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ANOTACE 

 Obsahem práce je v rozsahu studie provést variantní návrh železniční zastávky na trati 

Frenštát pod Radhoštěm – Veřovice, s ohledem na návaznost na místní silniční síť a turistické 

trasy regionu. Výsledkem práce bude variantní návrh s podrobným řešením vybrané varianty, 

vizualizace a ekonomicko-technické srovnání. 

 

ANNOTATION 

Substance of this work is design of train station on railway road between Frenštát pod 

Radhoštěm – Veřovice in study range, with connection to local roads and tourist trace in 

region. The result of work will be variant design with detailed solution of selected variant, 

visualisation and economical-technical confrontation. 
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1. ÚVOD 

1.1 Popis zájmového území 

 
Obec Bordovice leží v nadmořské výšce 390 – 425 m.n.m, v údolí Lichnovského potoka 

v délce 2 km od jihozápadu k severovýchodu. Údolí se nachází mezi vrcholy „na Peklech“ 

(608 m.n.m.) na severozápadě a Velkým Javorníkem (918 m.n.m.) na jihovýchodě.  

 
Počet obyvatel v Bordovicích byl podle prognóz stanovených ze sčítání v letech 1869 – 

1991 stanoven na mírný úbytek. Předpokládaný počet lidí podle tohoto sčítání bylo 473 

obyvatel pro rok 2010. Ve skutečnosti je dnes v obci podle oficiálních stránek Bordovic 535 

obyvatel. 

 
Na území Bordovic se také těžila železná ruda, která se vozila do železáren ve Frýdlantě 

nad Ostravicí. Těžba byla ukončena v r. 1874. Řešená oblast patří podle Mapy důlních 

podmínek do oblasti C2 – území mimo vlivy důlních činností, z čehož vyplývá že zamýšlená 

stavba by neměla být ovlivněna nadměrným sedáním a jinou podobnou činností vyplývající 

z důlní činnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.1   Mapa důlních oblastí 
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Hromadná přeprava osob je realizována pomocí autobusoví dopravy. Zajišťuje jej 

ČSAD a soukromí dopravci. V obci jsou dvě autobusové zastávky - Bordovice – rozcestí a 

Bordovice – u Kašpárků. Dle mého průzkumu je pokrytí autobusovou dopravou v oblasti 

Bordovic dostatečné. Ve špičce zde autobusy jezdí každých třicet minut, mimo špičku pak 

minimálně každou hodinu. 

 
Do řešeného území zasahuje Chráněná krajinná oblast Beskydy a oblast přírodního 

parku Podbeskydská pahorkatina. Krajina je povětšinou kopcovitá a převážně zalesněná. 

V řešeném území se nachází II. až IV. zóna CHKO, přičemž hranici CHKO tvoří železniční 

trať. 

 
 
Hranice CHKO Beskydy 
 

Obr.2   Mapa chráněné krajinné oblasti 
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1.2 Doprava 

Automobilové dopravě slouží silnice II. třídy č. 483 Hodslavice – Frýdlant nad 

Ostravicí, a III. třídy č. 4 865 Lichnov – Bordovice. Dopravně důležitější je silnice II. /483, 

která prochází celými Bordovicemi a spojuje jej s přilehlým Frenštátem p. R. a Veřovicemi. 

Silnice II/483 je z hlediska dopravní funkce komunikací sběrnou, funkční třídy B2. Silnice 

vede souběžně s železniční tratí. Železniční trať je vedena jižně od Bordovic, ve vzdálenosti 

přibližně 500-800 m.  

 
Podkladem pro návrh délky nástupiště, byla hlavně velikost vlaků, pohybujících se na 

trati. Na trati se vyskytují osobní vlaky, rychlíky i spěšné vlaky. Jejich délka se liší 

v závislosti na počtu a typu vozů. Nejběžnější typy uspořádání vlaků jsou vidět na obrázku č. 

3. Nejčastěji se na trati pohybují lokomotivy řady 754 doplněné 4mi vozy pro cestující. Délka 

tohoto vlaku je 101,3 m. Dalším běžným typem osobního vlaku na této trati je lokomotivní 

řada 843, který bývá doplněna dvěma, popřípadě třemi vozy pro cestující. Jeho délka je do 

70ti metrů. Na trati se také pohybují rychlíky, jejichž maximální délka by neměla přesáhnout 

130 m. 

 

 
 

 

Obr.3   Příklady řazení osobních vlaků na trati č.323  
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1.3 Historie Bordovic

 
První zmínka o obci je v

pokračují bohaté záznamy až do dnešních let. Mezi poslední d

položení základního kamene školy v

uvedena do provozu dráha ze Studénky do Štramberka.

 
Patrně jedny z nejdůležitě

zařazeny mezi střediska osídlení a prakticky slou

obec opět osamostatněna. 

1.4 Základové pomě

1.4.1 Geologické 

 Hydrogeologická rajonizace 2005

Levý horní a pravý dolní roh (K
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Historie Bordovic 

První zmínka o obci je v r. 1396 ale přesné vymezení jejího založení nelze ur

ují bohaté záznamy až do dnešních let. Mezi poslední důležité události pat

položení základního kamene školy v roce 1888 (dostavěná v r. 1889), 

Studénky do Štramberka. 

ůležitějších dat pro Bordovice jsou rok 1976, kdy byly Bordovice 

ediska osídlení a prakticky sloučeny s Frenštátem p.R. a rok 1990 kdy byla 

Základové poměry 

Geologické poměry 

Hydrogeologická rajonizace 2005 

Obr.4   Geologické poměry 

Levý horní a pravý dolní roh (Křovák) :[-487070; -1130296][-477364; -1137269], 1:26000

Tomáš Babica 

esné vymezení jejího založení nelze určit. Dále 

ležité události patří např. 

r. 1889), v roce 1881 byla 

jších dat pro Bordovice jsou rok 1976, kdy byly Bordovice 

Frenštátem p.R. a rok 1990 kdy byla 

 

1137269], 1:26000 
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Sjednocená legenda GeoČR 50 

     kenozoikum 

          kvartér  

 holocén 

 

nivní sediment (fluviální nečlenené + 
sedimenty vodních nádrží) 

 

smíšený sediment (deluviofluviální) 

 

písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment 
(deluviální) (složení pestré) 

 

kamenitý až hlinito-kamenitý sediment 
(deluviální) (složení pestré) 

 pleistocén 

 

sediment deluvioeolický (složení křemen + 
přímesi + CaCO3) 

 

písek, štěrk (fluviální) (složení pestré) 

 

nevytříděné štěrky (proluviální) (složení 
pestré) 

 

nevytříděné štěrky (proluviální) 

 

jíl, písek, štěrk (proluviální) (složení pestré) 

          neogén, kvartér 

 

kamenito-písčito-jílovitá eluvia sedimentárních 
hornin badenu, karpatu a flyše 

 

          paleogén 
 oligocén 

 

jílovec, silicit, vápenec (marinní) 

     kenozoikum, mezozoikum 

          křída, paleogén 
 křída svrchní, paleocén 

 

jílovec, pískovec, slepenec (marinní) 

 křída svrchní, paleocén, 
oligocén 

 

pelity, podřadně pískovce a slepence 
(marinní) 

     mezozoikum 

          křída 

 křída svrchní 

 

pískovec, slepenec (marinní) 

 

pískovec, jílovec (marinní) 

 

pískovec, slepenec (marinní) 

 

jílovec, pískovec (marinní) 

 

pískovec, jílovec (marinní) 

  

   

 

Tab.1   Legenda geologických poměrů 

 

1.4.2 Základové poměry 

 
Břehy u okraje potoka, nejsou vhodná pro zastavění. Osídlení se soustřeďuje na svahy 

po obou stranách, kde je dostatečná únosnost tělesa. Základovou půdu tvoří především jílovité 

svahy s únosností Rdt = 100-200 kPa. Výskyt podzemní vody lze na skloněném terénu odvést 

pomocí drenáže. 

 

1.4.3 Hydrogeologické poměry 

V zájmové oblasti se soustřeďuje povrchová voda z CHKO Beskydy a je k tomu i 

uzpůsobena železniční trať. V oblasti Varianty A je ve staničení km 79,917 proveden 
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propustek, do kterého se svádí voda z přilehlého okolí variantního návrhu A. Podobně je 

řešena Varianta B, u které je povrchová voda svedena do propustku se staničením km 81,361. 

 
 

2. POPIS STÁVAJÍCÍ TRATI 

2.1 Základní charakteristika 

 
Řešená oblast se nachází na trati 323 mezi stanice mi Frenštát p. R. a Veřovicemi. 

Bordovice jsou situovány v délce asi 2 km podél Lichnovského potoka. Svou polohou jsou 

blíže Veřovicím. Za centrum města se dá považovat střed obce s obecním úřadem, poštou a 

hasičskou zbrojnicí.  

 
Železniční trať je vedena po vrstevnicích ve výškové úrovni přibližně 450 m.n.m. Svou 

polohou je umístěna poměrně daleko od Bordovic, a proto umístění navrhované železniční 

zastávky bylo provedeno s ohledem tak, aby bylo blízko centru obce a bylo tak dosaženo 

optimální docházkové vzdálenosti. U obou variantních návrhů je docházková vzdálenost na 

hranici únosnosti. Svým umístěním ale železniční trať nedává moc možností výběru. 

 
Důvod umístění železniční zastávky je, že stávající oblast nemá vůbec žádné napojení 

na železniční síť a jejich doprava je tak závislá pouze na individuální nebo hromadné dopravě. 

Spojení s okolními městy je ve stávajícím stavu provedeno pomocí MHD dopravy a dvou 

autobusových zastávek. Podle jízdního řádu jezdí do autobusy Frenštátu p. R. v ranní i 

odpolední špičce přibližně každou půl hodinu a později se tato frekvence snižuje. Návaznost 

dopravy je poměrně dobrá, autobus zastavuje přímo u železniční stanice Frenštát p. R, ale i 

tak je poměrně nepohodlné pro potřeby cestujících čekání a přestupování na vlak doplněné 

případnými zpožděními ať už ze strany vlaků nebo autobusů. 

 
Dalším důležitým prvkem pro umístění zastávky je CHKO Beskydy. Bordovice leží pod 

vrcholem Velkého Javorníku (918 m.n.m.) a je důležité situovat variantní návrhy v závislosti 

na turistické trasy. V současné době se směrem z Bordovic na Velký Javorník nevyskytuje 

žádná turistická trasa, ale po přistavění zastávky by se z Bordovic mohl stát nový výchozí bod 

pro turistické nadšence. 
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Studie zahrnuje návrh 2 variant s různým umístěním v návaznosti na stávající 

komunikace, v obou případech doplněné chodníkem. 

 

2.2 Situace širších vztahů – Varianta A 

 
Varianta A je umístěna přibližně 800 m od centra Bordovic. Díky svému výškovému 

umístění nad Bordovicemi má výhled na celý kraj a vesnici a mohla by se stát příjemným 

doplňkem ke stávajícímu stavu obce.  

 
Nevýhodou situování této zastávky je její blízkost k již stávající železniční zastávce 

Veřovice. Vzdálenost mezi navrhovanou zastávkou a stávající zastávkou Veřovice je 1,1 km. 

Další nevýhodou se může stát velká docházková vzdálenost. Bordovice jsou dlouhé přes 2 km 

a pro obyvatele z této vzdálenější části vesnice může být docházková vzdálenost příliš velká.  

Ve staničení od km 79,921 až do km 80,112 je úsek bezstykové koleje. 
 

2.2.1 Varianta A – směrové poměry 

 
Varianta je navržena v levostranném oblouku o poloměru 289 m a její začátek je 

umístěn do staničení km 79,779, kde je přejezd přes železniční trať. Nutno dodat že 

komunikace, která v tomto místě křižuje trať je v nevyhovujícím stavu a končí pár metrů po 

přejezdu, kde pokračuje pouze jako polní cesta. 

 

 
Obr.5   Směrové poměry Varianta A 
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2.2.2 Varianta A – výškové poměry 

 
Výškové poměry jsou také poměrně jednoduché. Celé nástupiště se nachází v jednom 

sklonu 13,20 ‰ a nenachází se v něm žádný lom nivelety. Trať je vedená v mírném zářezu. 

 

 
Obr.6   Výškové poměry Varianta A 

 

2.3 Situace širších vztahů – Varianta B 

 
Varianta B je svým situováním v ještě horším postavení než Varianta A. Je poměrně 

výhodně umístěna u malé průmyslové zóny, která je částí Bordovic, ale od centra vesnice je 

vzdálená 1,5 km. Návrh byl opět proveden v oblouku, tentokrát pravostranném, a jeho 

poloměr je 299 m. Začátek nástupiště je situován do přejezdu ve staničení km 81,140.  

Nevýhodou je, jak už jsem zmiňoval výše, velká docházková vzdálenost od centra obce. 
 

2.3.1 Varianta B – směrové poměry 

Nástupiště je celé navrženo v pravostranném oblouku o poloměru 299 m.  
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Obr.7   Směrové poměry Varianta B 

2.3.2 Varianta B – výškové poměry 

Trať je v tomto případě vedená v násypu. Výškové poměry jsou obdobné jako u 

Varianty A. Celé nástupiště se nachází ve stoupání 11,17‰. 

 
Obr.8   Výškové poměry Varianta B 

 

3. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

3.1 CHKO Beskydy 

CHKO Beskydy je rozsáhlé území chráněné pro svůj krajinářský, přírodní a 

vodohospodářský význam. Z důvodu ochrany CHKO Beskydy bylo vydáno územní 

rozhodnutí ze dne 12. 6. 1992 o stavební uzávěře. Do katastrálního území Bordovic zasahuje 

I. – IV. zóna CHKO Beskydy. Každá zóna má přesně specifikované podmínky, jestli je v něm 

umožněna výstavba, popřípadě jaké podmínky je nutno splnit. Podle mapy Zonace v CHKO 

Beskydy spadají Bordovice do oblasti zóny III.  
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Charakteristika III. zóny: 

Člověkem silně pozměněné ekosystémy, běžně hospodářsky využívané (lesy se 

změněnou skladbou, intenzivní louky a pastviny), rozptýlená zástavba, větší shluky v údolích 

a centra menších sídel. 

-  omezení stavební činnosti mimo zastavěná území (s výjimkou účelových objektů) 

- umisťování nových staveb sesouladit s územními plány tak, aby nedocházelo 

k urbanizaci krajinného prostředí. Důsledně chránit a dotvářet ráz krajiny 

 

 
Obr.9   Zonace v CHKO Beskydy 

3.2 Hluk 

Hluk, přicházející ze stávající železniční trati se určitě stal nedílnou součástí celé oblasti 

Bordovic. Při realizaci zastávky je nutno počítat s vlivem hluku z probíhajících činností 

v závislosti na úrovni výstavby železniční zastávky a dále s hlukem, který způsobuje vlak, 

když zastavuje ve stanici. Tento nový stav by mohl být nepříjemný pro obyvatele Bordovic. 

Tento vliv bude třeba posoudit v další části PD. 
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4. VARIANTNÍ NÁVRH 

4.1 Stávající železniční trať 

 
Kolejové lože, stav kolejnic, propustků, upevňovadel se kontroloval v listopadu 2009, 

kdy byla výluka celé části trati mezi Frenštátem p. R. a Veřovicemi a tak lze předpokládat, že 

stávající kolejové lože je v dobrém stavu. Pokud by se v další části PD, popřípadě při 

výstavbě objevily nějaké nedostatky, je třeba je odstranit. 

 
Obr.10   Stávající železniční svršek  

4.2 Posouzení sklonových poměrů 

Jelikož jsou obě varianty navrženy na trati s vysokým sklonem (Varianta A - 13,2‰ 

Varianta B - 11,17‰) je vhodné provést dynamické posouzení rozjezdů vlaků v závislosti na 

vozidlech, která se na trati pohybují. Pro potřeby mé bakalářské práce jsem použil svou práci 

vypracovanou v předmětu Spolehlivost a bezpečnost staveb, jejíž téma bylo Posouzení 

pravděpodobnosti rozjetí vlaku ve stanici. Posudek se zabývá pravděpodobností rozjezdu 

vlaku v závislosti na sklonových poměrech trati, počtu cestujících a typu vozidla. 

Pravděpodobnostní model pro posouzení byl vytvořen ze znalostí, kterých jsem nabyl 

studiem na vysoké škole a jsem si vědom, že nemusí přesně odpovídat reálné situaci. 
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Model se zabývá posouzením variantního návrhu A se sklonem 13,2‰, jelikož sklon ve 

variantě B je menší, měl by následně také vyhovět. 

Pro matematický model jsem použil 2 dvounápravové vozy řady 810 s tím, že přední 

náprava prvního vozu je hnaná.  

 
Obr. 11   Dvounápravový motorový osobní vůz řady 810 

 
Obr. 12   Matematický model 

 
K posouzení jsem pak použil program AntHill, a jako funkci spolehlivosti jsem použil 

silovou podmínku. Což znamená, že jsem sečetl všechny síly, které na model působí. 

 
RF = Ftazna*Ftaznavar - (Fn1+Fn2+Fn3+Fn4)*f + Fp1+Fp2+Fp3+Fp4 

 
Ftazna – tažná síla lokomotivy 
Ftaznavar  - parametricky rozdělený histogram pro simulování nestejné tažné síly 
lokomotivy 
Fni – hlavní složka třecí síly 
Fpi – síla působící přímo proti pohybu vozidla 
f – součinitel smykového tření 
 

Základním prvkem mého modelu je tíha, která působí na každý vůz a je přenášena do 

kolejnic a následně do podloží pomocí dvojkolí vozidla. Tíha se dále rozkládá do dvou složek 

Fpi a Fni, Síly Fpi působí přímo proti tažné síle vozidla a síly Fni jsou hlavní složkou třecí síly.  
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Třecí síla je hlavní složkou odporu, při jízdě po kolejnici. Jako součinitel smykového tření 

jsem použil hodnotu 0,15, což odpovídá tření povrchu ocel na ocel. 

 
Obr. 13   Výsledek posudku 

Z posudku vyplývá, že minimální síla, kterou vyvine modelový vůz bude 88,687 kN, 

což je dostatečné pro rozjetí vozidla. Stávající sklon na trati podle mého výpočtového modelu 

tedy vyhoví.  

 

4.3 Požadavky 

Při navrhování železniční zastávky je nutno respektovat mnoho požadavků, které 

vyplývají z norem, vyhlášek a jiných technických norem železnic. Nejdůležitější požadavky 

jsou uvedeny níže. 

4.3.1 Zákon č.266/1994 Sb. 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 

Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního 

soudu uveřejněného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č.1/2005 Sb. 

 
Tento zákon přímo upravuje podmínky pro stavbu drah železničních, tramvajových, 

trolejbusových a lanových a stavby na těchto tratích. Stanovuje provozovateli povinnost 
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vytvářet podmínky vhodné pro dopravu cestujících s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Tento zákon blíže doplňuje vyhláška č. 369/2001 Sb. 

 

4.3.2 Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb. 

Tato vyhláška upravuje podmínky o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a to 

zejména tyto: 

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

nejvýše v poměru 1 : 12 (8,33 %). 

- Není-li šikmá rampa delší než 3000 mm, smí mít sklon nejvýše v poměru 1 : 8 (12,5 

%) 

- Schodišťová ramena a šikmé rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve 

výši 900 mm, která musí přesahovat o 150 mm 

- Šikmé rampy musí mít po obou stranách ve výši 250 mm vodící tyč. 

- Šikmá rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 1500 

mm. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená šikmá rampa. 

- Podesty šikmých ramp musí mít délku nejméně 1500 mm. 

- Chodníky musí být široké nejméně 1500 mm a smí mít podélný sklon nejvýše 1 : 12 

(8,33 %) a příčný sklon nejvýše 1 : 50 (2,0 %). 

- Nejméně jeden přístup k nástupišti hromadné dopravy musí mít bezbariérové 

úpravy. 

- Povrch chodníků, schodišť, šikmých ramp a podlah vnitřních komunikací musí být 

rovný, pevný a upravený proti skluzu 

- Komunikace pro pěší musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie 

pro zrakově postižené osoby. Překážky na komunikacích pro pěší, zejména stožáry 

veřejného osvětlení, dopravní značky, stromy, telefonní automaty musí být osazeny 

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

snížit až na 900 mm u technického vybavení komunikací a svislého dopravního 
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značení. Přerušení přirozené vodící linie v délce větší než 6000 mm musí být 

doplněno vodící linií umělou. 

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou osoby postižené pohybově, 

zejména osoby na vozíku pro invalidy, zrakově, sluchově, osoby pokročilého věku, těhotné 

ženy a osoby doprovázející dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobu s mentálním 

postižením. 

 

4.3.3 Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb. 

Vyhláška definuje základní požadavky na vybavenost železničních stanic a zastávek. 

Železniční stanice a zastávky musí být vybaveny: 

- nástupišti 

- prostory pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními vlivy, případně pro 

odbavování cestujících. 

- bezbariérový přístup na nástupiště, včetně hmatového nebo akustického vyznačení 

přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

- osvětlením prostor pro cestující 

- železniční stanice a zastávky musí být opatřeny názvy tak, aby byla zajištěna 

orientace cestujících 

 

4.4 Varianta A 

Nástupiště ve variantě A je dlouhé 150 m ve staničení km 79,779 – 79,935. Nástupiště 

je umístěno v oblouku o poloměru 289 m a ve směru staničení stoupá se sklonem 13,2‰. 

Trať je v mírném zářezu. Nástupiště je pravostranné. 

 
Nástupiště je provedeno z nástupištní desky KS 150 AZZ 202-19. Tyto desky jsou 

opatřeny varovným pásem sloučeným s vodící linií šířky 400 mm ve vzdálenosti 800 mm od 

okraje nástupiště. Zbývající pochůzná plocha je opatřena vzorem zámkové dlažby, na kterou 

svým vzorem navazuje další část nástupiště. Zároveň jsou opatřeny vybráním a ocelovými 

hmoždinkami pro lepší stabilitu a uchycení k sousedním deskám. Nástupištní desky jsou na 
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jedné straně podepřeny nástupištní zídkou popsanou níže, a na straně druhé nenamrzavým a 

odolným materiálem. Pod touto deskou je vrstva vápenné malty o tloušťce 10 mm. 

Nástupištní zídka je sestavena z bloků U85 o výšce 850 mm, která je uložena na vyrovnávací 

vrstvě drti. Na blocích jsou pak uloženy do cementové malty tloušťky 10 mm nástupištní 

tvárnice Tischer délky 1,5 m a výšky 250 mm. 

 

 
Obr. 14   Úprava nástupiště u rampy 

 
Nástupištní desky jsou široké 1,5 m. Celé nástupiště je široké 3 m a tedy dalších 1,5 m 

nástupiště tvoří zámková dlažba tloušťky 100 mm, která je provedena ve stejném vzoru jako 

nástupištní desky (v místě s přístřeškem nahrazuje část zámkové dlažby podlaha přístřešku). 

 
Celé nástupiště je svahováno směrem do kolejiště ve spádu 1 %. Zámková dlažba je 

uložena do vrstvy nenamrzavého materiálu. Po ukončení zámkové dlažby je do terénu 

uloženo zábradlí o výšce 1 000 mm. a je ukotveno v základu. Zábradlí zároveň chrání 

nástupiště a celou část kolejového lože proti spadnutí nežádoucích předmětů do kolejiště. 

Také chrání případnou zvěř, děti a jiné nepozorné obyvatele od pádu a celkově odděluje 

nástupiště od CHKO Beskydy. Terén, je směrem od nástupiště svahován do příkopu, který 
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odvádí dešťovou a povrchovou vodu pryč od nástupiště až do propustku, který ji převádí na 

druhou stranu, kde se voda vsaje do terénu. 

 
Nástupiště je napojeno na stávající silniční síť rampou délky 5,7 m a sklonem 8 %. 

Převýšení, které se překonává pomocí rampy je 500 mm. Rampa je přímo napojena na 

chodník, který je nutno zbudovat v délce 300 m až k silnici č. 483. Stávající komunikace, 

která napojuje silnici č. 483 k železniční trati je v naprosto nevyhovujícím stavu. Šířka 

chodníku je navrhnuta na 2,5 m s předpokladem že se na chodníku mohou pohybovat cyklisti. 

 

 
Obr. 15   Napojení rampy na nástupiště 

 
Nástupištní přístřešek byl navržen s ohledem na co nejlepší splynutí celého nástupiště 

s blízkou krajinou CHKO Beskydy a bylo konzultováno s technickým oddělením SDC 

Ostrava. Přístřešek je proveden z gabionových tvárnic tloušťky 400 mm. Půdorysné rozměry 

jsou 3 200 mm na 2400 mm. S výhodou je použit tahokov na otevření výhledu z přístřešku, 

k prosvětlení a celkově k nevšednímu vzhledu přístřešku. V přístřešku je umístěna lavice 

výšky 750 mm, opatřená na horní straně dřevěnou deskou. Přístřešek je umístěn 71 m od 

začátku nástupiště a to ve staničení km 79,850. Vzdálenost nejbližší hrany střechy přístřešku 

od osy přilehlé koleje je 3 520 mm a je dobře patrná na výkrese č. 3 Příčné řezy Varianta A. 
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Obr. 16   Vizualizace přístřešku ve variantě A 

Nosnou konstrukcí přístřešku jsou gabionové tvárnice, na které jsou uloženy pozednice. 

Na nich jsou poté uloženy krokve, které drží celou konstrukci střechy. Krytina střechy je 

z důvodu malého sklonu střechy provedená z plechové krytiny. 

Na konci nástupiště bude místo nástupištní desky typu KS 150 AZZ 202-19 použita 

nástupištní deska KS - 230 V pravá AZZ 210 – 19. Nástupištní deska je opatřena 

nedokončeným varovným pásem sloučeným s vodící linií. Varovný pás je ukončen 20 cm od 

pravého kraje. Dále je deska opatřena varovným pásem v pravém dolním rohu o velikosti 

80x40 cm. Plocha tohoto varovného pásu je tvořena tzv. pupíky, což jsou výstupky tvaru částí 

koule. 
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Obr. 17   Úprava konce nástupiště 

 

4.5 Varianta B 

 
Nástupiště ve variantě B je dlouhé 150 m ve staničení km 81,140 – 81,295. Nástupiště 

je umístěno v oblouku o poloměru 299 m a ve směru staničení stoupá se sklonem 11,17‰. 

Trať je v tomto místě v násypu. Nástupiště má levostranný charakter. 

 
Technické řešení je velice podobné variantnímu návrhu A. Nástupiště je provedeno 

z nástupištní desky KS 150 AZZ 202-19. Tyto desky jsou opatřeny varovným pásem 
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sloučeným s vodící linií šířky 400 mm ve vzdálenosti 800 mm od okraje nástupiště. Zbývající 

pochůzná plocha je opatřena vzorem zámkové dlažby, na kterou svým vzorem navazuje další 

část nástupiště. Zároveň jsou opatřeny vybráním a ocelovými hmoždinkami pro lepší stabilitu 

a uchycení k sousedním deskám. Nástupištní desky jsou na jedné straně podepřeny nástupištní 

zídkou popsanou níže, a na straně druhé nenamrzavým a odolným materiálem. Pod touto 

deskou je vrstva vápenné malty o tloušťce 10 mm. Nástupištní zídka je sestavena z bloků U85 

o výšce 850 mm, která je uložena na vyrovnávací vrstvě drti. Na blocích jsou pak uloženy do 

cementové malty tloušťky 10 mm nástupištní tvárnice Tischer délky 1,5 m a výšky 250 mm. 

 
Nástupištní desky jsou široké 1,5 m. Celé nástupiště je široké 3 m a tedy dalších 1,5 m 

nástupiště tvoří zámková dlažba tloušťky 100 mm, která je provedena ve stejném vzoru jako 

nástupištní desky (v místě s přístřeškem nahrazuje část zámkové dlažby podlaha přístřešku). 

 
Celé nástupiště je svahováno směrem do kolejiště ve spádu 1 %. Zámková dlažba je 

uložena do vrstvy nenamrzavého materiálu. Po ukončení zámkové dlažby je do terénu 

uloženo zábradlí o výšce 1 000 mm. a je ukotveno v základu. Zábradlí má v této variantě více 

ochrannou funkci, než ve variantě A, protože se za zábradlím nachází svah se spádováním 

1:1,5 a chrání tak hlavně proti přepadnutí na stranu od kolejiště. 

 
Nástupiště je napojeno na stávající silniční síť rampou délky 5,75 m a sklonem 6,7 %. 

Převýšení, které se překonává pomocí rampy je 380 mm. Rampa je přímo napojena na 

chodník, který je nutno zbudovat v délce 660 m až k silnici č. 483. Stávající komunikace, 

která napojuje silnici č. 483 k železniční trati je v dobrém stavu, ale chybí chodník. Šířka 

chodníku je navrhnuta na 1,5 m. 

 
Nástupištní přístřešek byl navržen s ohledem na co nejlepší splynutí celého nástupiště 

s blízkou krajinou CHKO Beskydy a bylo konzultováno s technickým oddělením SDC 

Ostrava. Přístřešek je proveden z tvárnic BEST – NATURA I-VII o tloušťce 200 mm. 

Půdorysné rozměry jsou 4000 mm na 2 500 mm. S výhodou je použit tahokov na otevření 

výhledu z přístřešku, k prosvětlení a celkově k nevšednímu vzhledu přístřešku. V přístřešku je 

umístěna lavice výšky 750 mm, opatřená na horní straně dřevěnou deskou. Přístřešek je 

umístěn 66 m od začátku nástupiště a to ve staničení km 81,206. Vzdálenost nejbližší hrany 

střechy přístřešku od osy přilehlé koleje je 3 875 mm a je dobře patrná na výkrese č.6 Příčné 

řezy Varianta B. 
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Obr. 18   Vizualizace přístřešku ve variantě B 

Nosnou konstrukcí přístřešku jsou gabionové tvárnice, na které jsou uloženy pozednice. 

Na nich jsou poté uloženy krokve, které drží celou konstrukci střechy. Krytina střechy je 

z důvodu malého sklonu střechy provedená z plechové krytiny. 

 
Svahování terénu je provedeno směrem od přístřešku a celková šířka nástupiště se 

v místě přístřešku rozšiřuje na šířku 5,55 m.  

 
Vodící prvky Varianty B jsou provedeny stejně jako u Varianty A. 
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5. NÁKLADY 

K propočtu nákladů byly použity typizované ceníky ministerstva pro místní rozvoj. Z důvodů 

dlouhé dostavby chodníku a velkého násypu vychází Varianta B dražší. 

 

5.1 Varianta A 

  Konstrukce cena [Kč] jednotka 
počet 

jednotek 
Cena [Kč] 

1 
nástupiště SUDOP           

š. 1,5 m 
       5 000,00    m´ 150          750 000,00    

2 zámková dlažba            981,00    m
2 225          220 725,00    

3 přístřešek    155 000,00    ks 1          155 000,00    

4 Terénní modelace             420,00    m
3 381          160 020,00    

5 
Odstranění nevhodných 

dřevin 
           204,00    m

2 30               6 120,00    

6 chodník            818,00    m
2 300          245 400,00    

7 příkop            340,00    m 180            61 200,00    

8 rampa        8 500,00    ks 1               8 500,00    

9 založení trávníku              21,00    m
2 120               2 520,00    

Celkem       1 609 485,00    

Tab.2   Ekonomické zhodnocení – Varianta A 
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5.2 Varianta B 

  Konstrukce cena [Kč] jednotka 
počet 

jednotek 
Cena [Kč] 

1 
nástupiště SUDOP š. 1,5 

m 
       5 000,00    m´ 150          750 000,00    

2 zámková dlažba            981,00    m
2 225          220 725,00    

3 přístřešek    155 000,00    ks 1          155 000,00    

4 
Terénní modelace 

(přesuny hmot) 
           420,00    m

3 1112          467 040,00    

5 
Odstranění nevhodných 

dřevin 
           204,00    m

2 30               6 120,00    

6 chodník            818,00    m
2 660          539 880,00    

7 příkop            340,00    m 160            54 400,00    

8 rampa        8 500,00    ks 1               8 500,00    

9 založení trávníku              21,00    m
2 751,546            15 782,47    

Celkem       2 217 447,47    

Tab.3   Ekonomické zhodnocení – Varianta B 
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6. ZHODNOCENÍ 

Hodnocení variant 
Požadavky Popis Hodnotící kritéria A B 

T
ec

hn
ic

ké
 

Železniční svršek 
Dobrá kvalita kolejového lože, 

kolejnic, pražců 
1 1 

Napojení na místní 
komunikace 

Přítomnost spojovací komunikace 
nástupiště s místními 

komunikacemi 
3 2 

Směrové prvky 
Umístění nástupiště v horších 
směrových poměrech (oblouk, 

přechodnice) 
2 2 

Sklonové poměry 
Velký sklon trati (nutno provést 

posudek pro rozjezd vozidel) 
2 2 

Bezpečnost 
Křížení trati s komunikacemi, 

bezpečnost na nástupišti, 
rozhledové poměry na trati 

2 2 

Docházková 
vzdálenost 

Optimální docházková vzdálenost 
700 m 

1 3 

Ekonomické hledisko   1 2 

E
ko

lo
gi

ck
é 

Hluk   1 1 

Vegetace 
Nutnost kácení stromů, odstranění 
jiného typu vegetace při výstavbě 

1 1 

Trať 
Celkový vliv navrhovaného 

nástupiště na okolní přírodu a 
zástavbu 

1 2 

Celkové hodnocení variantních návrhů (suma známky / počtem kritérií) 1,40 1,70 
Tab.4   Porovnání variantních návrhů 

 

Definice hodnocení: 

  1 - nejlepší 
  3 - nejhorší 
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7. VIZUALIZACE 

 
Obr. 19   Vizualizace Varianta A 

 

Obr. 20   Vizualizace Varianta B 
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Obr. 21  Ukončení nástupiště ve variantě A 

 

 
Obr. 22  Ukončení nástupiště ve variantě B 
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8. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo v rozsahu studie navrhnout a doporučit novou zastávku 

v obci Bordovice. 

 

Podle mnou zvolených kriteriálních požadavků na variantní návrh vychází s lepší 

známkou Varianta A. Dále má lepší umístění vzhledem k Bordovicím, než Varianta B a také 

je lepší její začlenění do stávajícího terénu a celkové krajiny. Její vybudování určitě zlepší a 

zpohodlní cestování všem, kteří cestují do práce dále než do přilehlých měst Veřovice a 

Frenštát p. R.. Doporučuji tedy Variantu A. 
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