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Anotace 

 Tato diplomová práce pojednává o možnostech řešení optimalizace úzkorozchodné 

tratě Třemešná ve Slezsku – Osoblaha. Na začátku se seznámíme se stávajícím stavem tratě. 

Dále následuje návrh překladního terminálu ve stanici Bohušov, popis možností rekonstrukce 

stávajících staničních zařízení včetně budov a nástupišť a návrh tří variant trasování pro 

prodloužení tratě do Polska včetně výkresové části. Jednotlivé varianty jsou z různých 

hledisek posouzeny a  je z nich vybrána ta nejvhodnější, ke které je vytvořena vizualizace.  

 

 

Annotation  

 This thesis discusses how to address optimization of narrow gauge lines Třemešná in 

Silesia - Osoblaha. To start with, learn about the current state of the track. This is followed by 

a proposal překladního Bohušov terminal at the station, a description of the options for 

reconstruction of existing facilities including the station buildings and platforms, and 

proposes three options for extending the trace lines in Poland, including the drawing part. The 

various options are examined from different perspectives, and from them selected the best, 

which is created for visualization. 
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Seznam použitého značení 

 

ABS  asfaltový beton středněhrubý 

ČD  České dráhy a.s. 

ČR   Česká republika, stát 

ČKD  Českomoravská Kolben Daněk 

ČSN   česká technická norma 

CB  cementový beton 

DP  diplomová práce 

IAD  individuální automobilová doprava 

JHMD  Jindřichohradecké místní dráhy a.s. 

KSC  kamenivo stmelené cementem 

MZ  mechanicky zpevněná zemina 

OKS  obalové kamenivo středněhrubé 

PLK  Polské linie kolejowe 

R  poloměr oblouku 

RS1  označení svěrkového šroubu  

R1  označení vrtule upevňující podkladnici do pražce 

SD  štěrkodrť 

SZD  Slezské zemské dráhy o.p.s. 

SŽDC  správa železniční dopravní cesty 

S4  označení podkladnice 

S49  označení kolejnice 

V  traťová rychlost 

Z-GČD označení průjezdného průřezu 

ŽS4  označení upevnění kolejnice k podkladnici 

a.s.  akciová společnost 

č.   číslo 

dl.  délka 

fr.   frakce 

g  grády, úhlová jednotka 

h  hodina, časová jednotka 

kč  koruna česká, měna České Republiky 
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kg  kilogram, jednotka hmotnosti 

km   kilometr, délková jednotka, 1 km = 1000m 

ks  kus, počtová jednotka 

k.ú.  katastrální úřad 

m   metry, základní délková jednotka 

mm  milimetr, délková jednotka, 1 mm = 0,001m 

m2  metr čtverečný, plošná jednotka 

m3  metr krychlový, jednotka objemu 

o.p.s.  obecně prospěšná společnost 

tl.   tloušťka 

° ´ ´´  stupně, minuty, sekundy, úhlové jednotky 

%  procento 

‰  promile 

α  úhel 

∆u  rozšíření rozchodu koleje 
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1 Úvod 

 

V příhraniční oblasti Moravskoslezského kraje se v Osoblažském výběžku nachází 

malebná úzkorozchodná trať vedoucí z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy. Tato trať má již 

více než 110-ti letou historii. V minulosti byla hlavní dopravní páteří tohoto regionu. Denně 

bylo vypravováno 8 párů osobních vlaků a rovněž nákladní doprava na této trati dosahovala 

na místní podmínky vysokých objemů. Tato trať je specifické stavební dílo. Byla navržena 

tak, aby náklady na její stavbu byly co nejmenší. Směrové řešení bylo přizpůsobeno okolnímu 

terénu. V době kdy se tato trať  budovala neměla železnice v dopravním průmyslu 

konkurenci. Spojení Z Třemešné do Osoblahy po úzkorozchodné dráze bylo tehdy 

nejrychlejším způsobem dopravy na této trase. Dnes je situace jiná. Železnice nemůže 

v těchto podmínkách konkurovat ostatním druhům dopravy. I tak má ale tato úzkokolejka své 

místo pod sluncem. Sice už neslouží nákladní dopravě a ani počty osobních vlaků nejsou tak 

vysoké, ale stále je důležitým dopravním spojením pro spoustu obcí v tomto regionu. A to i 

tím, že ve stanici Třemešná ve Slezsku se tato trať napojuje na normálně rozchodnou trať 

s vazbou na města Krnov, Bruntál, Opava, až ke krajskému městu Ostravě. Rovněž se 

v posledních letech daří udržet tuto úzkokolejku při životě díky pořádání nostalgických jízd 

parními vlaky.  

Předkládaná práce si dává za cíl navrhnout a posoudit řešení, jak uvedenou trať ještě 

více využít. Cílem jakýchkoliv stavebních úprav by mělo být zlepšení provozu na této trati a 

to jak z hlediska optimalizace provozu tak z hlediska zvýšení počtu přepravených cestujících. 

A to jak cestujících do zaměstnání, škol, za úřady a podobně, tak i cestujících za turistikou. 

V poslední době je kladen důraz na rentabilitu železničních tratí. Ta je převážně tvořena 

nákladní přepravou. Je proto nutné vytvořit podmínky k tomu, aby bylo možné znovu obnovit 

nákladní dopravu na této trati, což bude mít příznivý vliv na prosperitu podniků v regionu a 

tím na nezaměstnanost a životní úroveň obyvatel v oblasti. 

Rovněž případné prodloužení trati do Polska by mohlo přinést pozitivní výsledky, a to 

jak zvýšení turistické atraktivity této trati tak i možnost cestování lidí za prací do sousedního 

Polska a naopak z Polska do České Republiky. Také by se zvětšily možnosti pořádání 

kulturních akcí a tím i poznávání kultury sousedního státu, což by přineslo pozitivní vliv na 

vztahy mezi Čechy a Poláky v této oblasti.  

DP se pokusí navrhnout řešení jak těchto cílů dosáhnout a zda je to technicky i 

ekonomicky možné. 



Diplomová práce 

 - 8 - 
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1.2 Rozsah a účel řešení 

Předmětem řešení územně technické studie optimalizace úzkorozchodné trati 

Třemešná ve Slezsku – Osoblaha s možností prodloužení do Polska je prověřit možnosti a 

rozsah  stavebních úprav umožňujících optimální využití této tratě při prodloužení do Polska a 

zajištění požadovaného objemu nákladní, osobní a rekreační nostalgické dopravy. 

Studie se zabývá také samotným návrhem směrových a výškových parametrů kolejové 

trasy Osoblaha – Raclawice Slaskie včetně návrhu zásad stavebně technického provedení 

tratě.  

1.3 Historie úzkorozchodné tratě Třemešná ve Slezsku - Osoblaha 

„První železnice se do této oblasti dostala v roce 1872. Jednalo se o odbočku 

Moravskoslezské centrální dráhy z Krnova do Glucholaz. Tato trať však vedla daleko 

od Osoblahy. A hlavně místní cukrovar potřeboval dopravní spojení pro odvoz a návoz 

surovin. Prvním návrhem bylo napojení na polskou trať Prudnik - Glubczyce. Ten zamítlo 

rakouské ministerstvo, kvůli nutným přejezdům přes hranice. Po několika letech byla 

schválena stavba trati z Města Albrechtic přes Rudoltice do Osoblahy. Z finančních důvodů 

byla ale v roce 1897 zvolena jako místo napojení stanice Třemešná. Rovněž byl zvolen úzký 

rozchod 760 mm, protože trať se tak lépe přizpůsobí terénu a náklady na stavbu jsou o třetinu 

nižší. Zajímavé je rovněž trasování trati. Klikatí se i v relativně rovných úsecích a má celkem 

102 oblouků. Jako důvod se uvádí to, že je uměle prodloužena. Některé prameny tvrdí, že 

podle předpisů tehdejšího Rakouska - Uherska se mohly stavět pouze tratě nad 20 km, jen ty 

se považovaly za rentabilní. Toto tvrzení se ovšem nezakládá na pravdě, protože téhož roku 

byla postavena nedaleká trať Ondrášov - Dvorce, která měla pouhých 11 km. Pravým 

důvodem tohoto trasování byla snaha, aby trať co nejvíce přiléhala terénu, tím se snížil objem 

zemních prací a byla tak co nejlevnější.“ 1 

„Stavba trati začala na jaře roku 1898 a první vlak vyjel na trať 14.prosince 1898. 

Přípojnou stanicí se stala Třemešná ve Slezsku, kde byla postavena nová budova 

a podvalníková jáma. V Osoblaze byla postavena remíza pro 3 lokomotivy. Od počátku 

provozu trať vlastnily a provozovaly C. a k. státní dráhy, stejně jako nedalekou trať Ondrášov 

- Dvorce a proto byl na obou tratích dodán stejný vozový park. Do Osoblahy se tak dostaly 

                                                 
1 Schreier, Pavel. Slezské zemské dráhy[online].c2008-2010, poslední revize 26.10.2010[cit.2010-10-24]. 
Dostupné z: <http://www.osoblazsko.com/historie.html>  
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parní lokomotivy rakouské řady U, konkrétně šlo o stroje U13, U14 a U15 (později 

přeznačené na U37.0).“ 1 

„Během první světové války se zde objevila lokomotiva původní řady A, později 

přeznačená na U25.0. Roku 1928 začaly jezdit motorové vozy M11.001 a 002 z Tatry 

Kopřivnice, jízdní řád byl rozšířen o několik párů vlaků a ty byly rozděleny na osobní 

a smíšené. Díky tomu byly otevřeny nové zastávky km 10,2 a km 15,1 později nazvané 

Amalín a Dubský Mlýn (od roku 1951 Ostrá Hora).“ 1  

„Za okupace v roce 1938 připadla trať Německým říšským dráhám, a však zařízení 

zůstalo nezměněno. Kvůli nedostatku paliva byla ale snížena četnost vlaků. V období 

osvobozovacích prací zůstala trať téměř nepoškozena, bohužel obce v okolí včetně Osoblahy 

byly zničeny ze 70%. Horší to bylo s vozidly. Motorové vozy shořely a parní lokomotivy byly 

značně poškozeny. Některé U37.0 byly už před válkou odtaženy do Rakouska.“ 1  

„Provoz se obnovil po přivezení motorového vozu M11.008 a parní lokomotivy 

99.7816 (později přeznačená na U38.001) z Jindřichova Hradce. Později se zde objevily ještě 

dva motorové vozy (M11.006 a 07) a parní lokomotivy U47.003 a původně německá U58.001 

z Frýdlantu v Čechách, přezdívaná "Bufan" (saská řada VIk). Byla to zdejší nejvýkonnější 

lokomotiva, ale poškozovala železniční svršek, a proto byla málo využívaná. V roce 1948 sem 

byly z kopřivnické Tatry dodány nové motorové vozy M21.006 a 007 a nahradily tak staré 

M11.0.“ 1  

„Problémy s hnacími vozidly naplno vyřešila až dodávka nových motorových 

lokomotiv z ČKD řady TU47.0 v roce 1958. V Osoblaze se objevily stroje TU47.013, 014, 

016 a 017 a ty zde jezdí s novým označením 705.9 dodnes. Parní provoz ukončovala 

16.listopadu 1960 "Maletka" U47.003. Po dodání nových lokomotiv byl vůz M21.006 

přestavěn na osobní vůz Ba/ú 619. Dosluhující saské osobní vozy nahradilo v roce 1966 pět 

nově dodaných vozů z Tatry Smíchov řady Balm/ú. V roce 1965 byly dodány podvalníky 

nového typu a od té doby vypadá vozový park stejně jako dnes. V 70.letech byly opraveny 

budovy některých stanic a zrušena zastávka Ostrá Hora.“ 1  

„Nákladní doprava byla na této trati zrušena 31.května 1997, ale do podzimu přetrvala 

přeprava uhlí do Osoblahy. Dnes už se žádná nákladní přeprava neprovozuje, i když můžeme 

v Třemešné stále nalézt 30 podvalníků. Šest původních služebních brzdících vozů D/ú bylo 

                                                 
1 Schreier, Pavel. Slezské zemské dráhy[online].c2008-2010, poslední revize 26.10.2010[cit.2010-10-24]. 
Dostupné z: <http://www.osoblazsko.com/historie.html> 
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převezeno do Krnova. Vůz D/ú 823 byl zrekonstruován na vůz generátorový a je dnes 

provoz1ován v soupravě turistických vlaků SZD.“ 1  

„Po roce 1945 se třikrát hovořilo o zrušení trati pro nerentabilnost. Poprvé koncem 

50.let kvůli špatnému stavu vozového parku, podruhé v 70.letech, kdy se u nás zrušily tratě“  1 

„Ružomberok - Korytnica a Frýdlant v Čechách - Heřmanice a potřetí v roce 1985, 

kvůli špatnému stavu železničního svršku. Naštěstí se vždy našly důvody pro udržení 

provozu. V letech 1986 - 88 proběhla generální oprava celé trati. "Osoblažka" dostala nový 

svršek, i když s nezvykle mohutnými kolejnicemi S49. Díky tomu, ale tato úzkokolejka 

dostala na dlouhou dobu svoji nezaměnitelnou podobu a vydržela do dnešních dnů.“  1  

 

 

Obr. 1: Stanice Osoblaha s motorovým vozem M 11.0 a přípojným vozem v roce 1930  

 

 

Obr. 2: Křižování vlaků ve stanici Slezské Rudoltice v roce 1988  

                                                 
1 Schreier, Pavel. Slezské zemské dráhy[online].c2008-2010, poslední revize 26.10.2010[cit.2010-10-24]. 
Dostupné z: <http://www.osoblazsko.com/historie.html> 
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2 Zhodnocení současného stavu 

2.1 Infrastruktura 

Tato trať je úzkorozchodná s rozchodem 760 mm. Počátek trati se nachází ve stanici 

Třemešná ve Slezsku v km 0,000. Konec trati se nachází ve stanici Osoblaha v km 20,344. 

Její délka je tedy 20,344 km.  

V osmdesátých letech byla nejvyšší povolená traťová rychlost  30 km/hod. Osobní 

vlaky v té době dokázaly vzdálenost mezi Třemešnou a Osoblahou ujet za zhruba 53 minut. 

Dnes je jízdní doba kratší a to 45 minut. Je to dáno i tím, že trať v letech 1985 až 1988 prošla 

rekonstrukcí. Byla snesena stará konstrukce svršku a nahrazena novým s kolejnicemi typu 

S 49. Navíc v roce 1991 byla v některých úsecích zvýšena maximální povolená rychlost na 40 

km/hod. [17] 

Vzdálenost  mezi počáteční stanicí (Třemešná) a koncovou stanicí (Osoblaha) je 

vzdušnou čarou cca. 13 km, a přitom trať má délku  přes 20 km. Tento rozdíl je dán způsobem 

jakým byla trať v roce 1898 stavěna. Tehdy se kladl velký důraz na snížení nákladů na 

výstavbu a proto bylo trasování úzce spjato s okolním terénem. Z toho plyne i vysoký počet 

oblouků jež se na trati nacházejí. Je jich 102. Více než polovina směrových oblouků 

nepřesahuje poloměr 150 m. Jeden má dokonce poloměr 75 m. Čímž se může pyšnit titulem 

nejmenší poloměr v síti drah na našem území.  

Sklonové poměry jsou rovněž hodně přizpůsobeny okolnímu terénu. Největší podélný 

sklon na trati je 27,3 ‰ a to v km 1,2 – 1,4. Je to úsek v němž začíná trať stoupat ke svému 

nejvyššímu bodu, který se nachází ve výšce 385 m n.m. 

Tab. 1: Základní údaje o trati  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O TRATI  
 Délka trati  20,342 km 
 Rozchod kolejí  760 mm 
 Největší sklon  27,3‰ (v km 1,8 - 2,1) 
 Nejmenší poloměr oblouku  75 m (v km 2,4 - 2,6) 
 Počet oblouků  102 
 Nejvyšší nadmořská výška  385 m n.m. (v km 2,1) 
 Zahájení provozu  14.12.1898 
 Generální oprava trati  1985 - 1989 
 Nejvyšší povolená rychlost  40 km/hod 
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2.2 Stanice a zastávky 

Mezi stanicemi Třemešná ve Slezsku a Osoblaha se nachází dalších 7 dopraven a 

zastávek. Celkový počet stanic a zastávek na trati je 9. V minulosti to bývalo 10, ale zastávka 

Dubský Mlýn byla zrušena v roce 1972.  

Tab. 2: Seznam stanic a zastávek [17] 

SEZNAM STANIC A ZASTÁVEK   

 staničení   původní název  nynější název nadm. výška 
0,000   Röwersdorf  Třemešná ve Slezsku 398,000 m.n.m. 

4,457   Grossliebenthal  Liptáň 347,000 m.n.m. 

7,626   Maidelberg  Dívčí Hrad 290,000 m.n.m. 

8,736   Oberpaulowitz  Horní Povelice 288,000 m.n.m. 

10,300   Amalienfeld  Amalín 290,000 m.n.m. 

11,830   Rosswald  Slezské Rudoltice 289,000 m.n.m. 

14,458   Kawarn  Koberno 258,000 m.n.m. 

15,100   Eichmühle  Dubský Mlýn (zrušena) 250,000 m.n.m. 

16,771   Füllstein  Bohušov 235,000 m.n.m. 

20,218   Hotzenplotz  Osoblaha 220,902 m.n.m. 

 

 

Stanice Třemešná ve Slezsku  

Je přípojnou stanicí úzkorozchodné trati. Normálněrozchodné kolejiště na západní 

straně výpravní budovy se skládá ze dvou dopravních a jedné manipulační koleje. 

Úzkorozchodné kolejiště na východní straně budovy tvoří dvě dopravní a tři manipulační 

koleje. Oba systémy jsou spojeny podvalníkovou jámou a čelní rampou pro najíždění 

úzkorozchodných vozidel na normálně rozchodné vozy.  

 

Obr. 3: Stanice Třemešná ve Slezsku 
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Stanice Liptaň  

Je dopravnou, kde je podle předpisu SŽDC D3 ohlašovací povinnost pro strojvedoucí. 

Kolejiště tvoří jedna dopravní a jedna manipulační kolej okolo nákladiště. Staniční budova je 

obydlená a udržovaná. [17] 

 

Obr. 4: Staniční budova Liptaň 

 

Zastávka Dívčí hrad  

Se nachází 1 km jihovýchodně od obce a je vybavena pouze dřevenou čekárnou. [17] 

 

Obr. 5: Zastávka Dívčí Hrad 

 

Zastávka Horní Povelice  

Do roku 2008 zastávka s nákladištěm, se honosila titulem nejkratší manipulační koleje 

na síti českých železnic. Zdejší manipulační kolej postačovala na odstavení pouze jednoho 

vagonu. Dnes je zde, před opuštěnou staniční budovou, místo manipulační koleje pouze 

sypané nástupiště. [17] 

 

Obr. 6: Dnes již historické foto se zrušenou manipulační kolejí (Horní Povelice) 
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Zastávka Amalín  

Vznikla až po roce 1928, teprve s příchodem motorových vozů, kdy bylo možno 

zkrátit dobu jízdy a tím umožnit vznik nových zastávek. Stejně jako Dívčí Hrad je zastávka 

vybavena pouze dřevěnou čekárnou. [17] 

 

Obr. 7: Přístřešek zastávky Amalín 

 

Stanice Slezské Rudoltice  

Je dopravnou, kde je podle předpisu SŽDC D3 ohlašovací povinnost pro strojvedoucí. 

Kolejiště tvoří jedna dopravní a jedna manipulační kolej. Slezské Rudoltice jsou pomyslný 

střed trati (skutečný střed je před Amalínem), kde docházelo nejčatěji ke křižování vlaků. 

V dobách největšího provozu zde byl dokonce výpravčí. Vedle dnes neobydlené staniční 

budovy bývalo nákladiště s dřevěným skladištěm. Naproti budovy je dnes studna sloužící jako 

zdroj vody pro parní lokomotivy. [17] 

 

Obr. 8: Nostalgická jízda parního vlaku ve stanici Slezské Rudoltice 
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Zastávka Koberno  

Je jedno z nejmalebnějších nádražíček na trati. Na první pohled samotné a opuštěné 

v tajemství zeleně a protékajícího potoku Lužná. Bohužel je budova od roku 2008 opuštěna 

a pustne podobně jako další budovy na trati. [17] 

 

Obr. 9: Zastávka Koberno 

 

Stanice Bohušov  

Je dopravnou, kde je podle předpisu SŽDC D3 ohlašovací povinnost pro strojvedoucí. 

Kolejiště tvoří jedna dopravní a jedna manipulační kolej okolo nákladiště. Staniční budova je 

obydlená a udržovaná. [17] 

 

Obr. 10: Stanice Bohušov 

 

Stanice Osoblaha  

Ležící v těsné blízkosti česko-polské hranice, byla od začátku provozu výchozí stanicí 

s veškerým provozním zázemím. Kolejiště tvoří dvě dopravní a jedna manipulační kolej 

okolo velkého zachovalého nákladiště. Udržovaná staniční budova slouží jako zázemí 

vlakovým četám. Naproti staniční budovy se nachází dvoukolejná výtopna se stáním pro tři 

lokomotivy a dílnou. Dodnes je zde veškeré provozní zázemí pro vozidla Českých drah. [17] 
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Obr. 11: Setkání Historického a pravidelného osobního vlaku ve stanici Osoblaha 

 

2.3 Provoz osobní dopravy 

Na úzkorozchodné trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha je v současné době 

provozována pouze osobní doprava. Pravidelné nákladní vlaky byly zrušeny v roce 1997.  

Pravidelná osobní doprava je zajišťována osobními vlaky. Tyto vlaky provozuje 

společnost České Dráhy a.s. V pracovních dnech bývá vypravováno až 6 párů osobních vlaků. 

O víkendech to bývávají 4 páry vlaků. 

Na této trati je provozována také příležitostná nostalgická osobní doprava. Tuto 

dopravu zajišťuje společnost Slezské zemské dráhy o.p.s. Jízdy historickými vlaky jsou 

pořádány v letních měsících o víkendech a svátcích. Vždy bývá vypraven jeden pár osobních 

vlaků a to ve směru Třemešná ve Slezsku - Osoblaha a zpět. 

 

 

Obr. 12: Jízdní řád osobních vlaků na trati Třemešná-Osoblaha 

Jízdní doba 

V roce 1918 byla jízdní doba osobního vlaku na trase Třemešná ve Slezsku – 

Osoblaha 75 minut a zpět pak 85 minut. V roce 1944 se jízdní doba zkrátila na 65 minut ve 

směru do Osoblahy a na 70 minut z Osoblahy. V roce 1988 už byly jízdní doby ve směru do 

Osoblahy 53 minut a zpět 57 minut. V dnešní době trvá cesta osobního vlaku do Osoblahy 43 

minut a zpět 46 minut. Pro názornost jsou jízdní doby uvedeny v tabulce. [20] 



Diplomová práce 

 - 18 - 

Tab. 3: Jízdní doby osobních vlaků   

rok T řemešná - Osoblaha Osoblaha - Třemešná 

1918 75 min 85 min 

1944 65 min 70 min 

1988 53 min 57 min 

2010 43 min 46 min 

 

 

2.4 Vozový park 

Na pravidelné osobní vlaky zde ČD mají k dispozici 3 motorové vozy TU 47.0. Tyto 

vozy byly vyrobeny již v roce 1954. V srpnu roku 2010 byl jeden z těchto motorových vozů 

zrekonstruován a zmodernizován a nyní zajišťuje vozbu osobních vlaků. Zbylé hnací vozy 

slouží jako záloha. [17] 

 Jako přípojné vozy zde mají ČD k dispozici 8 osobních vozů Balm/ú z roku 1966. 

Několik z nich již prošlo rekonstrukcí. 

  Pro případnou vozbu nákladních vozů normálního rozchodu je ve stanici Třemešná 

k dispozici 30 podvalníků a 6 služebních brzdících vozů  D/ú je odstaveno ve stanici Krnov. 

 

 

Obr. 13: Souprava ve složení TU 47.0 + Balm/ú + Balm/ú společnosti ČD a.s. 

 

 Slezské zemské dráhy o.p.s. provozují na trati Třemešná ve Slezsku-Osoblaha 

historické parní lokomotivy U46.002, U57.001 a motorovou lokomotivu TU38.001. 

K dispozici mají přípojné historické výletní vozy Ca/ú 31 a Ca/ú 32, generátorový vůz D/ú 

823, cyklovagon D/ú 843, pivní vagon D/ú 842. [17] 
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Obr. 14: Souprava ve složení TU38.001+ Ca/ú 31+ D/ú 842+ Ca/ú 32+ D/ú 843+ D/ú 823 

společnosti SZD o.p.s. 

 

 SŽDC – používá ke správě a údržbě trati úzkorozchodný motorový vozík MUV + 

přípojný vozík. 

 

Obr. 15: Motorový vozík MUV patřící SŽDC využívaný ke zprávě trati 
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3 Popis zájmového území 

 

Řešená trať č.298 Třemešná ve Slezsku – Osoblaha se nachází na severní Moravě 

v oblasti Jesenicka. Trať je v Třemešné ve Slezsku napojena na normálně rozchodnou trať 

č.292 Krnov – Zábřeh n. M., která je tzv. peážní tratí, jelikož je z části vedena na polském 

území. Koncovou stanicí tratě č.298 je Osoblaha. Osoblaha se nachází ve špici osoblažského 

výběžku nedaleko hranic s Polskem. Asi 3 km od Osoblahy za Polskými hranicemi se nachází 

trať Glubczyce – Raclawice Slaskie. Jedná se o trať s normálním rozchodem, na které je od 

roku 2000 zastaven veškerý provoz. Ve stanici Raclawice Slaskie se tato trať napojuje na 

Podsudeckou magistrálu. Tato magistrála je hlavní tratí spojující města Katovice a Legnica. V 

celé délce (284 km) je dvoukolejná. [25] 

 

Obr. 16: Situace širších vztahů zájmového území  

 

3.1 Geologické poměry 

Geomorfologicky náleží území k východnímu okraji geomorfologického celku Hrubý 

Jeseník. Terén tvoří zvlněná pahorkatina, která je na několika místech přerušena údolními 

vodotečemi. Tyto vodní toky spadají pod povodí řeky Odry. V území zvlněném se vyskytují 

Trať 298 Třemešná - 
Osoblaha 

Trať 292 Zábřeh n. M., 
Glucholazy (PL) 

Trať 292 Krnov 

Trať PLK Glubczyce 
– Raclawice Slaskie 

Raclawice Sl. 

Podsudecká 
magistrála 
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horniny českého masivu, přesněji spodního karbonu, jako jsou jílovité břidlice, prachovce a 

droby. V nižších polohách se vyskytují štěrkovité písky, štěrkovité tilly, spraš a sprašová 

hlína. Rovněž se zde dají najít jílovce a prachovce. V okolí vodních toků se nacházejí 

kamenité až hlinito-kamenité holocenní nivní sedimenty.  [19] 

 

Obr. 17: Geologická mapa zájmového území 

Tab. 4: Legenda geologické mapy zájmového území   

 jílovité břidlice, prachovce, droby 

 droby 

 Prachovce, droby 

 štěrkovité tilly a štěrkovité písky 

 smíšený sediment 

 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment 

 
 

jílovce, prachovce, pískovce křemenné, jílovité, 

glaukonitické, slepence 

Třemešná ve Sl. 

Lipta ň 

Dívčí Hrad 

H.Povelice 

Sl. Rudoltice 

Koberno 

Bohušov 

Osoblaha 
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4 Charakteristika řešeného území z hlediska podmínek pro 

návrh kolejových tras 

 

4.1 Urbanizace  

 V řešeném území lze nalézt množství menších zastavěných celků. Jedná se o obce 

s počtem obyvatel cca od 150 do 1100. Jsou zde i malé usedlosti, které jsou tvořeny jen 

několika staveními. Největším sídelním celkem v oblasti je obec Osoblaha (1130 obyvatel). 

 Urbanistickými liniemi jsou v oblasti vodní toky. Z mapových podkladů je patrné, že 

sídelní celky byly budovány právě podél nich. 

 Průmysl zde není rozvinutý. Nenachází se zde žádné závody s těžkým průmyslem. Dá 

se říci, že oblast je orientovaná na zemědělskou výrobu. Nejvíce je zde zastoupena rostlinná 

výroba (obiloviny, řepka olejná, cukrová řepa, kukuřice, brambory). Také se zde nachází 

živočišná výroba (chov dobytka a drůbeže). 

 Ve větších obcích se také nalézá základní občanská vybavenost (prodejna potravin, 

škola, zdravotní zařízení, kino, knihovna atd.). 

 

4.2 Krajina  

 Okolní krajina se dá charakterizovat jako zvlněná pahorkatina, kterou na několika 

místech přerušují vodní toky. Území je velmi málo zalesněno. Souvisle zalesněná oblast se 

zde nachází pouze v okolí Třemešné. To proto, že sem ještě zasahuje pohoří Hrubý Jeseník. 

Směrem na východ se zalesnění zmenšuje. V okolí Osoblahy se souvislý lesní porost nalézá 

jen výjimečně a to podél řeky Osoblahy. Většina území tvoří v celém osoblažském výběžku 

obdělávaná orná půda.   

 

4.3 Chráněná území 

 V oblasti se nenachází žádná chráněná krajinná oblast, která by měla vliv na návrh 

kolejových tras.  



Diplomová práce 

 - 23 - 

4.4 Biokoridory 

 V řešené oblasti se nacházejí biokoridory lokálního významu jako jsou vodní toky, 

některé aleje stromů, lesní cesty a průseky. Stávající ani nově navrhované kolejové trasy 

nebudou mít na tyto biokoridory výrazný vliv. 

 

4.5 Jiné přírodní překážky 

V řešené oblasti se jako přírodní překážky, pro návrh kolejových tras a provoz 

železniční dopravy, jeví hlavně vodní toky a náhorní vyvýšeniny tvořící přirozenou linii státní 

hranice s Polskem. Oblastí protékají řeky Osoblaha a Prudnik. 

 

4.6 Vliv železniční dopravy na životní prostředí 

 Životní prostředí je podle definice Ministerstva životního prostředí České republiky 

„systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo 

mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené 

podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. 

Složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.“ 

 K dopravě jako fenoménu lidstva v posledních 150-ti letech, neodmyslitelně patří 

vlivy na životní prostředí. Lidstvo v současné době využívá různé druhy dopravy od pěší, 

cyklistické, automobilové, přes železniční, lodní a leteckou. Každý z těchto způsobů dopravy 

má svá specifika a různou míru dopadů na životní prostředí. Asi  nejčastěji využívanými 

druhy přepravy je silniční a železniční doprava. Mezi nesporné výhody železniční dopravy, 

oproti silniční, patří hromadnost, nižší nároky na energie, a hlavně podstatně nižší negativní 

vlivy na životní prostředí.   

 Širší využití veřejné osobní přepravy a nákladní přepravy na trati Třemešná ve Slezsku 

- Osoblaha by mělo vést ke snížení objemu individuální automobilové dopravy (IAD) na 

státní silnici II/457 a ostatních komunikacích III. třídy, kterými jsou obsluhovány okolní obce. 

Tímto by se zmenšily emise výfukových plynů a emise hluku od IAD, opotřebení vozovek 

jízdou těžkými nákladními vozidly a celkové zklidnění silniční dopravy v okolí. 

 I železniční doprava má své negativní vlivy na životní prostředí, i když nesporně nižší 

než doprava silniční. Mezi ně patří např. šíření hluku a vibrací do okolí, úniky provozních 

kapalin. Tyto vlivy se dají pomocí technických řešení eliminovat či podstatně snížit.  
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 Zdrojem hluku a vibrací na řešené trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha jsou hluk 

valivý (pojezd kola po kolejnici), dále hluk od motorů hnacích vozidel a ostatní dopravní 

hluky (zvukové signály, brzdění).  

 Protihluková opatření dělíme na aktivní a pasivní. Aktivní opatření snižují klukové 

emise a zdroje, pasivní chrání obyvatelstvo před nadměrnou hlukovou zátěží.  

 Mezi aktivní ochranu, kterou lze aplikovat na řešenou trať patří navrhování 

dopravních objektů v dostatečné vzdálenosti od obytných zón. Dále technická opatření 

sloužící ke snížení hlukových emisí vozidla a jízdní dráhy, jako jsou tlumiče vozidel, kapotáž 

pojezdu, udržování vozidel v dobrém technickém stavu, použití méně hlučných konstrukcí 

jízdní dráhy a v neposlední řadě kvalitní údržba jízdní dráhy.  

 Mezi pasivní opatření patří budování protihlukových stěn a valů, či výsadba zeleně. 

V případě trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha nejsou tato pasivní opatření potřebná, 

protože stávající trasa je vedena v dostatečné vzdálenosti od obytných zón okolních obcí. 

V případě prodloužení trati do Polska jsou navrhované varianty rovněž v dostatečné 

vzdálenosti od obytných zón. 

 Co se týká zátěže životního prostředí od úniku provozních kapalin hnacích vozidel, dá 

se toto řešit rovněž aktivně či pasivně. Pasivním způsobem je použití absorpčních rohoží a to 

v místech kde dochází k odstavování a údržbě hnacích vozidel. Aktivním řešením je výměna 

zastaralého vozového parku za nový nebo alespoň modernizace a kvalitní údržba stávajících 

vozidel. Jako příklad slouží modernizace hnacího vozu, kdy ke konci července 2010 došlo 

k rekonstrukci hnacího vozidla českých drah TU 47.0, které zajišťuje na této úzkokolejné trati 

vozbu pravidelných osobních vlaků. Byla provedena celková výměna hnacího dieselového 

agregátu a systému ovládání. Modernizace byla provedena v dílnách JHMD. Tyto úpravy 

vedly k výrazné úspoře provozních kapalin a omezení jejich úniku, rovněž se snížila hlučnost 

motoru této lokomotivy. 
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   Obr. 18: Modernizovaná lokomotiva TU 47.0 

  

 Jako alternativa se nabízí také pořízení nové motorové jednotky pro úzkokolejné dráhy 

např. od výrobce Stadler. Tato varianta je sice ekonomicky náročná ale nabízí vysoký komfort 

jízdy jak pro cestující tak pro obsluhu vlaku. 

 

Obr. 19: úzkorozchodná motorová jednotka Stadler DE M4C 501 
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5 Základní demografické údaje o řešeném území 

5.1 Vymezení spádového území 

Spádové území stávající tratě je ovlivněno konfigurací terénu, rozčleněním vodními 

toky. Rovněž závisí na konfiguraci silniční sítě a na státně právním členění v oblasti. Na 

jihozápadě je spádová oblast tratě vymezena tratí č.292 Krnov – Jindřichov ve Slezsku a 

ostatními směry je oblast vymezena státní hranicí s Polskem. Spádové území stávající tratě lze 

definovat jako celý osoblažský výběžek.  

V případě prodloužení tratě do Polska se změní i její spádová oblast. Z východní 

strany nebude tato spádová oblast vymezena státní hranicí, ale tratí Glubczice – Raclawice Sl. 

A ze severní strany bude vymezena Podsudeckou magistrálou (tratí PLK č.137 Katovice - 

Legnica), která je důležitou tratí polského příhraničí. 

Rozhodujícími přepravními cíli v zájmovém území jsou obce Osoblaha, Bohušov, 

Slezské Rudoltice, Třemešná. Vzhledem k výhledovému prodloužení trati do Polska se 

rozhodujícími přepravními cíli stanou i polské obce  Pomorzowice a Raclawice Slaskie. 

Z širších vazeb regionu jsou nejdůležitějšími přepravními cíli města Krnov, Bruntál, 

Opava a Ostrava. Na polské straně by se v případě prodloužení tratě jednalo o města 

Glubczice, Prudnik, a Kadzierzyn – Kozle. 

 

5.2 Spádové území stávající tratě č.298 Třemešná ve Slezsku - Osoblaha 

Obce v přímém spádovém území jsou Osoblaha, Bohušov, Slezské Rudoltice, Dívčí 

Hrad, Liptaň, Třemešná. V širším spádovém území jsou to obce Slezské Pavlovice, Hlinka, 

Rusín. Obce v přímém i širším spádovém území stávající tratě č.298 Třemešná ve Slezsku – 

Osoblaha lze podle aktuálních demografických údajů charakterizovat dle následující tabulky. 
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Tab. 5: Demografické údaje obcí   

Obec Osoblaha Bohušov Slezské 
Rudoltice 

Dívčí 
Hrad 

Liptaň Třemešná Slezské 
Pavlovice 

Hlinka Rusín 

Počet obyvatel 1 133 440 633 272 473 934 191 236 127 
V prod. věku 795 302 460 191 313 680 129 166 91 
Průměrný věk 39 38,1 36,4 37,2 40,9 40,9 40,5 36,5 44,6 
Pošta Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne 
Škola Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ne 
Zdrav. zař. Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ne 
Policie Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
Statut města Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
Počet částí 1 4 4 1 3 3 1 1 1 
Katastrální 
výměra v ha 

2 579 2 069 2 322 446 2 026 2 094    

 
Celkem počet obyvatel ve spádové oblasti stávající tratě 4 439, z toho v produktivním věku 

3 127. 

 

5.3 Spádové území nově navrhovaného kolejového propojení do Polska 

Tab. 6: Demografické údaje obcí   

Obce Pomorzowicki Pomorzowice Raclawice Slaskie 
Počet obyvatel 98 407 1600 
V prod. věku 69 285 1120 

Pošta Ne Ne Ano 
Škola Ne Ne Ano 

Zdrav. zař Ne Ne Ano 
Policie Ne Ne Ano 

 

 Celkem počet obyvatel ve spádové oblasti prodloužení do Polska 2 105, z toho 

v produktivním věku 1 474. 

 Při realizaci prodloužení trati do Polska bude celkový počet obyvatel ve spádové 

oblasti 6 544, z toho v produktivním věku 4 601. 

5.4 Rozhodující cíle v řešeném území 

 Rozhodujícími cíli, ať už se týká cest za prací, za administrativně správními orgány, za 

zdravotnictvím, vzděláním, kulturou, zábavou i za nákupy jsou v řešené oblasti města Krnov, 

Bruntál, Opava, Ostrava a Olomouc.  
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6 Překladiště ve stanici Bohušov 

6.1 Úvod 

V současné době není na trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha provozována 

pravidelná nákladní doprava. Pravidelné nákladní vlaky byly zrušeny v roce 1997.  

V územním plánu obce Bohušov je zanesen záměr zdejších zemědělských závodů 

vystavět v blízkosti železniční stanice přepravní terminál. Tato stavba bude sloužit jako 

mezisklad pro zpracování a uložení biomasy a dále pro ostatní zemědělské komodity a další 

produkty a materiály, které se dnes v regionu produkují. Přepravní terminál obsahuje 

skladištní halu, provozní budovu, silniční a železniční váhu, zpevněné plochy, oplocení, 

železniční vlečku a překládací rampu.  

6.2 Stávající stav stanice Bohušov 

Stanice Bohušov je dopravnou, kde je podle předpisu SŽDC D3 ohlašovací povinnost 

pro strojvedoucí. Kolejiště tvoří jedna dopravní a jedna manipulační kolej okolo nákladiště. 

Staniční budova je obydlená a udržovaná. 

Stanice se nachází asi 300m jihovýchodně od centra obce. Nenachází se v hustě 

zastavěném území. Nejbližší zástavba se nachází 100m od nádražní budovy. 

 

Obr. 20: letecký snímek dotčeného území 
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Obr. 21: Pohled na stanici Bohušov. Vlevo prostor kde se bude terminál nacházet 

 

6.3 Stručný popis návrhu 

Přepravní terminál je navržen jižně od stanice Bohušov. Rozkládá se na pozemcích mezi 

železniční tratí a protějším lesem. Stavbou budou dotčeny pozemky 196/1, 196/2 

z katastrálního území Bohušov [32], tak jak je zakresleno v situačním výkrese v měřítku 

1:500. Stavbou nebudou dotčeny lesní pozemky. 

 Přepravní terminál bude napojen na železniční síť pomocí vlečky. Ta bude řešena 

jako samostatná kolej, která je z obou stran napojena výhybkami na stávající trať. Nové 

výhybky se nachází v těsné blízkosti obou zhlaví stanice.  

U vlečkové koleje je navržena překládací rampa a zpevněné plochy pro pojezd těžkých 

nákladních vozidel. Na vlečce je navržena kolejová váha. 

Součástí terminálu je skladovací hala a provozní budova. Oba tyto objekty k sobě 

přiléhají. V areálu se nachází i silniční váha. Celá plocha terminálu bude oplocena. 

Komunikace terminálu jsou napojeny na silnici III/45814.  
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6.4 Směrové poměry 

6.4.1 Kružnicový oblouk 

 Oba oblouky na vlečkové koleji jsou navrženy v souladu s předpisem SŽDC S3/3.  

 

Návrhová rychlost  V = 10 km/h 

 

Navrhovaný poloměr oblouku R = 200 m 

 

6.4.2 Přechodnice 

Přechodnice tvoří plynulý přechod mezi kolejemi s odlišnou hodnotou křivosti. 

Vlečková kolej je navržena pro návrhovou rychlost V = 10 km/h. Směrové oblouky jsou 

navrženy bez přechodnic, jelikož traťová rychlost je malá a koleje s těmito oblouky jsou 

pouze manipulačního charakteru. I tak je nutno posoudit napojení přímé koleje na kružnicový 

oblouk bez přechodnice. [6, 15] Musí platit : 

 

20,4.R V≥         /1/ 

 

kde :   R - poloměr oblouku 

 V – návrhová rychlost 

  

2200 0,4.10 40,00R m= ≥ =   Vyhovuje 

 

6.4.3 Osová vzdálenost kolejí 

Ve stanici Bohušov je mezi kolejemi č.1 a č.2 osová vzdálenost 4,000 m. Jelikož je 

okolo celého přepravního terminálu včetně vlečky navrženo oplocení, je nutné, aby osová 

vzdálenost mezi vlečkovou kolejí a kolejí č.1 byla navržena 5,500 m. [6, 2] 
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6.5 Rozchod koleje 

 Vlečková kolej je napojena na úzkorozchodnou trať o rozchodu 760 mm. Aby byla 

navrhovaná kolej přepravního terminálu kompatibilní s navazující tratí je navržena taktéž o 

rozchodu 760 mm. 

6.5.1 Rozšíření rozchodu koleje v kružnicovém oblouku 

Podle předpisu SŽDC S3/3 se v kružnicových obloucích o poloměru menším než 300 

m musí rozchod koleje zvětšit o hodnotu rozšíření rozchodu koleje ∆u dle tabulky : 

Tab. 7: Tabulka rozšíření rozchodu v kružnicovém oblouku  

Poloměr oblouku 

[m] 

Rozšíření rozchodu ∆u 

[mm] 

300 a větší 0 

180 – 299 4 

130 – 179 8 

100 – 129 12 

Menší než 100 16 

 

Oba oblouky vlečkové koleje jsou navrženy o poloměru 200 m. Dle této tabulky bude 

tedy rozšíření rozchodu v oblouku 4 mm. 

6.5.2 Výběh rozšíření rozchodu koleje 

Protože ve vlečkové koleji jsou navrženy kružnicové oblouky bez přechodnice, bude 

výběh rozšíření proveden v přímé tak, aby v oblouku bylo dosaženo již plné hodnoty rozšíření 

rozchodu koleje ∆u. Rozšíření rozchodu koleje je provedeno o hodnotu 2 mm na 1 m  koleje. 

Z toho plyne, že délka výběhu rozšíření rozchodu koleje o 4 mm je 2 m. [6, 2, 15] 

 

6.6 Převýšení koleje 

Převýšení koleje slouží ke snížení účinků odstředivých sil při průjezdu vozu 

směrovým obloukem. Vlečková kolej je navržena pro návrhovou rychlost V = 10 km/h. 

Směrové oblouky jsou navrženy bez přechodnic. Jelikož traťová rychlost je malá, koleje 

v obloucích jsou navrženy bez převýšení. [6, 2, 15]  
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6.7 Výhybkové konstrukce 

Vlečková kolej je na trať napojena ve stanici Bohušov pomocí dvou výhybkových 

konstrukcí. Jedna výhybka se nachází na začátku zhlaví směrem do Slezských Rudoltic 

(výhybka č.5) a druhá na začátku zhlaví směrem do Osoblahy (výhybka č.4).  

Výhybka č.4 se nachází v km 16,863 890 a výhybka č.5 v km 16,632 110. Obě 

výhybky mají označení JS49U–1:9–70d. Způsob ovládání výhybek bude ruční. Výhybky 

budou zapracovány do staničních řádů v následných fázích projektu. [15] 

Tab. 8: Tabulka výhybek vlečkové koleje  

číslo staničení druh soustava poměr poloměr směr poloha výměn pražce 

4 16,863 890 J S49U 1:9 70d L P D 

5 16,632 110 J S49U 1:9 70d P P D 

 

 

6.8 Sklonové poměry 

Norma ČSN 736360-1 (2008) udává, že koleje v dopravnách s kolejovým rozvětvením 

a v nákladištích mají mít takový sklon, aby byl usnadněn rozjezd a zastavování vlaků, a také 

manipulace s vozy. Navíc v kolejích kde se odstavují vozidla má být sklon 0 – 1 ‰. To platí i 

pro úzkorozchodné dráhy. [4, 5, 15] 

Vlečková kolej je navržena tak, že kopíruje sklonové poměry hlavní staniční koleje 

č.1. Ve směru na Slezské Rudoltice je vlečka napojena ve sklonu 2,80 ‰. Ve směru do 

Osoblahy je napojena ve spádu 5,00 ‰. Nicméně v prostoru, kde je uvažováno odstavování 

vozů je navržen podélný sklon 0,00 ‰.   

 

6.9 Průjezdný průřez 

Na celé délce trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha je uvažována podvalníková 

doprava. Podle předpisu SŽDC S3/3 platí na kolejích s podvalníkovou dopravou průjezdný 

průřez Z-GČD s tím rozdílem, že výškový rozdíl mezi spodní hranou průjezdného průřezu Z-

GČD a spojnicí temen kolejnicových pásů je 230 mm. Při návrhu vlečkové koleje překladiště 

v Bohušově je respektován průjezdný průřez pro dráhy o rozchodu 760 mm s podvalníkovou 

dopravou vycházející z průjezdného průřezu Z-GČD. [2, 6, 15] 
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Obr. 22: Obrys průjezdného průřezu Z-GČD a volného schůdného a manipulačního prostoru 

pro koleje s rozchodem 760 mm s podvalníkovou dopravou 

 

6.10 Železniční svršek 

(viz výkres 2.1) 

Ve vlečkové koleji překladiště Bohušov navrhuji stejnou konstrukci železničního 

svršku, jaká se nachází na stávající trati a v samotné stanici.  

Železniční svršek vlečkové koleje překladiště Bohušov je navržen v následující 

skladbě : 

 

- kolejnice S49, uchycení ŽS4 

- pryžová podložka  

- žebrová podkladnice S4 + upevňovadla 

- polyetylenová podložka 380/160/2 

- dřevěný pražec tl.150 mm (délka min. 1600 mm)  

- kolejové lože, (štěrk frakce 32/63, tloušťka 0,2 m pod pražcem) 

 

V celé délce vlečkové koleje je navrženo uzavřené kolejové lože na straně ke 

staničním kolejím a drážní stezka na straně druhé. To protože se jedná o kolej v obvodu 
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stanice a také pro usnadnění pohybu pracovníků drah. Drážní stezka a zásyp uzavřeného 

kolejového lože je tvořen štěrkem frakce 8/16. [1, 2, 5] 

6.11 Železniční spodek 

(viz výkres 2.2) 

Pláň železničního spodku je navržena v příčném sklonu 5 %. Na pláň je položena 

separační geotextilie a vrstva štěrkodrti frakce 0/32 v min. tl.150 mm. Toto je předběžný 

návrh v rámci této studie. Podrobněji bude železniční spodek řešen na základě podrobného 

průzkumu podloží v dalších stupních projektové dokumentace. [3] 

 

6.12 Budovy 

(viz výkres 2.1) 

Skladovací hala bude o půdorysných rozměrech 60 x 18 m. Větším rozměrem je 

orientovaná souběžně s tratí. Bude založena na betonových základových patkách a pasech. Je 

navržena jako nepodsklepená jednopodlažní. Nosná konstrukce je navržena ocelová. Svislou 

část tvoří ocelové sloupy po 6 m. Střešní část je řešena ocelovými příhradovými vazníky. 

Otvory mezi svislými ocelovými sloupy budou vyplněny výplňovým zdivem. Jen stěna ve 

směru k trati zůstane otevřená. Hala nebude vytápěná. Podrobněji bude skladovací hala řešena 

v dalších stupních projektové dokumentace. 

Provozní budova bude o rozměrech 10 x 10 m. Je navržena jako přízemní 

nepodsklepená  s dřevěnou střechou. Celkový vnější vzhled bude vyřešen tak, aby budova 

doplňovala stávající staniční zařízení. Základy budou z prostého betonu, nosné stěny a příčky 

z tvárnic Porotherm. V provozní budově je situováno zázemí pro zaměstnance a obsluhu. 

Obsahuje řídící a administrativní místnost, sociální zařízení, šatny. Provozní budova bude 

podrobněji řešena v dalších stupních projektové dokumentace.  

   

6.13 Překládací rampa 

U vlečkové koleje je navržena překládací rampa délky 35 m. Tato rampa je navržena 

jako boční o šířce 6 m. Výška horní hrany nakládací rampy je dle vzorových listů SŽDC 1,1 

m nad temenem kolejnice. Nájezd na rampu je navržen ve sklonu 1:10. [3, 10] 
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Obr. 23: Návrh nakládací rampy v překladišti Bohušov 

6.14  Komunikace a zpevněné plochy  

(viz výkres 2.1 a 2.2) 

Pro příjezd nákladních automobilů a mechanizace jsou navrženy obslužné 

komunikace. Vjezd do areálu je široký 7,000 m a je napojen na komunikaci III/45814. Po 

vjezdu vpravo se nachází plocha, kde je možné odstavit nákladní automobily nebo 

mechanizaci čekající na odbavení. U provozní budovy jsou navržena 4 parkovací stání pro 

osobní automobily. Před budovou skladiště se nachází zpevněná plocha, sloužící pro 

samotnou překládku a manipulaci se zásilkami. Šířka této plochy mezi skladištěm a vlečkou 

je 19,500 m a je ukončena betonovým obrubníkem ve vzdálenosti 1,725 m od osy přilehlé 

koleje. Odvodnění této plochy zajišťuje sklon 3,0 % směrem od koleje. U překládací rampy je 

řešen prostor, kde je možné přistavit nákladní vozidla tak, aby byla nakládka a vykládka 

nákladních vozů co nejpohodlnější a aby nebylo potřeba zvedacích mechanismů. Odjezd 

z areálu je řešen po komunikaci široké 6,000 m, která je vedena okolo skladovací haly a 

provozní budovy. Součástí této komunikace je i silniční váha. Všechny komunikace jsou 

navrženy ve střechovitém příčném sklonu 3,0 %. [15] 

 

Skladbu konstrukce zpevněné plochy pro překládání a manipulaci s náklady navrhuji takto : 

 

- cementový beton CBII tl. 200 mm 

- kamenivo stmelené cementem KSC I tl. 150 mm 

- štěrkodrť (0-32) SD tl. 150 mm 

- zemní pláň 

Tloušťka celé konstrukce je 500 mm. 

 

Skladbu konstrukce komunikace pro příjezd a odjezd do areálu navrhuji takto : 
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- asfaltový beton středněhrubý ABS II tl. 50 mm 

- obalované kamenivo středněhrubé OKS I tl. 50 mm 

- kamenivo stmelené cementem KSC I tl. 150 mm 

- štěrkodrť (0-32) SD tl. 200 mm 

- zemní pláň 

Tloušťka celé konstrukce je 450 mm. 

 

6.15 Osvětlení 

Celý prostor bude osvětlen světelnými stožáry umístěnými podél skladovací haly. 

Budou osvětlovat jak vlečkovou kolej, překládací rampu, tak i prostor před skladovací halou a 

plochu pro odstavování nákladních vozidel a mechanismů. Komunikace vedoucí za 

skladovací halou bude osvětlena světly umístěnými na stěnách této skladovací haly. 

Osvětlení bude dále řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.  

 

6.16 Silniční a kolejová váha 

V areálu je navržena silniční i kolejová váha. Tyto váhy budou sloužit ke kontrolnímu 

vážení.  

Silniční váha bude mostního typu o rozměrech 8 x 3 m. [24]  Je situovaná u provozní 

budovy. Základy jsou z železobetonových prefabrikátů, na které se uloží železobetonový 

mostní prefabrikát. Silniční váha bude dále řešena v dalších stupních projektové 

dokumentace.  

Kolejová váha je situována na vlečkovou kolej u překládací rampy. Váha bude statická 

a bude schopna zvážit 1 vůz. Kolejová váha bude dále řešena v dalších stupních projektové 

dokumentace. 

 

6.17 Odvodnění 

Odvedení srážkových vod z kolejiště a zpevněných ploch překladiště je řešeno jako 

systém trativodů a vpustí. Trativody a vpusti budou napojeny do kanalizační sítě plánovaného 

areálu. Pomocí lapače ropných látek bude zabráněno jejich úniku do odpadních vod. 

Podrobněji bude odvodnění řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.  



Diplomová práce 

 - 37 - 

6.18 Vizualizace návrhu 

 

Obr. 24: Vizualizace překladiště a vlečky ve stanici Bohušov 

 

 

Obr. 25: Vizualizace budoucího překladiště a vlečky ve stanici Bohušov 
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7 Nádražní budovy 

7.1 Stávající stav 

Trať Třemešná ve Slezsku – Osoblaha byla postavena již v roce 1898. V každé z devíti 

stanic a zastávek se nachází staniční budova nebo přístřešek. Ve výhybnách jsou ke staničním 

budovám připojena také dřevěná skladiště či toalety. Některé z budov jsou obydlené a 

v udržovaném stavu. Naproti tomu některé budovy a přístřešky jsou neudržované a chátrají. 

Prošly sice v osmdesátých letech minulého století opravami, ale dnešní stav je nevyhovující. 

 Všechny stanice mimo Třemešnou ve Slezsku jsou bez trvalé obsluhy. S tím je 

spojeno i to, že zde nejsou v provozu čekárny pro cestující, toalety, ani prodej lístků, který je 

v současné době realizován přímo ve vlacích.  

Tab. 9: Tabulka stavu drážních budov na trati Třemešná ve Slezsku - Osoblaha  

 

Stanice Budova Stav Obydlená Čekárna 
v provozu 

WC 
v provozu 

Prodej 
jízdenek 

Třemešná 
ve Slezsku 

ano dobrý ne ano ano ano 

Liptaň ano dobrý ano ne ne ne 

Dívčí Hrad ne ------- ne ne ne ne 

Horní Povelice ano špatný ne ne ne ne 

Amalín ne ------- ne ne ne ne 

Slezské 
Rudoltice 

ano špatný ne ne ne ne 

Koberno ano špatný ne ne ne ne 

Bohušov ano dobrý ano ne ne ne 

Osoblaha ano dobrý ne ne ne ne 
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Obr. 26: Opuštěná budova v zastávce Koberno 

 

 

Obr. 27: Obydlená nádražní budova ve výhybně Liptaň 

 

 

 Obr. 28: Přístřešek zastávky Amalín  Obr. 29: Přístřešek zastávky Dívčí Hrad 
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7.2 Historická rekonstrukce, využití pro dopravní a komerční účely 

Budovy a přístřešky ve stanicích a zastávkách je třeba zrekonstruovat. Bez zásahu by 

jen dále chátraly a pustly, a to by ke zvýšení objemu osobní dopravy na této trati nepřispělo. 

Je třeba využít potenciál skrývající se v těchto budovách a zařízeních. Je totiž velká škoda, že 

jsou nevyužity, když by namísto toho mohly posloužit k zatraktivnění této úzkorozchodné 

trati. Způsobem jak toho docílit by mohla být historická rekonstrukce. To znamená uvedení 

do původního stavu z období výstavby, alespoň co se vzhledu budov týče. V sedmdesátých 

letech minulého století sice došlo u budov k rozsáhlým opravám, ale tím ztratily svůj 

historický ráz. A vzhledem k tomu, že trať je kromě pravidelné osobní dopravy využívána i 

historickými parními vlaky, které jsou výrazným lákadlem pro turisty, bylo by užitečné vrátit 

těmto budovám jejich ztracený historický ráz. 

 Z dobových fotografií je patrné jak původně vypadala prvorepubliková architektura 

drážních budov. Tehdejší drážní budovy se vyznačovaly hladkými omítkami, nároží byla 

zdobena bosáží a kolem oken a dveří se používaly šambrány. Tyto ozdobné prvky byly bílé 

barvy. Na zbylé plochy stěn se používala barva v odstínech žluté až béžové barvy. Budovy ve 

stanicích a zastávkách budou opraveny do podoby z období první republiky.(viz obr. 36, 37, 

38 na str.46 a 47) 

 

   

Obr. 30: Vzhled nádražní budovy v Osoblaze v roce 1930 

 

 Ovšem jen uvedení do historické podoby není postačující. Je třeba brát ohled i na 

požadavky na moderní bydlení a požadavky staveb pro dopravu. Součástí rekonstrukce bude 

oprava a vybavení čekáren pro cestující, toalet a využití zbylé plochy staničních budov pro 
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ubytovací kapacity. Ubytování pro turisty je vhodný způsob jak využít chátrající a 

nevyužívané stavby ve stanicích této trati. Tyto ubytovací prostory budou dispozičně řešeny 

dle typu a velikosti budovy. Součástí takového apartmánu je pokoj s minimálně dvěmi lůžky, 

hygienické zařízení, kuchyňka, či kuchyňský kout, a prostory pro uschování kol, protože okolí 

trati je protkáno mnoha trasami pro cyklisty. Samozřejmostí je přívod elektrické energie a 

zařízení na ohřev vody.  
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8 Vybavení zastávek, a přístup k nim 

Bezpochyby nejdůležitějším prvkem ovlivňujícím pohodlí cestujících je komfort ve 

vozidle. Neméně důležitý je však přístup k samotným vozům. Ten je zajišťován pomocí 

nástupišť. Pohodlnému nástupu a výstupu z vlaků pomáhá výška hrany nástupiště nad 

temenem kolejnice. Velký vliv na pohyb cestujícího má také šířka nástupiště, jeho sklon i 

materiál ze kterého je nástupiště tvořeno.  

 

8.1 Stávající stav 

Na úzkorozchodné trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha se nachází 9 stanic a 

zastávek. Ve stanici Třemešná ve Slezsku se nachází nástupiště s jednou nástupní hranou pro 

koleje úzkého rozchodu a se dvěma nástupními hranami na druhé straně staniční budovy pro 

trať normálního rozchodu. Zde bývá realizován přestup mezi vlaky ze směru Krnov a 

Glucholazy na vlaky úzkorozchodné dráhy ve směru do Osoblahy a naopak. Tato stanice, 

jako jediná na této úzkorozchodné trati, má nástupiště s pevnou nástupní hranou. V stanicích 

Liptaň, Slezské Rudoltice, Bohušov a Osoblaha se nachází sypaná nástupiště. Ta jsou 

provedena vždy u obou staničních kolejí do výšky temene kolejnic. Přístup k nástupištím u 

koleje vzdálenější od staniční budovy je řešen úrovňově. V zastávkách Dívčí Hrad, Horní 

Povelice, Amalín a Kaberno jsou rovněž sypaná nástupiště. Výška nástupní hrany je 

provedena nejvýše do úrovně temene přilehlé kolejnice, místy zde nástupiště zcela chybí. 

Nástup a výstup cestujících je v takovémto případě řešen z terénu ve výškové úrovni pražců.  

Tento stav je zcela nevyhovující co se týče komfortu a bezpečnosti cestujících při 

nástupu a výstupu z vozů. Rovněž je složitá údržba takovýchto nástupišť v zimním období. 

Stávající sypaná nástupiště ve stanicích i zastávkách jsou v zanedbaném stavu, prorůstají 

plevelem, a jejich hrany jsou porušené. (viz obr. 31, 32, 33, 34, 35) 
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Obr. 31: Stávající nástupiště zastávky Amalín 

 

Obr. 32: Stávající nástupiště zastávky Kaberno 

Obr. 33: Stávající nástupiště zastávky Dívčí Hrad 
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Obr. 34: Nástupiště stanice Bohušov  Obr. 35: Nástupiště stanice Třemešná ve Sl. 

 

 

8.2 Rekonstrukce 

Z výše uvedeného popisu stávajícího stavu nástupišť na úzkorozchodné trati Třemešná 

ve Slezsku – Osoblaha plyne potřeba rekonstrukce stávajících nástupišť na této trati. Cílem 

této rekonstrukce je uvedení nástupišť a zařízení stanic a zastávek do takového stavu, aby 

cestování na této trati poskytovalo cestujícím patřičný komfort a bezpečnost. Rovněž se tím 

zjednoduší zimní či běžná údržba nástupišť. Níže jsou vypsány požadavky na vybavení stanic 

a zastávek a popis návrhu rekonstrukce.  

Železniční zastávky a stanice musí být vybaveny : 

• nástupištěm 

• prostorem pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními vlivy 

• bezbariérovým přístupem na nástupiště pro osoby s omezenou pohyblivostí a orientací 

• osvětlením pro cestující 

• názvem stanice pro orientaci cestujících umístěných vpravo 100 m před vjezdem 

do stanice a na nástupišti 

  

 Nástupiště jsou navržena v souladu se vzorovými listy Ž8 – U pro nástupiště u kolejí 

úzkého rozchodu. Konstrukce nástupiště je složena z betonových desek KD - 145 (dezén 

zámková dlažba) pro nástupiště úrovňová a z desek KS – 145 (dezén zámková dlažba + 

varovný pás) pro nástupiště boční. Desky jsou uloženy na nástupištních tvárnicích Tischer. 

Tvárnice Tischer  jsou posazeny do vyrovnávací vrstvy z drti. [10, 33] 
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 U nástupišť krajní koleje jsou betonové nástupištní desky doplněny zámkovou dlažbou 

tak, aby šířka nástupiště byla min. 3,000m (výjimečně ve stísněných poměrech min. 2,500m). 

 Výška nástupní hrany je u zastávek 0,200m nad temenem kolejnice. Ve stanicích je 

výška nástupní hrany úrovňového nástupiště 0,200m nad temenem kolejnice. U bočního 

nástupiště přes které se přechází na úrovňové nástupiště je výška nástupní hrany 0,150m. 

Mezi bočním a úrovňovým nástupištěm jsou prostory mezi nástupištní hranou a přilehlou 

kolejnicí vyplněny drtí frakce 16/22mm. Přecházení mezi nástupišti je řešeno přes dřevěný 

přechod. [8, 10] 

 Boční nástupiště je navrženo vždy v min. spádu 1% směrem od koleje. Úrovňové 

nástupiště je navrženo ve spádu 5% od nástupní koleje. [8, 10] 

 Vzdálenost mezi osou koleje úzkého rozchodu v přímé a nástupní hranou musí být 

1,3m. 

 Způsob rekonstrukce nástupišť je patrný z výkresu č.3 vzorový příčný řez nástupištěm 

ve stanici a v zastávce. 

  

 Nástupní hrana nástupiště musí mít délku nejdelšího vlaku pro přepravu osob, který u 

nástupiště pravidelně nastupuje s přihlédnutím k výhledovým záměrům objednatelů veřejné 

osobní drážní dopravy. Na trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha je osobní doprava 

provozována pravidelnými osobními vlaky a víkendovými jízdami historického parního 

vlaku. Délka soupravy nejdelšího pravidelného osobního vlaku (ČD) je 38m měřeno i 

s lokomotivou. Délka historického parního vlaku vypravovaného na víkendové jízdy činí 80m 

měřeno i lokomotivou. Pro rekonstrukci nástupišť je brán zřetel na nárůst objemu turistické 

dopravy o víkendech při jízdách historického vlaku. Proto je uvažována délka nástupišť 80m. 

Některé ze zastávek tuto hodnotu v současné době nesplňují. Je třeba tyto zastávky prodloužit 

na požadovanou délku 80m. Tam kde to kvůli stísněným poměrům není možné je třeba se této 

hodnotě alespoň co nejvíce přiblížit. Souhlas k tomu musí vydat provozovatel dráhy. 

V takovém případě musí být bezpečnost při nástupu a výstupu cestujících zajištěna 

organizačním opatřením dopravce. [8] 

  Každá zastávka a stanice musí být vybavena prostorem pro cestující a jejich ochranu 

před povětrnostními vlivy. Ve stanicích jsou to čekárny, v zastávkách přístřešky. Na řešené 

úzkorozchodné trati jsou zastávky vybaveny přístřešky nebo budovami. V těchto budovách 

kromě stanice Třemešná ve Slezsku nejsou v provozu čekárny pro cestující, ale lze využít 

jejich podloubí jako přístřešku. Výjimkou je zastávka Koberno. Zde se nachází pouze budova, 

které je veřejnosti nepřístupná. Cestující se zde nemá kde schovat před povětrnostními vlivy. 
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Je třeba využít stávající budovy pro čekárnu nebo zde zbudovat přístřešek, což by bylo 

vhodné i vzhledem k záměru využít budovy zastávek a stanic pro ubytovací kapacity.  

 Ve stanicích a zastávkách musí být zajištěn bezbariérový přístup na nástupiště pro 

osoby s omezenou pohyblivostí a orientací. Na nástupištích a přístupových cestách k nim 

nemají být žádné překážky. Čelo nástupiště sloužící pro příchod cestujících musí být 

ukončeno šikmou plochou ve sklonu maximálně 8,33%. Povrch nástupiště a přístupových cest 

k nim musí splňovat požadavky na protiskluzné vlastnosti. Soubor opatření pro bezbariérový 

přístup pro osoby s omezenou pohyblivostí a orientací je uveden ve vyhlášce č.398/2009 Sb. 

 V současné době nejsou na této trati používány vozy vhodné k přepravě cestujících na 

vozíčku. K tomu je třeba, aby dopravce buďto upravil stávající vozový park nebo nakoupil 

novou soupravu. Například soupravu Stadler viz. kapitola 2.4 Vozový park. Bude-li cestující 

na vozíčku chtít cestovat vlakem z některé ze stanic, musí na toto s předstihem upozornit 

dopravce, a ten je-li to možné přistaví vhodnou soupravu k bočnímu nástupišti. Pomocí 

mobilní rampy bude cestujícímu na vozíčku umožněn přístup do přistavené soupravy. [8, 11] 

 Nezbytnou součástí stanic a zastávek je osvětlení. Osvětlení železničních stanic musí 

zajišťovat bezpečný provoz a musí vytvářet odpovídající prostředí pro cestující. Osvětlení 

stanic musí být provedeno tak, aby neoslňovalo osoby řídící drážní vozidlo a také aby 

nemohlo dojít k záměně návěstních znaků. Osvětlení musí být zajištěno lampami 

s nepřetržitým napájením. [8] 

 Nástupiště musí být označeno názvem stanice nebo zastávky a vybaveno orientačním 

a informačním systémem dle standartu vlastníka dráhy. Kvůli orientaci cestujících ve vlaku 

musí být 100m před stanicí nebo zastávkou umístěna cedule s názvem příslušné stanice nebo 

zastávky. Tato cedule se umisťuje vpravo ve směru jízdy. [8] 
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8.3 Vizualizace 

 

 

Obr. 36: Vizualizace zastávky Koberno po rekonstrukci staniční budovy a nástupišťě 

 

 

Obr. 37: Vizualizace zastávky Horní Povelice po rekonstrukci staniční budovy a nástupišťě 
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Obr. 38: Vizualizace stanice Bohušov po rekonstrukci staniční budovy a nástupišť 
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9 Vstupní údaje pro návrh prodloužení trati do Polska 

9.1 Důvody pro návrh kolejového propojení do Polska 

Stávající úzkorozchodná trať Třemešná ve Slezsku – Osoblaha je v současné době 

málo využívána. Objemy osobní dopravy nejsou velké a nákladní doprava zde chybí zcela. 

Tato územně technická studie navrhuje soubor řešení, která mají dopomoci k tomu, aby byla 

tato trať více využívaná jak v osobní přepravě tak i v přepravě nákladů. Je navržena 

optimalizace v nákladní dopravě na této trati. To zejména vybudováním překladního 

terminálu pro zemědělské produkty ve stanici Bohušov. Optimalizace v osobní dopravě se 

zaměřuje na úpravu a rekonstrukci stávajících nástupišť a staničních budov.  

Tato navržená řešení mohou mít bez pochyby svou účinnost, ale ta se snižuje díky 

zeměpisné poloze trati a také díky poloze v železniční síti. Oblast Krnovska je poměrně 

chudá. Je zde vysoká nezaměstnanost a lidé v produktivním věku se odsud stěhují do větších 

aglomerací, kde mají větší šanci uspět na trhu práce. Dopravní infrastruktura zde také není 

moc rozvinutá. Nejbližší dálnice je odsud 60km (Ostrava), 67km (Mohelnice). Bohatí 

investoři se do této oblasti nehrnou. Dálnice tudy v dohledné době vedena nebude, tak jedinou 

šancí jak zvýšit atraktivitu oblasti, co se týče dopravní infrastruktury, jsou investice do 

železnice. Tímto se zabývá předkládaná územně technická studie. Optimalizace stávající 

úzkorozchodné trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha bezpochyby tuto trať zatraktivní. 

 Možnosti jak zatraktivnit uvedenou trať pro osobní i nákladní dopravu nespočívají jen 

v optimalizaci stávající trasy. Možností je i návrh kolejového prodloužení do Polska. Tím by 

se úzkorozchodná trať stala jedinou mezistátní tratí úzkého rozchodu v Evropě. Ale tento titul 

sám o sobě nic neznamená. Možnost přímého železničního spojení do Polska má řadu pozitiv.  

Nákladní doprava by dostala zcela jiný význam. Otevřela by se možnost lokálním 

firmám a závodům přepravovat své produkty po železnici, a to jak na území ČR tak i směrem 

do Polska. To povede ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu a přinese jim to 

možnost dalšího růstu a vývoje. A z toho plyne pozitivní vliv na zaměstnanost v oblasti. Vyšší 

zaměstnanost přispívá k rozvoji obchodu, služeb a průmyslu v oblasti. Lidé v produktivním 

věku by nemuseli daleko dojíždět za prací, či se stěhovat do větších měst. Vliv na 

zaměstnanost by zajisté měla i možnost dojíždění obyvatel za prací do Polska a rovněž 

možnost polských občanů dojíždět za prací do České Republiky.  
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Možnost přímého vlakového spojení s Polskem bude mít vliv i na širší oblast. Protože 

lidé z okolí Jesenicka, Krnovska, Bruntálska nemají v současné době možnost železničního 

spojení do příhraničích oblastí v Polsku.  

 

9.2 Popis zájmového území pro prodloužení trati 

Zájmové území ve kterém je navrženo kolejové propojení do Polska se nachází 

s nejsevernějším cípu osoblažského výběžku. Koncovou stanicí stávající úzkorozchodné trati 

je stanice Osoblaha. Prodloužení trati bude navrženo ze stanice Osoblaha do stanice 

Raclawice Slaskie v Polsku.(viz obr. 39) Vzdálenost mezi stanicemi je vzdušnou čarou cca 

5,6km. Oblastí mezi Osoblahou a Raclawicemi protéká řeka Osoblaha a řeka Prudnik. Jejich 

soutok se nachází asi 1,5km od Raclawic. Obě řeky protékají údolím, které je lemováno 

vyvýšenými pahorky. Raclawicemi prochází tzv. Podsudecká magistrála, která je významnou 

železniční tepnou polského pohraničí. Do Raclawic je také vedena trať z Glubczyc. Na této 

trati je od roku 2000 zastavena veškerá doprava.  [25, 26, 31] 

Stanice Osoblaha je koncovou stanicí stávající trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha. 

Je vybavena staniční budovou, skladištěm, a dvojkolejnou výtopnou s místem pro odstavení 

tří vozů.  Jsou zde tři staniční koleje a výtažná kolej zakončená zemním zarážedlem. V místě 

zarážedla se nachází navržený počátek všech tří variant prodloužení do Polska. 

Všechny tři varianty jsou vedeny do stanice Raclawice Slaskie. Velká historická 

nádražní budova je umístěna ve středu kolejiště. Na její severní straně se nachází skupina 

kolejí podsudecké magistrály. V této skupině probíhá běžný drážní provoz. Na jižní straně 

staniční budovy se nachází skupina kolejí tratě Raclawice Slaskie – Glubczyce. Na této trati je 

od roku 2000 zastaven provoz. Všechny tři navržené varianty jsou dovedeny právě do této 

Glubczycké skupiny kolejí stanice Raclawice  Slaskie. (viz obr. 41 a 42) 
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Obr. 39: Situace širších vztahů pro návrh kolejového propojení do Polska 

 

 

Obr. 40: Místo počátku všech variant prodloužení za zemním zarážedlem ve stanici 

  Osoblaha 

 

Trať 298 Třemešná - 
Osoblaha 

Trať PKP Glubczyce 
– Raclawice Slaskie 

Podsudecká 
magistrála 
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Obr. 41: Pohled na Glubczyckou skupinu kolejí ve stanici Raclawice Slaskie 

 

 

Obr. 42: Staniční budova ve stanici Raclawice Slaskie 
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9.3 Vymezení spádového území 

Spádové území stávající tratě Třemešná ve Slezsku – Osoblaha je ovlivňováno 

konfigurací terénu a rozčleněním vodními toky. Rovněž jej ovlivňuje konfigurace silniční sítě 

a státně právní členění v oblasti. Na jihozápadě je spádová oblast tratě vymezena tratí č.292 

Krnov – Jindřichov ve Slezsku a ostatními směry je oblast vymezena státní hranicí s Polskem. 

Spádové území stávající tratě lze definovat jako celý osoblažský výběžek.  

V případě navrhovaného prodloužení tratě do Polska se změní i její spádová oblast. 

Z východní strany nebude tato spádová oblast vymezena státní hranicí, ale tratí Glubczyce – 

Raclawice Sl. A ze severní strany bude vymezena Podsudeckou magistrálou (tratí PLK č.137 

Katovice - Legnica), která je důležitou tratí polského příhraničí. [25, 26] 

Rozhodujícími přepravními cíli v zájmovém území jsou obce Osoblaha, Bohušov, 

Slezské Rudoltice, Třemešná. Vzhledem k navrhovanému prodloužení trati do Polska se 

rozhodujícími přepravními cíli stanou i polské obce  Pomorzowice a Raclawice Slaskie. 

Z širších vazeb regionu jsou nejdůležitějšími přepravními cíli města Krnov, Bruntál, 

Opava a Ostrava. Na polské straně by se jednalo o města Glubczyce, Prudnik, a Kadzierzyn – 

Kozle. [31] 

 

9.4 Spádové území tratě č.298 Třemešná ve Slezsku – Osoblaha 

s navrhovaným prodloužením do Polska 

9.4.1 Spádové území trati v ČR 

Obce v přímém spádovém území na území ČR jsou Osoblaha, Bohušov, Slezské 

Rudoltice, Dívčí Hrad, Liptaň, Třemešná. V širším spádovém území jsou to obce Slezské 

Pavlovice, Hlinka, Rusín. Obce v přímém i širším spádovém území stávající tratě č.298 

Třemešná ve Slezsku – Osoblaha lze podle aktuálních demografických údajů charakterizovat 

dle následující tabulky. 
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Tab. 10: Demografické údaje obcí na českém území   

Obec 

O
so

b
la

h
a 

B
o

h
u

šo
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ké
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u
d
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ce
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ň
 

T
ře

m
eš
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á 

S
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P
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H
lin

ka
 

R
u
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n

 

Počet obyvatel 1 133 440 633 272 473 934 191 236 127 
V prod. věku 795 302 460 191 313 680 129 166 91 
Průměrný věk 39 38,1 36,4 37,2 40,9 40,9 40,5 36,5 44,6 
Pošta Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne 
Škola Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ne 
Zdrav. zař. Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ne 
Policie Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
Statut města Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
Počet částí 1 4 4 1 3 3 1 1 1 
Katastrální 
výměra v ha 

2 579 2 069 2 322 446 2 026 2 094    

 
Celkem je počet obyvatel ve spádové oblasti stávající tratě 4 439, z toho v produktivním věku 

3 127. [27] 

9.4.2 Spádové území trati v Polsku 

V širším spádovém území na Polské straně se nachází obce Pomorzowicki, 

Pomorzowice, Raclawice Slaskie. Obce v přímém i širším spádovém území navrhovaného 

prodloužení lze podle aktuálních demografických údajů charakterizovat dle následující 

tabulky. 

Tab. 11: Demografické údaje obcí na polském území   

Obce Pomorzowicki Pomorzowice Raclawice Slaskie 
Počet obyvatel 98 407 1600 
V prod. věku 69 285 1120 

Pošta Ne Ne Ano 
Škola Ne Ne Ano 

Zdrav. zař Ne Ne Ano 
Policie Ne Ne Ano 

 

 Počet obyvatel ve spádové oblasti navrhovaného prodloužení trati do Polska činí 

2 105, z toho v produktivním věku 1 474. [29] 

 V případě realizace záměru je celkový počet obyvatel ve spádové oblasti tratě 

Třemešná ve Slezsku – Osoblaha – Raclawice Slaskie 6 544, z toho v produktivním věku 

4 601. 
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9.5 Rozhodující cíle v řešeném území 

 Rozhodujícími cíli, ať už se týká cest za prací, za administrativně správními orgány, za 

zdravotnictvím, vzděláním, kulturou, zábavou i za nákupy, jsou v řešené oblasti města Krnov, 

Bruntál, Opava, Ostrava a Olomouc. Na polské straně jsou to města Prudnik, Glubczyce, 

Kedzierzyn – Kozle a Nysa.[31] 
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10 Technické řešení kolejového propojení do Polska 

 

10.1 Technické řešení železničního svršku 

 (viz obr 43 a 44) 

 Pro prodloužení trati do Polska je navržen stejný typ železničního svršku jaký je 

použit na stávající trati. Jeho složení je následující :  

• kolejnice S49, uchycení ŽS4 

• pryžová podložka  

• žebrová podkladnice S4 + upevňovadla 

• polyetylenová podložka 380/160/2 

• dřevěný pražec tl.150 mm (délka min. 1600 mm)  

• kolejové lože, (štěrk frakce 32/63, tloušťka 0,2 m pod pražcem) 

 

Obr. 43: složení upevnění kolejnice S49 k žebrové podkladnici S4 

 

 Kolejnice S49 je použita proto, že stejný typ kolejnice se nachází v železničním svršku 

stávající tratě. Tato jednotvárnost celé kolejové trasy má výhody při opravách a údržbě trati. 

 Kolejnice S49 je k žebrovým podkladnicím S4 upevněna pomocí tuhého 

upevňovacího kompletu ŽS4. Ten se skládá ze svěrky ŽS4, svěrkového šroubu RS1 se 

závitem M24, dvojitého pružného kroužku. Podkladnice je do dřevěného pražce upevněna 

vrtulí R1. Mezi patu kolejnice a podkladnici je vložena pryžová podložka sloužící k tlumení 

dynamických účinků průjezdu drážního vozidla. Mezi žebrovou podkladnici je vložena 
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polyetylénová podložka 380/160/2. Ta slouží k ochraně pražců před otlačením od 

podkladnice. [14, 16] 

 Dřevěný pražec je použit hraněný o průřezu 150/260mm s délkou min. 1,6m. Pražce 

jsou uloženy ve štěrkovém loži frakce 32/63. Minimální tloušťka štěrkového lože pod 

pražcem je navržena 200mm. V šířce 1000mm od osy koleje je nutno štěrkové lože zarovnat 

do úrovně horních hran pražců. Boční strany štěrkového lože budou zarovnány ve sklonu 

1:1,25. [1, 2, 14] 

 

Obr. 44: Tvar štěrkového lože úzkorozchodných drah dle předpisu SŽDC S3/3 

 

10.2 Technické řešení železničního svršku v kolejové splítce 

 (viz obr. 45) 

 Souběh tratí normálního rozchodu (1435mm) a úzkého rozchodu (760mm) je řešen 

pomocí kolejové splítky. V kolejové splítce mohou obě koleje využít jednu společnou 

kolejnici. Splítkový úsek má tedy tři kolejnice. Železniční svršek v kolejové splítce je navržen 

takto : [1, 2, 29] 

• kolejnice S49, uchycení ŽS4 

• pryžová podložka  

• žebrová podkladnice S4 + upevňovadla 

• polyetylenová podložka 380/160/2 

• dřevěný pražec tl.150 mm  

• kolejové lože, (štěrk frakce 32/63, tloušťka 0,35 m pod pražcem) 
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Obr. 45: Tvar štěrkového lože v kolejové splítce 

 

10.3 Technické řešení železničního spodku 

(viz výkres 7) 

Tvar zemního tělesa železničního spodku musí odpovídat předpisu SŽDC S3/3 kde je 

uveden průjezdný průřez pro dráhy o rozchodu 760mm s podvalníkovou dopravou. Dle tohoto 

předpisu má být šířka pláně tělesa železničního spodku 2200mm od osy koleje a musí být 

zajištěna drážní stezka v minimální šířce 400mm. [3] 

Pláň železničního spodku je navržena v příčném sklonu 5 %. Konstrukční vrstvy 

železničního spodku jsou tvořeny separační geotextílií a vrstvou štěrkodrtě frakce 0/32 

v minimální tloušťce 150mm. Konstrukční vrstvy jsou navrženy v závislosti na požadované 

únosnosti zemní pláně a tělesa železničního spodku. Požadavky na únosnost zemní pláně a 

tělesa železničního spodku jsou popsány v předpise SŽDC – S4 Železniční spodek. Zemní 

těleso bude zbudováno z materiálů, které zajistí jeho stabilitu a únosnost. [3, 16] 

 

10.4 Technické řešení odvodnění 

Pláň tělesa železničního spodku musí být konstruována v příčném sklonu 5%, aby 

bylo zajištěno jeho odvodnění. Povrchovou a podzemní vodu musí odvodňovací systém 

zachytit. Je třeba zajistit rychlý odtok mimo těleso železničního spodku. Voda prosakující 

kolejovým ložem a konstrukcí tělesa železničního spodku je odváděna do příkopů či 

podélných trativodů. Srážková voda musí být odvedena pomocí příkopů. Příkopy jsou kvůli 

omezení eroze zpevněny travním semenem. [3, 10, 16] Tvar a rozměry příkopů jsou patrné 

z výkresu č.7 
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10.5 Technické řešení zastávek 

 Ve variantách návrhu prodloužení trati do Polska jsou navrženy i některé nové 

zastávky. Při návrhu těchto nových železničních zastávek je nutné přihlédnout k následujícím 

aspektům: 

• potřebná vlaková obslužnost přilehlé oblasti 

• sklonové a směrové poměry trati 

• dostupná obslužnost zastávky 

• odlehčení silniční dopravy 

• potřeby obyvatelstva - zpřístupnění služeb, obchodních a zdravotních středisek, 

umožnění cestování za prací či rekreací. 

  

 Nově navrhované železniční zastávky musí vyhovovat technické normě ČSN 73 4959 

Nástupiště a nástupištní přístřešky.  

 

Železniční zastávky a stanice musí být vybavena : 

• nástupištěm 

• prostorem pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními vlivy 

• bezbariérovým přístupem na nástupiště pro osoby s omezenou pohyblivostí a orientací 

• osvětlením pro cestující 

• názvem stanice pro orientaci cestujících umístěných vpravo 100 m před vjezdem 

 do stanice a na nástupišti 

 

 Nástupiště jsou navržena v souladu se vzorovými listy Ž8 – U pro nástupiště u kolejí 

úzkého rozchodu. Konstrukce nástupiště je složena z betonových desek KD - 145 (dezén 

zámková dlažba) pro nástupiště úrovňová a z desek KS – 145 (dezén zámková dlažba + 

varovný pás) pro nástupiště boční. Desky jsou uloženy na nástupištních tvárnicích Tischer. 

Tvárnice Tischer  jsou posazeny do vyrovnávací vrstvy z drti. [10, 33, 16] 

 U nástupišť krajní koleje jsou betonové nástupištní desky doplněny zámkovou dlažbou 

tak, aby šířka nástupiště byla min. 3,000m (výjimečně ve stísněných poměrech min. 2,500m). 

 Výška nástupní hrany je u zastávek 0,200m nad temenem kolejnice. Ve stanicích je 

výška nástupní hrany úrovňového nástupiště 0,200m nad temenem kolejnice. U bočního 

nástupiště, přes které se přechází na úrovňové nástupiště, je výška nástupní hrany 0,150m. 

Mezi bočním a úrovňovým nástupištěm jsou prostory mezi nástupištní hranou a přilehlou 
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kolejnicí vyplněny drtí frakce 16/22mm. Přecházení mezi nástupišti je řešeno přes dřevěný 

přechod. 

 Boční nástupiště je navrženo vždy v min. spádu 1% směrem od koleje. Úrovňové 

nástupiště je navrženo ve spádu 5% od nástupní koleje. [10] 

 Vzdálenost mezi osou koleje úzkého rozchodu v přímé a nástupní hranou musí být 

1,3m. [2] 

 Nástupní hrana nástupiště musí mít délku nejdelšího vlaku pro přepravu osob, který u 

nástupiště pravidelně zastavuje s přihlédnutím k výhledovým záměrům objednatelů veřejné 

osobní drážní dopravy. Na trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha i na jejím navrhovaném 

prodloužení do Polska je uvažováno s nejdelší pravidelně zastavující soupravou v délce 80m. 

Délka nástupišť je proto uvažována 80m. Navrhování nových zastávek na této trati se bude 

řídit stejnými pravidly jaké jsou u plánované rekonstrukce budov a nástupišť. Toto je 

podrobně popsáno v kapitole 8 a 9. [8] 

 

10.6 Technické řešení mostů 

 Konstrukční charakteristiky mostních objektů na plánovaném prodloužení trati do 

Polska budou navrženy tak, aby odpovídaly současným zvyklostem stavby mostů v daných 

podmínkách a budou v souladu s ČSN 73 6201. Na trasách prodloužení trati jsou navrženy 

betonové mosty. 

 Podrobný návrh mostních konstrukcí bude proveden v dalších stupních projektové 

dokumentace. [16] 

   

10.7 Technické řešení propustků 

 Propustky by se měly navrhovat pokud možno kolmé. Musí být brán zřetel na jeho 

délku, statické účinky, hydrodynamické účinky a na úsporu materiálu.  

 Jako základní podklad pro návrh propustků slouží průtokové množství vody , které má 

tímto propustkem protékat.  

 Propustky budou vybudovány z obetonovaných silnostěnných sklolaminátových trub 

kvůli jejich malé náchylnosti na usazování naplavenin. Čela budou provedena betonová nebo 

zděná z lomového kamene do cementové malty. Součástí propustků bude i úprava břehů 

vodotečí na vtoku a výtoku do 10m od čela propustku. Rychlost vody protékající propustkem 

nesmí překročit hodnotu 5m/s kvůli zajištění životnosti trub. Trubní propustky se navrhují na 
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průtok 50-ti leté vody. V případech kde by mohlo dojít k ohrožení cenných objektů nebo 

zastavěných oblastí se propustky navrhují na průtok 100-leté vody. Propustek může tvořit 

jedna či více trub. Tam kde hrozí při povodni unášení pevných předmětů např. kmenů stromů 

je vhodnější navrhnout místo propustku malou mostní konstrukci. Důležité pokyny a omezení 

jsou předepsány v ČSN 73 6201 Projektování a prostorové uspořádání mostních objektů. [16] 

  

10.8 Technické řešení křížení s pozemními komunikacemi 

 Stavební úpravy nově zřizovaných a rekonstruovaných železničních přejezdů musí 

vyhovovat ustanovením normy ČSN 73 6380 a ČSN 73 6360-1.  

Křížení navrhované trasy s pozemními komunikacemi bude provedeno úrovňově. Rozdělení 

pražců v prostoru přejezdu je nutné upravit dle typu použité přejezdové konstrukce. Kolejové 

lože musí mít na přejezdu stejnou tloušťku jako v přilehlých úsecích koleje. Povrch přejezdů 

musí vyhovovat jak silničnímu tak i železničnímu provozu. Stavební úpravy přejezdů a druh 

vozovky musí být proveden dle ustanovení vzorových listů železničního spodku Ž 11. Na 

železničních přejezdech budou použity přejezdové panely Strail pro koleje o rozchodu 

760mm. Pod těmito pryžovými dílci musí být použity upevňovadla s antikorozní úpravou. [7, 

8, 10] 

 Přejezdy tratí s traťovou rychlostí nižší nebo rovnou 60km/h, jejichž dopravní moment 

nepřesáhne hodnotu 10 000 může být zabezpečen pouze výstražnými kříži. Ostatní přejezdy 

se zabezpečují světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Železniční přejezdy 

navrhované na trase prodloužení úzkorozchodné tratě do Polska musí vyhovovat normě ČSN 

73 6380 Železniční přejezdy a přechody.  

 

10.9 Technické řešení křížení s inženýrskými sítěmi 

 V rámci této územně technické studie nebyla zjišťována poloha podzemních ani 

nadzemních inženýrských sítí. Jelikož jsou navrhované trasy kolejového spojení vedeny slabě 

zastavěným územím je předpokládán minimální výskyt podzemních i nadzemních 

inženýrských sítí.  

 Případná podzemní vedení inženýrských sítí, která křižují navrženou trasu nebo leží 

podelně pod tratí musejí být dle druhu vedení, hloubky a dle použitého materiálu buď 

přeložena mimo těleso tratě nebo musí být ochráněno tak, aby nedocházelo k poruchám a 

s tím spojené potřebě oprav, jenž by měly vliv na provoz na trati. 
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 Křížení nadzemních vedení s tratí bude buď přeloženo nebo upraveno tak, aby bylo 

v dostatečné výšce nad niveletou koleje.  
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11 Podrobné řešení jednotlivých variant 

 

V rámci návrhu prodloužení úzkorozchodné trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha do 

Polska byly řešeny tři varianty vedení trasy. Všechny tři trasy mají počátek v místě zemního 

zarážedla v koncové stanici Osoblaha. Trasování variant je směřováno do stanice Raclawice 

Slaskie v polském příhraničí.(viz obr. 46) Všechny varianty tras jsou v Raclawicích přivedeny 

pomocí kolejové splítky 1435/760mm do Glubczycké skupiny kolejí. (viz obr. 47) 

Na následujícím obrázku je naznačeno vedení jednotlivých tras.  

• Varianta „A“ – červená 

• Varianta „B“ – oranžová 

• Varianta „C“ – modrá 

 

 

Obr. 46: Situace trasování variant kolejového propojení 

Osoblaha 

Raclawice Slaskie 

Slezské Pavlovice 

Pomorzowice 

Pomorzowicki 
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Obr. 47: Schéma možného řešení stanice Raclawice Slaskie 

 

11.1 Varianta „A“ 

11.1.1 Zdůvodnění varianty 

Při návrhu trasy ve variantě „A“ je kladen důraz na co nejnižší náklady spojené 

se zemními pracemi a výstavbou nového tělesa trati. Trasa v co největší míře využívá 

stávající těleso tratě normálního rozchodu Raclawice Slaskie – Glubczyce. Trasa má celkovou 

délku přes 8,3km, z toho téměř 4,5km je vedeno po stávajícím tělese polské trati. Tím se sníží 

náklady na budování nového tělesa, mostů a propustků. Na této trati v Polsku je od roku 2000 

zastaven drážní provoz. Sdružení obcí ležících na této trati se již několik let snaží o obnovení 

jejího provozu. V návrhu této varianty je počítáno se znovuobnovením provozu na Raclawice 

Slaskie – Glubczyce. [25, 26] S tím je spojena potřeba vedení tras normálního a úzkého 

rozchodu v kolejové splítce.  

Zároveň jsou v této variantě navrženy kromě cílové stanice Raclawice i dvě nové 

zastávky. Jsou to zastávka Pomorzovicki a Pomorzovice. Tímto se zajistí železniční 

obslužnost těchto obcí, které v současné době nemají žádné železniční spojení. Stanice 

Raclawice Slaskie byla vybrána jako cílová proto, že jí prochází významná železniční tepna 

tzv. Podsudecká magistrála. Vznikne tak velmi významné spojení s polským příhraničním.  
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Obr. 48: Schéma navržené trasy ve variantě „A“ 

 

11.1.2 Směrové vedení trasy 

(viz výkres 4.1) 

Počátek trasy kolejového spojení se nachází v místě zarážedla ve stanici Osoblaha 

v km 20,344000. Po krátkém přímém úseku následuje křížení s místní obslužnou komunikací 

a oblouk o poloměru 400m. V km 20,699981 trať překonává vodoteč. V km 20,877234 kříží 

trať komunikaci č.457 vedoucí k hraničnímu přechodu Osoblaha/Pomorzowicki. Poté se trasa 

pomocí dvou pravotočivých oblouků (R=500m) stáčí ke státní hranici v km 21,307417. 

Následuje levý (R=500m) a pravý oblouk (R=300m) pomocí kterých se trasa vyhýbá lesnímu 

porostu. V km 22,565790 je navržena zastávka Pomorzowicki. V její blízkosti se nachází 

křížení s komunikací spojující Pomorzowicki s Pomorzowicemi. Následuje dlouhý levotočivý 

oblouk (R=800m) a trasa se stáčí ke trati Raclawice Slaskie – Glubczyce. V km 24,227721 se 

nachází místo napojení trasy na tuto polskou trať pomocí kolejové splítky 1435/760mm. 

Následuje dlouhý přímý úsek a na něm je navržena zastávka Pomorzowice v km 24,732909 

s přilehlým přejezdem.  
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Za touto zastávkou je trať vedena v dlouhém přímém úseku (cca 1km), poté 

levotočivým obloukem (R=650m) a dalším asi kilometrovým přímým úsekem, ve kterém se 

trasa nachází ve vysokém násypu a díky mohutnému příhradovému mostu překonává tok řeky 

Osoblahy. 

Následuje levotočivý oblouk (R=600m) během kterého trasa prochází obcí Raclawice 

a je zavedena do stanice Raclawice Slaskie.  

 

11.1.3 Výškové vedení trasy 

(viz výkres 4.2) 

Ve stanici Osoblaha je niveleta koleje vodorovná. Po 25m za začátkem prodloužení 

trati se z vodorovného sklonu trasa láme do klesání 4,3‰ v délce 869m. U státní hranice se 

nachází lom nivelety, kde trasa začíná stoupat z nejnižšího (217m n.m.) do nejvyššího bodu 

trasy (263m n.m.). Toto 2,362km dlouhé stoupání je tvořeno sklony 28,5‰ (dl.362m), 12,5‰ 

(dl.242m), 29,9‰ (dl.658m), a 11,7‰ (dl.1100m). Výškový rozdíl překonaný tímto 

stoupáním je  46m. Za nejvyšším bodem trasy následuje 75m dlouhý vodorovný úsek a poté 

trať klesá ve spádu 23,2‰ (dl.529m), aby se dostala na úroveň trati Raclawice Slaskie – 

Glubczyce a dále pokračuje v její stávající niveletě pomocí kolejové splítky.  

 

11.1.4 Výpis nově navrhovaných objektů a jejich umístění na trase 

Zastávky 

• Zast. Pomorzowicki  dl. 80m  km 22,555790 

• Zast. Pomorzowice  dl. 150m  km 24,732909 

 

Mosty 

V celé délce trasy není navržena nová mostní konstrukce. 

 

Propustky 

• Trubní propustek  dl. 8m   km 20,699981 

• Trubní propustek  dl. 14m  km 21,201000 

• Trubní propustek  dl. 12m  km 21,830044 
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• Trubní propustek  dl. 20m  km 23,208420 

• Trubní propustek  dl. 16m  km 24,038541 

 

Křížení s pozemními komunikacemi 

• Místní obslužná komunikace (Osoblaha)  km 20,374860 

• Komunikace II.tř. (Osoblaha – st.hranice)  km 20,877234 

• Komunikace (Pomorzowicki - Pomorzowice) km 22,595790 

• Komunikace pro přístup k nástupišti   km 24,807909 

 

 

11.1.5 Odhad nákladů 

Tab. 12: Odhad nákladů pro variantu A   

Varianta A jednotka počet jednotek jednotk.cena cena (kč) 
železniční svršek m 8329 32000 266528000 
výkopové práce m3 105000 950 99750000 
uložení zeminy vč. Hutnění m3 105000 220 23100000 
vybudování propustků m 70 50000 3500000 
vybudování mostů m 0 310000 0 
nástupiště typu SUDOP m 230 10500 2415000 
zastávkový přístřešek m3 76 3000 228000 
výhybkové konstukce ks 5 500000 2500000 
přejezdy m2 46 25000 1150000 

Celkem 399170000 
 

 

11.2 Varianta „B“ 

11.2.1 Zdůvodnění varianty 

Při návrhu trasy ve variantě „B“ je kladen důraz na co nejkratší celkovou délku trasy. 

Rovněž je snahou, aby délka úseku na území Polska byla co nejkratší. Tento návrh počítá 

pouze se spojením Osoblahy s obcí Raclawice Slaskie bez dopravního obsloužení jiných obcí. 

Trasa je navržena v celkové délce 7,4km z toho 4,2km na českém území a 3,2km na polském 

území.  
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Trasa prochází okrajovou oblastí záplavového území řeky Osoblahy. Niveleta trasy je 

orientačně navržena tak, aby byly splněny podmínky pro stavbu v záplavových územích. To 

znamená, že niveleta trasy je navržena nad odhadovanou hladinou 100-leté vody.  

 

 

Obr. 49: Schéma navržené trasy ve variantě „B“ 

 

11.2.2 Směrové vedení trasy 

(viz výkres 5.1) 

Počátek trasy kolejového spojení se nachází v místě zarážedla ve stanici Osoblaha 

v km 20,344000. Po krátkém přímém úseku následuje křížení s místní obslužnou komunikací 

a oblouk o poloměru 400m. V km 20,699981 trať překonává vodoteč. V km 20,876858 kříží 

trať komunikaci č.457 vedoucí k hraničnímu přechodu Osoblaha/Pomorzowicki. Poté se trasa 

pomocí dvou protisměrných oblouků (R=400m) v pravolevé kombinaci k vodoteči jejíž trasu 

dále kopíruje. Následuje pravý (R=500m) a levý oblouk (R=500m). Zde začíná být trasa 

vedena ve 3 – 5m vysokém násypu a to z důvodu vedení trasy nad hladinou 100-leté vody. 

V km 21,861923 trasa překonává další vodoteč. Dále trasa pokračuje asi 1km dlouhým 

přímým úsekem, na který navazuje levotočivý oblouk (R=1000m). V tomto oblouku je 
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ukončen vysoký násyp a trať přechází na přemostění přes údolí řeky Osoblahy. Tento most je 

dlouhý 1236m. Ukončen je asi 50m za místem kde trasa překročí státní hranici v km 

24,509811. Poté se trať pomocí pravotočivého oblouku (R=500m) stáčí k místní obslužné 

komunikace obce Raclawice Slaskie a dále je sní asi v 300m úseku v souběhu. U okraje obce 

trasa překříží souběžnou komunikaci a kombinací levého a pravého oblouku (R=250m) je 

trasa přivedena ke stávající dvojkolejné trati nazývané též Podsudecká magistrála. V km 

26,924543 je úzkokolejná trať pomocí kolejové splítky napojena na tuto Podsudeckou 

magistrálu. Kolejovou splítkou v délce 800m je trasa přivedena do stanice Raclawice Slaskie.  

 

11.2.3 Výškové vedení trasy 

(viz výkres 5.2) 

Ve stanici Osoblaha je niveleta koleje vodorovná. Po 25m za začátkem prodloužení 

trati se z vodorovného sklonu trasa láme do klesání 2,7‰ v délce 3432m. Prvních 500m 

tohoto klesání je vedeno v úrovni terénu. Od km 21,000 je trasa vedena na vysokém náspu, 

jehož výška se pohybuje v rozmezí 2 - 5m. Posledních 480m tohoto klesání je vedeno po 

mostní konstrukci. Tento most je dlouhý 1236m a překlenuje záplavové území řeky Osoblahy. 

Zbylá část přemostění je vedena ve vodorovném sklonu a převádí trasu přes státní hranici. 

Tento vodorovný úsek trati je nejnižším bodem celé trasy a nachází se ve výšce 212m n.m. 

V blízkosti obce Raclawice Sl. se v km 24,944638 nachází lom nivelety odkud trať začíná 

stoupat do svého nejvyššího bodu ve výšce 235m n.m. Toto stoupání se skládá z úseku se 

sklonem 29,9‰ (dl.656m), a sklonu 6,6‰ (dl.856m). Poté je trasa vedena v 80m dlouhém 

vodorovném úseka a dále klesá ve sklonu 10,8‰ (dl.433m) k místu kde se pomocí kolejové 

splítky napojuje na niveletu stávající trati do Raclawic Sl.  

 

11.2.4 Výpis nově navrhovaných objektů a jejich umístění na trase 

Zastávky 

Ve variantě „B“ nejsou navrženy žádné nové zastávky. 

 

Mosty 

• Železniční most přes údolí řeky dl. 1236m  km 23,942800 

 

Propustky 
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• Trubní propustek  dl. 12m  km 20,699981 

• Trubní propustek  dl. 20m  km 21,861923 

• Trubní propustek  dl. 20m  km 22,700125 

• Trubní propustek  dl. 21m  km 24,992500 

• Trubní propustek  dl. 12m  km 25,251546 

• Trubní propustek  dl. 21m  km 25,957137 

 

Křížení s pozemními komunikacemi 

• Místní obslužná komunikace (Osoblaha)  km 20,374860 

• Komunikace II.tř. (Osoblaha – st.hranice)  km 20,876858 

• Místní obslužná komunikace (Raclawice Slaskie) km 25,109922 

 

11.2.5 Odhad nákladů 

Tab. 13: Odhad nákladů pro variantu B   

Varianta B jednotka počet jednotek jednotk.cena cena (kč) 
železniční svršek m 7380 32000 236160000 
výkopové práce m3 228000 950 216600000 
uložení zeminy vč. Hutnění m3 228000 220 50160000 
vybudování propustků m 106 50000 5300000 
vybudování mostů m 1236 310000 383160000 
nástupiště typu SUDOP m 0 10500 0 
zastávkový přístřešek m3 0 3000 0 
výhybkové konstukce ks 5 500000 2500000 
přejezdy m2 30 25000 750000 

Celkem 894630000 
 

 

11.3 Varianta „C“ 

11.3.1 Zdůvodnění varianty 

Při návrhu trasy ve variantě „C“ nebyl brán zřetel na celkovou délku trasy, nýbrž na 

to, aby bylo kolejové propojení z Osoblahy do Raclawic Slaskich vedeno přes obec Slezské 

Pavlovice. Nové zastávky jsou navrženy právě ve Slezských Pavlovicích a ve Studnici.  

Trasa je navržena v celkové délce 13km z toho 9,2km na českém území a 3,8km na 

polském území.  
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Trasa prochází okrajovou oblastí záplavového území řeky Osoblahy. Niveleta trasy je 

orientačně navržena tak, aby byly splněny podmínky pro stavbu v záplavových územích. To 

znamená, že niveleta trasy je navržena nad odhadovanou hladinou 100-leté vody.  

 

 

Obr. 50: Schéma navržené trasy ve variantě „C“ 

 

11.3.2 Směrové vedení trasy 

(viz výkres 6.1) 

Počátek trasy kolejového spojení se nachází v místě zarážedla ve stanici Osoblaha 

v km 20,344000. Po krátkém přímém úseku následuje křížení s místní obslužnou komunikací 

a oblouk o poloměru 250m. Za levým obloukem (R=700m) trať v km 20,789504 kříží 

komunikaci č.457 vedoucí k hraničnímu přechodu Osoblaha/Pomorzowicki. Poté je trasa 

pomocí mostní konstrukce dlouhé 772m převedena přes záplavové území řeky Osoblahy. Za 

mostem následuje pravotočivý oblouk (R=700m) a přímý úsek v délce 1000m podél lesního 

porostu. Za lesem se trasa stáčí obloukem (R=700m) k osadě Studnice kde se nachází 

zastávka a přejezd. Dále se obloukem (R=200m) trasa stáčí západním směrem ke Slezským 
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Pavlovicím. V km 25,230801 je navržen most přes řeku Prudnik dlouhý 67m. Levotočivým 

obloukem (R=1500m) a přímým úsekem se trasa přibližuje k obci Slezské Pavlovice. Zde je 

navržena zastávka a trať se stáčí směrem ke státním hranicím. Za zastávkou ve Slezských 

Pavlovicích je navržen most dlouhý 435m, který převede trať přes údolí. Za mostem je trať 

kombinací levých oblouků s poloměry 500m a 1000m přivedena ke státní hranici v km 

29,579026. 300m za státní hranicí se úzkorozchodná trať napojuje na stávající dvojkolejnou 

trať nazývanou též Podsudecká magistrála. V km 29,898762 je úzkokolejná trať pomocí 

kolejové splítky napojena na tuto Podsudeckou magistrálu. Kolejovou splítkou v délce 3400m 

je trasa přivedena do stanice Raclawice Slaskie 

 

11.3.3 Výškové vedení trasy 

(viz výkres 6.2) 

Ve stanici Osoblaha je niveleta koleje vodorovná. Po 25m za začátkem prodloužení 

trati se z vodorovného sklonu trasa láme do klesání 2,7‰ v délce 369m. Poté trať přechází do 

klesání 1,7‰ a přes mostní konstrukci je převedena přes záplavové území řeky Osoblahy. Za 

mostem trať klesá ve spádu 3,9‰ až k osadě Studnice. Dále ve stoupání 0,6‰ trasa stoupá až 

k přemostění řeky Prudnik. Za mostem následuje stoupání ve sklonu 14,2‰ až ke Slezským 

Pavlovicím kde se nachází vodorovný úsek se zastávkou a dvěma přejezdy. Za Slezskými 

Pavlovicemi trať opět stoupá ve sklonu 17‰ směrem ke státní hranici aby se dostala na 

výškovou úroveň Podsudecké magistrály do které je trať pomocí kolejové splítky napojena.  

11.3.4 Výpis nově navrhovaných objektů a jejich umístění na trase 

Zastávky 

• Zast. Studnice   dl. 80m  km 23,575524 

• Zast. Slezské Pavlovice dl. 80m  km 27,285954 

 

Mosty 

• Železniční most přes údolí řeky Osoblahy dl. 772m km 21,455387 

• Železniční most přes řeku Prudnik  dl. 67m km 25,230801 

• Železniční most přes údolí (Sl. Pavlovice) dl. 435m km 27,585302 
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Propustky 

• Trubní propustek  dl. 12m  km 25,670553 

• Trubní propustek  dl. 21m  km 28,477801 

 

Křížení s pozemními komunikacemi 

• Místní obslužná komunikace (Osoblaha)  km 20,374860 

• Komunikace II.tř. (Osoblaha – st.hranice)  km 20,789504 

• Místní obslužná komunikace (Sl.Pavlovice)  km 26,799033 

• Místní obslužná komunikace (Sl.Pavlovice)  km 27,345954 

 

 

11.3.5 Odhad nákladů 

Tab. 14: Odhad nákladů pro variantu C   

Varianta C jednotka počet jednotek jednotk.cena cena (kč) 
železniční svršek m 13032 32000 417024000 
výkopové práce m3 253000 950 240350000 
uložení zeminy vč. Hutnění m3 253000 220 55660000 
vybudování propustků m 33 50000 1650000 
vybudování mostů m 1274 310000 394940000 
nástupiště typu SUDOP m 160 10500 1680000 
zastávkový přístřešek m3 76 3000 228000 
výhybkové konstukce ks 5 500000 2500000 
přejezdy m2 50 25000 1250000 

Celkem 1115280000 
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12 Porovnání navržených variant A, B, C 

Porovnání navržených variant A, B, C bylo provedeno pomocí multikriteriálního 

hodnocení. Tyto varianty se porovnávaly z několika hledisek. Byla to technická a ekonomická 

hlediska.  

Každá varianta byla podle jednotlivých hledisek oznámkována známkami v rozmezí 

od 1 do 5. Známka 1 znamená nejlepší, známka 5 znamená nejhorší. Varianta s nejmenším 

součtem známek je hodnocena kladně, varianta s největším součtem známek je hodnocena 

záporně. 

 

12.1 Porovnání variant z hlediska technického 

Tab. 15: Porovnání variant z hlediska technického   

    Varianty Hodnocení 
Posuzovaná hlediska jedn. A B C A B C 
délka trasy m 8329 7380 13032 2 1 4 
počet směrových oblouků ks 8 9 13 1 2 4 
nejmenší poloměr oblouku m 300 250 200 1 2 3 
počet propustků ks 5 6 2 2 3 1 
délky mostů m 0 1236 1274 1 5 5 
počet mostů ks 0 1 3 1 2 4 
počet zastávek ks 2 0 2 1 3 1 
délka nástupišť m 210 0 120 1 3 2 
počet přejezdů ks 4 3 4 3 2 3 
maximální podelný sklon ‰ 29,9 29,9 17 4 4 2 

Součet známek 17 27 29 
 

 Z technického hlediska lze za nejlepší považovat       Variantu A 
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12.2 Porovnání variant z hlediska ekonomického 

Tab. 16: Porovnání variant z hlediska ekonomického   

Varianty Hodnocení 
Posuzovaná hlediska A B C A B C 

železniční svršek 266528000 236160000 417024000 2 1 4 
výkopové práce 99750000 216600000 240350000 1 3 3 
uložení zeminy vč. Hutnění 23100000 50160000 55660000 1 3 3 
vybudování propustků 3500000 5300000 1650000 2 3 1 
vybudování mostů 0 383160000 394940000 1 5 5 
nástupiště typu SUDOP 2415000 0 1680000 3 1 2 
zastávkový přístřešek 228000 0 228000 2 1 2 
výhybkové konstukce 2500000 2500000 2500000 1 1 1 
přejezdy 1150000 750000 1250000 2 1 3 
celková cena 398960000 894630000 1114860000 1 4 5 

Součet známek 16 23 29 
 

 Z ekonomického hlediska lze za nejlepší považovat     Variantu A 
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13 Závěry a doporučení 

Cílem předkládané diplomové práce bylo v rozsahu územně technické studie 

navrhnout a posoudit možnosti optimalizace úzkorozchodné tratě Třemešná ve Slezsku – 

Osoblaha s možností prodloužení do Polska. Důraz byl kladen na rekonstrukci stávajících 

objektů pro osobní dopravu jako jsou staniční budovy a nástupiště, dále na výstavbu nového 

přepravního terminálu pro zemědělské produkty a jiné komodity v obci Bohušov. Předkládaná 

práce se také zabývala možností prodloužení úzkorozchodné tratě do Polska. 

V rámci návrhu rekonstrukce stávajících nástupišť a staničních budov, byl zhodnocen 

stávající stav těchto konstrukcí, byly popsány možnosti jejich rekonstrukce tak, aby bylo 

vybavení stanic a zastávek možno náležitě využít, jak k dopravním, tak i ke komerčním 

účelům. Součástí návrhu řešení je i vizualizace, která názorně ukazuje, jak zmíněná 

rekonstrukce vypadá. 

Návrh výstavby překladního terminálu pro zemědělské produkty v obci Bohušov, si 

dává za úkol nabídnout podnikům i jiný způsob dopravy svých produktů, než je nákladní 

kamionová doprava. Tato DP obsahuje návrh rozmístění souvisejících zařízení, jako jsou 

zpevněné plochy, překládací rampa, kolejová či silniční váha, provozní budova a v neposlední 

řadě budova zastřešeného skladiště. Byla navržena vlečková kolej pro obsluhu terminálu, a 

její zapojení do stávající úzkorozchodné tratě. Součástí návrhu řešení je i vizualizace, která 

názorně ukazuje, jak zmíněný terminál vypadá. 

Předkládaná diplomová práce také navrhla možnosti prodloužení této tratě do Polska. 

Bylo popsáno, jak toto navrhované prodloužení ovlivní stávající provoz, možnost 

mezistátního vlakového spojení, a co přinese pro okolní příhraniční oblast, kde je vysoká 

nezaměstnanost a dochází k odlivu lidí v produktivním věku.   

V rámci DP byly navrženy tři varianty řešení prodloužení tratě do Polska. Součástí 

návrhu jednotlivých variant je směrové řešení, výškové řešení, umístění zastávek a odhad 

nákladů.  

Varianta „A“ byla navržena tak, aby trasa nového kolejového propojení co nejvíce 

využívala stávající těleso normálně rozchodné tratě Raclawice – Glubczyce. Cílem bylo snížit 

náklady na výstavbu zcela nového železničního spodku. Tato varianta se jevila nejlépe při 

technickém i ekonomickém porovnání.  

Varianta „B“ byla navržena tak, aby byla trasa kolejového propojení co nejkratší a 

v co největší míře vedena po českém území.  
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Varianta „C“ byla navržena tak, aby bylo dosaženo obsloužení osady Studnice a obce 

Slezské Pavlovice a to bez ohledu na délku této trasy.  

Bylo provedeno multikriteriální vyhodnocení variant. Hodnocení bralo v úvahu dvě 

hlediska, technické a ekonomické. Technickými hledisky byla posuzována délka trati, 

poloměr směrových oblouků, sklonové poměry, délky a počty objektů, jako jsou mosty, 

přejezdy, nástupiště a propustky. Ekonomická hlediska se hodnotila podle odhadovaných cen 

za zemní práce, výhybkové konstrukce, mostní konstrukce, přejezdy a nástupiště. 

Na základě tohoto vyhodnocení doporučuji jako nejvhodnější k realizaci variantu „A“.  
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