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ANOTACE 

Hampová Ž.: Redukce kolejiště vlečky Dolu Karviná, závodu ČSA včetně rekonstrukce 

doubravského zhlaví. Ostrava, VŠB – TUO, Fakulta stavební, 2015. 

 

 Cílem této bakalářské práce je v rozsahu studie vypracovat návrh redukce 

stávajícího kolejiště a úprava doubravského zhlaví vlečky Dolu Karviná, závodu ČSA. 

Součástí práce je také návrh nových nakládkových a vykládkových kolejí, dále ploch 

pro nakládání, vykládání a skladování materiálu.  

 V úvodní části je uvedena charakteristika zájmového území, dále je dle získaných 

podkladů a vlastních poznatků popsán stávající stav vlečky. V další části práce je 

zpracován návrh variant, ze kterých jsou na základě výsledků multikriteriální analýzy 

stanovena závěrečná doporučení. 

 

Klíčová slova: kolejiště, doubravské zhlaví, vlečka, nakládková a vykládková kolej 

 

ANNOTATION 

Hampová Ž.: Reduction Railway of Siding of Karvina Mine, Factory ČSA, including the 

Reconstruction of Station Head of Doubrava. Ostrava, VŠB – TUO, Faculty od Civil 

Engineering, 2015.  
 

 The aim of this bachelor’s thesis is to develop a project on the reduction of the 

current railway yard as well as reconstruction of the siding of the station head of 

Doubrava at Karvina Mine, Factory ČSA. The thesis also includes a project on new 

loading and unloading tracks, loading areas, unloading and storing materials. 

 In the introductory part, the characteristic of the area of interest is introduced. The 

current state of the siding is described on the basis of obtained materials and own 

findings. In the next part there is developed a proposal of variants from which the final 

recommendation that is based on the results of a multi-criteria analysis is discussed. 

 

Keywords: railway yard, station head of Doubrava, sidings, loading and unloading 

tracks 
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Seznam použitého značení 

 

AWT Advanced World Transport, a. s. 

Bpv Balt po vyrovnání 

cca přibližně 

ČSN Česká technická norma 

ČR Česká republika 

KS Krajský soud 

m n.m. metry nad mořem 

NK niveleta koleje 

O délka oblouku 

OKD Ostravsko-karvinské doly 

OKR Ostravsko-karvinský revír 

OR Obchodní rejstřík 

R poloměr 

SO stavební objekt 

TP Technické podmínky 

∆u rozšíření rozchodu 

% procenta 

‰ promile 
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1. Úvod 

 

 Cílem této bakalářské práce je vypracování studie redukce kolejiště vlečky Dolu 

Karviná, závodu ČSA, včetně rekonstrukce doubravského zhlaví. V současnosti dochází 

k útlumu důlní činnosti a tak je počet kolejí nadbytečný. Důvodem rekonstrukce je také 

již špatný stav kolejiště vlečky. Obsahem studie je i návrh využití vzniklé plochy po 

zredukování stávajících kolejí.  

 

 Dopravcem a provozovatelem vlečky Dolu ČSA je dopravní a logistická 

společnost AWT, která je nejvýznamnějším provozovatelem železničních vleček 

v Moravskoslezském kraji. Skupina AWT vznikla spojením několika společností. 

Jednou z nich je bývalá OKD doprava, a. s., dnes Advanced World Transport, a. s., 

která vznikla jako dceřiná společnost těžební firmy OKD (Ostravsko-karvinské doly). 

 

 

 

Obr. 1 Mapa areálu (zdroj: [8]) 
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2. Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby: Redukce kolejiště vlečky Dolu Karviná, závodu ČSA, včetně  

 rekonstrukce doubravského zhlaví 

Místo stavby: Karviná-Doly 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Karviná 

Obec: Karviná [598917] 

Katastrální území: Karviná-Doly [664103] 

 

 

3. Charakteristika území 

 

3.1 Zájmová oblast 

 

 Kolejiště vlečky Dolu Karviná, závodu ČSA, jenž je předmětem této bakalářské 

práce, leží v obci Karviná, v části Doly. Doly leží 16 km východně od Ostravy, na 

jihozápadě Karviné, v katastrálním území Karviná-Doly. Mezi místní částí Doly a 

Karvinou protéká řeka Olše. 

 

 

Obr. 2 Mapa zájmové oblasti (zdroj: [8]) 
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3.2 Dopravní infrastruktura 

 

3.2.1 Silniční doprava  

 

 Hlavní dopravní tepnou procházející Doly je čtyřpruhová směrově nerozdělená 

silnice I/59 vedoucí ze západního směru od Ostravy, přes Orlovou do Karviné. Další 

významnou komunikací je silnice II/474, která vede z Mostů u Jablunkova, přes 

Jablunkov, Hnojník až do Dolní Lutyně. V katastrálním území Karviná-Doly 

komunikace II/474 částečně probíhá po stejné trase se silnící I/59. Severně od areálu 

dolu ČSA se nachází silnice III/47214 sloužící hlavně Doubravě a přilehlé zástavbě jako 

přístup na komunikaci I/59. K samotnému areálu dolu ČSA se dostaneme po ulici 1. 

května nebo ČSA. Velkým problémem komunikací vedených na tomto území jsou 

poklesy reliéfů vlivem poddolování. 

 

 

Obr. 3 Mapa silniční infrastruktury (zdroj: [9]) 

 

3.2.2 Železniční doprava 

 

 Místní částí Doly prochází železniční trať Louky nad Olší – Doubrava – Bohumín, 

která od roku 1967 slouží pouze pro nákladní dopravu. Vlastníkem a provozovatelem 

dráhy je společnost AWT. Na tuto trať je napojena vlečka, jenž je předmětem této 

bakalářské práce. 
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Obr. 4 Ostravsko – schéma žel. sítě (zdroj: AWT) 

 

 

3.3 Vliv důlní činnosti 

 

 Z důvodu důlní činnosti se ráz lokality místní části Doly od počátku těžby po 

současnost velmi změnil. Bývalá zástavba byla, pro potřeby těžby a z důvodu vlivů 

poddolování, odstraněna. K březnu 2015 je v části obce Doly evidováno 73 adres a 28 

ulic. Počet adres se od roku 2009 snížil téměř o sto.   

 

 V současné době dochází k útlumu hornické činnosti a k rekultivaci území 

zasažených hlubinným dobýváním. Cílem rekultivace je zlepšit vlastnosti poškozené 

krajiny tak, aby bylo možné její opětovné využití. Odstraňování škod má dvě etapy, 

nejdříve probíhá technická rekultivace, při níž dochází k tvarování území, obnově 

vodotečí a k přeložkám inženýrských sítí. Posléze následuje biologická rekultivace, kdy 

jsou pozemky zatravněny, osázeny stromovým porostem a křovinami. 
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Obr. 5 Historická mapa Dolů – 50. léta (zdroj: [10]) 

 

 

 

Obr. 6 Mapa Dolů – dnešní podoba (zdroj: [10]) 
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 Vlivem důlní činnosti dochází k trvalým deformacím povrchu území. Tento fakt 

musíme při návrhu železničních staveb, a to jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí, brát 

v úvahu. Poklesy se v dotčené oblasti pravidelně měří. Do map se následně 

zaznamenávají izokatabázy – linie spojující místa se stejným poklesem. 

 

 

Obr. 7 Poklesy v zájmovém území (zdroj: AWT) 

 

 

3.4 Geomorfologické a geologické poměry 

 

 Místní část Karviná-Doly náleží podle geomorfologického členění Země do 

Alpsko-himalájského systému, který byl vytvořen ve třetihorách během alpínského 

vrásnění. Tento systém zasahuje do území České republiky pouze malou částí 

Západních Karpat. Geomorfologický celek Ostravská pánev se rozkládá na rozhraní 

Slezska, jižního Polska a severní Moravy. 
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 Dělení řešeného území do geomorfologických jednotek: 

 Systém:  Alpinsko-himalájský systém 

 Subsystém:  Karpaty 

 Provincie:  Západní Karpaty 

 Subprovincie:  Vněkarpatské sníženiny 

 Oblast:  Severní Vněkarpatské sníženiny 

 Celek:  Ostravská pánev 

 Podcelek:  Ostravská pánev 

  

 

 Oblast se nachází v karpatské předhlubni, mezi Českým masivem a Západními 

Karpaty. Geologie je tvořena třetihorními a čtvrtohorními sedimenty písků, štěrků a jílů, 

pod kterými se nachází horniny uhlonosného karbonu. Těžba uhlí a její doprovodné 

projevy mají významný vliv na současné podobě reliéfu. Jedná se především o haldy, 

navážky, výsypky, odvaly a deformace povrchu území. 

 

 Areál vlečky dolu ČSA je tvořen antropogenním nezpevněným sedimentem. Jedná 

se o navážku s proměnlivým minerálním složením, různé zrnitosti a barvy. 

 

 

Obr. 8 Výřez z geologické mapy (Zdroj: [11]) 

 



13 
 

3.5 Vodní poměry 

 

 Zájmové území spadá do správy Povodí Odry, s. p., které patří do úmoří Baltského 

moře. Severovýchodně od kolejiště vlečky Dolu ČSA protéká řeka Olše, tvořící 

pomyslnou hranici mezi Karvinou a její místní částí Doly.  Východně od areálu pramení 

říčka Stonávka odvodňující nejseverozápadnější cíp Moravskoslezských Beskyd, která 

se v nadmořské výšce 220 m vlévá do řeky Olše.  

 

 Hornická činnost v dané lokalitě má velký vliv na odtokové poměry vodních toků, 

kdy dochází ke ztrátě podélného sklonu a k narušení přírodního odtoku vod. Z důvodu 

poddolování dochází k poklesu reliéfu a vznikají tak trvale zaplavená území. V nemalé 

míře hrozí riziko znečištění toků slanými důlními a odpadními vodami.  

 

 Podle povodňové mapy se vlečka dolu ČSA nachází v těsné blízkosti záplavového 

území 100-leté vody. Samotný areál však v záplavové oblasti přímo neleží. 

 

 

 

Obr. 9 Mapa záplavového území 100-leté vody (Zdroj: [12]) 
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3.6 Meteorologické charakteristiky  

 

 Obec Karviná leží podle klimatickogeografického členění České republiky v mírně 

teplé oblasti, v podoblasti MT10. Jedná se o region mírně teplý, vlhký až velmi vlhký, 

nížinatý až pahorkovitý s mírnou zimou a poměrně vysokými srážkami. V oblasti je 

průměrná roční teplota 7,5 až 8,5°C a roční úhrn srážek 700 až 900 mm. 

Charakteristické hodnoty pro mírně teplou oblast MT10, jsou shrnuty v následující 

tabulce. Data byla zpracována roku 1971 Evženem Quittem. 

 

Tab. 1 Charakteristické hodnoty pro MT10 

Klimatická oblast MT10 
Počet letních dnů 40 - 50 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a 
více 

140 -160 

Počet mrazivých dnů 110 – 130 
Počet ledových dnů 30 – 40 
Průměrná teplota v lednu -2 až -3 °C 
Průměrná teplota v červenci  17 až 18 °C 
Průměrná teplota v dubnu 7 až 8 °C 
Průměrná teplota v říjnu 7 až 8 °C 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm 
a více 

100 – 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 – 450 mm 
Srážkový úhrn v zimním období 250 – 300 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 
Počet dnů zamračených 120 - 150 
Počet dnů jasných  40 - 50 

 

 

Obr. 10 Výřez z mapy klimatického člení ČR (Zdroj: [13]) 
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3.7 Územní plán 

 

 Dle Územního plánu obce Karviná, pro místní část Doly, se jedná o výrobní zónu 

U-V, sektor Vp – zóna výrobní - průmyslová. Jedná se o území s převažující funkcí 

výrobní a obslužnou, s využitím pro průmysl, sklady, výrobní služby, dopravní zařízení. 

Nově navrhované využití plochy je tedy v souladu s územním plánem. 

 

 

Obr. 11 Výřez mapy územního plánu města Karviná (Zdroj: [14]) 

 

3.8 Chráněné ložiskové území, dobývací prostor, výhradní plocha ložiska 

 

 Ložiska černého uhlí a zemního plynu mají velký význam pro ekonomiku 

v Karviné. Ostravsko-karvinská uhelná pánev se dělí na dvě oblasti: ostravsko-

karvinskou a podbeskydskou. Těžba již dlouhodobě probíhá v ostravsko-karvinském 

revíru, který je hlavní surovinovou základnou černého uhlí v České republice, spadající 

pod správu společnosti OKD, a. s. Produkce černého uhlí v současné době probíhá 

v osmi dobývacích prostorech na celkové ploše 133,65 km2. Do správy společnosti 

OKD, a. s. patří níže uvedené doly: 
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1. Důlní závod 1  

a. lokalita ČSA 

b. lokalita Lazy 

c. lokalita Darkov 

2. Důlní závod 2 

a. lokalita Sever 

b. lokalita Jih 

3. Důlní závod 3 

a. lokalita Staříč 

b. lokalita Chlebovice 

4. Důl Frenštát  

       (v konzervačním režimu) 

  Obr. 12 Doly společnosti OKD, a. s. (Zdroj: [15]) 

 

 Dle map České geologické služby do řešeného území zasahuje těžba v oblasti 

CHLÚ, dobývacích prostorů a výhradních ložisek, ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., 

Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). 

  

CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ 

 

Tab. 2 Chráněná ložisková území 

ID CHLÚ Název Surovina 

14400000 Čs. část Hornoslezské pánve Uhlí černé, zemní plyn 

07040000 Karviná - Doly Zemní plyn 

  
 

DOBÝVACÍ PROSTORY 

 Důl ČSA je umístěn ve dvou dobývacích prostorech, jedná se o dobývací prostor 

Karviná Doly I a Doubrava u Orlové. 

 

Tab. 3 Dobývací prostory 

ID číslo Název Surovina Využití Organizace 

20041 Karviná – Doly I Uhlí černé těžené OKD, a.s. Ostrava 

20040 Doubrava u Orlové Uhlí černé těžené OKD, a.s. Ostrava 
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VÝHRADNÍ PLOCHA LOŽISKA 

 

 Ochrana výhradního ložiska vyplývá ze zákona č. 44/1988 Sb., Zákon o ochraně a 

využití nerostného bohatství (horní zákon). 

 

Tab. 4 Výhradní plocha ložiska 

ID ložiska Název Surovina Těžba Organizace 

3070601 Důl ČSA Zemní plyn dosud netěženo Green Gas DPB, a.s. 

3070625 Důl Karviná, z. ČSA Uhlí černé dřívější hlubinná OKD, a.s. Ostrava 

3070600 Důl Karviná, z. ČSA Uhlí černé současná hlubinná OKD, a.s. Ostrava 

3070101 
Důl ČSA, lok. 
Doubrava 

Zemní plyn dosud netěženo Green Gas DPB, a.s. 

3070125 
Důl Karviná, z. ČSA, 
Doubrava 

Uhlí černé dřívější hlubinná OKD, a.s. Ostrava 

3070100 
Důl Karviná, z. ČSA, 
Doubrava 

Uhlí černé současná hlubinná OKD, a.s. Ostrava 

 

PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ 

 

 Důl Karviná, závod ČSA zasahuje do plochy dvou poddolovaných území, jedná se 

o poddolované území Karviná Doly I a Doubrava u Orlové. Vlečka, která je předmětem 

této bakalářské práce, se rozkládá na jednom z nich, a to na poddolovaném území 

Karviná Doly I. 

  

1. Karviná Doly I 

ID území: 4586 

Surovina:  uhlí černé 

Stáří dobývání:  před i po r. 1945 

Projevy těžení:  haldy, propadliny, otevřená ústí 

 

2. Doubrava u Orlové  

ID území: 4579 

Surovina:  Železné rudy - uhlí černé 

Stáří dobývání:  před i po r. 1945 

Projevy těžení:  haldy, propadliny, otevřená ústí 
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Obr. 13 Mapa poddolovaného území (Zdroj: [11]) 

 

 

4. Těžba uhlí, Důl ČSA 

 

4.1 Historie a současnost těžby uhlí v OKR 

 

 Již během 18. století se na území Ostravy začalo s hledáním uhelných ložisek. Ze 

začátku se těžba vyvíjela pozvolna. Rozvoj a pravidelná produkce uhlí se datuje až k 19. 

století, kdy začala průmyslová revoluce. Jedna z hlavních příčin rozmachu hornictví v 

regionu souvisí se založením Vítkovických železáren a rychlým rozvojem železnice. Do 

konce tohoto století těžba rychle stoupá a tím se rapidně mění i ráz Ostravska. Z dříve 

řídce osídleného zemědělského kraje se stává lidnatá průmyslová zóna. 

 

 Po vypuknutí první světové války roku 1914 došlo k poklesu hornické činnosti, 

který byl zapříčiněn odvodem horníků do vojenské služby. Tento pokles byl ovšem 

velmi krátký, jelikož si potřeba uhlí pro válečnou ekonomiku vyžádala opětovnou těžbu. 

Nemalá část horníků se proto vrátila zpět do dolů, avšak podléhali stále vojenské službě. 

Maximální těžbu v tomto období přinesl rok 1916, kdy bylo odtěženo přibližně 11,5 

miliónu tun černého uhlí. Ani při této produkci ale nedosahovala těžba potřebám války. 
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 V meziválečném období, za vzniku první Československé republiky, se snížil odbyt 

uhlí na našem trhu a tak byla jeho značná část vyvážena do zemí Evropy, které 

nedisponovaly vlastními zdroji. Roku 1929 zasáhla doly světová hospodářská krize. 

 

 Za druhé světové války se zmocnili ostravsko-karvinských dolů Němci, kteří 

využili těžbu uhlí pro svůj válečný průmysl. Jelikož stávající produkce uhlí nebyla 

dostatečná pro jejich potřeby, zaváděli nové výkonnější technologie. Ke konci druhé 

světové války, při stahování německých jednotek z východní fronty byl úmyslně ničen 

zdejší průmysl, který by mohl využít nepřítel ve svůj prospěch. 

 

 Po ukončení druhé světové války došlo na základě Benešových dekretů 

k znárodnění dolů. Veškeré, dříve soukromé závody, byly převedeny do nově vzniklého 

národního podniku Ostravsko-karvinské doly. Závody byly přejmenovány a především 

slučovány do větších těžařských celků. 

 

 V 90. letech dochází změnou ekonomických podmínek k útlumu hornické činnosti 

v ostravské a petřvaldské oblasti OKR. Poslední důl v Ostravě byl uzavřen roku 1994, 

těžba se v následujících letech soustředila na doly v karvinské části. 

 

 V současnosti se těžbě v Moravskoslezském kraji věnuje společnost OKD, a. s., 

která je jediným producentem černého uhlí v České republice. Uhlí našlo v první řadě 

uplatnění při výrobě elektrické energie a tepla. Vzhledem k ceně a neustálým 

problémům s dodávkami jak ropy, tak i zemního plynu, je uhlí pro náš stát opět 

klíčovou surovinou. Na území České republiky je zásoba těžitelného uhlí přibližně 5 

miliard tun. Při roční produkci 60 mil. tun, můžeme na našem území těžit uhlí ještě více 

jak 80 let. 

 

4.2 Historie a současnost Dolu ČSA 

 

 Počátek Dolu ČSA se datuje po druhé světové válce, roku 1951. Tehdy vznikl jako 

nový důlní celek pod názvem Důl Československé armády sloučením dřív samostatných 

dolů Jan Karel, Jindřich, Františka a Hlubina. Hornictví v jednotlivých dolech bylo 

postupně ukončováno. Jako první byl uzavřen důl Hlubina a to roku 1963, hned rok 
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poté byla ukončena těžba na dole Františka, roku 1995 se uzavřela i těžební jáma 

Jindřich. Zbylé využitelné části uzavřených jam byly připojeny k dolu Jan Karel.  

 

 1. července 1995 se pod vedení dolu Československé armády připojil doposud 

samostatný důl Doubrava. Další slučování důl ČSA potkalo 1. dubna 2008, kdy 

s lokalitou Lazy spadl pod společnou správu Důl Karviná.  

 

 1. ledna letošního roku došlo k zatím poslední změně v organizaci OKD, při které 

vznikly tři důlní závody. Důlní závod 1 vznikl sloučením závodů Důl Darkov a Důl 

Karviná. Jsou v něm začleněny 4 lokality a to lokalita Lazy, ČSA, Darkov a 9. květen. 

 

 Důl ČSA produkuje kvalitní černé uhlí, které je využíváno pro koksování a 

energetické účely. Vzhledem k velkému množství uhelných zásob v lokalitě ČSA je 

těžba zabezpečena i po roce 2020.  

 

 

Obr. 14 Důl Karviná, závod ČSA (Zdroj: [15]) 
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5. Stávající stav 

 

5.1 Použité podklady 

 

 Pro vypracování studie redukce kolejiště vlečky Dolu Karviná, závodu ČSA, bylo 

zpočátku nutné shromáždit potřebné informace o dané lokalitě a stávající vlečce.  

 

 Použité podklady: 

- konzultace se zástupci společnosti AWT; 

- původní vlečkový plán z roku 1988; 

- schéma vlečky dolu ČSA; 

- pasport stávajícího železničního svršku; 

- fotodokumentace z prohlídky lokality; 

- katastrální mapa Karviná-Doly a výškopis; 

- mapa poklesů dané lokality; 

- podklady z mapových portálů. 

 

5.2 Vlastník a provozovatel vlečky 

 

 Advanced World Transport a.s. 

 Hornopolní 3314/38, Ostrava, Moravská Ostrava 702 62, Česká republika 

 IČO: 47675977 

 Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě 

 

5.3 Popis vlečky 

 

 Předmětná vlečka Dolu ČSA se v karvinském zhlaví napojuje na traťovou kolej 

železniční trati Louky nad Olší – Doubrava – Bohumín. Vlečka slouží k potřebám 

uhelných dolů závodu ČSA. Jedná se o neelektrifikovanou vlečku, na níž je provoz 

zabezpečen pomocí hnacích motorových vozidel.  

 

  Maximální povolená traťová rychlost na vlečce v = 40 km/h. 
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Obr. 15 Schéma kolejiště vlečky ČSA (Zdroj: AWT) 

 

5.4 Železniční svršek 

 

 Stávající železniční svršek je tvořen kolejnicemi typu 49E1 (dříve S49) a T. Typ 

kolejnice nám pak určí zbylou sestavu celého upevnění. Kolejnice jsou převážně 

uloženy na dřevěných pražcích, na koleji číslo 10 jsou pak i pražce betonové, ty se 

vyskytují i v úseku mezi výhybkami číslo 103 až 23. Jedná se o klasické příčné pražce, 

které jsou uloženy ve štěrkovém loži. V celém areálu je použito nepřímé podkladnicové 

upevnění. Podkladnice jsou dvojího typu - rozponové a žebrové.  

 

  

Obr. 16 Upevnění kolejnic na rozponové podkladnici 

 

  

Obr. 17 Upevnění kolejnic na žebrové podkladnici 
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5.5 Zhlaví a výhybky 

 

 Doubravské zhlaví je uspořádáno jako matečná kolej. Přechod celé vlakové 

soupravy, bez přerušení jízdy, z jedné koleje do druhé je umožněn rozvětvením kolejí 

pomocí výhybek. Jedná se o jednoduché výhybky poměrové JS49, s úhlem odbočení 

1:7,5 a 1:9, a starší úhlové výhybky T 6°. Výhybky jsou uloženy na dřevěných pražcích. 

 

 Výhybky jsou z jedné polohy do druhé přestavovány pomocí mechanických 

přestavníků. Hrot jazyka je opatřen hákovým závěrem, aby nedošlo k rozražení 

výhybky vlivem setrvačnosti vozidel. 

 

Tab. 5 Seznam výhybek v zájmové části vlečky 

Výhybka č. Staničení Typ Pražec 

103 0,000 000 T 6° Pp dřevěný 

31 0,082 410 JS49 1:9-190 Lp dřevěný 

10 0,069 190 JS49 1:9-190 Pl dřevěný 

11 0,878 560 JS49 1:7,5-190 Pp dřevěný 

11A 0,809 780 JS49 1:7,5-190 Pp dřevěný 

13A 0,849 770 JS49 1:9-190 Ll dřevěný 

14 0,806 140 JS49 1:7,5-190 Pl dřevěný 

15 0,830 970 T 6° Ll dřevěný 

18 0,578 380 T 6° Pl dřevěný 

19 0,545 630 T 6° Pl dřevěný 

20 0,500 950 T 6° Pl dřevěný 

22 0,471 930 T 6° Pl dřevěný 

23 0,437 490 JS49 1:7,5-190 Ll dřevěný 

24 0,379 370 T 6° Pl dřevěný 

25 0,381 670 T 6° Pp dřevěný 

26 0,344 160 T 6° Pp dřevěný 

27 0,337 570 T 6° Pl dřevěný 

28 0,299 240 T 6° Pl dřevěný 

29 0,256 250 JS49 1:9-190 Ll dřevěný 
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Obr. 18 Soustava výhybek na vlečce 

 

5.6 Železniční spodek 

 

 Dokumentace železničního spodku nebyla dostupná. Při prohlídce bylo zjištěno, že 

od začátku zájmového úseku po výhybku č. 29 je trať vedena v násypu do výšky 2m.  

V rámci celého areálu je pak terén srovnaný, zářez se nachází až za oplocením. 

 

5.7 Zařízení železničního spodku a vybavení vlečky 

 

5.7.1 Osvětlení 

 

 V areálu vlečky se vyskytuje celkem 63 kusů osvětlení typu JŽ.  

 

5.7.2 Námezníky 

 

 Vlečka je ve výhybkách vybavena námezníky vymezující prostor pro zabezpečení 

průjezdných průřezů. V zájmovém úseku je celkem 19 kusů námezníků. 
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5.7.3 Zárubní zeď 

 

 Od km 0,596 55 je po pravé straně areál ohraničen zárubní zdí z betonu, přenášející 

zemní tlak ze zářezového tělesa. Zeď je opatřena oplocením. 

 

5.7.4 Oplocení 

 

 Areál vlečky je od km 0,209 47 oplocen. Oplocení je provedeno pomocí osazených 

sloupků s výplní z vlnitého plechu nebo pletiva.  

 

5.8 Inženýrské sítě a jiná vedení 

 

 Zájmové území je dotčeno těmito stávajícími inženýrskými sítěmi a vedením: 

- v km 0,344 460 nadzemní vedení – nespecifikováno  

- v km 0,722 150 nadzemní vedení – energomost 

 - 2x přečerpávací potrubí důlních vod, DN 200 

 - 2x elektro přípojky pro přečerpávací stanici 

- v km 0,842 620 podzemní vedení – potrubí dešťové kanalizace  

- v km 0,910 850 nadzemní vedení – dopravník hlušiny na odval Jan Karel  

 

 V areálu se dále nachází elektrické vedení od sloupů osvětlení, které probíhá 

rovnoběžně s kolejemi. 

 

5.9 Majetkové vztahy 

 

5.9.1 Pozemky 

 

 Pozemky jsou rovinné, zastavěné vlečkou. Předmětná vlečka leží v km 0,000 000 – 

0,047 070 na pozemku parcela č. 2925, ostatní plocha, dobývací prostor. Zbývající část 

leží na pozemku parcela č. 1344/1, ostatní plocha, dobývací prostor. 
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Tab. 6 Seznam dotčených pozemků 

Parcelní 
číslo 

Vlastnické právo Využití 

1344/1 
OKD, a.s., Stonavská 2179, Doly, 53506 
Karviná 

ostatní plocha, dobývací prostor 

2925 
AWT a.s., Hornopolní 3314/38, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava 

ostatní plocha, dobývací prostor 

 

 

 

Obr. 19 Výřez z mapy z katastru nemovitostí (Zdroj: [16]) 

 

5.9.2 Vlečka, zařízení železničního spodku a vybavení 

 

 Veškerá zařízení týkající se přímo vlečky spadají do vlastnictví AWT a.s. Jedná se 

o koleje, výhybky, zarážedla, námezníky a osvětlení. Pod správu OKD, a.s. spadá 

oplocení. 
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6. Redukce kolejiště vlečky a návrh likvidace drážních konstrukcí 

 

 Při redukci kolejiště vlečky Dolu Karviná, závodu ČSA, dojde k likvidaci všech 

kolejí od úpravny závodu. Jedná se o koleje č. 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6a, 7a. Dále budou 

odstraněny tři kusé koleje, a to kolej č. 205, 1r a 2r. Snížení počtu kolejí má za následek 

úpravu doubravského zhlaví, kdy dojde k odstranění deseti výhybek. U varianty 2 a 3 je 

navržena směrová úprava, a tak dojde k výměně dalších výhybek.  

 

 Počty odstraněných základních konstrukčních prvků jsou uvedeny v příloze č. 2 – 

Pasport základních konstrukčních prvků. 

 

 Navrhuji, aby vyzískaný materiál ze železničního svršku, který splňuje požadavky 

dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek [6], byl kategorizován a pokud možno 

opětovně využit. V případě vyzískaného kameniva z kolejového lože se provede 

recyklace. Kamenivo může být dále využito opět do kolejového lože, nebo do tělesa 

železničního spodku. 

 

 Dle opotřebení a výskytu vad je materiál rozdělen do těchto kategorií: 

• materiál přímo použitelný; 

- zánovní materiál; 

- užitý materiál; 

• materiál určený k regeneraci; 

• materiál nepoužitelný k původním účelům; 

- materiál při jiné stavební účely AWT; 

- materiál pro jiné účely mimo AWT; 

- odpad. 

 

6.1. Vyzískané pražce 

 

 V rušených kolejích a výhybkách jsou použity pouze dřevěné pražce, jejich stáří je 

z pasportu určeno na 12 až 53 let. Z důvodu životnosti pražců doporučuji do nového 

návrhu svršku vlečky použít pouze pražce dubové, které mají životnost až 60 let.  
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 Dřevěné pražce, které budou kategorizací určeny jako materiál přímo použitelný, 

nebo určený k regeneraci, se mohou použít při výměně již poškozených pražců na 

stávajících kolejích vlečky. Veškeré dřevěné pražce nesplňující podmínky dalšího 

použití, musí být zařazeny do kategorie odpad a zajistí se jejich ekologická likvidace. 

Z důvodu impregnace nemohou být pražce využity jako materiál pro jiné stavební 

účely. 

 

6.2 Vyzískané kolejnice 

 

 Vyzískané kolejnice jsou většinou typu T, výjimečně 49E1 (dříve S49). Podle 

pasportu je průměrné stáří kolejnic tvaru T od 15 do 53 let a převážně již dosluhují. 

Kolejnice typu 49E1 jsou podstatně novější, jejich stáří je do 15 let. Z doby stáří a 

prohlídky vlečky usuzuji, že kolejnice typu 49E1 budou spadat do kategorie materiál 

určený k regeneraci, z toho důvodu je nutné, aby při kategorizaci byly vybrány pro další 

využití jenom ty kolejnice, jejichž stav bude vykazovat nejmenší opotřebení. 

 

6.3 Drobné kolejivo 

 

 V rušených kolejích se vyskytují dva typy nepřímého podkladnicového upevnění. 

Jedná se o klínové podkladnice rozponové a žebrové, které budou po kategorizaci a 

vytřídění použity pro upevnění nových kolejí s dřevěnými pražci na vlečkách AWT. 

Svěrky typu T5, ŽS 4 a pružné kroužky nelze regenerovat, proto musí pro další využití 

spadat minimálně do kategorie užitý materiál. 

 

6.4 Výhybky 

 

 Výhybky vyskytující se ve zrušených kolejí jsou uvedeny v příloze č. 2 – Pasport 

základních konstrukčních prvků. Vyzískané výhybky budou po kategorizaci vytříděny 

pro likvidaci, regeneraci anebo pro další přímé použití na vlečkách AWT. 
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7. Popis navržených variant 

 

 V rámci této bakalářské práce byla nejdřív navržena redukce kolejiště vlečky, kdy 

došlo k odstranění všech kolejí od úpravny závodu. Při této změně došlo i 

k rekonstrukci doubravského zhlaví. V dalším kroku byly zpracovány tři varianty pro 

využití vzniklého prostoru, kdy byla navržena dispozice ploch pro nakládání, vykládání, 

třídění a skladování materiálu. 

 

 Při návrhu byl brán ohled na plochu stávajícího areálu vymezenou oplocením. Dále 

byl brán zřetel na nadzemní vedení a podzemní vedení dešťové kanalizace.  

 

 Nově navržená varianty jsou zpracovány v rozsahu studie v příloze č. 3 – 

Výkresová část. 

 

7.1 Výškové vedení 

 

 Areál se nachází v upraveném rovinném terénu v nadmořské výšce 225 až 300 m 

n.m. Podle projektové dokumentace stávajícího stavu je podélný sklon následující: 

- s1 (km 0,000 000 – 0,182 479) = -20,000 ‰ 

- s2 (km 0,182 479 – 0,416 797) = +11,000 ‰ 

- s3 (km 0,416 797 – 0,938 791) = ± 0,000‰ 

 

  Tyto sklony vyhovují normě ČSN 73 6360-1 [3], kdy je maximální dovolený sklon 

na vlečce ± 25,000‰. Nakládková i vykládková kolej, se nachází v úseku se sklonem 

0,000‰.  

 

 Zaoblení výškových lomů bude provedeno pomocí paraboly 2°. Pokud je rychlost 

menší jak 80km/h, pak nemá být limitní hodnota poloměru zaoblení menší jak 2000 m a 

nesmí být menší jak minimální hodnota 1000 m. 

 

 Kolejiště vlečky nebylo zaměřeno, a tak není výškové řešení v této studii 

zhotoveno. Pro další stupeň dokumentace bude nutné zaměření provést. 
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7.2 Průjezdný průřez 

 

 Průjezdný průřez vymezuje volný prostor pro bezpečný průjezd vozů a vozidel. Dle 

předpisu SŽDC S3 Železniční svršek [6], byl pro návrh použit základní tvar 

průjezdného průřezu Z-GC, který splňuje požadavek UIC na průjezd širších vozidel. 

Trať není elektrifikována, a tak se nepočítá s nástavcem průjezdných průřezů pro 

elektrifikované tratě. 

 

7.3 Varianta 1 

 

 

Obr. 20 Schéma varianty 1 

 

7.3.1 Směrové řešení 

 

 První varianta kopíruje tvar stávajících kolejí. Začátek řešeného úseku je v km 

0,000 000 ve směru vlečková stanice Doubrava. Projekt je řešen pouze po úpravnu 

závodu, kde končí staničením v km 0,938 791. 

 

Tab. 7 Směrové řešení – část koleje mezi výhybkou č. 103 a 29 

Staničení Výhybka 
Délka 

přímé [m] 
Poloměr, délka oblouku [m] 

0,000 000 – 0,029 570 T 6°   

0,029 570 – 0,199 252  169,682 m  

0,199 252 – 0,256 250   R = 160,000 m, O = 56,998 m 
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Tab. 8 Směrové řešení – kolej č. 7 

Staničení Výhybka 
Délka 

přímé [m] 
Poloměr, délka oblouku [m] 

0,256 250 – 0,283 390 JS49 1:9-190   

0,283 390 – 0,495 769  212,379 m  

0,495 769 – 0,713 097   R = 1250,000m , O = 217,328 m 

0,713 097 – 0,738 467  25,370 m  

0,738 467 – 0,780 900   R = 450,000m ,O = 42,433 m 

0,780 900 – 0,806 140 JS49 1:7,5 - 190   

0,806 140 – 0,822 560  16,420 m  

0,822 560 – 0,849 770  JS49 1:9 - 190   

 

Tab. 9 Směrové řešení – kolej č. 8 

Staničení Výhybka 
Délka 

přímé [m] 
Poloměr, délka oblouku [m] 

0,256 250 – 0,283 390 JS49 1:9-190   

0,283 390 – 0,299 240  15,850 m  

0,299 240 – 0,329 530 T 6°   

0,329 530 – 0,503 737  174,207 m  

0,503 737 – 0,692 549   R = 1250,000m ,O = 188,812 m 

0,692 549 – 0,780 840  88,291 m  

0,780 840 – 0,806 14 JS49 1:7,5 - 190   

0,806 140 – 0,822 560  16,420 m  

0,822 560 – 0,849 770 JS49 1:9 - 190   

 

Tab. 10 Směrové řešení – kolej č. 9 

Staničení Výhybka 
Délka 

přímé [m] 
Poloměr, délka oblouku [m] 

0,299 240 – 0,328 790 T 6°   

0,328 790 – 0,344 160  15,370 m  

0,344 160 – 0,374 440 T 6°   

0,374 440 – 0,498 364  123,924 m  

0,498 364 – 0,716 030   R = 1250,000m ,O = 217,666 m 

0,716 030 – 0,822 600  106,570 m  

0,822 600 – 0,849 770 JS49 1:9 - 190   

0,849 770 – 0,853 320  3,550 m  

0,853 320 – 0,878 560 JS49 1:7,5 - 190   

0,878 560 – 0,938 791  60,231 m  
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Tab. 11 Směrové řešení – kolej č. 10 

Staničení Výhybka 
Délka 

přímé [m] 
Poloměr, délka oblouku [m] 

0,344 160 – 0,373 710 T 6°   

0,373 710 – 0,381 221  7,511 m  

0,381 221 – 0,426 853   R = 400,000m, O = 45,632 m 

0,426 853 – 0,451 907  25,054 m  

0,451 907 – 0,716 042   R = 1250,000m ,O = 264,135 m 

0,716 042 – 0,809 780  93,738 m  

0,809 780 – 0,835 020 JS49 1:7,5 - 190   

0,835 020 – 0,938 791  103,771 m  

 

Tab. 12 Směrové řešení – úsek mezi výhybkou č. 11A a 11 

Staničení Výhybka 
Délka 

přímé [m] 
Poloměr, délka oblouku [m] 

0,809 780 – 0,835 080 JS49 1:7,5 - 190   

0,835 080 – 0,853 080  18,721 m  

0,853 250 – 0,878 560 JS49 1:7,5 - 190   

 

Rozšíření rozchodu koleje 

 Z důvodu bezpečného projetí vozidla směrovým obloukem se rozchod rozšiřuje pro 

R < 275,000 m, dle vzorce: 

 

∆ = − 26 = − 26 = 18 → ℎ 	16	  /1/ 

 

7.3.2 Manipulační plocha pro nakládku 

 

 Pro nakládání materiálu na železniční vozy pomocí kolových nakladačů je navržena 

nakládací rampa. Hrana rampy bude od osy koleje vzdálena 2,000 m. Výška rampy je 

0,500 m nad niveletou koleje NK. Rampa je proměnlivé šířky, od 33,800 m po 35,500 

m, a celkové délky 80,000 m. Manipulační plocha pro nakládku má celkovou plochu 

2 816 m2. Stěny rampy jsou navrženy z ocelových profilů HEB 180, do kterých jsou 

vloženy betonové panely.  

 

 Návrh manipulační plochy pro nakládku je uveden v příloze č. 3 – Výkresová část 

(2.3 Varianta 1 – vzorový příčný řez A-A´). 
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7.3.3 Manipulační plocha pro vykládku 

 

 Pro vykládku materiálu je zřízena plocha o celkové výměře 4 157 m2. Hrana 

vykládkové rampy je od osy koleje vzdálena 1,550 m. Výška je navržena 1,500 m pod 

niveletou koleje NK. Délka rampy pro vykládku je 150,000 m, a je tedy vhodná pro 

současnou vykládku všech dvanácti vozů. Stěny rampy jsou opatřeny opěrnou stěnou 

TBX 2,5.  

 Výšková úprava je navržena v podélném směru pomocí sjezdu ve spádu 10° a 

šikmé délce 11,520 m. 

 

 Návrh manipulační plochy pro vykládku je uveden v příloze č. 3 – Výkresová část 

(2.4 Varianta 1 – vzorový příčný řez B-B´). 

 

7.3.4 Pracovní plocha pro třídič 

 

 Materiál bude na jednotlivé frakce rozdělen pomocí třídiče, proto je v návrhu 

zřízena plocha pro třídič, o celkové výměře 1 351 m2. Hrana stěny bude provedena 

stejně jako u rampy pro nakládku. 

 

7.3.5 Odstavná plocha kolových nakladačů 

 

 Na konci areálu je navržena plocha pro odstavení kolových nakladačů o výměře 

360 m2. 

 

7.3.6 Skladovací plochy 

 

 Pro skladování materiálu jsou navrženy čtyři prostorově oddělené kóje. Celková 

plocha pro skladování materiálu je 2 720 m2. Detailní popis zařízení pro skladování je 

řešen v rámci SO 04. 

 

7.3.7 Manipulační plocha 

 

 Pro manipulaci kolových nakladačů, při ukládání materiálu do kójí, je zřízena 

plocha o výměře 3 420 m2. 
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 Přesné rozmístění ploch je patrné z přílohy č. 3 – Výkresová část (2.1 Varianta 1 – 

situace). 

 

7.3.8 Úpravy a demolice 

 

 Ve variantě 1 nedojde k žádným demolicím objektů. Musí se odstranit celkem 28 

stožárů osvětlení typu JŽ a jejich elektrické napájení. Další změny se týkají pouze 

redukce kolejiště, která je shodná pro všechny tři varianty. 

 

7.4 Varianta 2 

 

 

Obr. 21 Schéma varianty 2 

 

7.4.1 Směrové řešení 

 

 Ve druhé variantě je navržena směrová změna v úseku mezi výhybkou č. 103 a 29. 

Touto změnou došlo k nahrazení výhybek č. 103 a 29 výhybkami novými, a to N103 a 

N29. Dále je kolej č. 7 zkrácena a ukončena nově navrženou výhybkou N50, která 

slouží pro přechod na kolej č. 8 a nově navrženou nakládkovou kusou kolej č. 7b. Na 

koleji č. 8 je zrušena výhybka č. 14, která je v km 0,761 620 nahrazena výhybkou N51.  

 Začátek řešeného úseku je v km 0,000 000 ve směru vlečková stanice Doubrava. 

Projekt je řešen pouze po úpravnu závodu, kde končí staničením v km 0,938 791. 
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Tab. 13 Varianta 2 – nové výhybky 

Výhybka č. Staničení Typ Pražec 

N103 0,000 000 JS49 1:7,5-190 Pp dřevěný 

N29 0,255 790 JS49 1:9-190 Pp dřevěný 

N50 0,689 490 JS49 1:7,5-190 Ll dřevěný 

N51 0,761 620 JS49 1:7,5-190 Ll dřevěný 

 

 

Tab. 14 Směrové řešení – část koleje mezi výhybkou č. N103 a N29 

Staničení Výhybka 
Délka 

přímé [m] 
Poloměr, délka oblouku [m] 

0,000 000 – 0,025 222 JS49 1:7,5 - 190   

0,025 000 – 0,191 483  166,261 m  

0,191 483 – 0,217 214   R = 150,000 m, O = 25,731 m 

0,217 214 – 0,255 790  38,576 m  

 

 

Tab. 15 Směrové řešení – kolej č. 7 

Staničení Výhybka 
Délka 

přímé [m] 
Poloměr, délka oblouku [m] 

0,255 790 – 0,282 928 JS49 1:9-190   

0,282 928 – 0,498 475  215,547 m  

0,498 475 – 0,679 808   R = 1200,000m , O = 181,333 m 

0,679 808 – 0,689 490  9,682 m  

 

 

Tab. 16 Směrové řešení – kolej č. 7b 

Staničení Výhybka 
Délka 

přímé [m] 
Poloměr, délka oblouku [m] 

0,689 490 – 0,714 712 JS49 1:7,5-190   

0,714 712 – 0,884 787  170,075 m  
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Tab. 17 Směrové řešení – kolej č. 8 

Staničení Výhybka 
Délka 

přímé [m] 
Poloměr, délka oblouku [m] 

0,255 790 – 0,282 928 JS49 1:9-190   

0,282 928 – 0,299 240  16,312 m  

0,299 240 – 0,329 530 T 6°   

0,329 530 – 0,503 737  174,207 m  

0,503 737 – 0,692 549   R = 1250,000m ,O = 188,812 m 

0,692 549 – 0,736 398  43,849 m  

0,736 398 – 0,761 620 JS49 1:7,5 - 190   

0,761 620 – 0,771 508  9,888 m  

0,771 508 – 0,822 560   R = 350,000m ,O = 51,052 m 

0,822 560 – 0,849 770 JS49 1:9 - 190   

 

Tab. 18 Směrové řešení – kolej č. 9 

Staničení Výhybka 
Délka 

přímé [m] 
Poloměr, délka oblouku [m] 

0,299 240 – 0,328 790 T 6°   

0,328 790 – 0,344 160  15,370 m  

0,344 160 – 0,374 440 T 6°   

0,374 440 – 0,498 364  123,924 m  

0,498 364 – 0,716 030   R = 1250,000m ,O = 217,666 m 

0,716 030 – 0,822 600  106,570 m  

0,822 600 – 0,849 770 JS49 1:9 - 190   

0,849 770 – 0,853 320  3,550 m  

0,853 320 – 0,878 560 JS49 1:7,5 - 190   

0,878 560 – 0,938 791  60,231 m  

 

Tab. 19 Směrové řešení – kolej č. 10 

Staničení Výhybka 
Délka 

přímé [m] 
Poloměr, délka oblouku [m] 

0,344 160 – 0,373 710 T 6°   

0,373 710 – 0,381 221  7,511 m  

0,381 221 – 0,426 853   R = 400,000m, O = 45,632 m 

0,426 853 – 0,451 907  25,054 m  

0,451 907 – 0,716 042   R = 1250,000m ,O = 264,135 m 

0,716 042 – 0,809 780  93,738 m  

0,809 780 – 0,835 020 JS49 1:7,5 - 190   

0,835 020 – 0,938 791  103,771 m  
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Tab. 20 Směrové řešení – úsek mezi výhybkou č. 11A a 11 

Staničení Výhybka 
Délka 

přímé [m] 
Poloměr, délka oblouku [m] 

0,809 780 – 0,835 080 JS49 1:7,5 - 190   

0,835 080 – 0,853 080  18,721 m  

0,853 250 – 0,878 560 JS49 1:7,5 - 190   

 

Tab. 21 Směrové řešení – úsek mezi výhybkou č. N50 a N51 

Staničení Výhybka 
Délka 

přímé [m] 
Poloměr, délka oblouku [m] 

0,689 490 – 0,714 712 JS49 1:7,5 - 190   

0,714 712 – 0,736 398  22,175 m  

0,736 398 – 0,761 620 JS49 1:7,5 - 190   

 

Rozšíření rozchodu koleje 

 Z důvodu bezpečného projetí vozidla směrovým obloukem se rozchod rozšiřuje pro 

R < 275,000 m, dle vzorce: 

 

∆ = − 26 = − 26 = 22 → ℎ 	16	  /2/ 

 

7.4.2 Manipulační plocha pro nakládku 

 

 Pro nakládání materiálu na železniční vozy pomocí kolových nakladačů je navržena 

nakládací rampa. Hrana rampy bude od osy koleje vzdálena 2,000 m. Výška rampy je 

0,500 m nad niveletou koleje NK. Rampa je šířky 17,500 m a celkové délky 147,000 m. 

Manipulační plocha pro nakládku má celkovou plochu 2 573 m2. Stěny rampy jsou 

navrženy z ocelových profilů HEB 180, do kterých jsou vloženy betonové panely.  

 

 Návrh manipulační plochy pro nakládku je uveden v příloze č. 3 – Výkresová část 

(3.3 Varianta 2 – vzorový příčný řez A-A´). 

 

7.4.3 Manipulační plocha pro vykládku 

 

 Pro vykládku materiálu je zřízena plocha o celkové výměře 5 000,000 m2. Hrana 

vykládkové rampy je od osy koleje vzdálena 1,550 m. Výška je navržena 1,500 m pod 
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niveletou koleje NK. Délka rampy pro vykládku je 150,000 m, a je tedy vhodná pro 

současnou vykládku všech dvanácti vozů. Stěny rampy jsou opatřeny opěrnou stěnou 

TBX 2,5.  

 Výšková úprava je navržena v podélném směru pomocí sjezdu ve spádu 10° a 

šikmé délce 11,520 m. 

 

 Návrh manipulační plochy pro vykládku je uveden v příloze č. 3 – Výkresová část 

(3.4 Varianta 2 – vzorový příčný řez B-B´). 

 

7.4.4 Pracovní plocha pro třídič 

 

 Materiál bude na jednotlivé frakce rozdělen pomocí třídiče, proto je v návrhu 

zřízena plocha pro třídič, o celkové výměře 1 480 m2. Hrana stěny bude provedena 

stejně jako u rampy pro nakládku. 

 

7.4.5 Odstavná plocha kolových nakladačů 

 

 Na konci areálu je navržena plocha pro odstavení kolových nakladačů o výměře 

459 m2. 

 

7.4.6 Skladovací plochy 

 

 Pro skladování materiálu jsou navrženy tři prostorově oddělené kóje. Celková 

plocha pro skladování materiálu je 2 040 m2. Detailní popis zařízení pro skladování je 

řešen v rámci SO 04. Skladovací plocha je u této varianty navržena podél nakládací 

rampy, aby byly minimalizovány pojezdy kolových nakladačů při nakládce. 

 

7.4.7 Manipulační plocha 

 

 Manipulační plocha je u této varianty zřízena pouze pro přejezd mezi plochou pro 

třídič a nakládkovou rampou. Celková výměra činí 386 m2. 

 

 Přesné rozmístění ploch je patrné z přílohy č. 3 – Výkresová část (3.1 Varianta 2 – 

situace). 
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7.4.8 Úpravy a demolice 

 

 Ve variantě 2 nedojde k žádným demolicím objektů. Musí se odstranit celkem 29 

stožárů osvětlení typu JŽ a jejich elektrické napájení. Z důvodu navržené směrové 

změny v úseku mezi výhybkou č. 103 a 29, se musí v km 0,209 470 odstranit část 

oplocení pro dodržení průjezdného průřezu. Další změny se týkají pouze redukce 

kolejiště, která je shodná pro všechny tři varianty. 

 

7.5 Varianta 3 

 

 

Obr. 22 Schéma varianty 3 

 

7.5.1 Směrové řešení 

 

 Ve třetí variantě je navržena směrová změna v úseku mezi výhybkou č. 103 a 29. 

Touto změnou došlo k nahrazení výhybek č. 103 a 29 výhybkami novými, a to N103 a 

N29. Déle je kolej č. 7 prodloužena až po nově navrženou výhybku N52, která slouží 

pro přechod na kolej č. 9. Na koleji č. 8 je zrušena výhybka č. 14, která je nahrazena 

směrovým obloukem. 

 Začátek řešeného úseku je v km 0,000 000 ve směru vlečková stanice Doubrava. 

Projekt je řešen pouze po úpravnu závodu, kde končí staničením v km 0,938 791. 
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Tab. 22 Varianta 3 – nové výhybky 

Výhybka č. Staničení Typ Pražec 

N103 0,000 000 JS49 1:7,5-190 Pp dřevěný 

N29 0,255 790 JS49 1:9-190 Pp dřevěný 

N52 0,934 540 JS49 1:9-190 Ll dřevěný 

 

Tab. 23 Směrové řešení – část koleje mezi výhybkou č. N103 a N29 

Staničení Výhybka 
Délka 

přímé [m] 
Poloměr, délka oblouku [m] 

0,000 000 – 0,025 222 JS49 1:7,5 - 190   

0,025 000 – 0,191 483  166,261 m  

0,191 483 – 0,217 214   R = 150,000 m, O = 25,731 m 

0,217 214 – 0,255 790  38,576 m  

 

Tab. 24 Směrové řešení – kolej č. 7 

Staničení Výhybka 
Délka 

přímé [m] 
Poloměr, délka oblouku [m] 

0,255 790 – 0,282 928 JS49 1:9-190   

0,282 928 – 0,498 475  215,547 m  

0,498 475 – 0,679 808   R = 1200,000m , O = 181,333 m 

0,679 808 – 0,727 448  47,640 m  

0,727 448 – 0,897 239   R = 1500,000m , O = 169,791 m 

0,897 239 – 0,907 402  10,163 m  

0,907 402 – 0,934 540 JS49 1:9-190   

 

Tab. 25 Směrové řešení – kolej č. 8 

Staničení Výhybka 
Délka 

přímé [m] 
Poloměr, délka oblouku [m] 

0,255 790 – 0,282 928 JS49 1:9-190   

0,282 928 – 0,299 240  16,312 m  

0,299 240 – 0,329 530 T 6°   

0,329 530 – 0,503 737  174,207 m  

0,503 737 – 0,692 549   R = 1250,000m ,O = 188,812 m 

0,692 549 – 0,769 545  76,996 m  

0,769 545 – 0,817 723   R = 350,000m ,O = 48,178 m 

0,817 723 – 0,822 560  4,837 m  

0,822 560 – 0,849 770 JS49 1:9 - 190   
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Tab. 26 Směrové řešení – kolej č. 9 

Staničení Výhybka 
Délka 

přímé [m] 
Poloměr, délka oblouku [m] 

0,299 240 – 0,328 790 T 6°   

0,328 790 – 0,344 160  15,370 m  

0,344 160 – 0,374 440 T 6°   

0,374 440 – 0,498 364  123,924 m  

0,498 364 – 0,716 030   R = 1250,000m ,O = 217,666 m 

0,716 030 – 0,822 600  106,570 m  

0,822 600 – 0,849 770 JS49 1:9 - 190   

0,849 770 – 0,853 320  3,550 m  

0,853 320 – 0,878 560 JS49 1:7,5 - 190   

0,878 560 – 0,907 402  28,842 m  

0,907 402 – 0,934 540    

0,934 540 – 0,938 791  4,251 m  

 

Tab. 27 Směrové řešení – kolej č. 10 

Staničení Výhybka 
Délka 

přímé [m] 
Poloměr, délka oblouku [m] 

0,344 160 – 0,373 710 T 6°   

0,373 710 – 0,381 221  7,511 m  

0,381 221 – 0,426 853   R = 400,000m, O = 45,632 m 

0,426 853 – 0,451 907  25,054 m  

0,451 907 – 0,716 042   R = 1250,000m ,O = 264,135 m 

0,716 042 – 0,809 780  93,738 m  

0,809 780 – 0,835 020 JS49 1:7,5 - 190   

0,835 020 – 0,938 791  103,771 m  

 

Tab. 28 Směrové řešení – úsek mezi výhybkou č. 11A a 11 

Staničení Výhybka 
Délka 

přímé [m] 
Poloměr, délka oblouku [m] 

0,809 780 – 0,835 080 JS49 1:7,5 - 190   

0,835 080 – 0,853 080  18,721 m  

0,853 250 – 0,878 560 JS49 1:7,5 - 190   
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Rozšíření rozchodu koleje 

 Z důvodu bezpečného projetí vozidla směrovým obloukem se rozchod rozšiřuje pro 

R < 275,000 m, dle vzorce: 

 

∆ = − 26 = − 26 = 22 → ℎ 	16	  /3/ 

 

7.5.2 Manipulační plocha pro nakládku 

 

 Pro nakládání materiálu na železniční vozy pomocí kolových nakladačů je navržena 

nakládací rampa. Hrana rampy bude od osy koleje vzdálena 2,000 m. Výška rampy je 

0,500 m nad niveletou koleje NK. Rampa je proměnlivé šířky od 17,400 m do 24,200 

m, a celkové délky 147,000 m. Manipulační plocha pro nakládku má celkovou plochu 

2 907 m2. Stěny rampy jsou navrženy z ocelových profilů HEB 180, do kterých jsou 

vloženy betonové panely.  

 

 Návrh manipulační plochy pro nakládku je uveden v příloze č. 3 – Výkresová část 

(4.3 Varianta 3 – vzorový příčný řez A-A´). 

 

7.5.3 Manipulační plocha pro vykládku 

 

 Pro vykládku materiálu je zřízena plocha o celkové výměře 5 000,000 m2. Hrana 

vykládkové rampy je od osy koleje vzdálena 1,550 m. Výška je navržena 1,500 m pod 

niveletou koleje NK. Délka rampy pro vykládku je 150,000 m, a je tedy vhodná pro 

současnou vykládku všech dvanácti vozů. Stěny rampy jsou opatřeny opěrnou stěnou 

TBX 2,5.  

 Výšková úprava je navržena v podélném směru pomocí sjezdu ve spádu 10° a 

šikmé délce 11,520 m. 

 

 Návrh manipulační plochy pro vykládku je uveden v příloze č. 3 – Výkresová část 

(4.4 Varianta 3 – vzorový příčný řez B-B´). 
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7.5.4 Pracovní plocha pro třídič 

 

 Materiál bude na jednotlivé frakce rozdělen pomocí třídiče, proto je v návrhu 

zřízena plocha pro třídič, o celkové výměře 1 480 m2. Hrana stěny bude provedena 

stejně jako u rampy pro nakládku. 

 

7.5.5 Odstavná plocha kolových nakladačů 

 

 Na konci areálu je navržena plocha pro odstavení kolových nakladačů o výměře 

459 m2. 

 

7.5.6 Skladovací plochy 

 

 Pro skladování materiálu jsou navrženy tři prostorově oddělené kóje. Celková 

plocha pro skladování materiálu je 2 040 m2. Detailní popis zařízení pro skladování je 

řešen v rámci SO 04. Skladovací plocha je u této varianty navržena podél nakládací 

rampy, aby byly minimalizovány pojezdy kolových nakladačů při nakládce. 

 

7.5.7 Manipulační plocha 

 

 Manipulační plocha je u této varianty zřízena pouze pro přejezd mezi plochou pro 

třídič a nakládkovou rampou. Celková výměra činí 386 m2. 

 

 Přesné rozmístění ploch je patrné z přílohy č. 3 – Výkresová část (4.1 Varianta 3 – 

situace). 

 

7.5.8 Úpravy a demolice 

 

 Ve variantě 3 dojde k demolici stávajícího objektu v km cca 0,900 000, objekt je 

specifikován na obrázku č. 20. Dále se musí odstranit celkem 31 stožárů osvětlení typu 

JŽ a jejich elektrické napájení. Z důvodu navržené směrové změny v úseku mezi 

výhybkou č. 103 a 29, se musí v km 0,209 470 odstranit část oplocení pro dodržení 

průjezdného průřezu. Další změny se týkají pouze redukce kolejiště, která je shodná pro 

všechny tři varianty. 
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Obr. 23 Objekt určený k demolici 

 

 

8. Stavební objekty 

 

 Stavba byla podle druhu stavebních prací rozdělena na stavební objekty. Celkový 

přehled stavebních objektů je v tabulce č. 29. 

 

Tab. 29 Seznam stavebních objektů 

Číslo SO Popis SO 

SO 01 ŽELEZNIČNÍ SPODEK 

SO 02 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 

SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 04 SKLADOVACÍ PLOCHY 

SO 05 ODVODNĚNÍ 

SO 06 OSVĚTLENÍ 
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8.1 SO 01 – Železniční spodek 

 

 Stavba se nachází na poddolovaném území, z toho důvodu bude železniční spodek 

navržen na základě báňských podmínek, stanovujících předpokládané povrchové 

projevy v rámci důlní činnosti. Provádění stavby se řídí normou ČSN 73 0039 [5]. Pro 

další stupeň dokumentace bude nutné provést geologický průzkum. 

 

 Zemní těleso je tvořeno navážkou o mocnosti cca 10 m, z toho důvodu je navržena 

konstrukce pražcového podloží TYP 1. Toto podloží je vhodné pro propustné 

nesoudržné zeminy. Pražcového podloží TYP 1 je znázorněno na obrázku č. 24. 

 

 

Obr. 24 Pražcové podloží TYP 1 

 

 8.1.1 Stavba železničního spodku 

 

 Pro zbudování manipulační plochy pro vykládku je nutné stěny rampy opatřit 

opěrnou zdí. Byla vybrána opěrná stěna tvaru „T“, výšky 2,5 m, s označením TBX 2,5. 

Dno podloží pro opěrnou stěnu se vyrovná sypkým materiálem tl. 150 mm a zhutní, 

poté se podloží opatří podkladním betonem tl. 100 mm, na který se následně osadí 

opěrná stěna. 

 

 8.1.2 Zařízení železničního spodku 

 

 U varianty 2 je v km 0,884 787 nově navržená kusá kolej opatřena kolejnicovým 

zarážedlem, které brání vyjetí vlaku z kolejí. Ukázka kolejnicového zarážedla s 

koncovým návěstidlem je na obrázku č. 25. 
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Obr. 25 Kolejnicové zarážedlo (Zdroj: [17]) 

 

8.2 SO 02 – Železniční svršek 

 

 Kolejové lože je navrženo tloušťky minimálně 200 mm pro dřevěné pražce a 250 

mm pro betonové. Bude provedeno z přírodního drceného a recyklovaného kameniva 

frakce 31,5/63. 

 

 Jako podpory kolejnic jsou navrženy klasické dřevěné bukové pražce v délce 2 600 

mm. Ve výhybkách jsou pak použity pražce výhybkové. V koleji č. 10 a v úseku mezi 

výhybkami č. 103 až 23 jsou pražce betonové. 

 

 Navržená sestava železničního svršku je tvořena kolejnicemi typu 49E1. Je 

navrženo nepřímé podkladnicové upevnění s žebrovou podkladnicí S 4 a tuhými 

svěrkami ŽS4.  

 

8.3 SO 03 – Zpevněné plochy 

 

 V rámci areálu jsou navrženy zpevněné plochy pro vykládku a nakládku materiálu. 

Dále pracovní plocha pro třídič, manipulační a odstavné plochy kolových nakladačů.  
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 Skladba vozovky je navržena dle technických podmínek TP 170 [7], pro těžkou 

dopravu takto: 

- asfaltový koberec mastixový – AKM I – 40 mm 

(SMA 11+) – ČSN EN 13 108-5 

- asfaltový beton velmi hrubý – ABVH I – 80 mm 

(ACL 22+) – ČSN EN 13 108-1 

- obalované kamenivo – OK I – 150 mm (ACP 16+) – ČSN EN 13 108-1 

- mechanicky zpevněné kamenivo – MZK – 200 mm 

- štěrkodrť – ŠD -150 mm  

celkem – 620 mm 

 

 

Obr. 26 Vybraná konstrukce vozovky (zdroj: [7]) 

 

8.4 SO 04 – Skladovací plochy 

 

 Pro uskladnění surovin různých frakcí jsou navrženy otevřené kóje, které budou 

zhotoveny z železobetonových prefabrikátů tvaru „L“ nebo „T“. Tyto dělící stěny jsou 

vhodné pro skladování sypkých materiálů. Kóje budou sestaveny na zpevněný upravený 

povrch, vytvořený ze silničních panelů. Spáry budou vysypány pískem.  

 

 Tříděné černé uhlí může být skladováno v maximální výšce 6 m, prachové a těžené 

pak ve výšce 4 m. Hromady budou trojúhelníkového nebo lichoběžníkového průřezu, 

kdy je maximální šířka horní základny 4 m. V každém boxu je místo pro jednu 

skladovací hromadu.   



48 
 

8.5 SO 05 – Odvodnění 

 

 Dešťové vody budou, ze zpevněných ploch, odvedeny pomocí sklonu 2% směrem 

k uličním vpustím. Je navržena uliční vpusť s kalovým košem typu Tegra 600, která je 

vhodná pro zátěž až 40 tun. Srážková voda je dále pomocí svodného potrubí odvedena 

do stávající kanalizace dešťových vod. 

 

 

Obr. 27 Uliční vpusť Tegra 600 (Zdroj: [18]) 

 

8.6 SO 06 – Osvětlení 

 

 V případě předpokládaného tří směnného provozu musí být kolejiště vlečky a 

všechny manipulační plochy osvětleny. Koleje vlečky budou osvětleny stávajícími 

osvětlovacími stožáry typu JŽ. Pro osvětlení manipulačních ploch jsou navrženy celkem 

tři osvětlovací věže OSŽ-25. Stožár je vybavený obslužnou plošinou a výstupným 

žebříkem. Nově navržené osvětlovací zařízení bude napojeno na rozvody úpravny 

závodu. 

  



49 
 

9. Porovnání variant 

 

 Pro porovnání variant byla provedena multikriteriální analýza za pomocí stupnice 

hodnocení 1 až 5, kdy je: 1 – nevhodné 

  2 – dostatečné 

  3 – dobré 

  4 – velmi dobré 

  5 - výborné 

 

9.1 Směrové řešení 

 

9.1.1 Minimální poloměr směrových oblouků 

 

Tab. 30 Minimální poloměr směrových oblouků 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Minimální poloměr 160 m 150 m 150 m 

Zhodnocení 2 2 2 

 

9.1.2 Estetika a funkčnost směrového návrhu 

 

 Ve variantě 1, která je zachována v původním vedení kolejí, je v km 0,199 252 – 

0,256 250 pravotočivý oblouk o poloměru R = 160 m, na který navazuje výhybka č. 29 

s levou odbočnou větví o poloměru 190 m. Toto řešení je z důvodu průjezdu i estetiky 

považováno za méně vhodné. U variant 2 a 3 byl poloměr sice zmenšen na R = 150 m, 

ale vznikl tak přímí úsek, na který je nepojena nová výhybka N29, s odbočnou větví 

vpravo. 

 

Tab. 31 Estetika a funkčnost směrového návrhu 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Zhodnocení 2 4 4 
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9.2 Plochy pro vykládku a nakládku 

 

 Vykládkové plochy jsou v rámci všech tří navržených variant srovnatelné, a tak je 

zbytečné toto kritérium zahrnovat do porovnání variant. 

 

9.2.1 Délka nakládací rampy 

 

Tab. 32 Délka nakládací rampy 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Délka nakládací rampy 80 m 147 m 147 m 

Zhodnocení 4 5 5 

 

9.2.2 Přístupnost koleje pro nakládku 

 

 Ve variantě 1 je nakládací kolej č. 7 průjezdná. U variant 2 a 3 byla navržena nová 

nakládková kolej, která je u varianty 2 řešena jako kusá. V tomto případě musí být pro 

příjezd a odjezd vozů vždy uvolněna kolej sloužící pro vykládku, což není úplně 

vhodné. U varianty 3 byl tento problém odstraněn pomocí propojení koleje pro 

nakládku s kolejí č. 9. 

 

Tab. 33 Přístupnost koleje pro nakládku 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Zhodnocení 5 2 5 

 

9.3 Vzdálenosti skladovacích ploch od vykládkové a nakládkové koleje 

 

 Z ekonomického hlediska je vzdálenost pojezdů kolových nakladačů velmi 

důležitá. U všech variant je plocha pro třídění materiálu od vykládkové koleje vzdálena 

stejně. Ve variantě 1 je materiál k nejbližší kóji dopravován cca 100 m, k té 

nejvzdálenější je to pak 200 m. U varianty 2 a 3 je tato vzdálenost snížena na pouhých 

35 m až 95 m. Vzdálenost pojezdů nakladačů při nakládání materiálu u varianty 1 činí 
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20 až 120 m. V dalších řešených variantách byl tento problém vyřešen umístěním kójí 

podél rampy pro nakládku.  

 

Tab. 34 Vzdálenost pojezdů kolových nakladačů 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Zhodnocení 3 5 5 

 

9.4 Velikost skladovacích ploch 

 

 Ve variantě 1 jsou navrženy celkem čtyři kóje pro skladování materiálu. Varianta 2 

a 3 disponuje třemi kójemi. 

 

Tab. 35 Velikost skladovacích ploch 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Počet skladovacích ploch 4 3 3 

Zhodnocení 5 4 4 

 

 

9.5 Úpravy a demolice 

 

 U varianty 1 nedojde k žádným demolicím ani úpravám. Varianty 2 a 3 jsou 

směrově upraveny a tak se musí odstranit část oplocení v km 0,209 470. U varianty 3 

navíc musí dojít k demolici stávajícího objektu. 

 

Tab. 36 Úpravy a demolice 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Úpravy NE ANO ANO 

Demolice NE NE ANO 

Zhodnocení 5 3 2 
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Tab. 37 Celkové zhodnocení variant 

Váha 
kritéria 

Varianta 1 Varianta 2

1 2 

ěrového 
1 2 

2 4 

ístupnost koleje pro nakládku 2 5 

 kolových 
2 3 

skladovacích ploch 1 5 

2 5 

- 43 

Obr. 28 Graf zhodnocení variant 

Varianta 2

Celkové zhodnocení variant

Varianta 2 Varianta 3 

2 2 

4 4 

5 5 

2 5 

5 5 

4 4 

3 2 

40 44 

 
Varianta 3
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 Dle multikriteriální analýzy vychází nejlépe varianta 3, jejímž nedostatkem je 

pouze předpokládaná demolice již nevyužívaného objektu. Jako nejhorší pak vyšla 

varianta 2. 

 Výsledky porovnání jsou patrné z tabulky č. 37 a obrázku 28, na kterém je 

znázorněno porovnání pomocí grafu.  
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10. Závěr 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat tři variantní návrhy redukce kolejiště 

vlečky Dolu Karviná, závodu ČSA, včetně rekonstrukce doubravského zhlaví, 

v závislosti na předpokládaných činnostech. V souvislosti s ukončením provozu 

úpravny závodu dochází k výraznému omezení ložných i pojezdových manipulací na 

předmětném kolejišti. Součástí studie je i návrh likvidace drážních konstrukcí s 

pasportizací základních konstrukčních prvků. 

 

 Redukce kolejiště vlečky Dolu Karviná, závodu ČSA, se týkala všech kolejí od 

úpravny závodu. Jedná se o koleje č. 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6a, 7a. Dále budou odstraněny tři 

kusé koleje, a to kolej č. 205, 1r a 2r. Snížení počtu kolejí má za následek úpravu 

doubravského zhlaví, kdy dojde k odstranění deseti výhybek. V prostoru po snesení 

kolejiště byly navrženy plochy pro vykládání, nakládání, třídění a skladování materiálu. 

 

 Byla provedena multikriteriální analýza, při které vyšla jako nejlepší varianta 3. 

V této fázi se naopak jako nejhorší umístila varianta 2.  

 

 Pro další stupeň dokumentace je dále nutné provést: 

- ověření výškového vedení stávajícího stavu na základě geodetického 

zaměření; 

- geologický průzkum. 
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Obr. 1 Pohled na začátek úseku, směr vlečková stanice Doubrava 
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 Obr. 3 Doubravské zhlaví, výhybka číslo 23 

 

 

Obr. 4 Pohled směrem k úpravně závodu, km 0,700 00 
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Obr. 5 Pohled na rušené koleje, km 0,720 00 

 

 

Obr. 6 Kolej číslo 10 a 9, průjezd kolem úpravny závodu 
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Obr. 7 Ukázka vady – chybějící drobné kolejivo 

 

Obr. 8 Ukázka vady – zvětšená dilatační spára
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Obr. 9 Ukázka vady – ztrouchnivělý pražec  
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1.  Pasport rušených kolejí 

 

Kolej 
č. 

Kolejnice Pražec 
Délka 

Výhybka č. 
Délka 

výhybky 
Poznámka 

levá pravá 

205 

    č. 31 27,06 do odbočky 

T dř 19,69 19,52    

T dř 8,78 8,79    

T dř 25,00 24,76    

T dř 24,76 24,76    

T dř 25,00 25,00    

T dř 12,28 12,12    

T dř 24,70 24,67    

T dř 24,57 24,81    

T dř 25,00 25,00    

    zarážedlo   

 

1r 

    č. 27 30,28 do odbočky 

T dř 17,02 16,88    

    č. 25 29,56 do přímé 

49E1 dř 24,01 24,06    

T dř 21,42 21,40    

T dř 25,00 25,00    

T dř 25,00 25,00    

T dř 25,00 25,00    

T dř 25,00 25,00    

T dř 5,48 24,92    

T dř 19,39 0,00    

T dř 25,00 25,00    

T dř 25,00 25,00    

    pražec   

 

2r 

    č. 25 30,30 do odbočky 

T dř 11,66 11,70    

T dř 25,00 25,00    

T dř 25,00 25,00    

    bez zarážedla   
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Kolej 
č. 

Kolejnice Pražec 
Délka 

Výhybka č. 
Délka 

výhybky 
Poznámka 

levá pravá 

1 

    č. 24 30,27 do odbočky 

T dř 20,03 20,05    

T dř 8,00 7,98    

    č. 23 25,33 do přímé 

T dř 21,61 21,62    

T dř 23,16 23,21    

T dř 20,60 20,55    

T dř 25,00 25,00    

T dř 25,00 25,00    

T dř 9,60 9,60    

T dř 22,38 22,37    

T dř 24,34 24,34    

T dř 25,00 25,00    

T dř 25,00 25,00    

T dř 22,57 22,57    

T dř 24,34 24,30    

T dř 24,97 25,00    

T dř 5,90 5,92    

T dř 25,00 25,00    

T dř 25,00 25,00    

T dř 10,40 10,38    

49E1 dř 19,98 20,00    

49E1 dř 6,07 6,05    

T dř 25,00 24,78    

T dř 4,58 4,80    

49E1 dř 25,00 25,00    

49E1 dř 25,00 24,98    

49E1 dř 4,69 4,71    

    úpravna   
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Kolej 
č. 

Kolejnice Pražec 
Délka 

Výhybka č. 
Délka 

výhybky 
Poznámka 

levá pravá 

2 

    č. 23 25,30 do odbočky 

T dř 6,28 6,28    

    č. 22 25,93 do odbočky 

T dř 25,00 25,00    

T dř 25,00 24,98    

T dř 24,78 25,00    

T dř 25,00 25,00    

T dř 9,38 9,40    

T dř 19,98 20,01    

49E1 dř 25,00 25,00    

49E1 dř 12,40 12,38    

T dř 25,00 25,00    

T dř 25,00 25,00    

T dř 24,00 24,00    

T dř 17,80 17,82    

T dř 25,00 25,00    

T dř 24,96 25,00    

T dř 24,96 25,00    

T dř 24,87 24,94    

T dř 16,80 16,75    

T dř 25,00 24,78    

T dř 25,00 25,00    

T dř 20,03 19,58    

T dř 25,00 24,98    

    úpravna   
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Kolej 
č. 

Kolejnice Pražec 
Délka 

Výhybka č. 
Délka 

výhybky 
Poznámka 

levá pravá 

3 

    č. 22 26,72 do přímé 

T dř 8,21 8,21    

    č. 20 30,29 do odbočky 

T dř 25,00 25,00    

T dř 24,74 24,98    

T dř 6,97 6,78    

49E1 dř 25,00 25,00    

49E1 dř 25,00 25,00    

49E1 dř 25,00 25,00    

49E1 dř 24,40 24,40    

49E1 dř 24,30 24,30    

49E1 dř 24,20 24,20    

49E1 dř 25,00 25,00    

49E1 dř 24,15 24,20    

49E1 dř 23,70 23,75    

49E1 dř 23,00 23,00    

49E1 dř 23,75 23,75    

49E1 dř 16,85 16,85    

49E1 dř 25,00 25,00    

49E1 dř 25,00 25,00    

49E1 dř 16,05 16,04    

    úpravna   
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Kolej 
č. 

Kolejnice Pražec 
Délka 

Výhybka č. 
Délka 

výhybky 
Poznámka 

levá pravá 

4 

    č. 20 29,58 do přímé 

T dř 20,14 20,14    

    č. 19 30,29 do odbočky 

T dř 25,00 25,00    

T dř 12,74 12,73    

T dř 25,02 25,00    

T dř 25,01 25,00    

T dř 25,01 25,00    

T dř 13,97 13,82    

T dř 25,00 25,00    

T dř 25,00 25,00    

T dř 25,00 25,00    

T dř 25,01 25,00    

T dř 25,00 25,00    

T dř 25,02 25,02    

T dř 25,02 25,02    

T dř 23,61 23,60    

T dř 25,00 25,00    

    úpravna   

 

5 

    č. 19 29,60 do přímé 

T dř 8,21 8,21    

    č. 18 30,29 do odbočky 

T dř 25,00 25,00    

T dř 23,81 23,89    

T dř 25,00 25,00    

T dř 25,00 25,00    

T dř 25,00 25,01    

T dř 20,02 19,85    

T dř 25,00 25,00    

T dř 25,00 25,00    

T dř 16,67 16,65    

    č. 15   
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Kolej 
č. 

Kolejnice Pražec 
Délka 

Výhybka č. 
Délka 

výhybky 
Poznámka 

levá pravá 

5a 

    č. 15 29,57 do přímé 

T dř 25,00 25,00    

T dř 25,00 25,00    

T dř 9,81 10,01    

T dř 25,00 25,00    

T dř 10,82 10,82    

    úpravna   

 

6a 

    č. 15 30,44 do odbočky 

T dř 10,05 9,79    

T dř 20,18 20,00    

T dř 24,75 24,69    

T dř 25,00 25,00    

T dř 15,91 15,98    

    úpravna   

 

7a 

    č. 18 29,58 do přímé 

T dř 5,00 4,95    

T dř 10,15 9,10    

T  dř 25,00 25,0    

T dř 23,58 23,59    

T dř 25,00 25,00    

T dř 25,00 25,00    

T dř 25,00 25,00    

49E1 dř 18,95 18,89    

49E1 dř 25,00 25,00    

49E1 dř 25,00 25,01    

49E1 dř 25,00 25,00    

49E1 dř 9,81 9,92    

T dř 4,27 4,27    

T dř 25,00 25,00    

T dř 18,12 18,05    

T dř 25,00 25,00    

T dř 16,34 16,50    

    úpravna   
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2.  Pasport rušených výhybek 

 

Výhybka č. Staničení Soustava Pražec 
Délka 

přímá odbočná 

31 0,082 41 JS49 1:9-190 Lp dř 27,12 27,06 

15 0,830 97 T 6° Ll dř 29,57 30,44 

18 0, 578 38 T 6° Pl dř 29,58 30,29 

19 0,545 63 T 6° Pl dř 29,60 30,29 

20 0,500 95 T 6° Pl dř 29,58 30,29 

22 0,471 93 T 6° Pl dř 26,72 25,93 

23 0,437 49 JS49 1:7,5-190 Ll dř 25,33 25,30 

24 0,379 37 T 6° Pl dř 30,40 30,27 

25 0,381 67 T 6° Pp dř 29,56 30,30 

27 0,337 57 T 6° Pl dř 27,53 30,28 

 

 


