
Studie kolejového napojení bývalého Dolu Gabriela do traťové koleje pst. Karviná-Doly – ÚZK 

 

 
 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 

Katedra dopravního stavitelství 

 

 

 

 

Studie kolejového napojení bývalého Dolu Gabriela do 
traťové koleje pst. Karviná-Doly – ÚZK 

 

Study of Railway Connection of the Former Mine 
Gabriela to the Track Railway between Station Karvina-

Doly – ÚZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                 Petr Dudi, DiS. 

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

Ostrava 2015 



Studie kolejového napojení bývalého Dolu Gabriela do traťové koleje pst. Karviná-Doly – ÚZK 

 

 
 

 



Studie kolejového napojení bývalého Dolu Gabriela do traťové koleje pst. Karviná-Doly – ÚZK 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení studenta 
 

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

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

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

         podpis studenta 



Studie kolejového napojení bývalého Dolu Gabriela do traťové koleje pst. Karviná-Doly – ÚZK 

 

 
 

Prohlašuji, že 

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

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

 

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

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

35 odst. 3).  

 

• Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním 

systému VŠB-TUO.  

 

• Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

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

 

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

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

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

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

• Beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek 

její obhajoby.  

 
 
 
 

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



Studie kolejového napojení bývalého Dolu Gabriela do traťové koleje pst. Karviná-Doly – ÚZK 

 

 
 

Anotace  

Petr Dudi, bakalářská práce, Ing. Leopold Hudeček, Ph.D., Ostrava 2015 Studie kolejového 

napojení bývalého Dolu Gabriela do traťové koleje pst. Karviná-Doly – ÚZK 

Obsahem této práce je vypracovat návrh dvou variantních řešení napojení vlečky na 

průmyslovou zónu a skládku pevných paliv. V práci je zahrnuto zdůvodnění studie, 

charakteristika území, dále se zabývám průmyslovým areálem a skladem pevných paliv 

AWT. Zpracování návrhu zahrnuje jak směrové, tak i výškové vedení trati. Výsledkem jsou 

varianty řešení, které jsou v závěru bodově ohodnoceny a jsou orientačně oceněny. Dále je 

zpracován orientační harmonogram doby výstavby. 

 

Annotation 

Petr Dudi, bachelor thesis, Ing. Leopold Hudeček, Ph.D., Ostrava 2015 Study of the 

rail connection between the former Gabriela Mine and the line tracks leading from the 

operational station of Karviná-Doly to the Central Factory of Karviná (ÚZK) 

 

The aim of this thesis is to develop a design of two alternative solutions, the purpose 

of which is to connect a train trail to an industrial zone and landfill of solid fuels. The thesis 

contains rationale of the study as well as characteristics of the territory. Further, it addresses 

the industrial complex and solid fuels landfill of the AWT Group. The compilation of a 

design provides both directional and vertical conduction of the track. In conclusion, the 

thesis presents alternative solutions which are assessed through points and indicative 

valuations. Moreover, an indicative timetable of the construction period is also prepared. 
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HTÚ   Hrubé terénní úpravy 
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1. Úvod 
 

Obsahem Bakalářské práce je vypracování studie dvou variant vedení vlečky v oblasti 

bývalého dolu Barbora. Tato práce se řeší zejména kvůli nově budovanému průmyslovému 

centru, které se bude ležet v této oblasti. Dále pak kvůli obsluze skladu, který leží přímo 

v dole Barbora. Nové průmyslové centrum je navrženo na více jak 100 Ha a pro více jak 

4000 pracovních míst. 

 

1.1. Cíl bakalářské práce 
 

Cílem Bakalářské práce je vypracování dvou variant řešení vlečky v zájmové oblasti 

bývalého dolu Barbora. Varianty řešení musí být provedeny s ohledem na technologické a 

ekonomické aspekty. Dále musí být zpracovány s ohledem na Územní plán a Poklesové 

mapy. V potaz by měly být brány i rizika stavby. 

 

1.2. Podklady 
 

• Územní plán města Karviné 

• ZBAGET – Výškopis 

• Poklesové mapy  - Darkov 

• Vlečkové plány zájmové oblasti 

• Fotodokumentace 

• Mapy Google 

• Ortofotomapa ČUZK 
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2. Charakteristika Území 
 

2.1. Zájmová oblast  
 

Mnou řešená zájmová oblast se nachází v Moravskoslezském kraji v katastrálním 

území Karviná-Doly (664103) v blízkosti bývalého dolu Barbora. Území bylo dříve 

využíváno pro důlní činnosti. Těžilo se zde černé uhlí. Poslední vozík s uhlím byl z dolu 

Barbora vytěžen v roce 2002. Zájmová lokalita nezasahuje do žádného zvláště chráněného 

území, ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. To 

znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, 

národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky 

ani přechodně chráněné plochy. V zájmové oblasti se nenachází žádný památeční strom ani 

žádná jiná významná lokalita. Nejvýznamnějšími lokalitami v naší oblasti jsou pouze 

poklesová jezera, která leží pod bývalým dolem Gabriela. [1] 

 

2.2. Území z historického a archeologického významu 
 

Zájmové území není prostorem historického, kulturního ani archeologického 

významu. Nejsou zde evidovány žádné nemovité památky. Z památek zapsaných ve Státním 

seznamu nemovitých kulturních památek se v širším okolí nachází: [1] 

 
• Kostel sv. Petra z Alkantary je znám pod pojmem "šikmý" kostel v Karviné. Tato 

oblastní rarita stojí v místě, kde došlo během 40 let minulého století k poklesu půdy 

o 36 m, pokles způsobil úklon kostela o 6,8° na jih od svislé osy. Tento sklon je 

vizuálně velmi zřetelný. Kostel stojí v místě centra původního města Karviná, dnes 

Doly. Byl postaven v roce 1736 v barokním slohu a zasvěcen sv. Petru z Alkantary. 

Po zahájení těžby uhlí roku 1874 bylo pod ním vytěženo uhlí z 27 slojí o celkové 

mocnosti 52,80 m [26] 
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Obr. 2-1 -  Kostel sv. Petra z Alkamantary [27] 

• Uhelný důl Austria (Barbora), z toho jen: těžní věž, strojovna, kotelna, těžní věž 

Walsum (r. č. 49082/8-4012). Vzdálený cca 0,5 km. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-2- Důl Barbora v roce 1911 [12] 

• Uhelný důl hlubinný Gabriela, z toho jen: těžní věž a budova č. 1, těžní věž a budova 

č. 2, strojovna (r. č. 49083/8-4011). Vzdálený cca 0,5 km. [1] 
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Obr. 2-3 - Areál bývalého dolu Gabriela 1911 [13] 

Z hlediska výskytu archeologických nalezišť není dle Informačního systému o 

archeologických datech (http://twist.up.npu.cz/) evidováno v zájmové lokalitě žádné území 

s archeologickými nálezy. [1] 

2.3. Geofaktory 
 

Dle Zeměpisného lexikonu ČSR, Hory a nížiny, Praha 1987 je zájmová oblast 

zařazena do provincie Karpaty, soustava Západní Karpaty, podsoustava VIII Vněkarpatské 

sníženiny, VIII B Severní Vněkarpatské sníženiny, celek VIII B-1 Ostravská pánev, 

podcelek VIII B-1c Karvinská plošina. Zájmové území je zejména akumulační plošinou, 

tvořenou převážně ledovcovými sedimenty. Terén je mírně zvlněný a na řadě míst je již 

opraven rekultivacemi území. Nadmořská výška se pohybuje od 245 – 265m n.m. [2] 

 

2.3.1. Geologické a hydrogeologické poměry 

Hlubší předkvartérní podloží tvoří sedimenty produktivního (uhlonosného) karbonu 

– mladší paleozoikum. V jejich nadloží (tedy v podloží kvartérních glaciálních sedimentů) 

se nachází miocenní vápnité jíly (terciér) o mocnosti 100 – 150 m. Kvartér je zastoupen 

glaciální sedimenty (glacilakustrinní hlíny, písky, glacifluviální štěrky a štěrkopísky), které 

tvoří dominantní část kvartérního vrstevního sledu. V jejich nadloží jsou vyvinuty sprašové 
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hlíny. Většina zájmového území je na povrchu překryta humózními hlínami, místy se 

vyskytují navážky. [1] 

 
Hlavním hydrogeologickým kolektorem zájmového území jsou kvartérní nesoudržné 

sedimenty s průlinovou propustností. Litologicky se jedná o písky, štěrkopísky a štěrky. 

Místy se podzemní voda vyskytuje i v polohách hlín s vyšší propustností a v nesoudržných 

navážkách. Značná proměnlivost geologické stavby se projevuje i na hydrogeologických 

poměrech rozptylem hloubek hladin. [1] 

 

2.4. Klimatické podmínky  
 

Řešené území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT 10. Území je 

charakterizováno mírně teplou, vlhkou až velmi vlhkou, rovinatou až pahorkatinatou 

klimatickou podoblastí s mírnou zimou. [3] 

Obr. 2-4 - Mapa klimatických oblastí [3]             

 Tab. 2-1 - Charakteristiky oblasti MT10 [3] 

 

2.5. Vliv na povrchové a podzemní vody 
 
Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce pod terénem. Nejbližší 

povrchová voda ve formě nádrže Mokroš je vzdálená cca 600 m od lokality záměru, což 
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prakticky vylučuje její ovlivnění. Lokalita nespadá do ochranného pásma vodních zdrojů ani 

do CHOPAV. Lokalita leží mimo záplavové území. K negativnímu ovlivnění kvality 

podzemní i povrchové vody by tedy mohlo dojít pouze v případě havárie – úniku většího 

množství technických kapalin ze stavebních strojů a nákladních vozidel obsluhujících 

stavbu. [1] 

3. Vlečky na Ostravsko-karvinské pánvi 
 
Ostravsko-karvinskou pánev pokrývá nejhustší železniční síť v Česku. Rozloha 

Ostravsko-karvinské pánve je přibližně 7000 m2 a jde zejména o území v okolí Ostravy, 

Karviné, Českého Těšína, Frýdku-Místku a Frenštátu pod Radhoštěm. Vlečky sloužily 

především pro odvoz černého uhlí z dolů. Nejznámější dráha v této lokalitě se jmenuje 

Báňská dráha. Báňská dráha je původní název pro železniční trať o délce 14 km spojující 

dnešní stanici Ostrava hlavní nádraží s Doubravou. V současnosti je tato trať rozdělena mezi 

dva majitele: SŽDC (jako součást trati Ostrava hl. n. - Valašské Meziříčí) a Advanced World 

Transport (AWT). [14] 

 

Obr. 3-1- Mapa železniční sítě na Ostravsku [23] 
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3.1. Vlečka Karviná – Doly - ÚZK  
 
Vlečka byla budovaná k přepravě uhlí z dolu Gabriela a z dolu Barbora. Tato vlečka 

byla napojená na Košicko-bohumínskou dráhu. Cílem napojení byl odvoz 50 000 tun 

černého uhlí z dolu Gabriela za rok. Napojením na Košicko-bohumínskou dráhu v roce 1872 

se jim tento cíl splnil. [15] 

 

3.2. Košicko-bohumínská dráha 
 
V oblastech Karvinska, Orlovska i Třinecka se rychle rozvíjel báňský a hutní 

průmysl. Bylo tedy nutno postavit další dráhu. Ta navazovala na Severní dráhu 

„Ferdinandku“ právě v Bohumíně. Byla to ve své době jedna z nejdelších soukromých drah 

v Rakousko-Uhersku. Císařsko-královská soukromá Košicko-bohumínská dráha, „KBD“, se 

začala stavět v říjnu 1867 a již během let 1869–1872 byla postupně zprovozněna.  Na celé 

trati, dlouhé bezmála 370 km (přesně 368,6 km), byl zahájen provoz 18. března 1872. [16] 

 

4. Průmyslová zóna nad bývalým dolem Barbora 
 

Jak je již psáno v popisku, jedná se o plochu nad bývalým dolem Barbora 

v katastrálním území Karviná – Doly. Plocha o výměře až 100 ha bude poskytovat několik 

tisíc pracovních míst. Na Karvinsku je vysoká míra nezaměstnanosti, bez práce jsou bezmála 

25 600 lidí což je 13,10 % nezaměstnanost. Vláda si od zóny slibuje přilákání nových 

investorů a zvýšení počtu pracovních míst. Do projektu průmyslové zóny schválila dotaci 

750 milionů korun, náklady na zónu se vyšplhají k 1,1 miliardy korun, o tento zbytek se mají 

postarat sami investoři. Jelikož se zóna nachází na poddolovaném území, nechala si vláda 

vypracovat hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum plochy. Tento průzkum 

dopadl dobře, a tak stavba dostala zelenou. 
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4.1. Průmyslová zóna – Situace 
 

Průmyslová zóna je rozdělena na několik podoblastí pro lepší orientaci. 

 

Obr. 4-1- Situace průmyslové zóny [23] 

4.2. Průmyslová zóna – Terénní úpravy 
 

Cílem hrubých terénních úprav je modelování terénu tak, aby byl vhodný k 

umisťování objektů. Realizací záměru dojde k záboru celkem 46,9ha pozemků ze 

zemědělského půdního fondu. Terénní úpravy jsou velkého rozsahu, v zájmové ploše dojde 

postupně k přesunu více než půl milionu kubíků zeminy. Současný stav krajiny je významně 

poznamenán antropogenním působením v minulosti. Taktéž došlo k významným terénním 

poklesům v důsledku poddolování. V současnosti však lze terén považovat za 

konsolidovaný, stabilizovaný a zdaleka nepůsobí antropogenně a neobsahuje ani významné 

nepřirozené tvary. Zájmové území bylo v minulosti hustě zastavěno a využíváno pro bydlení, 

průmysl a dopravní stavby. V současné době (po proběhlých poklesech a rekultivacích) zde 
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zůstalo minimum objektů (6 trvale obývaných domů). U těchto objektů se výhledově 

předpokládá likvidace. Vliv na hmotný majetek v případě likvidace těchto obydlených 

objektů nelze považovat za pozitivní. Inženýrské sítě budou částečně přeloženy a částečně 

demolovány bez náhrady. Výjimku bude představovat teplovod, jehož trasa zůstane z 

ekonomických důvodů zachována. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-2- Ortofotomapa průmyslové zóny 

Členění jednotlivých etap hrubých terénních úprav je patrno z následující tabulky. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4-1- Tabulka terénních úprav v jednotlivých podoblastí [3] 
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4.2.1. Plocha A 
Plocha A je rozdělena na 3 etáže, které na sebe navazují sklonem svahů 1:2. Etáž A1 

navazuje sklonem 1:2 na plochu B. 

Výšky na jednotlivých etážích jsou: 

A1 – 246.50 až 251,00 m n.m. 

A2 – 254,10 až 255,45 m n.m. 

A3 – 257,80 až 260,20 m n.m., etáž navazuje severním okrajem na stávající terén a umožňuje 

výhledové rozšíření ploch průmyslové zóny [3] 

4.2.2. Plocha B 
Plocha B je navržena v jedné etáži. Výška plochy B je 262,70 až 271,30 m. n.m. [3] 

4.2.3. Plocha D 
Plocha D je navržena v jedné etáži. Výška hrubých terénních úprav (dále také jen 

HTÚ“) je ovlivněna navrhovanou realizací železniční vlečky (která bude povolena 

samostatným rozhodnutím), pro kterou je požadován podélný sklon 0%. Výška plochy D je 

261,90 až 264,80 m n.m. [3] 

4.2.4. Plocha E1 
Plocha E1 je navržena v jedné etáži výšky 257,50 až 259,60 m n.m., sklon plochy je 

0,8%. Zemní těleso HTÚ je navrženo v násypu až 1,5 m. [3] 

Pro odvodnění ploch HTÚ, jsou na okrajích jednotlivých ploch navrženy rigoly hl. 

0,3 m zaústěné do horských vpustí. Na severovýchodním okraji plochy D, je k odvodnění 

svahu tělesa HTÚ, navržen podél stávající komunikace příkop o délce 130,0 m, který bude 

navazovat na stávající příkop vedený podél komunikace.  [3] 

 

5. Skládka paliv AWT v bývalém dolu Barbora 
 

Skládka paliv patří firmě AWT, která využila prostory bývalého dolu Barbora. Na 

skládce se skladuje zejména černé uhlí, které je z velké části dovezeno z Polska. Skládka 

byla vybudovaná v letech 2005-2007 o rozloze cca 55 000m2  z toho 15 000m2 má asfaltový 

povrh. [23] 
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5.1. Skládka paliv – Situace 
 

 

Obr. 5-1 - Situace Skládky [23] 

5.2. Skládka paliv – Technické vybavení 
 

 
• Vlastní železniční trať  

• Vykládání přímo z vagónu 

• Plocha pro nakládku vozu 

• Dvě vlastní lokomotivy 

• Volvo a CASE nakladače 

• Volvo pásové rypadlo 

• Dynamické vážení železniční 

zařízení [23] 

 

Obr. 5-2 - Vykládka Materiálu [23] 
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6. Železniční soupravy 
 

Základní předpokládaná kapacita koleje je pro vlakovou soupravu o 20 vagónech. 

Vlečková kolej bude sloužit k přepravě materiálů pro potřeby průmyslové zóny a skládky 

paliv, přeprava osob se zde nepředpokládá. Trať nebude elektrifikována, tzn., že budou 

využívány dieselové lokomotivy. Vytížení železniční vlečky je odhadováno na 1 až 2 vlaky 

týdně. [1] 

Základem lokomotivního parku AWT jsou motorové lokomotivy řady 740 (ex 

T448.0), kterých je v majetku AWT několik desítek. Tyto lokomotivy jsou využívány jak 

pro posun, tak pro traťovou službu. V traťové službě se dále používají motorové lokomotivy 

řad 770 a 771, přes 30 modernizovaných lokomotiv řady 753.7 a 4 řady 752.6, 

jedna lokomotiva řady 753 je v původním provedení. Pro provoz na menších vlečkách 

používá AWT také několik kusů menších lokomotiv řad 702, 703, 709, 710 a 720 [17] 

6.1. Lokomotivy řady 740 
 

Lokomotivy řady 740 jsou čtyřnápravové motorové lokomotivy, které byly pod 

označením T448.0 vyráběny lokomotivkou ČKD v Praze pro potřeby vleček 

československého průmyslu. 

Lokomotivy konstrukčně 

vycházejí ze dvou prototypů 

řady T 475.1 (nyní řada 744.5), 

které byly vyrobeny v roce 

1970. Lokomotivy řady T448.0 

byly vyráběny v letech 1973 až 

1989 a bylo jich vyrobeno 

celkem 459. 

 
 
 
 

                                   Obr. 6-1- Lokomotiva řady 740 [17] 
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6.2. Lokomotivy řady 753.7 
 
Lokomotivy řady 753.7 jsou čtyřnápravové dieselelektrické lokomotivy určené pro 

nákladní dopravu. Vyrábějí se od roku 2001 ve firmách ČMKS, později CZ 

LOKO rekonstrukcí lokomotiv řad 750, 752, 753. Do těchto lokomotiv byl instalován nový 

motor Caterpillar, jenž se vyznačuje menší spotřebou paliva a menší údržbovou náročností 

než původní motor ČKD Praha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6-2- Lokomotiva řady 753.7 [18] 

 

6.3. Nákladní vozy  
 
Nákladní vozy budou vozit potřebný materiál na stavbu průmyslového centra a 

později budou z průmyslového centra vyvážet výrobky. Společnost AWT disponuje 

několika řadami nákladních vozů.  

• Samovýsypnými vozy pro přepravu sypkých substrátů (řady Fall, Falls, Fals, Fals–

z, Facc, Faccpp, Faccs, Fcc) 

• Vozy pro pneumatickou boční vykládku sypkých substrátů (Ua, Nass, LH40) 

• Vysokostěnnými vozy (řady Eas, Eas–u, Es) 

• Plošinovými vozy (Kbkks, Res, Sps) 
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• Vozy pro přepravu kontejnerů ACTS (Slps) 

• Nádržkovými vozy (Uacs) 

• Cisternovými vozy (Zaes) [18] 

 

 

Obr. 6-3- Souprava vozů typu LH 40 pro převoz sypkých substrátů [18] 

 
 

7. Variantní řešení  
 

Cílem našeho variantního řešení je nalézt nejvýhodnější trasu, jak z hlediska 

technologického tak i ekonomického. Budou řešeny 2 typy jednokolejné trati o rozchodu 

kolejí 1435 mm a pomocí bodového hodnocení vybereme nejvýhodnější trasu.  

Z hlediska přeložek inženýrských sítí byla vypracovaná podrobná situace, kterou 

můžete nalézt v příloze. 
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Obr. 7-1- Ortofoto mapa s navrženými variantami [20] 

7.1. Územní plán 
 

Dle Územního plánu Karviná – Doly se na dotčeném území nenachází nic co by bylo 

ve sporu s návrhem našeho variantního řešení. Variantní řešení je ve shodě s Územním 

plánem. Dotčené pozemky stavbou dle Katastru nemovitostí – 6482 (ostatní plocha) majitel 

Asental Land, s.r.o,  6475/1 (ostatní plocha) majitel Advanced World Transport a.s, 434/1 

(ostatní plocha) majitel Advanced World Transport a.s, 6516 (ostatní plocha) majitel 

Advanced World Transport a.s, 6474/2 (orná půda) majitel Asental Land, s.r.o, jedná se 

zejména o pozemky Zemědělského půdního fondu (BPEJ) třídy ochrany III. [19] 
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Tab. 7-1- Výměra pozemku na jednotlivých pozemcích 

Obr. 7-2- Výřez z Územního plánu [19] 

Legenda 
 

Plocha biochory P 

Venkovní vedení VN  

Plynovod STL 

Výroba plynu  

Biochora je prostorová jednotka, používaná v geografii, P = Pahorkatiny [29] 

Označení plochy Výměra Varianta A [m2] Výměra Varianta B [m2] 

6482 3 578,85 4 743,00 

6475/1  138,00 139,12 

434/1 4 290,00 3 061,50 

6516 380,00 258,40 

6474/2 2 282,00 2 032,80 

Součet 10 668,85 10 234,82 
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7.2. Varianta A 
 
Trasa byla navržena tak, aby splňovala všechny požadavky na proveditelnost a 

ekonomičnost. Varianta A byla vedena blíže k bývalému dolu Barbora, kde firma ATW má 

svůj skladovací prostor. Požadavkem byla jeho obsluha. Skladovací prostor by byl, tak přímo 

napojen na vlečku, kde by vykládku a nakládku jízdní soupravy mohl provádět manipulační 

vůz Kalmar. Nevýhodou této varianty je vyšší vzdálenost od průmyslového centra. Výrobky 

z průmyslového centra by musely být dopravovány nákladními automobily po ulici Cihelní 

a poté naloženy na jízdní soupravu.   

 

Obr. 7-3 - Ortofoto mapa Varianty A [20] 

7.2.1. Směrové vedení  
 
Směrové vedení Varianty A bylo navrženo s odhledem na normu ČSN 73 6360-1. 

Počátek trasy je v 0,850 000 km trasy Karviná – Doly – ÚZK. Kde v km 0, 262 423 km trasy 

Varianty A bude vybudována nová výhybka typu JS49-1:9-300,P,p,d s námezníkem. Trasa 

se skládá z přímé, oblouku a přímé. Oblouk je tvořen pomocí kružnicové části. Jelikož 

návrhová rychlost na vlečce je navržena na 40 Km/h a je kladen důraz na jednoduchost 

výstavby, trasa nebude obsahovat přechodnice.  
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Tab. 7-2- Tabulka směrového vedení 

7.2.2. Výškové vedení  
 
Trasa začíná v nadmořské výšce 252,55 m a končí 260,57 m. Od staničení 0, 000 000 

do staničení 0, 295 191 trasa stoupá hodnotou 6,1 ‰. Od staničení 0, 295 191 ve vydutém 

oblouku o poloměru R = 15 000m  se stoupání zvedne na hodnotu 20,01 ‰ v tomto intervalu 

trasa stoupá až do KÚ 0, 605 291. Z důvodu jednoduchosti provedení, trasa nebude 

obsahovat žádné vzestupnice. Podélný sklon bude dále sloužit pro odvodnění železničního 

svršku.  

 

7.2.3. Vzájemná výšková úprava kolejnicových pásů 
 

Díky malé odstředivé síle, která bude vznikat při návrhové rychlosti 40 Km/h  

v oblouku o poloměru R = 600 m nebude potřeba zřizovat na kolejích převýšení. To 

znamená, že vnější pás zůstane na svém místě a nebude se jím hýbat. 

 

7.2.4. Těleso železničního spodku 
 

Těleso železničního spodku je vedeno převážně na pláni a v násypu, v zářezu pouze 

výjimečně. Násyp bude tvořen z haldoviny, která má dostatečnou propustnost a 

nenamrzavost. Svahy násypu budou chráněny proti erozi pomocí vegetační úpravy 

hydroosevem, který bude stříkán na kokosové sítě, toto ošetření dodá dostatečnou ochranu 

proti erozi. Pod celým železničním tělesem bude provedena skrývka ornice o její celé 

mocnosti a odvezena na nejbližší skládku. 

 

7.2.5. Železniční spodek 
 
Těleso železničního spodku musí být provedeno tak, aby jeho konstrukce 

umožnovala zabezpečení předepsaných geometrických parametrů koleje a zajistila přenášení 

statického i dynamického zatížení železničních vozidel bez trvalé deformace pláně tělesa 

Délka přímé =L1 Délka Oblouku =LO R Délka přímé =L2 Celková délka LA 

63,26m 221,96m 600m 320,07m 605,29m 
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železničního spodku. Zájmové území je poddolované a dá se předpokládat, že do roku 2020 

dojde k poklesu až o 50 cm a proto musí být spodek velice pružný, aby se s tímto sedáním 

vyrovnal. Šířku pláně jsem navrhl 6,0m v obloucích se bude pláň rozšiřovat o 10cm. Při 

volbě konstrukce tělesa železničního spodku se vychází především z druhu i stavu zeminy a 

horniny zemní pláně, z únosnosti zemní pláně a z nejvyšší předepsané rychlosti jízdy vlaků. 

Přihlíží se též k vodnímu a teplotnímu režimu. Pro dosažení požadované únosnosti pláně 

tělesa železničního spodku se zřizují v tělese železničního spodku konstrukční vrstvy z 

různých materiálů. Ze spisů SŽDC jsem vybral typ 2 železničního spodku. [4] 

Typ 1 - Železniční svršek uložen přímo na pláni zemního tělesa železničního spodku (pro 

zeminy nesoudržné, propustné, nenamrzavé a dostatečně únosné). [4] 

Obr. 7-4 - Příčný řez Železničním spodkem Typ 1 [5] 

Důvodem návrhu typu 1 je použitý materiál (haldovina) v násypech. Haldovina má 

dobré vlastnosti je propustná a nenamrzavá.  

7.2.6. Odvodnění koleje 
 

Pro správnou funkčnost tělesa železničního spodku je naprosto nezbytné zajistit 

odvod všech druhů vod, které by železniční spodek mohly ohrozit. Jedná se zejména o vodu 

srážkovou, která stéká po povrchu, vodu podpovrchovou či podzemní a srážkovou vodu, 

která se do tělesa železničního spodku vsákla. Odvodnění železničního spodku musí být 

trvale funkční po celou dobu životnosti tratě a musí být odolné vůči vnějším vlivům. Voda 

bude odváděna pomocí podélného sklonu, který je minimálně 6,1 ‰ déle pak pomocí 

příčného sklonu o hodnotě 5%. Právě pomocí příčného sklonu bude voda odtékat do 

přilehlých příkopů. Příkopy odvádějí vodu ze zemní pláně a z přilehlých svahů náspů a 

zářezů. Příkopy představují nejlevnější, nejsnáze realizovatelnou a nejlépe udržovatelnou 

možnost. Podle zásady, co je jednoduché, to funguje, je to také nejvíce funkční odvodňovací 

zařízení. [4] 
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Obr. 7-5 - Příčný řez kolejí [4] 

 

Obr. 7-6 - Detail řešení příkopů u paty násypu 

Příkop bude nezpevněný a šířce min 0,4m a výšce min. 0,15m pod úrovní zemní 

pláně, jak můžeme vidět na Obr. 7-6. Dále v km 0,400 000 bude zřízen železobetonový 

propustek, který je řešen v následující kapitole 7.2.7. Do propustku bude stékat voda 

z nezpevněných příkopů, voda pomocí propustku se bude moci vsakovat do země na 

pozemku č. 6482 kde má dostatek prostoru se vsáknout. 
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7.2.7. Návrh trubního propustku v km 0,400 000 
 

Výška přesypávky : 3,5 m 

Návrhový odhadovaný průtok Qn dle obrázku 7-7 Qn = 1,2 m3/s 

 

 

Obr. 7-7- Mapa Úhrnu srážek v roce 2014 [28] 

 

Délka navrženého propustku L = 13m 

Výška navrženého čela = 2m 

Spád dna J = 2,8% 
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Obr. 7-8- Schéma příčného řezu 

 

 

Obr. 7-9- Nejmenší rozměry otvorů trubních propustků [6] 

 
Dle tabulky z ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů“ jsem určil rozměr 

otvoru a to DN 600mm. 

Z hydraulické tabulky prefy Brno jsem určil hydraulické hodnoty pro DN 600 a J = 

2,8% tj. Q = 0,965 m3/s  < Qn = 1,2 m3/ s to znamená, že musíme troubu zvětšit, navrhuji 

tedy troubu DN 800. DN 800 Q = 2,078 m3/s > Qn = 1,2 m3/ s což je dostačující průměr 

trouby [7]. Návrh trouby tedy vyhovuje s DN 800. Navrhuji výrobek TBH-Q 800/2200 INT 

DEHA, výrobek má integrované těsnění a je odolná proti vlivům prostředí XF4. Výrobek 

má vrcholové zatížení Vu = 124 kNm-1 a Vr,02 = 86,3 kNm-1. [6] 
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Pro výšku přesypávky 3,5m určíme náhradní vrcholové zatížení a to = 82,2 KN/m a 

= 109,6 KN/m pro Zeminové lůžko. 

Z podmínky Vu = 124 KN/m  > = 109,6 KN/m  Trouba Vyhovuje 

Z podmínky Vr,02 = 86,3 KN/m  >       = 82,2 KN/m  Trouba Vyhovuje 

Čelo propustku je dále popsáno ve výkresové dokumentaci. 

 
 

7.2.8. Železniční svršek 
 

V celém prostoru výstavby bude provedeno nové otevřené kolejové lože z drceného 

materiálu fr. 32 – 63 mm. Tloušťka vrstvy po celém svršku bude rovna 250mm. Materiál, ze 

kterého bude železniční svršek proveden, musí mít odpovídající vlastnosti, a to zejména 

pevnost a odolnost proti mrazu. Vhodné materiály jsou čedič, andezit a žula. Nedoporučuji 

používat materiály s vysokým podílem rozpadajících se materiálů (rula, svor) či vápenec 

nebo dolomity. Firma AWT má dobré zkušenosti s použitím vysokopecní strusky 32-63. [8] 

Na železničním svršku budou použity dřevěné pražce. Důvodem je poddolované 

území, na kterém se nacházíme. Dřevěné pražce délky 2,6m z tvrdého materiálu (dub, buk) 

musí být zajištěny proti štěpení, protištěnými destičkami (210mm x 200mm). Pražce musí 

být naimpregnovány a musí odolávat nepříznivým povětrnostním vlivům.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Obr. 7-10- Příčný řez pražcem 
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Obr. 7-11- Schéma rozdělení pražců v kolejovém poli [10] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 7-3- Tabulka rozdělení pražců v kolejovém poli [10] 

 
 

 
Počet pražců v kolejovém poli bude dle Tab. 7-3 a dle Obr. 7-11 následující.  
 

 
• Délka kolejového pole : 25m 
• Počet pražců : 34 kusů 
• Počet pražců na 1 km : 1360 kusů 
• Rozměr n.x : 31x755 
• Rozměr m.y : 1x676 
• Rozměr z : 250 
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Kolejový svršek bude tvořit pražcové podloží, na kterém budou ležet kolejnice typu 
S 49. Kolej bude stykovaná a styk bude podporovaný pomocí vloženého pražce.  

 
 

Název Kolejiva 
Počet na 

jedno 
upevnění 

Počet 
na 

jeden 
pražec 

Počet na 
1Km 

koleje 

Polyetylenová 
podložka 1,00 2,00 68,00 

Dvojitý pružný 
kroužek Fe 6 6,00 12,00 408,00 

Matice M 24 2,00 4,00 136,00 

Svěrkový šroub RS 
1 M 24 2,00 4,00 136,00 

Podkladnice S 4pl 1,00 2,00 68,00 

Pryžová podložka S 
49 1,00 2,00 68,00 

Svěrka ŽS 4 2,00 4,00 136,00 

Vrtule R 1 4,00 8,00 272,00 

 

       Obr. 7-12- Rozměry Kolejnice S49 [21] 

 Tab. 7-4- Tabulka drobného kolejiva 

7.2.9. Vybavení koleje 
 

Kolej na konci úseku bude vybavena ocelovým zarážedlem Typu C. Zarážedlo bude 

označeno značkou „Konec koleje“. Dále pak výhybkou  

JS49-1:9-300,P,p,d s námezníkem. 

 

 

 

 

             Obr. 7-13- Výhybka [24] 

  Obr. 7-14- Ocelové zarážedlo [25]                           
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7.2.10. Osvětlení kolejiště 
 

Kolejiště po celé své délce bude osvětleno pomocí železničních stožárů typu „JŽ-

12“. Jedná se ocelové stožáry z bezešvých nebo svařovaných ocelových trubek. Materiál 

trubek musí být v jakostní třídě 11353, 11343, 11373, ty májí zaručené chemické složení, 

svařitelnost a minimální pevnost v tahu 370 Mpa. Stožáry musí být 

vybaveny univerzálním nosníkem pro uchycení stožárové 

svorkovnice Elektro Bečov, Weidmüller, Fulnek. Elektrovýzbroj se 

upevňuje na univerzální nosník pomocí spojovacího materiálu (2x 

šroub M8x20 stavěcí DIN 913, 2x matice M8 DIN 526 a 2x matice 

M8). Dvířka musí lícovat s povrchem stožáru. Uzávěr dvířek bude 

skrytý pod jejich povrchem a bude tvořen mosazným šroubem 

M8x30 s hlavou D pro klíč k rozvodným zařízením NN. Povrch 

stožáru bude ošetřen zinkováním, aby odolal povětrnostním vlivům. 

Výrobek odpovídá normě ČSN EN 40-5, a splňuje požadavky ČSN 

EN 729. Výbojka bude použita SHLP 210 W. Jedná se o 

vysokotlakou sodíkovou výbojku plněnou Penningovou směsí. 

Návrh osvětlení bude proveden dle normy ČSN EN 12464-2  a to 

tak, že líc stožáru bude umístěn podle místní situace vždy tak, aby 

byl vzdálen maximálně 5m od středu koleje, vždy však mimo 

průjezdný profil koleje. Vzdálenost mezi stožáry navrhuji 30m. Na 

trati bude celkem 22 stožárů, které budou ležet na jedné straně. [22] 

 
 

Název 
Povrchová 

úprava 
H 

[mm] 
L [mm] E [mm] 

Hmotnost 
[Kg] 

Plocha 
[m2] 

JŽ-12 
žárové 

zinkování 
11200 12700 1500 346 7,6 

 

Tab. 7-5- Charakteristika pro stožár JŽ-12 [22]  

Obr. 7-15- Stožár typu JŽ-12 [22] 
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7.3. Varianta B 
 

Trasa byla navržena, tak aby splňovala všechny požadavky na proveditelnost a 

ekonomičnost. Varianta B byla vedena blíže k průmyslové zóně výhodou této varianty je 

krátká vzdálenost k průmyslové zóně. Výrobky by tak nemusely být převáženy nákladními 

automobily, jak je tomu ve variantě A. Nevýhodou je delší vzdálenost od skladovacího 

prostoru na bývalém dole Barbora. 

 

 

Obr. 7-16- Ortofoto mapa Varianty B [20] 

 

7.3.1. Směrové vedení 
 

Směrové vedení Varianty B bylo navrženo s odhledem na normu ČSN 73 6360-1. 

Počátek trasy je v 0,850 000 trasy Karviná – Doly – ÚZK. Kde v km 0, 108 840 km trasy 

Varianty B bude vybudována nová výhybka typu JS49-1:9-300,P,p,d s námezníkem.  Trasa 

se skládá z přímé, oblouku a přímé. Oblouk je tvořen pomocí kružnicové části. Jelikož 

návrhová rychlost na vlečce je navržena na 40 Km/h a je kladen důraz na jednoduchost 

výstavby, trasa nebude obsahovat přechodnice.  
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Tab. 7-6- Tabulka směrového vedení 

 

7.3.2. Výškové vedení  
 
Trasa začíná v nadmořské výšce 252,55 m a končí 262,69m. Od staničení 0, 000 000 

do staničení 0, 209 750 trasa stoupá hodnotou 5,24 ‰. Od staničení 0, 209 750 následuje 

vydutý oblouk o poloměru R = 10 800m  ve kterém se stoupání zvedne na hodnotu 29,2 ‰, 

v tomto intervalu trasa stoupá až do KÚ 0, 626 570. Z důvodu jednoduchosti provedení, trasa 

nebude obsahovat žádné vzestupnice. Podélný sklon bude dále sloužit pro odvodnění 

železničního svršku.  

 
 

7.3.3. Vzájemná výšková úprava kolejnicových pásů 
 

Díky malé odstředivé síle, která bude vznikat při návrhové rychlosti 40 Km/h  

v oblouku o poloměru R = 400 m nebude potřeba zřizovat na kolejích převýšení. To 

znamená, že vnější pás zůstane na svém místě a nebude se jím posouvat. 

 

7.3.4. Těleso železničního spodku 
 

Těleso železničního spodku je vedeno převážně na pláni a v násypu, v zářezu pouze 

výjimečně. Násyp bude tvořen z haldoviny, která má dostatečnou propustnost a 

nenamrzavost. Svahy násypu budou chráněny proti erozi pomocí vegetační úpravy 

hydroosevem, který bude stříkán na kokosové sítě, toto ošetření dodá dostatečnou ochranu 

proti erozi. Pod celým železničním tělesem bude provedena skrývka ornice o její celé 

mocnosti a odvezena na nejbližší skládku. 

7.3.5. Železniční spodek 
 
Těleso železničního spodku musí být provedeno tak, aby jeho konstrukce 

umožnovala zabezpečení předepsaných geometrických parametrů koleje a zajistila přenášení 

statického i dynamického zatížení železničních vozidel bez trvalé deformace pláně tělesa 

Délka přímé =L1 Délka Oblouku =LO R Délka přímé =L2 Celková délka LA 

350,65m 146,54m 400m 129,38m 629,57m 
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železničního spodku. Zájmové území je poddolované a dá se předpokládat, že do roku 2020 

dojde k poklesu až o 50 cm a proto musí být spodek velice pružný, aby se s tímto sedáním 

vyrovnal. Šířku pláně jsem navrhl 6,0m v obloucích se bude pláň rozšiřovat o 10 cm. Při 

volbě konstrukce tělesa železničního spodku se vychází především z druhu i stavu zeminy a 

horniny zemní pláně, z únosnosti zemní pláně a z nejvyšší předepsané rychlosti jízdy vlaků. 

Přihlíží se též k vodnímu a teplotnímu režimu. Pro dosažení požadované únosnosti pláně 

tělesa železničního spodku se zřizují v tělese železničního spodku konstrukční vrstvy z 

různých materiálů. Ze spisů SŽDC jsem vybral typ 2 železničního spodku. [4] 

Typ 1 - Železniční svršek uložen přímo na pláni zemního tělesa železničního spodku (pro 

zeminy nesoudržné, propustné, nenamrzavé a dostatečně únosné). [4] 

 

7.3.6. Odvodnění koleje 
 

Pro správnou funkčnost tělesa železničního spodku je naprosto nezbytné zajistit 

odvod všech druhů vod, které by železniční spodek mohly ohrozit. Jedná se zejména o vodu 

srážkovou, která stéká po povrchu, vodu podpovrchovou či podzemní a srážkovou vodu, 

která se do tělesa železničního spodku vsákla. Odvodnění železničního spodku musí být 

trvale funkční po celou dobu životnosti tratě a musí být odolné vůči vnějším vlivům. Voda 

bude odváděna pomocí podélného sklonu, který je minimálně 5,24 ‰ déle pak pomocí 

příčného sklonu o hodnotě 5%. Právě pomocí příčného sklonu bude voda odtékat do 

přilehlých příkopů. Příkopy odvádějí vodu ze zemní pláně a z přilehlých svahů náspů a 

zářezů. Příkopy představují nejlevnější, nejsnáze realizovatelnou, nejlépe udržovatelnou 

možnost. Podle zásady, co je jednoduché, to funguje, je to také nejvíce funkční odvodňovací 

zařízení. [4] 

7.3.7. Železniční svršek 
 

V celém prostoru výstavby bude provedeno nové otevřené kolejové lože z drceného 

materiálu fr. 32 – 63 mm. Tloušťka vrstvy po celém svršku bude rovna 250mm. Materiál, ze 

kterého bude železniční svršek proveden, musí mít odpovídající vlastnosti, a to zejména 

pevnost a odolnost proti mrazu. Vhodné materiály jsou čedič, andezit a žula. Nedoporučuji 

používat materiály s vysokým podílem rozpadajících se materiálů (rula, svor) či vápenec 

nebo dolomity. [8] 
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Na železničním svršku budou použity dřevěné pražce. Důvodem je poddolované 

území, na kterém se nacházíme. Dřevěné pražce délky 2,6m z tvrdého materiálu (dub, buk) 

musí být zajištěny proti štěpení, protištěnými destičkami (210mm x 200mm). Pražce musí 

být naimpregnovány a musí odolávat nepříznivým povětrnostním vlivům.  

 

Počet pražců v kolejovém poli bude dle tab. 7-12 a dle Obr. 7-11 následující.  
 

• Délka kolejového pole : 25m 
• Počet pražců : 34 kusů 
• Počet pražců na 1 km : 1360 kusů 
• Rozměr n.x : 31x755 
• Rozměr m.y : 1x676 
• Rozměr z : 250 

 
Kolejový svršek bude tvořit pražcové podloží, na kterém budou ležet kolejnice typu S 49. 
Kolej bude stykovaná a styk bude podporovaný pomocí vloženého pražce.  
 
 
 

7.3.8. Vybavení koleje 
 

Kolej na konci úseku bude vybavena ocelovým zarážedlem Typu C., zarážedlo bude 

označeno značkou „Konec koleje“. Dále pak výhybkou  JS49-1:9-300,P,p,d s námezníkem. 

 

7.3.9. Osvětlení kolejiště 
 

Kolejiště po celé své délce bude osvětleno pomocí železničních stožárů typu „JŽ-

12“. Jedná se ocelové stožáry z bezešvých nebo svařovaných ocelových trubek. Materiál 

trubek musí být v jakostní třídě 11353, 11343, 11373, ty májí zaručené chemické složení, 

svařitelnost a minimální pevnost v tahu 370 Mpa. Stožáry musí být vybaveny univerzálním 

nosníkem pro uchycení stožárové svorkovnice Elektro Bečov, Weidmüller, Fulnek. 

Elektrovýzbroj se upevňuje na univerzální nosník pomocí spojovacího materiálu (2x šroub 

M8x20 stavěcí DIN 913, 2x matice M8 DIN 526 a 2x matice M8). Dvířka musí lícovat s 

povrchem stožáru. Uzávěr dvířek bude skrytý pod jejich povrchem a je tvořen mosazným 

šroubem M8x30 s hlavou D pro klíč k rozvodným zařízením NN. Povrch stožáru bude 

ošetřen zinkováním, aby odolal povětrnostním vlivům. Výrobek odpovídá normě ČSN EN 

40-5, a splňuje požadavky ČSN EN 729. Výbojka bude použita SHLP 210 W. Jedná se o 
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vysokotlakou sodíkovou výbojku plněnou Penningovou směsí. Návrh osvětlení bude 

proveden dle normy ČSN EN 12464-2  a to tak, že líc stožáru bude umístěn podle místní 

situace vždy tak, aby byl vzdálen maximálně 5m od středu koleje, vždy však mimo 

průjezdný profil koleje. Vzdálenost mezi stožáry navrhuji 30m. Na trati bude celkem 23 

stožárů, které budou ležet na jedné straně. [22] 

 

7.4. Porovnání Variant 
 
 
Každá variant je hodnocena samostatně podle bodového systému. Každé z kritérií je 

hodnoceno body 1 – 10, kdy 1 je nejmenší a 10 největší počet bodů. Varianta s nejvíce body 

bude považována za nejlepší. Výsledky hodnocení jsou uvedeny v tabulce. V porovnání času 

výstavby je uveden celkový čas, který je potřeba vynaložit na jednotlivé práce. 

 

7.4.1. Technické řešení 
 

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

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

lepší. Dalšími faktory technického charakteru je velikost stoupání a výška násypu.  

 Tab. 7-7- Hodnocení Technických parametrů 

 

Název Způsob hodnocení Varianta A 
Varianta A 

Body 

Varianta 

B 

Varianta B 

body 

Poloměr 

Oblouků 

čím větší oblouk 

tím lepší 
600 10,00 400 7,00 

Nejvyšší 

stoupání 

čím menší stoupání 

tím lepší 
20,01 ‰ 10,00 29,2 ‰ 7,00 

Výška násypu 
čím menší výška 

tím lepší 
4,46m 8,00 3,37m 10,00 

Součet  28,00  24,00 
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7.4.2. Posouzení na provozní náklady 
 

Tab. 7-8- Hodnocení Provozních parametrů 

7.4.3. Délka výstavby 
 

Název 
Způsob 

hodnocení 
Varianta A 

Varianta A 
Body 

Varianta B 
Varianta 
B Body 

Zemní práce Čím menší tím lepší 27 dnů 10,00 28 dnů 9,00 

Železniční trať Čím menší tím lepší 13 dnů 10,00 14 dnů 9,00 

Propustek Čím menší tím lepší 14 dnů 10,00 14 dnů 10,00 

Součet   30,00   28,00 
 

Tab. 7-9- Hodnocení Délky výstavby 

7.4.4. Orientační kalkulace cen 
 

 
  

Varianta A Varianta A 
Body 

Varianta B Varianta B 
Body 

Zemní práce 6 294 650,00 8,00 
5 051 857,96 

 
10,00 

Komunikace 4 812 452,89 10,00 
4 951 889,00 

 
9,00 

Mostní objekty 91 003,00 3,00 0,00 10,00 

Ostatní náklady 2 925 000,00 10,00 3 425 000,00 8,00 

Součet           28,00   37,00 
  

Tab. 7-10- Hodnocení Orientační kalkulace cen 

Název Vzorec 
Způsob 

hodnocení 
Varianta A 

Varianta 

A Body 
Varianta B 

Varianta 

B Body 

Odpor v 

Oblouku 

 Čím menší 

tím lepší 
1 N/kN 10,00 1,5 N/kN 7,00 

Odpor ve 

stoupání 

 

Čím menší 

tím lepší 
20,01 N/kN 10,00 29,2 N/kN 7,00 

Součet  20,00  14,00 

Or =  

= 1000
1000
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7.4.5. Závěr a doporučení 
 

 

Tab. 7-11- Tabulka Výsledku Hodnocení Variant 

 

Z hlediska multikriteriálního posouzení vyšla lépe Varianta A. Z ekonomického 

hlediska je výhodnější Varianta B, která obsahuje méně zemních prací. Pro detailnější 

technickou studii bych doporučil přesnější zaměření geodetických bodů, jelikož 

z neaktuálnosti bodů CUZK pramení spousty nepřesností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název Varianta A Varianta B 
Posouzení na Technické řešení 28,00 24,00 
Posouzení na Provozní 
náklady 

20,00 14,00 

Posouzení na Délku výstavby 30,00 28,00 
Posouzení na Orientační 
Kalkulaci cen 

28,00 37,00 

Součet 109,00 103,00 
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