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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na vybudování železničního spojení Letiště Ostrava 

s nedalekou tratí č. 325. Návrh trasy je variantním řešením trasy určené k realizaci. V úvodu 

práce popsán současný stav dopravy a popsáno zájmové území. V práci jsou navrženy dvě 

varianty vedení trati k letišti. Trasy jsou navrhnuty s ohledem na průmyslovou zónu Mošnov. 

Obě varianty jsou v práci porovnány a zhodnoceny. Je vybrána nejvhodnější z variant a ta je 

dále zpracována v rozsahu dokumentace k územnímu řízení. V textové části jsou vypracovány 

části Identifikační údaje, Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva. Výkresová část je 

přiložena jako přílohy diplomové  

 

Annotation  

The thesis is focused on building a track connection in raiway track in Skotnice – 

Airport Mošnov. Railroad is connecting to present railway No. 325. The proposal is a variant 

solution route trails designated for implementation. The introduction describes the current 

state of transportation and described the solvable area. In my thesis are proposed two variants 

of track. The tracks are designed with rescpect for the industrial zone Mosnov, this zone will 

be construct iin the nearest years. Both variants are compared and evaluated  in my work. The 

best of variants was selected a developed into a range of documentation for planning 

procedure. I elaborated the identification data accompanying summary report and technical 

report in the text of the developed part. Drawing part is attached in supplement. 
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1 Popis zájmového území 

Místo stavby navrhované trati se nachází v moravskoslezském kraji v okrese Nový 

Jičín, v blízkosti obce Mošnov. Krajina zde má rovinatý charakter bez výrazného zalesnění. 

Stromový porost se vyskytuje jen v malých plochách. Nadmořská výška území se pohybuje 

cca od 250 m n. m. do 270 m n. m. Krajinou protéká řeka Lubina, která však nijak neohrožuje 

území, v němž se stavba nachází, možnými záplavami. Koryto řeky je navrženo na průtok 

dvacetileté vody. Samotná lokalita se nachází mimo inundační území řeky.  

Území zájmové lokality je z východu ohraničeno obcí Mošnov, z jihu obcemi Sedlnice 

a Skotnice. Ze severu a severozápadu je lokalita ohraničena letištěm Ostrava – Mošnov. Na 

jihu lokality je vedena trasa trati č. 325 vedoucí z Veřovic do Studénky. Na tuto trať je 

napojena vlečka ČEPRO, vedoucí do areálu firmy ČEPRO. Areál firmy ČEPRO se nachází na 

jihu zájmové lokality, v blízkosti trati č. 325. V těsné blízkosti areálu firmy ČEPRO se rovněž 

nachází obalovna Sedlnice.  

V současné době se na území zájmové lokality nachází několik budov mající 

průmyslový a administrativní charakter a několik budov, v minulosti ve vlastnictví Armády 

České republiky. V lokalitě je plánována výstavba průmyslové zóny Mošnov a veřejného 

logistického centra.  Toto logistické centrum bude využívat blízkost letiště a bude také sloužit 

pro realizaci dopravy železnice – letecká doprava.  

2 Trať č. 325 

Historie trati se začala psát už v polovině 19. století. Vznik této trati závisel na 

vybudování c. k. Severní dráhy císaře Ferdinanda, po níž bylo zboží dopravováno do mnoha 

měst Rakouska – Uherska. Na této trati se nacházelo také město Studénka. Do studénky byl 

svážen kvalitní vápenec ze Štramberka a další výrobky z okolních továren. Doprava do 

Studénky byla realizována koňskými povozy, avšak doprava byla zdlouhavá, proto roku 1872 

bylo založené konsorcium na vybudování trati, To však v záměru nebylo úspěšné, a tak se trať 

dočkala svého vzniku až v roce 1881, kdy 18. prosince vyjel ze Studénky první vlak do 

Štramberku. Stavba trati trvala pouhých půl roku.  

Trať byla 19 km dlouhá a překonávala převýšení 120 m.  



Bc. Petr Nevlud  Diplomová práce 

 12 

Na trati bylo 7 stanic: 

- Studénka 

- Sedlnice  

- Skotnice 

- Příbor 

- Drholec nad Lubinou 

- Kopřivnice 

- Štramberk 

Výstavbou trati došlo k rozvoji průmyslu v okolních obcích. zejména ve Studénce, 

Kopřivnici a Štramberku. Po dráze bylo dopravováno hotové zboží a suroviny. Od roku 1882 

byla zřízena také osobní doprava. Osobní vozy byly připojeny k některým nákladním vlakům. 

Tato doprava byla v provozu až do roku 1950, kdy došlo k převzetí Studénko – Štramberské 

dráhy do správy ČSD.  

Trať do Veřovic byla prodloužena až v roce 1896, kdy mohla být napojena na trať 

vedoucí z Ostravy do Hulína. Při vzniku Československa byla z vojenských důvodů trať 

předána ČSD. Kolejový svršek však zůstav v rukou původních majitelů a ČSD musely platit 

za jeho užívání. Po druhé světové válce byla trať až do roku 1950 ve vlastnictví Vítkovických 

železáren. K 1. 1. 1951 byla zestátněna a předána k provozování ČSD. V padesátých letech 

došlo ke změně trasy trati z důvodu výstavby Mošnovského letiště. Stavba přeložky trati byla 

zahájena v roce 1956 a dokončena v roce 1959. Byly vybudovány nové nádraží ve Studénce, 

Sedlnici a roku 1981 také v Kopřivnici.  

3 Letiště Mošnov 

3.1 Historie letiště Mošnov 

První využitelné letiště v obci Mošnov bylo vybudováno koncem srpna 1939 

německou Luftwaffe. Letiště sloužilo jako základna letounům k útoku na Polsko na počátku 

druhé světové války. V průběhu války letiště nebylo využíváno. Do popředí zájmu se dostalo 

až závěrem války, kdy bylo užíváno ustupujícími německými vojsky. Před odchodem Němci 

letiště rozorali, aby jej nemohla užívat Rudá armáda. Letiště bylo však v krátké době 
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obnoveno a 1. května 1945 na něm přistála 1. československá letecká divize a soustředila na 

letišti velký počet svých letadel. 

Po druhé světové válce byla plocha letiště opět využívána k zemědělským účelům. 

V 50. letech přestává potřebám letecké dopravy vyhovovat stávající letiště v  

Ostravě – Hrabůvce a proto bylo rozhodnuto o vybudování nového, velkého moderního letiště 

v Mošnově. Letiště bylo vybudováno v letech 1956 až 1960. Stavba letiště se nachází v 

katastru několika obcí. Provoz na letišti byl zahájen 17. října 1959, kdy zde přistál první 

letoun, TU – 104 A. Letiště zajišťovalo zejména vnitrostátní provoz, ale také nepravidelné 

zahraniční lety. 

Letiště sloužilo civilnímu letectvu, ale hlavně sloužilo letectvu vojenskému. Na letišti 

měl sídlo stíhací a dopravní pluk a v pozdějších letech také vrtulníková letka. S postupným 

snižováním počtu armádní sil, ke kterému docházelo po roce 1993, se měnilo také letiště 

Mošnov. V roce 1995 byla posádka na letišti zrušena a vojenské letectvo bylo přesunuto na 

jiná letiště. Provoz letiště byl poté zajišťován Českou správou letišť. 

Letiště se postupně stalo důležitým leteckým uzlem. Je využíváno jak k vnitroletecké 

dopravě tak i k charterovým letům do celého světa. 

3.2 Současnost letiště 

Letiště Ostrava – Mošnov je největší regionální letiště na území České republiky, jeho 

vzletová a přistávací dráha měří na délku 3 500 m a široká je 63 m. Letiště důležitým 

dopravním centrem. Letiště leží ve vzdálenosti 20 km od Ostravy a slouží jako vstupní brána 

do regionu severní Moravy a také části Slovenska a Polska, a to díky své poloze poblíž 

státních hranic.  

 

Obr. 1: Letiště Mošnov 
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4 Charakteristika dopravy v okolí 

Letiště Mošnov je přístupné cestujícím veřejnou hromadnou dopravou. Z Ostravy je 

letiště obsluhováno přímými autobusovými spoji v cca hodinových intervalech. Spojení do 

Nového Jičína je realizováno spoji s jedním či dvěma přestupy. Intervaly spojů se pohybují v 

rozmezí 1 hod. až 2 hod. Velké množství přestupů se odráží v časové náročnosti dopravy. Čas 

potřebný pro dopravu do Nového Jičína autobusy se pohybuje v rozmezí 40 min až 90 min. 

Dostupnost letiště individuální dopravou je mnohem lepší. Letiště je s Ostravou 

spojeno silnicí I/58, vedoucí z Ostravy, přes Příbor do Rožnova pod Radhoštěm.  Z  

Frýdku-Místu a Nového Jičína je letiště dostupné po silnici I/48 vedoucí z Bělotína do Frýdku 

Místku. Z okolních obcí je letiště dobře dostupné po silnicích nižší kategorie a místních 

komunikacích.  V blízkosti letiště, cca 7 km, vede trasa Dálnice D1. Letiště je přístupné z 

dálnice silnicí II/464.  

Přímé železniční spojení na letiště není k dispozici. Nejbližší železniční trať č. 325 je 

ve vzdálenosti cca 2 km (k odbavovací hale). 

 

Obr. 2: Výřez z železniční mapy 
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Z důvodu absence přímého železničního spojení, bylo rozhodnuto o vybudování 

železniční trati k letišti. Byl proveden návrh spojení letiště Mošnov se stávající tratí č. 325, 

vedoucí z Veřovic do Studénky. Trasa trati byla navržena s napojením na trať č. 325 v úseku 

mezi žst. Sedlnice a obcí Studénkou. Jako varianta k tomuto návrhu byla navržena trasa 

odbočující z trati č. 325 a vedoucí přes vlečku ČEPRO. Tato varianta je předmětem této 

diplomové práce.  

 

Obr. 3: Situace variant 
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5 Návrhy variant trasy 

5.1 Základní informace 

Při návrhu tras bylo určujícím kritériem vést trať přes vlečku ČEPRO. Byly navrženy 

dvě varianty, lišící se směrovým vedením s ohledem na budoucí průmyslovou zónu. Obě 

varianty mají shodný počátek a ukončení svých řešení. Varianta1 a také varianta 2 jsou 

navrženy jako jednokolejné, s napojením trasy ve směru z Veřovic přes vlečku Mošnov a 

následným vedením k letišti. Na tratích je navržená vratná větev umožňující napojení trasy, ve 

směru letiště Mošnov – Studénka, na trať č. 325. Počátek tras je řešen odbočením ze stávající 

trati č. 325 a napojením se na vlečku ČEPRO, konkrétně na její výtažnou kolej. Odbočení z 

trati č. 325 je provedeno v přímé ve staničení km 9,121 560 a je uskutečněno pomocí výhybky 

JS49-1:9-300-Ppb. Staničení km 9,121 560 odpovídá staničení navrhovaných variant km 

0,000 000. Obě varianty jsou ukončeny v těsné blízkosti terminálu letiště železniční stanici, 

stanice je navržena jako hlavová se dvěma kolejemi a ostrovním nástupištěm. Pracovní název 

stanice je Letiště Mošnov. Varianta 1 i varianta 2 jsou navrženy se dvěma místy křížení se 

silnicí II/464. Křížení budou řešena jako úrovňové přejezdy se zabezpečením samočinnými 

závorami 

5.2 Železniční svršek 

Obě varianty mají navrženy shodný železniční svršek, tvořen kolejnicemi tvaru S 49 

na betonových pražcích tvaru SB 8P s žebrovými podkladnicemi tvaru S 4pl a svěrkami ŽS 4. 

Železniční svršek je navržen dle předpisu ČD-S3.[1] 

Kolejnice budou upevněny ve sklonu 1:20. Rozchod kolejí je v obou variantách 

navržen 1435 mm. Rozdělení pražců je navrženo typu „c“, což odpovídá 1 520 ks pražců na 

1 km koleje. 

5.3 Železniční spodek 

Vzhledem k charakteru a složení podloží je nevržen typ 2 železničního spodku, dle 

předpisu ČD-S4.[2] Železniční spodek je tvořen konstrukční vrstvou uloženou na zemní pláň. 

Konstrukční vrstva bude z drceného kameniva frakce 0-32 v tloušťce 500 mm. Zemní pláň 

bude svahována spádem 5 %. 
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Pláň tělesa železničního spodku má šířku 6 m v přímé. V oblouku s převýšením koleje 

od 30 mm včetně do 80 mm se rozšíří na vnější stranu o 0,1 m. V oblouku s převýšením 

koleje od 80 mm včetně do 150 mm včetně se rozšíří o 0,2 m. Sklony tělesa železničního 

spodku jsou předběžně navrženy ve sklonu 1:1,5. jelikož na trati není sklon terénu větší než 

1:6, není třeba navrhovat stupňovitou úpravu terénu. 

Odvodnění tělesa železničního spodku musí být navrženo důsledně, aby ve fázi 

provozu nedošlo k jeho deformaci. Odvodnění je umožněno sklonem zemní pláně. Voda je 

následně sbírána a vedena v otevřených příkopech podél trati. 

6 Varianta 1  

Varianta 1 je jednoduchou výhybkou a následným poloměrem o r1 = 750 m odkloněna 

z trati č. 325 na výtažnou kolej vlečky ČEPRO. Následně je vedena po stávající vlečce a kříží 

silnici II/464. Obloukem o poloměru r2 = 500 m je trasa vedena podél silnice II/464. 

Následným obloukem o poloměru r3 = 500 m je trasa směrována k letišti Mošnov, Trasa je 

vedena rovnoběžně s vzletovou a přistávací dráhou letiště. Trasa je ukončena železniční 

stanicí Mošnov. V opačném směru je trasa vedena vratnou větví se směrovým obloukem o 

poloměru r7 = 300 m a následně jednoduchou výhybkou napojena na trať č. 325.  

Na trati jsou navrženy tři lomy nivelety. Lomy jsou zaobleny parabolickými oblouky. 

Dva z oblouků jsou údolnicové a jeden je vrcholový. 

Celková délka trati je 6 009,098 m, to toho 385,680 m připadá na kolej č. 3. 

470,270 m připadá na vratnou větev trati, 4 883,148 m připadá na směr trasy 

Veřovice - Studénka. 

Tato varianta trati je vedena záměrně podél silnice II/464 a to z důvodu menšího 

narušení oblasti průmyslové zóny Mošnov. Další výhodou trati je, že kříží plánované účelové 

komunikace uvnitř průmyslové zóny pouze ve dvou místech.  Z důvodu souběžného vedení 

silnice II/464 a trasy trati se zhorší rozhledové poměry v místě křížení. Z tohoto důvodu se 

také prodlouží šířka železničního. 
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Obr. 4: Situace varianty 1 

7 Varianta 2   

Varianta 1 je jednoduchou výhybkou a následným poloměrem o r1 = 750 m odkloněna 

z trati č. 325 na výtažnou kolej vlečky ČEPRO. Následně je vedena po stávající vlečce a kříží 

silnici II/464. Trať kříží silnici v přímé a za přejezdem je vedena v původním přímém směru. 

Déle je trať obloukem o r4 = 500 m vedena podél letiště Mošnov, rovnoběžně s vzletovou a 

přistávací drahou. Trasa je taktéž ukončena železniční stanicí letiště Mošnov. V opačném 

směru se trať obloukem o r6 = 450 m a jednoduchou výhybkou napojuje na stávající  

trať č. 325. 

Na trati je navrženo 5 lomů nivelety. Lomy nivelety jsou zaobleny parabolickýni 

oblouky. Dva z nich jsou vrcholové a tři jsou údolnicové. 
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Celková délka trati je 5 971,285 m. Ve směru Veřovice – Mošnov je trať dlouhá 

4 638,733 m, kolej č. 3 je dlouhá 385,680 m a vratná větev má délku 946 872 m. 

Varianta 2 je vedena v místě křížení se silnicí II/464 přímým směrem. Je vedena 

v místech bývalé vlečky Mošnov. Při křížení se silnici II/464  tato varianta příznivější 

rozhledové poměry. Varianta 2 má oproti Varianty1 lepší směrové vedení, na trase se nachází 

pouze jeden směrový oblouk, což přispívá k pohodlí jízdy.  Trasa však rozděluje průmyslovou 

zónu, narušuje její celistvost.  

 

Obr. 5: Situace varianty 2 
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8 Porovnání variant 

Každá z variant je hodnocená samostatně pomocí předem daných kritérií. Každé 

z kritérií je hodnoceno známkou 1 až 5, přičemž známka 1 je považována za nejlepší. 

Výsledek hodnocení je vyjádřen aritmetickým průměrem známek. 

8.1 Hodnocení jednotlivých kritérií 

8.1.1 Směrové a výškové vedení 

při posuzování směrového vedení je brán v úvahu počet směrových oblouků, jejich 

poloměr jejich umístění. Při posuzování nejsou brány v úvahu směrové oblouky v místě 

napojení tras na vlečku ČEPRO (v obou variantách označeny r1), neboť jsou pro obě varianty 

shodné. Do hodnocení rovněž nejsou zahrnuty stávající směrové oblouky na vlečce ČEPRO a 

kolej č. 3, neboť je pro obě varianty totožná. 

Na trase varianty 1 je navržen směrový oblouk o poloměru r4 = 500 m. Oblouk je 

situován na počátku nově řešeného úseku. Oblouk zasahuje do místa křížení se silnicí II/464. 

Umístění přejezdu do místa směrového oblouku není normou ČSN 73 6380 zakázáno. „Nemá 

se nově zřizovat přejezd přes koleje v oblouku s převýšením Nelze zřizovat nové přejezdy s 

úhlem křížení menším než 75°. Stávající přejezdy je vhodné při přestavbě upravit tak, aby 

úhel křížení byl nejméně 75°.“ [3]. Norma dále uvádí podmínku: „Přejezd se nesmí nově 

zřídit přes kolej v přechodnici, vzestupnici a oblouku, pokud převýšení vytváří na pozemní 

komunikaci podélný sklon větší než 3 %, směřující proti sklonu pozemní komunikace“[3]. 

Tato podmínka je splněna, neboť převýšení koleje je v souladu s podélným sklonem silnice 

II/464. Druhý směrový oblouk na trati má poloměr r5 = 500 m. V tomto oblouku dochází 

k rozvětvení trati. Ve směru Mošnov – Studénka je v oblouku umístěna výhybka umožňující 

napojení vratné větve trati. Převýšení oblouku je navrženo 100 mm, což umožňuje do oblouku 

vložit výhybku. Je vyhověno požadavku normy ČSN 73 6360-1 „Velikost převýšení 

v kolejovém spojení a rozvětvení musí být navržena tak, aby byly dodrženy přípustné hodnoty 

převýšení podle 7.1.6.2 pro největší projektované rychlosti. S ohledem na tuto podmínku a na 

podmínky omezení převýšení v přímé koleji nelze ve výhybce v základním tvaru navrhnout 

převýšení vyšší než 100 mm a v obloukové oboustranné výhybce musí být převýšení nižší než 

100 mm.“ [4] Na vratné větvi je navržen jeden směrový oblouk o poloměru r7 = 300 m.  
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Výškové řešení trasy je navrženo s jedním lomem nivelety, ve směru 

Veřovice - Mošnov, který bude zaoblen údolnicovým obloukem o poloměru R1 = 50 000m. 

Na vratné větvi jsou navrženy dva výškové oblouky. Údolnicový o poloměru R2 = 10 000m a 

vrcholový o poloměru R 3 = 5 000 m. 

Směrové i výškové řešení odpovídá normám. Jelikož při vedení trasy je použito na 

krátkém úseku dvou směrových oblouků (mimo společné vedení tras), je tato situace 

ohodnocena proto známkou 2 

Směrové vedení varianty 2 je navrženo pouze s jedním obloukem o poloměru 

r4 = 500 m. V tomto oblouku je jako u předchozí varianty, vložena výhybka pro napojení 

vratné větve. Převýšení oblouku je navrženo 100 mm a vyhovuje požadavkům normy. [4]  

Výškové vedení je navrženo se třemi výškovými oblouky. Vrcholovým obloukem 

o poloměru R1 = 200 000 m, následnými údolnicovými oblouky o poloměrech R2 = 50 000m a 

R3 = 50 000 m. Na vratné větvi jsou navrženy dva výškové oblouky. Údolnicový o poloměru 

R4 = 100 000 m a vrcholový o poloměru R5 = 10 000 m. 

Varianta 2 je vedena téměř v přímém směru, proto je hodnocena známkou 1. 

8.1.2 Bezpečnost 

V obou variantách jsou navrženy dva železniční přejezdy. Přejezdy jsou navrženy 

z ekonomických důvodů jako úrovňové. Přejezdy jsou vybaveny samočinnými závorami. 

Z důvodu použití úrovňových přejezdů jsou varianty hodnoceny známkou 2. Varianta 1 

složitější rozhledové poměry, proto je ohodnocena celkovou známkou 3. 

8.1.3 Ekonomické hledisko 

Při porovnání variant z hlediska ekonomického řešení byly porovnávány náklady na 

jejich výstavbu. V tomto srovnávání byly brány v úvahu také společné úseky obou variant. 

Ceny za jednotlivé práce jsou uvedeny v tabulce č. 1 a tabulce č. 2. 
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Tab. 1: Kalkulace nákladů varianty 1 

Položka Jednotka Množství 

Cena za 

jednotku 

[K č] 

Cena 

celkem 

[K č] 

Cena 

celkem 

[K č] 

3 317 26 456 000 

740 5 902 000 Železniční 
spodek 

m 

385 

7 960 

3 070 000 

35 428 000 

7 531 11 974 000 

1 680 2 671 000 Kolejové lože 
- nové 

m3 

874 

1 590 

1 389 000 

16 034 000 

Kolejové lože 
- pročištění 

m3 3 552 317 1 125 000 1 125 000 

m 3 317 20 897 000 

  740 4 662 000 

Kolej S49 na 
pražcích 
betonových  
rozdělení "c"    385 

6 300 

2 425 000 

27 984 000 

Výhybka        
JS49 1:9 300 

ks 2 1 268 000 2 536 000 2 536 000 

Výhybka       
JS49 1:12 
500 

ks 1 1 345 000 1 345 000 1 345 000 

Nástupiště 
ostrovní 

m 180 15 000 2 700 000 2 700 000 

Plocha ze 
zámkové 
dlažby 

m2 5400 670 3 618 000 3 618 000 

Celková cena 90 770 000 
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Tab. 2: Kalkulace nákladů varianty 2 

Položka Jednotka Množství 

Cena za 

jednotku 

[K č] 

Cena 

celkem 

[K č] 

Cena 

celkem 

[K č] 

3 073 24 510 000 

974 7 553 000 Železniční 
spodek 

m 

385 

7 960 

3 070 000 

35 133 000 

6 975 11 090 000 

2 174 3 456 000 Kolejové lože 
- nové 

m3 

874 

1 590 

1 389 000 

15 935 000 

Kolejové lože 
- pročištění 

m3 3 552 317 1 125 000 1 125 000 

3 073 19 360 000 

974 5 966 000 

Kolej S49 na 
pražcích 
betonových  
rozdělění "c"  

m 

385 

6 300 

2 425 000 

27 751 000 

Výhybka        
JS49 1:9 300 

ks 2 1 268 000 2 536 000 2 536 000 

Výhybka       
JS49 1:12 
500 

ks 1 1 345 000 1 345 000 1 345 000 

Nástupiště 
ostrovní 

m 180 15 000 2 700 000 2 700 000 

Plocha ze 
zámkové 
dlažby 

m2 5400 670 3 618 000 3 618 000 

Celková cena 90 143 000 

 

Jelikož obě dvě varianty mají téměř shodnou cenu, jsou obě dvě hodnoceny shodně, 

známkou 1. 

8.1.4 Zásahy do průmyslové zóny. 

Při tomto porovnání bylo pohlíženo na budoucí začlenění trasy do průmyslové zóny.  

Varianta 1 je vedena souběžně se silnicí II/464, a posléze podél letiště Mošnov. Trasa 

je vedena podél průmyslové zóny a nijak ji nenarušuje. Varianta 2 je vedena napříč 
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průmyslovou zónou. Rozděluje ji na dvě části. V tomto hodnocení byla proto varianta 1 

ohodnocena známkou 1 a varianta 2 známkou 2. 

8.1.5 Možné křížení s komunikacemi navrhované průmyslové zóny 

V navrhované situaci průmyslové zóny je počítáno s vedením účelových komunikací 

uvnitř průmyslové zóny. Varianta 1 je vedena po okraji průmyslové zóny, a účelové 

komunikace by křížila v jednom místě. Varianta 2 by křížila komunikace ve dvou místech. 

Varianta 2 by rovněž křížila plánované přeložky inženýrských síti ve větším počtu křížení. 

Varianta 1 je hodnocena známkou 2 a varianta 2 známkou 3. 

Přehled hodnocení variant je uveden v tabulce č. 3 

Tab. 3: Porovnání variant 

Kritérium Trasa 1 Trasa 2 

Směrové a výškové vedení 2 1 

Bezpečnost 3 2 

Ekonomické hledisko 1 1 

Zásahy do průmyslové zóny 1 2 

Možné křížení s komunikacemi 
v navrhované průmyslové zóně 

2 3 

Aritmetický pr ůměr 1,8 1,8 

 

Při porovnání dosáhly obě varianty shodného výsledku 1,8. Z tohoto důvodu je 

provedeno hodnocení kritérií podle důležitosti Fullerovou metodou. Princip porovnání 

spočívá v porovnávání dvojic kritérií, z nichž vybereme to podstatnější, důležitější. Pro 

přehlednost jsou kritéria sestavena ve Fulárově trojúhelníku. 
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1 1 1 1 

2 3 4 5 

 2 2 2 

 3 4 5 

  3 3 

   4 5 

   4 

     5 

Obr. 6: Fullerův trojúhelník 

 

Tab. 4: Porovnání jednotlivých kritérií 

Kritérium Po čet voleb 
Pořadí 

významu 
Váha 

Váha podle 

wj 

Směrové a výškové vedení 2 3 3 0,2 

Bezpečnost 1 4 2 0,1 

Ekonomické hledisko 0 5 1 0 

Zásahy do průmyslové 
zóny 

4 1 5 0,4 

Možné křížení s 
komunikace mi v 
navrhované průmyslové 
zóně 

3 2 4 0,3 

SUMA 10     1 

 

Z porovnání jednotlivých kritérií, viz tabulka č. 4, vyplývá, že nejdůležitějšími kritérii 

jsou možné křížení s komunikacemi navrhované průmyslové zóny s váhou 30 % a zásahy do 

průmyslové zóny s váhou 40 %. 

Po vyhodnocení jednotlivých variant vychází jako vhodnější varianta 1. jedná se o 

variantu kdy je trasa trati vedena souběžně se silnicí II/464 a podél letiště Mošnov, vždy po 

okrajích budoucí průmyslové zóny Mošnov. Tato varianta je potom dále zpracována do 

podoby dokumentace k územnímu řízeni. 
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9 Identifika ční údaje  

Tato dokumentace byla zpracována jako diplomová práce. Průvodní a Technická 

zprávy jsou vypracovány dle vyhlášky č. 506/2006 Sb. [5]. Z důvodu návaznosti na textovou 

část diplomové práce jsou číslovány shodně s textovou části, dle směrnice děkanky č.7/2010 

[6] 

Název: Kolejová spojka Skotnice – Letiště Mošnov (přes vlečku ČEPRO) 

Vedoucí DP:  ing. Leopold Hudeček, Ph.d. 

Vypracoval:  Bc. Petr Nevlud 

Konzultant DP:  ing. Leopold Hudeček, Ph.d. 

Stupeň:  DÚR 

Parcely:  368; 813/12; 813/11; 822/2; 822/8; 822/13; 822/23; 822/26; 1028; 

1121/3; 1121/12; 1122/2; 1122/3; 1122/4; 1122/7; 1122/8; 1122/10; 

1122/11; 1122/12; 1122/13; 1125; 1129/1; 1130/4; 1137/1; 1141/1; 

1141/2; 1155/1; 1361/2; 1366/1; 1356/1; 1340/2; 1340/5; 1340/6; 1340/8; 

1340/9; 1340/10; 1340/12 

Datum:  listopad 2010   

10 Průvodní zpráva 

10.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

10.1.1 Poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce 

Stavba železniční trati leží na okraji obcí Sedlnice a Mošnov, v nezastavěném území. 

Trať je vedena přes vlečku ČEPRO. Jedinými stavbami v okolí jsou stavby přilehlých 

zásobníků pohonných hmot a blízké obalovny Sedlnice. Na území obce Mošnov je trať 

vedena územím, jež je určeno pro stavbu průmyslové zóny Mošnov. 
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10.1.2 Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 

Pro dané území byla vypracována územně plánovací dokumentace Územní plán 

velkého územního celku Beskydy. Dokumentace byla schválena 25. 3. 2002. Územně 

plánovací dokumentace byla několikrát změněna. Poslední změna je z 21. 9. 2006.  

10.1.3 Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Trasa je vedena územím, jež je v územně plánovací dokumentaci vedeno jako Plochy 

průmyslových a zemědělských areálů, skladových a technických zařízení. Na tomto území je 

plánována výstavba průmyslové zóny Mošnov a přilehlého veřejného logistického centra. V 

projektu je počítáno s možností napojení kolejiště průmyslové zóny na trať. Stavba je v 

souladu s územně plánovací dokumentací. 

10.1.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Tato dokumentace je zpracována k územnímu řízení. Je v souladu s požadavky 

dotčených orgánů 

10.1.5 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Ve směru z Veřovic je trať napojena na kolejiště vlečky ČEPRO, konkrétně na její 

výtažnou kolej. Trasa navržené trati je z části vedena po výše zmíněné vlečce ČEPRO a z 

části je vedena po nově vybudovaném železničním tělese. Ve směru ze Studénky je trasa 

napojena na stávající železniční trať č. 325. Trať ve dvou místech kříží silnici II. třídy 464. 

Jedná se o úrovňové křížení, přičemž přejezdy jsou zabezpečeny závorami.  

10.1.6 Geologická, geomorfologická a hydrologická charakteristik, včetně 

zdrojů nerostů a podzemních vod, území po zvláštní zásahy do 

zemské kůry a poddolovaných území. 

Z geomorfologického hlediska daná lokalita náleží do provincie Západní Karpaty, 

soustava Vněkarpatské sníženiny k podsestavě Západních Vněkarpatských sníženin do celku 

Moravská brána.. 

Dle typologického členění reliéfu je území popisováno jako plochá pahorkatina 

kvartérních struktur v oblastech pleistocenních kontinentálních zalednění. Nadmořská výška 

oblasti se pohybuje v rozmezí od cca od 250 m n.m. do 270 m n.m. 
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Dle klimatických podmínek zájmové území náleží do klimatické oblasti MT10, pro 

kterou je charakteristické dlouhé a teplé mírně suché léto, krátké přechodné období s mírně 

teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátkou zimou s krátkým obdobím sněhové 

pokrývky. Průměrná teplota vzduchu v měsíci lednu je -2 °C až -3 °C, v měsíci červenci 

17 °C až 18 °C. Průměrný srážkový úhrn ve vegetačním období je cca 400 mm, v zimním 

období cca 25 mm. Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm se pohybuje v rozmezí 100 

dnů až 120 dnů. 

10.1.7 Poloha vůči záplavovému území 

Daná lokalita se nenachází v záplavovém území. Koryto řeky Lubiny je vedeno v 

dostatečné vzdálenosti od navrhované trasy. Koryto řeky je regulováno a navrženo na průtok 

dvacetileté vody. Trasa trati je vedena ve vzdálenosti cca 550 m od hranice inundačního 

území. 

10.1.8 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru 

nemovitosti 

Parcelní číslo: 1137/1  

Výměra [m2]: 93876  

Katastrální území: Sedlnice 747009  

Číslo LV: 978  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BILOVEC,4-9/2  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Způsob využití: dráha  

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Česká republika 
  

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno Adresa Podíl 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00 
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Parcelní číslo: 1028  

Výměra [m2]: 416  

Katastrální území: Sedlnice 747009  

Číslo LV: 176  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BILOVEC,4-8/3  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří  

Budova na parcele: č.p. 16 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

SJM Malík Stanislav a Malíková 
Marie 

16, Sedlnice, 742 56 
 

 

Parcelní číslo: 1141/2  

Výměra [m2]: 426  

Katastrální území: Sedlnice 747009  

Číslo LV: 767  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BILOVEC,3-9/1  

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK  

Způsob využití: jiná plocha  

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 191/9, Praha, Vysočany, 190 00 
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Parcelní číslo: 1141/1  

Výměra [m2]: 8678  

Katastrální území: Sedlnice 747009  

Číslo LV: 10002  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BILOVEC,3-9/1  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Česká republika 
  

Správa nemovitostí a vlastnictví státu 

Jméno Adresa Podíl 

Pozemkový fond České 
republiky 

Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00  
 

 

Parcelní číslo: 1155/1  

Výměra [m2]: 73477  

Katastrální území: Sedlnice 747009  

Číslo LV: 1098  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BILOVEC,4-8/3  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Způsob využití: silnice  

Druh pozemku: ostatní plocha 
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Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj  28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00 
 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 

Jméno Adresa Podíl 

Správa silnic Moravskoslezského 
kraje, příspěvková organizace 

Úprkova 795/1, Ostrava, Přívoz, 702 23   
 

 

Parcelní číslo: 1122/2  

Výměra [m2]: 114  

Katastrální území: Sedlnice 747009  

Číslo LV: 883  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BILOVEC,3-9/1  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Druh pozemku: orná půda 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská Ostrava, 
729 30 

 

 

Parcelní číslo: 1122/3  

Výměra [m2]: 2774  

Katastrální území: Sedlnice 747009  

Číslo LV: 883  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BILOVEC,3-9/1  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Druh pozemku: orná půda 
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Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská Ostrava, 
729 30 

 

 

Parcelní číslo: 1122/7  

Výměra [m2]: 5809  

Katastrální území: Sedlnice 747009  

Číslo LV: 883  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BILOVEC,3-9/1  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Druh pozemku: orná půda 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská Ostrava, 
729 30 

 

 

Parcelní číslo: 1122/4  

Výměra [m2]: 2993  

Katastrální území: Sedlnice 747009  

Číslo LV: 883  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BILOVEC,3-9/1  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Druh pozemku: orná půda 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská Ostrava, 
729 30 
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Parcelní číslo: 1122/12  

Výměra [m2]: 8681  

Katastrální území: Sedlnice 747009  

Číslo LV: 883  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BILOVEC,4-8/4  

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK  

Druh pozemku: orná půda 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská Ostrava, 
729 30 

 

 

Parcelní číslo: 1122/13  

Výměra [m2]: 6071  

Katastrální území: Sedlnice 747009  

Číslo LV: 883  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BILOVEC,4-8/4  

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK  

Druh pozemku: orná půda 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská Ostrava, 
729 30 
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Parcelní číslo: 1122/8  

Výměra [m2]: 11241  

Katastrální území: Sedlnice 747009  

Číslo LV: 883  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BILOVEC,4-8/4  

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK  

Druh pozemku: orná půda 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská Ostrava, 
729 30 

 

 

Parcelní číslo: 1122/10  

Výměra [m2]: 2860  

Katastrální území: Sedlnice 747009  

Číslo LV: 883  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BILOVEC,4-8/4  

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK  

Druh pozemku: orná půda 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská Ostrava, 
729 30 
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Parcelní číslo: 1129/1  

Výměra [m2]: 3011  

Katastrální území: Sedlnice 747009  

Číslo LV: 778  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BILOVEC,4-8/4  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Způsob využití: manipulační plocha  

Druh pozemku: ostatní plocha 

 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00 
 

 

Parcelní číslo: 1361/2  

Výměra [m2]: 14685  

Katastrální území: Mošnov 699934  

Číslo LV: 452  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: STEP2880,V.S.XVII-12-06  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Druh pozemku: orná půda 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 0 
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Parcelní číslo: 1366/1  

Výměra [m2]: 5875  

Katastrální území: Mošnov 699934  

Číslo LV: 452  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: STEP2880,V.S.XVII-12-06  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Druh pozemku: orná půda 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 0 
 

 

Parcelní číslo: 1356/1  

Výměra [m2]: 104824  

Katastrální území: Mošnov 699934  

Číslo LV: 452  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: STEP2880,V.S.XVII-12-06  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 0 
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Parcelní číslo: 1340/8  

Výměra [m2]: 41206  

Katastrální území: Mošnov 699934  

Číslo LV: 452  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: STEP2880,V.S.XVII-12-02  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Způsob využití: jiná plocha  

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 0 
 

 

Parcelní číslo: 1340/9  

Výměra [m2]: 4374  

Katastrální území: Mošnov 699934  

Číslo LV: 452  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: STEP2880,V.S.XVII-12-02   

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Způsob využití: ostatní komunikace  

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 0 
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Parcelní číslo: 1340/6  

Výměra [m2]: 7997  

Katastrální území: Mošnov 699934  

Číslo LV: 452    

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: STEP2880,V.S.XVII-12-02  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Způsob využití: jiná plocha  

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 0 
 

 

Parcelní číslo: 1340/10  

Výměra [m2]: 4998  

Katastrální území: Mošnov 699934  

Číslo LV: 452  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: STEP2880,V.S.XVII-12-02  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Způsob využití: jiná plocha  

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 0 
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Parcelní číslo: 1340/5  

Výměra [m2]: 80422  

Katastrální území: Mošnov 699934  

Číslo LV: 452  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: STEP2880,V.S.XVII-12-02  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Způsob využití: jiná plocha  

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 0 
 

 

Parcelní číslo: 1340/12  

Výměra [m2]: 992  

Katastrální území: Mošnov 699934  

Číslo LV: 452  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: STEP2880,V.S.XVII-12-02  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Způsob využití: ostatní komunikace  

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 0 
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Parcelní číslo: 1340/2  

Výměra [m2]: 943  

Katastrální území: Mošnov 699934  

Číslo LV: 452  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: STEP2880,V.S.XVII-12-02  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Způsob využití: ostatní komunikace  

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 0 
 

 

Parcelní číslo: 813/12  

Výměra [m2]: 1639  

Katastrální území: Mošnov 699934  

Číslo LV: 452  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: STEP2880,V.S.XVII-12-03  

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK  

Způsob využití: ostatní komunikace  

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 0 
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Parcelní číslo: 368  

Výměra [m2]: 1759  

Katastrální území: Mošnov 699934  

Číslo LV: parcela není zapsána na LV  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: STEP2880,V.S.XVII-12-04  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Druh pozemku: trvalý travní porost 

 

Parcelní číslo: 822/13  

Výměra [m2]: 92  

Katastrální území: Mošnov 699934  

Číslo LV: 452  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: STEP2880,V.S.XVII-12-03  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Způsob využití: ostatní komunikace  

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 0 
 

 

Parcelní číslo: 813/11  

Výměra [m2]: 6470  

Katastrální území: Mošnov 699934  

Číslo LV: 452  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: STEP2880,V.S.XVII-12-03  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Způsob využití: ostatní komunikace  

Druh pozemku: ostatní plocha 
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Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 0 
 

 

Parcelní číslo: 822/26  

Výměra [m2]: 3618  

Katastrální území: Mošnov 699934  

Číslo LV: 452  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: STEP2880,V.S.XVII-12-03  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Způsob využití: ostatní komunikace  

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 0 
 

 

Parcelní číslo: 822/8  

Výměra [m2]: 2196  

Katastrální území: Mošnov 699934  

Číslo LV: 452  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: STEP2880,V.S.XVII-12-03  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Způsob využití: jiná plocha  

Druh pozemku: ostatní plocha 
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Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 0 
 

 

Parcelní číslo: 822/23  

Výměra [m2]: 100124  

Katastrální území: Mošnov 699934  

Číslo LV: 452  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: STEP2880,V.S.XVII-12-03  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Způsob využití: jiná plocha  

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 0 
 

 

Parcelní číslo: 1125  

Výměra [m2]: 3515  

Katastrální území: Sedlnice 747009  

Číslo LV: 778  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BILOVEC,4-8/4  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Druh pozemku: zahrada 
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Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 0 
 

 

Parcelní číslo: 1122/11  

Výměra [m2]: 23581  

Katastrální území: Sedlnice 747009  

Číslo LV: 883  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BILOVEC,4-8/4  

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK  

Druh pozemku: orná půda 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská Ostrava, 
729 30 

 

 

Parcelní číslo: 1130/4  

Výměra [m2]: 429  

Katastrální území: Sedlnice 747009  

Číslo LV: 883  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BILOVEC,4-8/4  

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK  

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská Ostrava, 
729 30 
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Parcelní číslo: 1121/3  

Výměra [m2]: 6989  

Katastrální území: Sedlnice 747009  

Číslo LV: 778  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí   

Mapový list: BILOVEC,4-9/2  

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK  

Druh pozemku: trvalý travní porost 

 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 0 
 

 

Parcelní číslo: 1121/12  

Výměra [m2]: 4585  

Katastrální území: Sedlnice 747009  

Číslo LV: 778  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BILOVEC,4-9/2  

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK  

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 0 
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10.1.9 Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové 

trasy 

Stavební pozemek bude po dobu výstavby přístupný pro silniční vozidla ze silnice 

II/464 a ze stávajících účelových komunikací v areálu budoucí průmyslové zóny. Přístupové 

cesty budou opatřeny krytem ze silničních panelů, a to v minimální délce 20m od hrany 

přístupové komunikace. Přístup staveniště po železnici je umožněn po vlečce ČEPRO. 

10.1.10 Zjištění vody a energií po dobu výstavby 

Voda nutná po dobu výstavby bude využívána k účelům výrobním a sociálně-

hygienickým. Voda bude na staveniště dovážena přívěsovými cisternovými vozy a z nich dále 

distribuována provizorním vodovodním potrubím. Odběr elektrické energie bude na staveništi 

zajišťován pomocí dieselelektrických agregátů. 

10.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

10.2.1 Účel užívání stavby 

Trať bude soužit k přímému železničnímu spojení letiště Mošnov s železniční tratí 

č. 325. 

Trať umožní rychlou a pohodlnou dopravu na letiště. Trať je vedena částečně přes 

vlečku ČEPRO, bude tudíž také užívána pro obsluhu areálu ČEPRO. V současnosti je daný 

úsek trati k tomuto účelu využíván.  V projektu je počítáno s budoucím napojením kolejiště 

vlečky z plánované průmyslové zóny Mošnov na trať.  

10.2.2 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

10.2.3 Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu železniční trati s tím, že část trati je vedena po stávajícím 

kolejišti vlečky ČEPRO. Stávající osa vlečky nebude nijak upravovaná a pozměňována. 

Stavební úpravy vlečky spočívají pouze ve vybudování spojení s tratí č. 325, na výtažné koleji 

vlečky. Na vlečce se nachází zemní zarážedlo. To bude odstraněno a trasa dále vedena dle 

výkresové části. 
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10.2.4 Etapizace výstavby 

Stavba trati bude probíhat ve dvou etapách. V první etapě se vybuduje trať ve směru z 

Veřovic na letiště Mošnov (přes vlečku ČEPRO) ve druhé etapě bude vybudováno spojení ve 

směru letiště Mošnov – Studénka. Nástupiště a krytá hala, které jsou součástí stavby, budou 

vybudovány v první etapě. 

10.3 Orientační údaje stavby 

10.3.1 Základní údaje o kapacitě stavby  

Tato kapitola se nepopisuje vzhledem k charakteru stavby. 

10.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové 

vody 

Tato část není řešena. 

10.3.3 Celková spotřeba vody 

Tato kapitola se nepopisuje vzhledem k charakteru stavby. 

10.3.4 Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod. 

Tato část není řešena. 

10.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné 

komunikační sítě 

Tato část není řešena. 

10.3.6 Předpokládané zahájení výstavby 

Pravděpodobné zahájení stavby je předpokládáno v březnu 2012.  

10.3.7 Předpokládaná lhůta výstavby 

Doba výstavby je odhadnuta na 2 roky. Výstavba by měla být zahájena v březnu 2012 

a ukončena v září 2014. 
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11 Souhrnná technická zpráva 

11.1 Popis stavby 

11.1.1 Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Záměrem projektu je spojit letiště Leoše Janáčka Ostrava (letiště Mošnov či letiště 

Ostrava) s železniční sítí. Letiště bude propojeno s tratí č. 325 vedoucí z Veřovic do 

Studénky. Stavba má za úkol umožnit dostupnost letiště po železnici. V blízkosti letiště se 

počítá s vybudováním průmyslové zóny pro rozšíření podnikatelských aktivit v 

Moravskoslezském kraji. Kromě průmyslové zóny je zde počítáno s vybudováním veřejného 

logistického centra. Oba tyto areály budou požadovat napojení na železniční síť. Také k 

tomuto účelu bude sloužit navrhovaná trasa. Kolejiště vlečky průmyslové zóny Mošnov bude 

moci být na plánovanou trasu napojeno, stejně tak bude možnost vybudovat v blízkosti trasy 

kolejiště veřejného logistického centra. Trasa navrhované trati bude vedena po stávající 

vlečce ČEPRO a dále po ně vybudovaném železničním tělese. 

11.1.2 Zhodnocení staveniště 

V územním plánu velkého územního celku Beskydy je plocha staveniště zařazena 

mezi plochy průmyslových a zemědělských areálů, skladových a technických zařízení. 

Staveniště se nachází v katastrálním území Mošnov (699934) a v katastrálním území 

Sedlnice  (747009). Staveniště se nachází v prostoru odděleném východně obcí Skotnice, 

západně obcí Sedlnice, ze severu je staveniště ohraničeno obcí Mošnov a plochou letiště 

Leoše Janáčka Ostrava. Trasa navrhované trati začíná napojením na stávají trať č. 325 v 

katastrálním území Sedlnice. Napojení bude provedeno na stávající výtažnou kolej vlečky 

ČEPRO. V současném stavu je tato kolej ukončena zemním zarážedlem, které bude 

odstraněno. Trasa bude dále vedena po trati vlečky. V současnosti je vlečka ukončena zemním 

zarážedlem v blízkosti silnice II/464. Toto zarážedlo bude odstraněno a trasa bude dále 

vedena po nově zbudovaném železničním tělese. Trasa bude křížit silnici II/464. Bude 

zapotřebí vybudovat nový železniční přejezd. Přejezd bude vybudován jako úrovňový, 

zabezpečený samočinnými závorami. 

Trasa bude dále vedena nezastavěnou krajinou podél silnice II/464. Krajina, v níž bude 

trasa vedena je v současné době odlesněna, zbavena stromového a keřového porostu, 

připravena na vybudování průmyslové zóny Mošnov a souvisejících staveb. Trasa navrhované 
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trati bude dále vedena podél stávající účelové komunikace, rovnoběžně s přistávací a 

vzletovou dráhou letiště Mošnov, v jeho těsné blízkosti. Trasa bude ukončena v těsné 

blízkosti odbavovací haly letiště Mošnov. Krajina v blízkosti letiště je zastavěna nově 

budovanými stavbami pro průmysl, jež budou zahrnuty do průmyslové zóny Mošnov. V okolí 

navrhované trasy trati se nachází malé množství objektů, již nevyužívaných nebo 

využívaných částečně, v minulosti v majetku Armády České republiky. Tyto objekty jsou již 

bourány, neboť nevyhovují záměru průmyslové zóny Mošnov. Vzniklá plocha, uvolněná 

demolicí těchto objektů, bude sloužit výstavbě navrhované trati a průmyslové zóny Mošnov.  

V opačném směru (směr Mošnov - Studénka) je trať vedena po nově vybudovaném 

tělese. Trať kříží silnici  II/464. Tento přejezd je rovněž navržen jako úrovňový, zabezpečený 

samočinnými závorami. Napojení na trať č. 325 je pomocí jednoduché výhybky.  

V ploše budoucí průmyslové zóny se nachází účelové komunikace. Některé z těchto 

komunikací budou odstraněny. V dané lokalitě dojde také k výstavbě nových komunikací. 

Trasa trati je vedena s ohledem na možné vedení pozemních komunikací. Trasa je navržena 

jen s jedním budoucím křížením s účelovou komunikací.  

Stávající sítě, jež se nacházejí v daném území, jsou ve větší míře přeloženy, nebo se 

jejich přeložky realizují. Jedná se o vedení vodovodního řadu Letiště Ostrava, venkovní 

elektrické 22 kV, podzemní kabelová vedení 6 kV, telefonní kabel STP Český Telecom (O2) 

a dispečerský kabel Letiště Ostrava.  

Z geomorfologického hlediska daná lokalita náleží do provincie Západní Karpaty, 

soustava Vněkarpatské sníženiny k podsestavě Západních Vněkarpatských sníženin do celku 

Moravská brána. 

Dle typologického členění reliéfu je území popisováno jako plochá pahorkatina 

kvartérních struktur v oblastech pleistocenních kontinentálních zalednění. Nadmořská výška 

oblasti se pohybuje v rozmezí od cca od 250 m n.m. do 270 m n.m. 

Dle klimatických podmínek zájmové území náleží do klimatické oblasti MT10, pro 

kterou je charakteristické dlouhé a teplé mírně suché léto, krátké přechodné období s mírně 

teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátkou zimou s krátkým obdobím sněhové 

pokrývky. Průměrná teplota vzduchu v měsíci lednu je -2 °C až -3 °C, v měsíci červenci 

17 °C až 18 °C. Průměrný srážkový úhrn ve vegetačním období je cca 400 mm, v zimním 
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období cca 25 mm. Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm se pohybuje v rozmezí 100 

dnů až 120 dnů.  

11.1.3 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Jelikož se jedná o stavbu inženýrského charakteru, není věnována tak značná 

pozornost architektonickému a výtvarnému řešení. Trasa navrhované trati je vedena v 

současné době převážně nezastavěnými oblastmi obcemi Mošnov a Sedlnice. V blízkosti 

navrhované trasy trati se nachází zástavba průmyslového charakteru. Jedná se zejména o areál 

ČEPRO se zásobníky pohonných hmot a obalovnu Sedlnice. V budoucím areálu průmyslové 

zóny bude zástavba tvořena halami a objekty jednotlivých podniků a překladištěm veřejného 

logistického centra. Charakter zástavby bude průmyslový. Trať bude ukončena ostrovním 

nástupištěm, jež bude kryté a částečně bude kryto nově postavenou nádražní halou. Její 

architektonické pojetí není nijak určeno, mělo by být v souladu s architektonickým stylem 

odbavovací haly Letiště Ostrava, v jejíž těsné blízkosti se bude nacházet. 

11.1.4 Zásady technického řešení 

Trasa je navržena jako jednokolejná s normálním, rozchodem 1435 mm. Pouze v 

navrhované stanici je trať rozvětvená, dvojkolejná. Železniční svršek na stávající vlečce je 

složen z kolejnice S 49, jež je nepřímo upevněna k pražcům pomocí rozponové podkladnice 

T 8. Kolejnice je k podkladnici upevněna svěrkou T 5 a svěrkou T 6 pomocí svěrkových 

šroubů, dvojitých pružných kroužku Fe 6 a matic M 24. Podkladnice je připevněna k 

betonovému pražci pomocí dvojice vrtulí R 1 a polyetylénové podložky, vložené mezi 

betonový pražec a podkladnicí. Na vlečce je použit pravděpodobně betonový pražec SB 4.  

Železniční svršek na nově budovaných úsecích trati je tvořen kolejnicemi tvaru S 49 

na betonových pražcích tvaru SB 8P s žebrovými podkladnicemi tvaru S 4pl a svěrkami ŽS 4. 

Rozdělení pražců je typu „c“. Ve výhybkových spojeních a rozvětveních bude použito 

dřevěných pražců. 

Kolejové lože je navrženo z drceného kameniva frakce 32-63, kamenivo musí být 

třídy BI. Původ kameniva, zda jde o přírodní nebo recyklované bude upřesněno v dalším 

stupni dokumentace. Kolejové lože je navrženo v minimální tloušťce 400 mm. 
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11.1.4.1 Železniční spodek 

Těleso železničního spodku je tvořeno ze soudržných zemin. Pláň zhotovená ze 

soudržných zemin je ve sklonu 5,0 %. Na této pláni je uložena konstrukční vrstva z drceného 

kameniva frakce 0-32 v minimální tloušťce 500 mm. Pláň tělesa železničního spodku je ve 

sklonu 0,00 %. 

11.1.4.2 Směrové řešení 

 Trasa trati je napojena na stávající trať č. 325 vedoucí z Veřovic do Studénky. Ve 

směru Veřovice – Mošnov je trať napojena na stávající vlečku ČEPRO, přes kterou je trať 

částečně vedena. Napojení je provedeno pomocí výhybky č. 1 typu JS49-1:9-300-Ppb. Za 

touto výhybkou trasa pokračuje přímou v délce 15,946 m, na tuto přímou navazuje směrový 

oblouk o poloměru r1 = 750 m. Aby bylo možné toto napojení, dojde k odstranění části 

výtažné koleje, a to v délce 58,992 m. Trať je dále vedena po stávající vlečce ČEPRO. V 

délce 662,605 m je trasa vedena v přímé, po ní následuje stávající levotočivý oblouk o 

poloměru r2 =500 m. na tomto oblouku je umístěna stávající výhybka č. M2 JS49-1:12-500-

Llb. Trasa je vedena přes výhybku v přímém směru. V délce 6,887 m za výhybkou je trať 

vedena v přímé a následně je vedena v pravotočivém oblouku o poloměru r3 = 1 000 m. Za 

tímto obloukem následuje přímá v délce 558,881 m. Za přímou je trasa dále vedena po nově 

vybudovaném železničním tělese. Je vybudován nový směrový oblouk o poloměru 

r4 = 500 m. Před vybudováním toho oblouku je nutné demontovat část současné koleje, a to v 

délce 146,446 m. Současně bude odstraněno stávající zemní zarážedlo, jež ukončuje stávající 

vedení vlečky. Po oblouku r4 = 500 m následuje přímá v délce 79,658 m. Po tomto úseku je 

trasa vedena v pravotočivém oblouku o poloměru r5 = 500 m. Na tomto oblouku je 

vybudována výhybka č.2 JS49-1:12-500-Llb. Výhybka bude sloužit k napojení vratné větve 

trasy (k napojení směru Studénka – Mošnov). Po oblouku následuje přímá v délce 1 773,766 

m. Trasa je ukončena betonovým zarážedlem umístěným ve stanici. Na tomto úseku je 

navržena výhybka č. 4 JS49-1:9-300-Llb. Touto výhybkou dojde k rozvětvení koleje, bude 

zřízena kolej č. 3, jež bude tvořena přímým úsekem v délce 68,890 m, obloukem o poloměru 

r6 = 500 m a přímým úsekem délky 213,065 m. Kolej č. 3 je rovněž ukončena betonovým 

zarážedlem. Vratná větev trati je tvořena výše zmíněnou výhybkou č. 3 JS49-1:12-500-Lpb za 

níž následuje přímá v délce 158,328 m a oblouk o poloměru r7=300 m, za obloukem je přímý 

úsek o délce 46,824 m a výhybka č. 5 JS49-1:9-300-Llb. Tato výhybka slouží k napojení trasy 

navrhované trati na stávající trať č. 325.  
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11.1.4.3 Popis směrových oblouků 

Stávající směrové oblouky na vlečce ČEPRO jsou ponechány bez úprav. Nové 

směrové oblouky jsou navrženy se symetrickými přechodnicemi. Přechodnice jsou tvaru 

klotoidy. Převýšení oblouků je navrženo dle vzorce 1 

R

V
DN

2

1

1,7 ⋅=  (1) 

kde: V  je rychlost 

 R   poloměr oblouku 

 

Největší navržené převýšení, 115 mm, vyhovuje požadavku maximálního možného 

převýšení Dmax = 160 mm. Převýšení směrového oblouku č. 5, D = 100 mm vyhovuje 

maximálnímu možnému převýšení pro koleje ve výhybce Dmax=  100 mm a maximálnímu 

převýšení koleje v přímé Dmax = 100 mm.  

Nedostatky převýšení jsou spočteny podle vzorce: 

D
R

V
I −⋅=

28,11
 (2) 

kde: V  je rychlost 

 R   poloměr oblouku 

 D    převýšení oblouku 

 

Největší navržený nedostatek převýšení, 92 mm, vyhovuje mezní hodnotě převýšení  

Ilim = 100 mm.  
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Směrový oblouk č. 1 

Parametr Hodnota  Parametr Hodnota 

r1 500 m  lp 32,900 m 

v 70 km/h  m 0,060 m 

p 47 mm  t 57,892 m 

I 31 mm  a 157 

α 6,3402  typ přechodnice klotoida 

do 50,090 m  staničení počátku 0,049 143 

n 10·v  staničení konce 0,165 037 

  

Směrový oblouk č. 2 

Tento oblouk není nově navržen, je součástí stávající trasy vlečky ČEPRO. 

Parametr Hodnota 

r2 500 m 

v 40 km/h 

p 0 mm 

I 38 mm 

α 18,007 

do 45,322 m 

t 79,222  m 

typ přechodnice - 

staničení počátku 0,827 642 

staničení konce 0,872 964 
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Směrový oblouk č. 3 

Tento oblouk není nově navržen, je součástí stávající trasy vlečky ČEPRO. 

Parametr Hodnota 

r3 1 000 m 

v 40 km/h 

p 0 mm 

I 19 mm 

α 4,879 

do 85,148 m 

t 79,222  m 

typ přechodnice - 

staničení počátku 0,9210445 

staničení konce 1,006 593 

  

Směrový oblouk č. 4 

Parametr Hodnota  Parametr Hodnota 

r4 500 m  lp 104,400 m 

v 90 km/h  m 0,908 m 

p 116 mm  t 182,223 m 

I 76 mm  a 228 

α 29,107  typ přechodnice klotoida 

do 149,605 m  staničení počátku 1,565 474 

n 10·v  staničení konce 1,923 878 
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Směrový oblouk č. 4 

Parametr Hodnota  Parametr Hodnota 

r5 500 m  lp 104,400 m 

v 90 km/h  m 0,908 m 

p 100 mm  t 842,604 m 

I 92 mm  a 228 

α 115,273  typ přechodnice klotoida 

do 901,550 m  staničení počátku 1,995 975 

n 10·v  staničení konce 3,106 325 

  

Směrový oblouk č. 6 

Tento oblouk se nachází na koleji č. 3. Staničení této koleje má počátek na začátku 

výhybky č. 4. Hodnota staničení km 0,000 000 koleje č. 3 odpovídá staničení km 4,494 885. 

Parametr Hodnota  Parametr Hodnota 

r6 500 m  lp 15,200 m 

v 40 km/h  m 0,019 m 

p 38 mm  t 35,294 m 

I 0 mm  a 87,1 

α 6,340  typ přechodnice klotoida 

do 40,128 m  staničení počátku 0,065 865 

n 10·v  staničení konce 0,136 394 
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Směrový oblouk č. 7 

Tento oblouk se nachází na vratné větvi trati (ve směru Studénka – Mošnov). Staničení 

této větve má počátek na začátku výhybky č. 3. Staničení km 0,000 000 odpovídá staničení 

km 2,760 083 ve směru trati Veřovice – Mošnov. 

Parametr Hodnota  Parametr Hodnota 

r7 300 m  lp 81,200 m 

v 70 km/h  m 0,915 m 

p 116 mm  t 260,573 m 

I 77 mm  a 156 

α 72,341  typ přechodnice klotoida 

do 297,576 m  staničení počátku 0,199 922 

n 10·v  staničení konce 0,659 898 

 

11.1.4.4 Výškové řešení 

V místě napojení trasy na trať č. 325 je zachován stávající sklon nivelety. Niveleta 

klesá pod úhlem 4,80 ‰. Tento sklon je shodný se sklonem vlečky ČEPRO a je zachován. 

Trasa pod tímto sklonem pokračuje do staničení km 3,676 853. Trasa je od tohoto staničení 

navržena se sklonem 0,00 ‰. Koleje ve stanici Letiště Mošnov jsou tudíž ve spádu 0,00 ‰. 

Lom sklonu nivelety je zaoblen údolnicovým obloukem o poloměru R1 = 50 000 m. Výškové 

poměry na vratné větvi (směr Studénka – Mošnov) navazují na výškové poměry trati v 

opačném směru. Ve směru staničení jsou vedeny se sklonem 4,80 ‰ ve stoupání. Ve staničení 

km 0,100 000 dochází k lomu nivelety, niveleta bude stoupat ve spádu 8,90 ‰. Lom nivelety 

je zaoblen obloukem o poloměru R2 = 10 000m. Ve staničení km 0,580 000 se nachází další 

lom nivelety. Niveleta od tohoto staničení klesá se spádem 3,70 ‰. Tento lom nivelety je 

zaoblen vrcholovým obloukem o poloměru R3 = 5 000 m. Sklon nivelety navrhované trati v 

klesání pod úhlem 3,70 ‰ je shodný se sklonem nivelety stávající trati č. 325 a je možné 

jejich vzájemné propojení. 
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11.1.4.5  Popis výškových oblouků 

Lomy nivelety jsou zaobleny údolnicovými a vrcholovým obloukem. Jedná se o 

parabolické oblouky. Jejich parametry jsou uvedeny v následujících tabulkách.  

Výškový oblouk č. 1 

Parametr R1 T y 

Hodnota 50 000 m 118,877 m 0,141 m 

 

Výškový oblouk č. 2 

Parametr R2 T y 

Hodnota 10 000 m 20,665 m 0,021 m 

 

Výškový oblouk č. 3 

Parametr R3 T y 

Hodnota 5 000 m 31,585 m 0,100 m 

 

11.1.4.6 Železniční stanice Letiště Mošnov 

Na trati je navržena stanice Letiště Mošnov. Dispoziční řešení stanice je hlavové se 

dvěma kolejemi (kolejč.1 a kolej č. 3). Osová vzdálenost kolejí je 9 340 mm. Mezi kolejemi 

je navrženo ostrovní nástupiště široké 6 000 mm. Výška nástupní hrany nad temenem 

kolejnice je 550 mm. Nástupiště je dlouhé 180 m. Nástupiště je navrženo ze sklopných desek. 

Zemní pláň, je ve spádu 4,0 % směrem k odvodňovací drenáži, ta je obalena geotextilií 

a uložena do štěrkopísku. Na zemní pláni je uložena geotextilie a na ni je rozprostřena 

a zhutněna vrstva drceného kameniva frakce 32-63. Na vrstvu z drceného kameniva je uložen 

práh sklopného nástupiště o výšce 980 mm. Uložen je do betonového lože v min. tloušťce 

70 mm. Na tyto prvky je uložen základ sklopné desky nástupiště, k němuž jsou připevněny 

sklopné desky nástupiště. Osová vzdálenost kolejí od hrany nástupiště je 1 670 mm. Plocha 
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nástupiště je spádována směrem ke kolejím, a to spádem 1,0 %. Povrchová úprava nástupiště 

je provedena ze zámkové dlažby uložené do pískového lože na hutněné drcené kamenivo. 

Nástupiště je zastřešeno a z části je vybudováno uvnitř zakryté staniční haly.  

11.1.4.7 Železniční přejezdy 

Na trati budou zřízeny dva nové železniční přejezdy, které budou umístěny v místě 

křížení se silnicí II/464. Přejezdy jsou navrženy jako úrovňové, zabezpečené samočinnými 

závorami. První přejezd se nachází na trati ve směru Veřovice – Mošnov, konkrétně ve 

staničení km 1 676,655. Šířka přejezdu je 69 m. Tato značná šířka je způsobena směrovým 

vedením trati podél přilehlé silnice II/464. Povrch přejezdu je zhotoven asfaltového betonu. 

Odvodnění pláně přejezdu je pomocí podélného odvodňovacího drénu po pravé straně 

přejezdu (ve směru staničení). Po levé části přejezdu (ve směru staničení) je vybudován 

souběžný trubní propustek o DN 800 mm, jenž slouží k převedení odvodnění trati. Druhý 

železniční přejezd v místě křížení trati a silnice II/464 se nachází na vratné větvi konkrétně ve 

staničení km 0,488 539, jeho řešení je stejné jako u předešlého přejezdu. 

11.1.5 Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení 

příslušných obecných požadavků na výstavbu 

Umístění stavby a její začlenění do území respektuje obecné technické požadavky na 

výstavbu. Návrh vedení trasy trati, je v souladu s územním plánem. Urbanistické řešení 

žádným způsobem nenarušuje okolí, umožňuje napojení stavby a samotného staveniště na sítě 

technického vybavení a na železniční a silniční síť. 

11.1.6 U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry 

stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Stávající technický stav vlečky byl zhodnocen pouze na základě zběžné prohlídky při 

obchůzce trati. Kolej vlečky je bez vážnějších technických nedostatků. Její stav je 

provozuschopný. Je však žádoucí pročištění kolejového lože a jeho případné doplnění. V 

okolí vlečky je nutné odstranění přerostlých stromů neboť na, v současné době nepojížděných 

úsecích, svými větvemi zasahují do prostoru kolejiště. Je vhodné rovněž pročistit stávající 

odvodňovací zařízení. 
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11.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

11.2.1 Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé 

geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

V dané oblasti bylo v minulosti provedeno několik geologických a hydrogeologických 

průzkumů. Nejdůležitější zprávy podávají „Průmyslová zóna – předběžný IGP“ (2002, 

GHE a.s.) a „Studie geologických poměrů pro území připravované průmyslové zóny Mošnov“ 

(2005, Earth Tech CZ s.r.o.) 

V rámci průzkumu provedeného v roce 2002, bylo provedeno 9 jádrových vrtů do 

hloubek 6 m až 10 m.  Vrty byly situovány tak aby doplnily informace z již dříve 

prováděných vrtů. Vrty byly prováděny jako inženýrskogeologické, ke zjištění 

mechanickofyzikálních vlastností zemin, a jako hydrogeologocké, pro zjištění 

hydrogeologických poměrů v lokalitě. V dané lokalitě bylo rovněž odebráno 22 vzorků zemin 

(poloporušené, porušené) pro laboratorní zkoušky. Dále byly odebrány 3 vzorky podzemních 

vod pro laboratorní zkoušky. Bylo provedeno rovněž 6 dynamických penetračních sond do 

hloubky od 5 m do 10 m. 

11.2.1.1 Hydrogeologické poměry 

Podzemní voda je vázána na vrstvu štěrků. Hladina podzemní vody souvisí s hladinou 

řeky Lubina. Dle hydrogeologického průzkumu jde o kolektor s volnou hladinou a průlinovou 

propustností 

11.2.1.2 Litologické poměry 

V oblasti se nachází tento litologický profil: 

- humózní hlíny a antropogenní uloženiny 

- eolické jíly 

- fluviální štěrky a glacigenní sedimenty 

- miocénní vápenité jíly 

Humózní hlíny 

Humózní hlíny tvoří svrchní vrstvu. Jejich mocnost se pohybuje v rozmezí 0,3 m až 

0,5 m.  Tyto zeminy patří do 1. až 2. třídy těžitelnosti (dle ČSN 73 3050). Tato vrstva je 

nepodstatná z geotechnického hlediska a před započetím stavby trati bude odkryta.  
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Antropogenní uloženiny se vyskytují ojediněle a to v zejména v blízkosti stávajících 

objektů, jako vyrovnávací vrstvy. Jsou tvořeny převážně hlínami, kameny a stavební suti. 

Eolické jíly 

Pod svrchní vrstvou humózních hlín byl zjištěn pás sedimentů eolického původu. Dle 

ČSN 73 1001 se jedná o jíl se střední plasticitou třídy F6. V severozápadní části zájmového 

území byl zjištěn horizont jílů fluviálního původu, jež jsou přeplavené, původně eolické jíly. 

Mocnost vrstvy je dosti proměnlivá, pohybuje se od 2,4 m do 3,5 m. Mocnost vrstvy narůstá 

v místech, kde náplavové hlíny tvoří výplň depresí podložních štěrků. Konzistence zemin je v 

celém posuzovaném území stálá. Konzistence je tuhá, ojediněle pevná. Tyto zeminy jsou 

značně namrzavé a nevhodné pro zpětné použití do násypů. Jejich smažk f /103103 10 ⋅⋅= − , 

zeminy jsou málo propustné až nepropustné. Dle ČSN 73 3050 patří tyto zeminy do 3. třídy 

těžitelnosti.  

Fluviální štěrky 

Pod vrstvou eolických sedimentů se nachází vrstva fluviálních sedimentů. Jedná se 

převážně o písčité až jílovito písčité štěrky hnědošedé až šedé barvy. Štěrky jsou tvořeny 

nedokonale až dokonale opracovanými valouny pískovců velikosti 5 mm až 15 mm. Prostor 

mezi zrny je vyplněn písčitou až písčitojílovitou hmotou. Dle ČSN 73 1001 se jedná o štěrk s 

příměsí jemnozrnné zeminy, třídy G3. Mocnost vrstvy je proměnlivá, pohybuje se v rozmezí 

od 4 m do 5,5 m. Dle ČSN 73 3050 se jedná o zeminy 3. třídy těžitelnosti.  

Glacidenní sedimenty jsou součástí koryta, které má charakter prohloubené deprese na 

povrchu miocénních sedimentů. Tyto sedimenty byly nalezeny pouze na západním a 

severozápadním okraji zájmové oblasti. Ledovcové sedimenty mají charakter jílovitých písků. 

Mocnost vrstvy glacigenních sedimentů nebyla ověřena, avšak se předpokládá, že její 

mocnost dosahuje i několik desítek metrů.  

Miocénní vápenné jíly 

Podloží čtvrtohorních sedimentů tvoří miocénní vápnité jíly. Dle ČSN 73 1001 se 

jedné o jíl se střední plasticitou třídy F6. Mocnost této vrstvy nebyla ověřena, neboť vrty 

nedosáhla jejího podloží. Dle ČSN 73 3050 se jedná o zeminy 3. třídy těžitelnosti. 
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11.2.2 Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území 

dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou 

kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v 

památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením 

způsobu jejich ochrany 

Jednotlivá ochranná pásma inženýrských sítí, jež jsou navrženy v dané lokalitě, jsou 

dodřena koordinací jejich vedení. V této dokumentaci však nebyla nijak řešena. Navrhovaná 

stavba nezasahuje do území se zvláštním zřetelem na stavby.  

11.2.3 Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Území je částečně bez porostu dřevin. Dřeviny, jež se v dotčené ploše nachází a je 

nutné jejich skácení, budou upřesněny v dalším stupni dokumentace.  

Před započetím stavebních prací je nutno odstranit zarážedlo na výtažné koleji vlečky 

s částí koleje. Kolejnice budou odfrézovány, nesmí být odpáleny plamenem. Totéž platí o 

zarážedle a části koleje v místě ukončení stávající vlečky.  

Pozemní objekty, jenž jsou určeny k demolici se odstraní včetně svých základů. 

11.2.4 Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků 

určených k plnění funkcí lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda 

se jedná o zábory dočasné nebo trvalé. 

Trasa trati je navržena na pozemcích, jenž jsou uvedené v katastru nemovitostí jako 

trvalý travní porost. Tyto pozemky je nutno trvale vyjmout ze zemědělského půdního fondu. 

Na těchto pozemcích bude sejmuta ornice. Ornice bude uložena na deponii a v pozdější fázi 

výstavby bude použita na ohumusování některých ploch.  
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11.2.5 Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a 

podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na 

stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení 

stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního 

pozemku 

Předpokládá se, že přeložení inženýrských sítí proběhne před zahájením výstavby trati 

v rámci přípravy průmyslové zóny.  Tyto inženýrské sítě nebudou nutné pro zabezpečení 

chodu staveniště.  

Pro potřeby sociálního zabezpečení, budou na staveništi dopravny mobilní WC buňky. 

Ty budou umístěny tak, aby docházková vzdálenost nebyla větší než 100 m. Pitná voda 

určená k sociálnímu zabezpečení bude na staveniště dopravována v přívěsných cisternových 

vozech a dále distribuována pomocí dočasného vodovodního potrubí. Na staveništi budou 

umístěny buňky pro potřeby dělníků, avšak se neuvažuje se zřízením kantýny, ani žádného 

jiného stravovacího zařízení. Neuvažuje se ani s ubytovacím zařízením pro dělníky.  

Staveništní doprava bude organizována tak, aby byla zajištěna její plynulost a 

bezpečnost a efektivnost. Přístup na staveniště po pozemních komunikacích bude ze silnice 

II/464 a ze stávajících účelových komunikací v areálu budoucí průmyslové zóny Mošnov. 

Staveništní komunikace budou opatřeny krytem ze silničních panelů, a to v délce min. 20 m 

od kraje přístupová cesty (silnice II/464 a účelové komunikace) Pokud dojde ke znečištění 

veřejných pozemních komunikací, budou očištěny speciálními čisticími vozy. Přístup na 

staveniště po železnici bude umožněn po stávající vlečce ČEPRO.   

11.2.6 Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho 

vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, 

požadavky na venkovní a sadové úpravy. 

Během výstavby trati je možna výstavba objektů průmyslové zóny Mošnov, avšak 

není předpoklad, že by tím byla stavba trati nějak ovlivňována trasa trati je navržena s 

ohledem na co nejmenší bilance zemních prací. V blízkosti staveniště, v areálu budoucí 

průmyslové zóny Mošnov, bude zřízena deponie. Množství zemních prací bude upřesněno v 

dalším stupni dokumentace.  
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Po realizaci stavby dojde k vysázení okrasných dřevin a zeleně v okolí železniční 

stanice Letiště – Mošnov. Zahradní řešení bude podrobně řešeno v další fázi dokumentace. 

11.3 Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a 

technologii 

11.3.1 Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

Navrhovaná trať bude sloužit k propojení stávající železniční trati č. 325 s areálem 

letiště Mošnov. Trať bude sloužit rovněž k obsluze areálu ČEPRO. Na trať bude možno 

napojit rovněž kolejiště vlečky budoucí průmyslové zóny Mošnov. Doprava ze směru 

Veřovice – Mošnov, příp. Mošnov – Veřovice, bude vedena přes nově vybudovanou výhybku 

č. 1 a stávající vlečku ČEPRO. Doprava ve směru Mošnov – Studénka, příp. Studénka 

Mošnov bude vedena přes vratnou větev trati a přímým napojením na trať č. 325. Doprava ve 

směru Studénka – ČEPRO bude vedena po stávající vlečce ČEPRO, bez úprav, jako před 

realizací trati. Doprava ve směru Veřovice – ČEPRO bude vedena přes nově vybudovanou 

výhybku č. 1 a vlečku ČEPRO.  

Osobní doprava do stanice Letiště Mošnov bude realizována pravděpodobně 

motorovými vozy řady 811. Stejný typ vozu je používán pro provoz na trati č. 325.  

11.3.2 Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Předpokládané intervaly osobních vlaků do stanice Letiště Mošnov vychází ze 

současného stavu dopravy na trati č. 325. Ve směru Veřovice – Studénka je doprava 

realizována v cca hodinových intervalech spojů. Ve směru Studénka – Veřovice jsou intervaly 

spojů rovněž cca hodinové. Při dopravě na letiště Mošnov může dojít k nárůstu dopravy, 

avšak se nepředpokládá její dramatické zvýšení. 

11.3.3 Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s 

materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému 

skladování a pomocných provozů 

Projektová dokumentace řeší návrh technické infrastruktury, tento bod se tudíž neřeší. 
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11.3.4 Návrh řešení dopravy v klidu 

Železniční stanice Letiště Mošnov je navržená jako hlavová, dvojkolejná. Spoje, které 

budou mít stanici jako výchozí (konečnou) budou využívat kolej č. 3, kde je možno vozy po 

kratší časový úsek odstavit. Vozy spojů, jež budou mít stanici jako mezilehlou, budou 

využívat kolej č. 1. Ve stanici nebude umožněno dlouhodobé odstavení vozů. 

Jako parkovací plocha pro silniční motorová vozidla poblíž železniční stanice bude 

využíváno stávající parkoviště v blízkosti navrhované haly stanice. 

11.3.5 Odhad spotřeby materiálů, surovin 

Stavba není výrobního charakteru, proto není tento bod řešen. Pro orientaci jsou 

uvedeny odhady spotřeby materiálů na vybudování trati 

Spotřeby materiálu jsou odhadnuty, dle délky trati a dle vzorových příčných řezů. 

Bude zapotřebí 4 442 m koleje tvořené kolejnicemi S 49 na betonových pražcích SB 8P (je 

zapotřebí 8 884 m kolejnic a cca 6752 pražců). Je zapotřebí 2 ks výhybek JS 49 1:9-300 a 1 ks 

výhybky JS 49-1:12-500. Spotřeba materiálu na kolejové lože je odhadnuta na 10 085 m3. Je 

zapotřebí rovněž pročištění 3 552 m3 stávajícího kolejové lože (na vlečce ČEPRO).  Pro 

úpravu přednádražního prostoru je zapotřebí 5 400 m2 zámkové dlažby. 

11.3.6 Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení 

likvidace splaškových a dešťových vod 

Odvodnění trati je zajištěno otevřenými příkopy podél délky trati, popřípadě 

souběžnými propustky. Dešťová voda bude příkopy odvedena do sběrných šachet a déle 

svedena dešťovou kanalizací do kanalizačního řadu. 

11.3.7 Odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

Tento bod není řešen, neboť se nejedná o stavbu výrobního charakteru. 

11.3.8 Řešení ochrany ovzduší 

Během provozu trati nedojde ke znečišťování ovzduší. 

11.3.9 Řešení ochrany proti hluku 

Doprava po trati nebude mít žádný zásadní vliv na zvýšení hlukové zátěže okolních 

obcí. Do budoucna je možno okolo trati vysadit liniovou zeleň. 
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11.3.10 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob.  

Charakter stavby nedovoluje výraznějšímu zamezení vniku nepovolaných osob na 

stavbu, případně staveniště. 

11.4 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

Tento bod není řešen. 

11.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Bezpečnost provozu na dráze zajištěna zabezpečovacím zařízením. Zabezpečovací 

zařízení není řešeno. Zabezpečení železničních přejezdu bude pomocí světelné signalizace a 

pomocí samočinných závor. Obecně zabezpečení provozu na dráze musí být v souladu se 

zákonem 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. 

11.6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Samotné těleso železniční trati nebude užíváno osobami se sníženou schopností 

pohybu a orientace. Nástupiště a ostatní komunikace pro pěší v prostoru železniční stanice 

budou upraveny tak, aby mohly být užívány osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Budou zřízeny varovné a signální pásy, chodníky v prostoru přednádraží budou mít 

snížené hrany. Tyto úpravy budou upraveny dle ČSN 73 6110 a vyhlášky 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

11.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

11.7.1 Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na 

životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo 

minimalizaci negativních účinků 

Stavba trati nebude mít žádný vliv na zdraví osob, neboť se stavba nachází mimo 

zastavěné oblasti. Pro ochranu obyvatel před účinky negativních vlivů průmyslové zóny je 

navržen ochranný zemní val, vybudovaný na východní straně areálu budoucí průmyslové 

zóny. Stavba samotná a její provoz nebude mít vliv na životní prostředí.  
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Během výstavby bude hlavním zdrojem hluku provádění zemních prací a doprava 

stavebního materiálu.  

Pro orientaci jsou uvedeny hodnoty hlučnosti typických stavebních strojů: 

- bagr LA = 90 dB 

- buldozer LA = 92 dB 

- nákladní automobil LA = 89 dB 

11.7.2 Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných 

pramenů 

Trať nebude mít vliv na povrchovou nebo podzemní vodu. Dešťová voda a odvodnění 

trati bude svedeno do sítě dešťové kanalizace. 

V blízkosti stavby se nenachází žádné zdroje využívající podzemní vodu, ani prameny 

léčebných pramenů.   

11.7.3 Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z 

charakteru realizované stavby 

Ochranné pásmo okolo trati je vymeteno Ochranná pásma inženýrských síti jsou 

řešena v projektu zabývajícím se  touto problematikou. 

11.8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

11.8.1 Povodně 

Nejbližší řeka zájmového území je Lubina. Její koryto je vedeno v dostatečné 

vzdálenosti od navrhované trasy. Koryto řeky je regulováno a navrženo na průtok dvacetileté 

vody. Trasa trati je vedena ve vzdálenosti cca 550 m od hranice inundačního území. 

11.8.2 Sesuvy půdy 

Stavba se nenachází v oblasti, výskytu sesuvů půdy 

11.8.3 Poddolování 

Stavba se nachází na území, které není v dosahu účinků důlních vlivů. Nejedná se o 

poddolované území. 
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11.8.4 Seizmicita 

Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti 

11.8.5 Radon 

Měření radonu v dané lokalitě nebylo provedeno. Z mapy radonového rizika vyplývá, 

že zájmové území náleží do oblasti klasifikované jako přechodná kategorie radonového 

indexu geologického podloží 

11.8.6 Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním 

prostoru stavby 

Stavba nijak výrazně nezvýší úroveň hluku. V zájmové oblasti (na východní straně 

areálu průmyslové zóny Mošnov) bude vybudován ochranný zemní val vysoký 10 m a 

porostlý zelení. 

11.9 Civilní ochrana 

11.9.1 Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k 

ochraně obyvatelstva 

Tento bod není řešen. 

11.9.2 Řešení zásad prevence závažných havárií 

Rizika havárií nejsou nijak výrazná, odpovídají charakteru stavby. Pokud dojde k 

havárii, budou k dispozici jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

z územního odboru Nový Jičín a z územního odboru Ostrava. 

11.9.3 Zóny havarijního plánování 

Tento bod není řešen. 
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12 Závěr a doporučení 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout kolejovou spojku Skotnice – letiště Mošnov, 

přes vlečku ČEPRO. Trasa měla být variantním návrhem k trati určené k realizaci.  

Navrhl jsem dvě varianty. V každé z variant byla upřednostňována jiná kritéria. 

Varianta1 upřednostňovala především kritérium nenarušit ploch průmyslové zóny. Varianta 2 

upřednostňovala především, jednoduchost směrových poměrů. Obě varianty byly hodnoceny 

a srovnávány. Jako vítězná byla zvolena varianta1. tato Varianta byla dále zpracována do 

podoby dokumentace k územnímu řízení.  
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Pohled na vlečku ČEPRO 
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Vlečka ČEPRO 
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Zarážedlo na konci vlečky ČEPRO 

 

 

Místo vedení trati souběžně se silnicí II/464 
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Místo navrhované železniční stanice Letiště Mošnov 

 

 

Terminál Letiště Mošnov 

 


