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ANOTACE: 

Lasák, V.: Zastávka Dolní Lutyně s přestupním terminálem směr Orlová, Diplomová 

práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 227 - Katedra 

dopravního stavitelství, 2010, text 47 stran, výkresy 15, přílohy 24 stran. 

Tato diplomová práce řeší v rámci územně technické studie železniční zastávku Dolní 

Lutyně s přestupním terminálem směr Orlová. V úvodních kapitolách této práce je popsán 

současný stav MHD a PHD mezi Dolní Lutyní a Orlovou a železniční zastávka Dolní Lutyně.    

Cílem návrhu je zřízení přestupního terminálu umožňující přestup na ostatní druhy hromadné 

dopravy, kterými jsou autobus a plánovaná vlakotramvaj. Součásti řešení terminálu je i 

zřízení parkovacích míst a přístřešků pro kola. Návrh řešení proveden variantně. Dále je 

provedeno ekonomicko - technické porovnání navržených variant řešení. Celkové 

vyhodnocení je doplněno o další kritéria ( ŽP, zábor půdy, délka výstavby atd. ). Závěrem této 

práce je mnou doporučená nejvhodnější varianta řešení přestupního terminálu a výsledek 

vyhodnocení současného stavu MHD a PHD v řešené lokalitě. 

 

THE ANNOTATION: 

Lasák, V.: Stop Dolní Lutyně in the direction of transfer terminal Orlová, Thesis. 

Ostrava: VŠB - Technical University Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 227 - Department 

of transport Engineering, 2010, text 47 page, drawings 15, notes 24 page.  

This thesis addresses the planning study rail stop Dolní Lutyně with the direction of 

transfer terminal Orlová. In the opening chapters of this thesis describes the current situation 

MHD and PHD between Dolní Lutyní and Orlovou, and rail stop Dolní Lutyně. The proposal 

is to establish a hub terminal to allow transfer to other modes of public transport services that 

are the planned bus and tram-trains. The solution is the establishment of the terminal parking 

lots and shelters for bicycles. The proposed solution implemented variants. It is an 

economically - comparison of proposed technical alternatives. The overall assessment is 

complemented by other criteria (environmental, land occupation, length of construction, etc.). 

This work is my best option recommended solutions hub terminal and result of evaluation of 

the current situation MHD and PHD in the given locality. 
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Seznam použitých zkratek: 

a.s. Akciová společnost 

atd. A tak dále 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

cca přibližně 

č. Číslo 

ČD České dráhy 

ČR Česká republika 

ČSAD Československá automobilová doprava 

ČSN Česká technická norma 

ČUZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

IAD Individuální automobilová doprava 

KN Katastr nemovitostí 

KO Konec oblouku 

KV Konec výhybky 

LV List vlastnictví 

MHD Městská hromadná doprava 

MS Místní sběrná komunikace 

Obr. Obrázek 

ODIS Ostravský dopravní integrovaný systém 

OKD Ostravsko-karvinské doly 

PD Projektová dokumentace 

PHD Příměstská hromadná doprava 

RP1 Rychlostní pásmo 1 

RZM Rastrová základní mapa v měřítku 1:10 000 

S49 Typ tvaru kolejnice používaný u ČD  

s.r.o Společnost s ručením omezeným 

SŽDC Ostrava Správa železniční dopravní cesty  Ostrava 

TK Temeno kolejnice 

TP Technický předpis 

TRS 2004 Trainz Simulator 2004 - vlakový simulátor 

UIC60 typ tvaru kolejnice používaný u ČD 

ÚP Územní plán 
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USO Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 

VRT Vysokorychlostní trať 

ZO Začátek oblouku 

ZV Začátek výhybky 

ŽP Životní prostředí 

 

Seznam použitého značení: 

a Vzdálenost vrcholů oblouků ve směru staničení [m] 

a1 Osová vzdálenost hlavních kolejí [m] 

a2 Osová vzdálenost staničních kolejí [m] 

b Vodorovná vzdálenost vrcholů oblouků [m] 

c Celková délka přechodu osové vzdálenosti kolejí [m] 

d  Rozdíl osových vzdáleností kolejí [m] 

d0 Délka oblouku [m] 

 lmin Minimální délka mezipřímé [m] 

LNH Délka nástupní hrany [m] 

LV Délka vyřazovacího úseku [m] 

LZ Délka zařazovacího úseku [m] 

R Poloměr oblouk [m] 

rmax Maximální poloměr oblouku [m] 

t Délka tečny [m] 

u Návrhová délka mezipřímé [m] 

α Vrcholový úhel oblouku [grad] 
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1. Úvod 
Úkolem této diplomové práce je zhodnotit současný stav příměstské železniční 

dopravy včetně ostatních druhů dopravy, které zajišťují spojení mezi obcemi Dolní Lutyně a 

Orlovou. Dále navrhnout variantní řešení úpravy přestupního terminálu v místě železniční 

zastávky Dolní Lutyně. Vlaková zastávka Dolní Lutyně je součástí II. tranzitního koridoru 

ČD a jedná se o celostátní trať č. 320. Řešená oblast se nachází v Moravskoslezském kraji 

v okrese Karviná. Na obr.1 je znázorněno, kterými katastrálními celky řešená oblast prochází.  

 
Obr.1 Katastrální území mezi obcemi Dolní Lutyně a Orlová. 

V této práci je popsán stávající stav vlakové zastávky Dolní Lutyně včetně jejich 

příslušných objektů. Navrhované varianty řešení se týkají úpravy v místě zastávky Dolní 

Lutyně. Vytvořením přestupního terminálu bude docílen bezpečnější a pohodlnější přechod 

mezi různými druhy hromadné dopravy a dopravních prostředků v místě přestupu cestujících.  

Z navržených variant řešení  se vybere ta nejvhodnější. Výběr bude proveden podle 

ekonomicko-technického hodnocení, které bude doplněno o další kritéria vstupující do řešení 

daného problému ( ŽP, zábor pozemků, výluky atd. ).  

Ve všech variantách řešení je uvažováno s přestupem na vlakotramvaj, která podle již 

zpracované výhledové studie zajišťuje spojení Dolní Lutyně s Orlovou a s Ostravou. Mému 

řešení nejvíce vyhovuje varianta STŘED, která kromě propojení Dolní Lutyně s Orlovou a 

s Ostravou umožňuje napojení se na plánovanou průmyslovou zónu Dolní Lutyně.. Ve studii 

vlakotramvaje je pouze schématicky naznačeno napojení vlakotramvaje na stávající trať č. 
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320. V této práci je řešeno možné napojení na železniční zastávku Dolní Lutyně. Zpracovaná 

studie vlakotramvaje je blíže popsaná v kapitole 5. 

Dále je zde možnost přestupu na autobus. Stávající autobusová zastávka ,, Dolní 

Lutyně, Nerad Dvůr“ nevyhovuje potřebným požadavkům, proto jsou navrženy varianty 

přestavby zastávky. 

Součástí stávajícího stavu železniční zastávky Dolní Lutyně je i parkoviště a přístřešek 

pro kola. Z provozních a bezpečnostních důvodů je provedena úprava a návrh nových 

parkovacích míst a přístřešků pro kola.  

Výsledkem této diplomové práce je vytvoření přestupního terminálu, který zkvalitní 

hromadnou přepravu osob mezi obcemi Dolní Lutyně a Orlovou s napojením na města 

Bohumín a Ostravu. 

1.1. Podklady 

Pro vypracování diplomové práce bylo potřeba získat podklady pro výkresovou část i 

textovou část. Materiály mi byly poskytnuty: 

SŽDC - Ostrava: Obrázek situace zastávky Dolní Lutyně. Jízdní řády nákladních 

vlaků. Materiály poskytl pan Ing. Ivan Červenka. 

ČUZK: Mapové listy ZABAGED, RZM10, RSM5 a ortofoto v rozsahu:  klad listů 

15-42-17, 15-42-22. Data poslána poštou po elektronické objednávce.    

 SŽDC - Ostrava ( správa trati Český Těšín ): Situace ( v digitální podobě ) 

zastávky Dolní Lutyně, okopírované příčné řezy zastávkou, technická zpráva.. Materiály 

poskytl pan Ing. Roman Sztefek. 

USO: Situace dosahu zastávek v Dolní Lutyní, Technická zpráva územní studie 

vlakotramvaje Orlová - Ostrava.  Materiály poskytl pan Ing. Václav Škvain. 

Dopravoprojekt Ostrava: Situace přeložky silnice I/67 z Bohumína do Karviné 

včetně mimoúrovňového křížení silnice III/46812 s tratí č.320. Materiály poskytl pan Ing. 

Jakub Maníček. 
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Dopravní projektování: Územní studie vlakotramvaje propojující Dolní Lutyni 

s Orlovou včetně napojení na Ostravu nebo Bohumín.  Materiály poskytl pan Ing. Radovan 

Komínek. 

2. Identifikační údaje 
Název:     Zastávka Dolní Lutyně s přestupním terminálem směr Orlová 

Kraj:       Moravskoslezský 

Místo:      Dolní Lutyně 

Druh:       Železniční zastávka 

Zadavatel:   SŽDC Ostrava s.o. 

Vedoucí práce: Ing. Eva Ožanová 

Vypracoval:  Bc. Vilém Lasák 

3. Historie hromadné přepravy osob v řešené lokalitě  
Rozvoj infrastruktury mezi obcemi Dolní Lutyně a Orlovou sahá až do druhé poloviny 

19. století. Od tohoto období až do současnosti došlo k radikálnímu posunu, který změnil 

způsob osobní i nákladní dopravy. 

Po kolejích současné tratě č. 320 do Petrovic se v této původní trase vydaly první 

vlaky v roce 1855. O více než 10 let později byla dána do provozu Košicko - bohumínská 

dráha, která vedla Přes Bohumín do dnešního Českého Těšína a pokračovala dále na 

Slovensko. [-1-] 

3.1. Dolní Lutyně a Orlová - historie dopravy 

Mezi léty 1909-1953 byla vybudována síť úzkorozchodných kolejí (rozchod 760 mm) 

pro tramvajovou dopravu. Dráhu provozovaly Slezské zemské dráhy, později tzv. Zemské 

dráhy. Tato unikátní síť úzkorozchodných kolejí spojovala města Ostravu, Bohumín, Orlovou 

a Karvinou. Provoz na dokončených úzkorozchodných tratích se uskutečňoval mezi lety 1953 

až 1973. V tomto období však docházelo k úpadku a tím i postupnému rušení kolejí. V roce 

1967 byly zrušeny úseky od karvinského nádraží do Orlové a Dolní Lutyně. Z důvodu 

havarijního stavu byla v roce 1971 zastavena doprava na úseku z Bohumína do Dolní Lutyně. 
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V roce 1973 nastaly poslední dny této unikátní sítě ostravských úzkorozchodných drah, kdy 

byla zrušena trať bohumínské tramvaje a poté byl zrušen poslední úsek mezi Hrušovem a 

Novým Bohumínem. [-2-]   Na obr.2 je znázorněna síť úzkorozchodných kolejí v roce 1953. 

Původní tramvajová doprava byla nahrazená autobusovou. Mezi obcemi Dolní Lutyní 

a Orlovou v současnosti neexistuje vlakové spojení. V roce 2006 byla zpracována studie 

vedení vlakotramvaje spojující Orlovou s Bohumínem a Ostravou. Pokud by tento projekt byl 

v budoucnu realizován, došlo by k opětovnému propojení této lokality vlakovou dopravou a 

tím i propojení Dolní Lutyně a Orlové. Studie vlakotramvaje je podrobněji popsána v kapitole 

5. 

 
Obr.2 Schéma sítě elektrických drah mezi Ostravou, Karvinou a Bohumínem                           

( stav k 1. červenci 1953 ). [27] 

4. Základní údaje území, lokalita Dolní Lutyně - Orlová  
Obce Dolní Lutyně a Orlová leží v severovýchodní části Moravskoslezského kraje 

v okrese Karviná. Okres Karviná se skládá z pěti obvodů obcí s rozšířenou působností, které 

jsou shodné s obvody obcí s pověřeným úřadem: Bohumín, Český Těšín, Havířov, Karviná a 

Orlová. Vzdálenost mezi obcemi Dolní Lutyní a Orlovou je cca 5 km. 
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4.1. Dolní Lutyně 

Obec se skládá ze dvou částí ( Dolní Lutyně a Věřňovice ). Severní hranici obce tvoří 

státní hranice s Polskem, na východě sousedí Dolní Lutyně s obcí Dětmarovice, na jihu 

s městem Orlová a na západě s městem Bohumín. Vyjížďka obyvatel za prací je proto nejvíce 

orientována do uvedených sousedních obcí a měst.  Počet obyvatel k roku 2010 je cca 5 000. 

Podle provedených analýz a podle současného vývoje se předpokládá nárůst obyvatel a tím i 

nová výstavba obytných domů nebo bytových jednotek. Katastrální výměra obce je cca 25 

km2. 

V obci je 5 základních škol, z toho 1 s polským vyučovacím jazykem. Dále 5 

mateřských škol, z toho 1 s polským vyučovacím jazykem. Rozsah zařízení občanské 

vybavenosti v Dolní Lutyní je dostačující a odpovídá potřebám obce, za širší škálou zařízení 

občanské vybavenosti dojíždí obyvatele do Orlové, případně do Ostravy. [-3-]   

4.2. Orlová 

Město se skládá ze čtyř částí ( Město, Lazy, Poruba a Lutyně ). Počet obyvatel k roku 

2010 je cca 33 000. V posledních letech dochází k úbytku počtu obyvatel, který je způsoben 

negativním vývojem v oblasti migrace, kdy přistěhovalých obyvatel je méně než 

vystěhovalých. Vyjížďka za prací je orientována především na Karvinou, Ostravu, Doubravu 

a Bohumín.  Dojížďka za prací do Orlové je z Havířova, Karviné, Ostravy, Petřvaldu a 

Rychvaldu. Počet dojíždějících se pohybuje okolo cca 4 000 osob. [-4-] Katastrální výměra 

města je cca 25 km2.  

Tabulka 1. Ekonomická aktivita obyvatel, pohyb za prací ( r.2001). [20] 

 

V současné době je Orlová jediné město v ČR nad 10 tisíc obyvatel, které nemá 

pravidelnou osobní železniční dopravu. Osobní železniční doprava, která zde fungovala, byla 

zrušena v roce 1967 a nahrazena autobusovými linkami.  
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Ve městě se nachází 7 mateřských škol, 8 základních škol, 6 středních škol,  umělecká 

škola a středisko volného času.  Sportovní zařízení: sportovní areál, 2 kryté bazény, tenisová 

nafukovací hala, tenisové kurty, zimní stadion, hotel sport a sauna. Kulturní centra: Dům dětí 

a mládeže, Dům kultury města Orlové, kino Vesmír, letní kino, městská knihovna a muzeum 

Těšínska. Na obr.3 je vidět umístění řešeného přestupního terminálu a polohu jednotlivých 

měst a obcí v řešené lokalitě. 

 

Obr.3 Letecký snímek řešené lokality. [33]  

4.3. Infrastruktura - obslužnost území hromadnou dopravou 

Obsluha území hromadnou dopravou je mezi obcí Dolní Lutyní a městem Orlová 

zajišťována pouze autobusy. Hlavním dopravcem na tomto území je ČSAD Karviná, která 

zajišťuje MHD a PHD mezi Orlovou a Dolní Lutyní. Dalšími dopravci zajišťující PHD mezi 

ostatními sousedními městy jsou Veolia Transport a.s a ČSAD Frýdek - Místek a.s. Jak už 

bylo zmíněno v předchozí kapitole, vlakové spojení mezi Dolní Lutyní a Orlovou 

v současnosti neexistuje. V severní části obce Dolní Lutyně se nachází jediná železniční 

zastávka v řešené lokalitě. Odtud vlak dále pokračuje do Dětmarovic nebo Bohumína. 

Z železniční zastávky Dolní Lutyně lze dále pokračovat autobusem. Doby příjezdů a odjezdů 

vlaků ne vždy nenavazují na příjezdy a odjezdy autobusů tak, aby cestující čekal maximálně 5 
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až 10 minut. V místě přestupu projíždějí dvě linky ( 564, 505 ).  Linka 564 zajišťuje PHD a 

linka 505 MHD. Současný stav časových intervalů příjezdů a odjezdů vlaků a autobusů 

v místě zastávky odpovídá momentální poptávce po osobní dopravě nejenom v tomto místě, 

ale i v dané lokalitě. V tabulce 2 jsou vypsány časy odjezdů všech vlaků a autobusů během 

pracovního dne ze železniční zastávky Dolní Lutyně. 

Tabulka 2. Časy odjezdů vlaků a autobusů ze zastávky Dolní Lutyně, Nerad dvůr.    

 

Železniční zastávka Dolní Lutyně se nachází na trati č.320 mezi Bohumínem a 

Dětmarovicemi. V zastávce během pracovního dne a školního roku zastavuje celkem 49 

osobních vlaků v obou směrech jízdy. Největší délka zastavujícího vlaku je 122,5 m. Dále 

zastávkou projíždí 14 rychlíků a 103 nákladních vlaků rovněž v obou směrech jízdy. Celkem 

tedy projede zastávkou 166 vlaků. Z počtu osobních vlaků lze odvodit, že v této zastávce stojí 

průměrně 1 vlak za hodinu. Z celkového počtu pak vychází, že zastávkou projede průměrně 

cca 7 vlaků za hodinu.  

Hlavní spojení Orlové a Dolní Lutyně pomocí silniční sítě zajišťují silnice I.třídy č. 67 

a silnice II.třídy č. 474. Zastávka Dolní Lutyně v místě přestupního terminálu je pak napojena 
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pomocí silnic III.třídy č. 46812. Pomocí silnice č. 67 se lze napojit na v současnosti 

budovanou dálnici D1. 

Všichni dopravci zajišťující osobní přepravu v řešené lokalitě ( ČD, ČSAD Karviná ) 

spolupracují s integrovaným dopravním systémem Moravskoslezského kraje ODIS. ODIS 

vznikl v roce 1997 z iniciativy města Ostravy a přilehlých měst a obcí. 

4.3.1. Související objekty - zastávky, nádraží 

V obci Dolní Lutyně je zřízeno 16 autobusových zastávek sloužící MHD a PHD. Není 

zde zřízeno žádné nádraží nebo větší plocha pro parkování autobusů. Jedna zastávka je 

umístěna v části obce Věřňovice. Město Orlová má celkem 44 zastávek MHD a PHD, 1 

autobusové nádraží nacházející se v částí Lutyně. Je zde celkem 7 linek zajišťujících 

městskou autobusovou dopravu. V tabulce 3 jsou vypsány všechny autobusové zastávky 

MHD a PHD zřízené v Dolní Lutyní a Orlové. 

Tabulka 3. Zastávky v Dolní Lutyní a Orlové.    

 

Autobusové nádraží v Orlové má charakter ústředního koncového nádraží. Jsou zde 

zřízeny výstupní i nástupní hrany, parkoviště a plochy pro odstavení autobusů. Kromě 

výpravní budovy je zde zřízena čerpací stanice. Na obr. 4 je vidět schéma autobusového 

nádraží a pohled na nástupiště. 
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Obr.4 Schéma autobusového nádraží Orlová a pohled na nástupiště.   

4.4. Průmysl v řešené lokalitě 

Průmysl je obecně základním aspektem pro přesun obyvatel za prací. Řešená oblast 

spadá pod Karvinsko, které je specifické především těžbou černého uhlí a je součástí OKD. 

V současnosti je těžba stále aktivní a to v lokalitách měst Ostrava, Havířov, Karviná a Orlová. 

Černé uhlí je dopravováno po železnici. Kromě těžby černého uhlí se zde nachází i tepelná 

elektrárna Dětmarovice, která je nejvýkonnější elektrárnou spalující černé uhlí v ČR. 

Elektrárna se také zabývá výrobou tepla, které dodává především do města Orlové. V městě 

Orlová se nachází strojírenský, kovozpracující a potravinářský průmysl. V nejbližších 

městech ( Ostrava, Karviná, Bohumín, Petřvald ) převládá hutnický, strojírenský a 

kovozpracující průmysl. 

4.5. Rekreace a cestovní ruch 

Řešené území v Dolní Lutyní leží mimo oblast cestovního ruchu a nemá rekreační 

charakter. Převažuje zde zemědělská půda a hustě rozptýlená zástavba, která neposkytuje 

předpoklad pro rekreační využití. Značené turistické trasy řešeným územím neprocházejí, 

jižním okrajem katastrálního území Dolní Lutyně prochází dálková cykloturistická trasa č. 56, 

která je součásti okruhu Euroregionem Těšínské Slezsko. [-3-]   

4.6. Geologické poměry 

  Dolní Lutyně se nachází v území, které je součástí těchto geomorfologických 

jednotek: 

Provincie: Západní Karpaty 

   Subprovincie: Vněkarpatské sníženiny  
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        Oblast: Severní Vněkarpatské sníženiny 

              Celek: Ostravská pánev 

                  Podcelek: Ostravská ( Orlovská plošina ) 

                  Podcelek: Ostravská nížina 

Řešené území vykazuje relativně malou výškou členitost. Nejvyšším místem je území 

na jihu obce Dolní Lutyně a to o výšce 250 m. n. m. a nejnižší je místo o výšce cca 198 m. n. 

m. Tvary reliéfu jsou v některých místech ovlivněny antropogenní činností. Obec leží 

v uhlonosném území, kde jsou na karbonském reliéfu uloženy vrstvy sedimentů miocenního 

moře v třetihorách. [-3-]  

Dle map ložiskové ochrany a registru ložisek nerostných surovin se v území Dolní 

Lutyně - Nerad nacházejí výhradní ložiska štěrkopísku a písku ( slévárenské ). Způsob těžby 

je povrchový. V části obce Věřňovice se nachází ložiska černého uhlí, které je dosud 

netěženo. Obě tato ložiska patří do chráněného ložiskového území. Rovněž se zde nachází 

nevýhradní ložisko štěrkopísku a to v Dolní Lutyni - Velké lány, kde způsob těžby je 

povrchový. Na obr.5 je znázorněna geologická mapa, ve které je červeně označeno místo 

přestupního terminálu. 

 

Obr.5 Geologické poměry v místě přestupního terminálu. [23] 
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V místě železniční zastávky Dolní Lutyně a v jejím blízkém okolí se nacházejí tyto 

horniny: 

• 3 - říční sedimenty ( písek, štěrk ), stáří: kvartér, typ hornin: sedimenty 

nezpevněné, geologický region: kvartér Českého masivu a Karpat 

• 4 - nivní sedimenty ( hlína, písek, štěrk ), stáří: kvartér, typ hornin: sedimenty 

nezpevněné, geologický region: kvartér Českého masivu a Karpat 

4.7. Hydrogeologické poměry 

  Katastrální území obce Dolní Lutyně i jeho okolí spadá pod povodí Odry. Obcí 

protéká potok Lutyňka, který ústí do řeky Olše. Součástí příloh je mapa znázorňující 

záplavová území v blízkosti řešeného přestupního terminálu. Z této mapy vyplývá, že 

zastávka není ohrožena aktivním záplavovým územím pro Q100. Na obr. 6 je vidět mapa 

hydrogeologických poměrů, kde červeně je označeno místo přestupního terminálu.    

 
Obr.6 Hydrogeologické poměry v místě přestupního terminálu. [23] 
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Popis legendy hydrogeologické mapy: 

Typ kolektoru: 

1 - antropogenní uloženiny-navážka ( aQ ): T = 1.10-6 m2.s-1, s = 0,9  

2 - průlinový kolektor kvartérních ( holocenních ) fluviálních písčitých štěrků říčních 

koryt, údolních niv a nižších údolních teras, překrytých slabou vrstvou povodňových hlín ( 

Qh ): T = 2,40.10-3 m2.s-1, s = 0,44 

3 - průlinový kolektor fluviálních písčitých štěrků a deluvio-fluviálních uloženin 

pleistocénního stáří ( Qp ): T = 1,02.10-3 m2.s-1, s = 0,7 

4 - průlinový kolektor glacifluviálních a glacilakustrinních písků a štěrků sálského a 

elsterského zalednění ( gQp ): T = 1.10-3 m2.s-1, s = 0,7 

 Kvalita podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou: 

5 - území s vodami II. kategorie; Ca + Mg méně než 1 mmol.l-1 nebo 3,5 - 9 mmol.l-1, 

Fe 0,3 - 30 mg.l-1, NH4 více než 0,1 mg.l-1, NO3 15 - 50 mg.l-1, Mn 0,1 - 10 mg.l-1, NO2 více 

než 0,1 mg.l-1  

Kroužky v mapě vyznačují vrty nebo studny, které slouží k odběrům vody nebo 

k hydrogeologickým informacím. Řešené místo přestupního terminálu spadá do kolektoru 

číslo 2. 

4.7.1. Klimatické podmínky 

Obecně patří oblast Karvinska do mírně teplé klimatické oblasti MT 10, která má tyto 

charakteristiky: 

Počet letních dnů:    40 - 50 

Počet mrazivých dnů:    110 - 130 

Průměrná teplota v lednu:   -2 až -3 oC 

Průměrná teplota v červenci:   17 - 18 oC 

Srážkový úhrn ve vegetačním období: 400 - 450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období:  200 - 250 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou:  50 - 60 

Roční úhrn srážek však dosahuje hodnot 700 až 800 mm. Převládající směr větru je 

severovýchodní, jihozápadní a severní. 
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5. Územní plán a studie v Dolní Lutyní  
Obec Dolní Lutyně si nechala v letošním roce zpracovat územní studii u firmy 

Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Tato studie navrhuje změny v infrastruktuře a především 

i v místě navrhovaného přestupního terminálu železniční zastávky Dolní Lutyně. 

V rámci ÚP je navržena přeložka silnice I / 67, která je přemístěna do severní části 

obce mezi Dolní Lutyní a Věřňovicemi. Dále je navrženo mimoúrovňové křížení silnice III / 

46812 s tratí ČD č.320 v místě železniční zastávky. Navazující účelové komunikace se mají 

napojovat pomocí jednovětvové mimoúrovňové křižovatky. 

V rámci železniční dopravy je navržena územní rezerva pro VRT ( rychlost min. 250 

km/h. ), která má být součástí VI. multimodálního koridoru. Dále je navržena územní rezerva 

pro vlečku odbočující z železniční trati ČD č.320. 

V rámci hromadné dopravy osob je navržen přesun zastávky „ Dolní Lutyně, Nerad, 

dvůr ‘‘. Zastávka je umístěna za násypem, který zajišťuje najetí na mostní konstrukci. Přesun 

zastávky je cca 250 metrů směrem na sever. 

5.1. Studie vlakotramvaje do Orlové 

  V roce 2006 byla zpracována studie možných tras vlakotramvaje, která by zajistila 

propojení Dolní Lutyně s Orlovou a Ostravy s Orlovou. Byly navrženy celkem 4 varianty 

z nichž pro náš problém je nejvýhodnější varianta STŘED.  

Varianta STŘED zajišťuje propojení obce Dolní Lutyně s městem Orlová. Průjezd 

městem Orlová je zpracován ve dvou variantách a to buď jako jednokolejná s výhybnami 

nebo jako dvoukolejná. Plánovaná vlakotramvaj prochází stávajícím autobusovým nádražím 

Orlová. Odtud dále pokračuje do Dolní Lutyně, kde je ukončena smyčkou v místě plánované 

výstavby průmyslové zóny Dolní Lutyně. Tato varianta umožňuje i propojení Orlové 

s Ostravou přes Rychvald.  

Variantu STŘED nelze v současnosti zcela realizovat podle tohoto návrhu. Podle této 

studie má vlakotramvaj procházet pomocí jednokolejné trati přes Dolní Lutyni její 

severovýchodní částí. Navržená jednokolejná trasa má trať č.320 překonat mostním objektem, 

za kterým ji směrově respektuje a klesá k zastávce Dolní Lutyně. Tento návrh vedení trasy je 

podle nového ÚP obce Dolní Lutyně nepravděpodobný z důvodu vedení tratě vlakotramvaje 
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přes vyhrazenou těžební oblast. Proto musí být trasa vedena buď směrem k Dětmarovicím tak, 

aby se vyhnula zájmové oblasti těžby nebo jiným možným způsobem. Tento fakt má bohužel 

za následek prodloužení doby jízdy a zrušení jedné nebo více plánovaných zastávek v obci 

Dolní Lutyně. V rámci této práce je řešen pouze přestup mezi vlakotramvají a vlakem v místě 

zastávky Dolní Lutyně. Na obr. 7 je vidět schéma navržených tras vlakotramvaje v řešené 

lokalitě.  

 
Obr.7 Přehled navržených variant tras vlakotramvaje. [7] 

6. Stávající stav železniční zastávky Dolní Lutyně  
Zastávka se nachází v mezistaničním úseku Bohumín - Dětmarovice na trati č. 320, 

úsek Ostrava - Petrovice u Karviné a je součástí II. tranzitního koridoru ČD. Trať je 

dvoukolejná, elektrifikovaná stejnosměrnou proudovou soustavou 3kV. V letech 2001- 2003 

došlo k optimalizaci tratě. Byla provedena rekonstrukce železničního svršku. Před stavbou 
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byla trať pojížděna rychlostí 100 km/h. V rámci optimalizace byla rychlost zvýšena na 140 

km/h pro klasické soupravy a 160 km/h pro výkyvné skříně.  

6.1. Směrové a výškové řešení 

  Zastávka Dolní Lutyně se nachází v úseku cca 280,000 000 až 280,500 000 km. Trať 

je v tomto místě vedená v přímé bez směrových oblouků. Ve směru do Dětmarovic jsou 

koleje ve sklonu + 1,60 ‰, v 280,388 167 km je výškový oblouk o poloměru 5000 m. Od 

tohoto oblouku trať dále stoupá ve sklonu + 1,80 ‰. 

6.2. Svršek 

Svršek je složen z kolejnic UIC60 na betonových pražcích B91S bezpodkladnicových 

s pružným upevněním rozdělení 600 mm. Upevnění kolejnic pomocí pružné svěrky systému 

VOSSLOH. Koleje jsou zřízeny jako bezstykové podle předpisu S3 - Železniční svršek. 

Kolejové lože je zřízeno ze štěrku drceného frakce 32 - 63 mm. Tloušťka kolejového lože je 

pod úložnou plochou pražce 350 mm. Popis svršku vychází z poskytnutých podkladů a 

z přímého průzkumu v zastávce.  

6.2.1. Současný stav svršku 

Vzhledem k tomu, že došlo k nedávné optimalizaci trati, lze současný stav svršku brát 

za dobrý. Nedošlo k výraznému ojetí nebo poškození kolejnic a kolejové lože je relativně 

čisté. Na obr.8 je  vidět současný stav svršku . 

  
Obr.8 Stávající stav železničního svršku v místě zastávky Dolní Lutyně. 

6.3. Spodek 

V úseku zastávky je těleso železničního spodku provedeno v celé délce v násypu. 

V rámci koridoru byla provedena stabilizace spodku obou kolejí. Pod kolejí byla provedena 
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vápenná stabilizace tloušťky 300-420 mm. Tato úprava odpovídá konstrukčnímu typu č.6 

železničního spodku. Pod kolejí č.2 byla provedena v místech železničního přejezdu a jeho 

blízkosti železobetonová deska tloušťky 300mm. Tato úprava odpovídá konstrukčnímu typu 

č.4 železničního spodku. Na oba tyto typy železničního spodku byla položena vrstva 

štěrkodrti frakce 0 - 32 mm tloušťky 300 mm. Sklon zemní pláně je 5 %. 

6.3.1. Stavby železničního spodku 

V zastávce se nachází v 280,104 038 km propustek č.316 o světlosti 1,0 m a výšce 1,9 

m, v 280,332 000 km mostní objekt č.317 o světlosti 6,60 a výšce 1,8 m. Zastávka je opatřena 

jednostranným nástupištěm typu SUDOP u obou kolejí. Nástupiště nejsou zřízena naproti 

sobě, ale za sebou,  každá z jedné strany příslušné koleje. Tento způsob řešení je zřejmě 

ovlivněn přejezdem, který se nachází uprostřed zastávky. Délka nástupní hrany je u nástupiště 

ve směru do Dětmarovic 266 m a ve směru do Bohumína 257 m. Nástupiště ve směru do 

Dětmarovic je opatřeno protihlukovou zdí v celé svojí délce z důvodu blízkosti obytné 

zástavby. Protihluková zeď dále pokračuje za nástupištěm v délce cca 200 m. Výška zdi je 

odhadována na cca 2,5 m. Nástupiště ve směru do Bohumína je opatřeno zábradlím po celé 

svojí délce. Přístup na obě nástupiště je bezbariérový pomocí ramp a příslušného zábradlí. 

Obě nástupiště jsou dále vybavena zastávkovými přístřešky s průhledného bezpečnostního 

skla.  

Přejezd nacházející se uprostřed zastávky je dvoukolejný systému STRAIL, který 

umožňuje pohodlné projetí nejenom motorovým vozidlům, ale i cyklistům a přecházení 

chodců. Neumožňuje však bezpečné přecházení hendikepovaným osobám ( vozíčkářům, 

slepcům atd. ). Přejezd je vybaven výstražnými kříži, bezpečnostním světelným zařízením a 

závorami v obou pruzích komunikace. Křížení je šikmé pod úhlem cca 75 0 a podélný sklon 

komunikace je na obou stranách ve spádu od přejezdu. 

 Celá zastávka je osvětlena a vybavena příslušnou výstroji zastávky a trati. Troleje 

elektrického trakčního vedení jsou upevněny na branách. Zastávka je vybavena výpravní 

budovou.. Výpravní budova v současné době nesplňuje svůj účel z důvodů prodeje jízdenek 

ve vlaku a plné automatizace zabezpečovacího zařízení přejezdu. Dále se v zastávce nachází 

stožár sloužící k zajištění telekomunikace, jehož součástí je i domek. Součástí přejezdu je 

reléový domek, který je umístěn v blízkosti stožáru telekomunikace. Na obr. 9 jsou vidět 

některé stavby železničního spodku v místě zastávky Dolní Lutyně. 
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Obr.9 Stavby železničního spodku v zastávce Dolní Lutyně. 

6.3.2. Odvodnění zastávky 

Celá zastávka je vybudovaná v násypu a doplněna nezpevněnými i zpevněnými 

příkopy. Dále je v zastávce zbudován jeden propustek a jeden mostní objekt, který zajišťuje 

křížení trati s potokem Lutyňka. Odtok veškeré povrchové vody je v místě zastávky směrován 

do potoku Lutyňka. 

6.4. Návaznost hromadné a individuální dopravy v místě zastávky 

V místě železniční zastávky Dolní Lutyně je zřízena autobusová zastávka opatřená 

označníkem, přístřeškem a nástupní hranou ve výšce cca 15 cm. Autobusová zastávka je 

zřízena na obou stranách komunikace. Ve směru do Dolní Lutyně je nástupiště umístěno za 

mostním objektem, který převádí silnici III/46812 přes potok Lutyňka. Nástupiště zde není 

opatřeno přístřeškem. Autobus zastavuje v jízdním pruhu. 

Kromě autobusové zastávky je zde zřízen přístřešek pro kola a parkovací plocha pro 

osobní vozidla. Parkovací plocha se nachází za nástupištěm pro směr Bohumín. Během 

zpracování této práce došlo ke změně povrchu parkoviště ze štěrkového krytu na 

asfaltobetonový kryt. Tato úprava byla provedena  v měsících září a říjen. Dále byla ubrána 

konstrukce přístřešku pro kola. Vjezd na zpevněnou plochu parkoviště je upraven sníženou 

obrubou. Parkoviště není oploceno ani jinak ohrazeno. Není zde zřízeno žádné osvětlení 

parkovací plochy. Na obr. 10 je vidět přístřešek autobusové zastávky Dolní Lutyně, Nerad 

Dvůr a pohled na již upravenou plochu parkoviště.  
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Obr.10 Autobusová zastávka, parkovací plocha s přístřeškem pro kola. 

7. Návrh řešení přestupního terminálu 

7.1. Propojení tramvajové trati s klasickou železnicí - vlakotramvaj 

Vlakotramvaj ( tram-train ) je dvousystémová tramvaj umožňující vjetí tramvaje na 

klasickou železniční trať. Hlavním důvodem, proč došlo k vytvoření tohoto systému, je 

využití železničních tratí pro spojení železniční PHD s železniční MHD. Dalším přínosem je 

zlepšení komfortu pro cestující ( méně přestupů ). Dochází k efektivnějšímu využití klasické 

železniční tratě a odpadá nová výstavba kolejí podél stávajících tratí. V ČR se zatím s tímto 

systémem železniční dopravy nesetkáme. V současnosti jsou zpracovány studie vlakotramvaje 

na území ČR, ale jejich realizace je bohužel oddalována. Důvodem je jak ekonomická 

stránka, tak zatím chybějící legislativa pro tuto problematiku. 

7.1.1. Technické podmínky 

K tomu, aby mohlo dojít k realizaci stavby vlakotramvaje, je zapotřebí splnit určité 

podmínky. Jedná se především o rozchod koleje, tvar okolku a nákolku kola, konstrukce 

výhybky, druh pohonu a zabezpečovací zařízení. Rozchod kolejí pro tramvajovou trať a 

klasickou trať je v našem případě shodný. Konstrukce okolku a nákolku tramvají v Ostravě je  

podobná železničním, což umožňuje projíždění tramvajového vozidla klasickou železniční 

výhybkou. Na trati č.320 jsou vlaky poháněny stejnosměrným proudem o výkonu 3 kV. Pro 

tramvaje se v ČR běžně používá stejnosměrný proud o výkonu 600 V. Přechod na potřebný 

výkon musí být proveden na vhodném stykovém místě trakčních soustav.  Minimální výška 

trolejového drátu u železnic je pro stejnosměrný proud o výkonu 3 kV 5,1 m. Pro tramvaje je 

uvažována minimální výška trolejového drátu 4,7 m. Dalším problémem je zajištění 

zabezpečovacího a komunikačního zařízení, patřičná označení a signalizační zařízení k 
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silničnímu i železničnímu provozu a způsoby organizace dopravy. Všechny tyto rozdíly musí 

být vozidlo vlakotramvaje schopné eliminovat. 

7.1.2. Stavebně technické podmínky 

Hlavním rozdílem mezi tramvají a klasickou železnicí z hlediska stavebně technických 

podmínek je různá výška a vzdálenost nástupní hrany nástupiště od osy koleje. Výška 

nástupní hrany pro vlakotramvaje se pohybuje mezi 0 – 35 cm. Pro klasickou železnici se 

výška pohybuje mezi 25 - 55 cm. Vzdálenost nástupní hrany od osy koleje je pro klasickou 

železnici 1670 mm v přímé a 1650 + S v oblouku. U vzdálenosti nástupištní hrany od osy 

koleje musí být za provozu dodržena jmenovitá hodnota s odchylkou + 50 mm, -0 mm. Pro 

vlakotramvaje je osová vzdálenost hrany nástupiště odvozena od průjezdného průřezu, který 

je ovšem rozdílný pro železniční tratě a pro tramvajové tratě. Šířka vlakotramvaje se pohybuje 

do maximálně 2,65 m. Pro klasická železniční vozidla je šířka okolo 3 m. Na obr. 11 jsou 

znázorněný osové vzdálenosti nástupních hran při různých výškách, pokud budeme 

respektovat průjezdný průřez Z - GC pro klasickou železnici.  

 

Obr.11 Poloha nástupní hrany na celostátních a regionálních tratích. 

7.1.3. Bezbariérový přístup 

Vlivem různých rozměrů vozidel a průjezdných průřezů může nastat problém ze 

zajištěním bezbariérového nastupování a vystupování cestujících jak do vlakové soupravy tak 
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do soupravy vlakotramvaje. V případě společného zastavení jak vlaku tak vlakotramvaje ke 

stejnému nástupišti, nelze zajistit potřebné osové vzdálenosti nástupní hrany pro oba systémy. 

Tento problém lze řešit úpravou vozů vlakotramvaje, kde vozidlo je vybaveno buď výsuvnou 

rampou nebo výsuvným stupínkem. Výsuvný stupínek eliminuje rozdílné šířky vozidel obou 

systémů při nastupování a vystupování cestujících. Na obr. 12 je vidět řešení různých šířek 

vozidel pomocí výsuvného stupínku. Dalším možným řešením je zřízení nástupní hrany ve 

výšce 200 mm nad TK a osové vzdálenosti 1420 mm. Výškový rozdíl mezi podlahou vozidla 

vlakotramvaje a nástupní hranou by musel být v tomto případě řešen výsuvnou rampou. 

V případě použití výsuvného stupínku je výška nástupní hrany 350 ( 380 ) mm nad TK a 

osová vzdálenost je 1600 mm. Všechna tato řešení respektují průjezdný průřez Z - GC, který 

je určen pro klasickou železnici. 

 

Obr.12 Možné řešení při rozdílné šířce zastavujících vozidel. [31] 

Průjezdný průřez pro tramvajové tratě podle normy ČSN 28 0318 umožňuje zřízení 

nástupní hrany do výšky 160 mm nad TK. Podle normy ČSN 73 6425-1 lze však výšku 

nástupní hrany navrhnout do výšky 200 mm TK. Pro zajištění bezbariérového přístupu je 

nejoptimálnější výška 300 mm nad TK. V současnosti existují v ČR tramvajové zastávky kde 

nástupní hrana byla zřízena až do výšky 240 mm (úsek mezi Hrabůvkou a Vítkovicemi ).   

Výška podlahy vlakotramvaje se pohybuje okolo 350 mm až 400 mm. Největší přípustný 

rozdíl podlahy vozu a nástupní hrany je pro nízkopodlažní vozy 160 mm. Tento maximální 

přípustný rozdíl zajišťuje použití výsuvné rampy.  Na obr. 13 je znázorněna problematika 

výšky nástupní hrany pro tramvaje. 
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Obr.13 Nástupní hrana tramvajových zastávek. [8] 

7.1.4. Vozidlo vlakotramvaje - technické údaje 

• Šířka vozidla 2,5 - 2,65 m. 

• Délka vozidla 37 - 40 m. 

• Rychlost 80 - 100 km/hod. 

• Kapacita  min. 80 sedících a 120 stojících cestujících. 

• Rozchod 1435 mm. 

• Obousměrné vozidlo. 

• Napájecí napětí 3 kV / 25 kV ( železnice ), 600 V / 750 V ( město ). 

• Výška nástupních prostor 350 - 400 mm nad TK. 

• Min. poloměr oblouku 20 - 22 m, stoupavost 70 ‰. 

7.2. Vlakotramvaj - závěr a doporučení 

V současnosti již jsou zpracovány nejrůznější studie zabývající se touto 

problematikou. Samotná realizace se však zatím oddaluje. Jedním z hlavních důvodů je 

chybějící legislativa a zavedení této problematiky do českých norem. Dalším důvodem je 

postoj jednotlivých dopravců tramvajových a železničních drah, který je k této problematice 

spíše skeptický. Vyplývá to z nezkušenosti s tímto systémem dopravy v ČR. 

Do budoucna je předpoklad nových investic a  nárůst populace obyvatel v řešené 

lokalitě. To může mít za následek zvýšení poptávky po osobní dopravě. Systém 

vlakotramvaje by umožnil propojení Dolní Lutyně a Orlové s Bohumínem a Ostravou a tím i 

částečné pokrytí případného nárůstu poptávky po hromadné dopravě. Město Orlová by opět 
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získalo městskou železniční dopravu, která byla zrušena na počátku 70 let. 20. století. 

Předpokladem realizace je ovšem i  ekonomický vývoj v ČR, který v současnosti není z 

hlediska financování dopravních staveb zcela příznivý. 

7.3. Autobusová zastávka Dolní Lutyně, Nerad, Dvůr 

Součástí návrhu přestupního terminálu je autobusová zastávka. Současný stav 

zastávky, nacházející se v blízkosti železniční zastávky Dolní Lutyně, je z hlediska stavebního 

a bezpečnostního nevyhovující. Novým návrhem bude zajištěn i případný nárůst přepravy 

osob. Návrh zastávky byl proveden podle normy ČSN 73 6425 - 1 Autobusové, trolejbusové a 

tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část1: Navrhování zastávek. Byla 

provedena variantní řešení, z nichž je vybrána jedna varianta pro celkové posouzení 

navržených variant přestupního terminálu. Při návrhu je předpokládáno, že v zastávce 

zastavuje vždy jeden autobus o délce maximálně 12 m.  

7.3.1. Návrh autobusové zastávky pro variantu 1 

V případě varianty 1 jsou navrženy tři možnosti řešení autobusové zastávky. Návrh je 

proveden bez uvažování realizace přeložky silnice I/67 a mimoúrovňové křižovatky silnice 

III/46812. Varianta 1A je navržena jako zastávka v zálivu. Zde je použito konstrukčních 

rozměrů ve stísněných podmínkách. Zastávka se nachází v bezprostřední blízkosti 

železničního přejezdu a parkoviště. Při výjezdu aut z parkoviště je nutné zajištění 

rozhledových poměrů. V tomto případě jsou rozhledové poměry prokázány pomocí výkresu 

č.7, který je součástí příloh. Délka nástupní hrany byla z důvodů stísněných poměrů zvýšena 

na 14 m, aby autobus mohl co nejblíže přijet k nástupní hraně zastávky a cestující mohli 

pohodlně nastoupit.  

Návrhové parametry varianty 1A: 

• šířka zálivu 3,25 m 

• komunikace S 6,5 , MS 

• Lv = 15 m 

• Lz = 10 m 

• LNH = 14 m 

• R1 = R2 = 40 m; R3 = 10 m; R4 = 20 m 
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Obr.14 Návrh varianta 1A. 

Tabulka 4.  Seznam parcel dotčených stavbou autobusové zastávky varianta 1A. 

PARCEL VÝMĚRA     JMÉNO A BYDLIŠTĚ 

ČÍSLO DLE KN BPEJ LV VLASTNÍKA p. 
č. 

DLE KN m2 

DRUH 
POZEMKU 

    NEMOVITOSTI 

1 4031 1 178 ostatní 
plocha  10001 Obec Dolní Lutyně, Třanovského 10, 

Dolní Lutyně 

2 4331 20 910 ostatní 
plocha  691 

Moravskoslezský kraj, 28. října 
2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 

702 00 

3 3907/1 80 090 
trvalý 

travnatý 
porost 

 2165 Luděk Lokaj, Svahová 391/8, Ostrava, 
Hošťálkovice, 725 28 

Varianta 1B je opět navržena jako zastávka v zálivu s tím rozdílem, že je použito 

základních konstrukčních rozměrů. Oproti první variantě však dochází k odsunu zastávky o 

cca 60 m.  

Návrhové parametry varianty 1B: 

• šířka zálivu 3,25 m 

• komunikace S 6,5 , MS 

• Lv = 25 m 

• Lz = 15 m 

• LNH = 12 m 

• R1 = R2 = 40 m; R3 = 10 m; R4 = 20 m 

 

Obr.15 Návrh varianta 1B. 
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Tabulka 5. Seznam parcel dotčených stavbou autobusové zastávky varianta 1B. 

PARCEL VÝMĚRA     JMÉNO A BYDLIŠTĚ 

ČÍSLO DLE KN BPEJ LV VLASTNÍKA p. 
č. 

DLE KN m2 

DRUH 
POZEMKU 

    NEMOVITOSTI 

1 4331 20 910 ostatní 
plocha  691 

Moravskoslezský kraj, 28. října 
2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 

702 00  

2 3910 6 468 ostatní 
plocha  2162 Ing. Marcel Kryl, V Zálomu 2897/2, 

Ostrava, Zábřeh, 700 30 

3 4028 42 048 
trvalý 

travnatý 
porost 

 2162 Ing. Marcel Kryl, V Zálomu 2897/2, 
Ostrava, Zábřeh, 700 30  

4 3907/1 80 090 
trvalý 

travnatý 
porost 

 2165 Luděk Lokaj, Svahová 391/8, Ostrava, 
Hošťálkovice, 725 28 

Varianta 1C je navržena jako zastávka v jízdním pruhu s objížděním pruhu v 

protisměru. Zastávka je oproti první variantě odsunutá o cca 80m.  

Návrhové parametry varianty 1B: 

• šířka zastávkového pruhu 3,0 m 

• délka zastávkového pruhu 22 m 

 

Obr.16 Návrh varianta 1C. 

Tabulka 6. Seznam parcel dotčených stavbou autobusové zastávky varianta 1C. 
PARCEL VÝMĚRA     JMÉNO A BYDLIŠTĚ 

ČÍSLO DLE KN BPEJ LV VLASTNÍKA p. 
č. 

DLE KN m2 

DRUH 
POZEMKU 

    NEMOVITOSTI 

1 4331 20 910 ostatní 
plocha  691 

Moravskoslezský kraj, 28. října 
2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 

702 00  

2 3910 6 468 ostatní 
plocha  2162 Ing. Marcel Kryl, V Zálomu 2897/2, 

Ostrava, Zábřeh, 700 30 

3 4028 42 048 
trvalý 

travnatý 
porost 

 2162 Ing. Marcel Kryl, V Zálomu 2897/2, 
Ostrava, Zábřeh, 700 30  

4 3907/1 80 090 
trvalý 

travnatý 
porost 

 2165 Luděk Lokaj, Svahová 391/8, Ostrava, 
Hošťálkovice, 725 28 
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7.3.2. Společné vlastnosti všech řešení pro variantu 1 

Všechny varianty autobusové zastávky jsou doplněny přístřeškem pro cestující ( 

obr.17 ), přístupovým chodníkem šířky 2,5 m, přechodem pro chodce délky 6,5 m a šířky 4,0 

m, který je u všech variant umístěn na stejném místě. Chodníky jsou provedeny ze zámkové 

dlažby. V místě přechodu musí dojít k rozšíření mostní konstrukce, která zajišťuje křížení 

s vodním tokem Lutyňka, cca o 5 m. Celý prostor zastávky včetně přechodu pro chodce je 

opatřen patřičným dopravním vodorovným a svislým značením. V případě realizace PD pro 

stavební povolení je nutné přesné navržení dopravního značení podle TP 65 a TP133.  

Nástupiště zastávky je řešeno bezbariérovou obrubou od firmy CS BETON, kde výška 

nástupní hrany je 200 mm ( obr.17 ). Nástupiště jsou doplněny vizuálním pásem šířky 0,2 m a 

signálním pásem šířky 0,8 m umístěným 0,8 m od označníku zastávky IJ4b. 

  

Obr.17 Bezbariérová obruba [34] a zastávkový přístřešek.  

7.3.3. Výběr návrhu autobusové zastávky pro VARIANTU 1 

Pro výběr nejvhodnější varianty je třeba zohlednit dostupnost zastávky pro cestující 

vzhledem k přestupnímu terminálu, případný zábor půdy, stavebně technické řešení a 

bezpečnost provozu. Varianta 1A vykazuje nejmenší nároky na zábor půdy  a tím i méně 

dotčených parcel. Z hlediska dostupnosti pro cestující je položena nejblíže. Stavebně 

technickým řešením zajišťuje bezpečný i plynulý provoz v blízkosti přejezdu oproti 

stávajícímu stavu. Přestože pro návrh zálivu zastávky byly použity rozměry pro stísněné 

poměry, nemá tento fakt zásadní vliv na bezpečnost provozu. Proto jsem VARIANTU 1A 

vybral jako nejvhodnější pro celkové posouzení navržených variant přestupního terminálu. 
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7.3.4. Návrh autobusové zastávky pro varianty 2 a 3 

Pro varianty 2 a 3 je návrh autobusové zastávky konstrukčně stejný. Oproti variantě 1 

jsou navrženy dvě řešení. V tomto případě je však návrh zastávky závislý na případné 

realizaci přeložky silnice I/67 a mimoúrovňové křižovatky silnice III/46812. Dotčené parcely 

stavbou zde nejsou řešeny, protože se bezprostředně týkají již zmiňované studie přeložky 

silnice I/67. Doporučuji začlenit tyto návrhy autobusových zastávek jako doplňující součást 

možného řešení již zpracované technické studie přeložky silnice I/67 z Bohumína do Karviné. 

Varianta 2A a 3A autobusové zastávky je navržena na stísněné poměry, tzn. stejným 

způsobem jako varianta 1A. Vzdálenost zastávky od přestupního terminálu je cca 110 m. 

Zastávka je umístěna hned za koncem mostní konstrukce, tedy v násypu a je doplněna 

přechodem pro chodce. Přístup k zastávce zajištěn pomocí chodníků, pásu pro cyklisty a 

nadchodu přes přeložku silnice I/67. Nadchod je doplněn schodištěm kde stupeň má výšku 

160 mm a šířku 290 mm. Dále je zde zřízen výtah pro bezbariérový přístup na nadchod. 

Cyklisté mohou využít sjezdovou lávku díky níž se dostanou až před přístřešky pro kola. 

Konstrukce nadchodu a sjezdové lávky pro cyklisty je navržena pouze schématicky. Návrh 

skutečné konstrukce je třeba podrobněji řešit v případném dalším stupni PD. Šířka 

přístupových komunikací je 2,5 m, šířka pásu pro cyklisty je 3 m. 

 Varianta 2B a 3B autobusové zastávky je konstrukčně řešena stejně jako varianta 1B.   

Vzdálenost zastávky od přestupního terminálu je cca 260 m. Zastávka je umístěna z kraje 

části obce Dolní Lutyně, Nerad Dvůr. Přístup k zastávce je zajištěn pomocí chodníků, pásu 

pro cyklisty a nadchodu přes přeložku silnice I/67. Nadchod včetně přístupu je řešen stejným 

způsobem jako u variant 2A a 3A. Šířka přístupových komunikací je 2,5 m a pás pro cyklisty 

má 3 m.   

7.3.5. Společné vlastnosti všech řešení pro variantu 2 a 3 

Všechny varianty autobusové zastávky jsou doplněny přístřeškem pro cestující, 

přístupovým chodníkem šířky 2,5 m, přechodem pro chodce délky 6,5 m a šířky 4,0 m. 

Chodníky jsou provedeny ze zámkové dlažby. Celý prostor zastávky včetně přechodu pro 

chodce je opět opatřen patřičným dopravním vodorovným a svislým značením. V případě 

realizace PD pro stavební povolení je nutné přesné navržení dopravního značení podle TP 65 

a TP133.  Nástupiště zastávky řešeno stejným způsobem jako u varianty 1. Nástupiště jsou, 
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stejně jako u varianty 1, doplněny vizuálním pásem šířky 0,2 m a signálním pásem šířky 0,8 

m umístěným 0,8 m od označníku zastávky IJ4b. 

7.3.6. Výběr návrhu autobusové zastávky pro VARIANTY 2 a 3 

Vybral jsem za nejvhodnější VARIANTU 2A a 3A. I když je tato varianta stavebně 

náročnější, její dostupná vzdálenost je vzhledem k přestupnímu terminálu kratší o cca 150 m 

než u varianty 2B a 3B. Pokud vezmeme v úvahu i dostupnost zastávky pro obyvatele části 

obce Dolní Lutyně, Nerad, Dvůr je toto řešení vyhovující pro oba směry dostupnosti.   

7.4. Návrh parkovacích stání 

V místě přestupního terminálu je potřeba zřídit parkovací stání pro osobní vozidla 

podskupiny O2. Musí být zajištěn potřebný počet vyhrazených stání pro osoby tělesně 

postižené. Dále je nutné zajistit bezbariérový přístup z parkoviště k jednotlivým nástupištím. 

Návrh je proveden podle ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 

Potřebný počet stání je navržen podle očekávané poptávky po parkovacích stáních a podle 

místních poměrů. 

7.4.1. Návrh parkoviště - VARIANTA 1 

Navrženo je 22 stání, z toho 2 stání jsou určeny pro osoby tělesně postižené. 

Parkoviště je rozděleno na dvě části. První část se nachází za autobusovou zastávkou varianty 

1A, kde je umístěno 12 stání, z toho 1 pro osoby tělesně postižené. Vjezd do této části má 

šířku cca 5,3 m. První část parkoviště je opatřena oplocením. Přístup na parkoviště je možný 

pouze vjezdem a chodníkem umístěným vedle zastávkového přístřešku. Druhá část se nachází 

na opačné straně hned za železničním přejezdem. Zde je umístěno 10 stání, z toho 1 pro osoby 

tělesně postižené. Tato část je obestavěna opěrnou zídkou z důvodu snížení kubatur násypu, 

pro zajištění přístupu k reléovému domku a k domku stožáru telekomunikace v případě 

nutných oprav. Schodiště je posunuto z důvodu rozšíření chodníku. Přístup k parkovištím je 

zajištěn chodníky a přechody pro chodce. Parkoviště jsou doplněna i přístřešky pro kola 

umístěné na obou částech parkovišť. Celkový počet kusů přístřešků pro kola je 6. Kapacita 

jednoho přístřešku je 15 kol.  

7.4.2. Návrh parkoviště - VARIANTA 2 a 3 

Navržený počet stání je u obou těchto variant stejný. Celkem je tedy navrženo 18 

stání, z toho 1 pro tělesně postižené. Přístup k parkovišti je možný pouze z jedné strany. 
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Důvodem je zrušení přejezdu a části komunikace III/46812. Parkoviště je navrženo tak, aby 

nebylo umístěno pod mostní konstrukcí, která zajišťuje mimoúrovňové vedení silnice 

III/46812 přes železniční trať. Parkoviště je opatřeno přístřešky pro kola stejně jako u varianty 

1. Celé parkoviště je ze tří stran obestavěno opěrnou zídkou pro snížení kubatury násypu a 

k zajištění volného přístupu ke stožáru telekomunikace a pod mostní konstrukcí v případě 

nutných oprav. 

7.4.3. Společné vlastnosti navržených řešení parkovišť 

Povrch parkovišť je navržen jako asfaltobetonový. Parkovací stání má rozměry 2,4 x 

5,3 m, pro tělesně postižené je to 3,5 x 5,3 m. Stání jsou zřízena jako kolmá. Celý prostor 

parkovišť včetně přechodu pro chodce je opatřen patřičným dopravním vodorovným a 

svislým značením.  Prostor je ohraničený betonovou obrubou, která je v místě vjezdů na 

parkoviště snížena na 20 mm. Konstrukci přístřešku je možné upevnit na betonové panely 

nebo do 6 betonových patek ( obr.18 ). 

        

Obr.18 Přístřešek pro kola Rekova s.r.o [35] a rozměry parkovacích stání.  

7.5. Přechody pro chodce 

Přechody pro chodce jsou zřízeny v místě autobusové zastávky a v blízkosti 

parkoviště. Návrh přechodu je proveden podle ČSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací. Jsou dodrženy základní rozměry přechodu kde šířka je 4,0 m a délka 6,5 m. 

K základnímu dopravnímu značení patří svislá značka IP6 a vodorovné značení V7. Přechody 

musí být doplněny bezbariérovou úpravou. Do této úpravy patří snížený obrubník na 0,02 m, 

varovný pás šířky 0,4 m a signální pás šířky 0,8 - 1,0 m ( obr.19 ). 
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Obr.19 Standardní hmatové úpravy v místě přechodu. [11] 

7.6. Pás pro cyklisty 

Pro varianty 2 a 3 je navržen pás pro cyklisty podle ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací. Pás je veden od přístřešku pro kola pomocí sjezdové lávky, dále po 

nadchodu kde pokračuje směrem k autobusové zastávce Nerad, Dvůr. Pás pro cyklisty 

umožňuje obousměrný provoz a jeho šířka je 3,0 m. Cyklistický pás pokračuje za 

autobusovou zastávkou souběžně s chodníkem. Chodník a pás pro cyklisty jsou odděleny 

hmatovým pásem. Povrch pásu je možné provést ze zámkové dlažby nebo pomocí 

asfaltobetonového krytu. V našem případě je kryt proveden z asfaltobetonu. Na obr.20 je 

vidět schéma souběžného vedení stezky pro cyklisty a chodce.  

 

Obr.20 Samostatné stezky pro cyklisty a chodce. [11] 

7.7. Osvětlení přestupního terminálu. 

U všech navržených variant je nutné provést osvětlení parkovišť, autobusových 

zastávek, nástupišť, přístupových komunikací, přechodů pro chodce a nadchodů. Osvětlení 

musí zajišťovat bezpečný provoz v místě přestupního terminálu a v jeho blízkosti. Potřebný 

počet lamp pro osvětlení jednotlivých částí terminálu určí až případná PD pro stavební 

povolení. V našem případě je osvětlení znázorněno pouze orientačně ve vizualizaci.  
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8. Návrh variant přestupního terminálu 
V této kapitole je popsáno řešení všech tří variant přestupního terminálu s vybraným 

návrhem autobusové zastávky. Do návrhu variant vstupují již zpracované územní studie a 

územní plán obce Dolní Lutyně. Popsaná je část terminálu týkající se kolejové dopravy.   

8.1. VARIANTA 1A 

V této variantě není uvažováno s realizací přeložky silnice I/67 z Bohumína do 

Karviné včetně mimoúrovňové křižovatky silnice III/46812 přes železniční trať č.320. 

Navrženy jsou dvě nové koleje pro oba směry jízdy vlakotramvaje. Odbočení vlakotramvaje 

na novou kolej zajišťují 2 jednoduché výhybky, které jsou vloženy do hlavních kolejí. Kromě 

dvou nových výhybek jsou do stávajícího kolejiště vloženy 2 kolejové spojky zajišťující 

přejíždění vlakotramvaje do správného směru při zpáteční jízdě a umožňující přejíždění vlaků 

v době výluky. Kolej vlakotramvaje dále pokračuje podél stávající tratě a to ve směru do 

Orlové. Na opačné straně ve směru průmyslová zóna Dolní Lutyně případně do Bohumína. 

Nástupiště vlaku ve směru do Dětmarovic je ponecháno ve stávajícím stavu. Nástupiště 

v opačném směru jízdy ( do Bohumína ) je zkráceno z původních 257 m na 240 m. Zkrácení 

nástupiště nemá vliv pro zastavující vlaky, protože nejdelší souprava stojící v zastávce má 

122,5 m. 

8.1.1. Železniční svršek 

Vložené výhybky a kolejové spojky odpovídají soustavě stávajícího svršku hlavních 

kolejí UIC 60. Za výhybkou u koleje č.3 v km 280,284 138 a u koleje č.4 v km 280,202 862 

je proveden přechodový styk ze soustavy svršku UIC60 na S49. Odtud pokračuje trasa 

vlakotramvaje v soustavě S49. Tento typ svršku je použit z důvodu menšího provozního 

zatížení vlakotramvaje oproti vlaku. Jsou použity betonové pražce B91S bezpodkladnicové 

s pružným upevněním VOSSLOH, rozdělení 600 mm. Koleje jsou zřízeny jako bezstykové 

podle předpisu S3 - Železniční svršek. Kolejové lože je zřízeno ze štěrku drceného frakce 32 - 

63 mm. Tloušťka kolejového lože pod úložnou plochou pražce je 350 mm.    

8.1.2. Železniční spodek 

Nové koleje budou provedeny v násypu. Pod kolejovým ložem musí být 

zřízena konstrukční vrstva se sklonem zemní pláně 5 %. V rámci studie je prozatím zvoleno  

pražcové podloží typu 2. Přesný návrh jednotlivých vrstev podloží železničního spodku je 

doporučeno provést podle geotechnického průzkumu. Dalším vstupem pro návrh je hodnota 
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zatížení provozem a stávající řešení hlavních kolejí v zastávce, které jsou provedeny na 

vápenné stabilizaci.  

8.1.3. Stavby železničního spodku 

Vlivem stavby nových kolejí musí dojít k prodloužení propustku nacházejícího se v  

280,104 038 km a k prodloužení mostní konstrukce nacházející se v 280,332 000 km. Obě 

tyto konstrukce je nutné prodloužit o cca 7,5 m z důvodu umístění nástupiště pro 

vlakotramvaj.  Nástupiště pro vlakotramvaj je tvořeno prvky systému SUDOP od firmy ŽPSV 

a.s. Délka obou nástupišť je 80 m, šířka 3,0 m. Nové koleje jsou odděleny od hlavních kolejí 

zábradlím výšky 1,3 m a osová vzdálenost je 5,6 m. Přístup k nástupištím je zajištěn chodníky 

šířky 2,5 m a podchodem šířky 4,05 m umístěným v 280,219 770 km. Konstrukce podchodu 

je doplněna 3 výtahy pro bezbariérový přístup. Podchod je umístěn a navržen tak, aby 

nesloužil jenom k přecházení cestujících, ale i chodcům, kteří pouze chtějí přejít na druhou 

stranu v době stažených závor na železničním přejezdu. Celkem jsou navrženy 4 schodiště 

zajišťující přístup cestujících k jednotlivým nástupištím a bezpečné přecházení chodců. 

Schodiště a výtahy jsou opatřeny zastřešením. Veškeré přístupové komunikace a chodníky 

jsou provedeny ze zámkové dlažby. Dojde k demolici zastávkové budovy na jejímž místě 

bude stát parkoviště a přístřešky pro kola. Vedení trakce bude v místě nových kolejí 

rozšířeno. Nové i stávající troleje jsou umístěny na nové delší brány. Řešení konstrukce bran a 

umístění návěstidel včetně ostatních zabezpečovacích zařízení není v rámci studie řešeno. 

Tento problém se bude řešit  v dalším stupni PD.  

Konstrukce nástupiště SUDOP pro vlakotramvaj: 

• nástupištní deska KS 230 Z 

• nástupištní tvárnice TISCHER B 

• úložný blok U65 

8.1.4. Směrové řešení 

Návrh proveden podle  ČSN 73 6360-1 Konstrukční uspořádání koleje železničních 

drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování. Poloměry oblouku v místě přechodu 

osové vzdálenosti kolejí jsou navrženy tak, aby nebyla potřeba zřízení převýšení a 

přechodnic. Vlakotramvaj se v tomto místě rozjíždí, takže není potřeba navrhovat kolej pro 

rychlost vyšší jak 50 km/hod. Tímto řešením je jízda vlakotramvaje při rozjezdu pohodlnější a 

konstrukce kolejiště je jednoduší.  
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Tabulka 7. Směrové vedení koleje č.3. 

Bod Staničení [km] Směrový prvek                                 
( konstrukce ) 

Délka 
[m] Poznámka 

ZÚ 280.252 000 výhybka 27.138 J60-1:9-190 
ZP 280.279 138 přímá 23.018 přech. Styk UIC60/S49 
ZO 280.302 156 oblouk 22.131 R1=200m, V=40km/h. 
KO 280.324 287 přímá 80.551 nástupiště 
ZO 280.404 835 oblouk 25.001 R2=625m, V=50km/h. 
KO 280.429 836 přímá 15.000 - 
ZO 280.444 836 oblouk 25.001 R3=625m, V=50km/h. 

KO 280.469 837 přímá - pokračování tratě do 
Orlové 

 
Tabulka 8. Směrové vedení koleje č.4. 

Bod Staničení [km] Směrový prvek                                 
( konstrukce ) 

Délka 
[m] Poznámka 

ZÚ 280.235 000 výhybka 27.138 J60-1:9-190 
ZP 280.207 862 přímá 23.018 přech. Styk UIC60/S49 
ZO 280.184 844 oblouk 22.131 R4=200m, V=40km/h. 
KO 280.162 713 přímá 80.551 nástupiště 
ZO 280.082 165 oblouk 25.001 R5=625m, V=50km/h. 
KO 280.057 164 přímá 15.000 - 
ZO 280.042 164 oblouk 25.001 R6=625m, V=50km/h. 

KO 280.017 163 přímá - pokračování tratě do prům. 
zóny 

 

Tabulka 9. Seznam použitých výhybek VARIANTA 1A. 

č. staničení [km] druh soustava poměr poloměr 
[m] směr poloha 

výměníku 
druh 

pražců 

1 279.883 331 J UIC60 1:11 300 P l b 
2 279.955 649 J UIC60 1:11 300 P l b 
3 280.235 000 J UIC60 1:9 190 P p b 
4 280.252 000 J UIC60 1:9 190 P p b 
5 280.520 680 J UIC60 1:11 300 L p b 
6 280.592 998 J UIC60 1:11 300 L p b 

Navržená kolejová spojka: 

• 2 x jednoduchá výhybka  J60 - 1:11 - 300, V = 50 km / hod. 

• délka mezipřímé 5,286 m 

• osová vzdálenost kolejí 4,1 m 

Délka mezipřímé nezajistí projíždění vlaku rychlostí 50 km / hod., proto je nutné 

rychlost snížit na 40 km / hod. kdy délka mezipřímé  5,286 m > 4,0 m podle tab. C.4 v normě 

ČSN 73 6360-1. Toto opatření lze provést pouze se souhlasem drážního úřadu. První kolejová 
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spojka začíná ve staničení 279, 883 331 km a končí ve staničení 279, 955 649 km. Druhá 

kolejová spojka začíná ve staničení 280, 520 680 km a končí ve staničení 280, 592 998 km. 

8.1.5. Výškové řešení 

Výškové řešení odpovídá stávajícímu stavu. Viz kapitola 6.1.  

8.2. VARIANTA 2A 

V této variantě je uvažováno z realizací přeložky silnice I/67 z Bohumína do Karviné 

včetně mimoúrovňové křižovatky silnice III/46812 přes železniční trať č.320. Nejsou 

navrženy žádné nové koleje kromě dvou kolejových spojek vložených do hlavních kolejí. 

Dochází k přemístění nástupiště pro směr Bohumín. Nové nástupiště je umístěno naproti 

nástupišti pro směr Dětmarovice. Nástupiště pro vlakotramvaj je v obou směrech umístěno za 

nástupiště vlaku. Konstrukce nástupiště je opět tvořeno systémem SUDOP. Pro nástupiště 

vlakotramvaje jsou použity úložné bloky U65, pro nástupiště vlaku úložné bloky U95. Ostatní 

prvky jsou stejné pro oba případy. Rozdílná výška nástupních hran obou systému je zajištěna 

vyrovnávací rampou ve sklonu 5 %. Délka nástupiště vlakotramvaje pro směr průmyslová 

zóna Dolní Lutyně je 80 m a pro směr Orlová 84 m, šířka 3,07 m. Délka nástupiště vlaku pro 

směr Bohumín je 186 m a pro směr Dětmarovice 182 m, šířka 3,0 m. Délka nejdelšího 

zastavujícího vlaku je 122,5 m. Délka vlakotramvaje je max. 40 m. Nový přístřešek na 

nástupišti směr Orlová je obestavěn protihlukovou zdí, která navazuje na stávající stav. Oproti 

variantě 1A dochází pouze k úpravě propustku a to prodloužením o cca 2,1 m. Ve staničení 

280,219 770 km je zřízen podchod šířky 4,05 m doplněný 2 výtahy a 2 schodišti. Dojde 

k demolici již zmiňovaného nástupiště, železničního přejezdu včetně reléového domku a 

zastávkové budovy. Konstrukce nových bran pro troleje je navržena pouze schématicky. 

Tento problém se bude řešit  v dalším stupni PD.   

Tabulka 10. Seznam použitých výhybek VARIANTA 2A. 

č. staničení druh soustava poměr poloměr směr poloha 
výměníku 

druh 
pražců 

1 279.883 331 J UIC60 1:11 300 P l b 
2 279.955 649 J UIC60 1:11 300 P l b 
3 280.283 331 J UIC60 1:11 300 P l b 
4 280.355 648 J UIC60 1:11 300 P l b 
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Navržená kolejová spojka: 

Návrhové parametry jsou stejné jako u varianty 1A. Jediným rozdílem je umístění 

druhé kolejové spojky jejíž začátek je ve staničení 280, 283 331 km a konec ve staničení 

280,355 648 km. Orientace druhé spojky je opačná. Toto řešení umožňuje vlakům a 

vlakotramvajím, v době výluky jedné z hlavních kolejí, přijíždět k jednomu z nástupišť 

v obou směrech. 

8.3. VARIANTA 3A 

Je opět uvažováno z realizací přeložky silnice I/67 z Bohumína do Karviné včetně 

mimoúrovňové křižovatky silnice III/46812 přes železniční trať č.320. Návrh je z velké části 

stejný jako u varianty 1A, viz. kapitola 8.1. Délka nástupiště vlaku pro směr Bohumín je opět 

upravena na délku 240 m. Podchod šířky 4,05 m je doplněn 2 výtahy a 3 schodišti. Zrušen je 

železniční přejezd včetně reléového domku a zastávková budova. Seznam použitých výhybek 

je stejný jako u varianty 1A ( viz. Tabulka 9 ). 

8.4. Společné vlastnosti všech navržených variant 

8.4.1. Nástupiště  

Nástupištní desky KS-230 Z jsou opatřeny varovným pásem sloučeným s vodící linií 

šířky 0,4 m ve vzdálenosti 0,8 m od okraje. V místě umístění označníku IJ4b jsou položeny 

desky KS-230 V levá a pravá, které jsou v rohu opatřeny varovným pásem o velikosti 0,85 x 

0,4 m. Plocha tohoto varovného pásu je tvořena tzv. pupíky, což jsou výstupky tvaru 

půlkoule. Varovný pás sloučený s vodící linií šířky 0,4 m je ve vzdálenosti 0,2 m ukončen. U 

všech typů použitých desek je provedena povrchová úprava pomocí vizuálního pásu šířky 0,4 

m. Šířka jednoho bloku je 0,995 m, tl. 0,095 m a délka 2,3 m. Základní délka nástupiště 

vlakotramvaje, bez vyrovnávací rampy, je u všech navržených variant 80 m. Šířka 3,0 m je 

navržena podle stávajícího stavu nástupiště vlaku. Pro dosažení šířky 3,0 m je použito 

zámkové dlažby o šířce 0,7 m. Šířka nástupiště u varianty 2A je větší a to 3,07 m z důvodu 

jiné osové vzdálenosti nástupní hrany.  Na všechna nástupiště je zajištěn bezbariérový přístup 

pomocí ramp do max. sklonu 8,33 %. Příčný sklon je v celé šířce nástupiště 2 % směrem od 

koleje. Pro úpravu a stavbu nástupišť pro vlak je použita pouze deska KS-230 Z, která je 

podle stávajícího stavu bez vizuálního pásu. Příčný sklon je stejný jako u nástupiště 

vlakotramvaje. Podélný sklon nástupišť odpovídá podélnému sklonu kolejí, který  je 1,60 ‰ 

až 1,80 ‰. Přípustný sklon je do 1,0 ‰. V celém prostoru zastávky nedochází k odstavování 
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nebo k odpojování vlaků ani k posunům. Z tohoto důvodu lze podélný sklon kolejí brát za 

vyhovující. V zastávce v současnosti zastavuje vlak elektrické jednotky 460 / EM 488.0. Na 

obr. 21 je vidět vizuální úprava pro nástupiště vlakotramvaje.   

 

Obr.21 Nástupištní desky KS-230 systému SUDOP s vizuální úpravou. 

8.4.2. Přístřešky  

Všechna nově zbudovaná nástupiště jsou opatřena přístřešky od společnosti SIACITY. 

Použit je modul o rozměrech 1,7 x 5,48 x 2,57 m  ( Š x D x V ) s označením S-ZS06b. Tento 

typ přístřešku je speciálně vyroben pro prostředí železnice a je maximálně odolný proti 

vandalismu. Přístřešek je doplněn lavicemi s dřevěnou výplní. Informační tabule s jízdním 

řádem je umístěna naproti vchodu do přístřešku a může být osvětlená. 

 

Obr.22 Zastávkový přístřešek pro železnice SIACITY. [26] 

8.4.3. Označníky a ostatní zařízení zastávek 

Pro nástupiště vlakotramvaje je použito klasických označníků IJ4b používaných pro 

tramvajové zastávky. Označník je doplněn jízdním řádem. Musí být osazen tak, aby 
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nezasahoval do průjezdného průřezu vlaku a vlakotramvaje a zároveň nesmí být snížen 

potřebný průchozí prostor nástupiště, který je minimálně 0,9 m. 

Pro označení nástupiště vlaku je použito klasických tabulí s názvem zastávky a se 

směrem jízdy. V prostoru terminálu jsou dále umístěny automaty k prodeji jízdenek, 

informační tabule, koše a lavičky ( obr.23 ). 

       

Obr.23 Lavička, označník a koš SIACITY. [26] 

8.4.4. Zábradlí 

Zábradlí je důležitým prvkem doplňujícím přestupní terminál. Zajišťuje bezpečný 

pohyb cestujících a chodců na nástupištích, přístupových komunikacích, chodnících a 

rampách. Je použito svařované trubkové ocelové zábradlí výšky 1,1 m. Osová vzdálenost 

sloupků je 2,0. Pro varianty 2A a 3A je zřízeno zábradlí výšky 1,3 m, které odděluje hlavní 

koleje od kolejí vlakotramvaje. Zábradlí ramp je opatřeno madly ve výšce 0,9 m a 0,20 m. 

Zábradlí je použito na všech nástupištích kromě stávajícího nástupiště směr Dětmarovice. Zde 

je zřízena protihluková zeď. Dále pak na všech rampách a chodnících, kde je nutné zamezení 

vstupu osob do kolejiště, na opěrných zdech a v místech velkých násypů. 

8.4.5. Podchody, výtahy, schodiště a chodníky  

U všech variant je navržen podchod s prefabrikovaných dílců DZR7(8) od firmy 

ŽPSV. Šířka podchodu je 4,05 m, světlá výška ke konstrukci podlahy je 2,65 m. Podchod 

doplněn výtahy pro bezbariérový přístup a schodištěm šířky 2,2 m. Rozměr schodišťového 

stupně 150 x 290 mm. 

Chodníky jsou navrženy ze zámkové dlažby a jejich šířka je 2,5 m. Příčný sklon 2,0 

%, podélný sklon maximálně 8,33 %. Zajišťují přístup k nástupištím, podchodům,  
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parkovištím a k autobusové zastávce. Na obr. 24 je vidět konstrukční díl podchodu DZR 7 (8) 

a rozměry výtahové šachty.  

 

Obr.24 Prefabrikát DZR 7(8) a výtahová šachta.  

8.4.6. Odvodnění. 

Celý terminál je u všech variant řešen v násypu. V místě nástupišť je odvodnění 

provedeno pomocí trativodů, které jsou vyústěny do stávajících příkopů. Systém odvodnění 

doplňuje stávající propustek v 280,104 038 km. V úsecích kde není proveden trativod je  

zemní pláň železničního spodku odvodněna do příkopů. Veškerý odtok je směřován do 

potoku Lutyňka. 

8.4.7. Opěrná zídka  

Jak už bylo zmíněno v kapitole 7.4. je parkoviště a část chodníku ve směru do Dolní 

Lutyně opatřena opěrnou zídkou. Zatížení je v tomto případě uvažováno pouze statické, 

protože parkoviště slouží pouze k parkování vozidel. Jako konstrukci navrhuji systém 

NOVABLOK ( obr25 ). Tento systém je možné použít k řešení ploch parkovišť nebo 

chodníků. Realizace zídky prováděna montáží bez použití kotvení, malt či lepidel. 

 

Obr.25 Systém opěrné zídky NOVABLOK. [25] 
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8.4.8. Parcely dotčené stavbou  

V tabulkách jsou uvedeny parcely, které se týkají čistě studie přestupního terminálu. 

Parcely dotčené již zpracovanou studií přeložky silnice I/67 a mimoúrovňové křižovatky 

silnice III/46812 nejsou do tohoto seznamu zahrnuty. Rozsah záboru parcel u jednotlivých 

variant není v této studii řešen, pouze je zohledněn při výběru nejvhodnější varianty. Přesné 

stanovení záboru jednotlivých parcel bude řešeno až v dalším případném stupni PD. 

Tabulka 11. Seznam parcel dotčených stavbou přestupního terminálu. 

p. 
č. 

PARCEL 
ČÍSLO 

DLE KN 

VÝMĚRA 
DLE KN 

m2 

DRUH 
POZEMKU BPEJ  

  
LV 

  

JMÉNO A BYDLIŠTĚ 
VLASTNÍKA 

NEMOVITOSTI 

HOSPODAŘENÍ 
 ( VE SPRÁVĚ )  

1 4339/1 199 227 ostatní 
plocha - 1367 Česká republika  

Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, Praha, Nové 
Město, 110 00 

2 4331 20 910 ostatní 
plocha - 691 

Moravskoslezský kraj, 28. 
října 2771/117, Ostrava, 

Moravská Ostrava, 702 00  

Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace 

Úprkova 795/1, Ostrava, Přívoz, 
702 23 

3 4332 5 208 ostatní 
plocha - 691 

Moravskoslezský kraj, 28. 
října 2771/117, Ostrava, 

Moravská Ostrava, 702 00  

Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace 

Úprkova 795/1, Ostrava, Přívoz, 
702 23 

4 4031 1 178 ostatní 
plocha - 10001 

Obec Dolní Lutyně, 
Třanovského 10, Dolní 

Lutyně 
- 

5 4033/1 3 628 orná půda 65800 1260 
Erich Téma, 

Jižní 2278/4, Ostrava, 
Zábřeh, 700 30 

- 

6 3907/1 80 090 
trvalý 

travnatý 
porost 

- 2165 
Luděk Lokaj, Svahová 

391/8, Ostrava, 
Hošťálkovice, 725 28 

- 

 

9. Ekonomické hodnocení 
V rámci územně technické studie je zpracován propočet nákladů u každé z variant. 

Stanovené náklady je nutné brát jako orientační, které nám pouze pomohou zhodnotit všechny 

navržené varianty z hlediska ekonomického. Tímto zhodnocením zjistíme, která z variant je 

nejekonomičtější, a která je nejnákladnější. Na úvod jsou sestaveny jednotkové ceny uvedené 

v následující tabulce. Ceny jsou stanoveny podle zákona č.157/1997 Sb., zákon o oceňování 

majetku a podle dostupných cen výrobků a konstrukcí. 
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Tabulka 12. Jednotkové ceny. 

Konstrukce Cena [Kč.] Jednotka 

Železniční spodek včetně odvodnění 9 100 Kč/m´ 

Železniční svršek včetně kolejového lože 29 000 Kč/m´ 

Nástupiště SUDOP - jednostranné včetně prodloužení z. 
dlažbou 11 000 Kč/m´ 

Chodník - zámková dlažba 1 100 Kč/m2 

Protihluková stěna 12 000 Kč/m´ 

Podchod - včetně schodiště 43 000 Kč/m´ 

Výtah 1 300 000 Kč/kus 

Zábradlí 2000 Kč/m´ 

Trolejové vedení včetně bran 20 000 Kč/m´ 

Parkoviště 1 300 Kč/m2 

Svislá dopravní značka nebo označník 7 000 Kč/kus 

Vodorovné dopravní značení pozemní komunikace 100 Kč/m´ 

Opěrná zídka do 2.5 m výšky 10 000 Kč/m´ 

Výhybky 554 400 Kč/kus 

Výkop 1 000 Kč/m3 

Násyp 300 Kč/m3 

Úprava propustku 20 000 Kč/m´ 

Úprava mostní konstrukce 18 000 Kč/m2 

Vozovka z asfaltobetonu. 3 100 Kč/m2 

Zastávkový přístřešek SIACITY pro ČD 300 000 Kč/kus 

Přístřešek pro kola 50 000 Kč/kus 

Přístřešek autobusové zastávky 80 000 Kč/kus 

Lavičky a koše SIACITY 8 000 Kč/kus 

Demolice zastávkové budovy - včetně odvozu na skládku 1 200 Kč/m3 

Demontáž přejezdu - dvoukolejný 10 000 Kč/m´ 

Demontáž nástupiště SUDOP - včetně odvozu na skládku 5 000 Kč/m´ 

Terénní úpravy 80 Kč/m2 

Zatravnění 50 Kč/m2 

Osvětlení zastávek, parkovišť a chodníků 20 000 Kč/kus 

Schodiště betonové 4 500 Kč/m3 

Oplocení 3 900 Kč/m´ 
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9.1. VARIANTA 1A 

Tabulka 13. Náklady pro VARIANTU 1A. 

Konstrukce Cena [Kč.] Jednotka Počet 
jednotek 

Cena celkem 
[Kč] 

Železniční spodek včetně odvodnění 9 100 Kč/m´ 430 3 913 000 

Železniční svršek včetně kolejového lože 29 000 Kč/m´ 446 12 934 000 

Nástupiště SUDOP - jednostranné včetně prodloužení 
z. dlažbou 11 000 Kč/m´ 167 1 837 000 

Chodník - zámková dlažba 1 100 Kč/m2 1 062 1 168 200 

Podchod - včetně schodiště 43 000 Kč/m´ 77 3 311 000 

Výtah 1 300 000 Kč/kus 3 3 900 000 

Zábradlí 2000 Kč/m´ 698 1 396 000 

Trolejové vedení včetně bran 20 000 Kč/m´ 452 9 040 000 

Parkoviště 1 300 Kč/m2 886 1 151 800 

Svislá dopravní značka nebo označník 7 000 Kč/kus 10 70 000 

Vodorovné dopravní značení pozemní komunikace 100 Kč/m´ 229 22 900 

Opěrná zídka do 2.5 m výšky 10 000 Kč/m´ 78.5 785 000 

Výhybky 554 400 Kč/kus 6 3 326 400 

Výkop 1 000 Kč/m3 2 000 2 000 000 

Násyp 300 Kč/m3 5 000 1 500 000 

Úprava propustku 20 000 Kč/m´ 7.5 150 000 

Úprava mostní konstrukce 18 000 Kč/m2 90 1 620 000 

Vozovka z asfaltobetonu. 3 100 Kč/m2 228 706 800 

Zastávkový přístřešek SIACITY pro ČD 300 000 Kč/kus 2 600 000 

Přístřešek pro kola 50 000 Kč/kus 6 300 000 

Přístřešek autobusové zastávky 80 000 Kč/kus 2 160 000 

Lavičky a koše SIACITY 8 000 Kč/kus 4 32 000 

Demolice zastávkové budovy - včetně odvozu na 
skládku 1 200 Kč/m3 252 302 400 

Demontáž nástupiště SUDOP - včetně odvozu na 
skládku 5 000 Kč/m´ 12 60 000 

Terénní úpravy  80 Kč/m2 1 800 144 000 

Zatravnění 50 Kč/m2 1 800 90 000 

Osvětlení zastávek, parkovišť a chodníků 20 000 Kč/kus 15 300 000 

Schodiště betonové 4 500 Kč/m3 6 27 000 

Oplocení 3 900 Kč/m´ 71 276 900 

Celkové náklady [Kč] 51 124 400 
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9.2. VARIANTA 2A 

U této varianty je nutné brát v úvahu realizaci stavby přeložky silnice I/67 včetně 

mimoúrovňové křižovatky silnice III/46812. Předpokladem je, že tato stavba bude realizována 

před výstavbou samotného přestupního terminálu. To by znamenalo, že výstavba autobusové 

zastávky ,,Dolní Lutyně, Nerad, Dvůr“, nadchodu nad silnicí I/67, sjezdové lávky včetně 

přístupových komunikací, by měla být součástí výstavby zmiňovaných přeložek silnic I/67 a 

III/46812. Dále se jedná o demolice zastávkové budovy a parkoviště, u kterých je předpoklad, 

že budou odstraněny v rámci budování mimoúrovňové křižovatky silnice III/46812. Všechny 

zmiňované skutečnosti se projevují v celkových předpokládaných nákladech. 

Tabulka 14. Náklady pro VARIANTU 2A. 

Konstrukce Cena [Kč.] Jednotka Počet 
jednotek 

Cena 
celkem [Kč] 

Železniční spodek včetně odvodnění 9 100 Kč/m´ 266 2 420 600 
Železniční svršek včetně kolejového lože 29 000 Kč/m´ 11 319 000 
Nástupiště SUDOP - jednostranné včetně 
prodloužení zámk. dlažbou 11 000 Kč/m´ 354 3 894 000 

Chodník - zámková dlažba 1 100 Kč/m2 385 423 500 
Podchod - včetně schodiště 43 000 Kč/m´ 21.5 924 500 
Výtah 1 300 000 Kč/kus 2 2 600 000 
Zábradlí 2000 Kč/m´ 397 794 000 
Trolejové vedení včetně bran 20 000 Kč/m´ 266 5 320 000 
Parkoviště 1 300 Kč/m2 441 573 300 
Svislá dopravní značka nebo označník 7 000 Kč/kus 3 21 000 
Opěrná zídka do 2.5 m výšky 10 000 Kč/m´ 80 800 000 
Výhybky 554 400 Kč/kus 4 2 217 600 
Výkop 1 000 Kč/m3 600 600 000 
Násyp 300 Kč/m3 2 600 780 000 
Úprava propustku 20 000 Kč/m´ 2.1 42 000 
Vozovka z asfaltobetonu. 3 100 Kč/m2 77 238 700 
Zastávkový přístřešek SIACITY pro ČD 300 000 Kč/kus 3 900 000 
Přístřešek pro kola 50 000 Kč/kus 6 300 000 
Lavičky a koše SIACITY 8 000 Kč/kus 4 32 000 
Demontáž přejezdu včetně reléového domku 15 000 Kč/m´ 7 105 000 

Demontáž nástupiště SUDOP - včetně odvozu 
na skládku 5 000 Kč/m´ 257 1 285 000 

Terénní úpravy  80 Kč/m2 850 68 000 
Zatravnění 50 Kč/m2 850 42 500 
Osvětlení zastávek, parkovišť a chodníků 20 000 Kč/kus 10 200 000 
Protihluková stěna  12 000 Kč/m´ 12.7 152 400 

Celkové náklady [Kč] 25 053 100 
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9.3. VARIANTA 3A 

Vyhodnocení nákladu je provedeno stejným způsobem jako u varianty 2A ( viz. 

kapitola 9.2. ). 

Tabulka 15. Náklady pro VARIANTU 3A. 

Konstrukce Cena [Kč.] Jednotka Počet 
jednotek 

Cena 
celkem [Kč] 

Železniční spodek včetně odvodnění 9 100 Kč/m´ 430 3 913 000 

Železniční svršek včetně kolejového lože 29 000 Kč/m´ 446 12 934 000 

Nástupiště SUDOP - jednostranné včetně 
prodloužení zámk. dlažbou 11 000 Kč/m´ 160 1 760 000 

Chodník - zámková dlažba 1 100 Kč/m2 790 869 000 

Podchod - včetně schodiště 43 000 Kč/m´ 26.5 1 139 500 

Výtah 1 300 000 Kč/kus 2 2 600 000 

Zábradlí 2000 Kč/m´ 690 1 380 000 

Trolejové vedení včetně bran 20 000 Kč/m´ 452 9 040 000 

Parkoviště 1 300 Kč/m2 441 573 300 

Svislá dopravní značka nebo označník 7 000 Kč/kus 3 21 000 

Opěrná zídka do 2.5 m výšky 10 000 Kč/m´ 102 1 020 000 

Výhybky 554 400 Kč/kus 6 3 326 400 

Výkop 1 000 Kč/m3 800 800 000 

Násyp 300 Kč/m3 4 500 1 350 000 

Úprava propustku 20 000 Kč/m´ 7.5 150 000 

Úprava mostní konstrukce 18 000 Kč/m2 90 1 620 000 

Vozovka z asfaltobetonu. 3 100 Kč/m2 77 238 700 

Zastávkový přístřešek SIACITY pro ČD 300 000 Kč/kus 2 600 000 

Přístřešek pro kola 50 000 Kč/kus 6 300 000 

Lavičky a koše SIACITY 8 000 Kč/kus 4 32 000 

Demontáž přejezdu včetně reléového domku  15 000 Kč/m´ 7 105 000 

Demontáž nástupiště SUDOP - včetně odvozu 
na skládku 5 000 Kč/m´ 13 65 000 

Terénní úpravy 80 Kč/m2 1 500 120 000 

Zatravnění 50 Kč/m2 1 500 75 000 

Osvětlení zastávek, parkovišť a chodníků 20 000 Kč/kus 13 260 000 

Celkové náklady [Kč] 44 291 900 
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10. Technické hodnocení 
Pro toto hodnocení je použita stupnice 1 až 5 ( kdy známka 1 znamená nejlepší 

hodnocení, známka 5 znamená nejhorší hodnocení ). Výsledné hodnocení je vyjádřeno 

aritmetickým průměrem dosažených známek u jednotlivých  kritérií. Ohodnocení 

jednotlivých kritérií je provedeno podle vlastního uvážení, které vychází z navržených 

hodnot.   

Technické hodnocení provedeno podle těchto kritérií: 

1) Min. poloměr - jedná se o poloměry oblouku v nově navržených kolejích a  

vložených výhybkách, které mají za důsledek zmenšení návrhové rychlosti. Menší 

poloměry jsou hodnoceny horší známkou.  

2) Počet výhybek - počet nových výhybek vložených do hlavních kolejí, které mají za 

důsledek snížení pohodlí a rychlosti jízdy při průjezdu vlaku výhybkou. 

3) Demolice - počet demolic a demontáží objektů u jednotlivých variant. Jedná se o 

demolici zastávkové budovy, přejezdu a nástupiště. Pro nástupiště je zohledněna délka 

bouraného nástupiště.  

4) Technická náročnost - je uvažována technická náročnost pro zajištění 

bezbariérového a bezpečného přístupu cestujících k jednotlivým nástupištím. Jedná se 

o celkovou délku podchodů a počet výtahů a schodišť. 

5) Parkoviště - hodnocení celkového počtu navržených parkovacích míst.  

6) Nástupiště - hodnocení uspořádání a dostupnost jednotlivých nástupišť pro 

vlakotramvaj a pro vlak.  
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Tabulka 16. Technické hodnocení navržených variant. 

VARIANTA ZHODNOCENÍ 
VARIANT Kritérium 

Varianta 1A Varianta 2A Varianta 3A 1A 2A 3A 
Min. 

poloměr 190 300 190 4 2 4 

Počet 
výhybek 6 4 6 5 3 5 

Demolice Zastávková budova. 
Nástupiště - 12 m. 

Nástupiště - 257 m. 
Demontáž přejezdu. 

Nástupiště - 13 m. 
Demontáž přejezdu. 5 4 2 

Technická 
náročnost 

Délka podchodu - 77 m. 
Výtah - 3.         

Schodiště - 4. 

Délka podchodu - 21.5  m. 
Výtah - 2.             

Schodiště - 2. 

Délka podchodu - 26.5  m. 
Výtah - 2.             

Schodiště - 3. 
5 1 2 

Parkoviště 22 stání 18 stání 18 stání 1 2 2 
Nástupiště samostatné za sebou samostatné 1 3 1 

Výsledné hodnocení 3.50 2.50 2.67 

 

11. Celkové vyhodnocení 
Hodnocení provedeno stejným způsobem jako v kapitole 10 pomocí stupnice 1 až 5. 

Do celkového vyhodnocení jsou započteny výsledky technického a ekonomického hodnocení. 

Pro vyhodnocení nejvhodnější varianty je ale nutné započítat i další kritéria než je 

ekonomické a technické kritérium.   

11.1. Kritéria 

Celkové vyhodnocení provedeno podle těchto kritérií: 

A. Ekonomické - hodnocena je náročnost stavby z hlediska nákladů na realizaci. 

Výsledné náklady pro jednotlivé varianty je třeba brát jako orientační. Náklady na 

provoz a údržbu jsou hodnoceny zvlášť. 

B. Provoz a údržba -  hodnocení nároků na údržbu a provoz po vybudování stavby. 

C. Technické - hodnocení návrhu a technické náročnosti stavby. 

D. Vliv na ŽP - hodnocení celkového působení na životní prostředí během realizace a 

po realizaci stavby. Jedná se o vliv na faunu a flóru ( kácení stromů a nízkých 

porostů ), vliv na obyvatelstvo ( hluk, prach ), vliv na ovzduší ( klimatické vlivy, 

emisní zátěž ) nebo socioekonomické dopady.  
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E. Zábor pozemků - hodnocení potřebného výkupu pozemků od soukromých 

vlastníků, které zasahují do oblasti navržené stavby. 

F. Přesun autobusové zastávky - hodnocena dostupná vzdálenost autobusové 

zastávky k přestupnímu terminálu. 

G. Délka výstavby - hodnocena časová náročnost na výstavbu terminálu. Toto 

kritérium je ovlivněno především technickou náročností a vytíženosti trati 

z hlediska provozu vlaků.  

H. Výluka - hodnocení délky trvání výluky. 

I. Bezpečnost - hodnocení návrhů jednotlivých variant z hlediska bezpečnosti 

provozu. 

J. Návaznost návrhu - hodnocení návaznosti na již zpracované studie. Jedná se o 

přeložky silnic I/67 a III/46812, územní plán Dolní Lutyně a studie vlakotramvaje 

do Orlové. 

K. Architektonické - hodnocení prostorového a estetického uspořádání nástupišť, 

parkoviště, autobusové zastávky a jiných objektů přestupního terminálu. 

L. Plynulost provozu - hodnocení z hlediska vytíženosti hlavních kolejí a 

pravidelností spojů. 

Tabulka 17. Výsledné vyhodnocení navržených variant. 

HODNOCENÍ VARIANT ozn. Kritérium 
1A 2A 3A 

A Ekonomické 4 1 3 
B Provoz a údržba 4 2 3 
C Technické 3.5 2.5 2.67 
D Vliv na ŽP 5 2 5 
E Zábor pozemků 3 1 2 

F Přesun autobusové 
zastávky 1 5 5 

G Délka výstavby 4 1 3 
H Výluka 4 2 3 
I Bezpečnost 1 3 1 
J Návaznost (studie) 3 1 1 
K Architektonické 1 2 1 
L Plynulost provozu 1 4 1 

Celkové vyhodnocení 2.88 2.21 2.56 
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Z výsledného vyhodnocení vychází nejlépe VARIANTA 2A. Je ovšem nutné brát 

v úvahu mé subjektivní hodnocení stanovených kritérií a jakou váhu jim přikládám. Podle 

váhy jsem přiděloval výsledné známky. Proto je u některých kritérií rozdíl ve 

známkovém hodnocení velký. Vítězná varianta nejlépe splňuje požadavky ekonomicko - 

technického hodnocení a má nejmenší vliv na ŽP.   

12. Závěr a doporučení 
Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit současný stav PHD a MHD v řešené 

lokalitě. Dále navrhnout variantní řešení přestupního terminálu v místě železniční zastávky 

Dolní Lutyně včetně ekonomicko - technického vyhodnocení. 

Stávající stav MHD a PHD odpovídá současné poptávce po hromadné dopravě. 

Obsluha mezi obcí Dolní Lutyně a městem Orlová je uskutečňována pouze autobusovými 

linkami. Katastrální území obce Dolní Lutyně a města Orlová je velice rozsáhlé, proto 

zajištění 100 % pokrytí území autobusovými zastávkami z hlediska dostupnosti by bylo 

ekonomicky a technicky náročné. Stávající stav pokrytí autobusovými zastávkami lze  tedy 

hodnotit jako uspokojivý. Kolejová doprava v této lokalitě zatím neexistuje. V současné době 

již existuje studie vlakotramvaje do Orlové, která by tento problém odstranila. Samotná 

realizace stavby vlakotramvaje je však prozatím oddalována. Urychlení realizace by mohla 

pomoci plánovaná výstavba průmyslové zóny Dolní lutyně. Díky průmyslové zóně by došlo 

k nárůstu pracovních míst a tím i ke zvýšení poptávky po hromadné dopravě. Stavba 

vlakotramvaje, která by propojovala Ostravu - Orlovou - Dolní Lutyni - Bohumín, umožňuje 

zlepšení obslužnosti hromadnou dopravou v dané lokalitě a zvýšení atraktivity území. 

Budoucí vývoj této problematiky je závislý na rozvoji měst a obcí ( například z hlediska 

populace ) a na případných investicích do tohoto kraje ( nabídka pracovních míst ). 

V diplomové práci byly navrženy 3 varianty řešení. V každé z variant je ještě 

navrženo variantní řešení autobusové zastávky Dolní Lutyně, Nerad, Dvůr. Z navrženého 

řešení autobusové zastávky jsem vybral tu variantu, která nejlépe vyhovovala mým 

požadavkům. Nejdůležitějším požadavkem je dostupnost zastávky k přestupnímu terminálu. 

Pro všechny 3 hlavní návrhy variant byla vybrána varianta A . Ostatní varianty uvádím jako 

možné další řešení. Pro již stanovené celkové návrhy 3 variant bylo provedeno ekonomicko - 

technické hodnocení doplněné o další kritéria. Z tohoto vyhodnocení vyšla jako nejvhodnější 
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VARIANTA 2A. Pokud však budeme brát v úvahu bezpečnost a plynulost dopravy je  

v tomto případě vhodnější VARIANTA 3A. 

V rámci diplomové práce jsem provedl dotazníkový průzkum určený pro obyvatele 

Dolní Lutyně, který má za úkol zjistit především dojíždění za prací a jakým způsobem je tato 

dojížďka uskutečňována ( druh dopravního prostředku ). Dotazníkový průzkum byl proveden 

jako doplňující část k hodnocení hromadné dopravy v řešené lokalitě. Výsledky zpracování 

dotazníků jsou součástí přílohy H, kde je popsán i celkový výsledek průzkumu. 
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[20] http://www.dolnilutyne.org/ 

[21] http://www.mesto-orlova.cz 

[22] http://www.rsd.cz 

[23] http://www.geology.cz  

[24] http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html 

[25] http://www.novabrik.cz/cz/novablok/ 

[26] http://www.siacity.cz/ 

[27] http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azkorozchodn%C3%A9_dr%C3%A1hy_ 

na_Ostravsku ( mapa úzkorozchodky, text ) 

[28] http://cs.wikipedia.org/wiki/Esko_v_Moravskoslezsk%C3%A9m_kraji 

[29] http://www.3csad.cz/ 

[30] http://drahy.fd.cvut.cz/archiv/Karlsruhe.ppt 

[31] http://www.fd.cvut.cz/personal/tyfal/str/ypzt/vlakotramvaje.pdf 

[32] http://www.atlaslokomotiv.net/loko-460.html 

[33] http://www.mapy.cz/ 

[34] http://www.csbeton.cz/cs 

[35] http://www.rekova.eu/ 
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13.5. Seznam výkresů 

 1) Mapa širších vztahů  1:35 000 

 2) Katastrální území obce Dolní Lutyně - územní plán - doprava  1:10 000 

 3) Schéma řešení kolejové dopravy v místě přestupního terminálu  1:- 

 4) Situace varianta 1A - zastávka Dolní Lutyně  1:500 

 5) Situace varianta 1B - autobusová zastávka Dolní Lutyně, Nerad Dvůr         1:500

 6) Situace varianta 1C - autobusová zastávka Dolní Lutyně, Nerad Dvůr     1:500 

 7) Varianta 1A - rozhledové poměry pro výjezd z parkoviště  1:250 

 8) Situace varianta 2A - zastávka Dolní Lutyně  1:500 

 9) Situace varianta 3A - zastávka Dolní Lutyně  1:500 

 10) Situace varianta 2B,3B - autobusová zastávka Dolní Lutyně, Nerad  

  Dvůr    1:500 

 11) Podélný profil nových kolejí varianta 1,3  1:1000/100 

 12)  Podélný profil hlavních kolejí varianta 1,3  1:1000/100 

 13) Charakteristický příčný řez - varianta 3A zastávka Dolní Lutyně  

  km 280,255 000   1:50 

 14) Vzorový příčný řez nástupištěm varianta 1A, 3A zastávka  

  Dolní Lutyně   1:50 

 15)  Vzorový příčný řez nástupištěm varianta 2A zastávka  

  Dolní Lutyně   1:50 
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14. Přílohy 

A. Fotodokumentace stávajícího stavu zastávky Dolní Lutyně a nádraží Orlová. 

  
  Obr.1 Železniční přejezd v místě zastávky.                    Obr.2 Zastávková budova. 

  
       Obr.3 Nástupiště směr Dětmarovice.                     Obr.4 Nástupiště směr Bohumín. 

  
Obr.5 Zastávkový přístřešek - směr Bohumín.     Obr.6   Zastávkový přístřešek - směr      
                                                                                                     Dětmarovice. 
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      Obr.7 Parkoviště před úpravou plochy.                        Obr.8 Stožár telekomunikace. 

  
  Obr.9 Elektrická jednotka 460-012-8 stojící          Obr.10 Protihluková zeď-nástupiště směr 
                         v zastávce.                                                            Dětmarovice. 

  
   Obr.11 Pohled na přístupovou rampu                  Obr.12 Reléový domek a domek stožáru       
                      k nástupišti.                                                               telekomunikace. 
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            Obr.13 Brána a trolejové vedení.                     Obr.14 Autobusová zastávka Dolní  
                                                                                                    Lutyně, Nerad dvůr. 

  
    Obr.15 Mostní objekt v místě nástupiště.        Obr.16 Mostní objekt v místě autobusové    
                                                                                   zastávky Dolní Lutyně, Nerad Dvůr. 

  
         Obr.17 Autobusové nádraží Orlová,          Obr.18 Autobusové nádraží Orlová - výstupní  
                odstavné plochy autobusů.                                                      hrany. 
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B. Současný stav linek MHD mezi obcí Dolní Lutyně a městem Orlová.  
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C. Silniční síť v řešené lokalitě - mezi Dolní Lutyní a Orlovou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bc. Vilém Lasák                                                                                   DIPLOMOVÁ PRÁCE 

  - 70 - 

D. Záplavové území v místě železniční zastávky Dolní Lutyně. 
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E. Integrovaný dopravní systém v řešené lokalitě. 
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F. Výpočet přechodu osové vzdálenosti kolejí pro VARIANTY 1A a 3A. 

Výpočet:   

1)Kružnicový oblouk      V = 50 km/hod. 

mVr 000,6255025,0.25,0 22
max =⋅==  

-ve stísněných poměrech: 

pro RP1   mVr 000,29550139,0.118,0 22
min =⋅==  

 
-minimální délka kružnicového oblouku je 15 m 

 
2)Minimální délka mezipřímé 

 

  pro RP1   mVl 500,125025,0.25,0min =⋅==  
   

Volím:  u = 15 m 
R = 625 m 

3)Výpočet vytyčovacích prvků 

    maad 6,10,46,512 =−=−=  

0200,0

2
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mutb 009,4015505,1222 =+⋅=+=   

-kontrola      mdb o 001,40
2912,2sin
6,1

sin
===

α
 

 
mba o 997,392912,2cos001,40cos. =⋅== α    

 
matc 987,64997,39505,1222 =+⋅=+=  

 
marcarcrd o 001,252912,2625.0 =⋅== α  
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G. Vytyčovací schéma kolejové spojky a přechodu osové vzdálenosti kolejí. 
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H. Vyhodnocení dotazníkového průzkumu. 

V průběhu měsíce října a listopadu byl proveden průzkum formou dotazníku. Otázky 

byly určeny pro občany Dolní Lutyně. Byly položeny otázky, které jsou popsány ve vzoru 

dotazníku. 

Vzor dotazníku: 

Vážení občané Dolní Lutyně, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, 
který chci využít pro svou diplomovou práci. Jsem studentem VŠB fakulty stavební a má 
diplomová práce se týká železniční zastávky Dolní Lutyně s přestupním terminálem směr 
Orlová. Dotazník je zcela anonymní. Děkuji Vám za ochotu a čas, který věnujete tomuto 
dotazníku. 

Otázky: 

1) Kam dojíždíte za prací ( do školy )? 

………………………………………………………………………………. 
 
2) Jaký dopravní prostředek využíváte ? 

□  auto        □  vlak       □  autobus      □  na kole       □  pěšky        □  kombinovaná 

doprava  
 
3) Jak dlouho Vám trvá cesta do práce ( do školy) ? 

………………………………………………………………………………. 
 
4) Uvítali by jste vlakové spojení s Dolní Lutyně do Orlové ? 

□  ano        □  ne       □  nevím 

5) Jaký druh dopravy upřednostňujete ? 

□  osobní ( autem, na kole, pěšky ) 

□  MHD, PHD  ( městská nebo příměstská hromadná doprava) 

6) Vlastní připomínky, návrhy a názory k této problematice. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Datum: ………….    
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Celkově dotazník vyplnilo 125 lidí. 

Vyhodnocení dotazníku: 

1) Kam dojíždíte za prací ( do školy )?  

Graf č.1

45

35

16

8

4

2

1

1

1

1

9

2

Dolní Lutyně
Bohumín
Orlová
Ostrava
Karviná
Dětmarovice
Havířov
Věřňovice
Petrovice u Karviné
Rychvald
Horní Suchá
po ČR nebo v rámci kraje  

 
2) Jaký dopravní prostředek využíváte ? 

Graf č.2

auto 41

vlak 11

autobus 24

na kole 4

pěšky 13

kombinace 32
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3) Jak dlouho Vám trvá cesta do práce ( do školy) ? 

Graf č.3
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4) Uvítali by jste vlakové spojení s Dolní Lutyně do Orlové ? 

Graf č.4

32

45

48
ANO

NE

NEVÍM

 

5) Jaký druh dopravy upřednostňujete ? 

Graf č.5

96
77%

29
23%

osobní (auto, kolo, pěšky)
MHD a PHD
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6) Vlastní připomínky, návrhy a názory k této problematice. 

Ze 125 vyplněných dotazníku mělo 23 lidí připomínky týkající se problematiky 

přepravy osob hromadnou dopravou v řešené lokalitě. Připomínky byly tohoto charakteru: 

- špatné spojení z Věřňovic do Orlové 

- zpoždění vlaků 

- nekvalitní hromadná doprava 

- špatná vazba vlak - autobus 

- autobusy jsou drahé a nepasují spoje 

- lepší MHD z Orlové na žel. zastávku Dolní Lutyně 

- špatná poloha žel. zastávky Dolní Lutyně 

- krádež kol 

- lepší přístřešky pro kola a vyhřívaná čekárna pro zimní období - žel. zastávka 

Dolní Lutyně 

- MHD zajíždějící z Orlové na žel. zastávku Dolní Lutyně by mohlo být pro mnoho 

lidí přínosem 

- vlakové spojení D. Lutyně - Orlová je zbytečné 

Závěr: 

Z vyhodnocení dotazníků vyplývá, že obyvatelé Dolní Lutyně nejvíce dojíždějí za 

prací do Bohumína, pokud neberu v úvahu práci v místě bydliště. Nejvíce používaným 

dopravním prostředkem je auto. Na druhém místě je to kombinovaná doprava, kdy je použita 

kombinace například kolo - vlak, auto - vlak nebo kolo - autobus, auto - autobus. Obec Dolní 

Lutyně se rozkládá na velké ploše a proto zajistit kvalitní hromadnou dopravu, která by 

uspokojila většinu občanu, je velice obtížné. Tento fakt lze brát jako jeden z důvodů proč je 

nejvíce využívána osobní doprava. Na otázku, jestli by uvítali občané Dolní Lutyně vlakové 

spojení do Orlové, byla nejčastější odpověď nevím. Z toho lze usuzovat, že občané jsou 

špatně informováni o této problematice a zřejmě málo kdo ví o zpracované studii 

vlakotramvaje propojující Dolní Lutyni s Orlovou a s Ostravou. Jeden z důvodů může být i to, 

že zřízení vlakové dopravy v Dolní Lutyní je pro některé špatně představitelné. 

Upřednostňovaná je nejvíce osobní doprava. Z uvedených připomínek vyplývá, že je vhodné 

hromadnou dopravu v řešené lokalitě zkvalitnit. Jedním z prostředků může být i vybudování 
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vlakového spojení propojující Bohumín - Dolní Lutyni - Orlovou - Ostravu. Kolejovou 

dopravu však musíme brát jako doplňující součást autobusových linek, které zajišťují 

hromadnou dopravu v řešené lokalitě. Vybudování vlakotramvaje vedoucí do Dolní Lutyně je 

hodně závislé na realizaci průmyslové zóny nebo na případných jiných investicích v této 

oblasti. 
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CH. Vizualizace navržených variant přestupního terminálu. 

-vizualizace je vytvořena ve hře TRS 2004 

 VARIANTA 1A 

 
Obr.1 Pohled na střed přestupního terminálu. 

 
Obr.2 Nástupiště vlakotramvaje směr Průmyslová zóna Dolní Lutyně. 
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Obr.3 Nástupiště vlakotramvaje směr Orlová. 

 

 

 
Obr.4 Přístup k nástupišti vlaku směr Bohumín. 
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Obr.5 Přístup k nástupišti vlaku směr Dětmarovice. 

 

 

 
Obr.6 Pohled na parkoviště a autobusovou zastávku Dolní Lutyně, Nerad Dvůr. 
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VARIANTA 2A 

 
Obr.1 Nástupiště vlaku směr Bohumín a vlakotramvaje směr Průmyslová zóna umístěné       

za sebou. 

 

 
Obr.2 Nástupiště vlakotramvaje směr Orlová umístěné za nástupištěm vlaku směr 

Dětmarovice. 
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 Obr.3 Pohled na parkoviště a mostní konstrukci přeložky silnice III/46812. 

 

 
Obr. 4 Pohled na nadchod + sjezdová lávka pro cyklisty, mostní konstrukci a přeložku silnice 

I/67. 
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Obr.5 Autobusová zastávka Dolní Lutyně, Nerad Dvůr umístěná za mostní konstrukcí na 

násypu. 

 

 
Obr.6 Pohled na mimoúrovňovou křižovatku silnice III/46812, přeložku silnice I/67 a 

přeložku potoku Lutyňka. 
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VARIANTA 3A 

 
Obr.1 Pohled na střed přestupního terminálu. 

 

 
Obr.2 Vlevo nástupiště vlaku směr Bohumín, vpravo nástupiště vlakotramvaje směr Orlová. 
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Obr.3 Vlevo nástupiště vlaku směr Dětmarovice, vpravo nástupiště vlakotramvaje pro směr 

Průmyslová zóna Dolní Lutyně. 

 

 
Obr.4 Pohled na přestupní terminál a přeložky silnic I/67 a III/46812. 
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Obr.5 Pohled na kolejovou spojku a konec nástupiště vlaku pro směr Bohumín. 

 

 
Obr.6 Přesunutá autobusová zastávka Dolní Lutyně, Nerad Dvůr. 

 



Bc. Vilém Lasák                                                                                   DIPLOMOVÁ PRÁCE 

  - 88 - 

I. Průjezdný průřez pro vlak a tramvaj. 

 

 


