (podél 

úrovňové skládky) 
1 

Variabilita, prostorová 
rezerva u překladiště 

Omezení ze strany MK,  
méně alternativních řešení 

2 

Provozní  
(údržba, provoz) 

2 výhybky, zkrácení užitné délky 
koleje č.8 

2 

Ekonomické hledisko 11 473 668 1 
 

Varianta 2 dosáhla průměrného hodnocení 1,5.  

 

Varianta 2 je v celkovém srovnání výhodnější, zvláště v případě souběžného provozu 

systému vlakotramvají. Jedinou nevýhodou je malá variabilita, prostorové omezení ze strany 

kolejiště, které tak definuje polohu a uspořádání překladiště.  
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10.5. Shrnutí vyhodnocení a výsledný návrh  

 

Vítězné varianty dílčích částí: 

 ŘEŠENÍ ÚPRAV LICHÉ KOLEJOVÉ SKUPINY  - varianta 2 (podmínečně 1) 

 ŘEŠENÍ ÚPRAV PRO PROVOZ VLAKOTRAMVAJE - varianta 2k - B 

 NAPOJENÍ NOVÉHO SUBJEKTU V AREÁLU DOLU - varianta 2 

 

Výsledné kombinace variant řešení záměrů doporučené pro realizaci: 

 pouze akutní potřeba napojení areálu Zlomhut a vynucené úpravy  

(s případným napojením nového subjektu v areálu) - varianta 1 liché skupiny 

 napojení areálu Zlomhut, úprava liché skupiny, řešení průchodu vlakotramvaje 

varianta 2 liché skupiny + varianta C s 2kolejnou tratí 

 souběh všech uvedených záměrů 

varianta 2 liché skupiny + varianta C s 2kolejnou tratí + varianta 2 

Tato konečná kombinace bude předmětem dalšího posouzení z hlediska kapacity a 

propustnosti kolejiště. Situace je syntézou zmíněných dílčích variant, které jsou ve 

výkresové dokumentaci zvlášť. Pro lepší představu je součástí výkresové 

dokumentace dopravní schéma této kombinace s konečným značením výhybek a 

kolejí.  
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11.  

 

Potřebné užitné délky byly řešeny při tvorbě každé varianty. Dílčí část byly koncipovány tak, 

aby do sebe jednotlivé části nezasahovali, tudíž třeba pouze vyřešit propustnost traťových 

kolejí, na které dochází ke kolizi dopravních proudů. Z hlediska kapacity a propustnosti 

kolejiště jako celku je potřeba ověřit kombinaci pro souběh všech uvedených investičních 

záměrů. Souběžná kombinace méně záměrů v případě vyhovění, vyhoví také a není potřeba 

je rozebírat a hodnotit zvlášť. 

 

11.1. Rekapitulace provozu 

 

Na základě současné a odhadované intenzity provozu, kapitola 4.2, jsem stanovil následující 

návrhový výhledový stav provozu při souběhu všech záměrů v pracovní den. Veškerou zátěž, 

která je odhadována jednou týdně, jsem uvažoval v jeden pracovní den, s výjimkou klopení 

na koleji č.1k. Část koleje č.5, která sousedí s kolejí č.1 bude nyní vedena jako kolej č.3 na 

kterou bude navazovat.  

 
 

 osobní vlaky (vlakotramvaj)  - kolej č.2 (pro křižování kolej č.4a) 

- 58 párů denně  

- interval ve špičce (5-9, 13-17):  15 minut 

- interval v sedle a víkendech:  30 minut 

 

 nákladní vlaky (tranzit)   – kolej č.4  

(omezení při obsazení koleje č.4a v zastávce) 

- 15 párů denně  

- uvaž. interval: 1 hodina (včetně špičky) 
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 zátěž liché skupiny 

 

o souprava se zátěží pro stávající zpracovatele - kolej č.1, 3  

- 1 x týdně 

o souprava se zátěží pro Zlomhut    - kolej č.3 (ihned posun do areálu) 

  - 1 x denně 

o sypání a odvoz hlušiny     - kolej č.3, 1a  

- 2 x denně 

o man. vlak (Demonta), kříží trať. kolej  - kolej č.16 

-1 pár týdně 

o ostatní manipulační jízdy nezasahují do traťových kolejí 

 

 

 zátěž sudé skupiny 

 

o předjížděné nákladní soupravy    - kolej č.6, 8 

o rezervní odstavná kapacita    - kolej č.10 (kusá) 

o zátěž nového subjektu (překladiště)  - kolej č.12  

- 1 x denně 

 

 

 posun soupravy na klopnou kolej a zpět  - cca 1 x týdně  

- o víkendu při min. provozu 

 

11.2. Ověření propustnosti kolejiště 

 

V manipulačním kolejišti bude třeba řešit zejména propustnost dopravních kolejí. Jelikož 

dochází ke křížení dopravních proudů osobní dopravy a nákladních i manipulačních vlaků 

v obou zhlaví kolejiště a zastávce, je třeba na těchto místech stanovit propustnost. 
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Propustností železničního traťového úseku (trati) se rozumí takový rozsah vlakové dopravy, 

který za daného stavu a technického vybavení provozních zařízení tratí a při zachování řádu, 

platného pro jejich využívání, může být na zjišťované trati v určitém časovém období trvale 

a pravidelně zvládnut. Propustnost je tedy počet vlaků každého směru, který lze na dané 

tratí trvale a plynule provézt zpravidla za 24 hodin. Propustnost stanice je určována 

především propustností zhlaví a dopravních kolejí. Dále ji může ovlivnit i např. propustnost 

nástupištních hran, seřaďovací výkonnost nebo deponovací schopnost odstavných kolejí a 

pod staniční zhlaví, staniční koleje anebo úrovňová nástupiště, pokud může dojít k ohrožení 

nástupu. 

Provozní interval je nejkratší doba mezi jízdami dvou po sobě jedoucích vlaků se zřetelem 

k jejich nemožným nebo nedovoleným současným jízdám. Časová hodnota provozního 

intervalu musí obsahovat splnění všech úkonů pro zajištění bezpečnosti a plynulé jízdy 

v místech možného vzájemného ohrožení v dopravních bodech, tj. dopravnách a v některých 

stanovištích na širé trati. Místa možného vzájemného ohrožení jsou prostorové oddíly. Díky 

modernizaci zabezpečovacích zařízení, v souvislosti s provozem vlakotramvaje, jsou provozní 

intervaly minimalizovány 

Základem správného výpočtu propustnosti jsou správně stanovené doby obsazení 

provozního prvku jednotlivými úkony. Zhlaví je obsazováno jízdami vlaků nebo posunem. 

Doba obsazení míst vzájemného ohrožení jednotlivými úkony vycházejí z provozní 

technologie kolejiště, z uvažovaných rychlostí jednotlivých jízd, jejich vzdáleností a z čekacích 

dob (např. v zastávce). K těmto získaným časům jsou orientačně připočteny časy potřebné na 

postavení a zrušení kolejových cest. Kvůli rezervě časy zaokrouhluji nahoru na stranu 

bezpečnou. S ohledem na celodenní provoz osobní dopravy systémem vlakotramvají, volím 

za výpočetní dobu 24 hodin, s tím, že 4 hodiny v noci jsou nevyužité – odhad na základě 

plánovaných intervalů vlakotramvají a jejich denního počtu. 

 

V případě tohoto návrhu kolejiště jsou vybrána 3 hlavní místa ohrožení: 

 hrušovské zhlaví (křížení osobní koleje zátěží pro lichou skupinu) 

 kolej č.4a v místě zastávky (obsazení nákladní traťové koleje v zastávce) 

 rychvaldské zhlaví (křížení osobní koleje nákladní vlaky a zátěží ze sudé skupiny 
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11.2.1. Orientační výhledový grafikon 
 

Výpočet vychází z grafikonu zpracovaný pro projekt vlakotramvaje ve studii (1). Grafikon 

jsem upravil pro uvažovanou koncepci provozu Manipulačních jízdy, které zasahují do 

traťových kolejí, jsem začlenil do volných mezičasů a jsou řešeny v dalších kapitolách. 

Vzhledem k oddělenému provozu, můžou se nákladní (modrá a zelená) a osobní vlaky 

(červená) křížit nebo předjíždět v širé trati. Křížení mezi sebou probíhá v MK Heřmanice a 

přilehlých dopravnách. 

 

 

Obrázek 29 - Orientační grafikon pro dopravní špičku (ukázkové 2 hodiny) 
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11.2.2. Kolizní bod v zastávce – obsazení koleje č.4a 

 

Na tomto kolizním bodu se setkávají 3 druhy jízd. Osobní vlaky (vlakotramvaj) směr 

Orlová  předností zde vyhýbají těm protijedoucím, obsazují nákladní kolej a omezují tudíž 

nákladní vlaky (tranzit a soupravy se zátěží končící v MK Heřmanice a manipulační vlaky se 

zátěží do areálu Demonta. Počet jízd, výpočet doby obsazení a souhrny za celý den jsou 

uvedené v tabulce  v příloze č.5. Na stranu bezpečnou, uvažuji, že veškerá možná zátěž 

prochází právě směrem na Ostravu a týdenní obsluhy se soustředí do jednoho dne. 

 

 

Obrázek 30 - Schéma obsazení koleje č.4a 

 

 

Z tabulky je patrné, že požadovaný počet jízd, rozdělený do špičky a sedla je možno 

uskutečnit, přičemž nákladní vlaků lze provážet dvounásobný počet a celková doba obsazení 

úseku je s rezervou menší než doba určená k provozu. V nočních hodinách zbývá 4 hodiny 

bez provozu. 
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11.2.3. Kolizní bod Hrušovské zhlaví  
 

 

Na tomto kolizním bodu kříží nákladní vlaky určené pro lichou skupinu, včetně 

manipulačního vlaku z do areálu Demonta osobní kolej, kde je obousměrný provoz osobní 

dopravy (vlakotramvaje) s předností. Průjezd nákladních souprav musí být uskutečněn 

v mezerách mezi intervaly vlakotramvají, kdy je oddíl neobsazený. Počet jízd, výpočet doby 

obsazení a souhrny za celý den jsou uvedené v tabulce v příloze č.5. Na stranu bezpečnou, 

uvažuji, že zátěž liché skupiny prochází právě přes hrušovské zhlaví.  

 

 

Obrázek 31 - Schéma křížení osobní koleje č.2 na hrušovském zhlaví 

 

 

Z tabulky je patrné, že požadovaný počet jízd, rozdělený do špičky a sedla je možno 

uskutečnit, přičemž celková doba obsazení úseku je s rezervou menší než doba určená 

k provozu. V nočních hodinách zbývá 4 hodiny bez provozu. 
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11.2.4. Kolizní bod Rychvaldské zhlaví 

 

Na tomto kolizním bodu kříží nákladní vlaky (tranzitní a zátěž sudé skupiny) osobní kolej, kde 

je obousměrný provoz osobní dopravy (vlakotramvaje) s předností. Průjezd nákladních 

souprav musí být uskutečněn v mezerách mezi intervaly vlakotramvají, kdy je oddíl 

neobsazený. Počet jízd, výpočet doby obsazení a souhrny za celý den jsou uvedené v tabulce 

v příloze č.5. Na stranu bezpečnou, uvažuji, že možná zátěž do sudé skupiny prochází právě 

přes rychvaldské zhlaví.  

 

 

Obrázek 32 - Schéma křížení osobní koleje č.2 na rychvaldském zhlaví 

 

 

Z tabulky je patrné, že požadovaný počet jízd, rozdělený do špičky a sedla je možno 

uskutečnit, přičemž celková doba obsazení úseku je s rezervou menší než doba určená 

k provozu. V nočních hodinách zbývá 4 hodiny bez provozu. 
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12.  

 

Cílem této práce bylo vypracovat rešerši současného stavu a navrhnout kolejové úpravy 

MK Heřmanice v návaznosti na plánované investiční záměry a současné nedostatky řešení ve 

vztahu k nynějším potřebám uživatelů. To je popsáno v kapitole 4. Součástí práce bylo také 

odhalení problémům a rizik souvisejí s budoucí souběžnou obsluhou více pracovišť v areálu 

Dolu Heřmanice a s realizací mých návrhů.  

 

V práci jsem rozdělil řešení na dílčí části, přičemž každá část představuje nějaký záměr (nebo 

více souvisejících), ať už konkrétní nebo hypotetický. Části jsem řešil tak, aby při souběhu 

více záměrů spolu řešení nekolidovala, a aby do sebe vzájemně prostorově a funkčně 

nezasahovala. Toto rozdělení je popsáno v kapitole 6. 

 

U každé dílčí části jsem navrhl varianty řešení, které jsem vzájemně porovnal na základě 

nákladů a dalších kritérií. Vítězné varianty (varianta 2 – lichá skupina, varianta 2k-B – řešení 

vlakotramvaje, varianta 2 – napojení nového subjektu) doporučuji realizovat u všech 

kombinací možných záměrů. Pouze pro akutní potřebu napojení vlečky Zlomhut podmínečně 

doporučuji z ekonomických a dalších dříve zmíněných důvodů variantu 1 liché skupiny. Výběr 

popsán v kapitole 10.5. 

 

Moje finální doporučené řešení pro souběh všech záměrů, sestávající z takto určených 

nejvhodnějších variant, jsem v předchozí kapitole 11 zhodnotil z hlediska ověření funkčnosti 

návrhu jako celku. Zrekapituloval jsem celkový výhledový provoz a úspěšně ověřil jsem 

dostatečnost kapacity a propustnost kolejiště. Všechny kritické body kolejiště mají 

dostatečnou propustnost. 

 

Výsledný návrh splňuje požadavky na něj kladené. Podmínečně je možné v kombinaci 

obměnit 2. část – řešení průchodu vlakotramvaje kolejištěm, v případě změn očekávaných 

priorit investora a změny váhy jednotlivých kritérií v procesu rozhodování, konkrétně 

zejména investičních nákladů. Výhody a nevýhody jednotlivých variant jsou zmíněny 

v kapitole 10.3 a v popisech řešení variant.   
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V dalším stupni projekční činnosti bude třeba dořešit následující problémy:  

 

 ověření stavu železničního svršku a spodku průzkumem 

  zaměření zbytku kolejiště a dopracování správného vytyčení v návaznosti na polohu 

napojených stávajících kolejí 

 rozvaha a úprava koncepce vedení vlakotramvaje v souběhu s vlečkou AWT, 

dopracování technologie a organizaci dopravy, traťových oddílů a jejich zapezpečení 

v souvislosti se změnou koncepce 

 

 navrhnout trakční vedení (postačí pouze 1 kolej a výhybny, případně lze zvážit využití 

elektrické trakce i pro nákladní kolej, je potřeba provozně-ekonomické zhodnocení) 

 navrhnout přeložku nadzemních sítí pod zem 

 vypracovat podrobněji podobu a vybavení zastávky Heřmanice, Doly v návaznosti na 

její význam 

 v případě využití násypky na odvoz hlušiny zhodnotit stav a navrhnout rekonstrukci 

(vhodné bude konstrukčně upravit konstrukci tak, aby bylo zamezeno nebo zmírněno 

špinění kolejového lože hlušinou) 

 odborně posoudit stávající konstrukci mostu z hlediska míry degradace materiálu 

a statického působení, navrhnout vhodné konstrukční řešení nového mostu a 

technologii stavby s případným částečným využití sanovaných opěr nebo bez něj 

 zvážit provozně-ekonomickou rozvahou možnost bezstykové nákladní koleje 

 navrhnout opatření pro udržení geometrické polohy osobní koleje v obloucích 

(pražcové kotvy, rozdělení pražců) a na exponovaných úsecích (výhybky, místa křížení 

nákladními vlaky) 

 dopracovat koncepci překladiště podle případného konkrétního záměru a jeho 

potřeb 

 zhodnotit regenerovaný materiál a jeho částečné využití 

 

Výsledné návrhy kombinací řešení jsou závislé na realizaci záměrů a na jejích konkrétních 

požadavcích. Ty v současné době nejsou všechny konkrétně definovány a jistota uskutečnění 

investic (a případný termín stavby) je nejasná.   
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Příloha č.1 – seznam kolejí (současný stav) 

            Hrušov - Heřmanice  

 
Kolej č. 

stavební 
délka 

z toho tvar     výhybky 
celkem  

z toho tvar celková 
délka   

celková 
stavební 

délka 

    T A přechody S49 ks T A ostatní S49 výhybek koleje 

Kolej č. 5 (ZV16 - Zv29) 799,51 205,23 444,76 0,00 149,52 2 0 1 0 1 52,51 852,02 

Kolej č. 3 od zar po ZV 31 298,92 0,00 256,23 0,00 42,69 2 0 0 0 2 50,57 349,49 

výh.č.001 do přímé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 0 0 1 27,14 27,14 

traťová č.91 od v.1 po km 0,90440 852,80 15,30 0,00 0,00 837,50 2 0 0 0 2 54,39 907,19 

Kolej č. 2a Od hranice po ZV 12 247,78 0,00 28,50 0,00 219,28 0 0 0 0 0 0,00 247,78 

kolej č. 1 (ZV12-ZV32) 868,45 9,40 0,00 4,48 854,57 6 0 1 0 5 158,77 1 027,22 

Kolej č. 2 od ZV 13 po ZV 30 900,92 0,00 87,40 10,75 802,77 2 0 0 0 2 52,43 953,35 

Kolej č.1B stará výtažná 86,19 0,00 0,00 0,00 86,19 0 0 0 0 0 0,00 86,19 

Kolej č. 4 Od ZV 12 po ZV 28 836,14 12,48 689,72 14,32 119,62 3 0 1 0 2 82,91 919,05 

Kolej č. 6 Od ZV 14 po ZV 32 822,85 100,83 609,12 14,85 98,05 6 0 2 0 4 160,15 983,00 

Kolej č. 8 od ZV 17 po ZV 27 672,64 147,90 505,85 13,60 5,29 3 0 1 0 2 81,27 753,91 

Kolej č. 10 Od ZV19 po zarážedlo 359,49 99,44 260,05 0,00 0,00 1 0 0 0 1 27,15 386,64 

             Kolej č.16 od ZV 6  po zar. 489,52 0,00 369,58 0,00 119,94 2 1 0 0 1 55,00 544,52 

kolej č. 1a (ZV15-zar) 107,97 0,00 84,97 0,00 23,00 1 0 0 0 1 27,15 135,12 

výklopná kol.korunka od ZV 33 188,62 188,62 0,00 0,00 0,00 1 0 0 0 1 27,22 215,84 

  7 531,80 779,20 3 336,18 58,00 3 358,42 32 1 6 0 25 856,66 8 388,46 

Rychvald - Heřmanice  

 
Kolej č. 

stavební 
délka 

z toho tvar     výhybky 
celkem  

z toho tvar celková 
délka   

celková 
stavební 

délka 

    T A přechody S49 ks T A ostatní S49 výhybek koleje 

kolej č.1c / traťová č.90HS 2182,90 0,00 0,00 0,00 2182,90 2 0 0 0 2 66,22 2249,12 

  2182,90         2 0 0 0 2 66,22 2 249,12 



 

 
 

Příloha č.2 – seznam výhybek 

(současný stav) 

 

Hrušov - Heřmanice  

     

     výhybka č.: tvar pražec délka Poznámka 

        přímá odbočná   

Výh.č.  , 001 JS49 1:9-190 Pp dř 27,14 27,25 Nová r. 1991 

Výh.č. 6 JS49 1:9-190 Pl dř 27,14 27,22   

Výh.č. 12 JS49 1:9-190 Pl dř 27,15 27,33 TSO r. 2004 

Výh.č. 13 JS49 1:9-190 Ll dř 27,15 27,06   

Výh.č. 14 JA 6° Lp dř 30,06 30,28   

Výh.č. 15 JS49 1:9-190 Lp dř 27,15 27,05   

Výh.č. 16 JA 6° Ll dř 27,06 27,28   

Výh.č. 17 JS49 1: 9-190 Ll  ocel 27,15 27,06 r.2004 Už 

Výh.č. 19 JS49 1:9-190 Lp dř 27,15 27,05   

Výh.č. 27 JA6°Pp ocel 27,07 27,29   

Výh.č. 28 JS49 1:7,5-190 Pl dř 25,23 25,30 vlož.9/91 

Výh.č. 29 JS49 1:7,5-190 Lp dř 25,23 25,29 vlož.9/91 

Výh.č. 30 JS49 1:7,5-190 Pl dř 25,22 25,28 vlož.9/91 

Výh.č. 31 JS49 1:7,5-190 Pp dř 25,22 25,28 vlož.9/91 

Výh.č. 32 JS49 1:7,5-190 Lp dř 25,23 25,29 vlož.9/91 

Výh.č. 33 JS49 1:9-190 Lp dř ve vl.kol. 27,22   

    Výhybky celkem   400,35 428,53 828,88 

 

 

Rychvald – Heřmanice 

 

    výhybka č.: tvar pražec délka Poznámka 

        přímá odbočná   

Výh.č. 33  JS49 1:9-190 Lp  dř 27,15 v kolejišti Heřmanice 

Výh.č. HS1  JS49 1:9-190 Lp  dř 

v trati 

KBD 39,07   

Výh.č.     dř       

    Výhybky celkem   27,15 39,07 66,22 



 

 
 

Příloha č.3 – vztahy použité pro výpočet kružnicových oblouků 

a kružnicových oblouků s přechodnicemi 

  

1. Teoretické převýšení 
 

2. Doporučené převýšení 

 

 

 

3. 
Délka krajní lineární vzestupnice 

Tabulka č. 4 dle ČSN 736360-1 
 

 

4. 

Přechodnice (V oblouku s převýšením se 
navrhne délka přechodnice rovná délce 
vzestupnice) 

 
 
 
 

Minimální délka přechodnice  

Minimální délka přechodnice - porovnaní 
 

Kde  

 

5. 
Tečnový úhel  (úhel směrnice tečny 
přechodnice) ČSN 736360-1 příloha C1  

6. Opravný součinitel 
 

7. Pořadnice koncového bodu přechodnice 
 

8. Odsazení kružnicového oblouku  

9. Délka přechodnice měřená v ose koleje  

 

10. Vrcholový úhel odsunutého oblouku  

11. Tečna odsunutého oblouku (malá tečna) 
 

12. Délka tečny celého motivu 
 

13. Vzdálenost středu oblouku od vrcholu VB 
 

14. Tečna prostého kružnicového oblouku 
 

15. 
Vzdálenost prostého kružnicového oblouku 
od vrcholu 

 

16. Délka prostého kružnicového oblouku  
kde    arcα‘ … úhel v radiánech 

17. Délka oblouku s přechodnici d=d‘+2.lp 



 

 
 

Příloha č.4 Rozpočet  
    

Záměr:  Napojení vlečky Zlomhut a další úpravy liché kolejové skupiny       

Varianta:  
1 

    
  

Kód 
položky 

Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

HSV Práce a dodávky HSV    
   

  

1 Zemní práce    
   

706 531,80 

162701105 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4    m3 2 274,000 265,00 602 610,00 

167103201 Nakládání výkopku z kamenouhelných hlušin    m3 2 274,000 45,70 103 921,80 

5 Komunikace    
   

3 525 334,10 

511552111 Kolejové lože ze struskové štěrkoviny    m3 693,000 870,00 602 910,00 

511582195 Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při rekonstrukcích    m3 693,000 31,30 21 690,90 

512502121 Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje    m3 1 059,200 107,00 113 334,40 

521351111 
Montáž kolejových polí z kolejnic S49 montážní základna rozdělení 
c pražce betonové    m 360,000 1 920,00 691 200,00 

134905100 kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I    t 17,820 27 000,00 481 140,00 

592118690 
pražec z předpjatého betonu tvaru SB-8B APP 37-242 242x28,4x21 
cm    kus 547,200 1 120,00 612 864,00 

521352111 
Zřízení koleje z kolejových polí z kolejnic S49 rozdělení c pražce 
betonové    m 360,000 217,00 78 120,00 

525040012 Vyjmutí kolejových polí na pražcích betonových bez rozebrání    m 550,000 116,00 63 800,00 

525040021 Rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na základně    m 550,000 205,00 112 750,00 

529999995 
Příplatek za ztížení zřízení koleje z kolejových polí při 
rekonstrukcích    m 360,000 46,10 16 596,00 

531411111 Zřízení výhybky z kolejnic S49    m 76,000 4 500,00 342 000,00 

531412111 Zřízení výhybky jednoduché z kolejnic S 49 na pražcích betonových    m 76,000 1 190,00 90 440,00 

134905100 kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I    t 3,762 27 000,00 101 574,00 

535000311 Rozebrání kolejového rozvětvení na pražcích betonových    m 38,000 318,00 12 084,00 

539999995 Příplatek za ztížení zřízení výhybky při rekonstrukci    m 76,000 234,00 17 784,00 

542999111 Kolejový jeřáb při vkládání kolejového pole    m 360,000 6,74 2 426,40 

542999911 Přemístění kolejového jeřábu na vzdálenost 50 km    m 436,000 21,20 9 243,20 

543191111 Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podbíječkou    m 436,000 102,00 44 472,00 

543199095 
Příplatek za ztížení vyrovnání koleje automatickou podbíječkou při 
rekonstrukci    m 436,000 18,70 8 153,20 

564802221 Podkladní vrstva ze štěrkodrti novou kolej    m3 169,000 608,00 102 752,00 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    
   

5 594 289,54 

922561129 Úprava drážní stezky z drti kamenné zhutněné tl 100 mm    m2 567,000 71,30 40 427,10 

583438720 kamenivo drcené hrubé frakce 8-16    t 114,818 413,00 47 419,83 

925941211 Kolejové zarážedlo typ I z kolejnic tvaru T nebo S49    kus 2,000 98 300,00 196 600,00 

99 Přesun hmot    
   

5 309 842,61 

997241511 Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km    t 2 594,938 915,00 2 374 368,27 

997241520 Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích    t 2 594,938 187,00 485 253,41 

997241611 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot    t 2 594,938 820,00 2 127 849,16 

998241011 Přesun hmot pro železniční spodek drah kolejových o sklonu 0,8 %    t 2 107,005 153,00 322 371,77 

  Celkem          9 826 155 

 
  



 

 
 

Příloha č.4 Rozpočet  
    

Záměr:  Napojení vlečky Zlomhut a další úpravy liché kolejové skupiny         

Varianta:  2 
   

  

Kód 
položky 

Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

HSV Práce a dodávky HSV    
   

  

1 Zemní práce    
   

706 531,80 

162701105 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 
1 až 4    m3 2 274,000 265,00 602 610,00 

167103201 Nakládání výkopku z kamenouhelných hlušin    m3 2 274,000 45,70 103 921,80 

5 Komunikace    
   

10 038 156,24 

511552111 Kolejové lože ze struskové štěrkoviny    m3 2 059,000 870,00 1 791 330,00 

511582195 Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při rekonstrukcích    m3 2 059,000 31,30 64 446,70 

512502121 Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje    m3 550,000 107,00 58 850,00 

521351111 
Montáž kolejových polí z kolejnic S49 montážní základna rozdělení 
c pražce betonové    m 1 068,500 1 920,00 2 051 520,00 

134905100 kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I    t 52,891 27 000,00 1 428 057,00 

592118690 
pražec z předpjatého betonu tvaru SB-8B APP 37-242 
242x28,4x21 cm    kus 1 624,120 1 120,00 1 819 014,40 

521352111 
Zřízení koleje z kolejových polí z kolejnic S49 rozdělení c pražce 
betonové    m 1 068,500 217,00 231 864,50 

525040012 Vyjmutí kolejových polí na pražcích betonových bez rozebrání    m 285,350 116,00 33 100,60 

525040021 Rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na základně    m 285,350 205,00 58 496,75 

529999995 
Příplatek za ztížení zřízení koleje z kolejových polí při 
rekonstrukcích    m 1 068,500 46,10 49 257,85 

531411111 Zřízení výhybky z kolejnic S49    m 290,000 4 500,00 1 305 000,00 

531412111 
Zřízení výhybky jednoduché z kolejnic S 49 na pražcích 
betonových    m 290,000 1 190,00 345 100,00 

134905100 kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I    t 14,355 27 000,00 387 585,00 

535000311 Rozebrání kolejového rozvětvení na pražcích betonových    m 155,000 318,00 49 290,00 

539999995 Příplatek za ztížení zřízení výhybky při rekonstrukci    m 290,000 234,00 67 860,00 

542999111 Kolejový jeřáb při vkládání kolejového pole    m 1 358,500 6,74 9 156,29 

542999911 Přemístění kolejového jeřábu na vzdálenost 50 km    m 1 358,500 21,20 28 800,20 

543191111 Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podbíječkou    m 1 358,500 102,00 138 567,00 

543199095 
Příplatek za ztížení vyrovnání koleje automatickou podbíječkou při 
rekonstrukci    m 1 358,500 18,70 25 403,95 

564802221 Podkladní vrstva ze štěrkodrti novou kolej    m3 157,000 608,00 95 456,00 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    
   

3 931 646,46 

922561129 Úprava drážní stezky z drti kamenné zhutněné tl 100 mm    m2 1 766,000 71,30 125 915,80 

583438720 kamenivo drcené hrubé frakce 8-16    t 357,615 413,00 147 695,00 

925941211 Kolejové zarážedlo typ I z kolejnic tvaru T nebo S49    kus 1,000 98 300,00 98 300,00 

99 Přesun hmot    
   

3 559 735,66 

997241511 Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km    t 1 402,343 915,00 1 283 143,85 

997241520 Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích    t 1 402,343 187,00 262 238,14 

997241611 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot    t 1 402,343 820,00 1 149 921,26 

998241011 Přesun hmot pro železniční spodek drah kolejových o sklonu 0,8 %    t 5 649,885 153,00 864 432,41 

  Celkem          14 676 335 

 
  



 

 
 

Příloha č.4 Rozpočet  
    

Záměr:  Vedení vlakotramvaje - jednokolejné         

Varianta:  1k         

Kód 
položky 

Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

HSV Práce a dodávky HSV    
   

  

5 Komunikace    
   

28 741 515 

511532111 Kolejové lože z kameniva hrubého drceného    m3 6 751,000 933 6 298 683 

511552111 Kolejové lože ze struskové štěrkoviny    m3 205,000 870 178 350 

511582195 Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při rekonstrukcích    m3 6 956,000 31 217 723 

512502121 Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje    m3 3 854,000 107 412 378 

521351111 
Montáž kolejových polí z kolejnic S49 montážní základna rozdělení c 
pražce betonové    m 3 227,000 1 920 6 195 840 

134905100 kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I    t 159,737 27 000 4 312 899 

592118690 
pražec z předpjatého betonu tvaru SB-8B APP 37-242 242x28,4x21 
cm    kus 4 905,040 1 120 5 493 645 

521352111 
Zřízení koleje z kolejových polí z kolejnic S49 rozdělení c pražce 
betonové    m 3 227,000 217 700 259 

525040012 Vyjmutí kolejových polí na pražcích betonových bez rozebrání    m 2 000,000 116 232 000 

525040021 Rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na základně    m 2 000,000 205 410 000 

529999995 Příplatek za ztížení zřízení koleje z kolejových polí při rekonstrukcích    m 3 227,000 46 148 765 

531411111 Zřízení výhybky z kolejnic S49 na pražcích dřevěných jednoduché    m 466,221 4 500 2 097 995 

531412111 Zřízení výhybky jednoduché z kolejnic S 49 na pražcích betonových    m 466,221 1 190 554 803 

134905100 kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I    t 23,078 27 000 623 106 

535000311 Rozebrání kolejového rozvětvení na pražcích betonových    m 300,000 318 95 400 

539999995 Příplatek za ztížení zřízení výhybky při rekonstrukci    m 466,221 234 109 096 

542999111 Kolejový jeřáb při vkládání kolejového pole    m 3 227,000 7 21 750 

542999911 Přemístění kolejového jeřábu na vzdálenost 50 km    m 3 227,000 21 68 412 

543191111 Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podbíječkou    m 3 693,221 102 376 709 

543199095 
Příplatek za ztížení vyrovnání koleje automatickou podbíječkou při 
rekonstrukci    m 3 693,221 19 69 063 

564802221 Podkladní vrstva ze štěrkodrti novou kolej    m3 205,000 608 124 640 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    
   

22 369 423 

921621111 Úrovňový přejezd silniční živičná konstrukce lehká š. 6,5 m    kus 2,000 33 900 67 800 

921901111 Rozebrání přejezdu    m 7,500 1 150 8 625 

922561129 Úprava drážní stezky z drti kamenné zhutněné tl 100 mm    m2 4 195,100 71 299 111 

583438720 kamenivo drcené hrubé frakce 8-16    t 849,508 413 350 847 

923923112 
Úrovňové nástupiště SUDOP jednostranné desky na tvárnici 
TISCHER    m 134,000 4 090 548 060 

925941211 Kolejové zarážedlo typ I z kolejnic tvaru T nebo S49    kus 1,000 98 300 98 300 

99 Přesun hmot    
   

21 038 055 

997241511 Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km    t 9 506,914 915 8 698 826 

997241520 Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích    t 9 506,914 187 1 777 793 

997241611 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot    t 9 506,914 820 7 795 669 

998241011 Přesun hmot pro železniční spodek drah kolejových o sklonu 0,8 %    t 18 076,905 153 2 765 766 

  Ostatní položky         

  Konstrukce mostu (sanace opěr, nová nosná část) m2 60,000 30 000 1 800 000 

  Celkem          52 918 412 



 

 
 

Příloha č.4 Rozpočet  
    

Záměr:  Vedení vlakotramvaje dvoukolejné         

Varianta:  2k-A 
   

  

Kód 
položky 

Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

HSV Práce a dodávky HSV    
   

  

5 Komunikace    
   

24 327 223 

511532111 Kolejové lože z kameniva hrubého drceného    m3 3 430,000 933 3 200 190 

511552111 Kolejové lože ze struskové štěrkoviny    m3 1 404,000 870 1 221 480 

511582195 Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při rekonstrukcích    m3 4 834,000 31 151 304 

512502121 Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje    m3 3 948,000 107 422 436 

521351111 
Montáž kolejových polí z kolejnic S49 montážní základna rozdělení c 
pražce betonové    m 2 314,000 1 920 4 442 880 

134905100 kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I    t 114,543 27 000 3 092 661 

592118690 
pražec z předpjatého betonu tvaru SB-8B APP 37-242 242x28,4x21 
cm    kus 3 517,280 1 120 3 939 354 

521352111 
Zřízení koleje z kolejových polí z kolejnic S49 rozdělení c pražce 
betonové    m 2 314,000 217 502 138 

525040012 Vyjmutí kolejových polí na pražcích betonových bez rozebrání    m 2 049,000 116 237 684 

525040021 Rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na základně    m 2 049,000 205 420 045 

529999995 Příplatek za ztížení zřízení koleje z kolejových polí při rekonstrukcích    m 2 314,000 46 106 675 

531411111 Zřízení výhybky z kolejnic S49 na pražcích dřevěných jednoduché    m 481,200 4 500 2 165 400 

531412111 Zřízení výhybky jednoduché z kolejnic S 49 na pražcích betonových    m 481,200 1 190 572 628 

134905100 kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I    t 23,819 27 000 643 113 

535000311 Rozebrání kolejového rozvětvení na pražcích betonových    m 300,000 318 95 400 

539999995 Příplatek za ztížení zřízení výhybky při rekonstrukci    m 481,200 234 112 601 

542999111 Kolejový jeřáb při vkládání kolejového pole    m 2 314,000 7 15 596 

542999911 Přemístění kolejového jeřábu na vzdálenost 50 km    m 2 314,000 21 49 057 

543191111 Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podbíječkou    m 2 795,200 102 285 110 

543199095 
Příplatek za ztížení vyrovnání koleje automatickou podbíječkou při 
rekonstrukci    m 2 795,200 19 52 270 

564802221 Podkladní vrstva ze štěrkodrti novou kolej    m3 4 275,000 608 2 599 200 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    
   

22 972 168 

921621111 Úrovňový přejezd silniční živičná konstrukce lehká š. 6,5 m    kus 2,000 33 900 67 800 

921901111 Rozebrání přejezdu    m 7,500 1 150 8 625 

922561129 Úprava drážní stezky z drti kamenné zhutněné tl 100 mm    m2 3 008,000 71 214 470 

583438720 kamenivo drcené hrubé frakce 8-16    t 609,120 413 251 567 

923923112 
Úrovňové nástupiště SUDOP jednostranné desky na tvárnici 
TISCHER    m 134,000 4 090 548 060 

925941211 Kolejové zarážedlo typ I z kolejnic tvaru T nebo S49    kus 1,000 98 300 98 300 

99 Přesun hmot    
   

21 824 721 

997241511 Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km    t 9 736,058 915 8 908 493 

997241520 Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích    t 9 736,058 187 1 820 643 

997241611 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot    t 9 736,058 820 7 983 568 

998241011 Přesun hmot pro železniční spodek drah kolejových o sklonu 0,8 %    t 20 339,981 153 3 112 017 

  Ostatní položky         

  Konstrukce žb mostu  m2 144,000 60 000 8 640 000 

  Celkem          55 959 390 



 

 
 

 Příloha č.4 Rozpočet  
    

Záměr:  Vedení vlakotramvaje dvoukolejné         

Varianta:  2k-B 
   

  

Kód 
položky 

Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

HSV Práce a dodávky HSV    
   

  
5 Komunikace    

   
22 591 480 

511532111 Kolejové lože z kameniva hrubého drceného    m3 3 431,000 933 3 201 123 

511552111 Kolejové lože ze struskové štěrkoviny    m3 1 257,000 870 1 093 590 

511582195 
Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při 
rekonstrukcích    m3 4 688,000 31 146 734 

512502121 
Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání 
koleje    m3 3 694,000 107 395 258 

521351111 
Montáž kolejových polí z kolejnic S49 montážní 
základna rozdělení c pražce betonové    m 2 238,000 1 920 4 296 960 

134905100 kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I    t 110,781 27 000 2 991 087 

592118690 
pražec z předpjatého betonu tvaru SB-8B APP 37-242 
242x28,4x21 cm    kus 3 401,760 1 120 3 809 971 

521352111 
Zřízení koleje z kolejových polí z kolejnic S49 rozdělení 
c pražce betonové    m 2 238,000 217 485 646 

525040012 
Vyjmutí kolejových polí na pražcích betonových bez 
rozebrání    m 1 917,000 116 222 372 

525040021 
Rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na 
základně    m 1 917,000 205 392 985 

529999995 
Příplatek za ztížení zřízení koleje z kolejových polí při 
rekonstrukcích    m 2 238,000 46 103 172 

531411111 Zřízení výhybky z kolejnic S49    m 333,391 4 500 1 500 260 

531412111 
Zřízení výhybky jednoduché z kolejnic S 49 na 
pražcích betonových    m 333,391 1 190 396 735 

134905100 kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I    t 16,503 27 000 445 581 

535000311 
Rozebrání kolejového rozvětvení na pražcích 
betonových    m 300,000 318 95 400 

539999995 Příplatek za ztížení zřízení výhybky při rekonstrukci    m 333,391 234 78 013 

542999111 Kolejový jeřáb při vkládání kolejového pole    m 2 238,000 7 15 084 

542999911 Přemístění kolejového jeřábu na vzdálenost 50 km    m 2 271,291 21 48 151 

543191111 
Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou 
podbíječkou    m 2 271,391 102 231 682 

543199095 
Příplatek za ztížení vyrovnání koleje automatickou 
podbíječkou při rekonstrukci    m 2 271,391 19 42 475 

564802221 Podkladní vrstva ze štěrkodrti novou kolej    m3 4 275,000 608 2 599 200 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    
   

21 716 903 

921621111 
Úrovňový přejezd silniční živičná konstrukce lehká š. 
6,5 m    kus 2,000 33 900 67 800 

921901111 Rozebrání přejezdu    m 7,500 1 150 8 625 

922561129 
Úprava drážní stezky z drti kamenné zhutněné tl 100 
mm    m2 2 953,000 71 210 549 

583438720 kamenivo drcené hrubé frakce 8-16    t 597,983 413 246 967 

923923112 
Úrovňové nástupiště SUDOP jednostranné desky na 
tvárnici TISCHER    m 134,000 4 090 548 060 

925941211 Kolejové zarážedlo typ I z kolejnic tvaru T nebo S49    kus 1,000 98 300 98 300 

99 Přesun hmot    
   

20 577 977 

997241511 Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km    t 9 117,370 915 8 342 394 

997241520 
Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při 
rekonstrukcích    t 9 117,370 187 1 704 948 

997241611 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot    t 9 117,370 820 7 476 243 

998241011 
Přesun hmot pro železniční spodek drah kolejových o 
sklonu 0,8 %    t 19 963,347 153 3 054 392 

  Ostatní položky         

  Konstrukce žb mostu (částené využ. Sanovaných opěr) m2 132,000 50 000 6 600 000 

  Celkem          50 908 383 



 

 
 

Příloha č.4 Rozpočet  
    

Záměr:  Vedení vlakotramvaje dvoukolejné         

Varianta:  2k-C 
   

  

Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

HSV Práce a dodávky HSV    
   

  

5 Komunikace    
   

24 688 005 

511532111 Kolejové lože z kameniva hrubého drceného    m3 3 425,000 933 3 195 525 

511552111 Kolejové lože ze struskové štěrkoviny    m3 1 484,000 870 1 291 080 

511582195 
Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva 
při rekonstrukcích    m3 4 909,000 31 153 652 

512502121 
Odstranění kolejového lože z kameniva po 
rozebrání koleje    m3 3 949,000 107 422 543 

521351111 
Montáž kolejových polí z kolejnic S49 montážní 
základna rozdělení c pražce betonové    m 2 253,000 1 920 4 325 760 

134905100 
kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost 
skupina I    t 111,524 27 000 3 011 148 

592118690 
pražec z předpjatého betonu tvaru SB-8B APP 
37-242 242x28,4x21 cm    kus 3 424,560 1 120 3 835 507 

521352111 
Zřízení koleje z kolejových polí z kolejnic S49 
rozdělení c pražce betonové    m 2 253,000 217 488 901 

525040012 
Vyjmutí kolejových polí na pražcích betonových 
bez rozebrání    m 2 049,000 116 237 684 

525040021 
Rozebrání kolejových polí na pražcích 
betonových na základně    m 2 049,000 205 420 045 

529999995 
Příplatek za ztížení zřízení koleje z kolejových 
polí při rekonstrukcích    m 2 253,000 46 103 863 

531411111 Zřízení výhybky z kolejnic S49    m 563,709 4 500 2 536 691 

531412111 
Zřízení výhybky jednoduché z kolejnic S 49 na 
pražcích betonových    m 563,709 1 190 670 814 

134905100 
kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost 
skupina I    t 27,904 27 000 753 408 

535000311 
Rozebrání kolejového rozvětvení na pražcích 
betonových    m 300,000 318 95 400 

539999995 
Příplatek za ztížení zřízení výhybky při 
rekonstrukci    m 563,709 234 131 908 

542999111 Kolejový jeřáb při vkládání kolejového pole    m 2 253,000 7 15 185 

542999911 
Přemístění kolejového jeřábu na vzdálenost 50 
km    m 2 816,709 21 59 714 

543191111 
Směrové a výškové vyrovnání koleje 
automatickou podbíječkou    m 2 816,709 102 287 304 

543199095 
Příplatek za ztížení vyrovnání koleje 
automatickou podbíječkou při rekonstrukci    m 2 816,709 19 52 672 

564802221 Podkladní vrstva ze štěrkodrti novou kolej    m3 4 275,000 608 2 599 200 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    
   

23 136 711 

921621111 
Úrovňový přejezd silniční živičná konstrukce 
lehká š. 6,5 m    kus 1,000 33 900 67 800 

921901111 Rozebrání přejezdu    m 7,500 1 150 8 625 

922561129 
Úprava drážní stezky z drti kamenné zhutněné tl 
100 mm    m2 3 661,722 71 261 081 

583438720 kamenivo drcené hrubé frakce 8-16    t 741,499 413 306 239 

923923112 
Úrovňové nástupiště SUDOP jednostranné 
desky na tvárnici TISCHER    m 134,000 4 090 548 060 

925941211 
Kolejové zarážedlo typ I z kolejnic tvaru T nebo 
S49    kus 1,000 98 300 98 300 

99 Přesun hmot    
   

21 887 981 

997241511 
Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 
km    t 9 737,866 915 8 910 147 

997241520 
Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot 
při rekonstrukcích    t 9 737,866 187 1 820 981 

997241611 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot    t 9 737,866 820 7 985 050 

998241011 
Přesun hmot pro železniční spodek drah 
kolejových o sklonu 0,8 %    t 20 730,736 153 3 171 803 

  Ostatní položky         

  Konstrukce žb mostu (využití sanovaných opěr) m2 60,000 30 000 1 800 000 

  Celkem          49 624 715 



 

 
 

Příloha č.4 Rozpočet  
    

Záměr:  Stavba překladiště a napojení vlečky         

Varianta:  1 
   

  

Kód 
položky 

Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

HSV Práce a dodávky HSV    
   

  

5 Komunikace    
   

4 643 104,66 

511552111 Kolejové lože ze struskové štěrkoviny    m3 1 159,000 870,00 1 008 330,00 

511582195 
Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva 
při rekonstrukcích    m3 1 159,000 31,30 36 276,70 

512502121 
Odstranění kolejového lože z kameniva po 
rozebrání koleje    m3 157,000 107,00 16 799,00 

521351111 
Montáž kolejových polí z kolejnic S49 montážní 
základna rozdělení c pražce bet.   m 566,500 1 920,00 1 087 680,00 

134905100 
kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost 
skupina I    t 28,042 27 000,00 757 134,00 

592118690 
pražec z předpjatého betonu tvaru SB-8B APP 
37-242 242x28,4x21 cm    kus 861,080 1 120,00 964 409,60 

521352111 
Zřízení koleje z kolejových polí z kolejnic S49 
rozdělení c pražce betonové    m 566,500 217,00 122 930,50 

525040012 
Vyjmutí kolejových polí na pražcích betonových 
bez rozebrání    m 81,325 116,00 9 433,70 

525040021 
Rozebrání kolejových polí na pražcích 
betonových na základně    m 81,325 205,00 16 671,63 

529999995 
Příplatek za ztížení zřízení koleje z kolejových 
polí při rekonstrukcích    m 566,500 46,10 26 115,65 

531411111 Zřízení výhybky z kolejnic S49    m 38,000 4 500,00 171 000,00 

531412111 
Zřízení výhybky jednoduché z kolejnic S 49 na 
pražcích betonových    m 38,000 1 190,00 45 220,00 

134905100 
kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost 
skupina I    t 1,881 27 000,00 50 787,00 

535000311 
Rozebrání kolejového rozvětvení na pražcích 
betonových    m 38,000 318,00 12 084,00 

539999995 
Příplatek za ztížení zřízení výhybky při 
rekonstrukci    m 38,000 234,00 8 892,00 

542999111 Kolejový jeřáb při vkládání kolejového pole    m 604,500 6,74 4 074,33 

542999911 
Přemístění kolejového jeřábu na vzdálenost 50 
km    m 604,500 21,20 12 815,40 

543191111 
Směrové a výškové vyrovnání koleje 
automatickou podbíječkou    m 604,500 102,00 61 659,00 

543199095 
Příplatek za ztížení vyrovnání koleje 
automatickou podbíječkou při rekonstrukci    m 604,500 18,70 11 304,15 

564802221 Podkladní vrstva ze štěrkodrti novou kolej    m3 361,000 608,00 219 488,00 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    
   

1 579 703,60 

921621111 
Úrovňový přejezd silniční živičná konstrukce 
lehká š. 6,5 m    kus 1,000 33 900,00 33 900,00 

921901111 Rozebrání přejezdu    m 7,000 1 150,00 8 050,00 

922561129 
Úprava drážní stezky z drti kamenné zhutněné tl 
100 mm    m2 786,000 71,30 56 041,80 

583438720 kamenivo drcené hrubé frakce 8-16    t 159,165 413,00 65 735,15 

925941211 
Kolejové zarážedlo typ I z kolejnic tvaru T nebo 
S49    kus 1,000 98 300,00 98 300,00 

99 Přesun hmot    
   

1 317 676,65 

997241511 
Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 
km    t 400,975 915,00 366 892,13 

997241520 
Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot 
při rekonstrukcích    t 400,975 187,00 74 982,33 

997241611 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot    t 400,975 820,00 328 799,50 

998241011 
Přesun hmot pro železniční spodek drah 
kolejových o sklonu 0,8 %    t 3 575,181 153,00 547 002,69 

  Ostatní položky         

  
Zřízení překladiště (rampa, skladiště, sítě; 
odhad) ks 1,000 2 000 000 2 000 000 

  Zpevněné plochy a komunikace (asf. beton) m2 3 624,000 1 081 3 917 544 

  Celkem          12 140 352 

 
    



 

 
 

Příloha č.4 Rozpočet  

Záměr:  Stavba překladiště a napojení vlečky         

Varianta:  2 
   

  

Kód 
položky 

Popis 
M
J 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotkov

á 
Cena celkem 

HSV Práce a dodávky HSV    
   

  

5 Komunikace    
   

3 444 152,74 

511552111 Kolejové lože ze struskové štěrkoviny    m3 758,500 870,00 659 895,00 

511582195 Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při rekonstrukcích    m3 758,500 31,30 23 741,05 

512502121 Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje    m3 156,500 107,00 16 745,50 

521351111 
Montáž kolejových polí z kolejnic S49 montážní základna rozdělení 
c pražce bet. m 358,500 1 920,00 688 320,00 

134905100 kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I    t 17,746 27 000,00 479 142,00 

592118690 
pražec z předpjatého betonu tvaru SB-8B APP 37-242 
242x28,4x21 cm    kus 544,920 1 120,00 610 310,40 

521352111 
Zřízení koleje z kolejových polí z kolejnic S49 rozdělení c pražce 
betonové    m 358,500 217,00 77 794,50 

525040012 Vyjmutí kolejových polí na pražcích betonových bez rozebrání    m 81,000 116,00 9 396,00 

525040021 Rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na základně    m 81,000 205,00 16 605,00 

529999995 
Příplatek za ztížení zřízení koleje z kolejových polí při 
rekonstrukcích    m 358,500 46,10 16 526,85 

531411111 Zřízení výhybky z kolejnic S49    m 87,500 4 500,00 393 750,00 

531412111 
Zřízení výhybky jednoduché z kolejnic S 49 na pražcích 
betonových    m 87,500 1 190,00 104 125,00 

134905100 kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I    t 4,331 27 000,00 116 937,00 

539999995 Příplatek za ztížení zřízení výhybky při rekonstrukci    m 87,500 234,00 20 475,00 

542999111 Kolejový jeřáb při vkládání kolejového pole    m 446,000 6,74 3 006,04 

542999911 Přemístění kolejového jeřábu na vzdálenost 50 km    m 446,000 21,20 9 455,20 

543191111 Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podbíječkou    m 446,000 102,00 45 492,00 

543199095 
Příplatek za ztížení vyrovnání koleje automatickou podbíječkou při 
rekonstrukci    m 446,000 18,70 8 340,20 

564802221 Podkladní vrstva ze štěrkodrti novou kolej    m3 237,000 608,00 144 096,00 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    
   

1 227 713,65 

922561129 Úprava drážní stezky z drti kamenné zhutněné tl 100 mm    m2 786,000 71,30 56 041,80 

583438720 kamenivo drcené hrubé frakce 8-16    t 159,165 413,00 65 735,15 

99 Přesun hmot    
   

1 105 936,70 

997241511 Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km    t 380,800 915,00 348 432,00 

997241520 Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích    t 380,800 187,00 71 209,60 

997241611 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot    t 380,800 820,00 312 256,00 

998241011 Přesun hmot pro železniční spodek drah kolejových o sklonu 0,8 %    t 2 444,700 153,00 374 039,10 

  Ostatní položky         

  Zřízení překladiště (rampa, skladiště, sítě; odhad) ks 1,000 2 000 000 2 000 000 

  Zpevněné plochy a komunikace (asf. beton) m
2
 4 442,000 1 081 4 801 802 

  Celkem          11 473 668 

 
 
 
 



 

 
 

 

Příloha č.5 – Posouzení propustnosti kolizních bodů 

 

zastávka, kolej č.4a 
délka úseku 
a soupravy 

[m] 

rychlost 
[km/h] 

čas 
průjezdu  

[min] 

čas v 
zast. 
[min] 

čas 
stavění 
cesty 
[min] 

celkový 
čas tobs 
[min] 

 tobs [min] 
zaokrouhlen

o 

interval 
špička 
[min] 

interval 
sedlo 
[min] 

počet  jízd 
(za 24 h) 

  

omezující osobní vlak, vyhýbá se (O) 550 40 0,83 3 2 5,83 6 15 30 58   

omezený projíždějící nákladní vlak (N) 900 40 1,35 0 2 3,35 4 30 30 40   

omezený manipulující vlak (Mn) 850 20 2,55 0 4 6,55 7 0   2   

  
          

  

  počet jízd/h           počet jízd za období   

  
O N Mn celkem 

čas 
obsazení 
[min/1h] 

 trvání 
období 

[h] 
O N Mn celkem 

čas 
obsazení 

[hod] 

špička (5-9, 13-17) 4 4   8 40 8 33 32 0 65 5,43 

sedlo 2 4 1 7 35 12 25 48 2 75 5,93 

bez provozu (4 hod.v noci) 0     0 0 4 0 0 0 0 0,00 

          celkem 24 58 80 2 140 11,37 

 
  



 

 
 

 

Příloha č.5 – Posouzení propustnosti kolizních bodů 

 
 

hrušovské zhlaví 
délka úseku a 
soupravy [m] 

rychlost 
[km/h] 

čas průjezdu  
[min] 

čas 
stavění 
cesty 
[min] 

celkový 
čas tobs 
[min] 

 tobs [min] 
zaokrouhleno 

interval 
špička 
[min] 

interval 
sedlo 
[min] 

počet  
jízd (za 24 

h) 

omezený osobní vlak (O) 190 60 0,19 2 2,19 3 15 30 116 

omezující nákladní nebo man.vlak (N) 400 20 1,20 2 3,20 4     10 

  
        

  

  počet jízd/h     počet jízd za období   

  
O N celkem 

čas 
obsazení 
[min/1h] 

 trvání 
období 

[h] 
O N celkem 

čas 
obsazení 

[hod] 

špička (5-9, 13-17) 8 1 9 28 8 66 5 71 3,63 

sedlo 4 1 5 16 12 50 5 55 2,83 

bez provozu (4 hod.v noci) 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

*) provážení zátěž uvažuji z tehcnoligkých důvodů po hodinách v časech 8-18 (5 h. špička, 5 h. mimo špičku) celkem 24 116 10 126 6,47 

 

  



 

 
 

 

Příloha č.5 – Posouzení propustnosti kolizních bodů 

 
 

rychvaldské zhlaví 
délka úseku 
a soupravy 

[m] 

rychlost 
[km/h] 

čas 
průjezdu  

[min] 

čas 
stavění 
cesty 
[min] 

celkový čas 
tobs [min] 

 tobs [min] 
zaokrouhleno 

interval 
špička 
[min] 

interval 
sedlo 
[min] 

počet  jízd 
(za 24 h) 

omezený osobní vlak (O) 120 70 0,10 2 2,10 3 15 30 116 

omezující nákladní nebo man.vlak (N) 700 30 1,40 2 3,40 4     32 

  
        

  

  počet jízd/h     počet jízd za období   

  
O N celkem 

čas 
obsazení 
[min/1h] 

 trvání 
období [h] 

O N celkem 
čas 

obsazení 
[hod] 

špička (5-9, 13-17) 8 1 9 28 8 66 8 74 3,83 

sedlo 4 2 6 20 12 50 24 74 4,10 

bez provozu (4 hod.v noci) 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

  celkem 24 116 32 148 7,93 
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