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1 ÚVOD 

 

1.1 Historie MHD 

Prvním skutečně hromadným dopravním prostředkem byly omnibusy taţené koňmi. 

Vznikly v Paříţi roku 1819 a na pravidelných linkách se objevují od roku 1828 v Paříţi a od 

roku 1829 v Londýně. Jiţ dříve ve městech vznikly droţky a fiakry jako druh nájemné 

dopravy, tyto ale nemůţeme zařadit do hromadné dopravy. Do té doby dopravě slouţily jen 

lidské nohy a vozy taţené zvířaty. 

V době renesance dochází ke změně tvorby uliční sítě. Do té doby pouţívanou 

pravoúhlou síť nahrazuje systém radiálně okruţní, který disponuje lepšími moţnostmi dopravní 

obsluhy. 

Potřeba systémů MHD se objevila v 19. století, kdy se města, díky průmyslu, masivně 

rozvíjela. Nástup automobilů a autobusů byl teprve na svém počátku, a o systémech metra se 

v největších městech pouze uvaţovalo. V roce 1832 v New Yorku byla zavedena první koňská 

dráha. V Paříţi byla zavedena v roce 1854 pod pouţívaným názvem „tramway“. Koňskou 

taţnou sílu se s neúspěchem pokusila nahradit parní trakce, to se však povedlo aţ trakci 

elektrické. Konkrétně v Berlíně v roce 1881 byla zprovozněna první elektrická tramvajová 

linka. Tramvaje se tak postupně rozšířily po světě do přibliţně 3 500 měst. 

Po druhé světové válce jsou tramvajové linky mohutně rušeny a tramvaje jsou 

povaţovány za nemoderní druh dopravy. Tento trend se projevuje především na západě, kde se 

tramvaje nedokáţí přizpůsobit poptávce rychle rostoucích měst. Rostoucí ţivotní úroveň 

způsobila stěhování obyvatel do rodinných domků za města. V těchto oblastech s řídkou 

hustotou obyvatel nedokázaly tramvaje zajistit dostatečnou dopravní obsluhu. K zániku 

tramvajových linek především v USA přispěl také rychlý vývoj automobilového průmyslu        

a tramvaje byly nahrazovány autobusy, které se jevily být mnohem vhodnější. Lidé si zvykli 

dopravovat se do center měst osobními automobily po dálnicích, ty se však s rostoucí 

automobilizací začaly přeplňovat a často i ucpávat. V západoevropských městech se 

tramvajové tratě nerušily v takové míře jako v USA. Důvod byl jednoduchý, tato města mají 

často historická centra s úzkými ulicemi a automobily by se do nich nevešly. Mnoho měst 

zničených válkou bylo znova budováno, ulice byly rozšířeny a s tramvajemi se uţ nepočítalo. 

Dnes je snaha tramvaje do těchto měst vracet, je to však komplikované a enormně finančně 

nákladné. 
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Ve východní Evropě ţivotní úroveň nedosahovala takových kvalit. Obyvatelstvo 

nebylo natolik bohaté, aby si pořídilo osobní automobily, ale zároveň zde byla poptávka po 

přepravě lidí do zaměstnání. I zde bylo mnoho tramvajových systémů zrušeno, byly však 

nahrazeny vhodnějšími trolejbusy.  

Důleţitým kritériem rozvoje městských aglomerací je dostupnost centra města 

v časovém limitu do 30 minut. Pro jednotlivé druhy dopravy tomu odpovídají vzdálenosti od 

centra: 

Tab. 1: Vzdálenost obytných částí od centra města dle druhu dopravy  [1] 

Doprava Vzdálenost [km] 

Pěšky 2 

Tramvaj; Autobus 7 

Městská rychlodráha 13 

Předměstská rychlodráha 20 

 

V současnosti je po světě rozšířeno asi 350 tramvajových, 350 trolejbusových systémů 

a přibliţně 200 systémů metra. 

 

1.2 Specifika druhů hromadné dopravy 

Kaţdý druh MHD má své charakteristiky, které je předurčují k pouţití v místech pro ně 

vhodných. Na úvod provedu porovnání druhů MHD mezi sebou s uvedením jejich vhodného 

pouţití. 

Metro 

Je to druh MHD vyznačující se vysokou přepravní rychlostí a obrovskou kapacitou. 

Denně dokáţe přepravit statisíce lidí. Na druhou stranu si jeho vybudování vyţádá nemalé 

finanční prostředky. Pro orientaci 1 km hloubení nebo raţení tunelu stojí asi 2 miliardy Kč, 

také kaţdá stanice přijde přibliţně na 2 miliardy Kč. Metro můţe jezdit i po povrchu, tím se 

pořizovací náklady dají výrazně sníţit. Provoz metra stojí přibliţně 90 Kč na km jízdy jedné 

vlakové soupravy. Do této částky jsou započteny náklady na osvětlení, ventilaci či provoz 

eskalátorů. Aby metro dobře plnilo svou funkci, musí být správně navrţeno. Metro má plnit 

funkci páteřního systému MHD města, a je schopno nahradit velké mnoţství povrchových 

spojů. To všechno je metro schopno zvládnout díky krátkým časovým intervalům mezi vlaky, 

čímţ je zajištěna vysoká kapacita. S vybudováním metra se uvaţuje ve městech s více neţ        

1 milionem obyvatel. Trasy metry nesmí být navrţeny klikaté, protoţe tím ztrácí svou 
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efektivitu, a to z hlediska nákladu výstavby a zároveň moţnosti kopírování linek povrchové 

MHD. 

Autobusy 

Vyuţívají se v oblastech s nízkou hustotou osídlení. Navrhují se v delších časových 

intervalech. Provoz nízkopodlaţních autobusů na městských linkách stojí asi 50 Kč na 1 km, 

na příměstských linkách asi 25 Kč na 1 km. Na poli autobusové dopravy existuje dostatečná 

konkurence, a tak se před udělením licence konkrétnímu dopravci provádí výběr s ohledem na 

cenu ale i na kvalitu dopravy. Cena jednoho autobusu je asi 7 milionů Kč.  

Pro autobusy je významným prvkem cena pohonných hmot. Ta je v průběhu dne 

neměnná. Naproti tomu u elektrické trakce se cena elektřiny v průběhu dne mění, levnější 

elektřina bývá v době dopravního sedla a díky tomu se pro zachování hospodárnosti provozu 

nemusí výrazně měnit intervaly. Proto jezdí autobusy v dopravním sedle s aţ dvojnásobným 

intervalem. 

Trolejbusy 

Trolejbusy byly navrţeny tak, aby vyuţily výhod tramvajové a autobusové dopravy. Se 

zavedením trolejbusové dopravy by se mělo uvaţovat ve městech s více neţ 50 tisíci obyvateli. 

Rovněţ je vhodné je pouţít i v menších městech, ve kterých je důleţitá čistota provozu. Cena    

1 km trolejbusové trati je asi 40 milionů Kč.  

 

Obr. 1: Porovnání nákladů trolejbusů a autobusů; zobrazení rozhraní efektivity (E) [2] 
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Tramvaje 

Tramvaje se svými vlastnostmi nachází někde mezi autobusy a metrem. Denně dokáţí 

přepravit desetitisíce lidí, na nejvytíţenějších trasách by však nestačily a naopak v oblastech 

méně osídlených by byly nevytíţené. Oproti metru tramvaje dokáţou pokrýt oblast plošně a na 

rozdíl od autobusů jsou více atraktivní. Tramvaje se hodí do měst se 150 tisíci aţ 700 tisíci 

obyvatel. Náklady na provoz jsou asi 60 Kč na km. Cena 1 km tratě v městské zástavbě je asi 

500 milionů Kč. Nová 30 m dlouhá tramvaj stojí přibliţně 60 milionů Kč. V porovnání s cenou 

autobusu je to značný rozdíl, ale vlivem mohutnosti konstrukce a plynulosti jízdy tramvaje je 

její ţivotnost aţ 35 let oproti 10 aţ 15 rokům ţivotnosti autobusu. To však vytváří potřebu, aby 

tramvajové vozy byly moderní v době pořízení, a aby v brzké době po uvedení do provozu 

nezastaraly. 

Nespornou výhodou elektrické trakce je její čistota provozu. Elektrická energie 

vyrobená ve velkém je získána daleko efektivněji a škodliviny jsou snáze likvidovány ve 

srovnání se spalovacími motory. Toto znečištění je navíc přesunuto mimo město. Další 

výhodou elektrické trakce je moţnost návratu části energie vyrobené při brzdění. 

Tramvajové soupravy se pohybují většinou po dvoukolejné trati často umístěné na 

společném tělese s vozovkou. V tom případě má trať uzavřený kolejový svršek pomocí 

betonových panelů, dlaţby, asfaltu nebo i zatravnění. Trať umístěná mimo komunikaci má 

svršek otevřený. Vzdálenost zastávek v centrech měst je 300 aţ 500 m, v příměstských částech 

700 aţ 1000 m. 

Kapacita tramvají můţe být několikanásobně vyšší neţ v případě autobusu, a to díky 

moţnosti tvorby delších vlaků. Vlakové soupravy tvoří 1, 2 a výjimečně i 3 vozy, které se 

pohybují v těsném časovém intervalu za sebou. V případě autobusů se tohoto efektu snaţí 

docílit vytvořením oddělených jízdních pruhů. Obsaditelnost tramvajového vozu je od 100 do 

300 (kloubový) cestujících. Optimální interval je ve špičce 5 – 10 minut, v sedle 15 minut. 

Tramvaje se pohybují v samostatných pásech v úrovni vozovky. K omezení jejich 

pohybu dochází v místě křiţovatek, kde se kříţí s ostatní nekolejovou dopravou. Aby 

nevznikaly zbytečná zdrţení, je potřeba zavést preferenci MHD na křiţovatkách. 

Nejefektivněji pracují preference, pokud jsou zapojeny do městského integrovaného 

dopravního systému, který dokáţe v preferenci zohlednit, zda má vůz zpoţdění nebo časovou 

rezervu.  

Poţadavek, na který se v poslední době klade velký důraz, je bezbariérovost prostředků 

MHD. Zdravotně postiţení lidé často nemohou řídit osobní auta a tak je pro ně hromadná 
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doprava jediným moţným způsobem dopravy. Takto upravené vozy vyhovují potřebám těchto 

osob, ale zároveň zkracují čas potřebný k nástupu a výstupu. 

Důleţitá je také viditelnost hromadné dopravy ve městě. Lidé se často orientují podle 

kolejí nebo trolejového vedení a zároveň je tím poskytována jistota ţe tudy někdy něco pojede. 

Z tohoto pohledu je autobusová doprava neviditelná. Obchodníci zároveň počítají s tím, ţe se 

po těchto ulicích pohybuje větší mnoţství lidí. Na toto téma byly zpracovány dokonce studie, 

které prokázaly, ţe nahrazením autobusů trolejbusy, a vybudováním trolejového vedení, vzrostl 

počet cestujících na lince aţ o 20%. Viditelnost systému by měla být brána v potaz například 

při snaze převést tramvajovou dopravu pod zem. 

 

1.3 Tramvajová doprava v Ostravě 

Ostravsko je svou hustotou osídlení a koncentrací těţkého průmyslu jedinou oblastí 

svého druhu v ČR. Podobu můţeme pozorovat v sousedním Polsku okolo Katowic, 

v německém Porůří, u Doněcku na Ukrajině nebo v Anglii kolem Manchesteru. Tyto oblasti se 

vyznačují silným pohybem lidí mezi průmyslovými centry a hustě zalidněnými sídly. Mezi 

těmito oblastmi rychle vznikaly linky. I v Ostravě tramvaje rychle propojily jednotlivá 

souměstí a okolo těchto linek se rozvíjela obytná sídliště. 

Město Ostrava je svou strukturou pro dopravu také nevhodná. Zástavba není 

kompaktní, ale je rozdělena na větším území a centrum není umístěno ve středu města. To 

způsobuje, ţe dopravní prostředky bývají v jednom směru přeplněné, zatímco ve směru druhém 

jezdí téměř prázdné. 

Prvotní výstavba Ostravské tramvajové sítě probíhala mezi lety 1894 a 1918. Od roku 

1901 jezdí v Ostravě plně elektrizované tramvaje. Od této doby se také stavěly pouze normálně 

rozchodné tratě. Při obnově poválečné Ostravy došlo rozšiřování stávající sítě a připojování 

nových sídlišť. Rozvoj tramvajové sítě ukončil v 60. letech boom automobilové a autobusové 

dopravy. Zlomem bylo vydání nového generelu dopravy, který ignoroval stávající vazby,         

a tramvaje se dostaly na okraj zájmu. Linky se začaly postupně zkracovat, pak rušit,                 

a nahrazovat autobusy. Výhody elektrické trakce, a tím zvýšený zájem o tramvaje, způsobila aţ 

ropná krize v roce 1973. Následně na to byly vytvořeny nové koncepce veřejné dopravy, 

tentokrát vyuţívající rychlé tramvaje a trolejbusy. Od 90. let minulého století se započalo s 

kompletní renovací sítě i obnovou vozového parku. Přibyla některá nová spojení a staré 

tramvaje K2, T3, T6 a KT8 se začaly modernizovat a postupně nahrazovat typy Astra, Trio      

a nejnověji Vario.  
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Obr. 2: Schéma tramvajové sítě – Dopravní podnik Ostrava [3] 

 

Tab. 2: Základní údaje o tramvajové dopravě – Dopravní podnik Ostrava [4] 

Tramvaje 2007 2008 2009 

Počet přepravených osob 56 240 53 420 52 080 

Počet linek 16 17 17 

Délka linek [km] 208,9 213,5 213,5 

Počet vozidel 290 283 279 

- z toho nízkopodlaţních 58 65 70 

Podíl nízkopodlaţních vozidel k celkovému počtu vozidel [%] 20,00 22,97 25,09 

Počet řidičů 335 328 332 

Ujeté vozkm [tis. km] 14 230 14 079 13 847 

Délka provozní sítě [km] 65,7 65,7 65,7 

Oběţná rychlost [km/hod] 17,54 17,27 17,15 
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Tab. 3: Stav vozového parku – Dopravní podnik Ostrava [4] 

Tramvaje - typ 2007 2008 2009 

Škoda-Inekon LTM 10. 08 (ASTRA) - článková 14 14 14 

Inekon 2001 TRIO - článková 9 9 9 

ČKD K2 - článková 9 8 8 

ČKD T3 183 171 163 

ČKD KT8D5.RN1 - článková 16 16 16 

ČKD T6A5 38 38 38 

Vario LFR. E  26 21 24 

Vario LF3 - článková 2 3 2 

Vario LF3/2 - - 1 

Vario LF2 - článková 1 1 1 

Vario LF2+ - - 1 

VV60LF (vlek)  2 2 2 

Celkem 290 283 279 

 

2 VÝCHOZÍ ÚDAJE 

 

2.1 Obecné informace 

Úkolem této práce je prozkoumat moţnosti přesunutí tramvajové smyčky u tramvajové 

zastávky Výstaviště v centru Ostravy za řeku Ostravici a ulici Frýdecká. Práce je pojata jako 

územně technická studie. Důvod poţadavku na změnu polohy této smyčky spočívá v novém 

rozvoji centra Ostravy do míst Nové Karoliny, přeměně výstaviště Černá louka na prostor 

slouţící kultuře, školství a bydlení, a současně také revitalizace nábřeţí řeky Ostravice v místě 

průtoku centrem. Dříve provedené propočty ukázaly, ţe pouštět tramvaje k otáčení na 

následující smyčku, vzdálenou cca 1,7 km od plánovaného místa, by bylo zbytečně nákladné. 

 

2.2 Přepravní vztahy 

Tramvajová smyčka se nachází v samotném centru Ostravy těsně za zastávkou 

Výstaviště. Smyčka je zde umístěna proto, ţe na této zastávce končí svou jízdu polovina 

tramvajových linek, vedených po této trati. Důvodem je umístění následných zastávek 

v převáţně průmyslové oblasti (Důl Zárubek, autobusové a trolejbusové garáţe Hranečník, 

Nová Huť), kde je poptávka po přepravě hromadnou dopravou mimo začátek a konec pracovní 

doby minimální. Naopak zastávka Výstaviště je umístěna v samotném centru Ostravy, a v jejím 

okolí je mnoho kulturních zařízení, správních a finančních institucí a samozřejmě nespočet 

obchodních subjektů. Tím je způsobeno značné vytíţení zastávky. Zastávka je současně 
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umístěna nejblíţe nově budovaného centra Nová Karolina a rovněţ nejblíţe prostoru Černé 

louky, kde se také plánuje nová výstavba. S ohledem na tyto skutečnosti lze předpokládat, ţe 

význam této tramvajové zastávky v budoucnu značně vzroste a s tím i mnoţství přepravních 

poţadavků směřujících k zastávce a zpět.  

Určení budoucích míst vzniků a zániků pohybu obyvatelstva a jejich intenzit, se pomocí 

dělby přepravní práce přepočte na výhledové přepravní vztahy mezi jednotlivými zastávkami.  

Hodnoty přepravních vztahů závisí na: 

- velikosti města 

- umístění obytných zón 

- umístění průmyslových zón 

- umístění pracovišť 

- ţivotní úrovni obyvatelstva 

Ve stanovení intenzit přepravních vztahů je potřeba zohlednit ranní a odpolední špičky    

a sezónní změny. Například konec a začátek týdne pro cesty za odpočinkem, nebo období 

letních a zimních prázdnin.  

Dále jsou přepravní vztahy podkladem k tvorbě jízdních řádů, a to z toho důvodu, aby 

byla nalezena rovnováha mezi dostatečným komfortem pro cestující a efektivitou provozu. 

Všechny tyto aspekty se pak projeví v návrhu tramvajové smyčky tak, ţe je potřeba určit 

počet vozů a vlakových souprav vyuţívajících smyčku a dobu jejich zdrţení na smyčce. 

 

2.3 Dopravní infrastruktura 

Tramvajové tratě v Ostravě jsou vedeny podle potřeby v samostatných pruzích v úrovni 

vozovky, na zvýšených tramvajových pásech s otevřeným kolejovým svrškem nebo na 

samostatném zemním tělese mimo silniční komunikaci. Tramvajová síť tvoří páteřní síť 

městské hromadné dopravy v Ostravě. Spojuje hlavní sídlištní oblasti s centrem města i 

průmyslovými centry.  Navazuje na ni síť autobusová, která zajišťuje plošnou dopravní 

odsluhu a svádí ji síti tramvajové. Trolejbusová síť je vybudována v severní části města. 

Původní tramvajová smyčka se nachází v blízkosti centra města, kde jsou tratě vedeny 

v úrovni pozemních komunikací. Kolejový svršek je zde uzavřený převáţně betonovými 

panely nebo zaasfaltován, výjimečně je pouţita dlaţba. Rychlost dopravy je zde niţší, neboť 

dochází ke kontaktu s ostatními druhy dopravy i chodci. Vzdálenost zastávek je zde 300 m aţ 

500 m. Zastávky jsou zde vytvořeny tak, ţe čekací prostor je umístěn buď přilehlý 

k tramvajové trati, nebo na chodníku za pruhem pozemní komunikace. V druhém případě 
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nejsou vybudovány zvýšené nástupní hrany, tím je značně ztíţen nástup a výstup starším 

osobám i osobám se zdravotní indispozicí.  

Nová tramvajová smyčka bude umístěna mimo centrum města. Přestoţe je vzdálenost od 

původní smyčky jen asi 400 m, je zamýšlené místo zcela bez vyuţití. Hranici centra města 

v tomto úseku tvoří koryto řeky Ostravice a Lučina. Nachází se zde areál Dolu Zárubek, 

mimoúrovňová křiţovatka ulic Frýdecká a Na Karolině a zmíněná tramvajová trať. 

 

 Obr. 3: Výřez řešené oblasti a okolí z kolejového schéma – Dopravní podnik Ostrava [5] 

 

2.4 Vliv tramvajové dopravy na životní prostředí 

Kvalita ţivota je jedním z důleţitých faktorů výběru místa kde budeme ţít. Pokud 

chceme tuto kvalitu hodnotit, pak nejčastěji začneme hodnotit kvalitu ţivotního prostředí v tom 

místě. V tomto směru bývá velmi obtíţná situace ve velkých městech, které však poskytují 

mnoho jiných výhod a lákadel. Hlavním zdrojem znečištění bývají průmyslové závody             
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a doprava. Řešením je přesunutí průmyslu mimo městskou zástavbu a v dopravě je to snaha 

zavádět ekologičtější druhy dopravy. Tím je městská hromadná doprava.  

V případě pouţití motorové trakce v MHD je provoz několikanásobně efektivnější neţ 

v případě pouţití individuální automobilové dopravy. Při zahrnutí elektrické trakce 

v tramvajích se efektivita ještě zvýší díky systémům rekuperace energie při brţdění a vysoké 

efektivity výroby elektrické energie ve velkém. Navíc se projeví téměř nulové znečištění při 

provozu elektrické trakce, jelikoţ výroba elektrické energie je situována mimo města a zde 

vzniklé znečištění se do měst nedostane. Navíc je toto znečištění mnohokrát niţší v porovnání 

s výrobou stejného mnoţství energie v individuální automobilové dopravě. 

Pro představu lze uvést, ţe se obecně uvaţuje efektivita elektrické trakce v hodnotě 

81%. Tato hodnota vychází z přibliţné 90% efektivity elektrického generátoru a efektivity 

elektrického motoru cca 90%. Z toho plyne 90% x 90% = 81%. Pro informaci, i kdyţ nejsou 

tyto hodnoty vzájemně porovnatelné, spalovacím motor má účinnost 25% vyuţití veškeré 

chemické energie paliva. 

 

3. POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

 

3.1 Geologické poměry 

Pro správný návrh konstrukce ţelezničního spodku a tím i zajištění stability celé 

konstrukce je nejdůleţitější zjistit sloţení podkladních hornin a jejich vlastnosti. Toto sloţení a 

tím i vlastnosti se mohou v řešené oblasti značně lišit. Tím se budou měnit poţadavky na 

konstrukci tělesa ţelezničního spodku navrhovaných variant řešení a to můţe výrazně ovlivnit 

ekonomické nároky na jeho stavbu. Pro kaţdou z variant je potřeba zajistit předběţný 

geologický průzkum po celé délce trasy, ze kterého by bylo výsledkem geologické sloţení 

všech vrstev v podloţí a jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti. Tyto zkoušky je vhodné 

provést nedestruktivně vzhledem k pravděpodobnosti, ţe daná varianta nebude zvolena pro 

výstavbu.  

Dále je velmi důleţité určit místa výskytu moţných poruch. Pozdější projevy 

nepředpokládaných jevů při výstavbě můţou zapříčinit nemalé komplikace, časové i finanční 

ztráty. Tyto lokality je moţno určit studiem geologických mapových podkladů, rekognoskací 

terénu na místě a prohlédnutí místních staveb z hlediska poruch vzniklých geologickými vlivy. 

Pro zhodnocení geologických poměrů v místě budoucí stavby a jejím okolí bylo 

vyuţito geologické mapy v měřítku 1:50 000 a osobní zhlédnutí terénu v oblasti. 
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Z mapového podkladu lze vyčíst, ţe v širším okolí stavby se nachází většinou fluviální 

převáţně hlinitopísčité sedimenty (modrá barva) a sprašové hlíny (ţlutá barva). Hojně se zde 

vyskytují antropogenní uloţeniny jako naváţky (mříţka kosá) a haldy (mříţka vodorovná), 

které jsou důsledkem důlní a průmyslové činnosti. V menší míře lze nalézt také deluviální 

hlinité sedimenty (hnědá barva) a glacifluviální písky a písčité štěrky (červená barva). 

Místo budoucí výstavby je označeno jasně červenou tečkou. Konkrétně se v tomto 

místě nacházejí fluviální převáţně hlinitopísčité sedimenty a naváţky. Protoţe se místo nachází 

blízko řeky na sedimentech vytvořených řekou, je potřeba stanovit hloubku hladiny podzemní 

vody a sloţení těchto sedimentů pro potřeby návrhu tak aby voda nemohla narušit konstrukce 

vybudované na tomto podloţí. Pro výstavbu na naváţce je potřeba znát její mechanické 

vlastnosti a ulehlost. 

Z osobní prohlídky terénu jsou patrny ţádné terénní poruchy. 

 

Obr. 4.   Geologická mapa území [6] 

 

Kompletní geologický mapový podklad je uveden v příloze č. 1. 

 

Zpřesnění geologické situace v řešeném prostoru se zajistí podrobnějším průzkumem, 

například vrtnými sondami. Pro účely projektu však postačí získat data z jiţ provedených 

průzkumů. Ty jsou zobrazeny v mapě vrtné prozkoumanosti. Konkrétně by byla vhodná data 

z vrtů JS-2, J-11, J-12 a V-10. 
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Obr. 5.   Mapa vrtné prozkomanosti [7] 

 

Území určené ke stavbě se zároveň nachází v oblasti ovlivněné důlní činností. Stavební 

pozemek leţí v oblasti C1
0
, která označuje území s odeznělými vlivy důlní činnosti, zároveň 

však leţí v území ohroţeném výstupy důlních plynů (světle modrá). 

 

Obr. 6.   Mapa projevů důlní činnosti [8] 

 

3.2 Hydrogeologické poměry 

Povrchová voda je v oblasti zastoupena řekami Ostravice a Lučina. Zvýšené hladiny 

řek by neměly zájmové území ohrozit, hranice rozlivu při průtoku stoleté vody je dostatečné 

vzdálenosti (v mapě je hranice zobrazena modrou linkou). 
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Z mapy hydrologických poměrů lze vyčíst, ţe odhad propustnosti říčních nánosů je od 

T = 1 * 10
-5

 aţ 1 * 10
-3

 m
2
*s

-1
. Propustnost naváţky je potřeba stanovit zkušebně. 

Místo výstavby se nachází v území s výskytem podzemní vody málo vhodné nebo 

nevhodné pro zásobování pitnou vodou. 

Z osobní prohlídky terénu nejsou patrny ţádné problémy s vodou. 

 

Obr. 7.   Hydrogeologická mapa území [6] 

 

 

Obr. 8.   Záplavové území [9] 

 

Kompletní hydrogeologický mapový podklad je uveden v příloze č. 2. 



Ondřej Ţídek  Diplomová práce 

 18 

3.3 Topografie 

V širším záběru se řešená oblast nachází v rovinaté krajině. Táhnou se zde však dvě 

důleţité překáţky, kterými jsou koryta řek Ostravice a Lučina. Za řekou Lučinou se zvedá 

poměrně strmý svah, který pak v mírnějším sklonu přechází ve zvlněné svahy kopců. Tyto 

kopce jsou pokryty lesy a rozptýlenou zástavbou. 

Prostor pro umístění stavby se nachází mezi dvěma svahy, jeho převáţná plocha je však 

rovná. Oby svahy jsou uměle vytvořené. Svah ze západní strany dosahuje výška cca 10m nad 

okolní terén. Druhý svah je zemní těleso větve přilehlé mimoúrovňové křiţovatky. 

Předpokládané umístění tramvajové smyčky počítá s mírným zásahem do obou svahů, 

kde budou provedeny potřebné stavební úpravy.  

 

Obr. 9.   Vojenská mapa – celková situace [6] 
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4 PODKLADY K VYPRACOVÁNÍ STUDIE 

 

4.1 Mapy 

Geologické mapy 1:50 000 

Hydrogeologické mapy 1:50 000 

Ortofotomapa 1:5 000 

Vojenská mapa 1:5 000 

Územní plán 

Územně analytické podklady 

 

4.2 Stávající stav 

Zaměření stávajícího stavu a okolního terénu. 

Fotodokumentace. 

Zaměření stávajícího stavu a okolního terénu dodal Dopravní podnik Ostrava. Ze 

zaměřených bodů se vytvoří digitální model terénu. 

Fotodokumentaci si pořídil zpracovatel této studie. Z fotodokumentace a provedené 

prohlídky stávajícího stavu lze stanovit stav kolejového svršku a jeho konstrukce. 

Jiná technická dokumentace stávajícího stavu nebyla dodána. 

 

4.3 Intenzity dopravy 

Intenzity dopravy jsou stanoveny z jízdního řádu Dopravního podniku Ostrava. Trať je 

v daném úseku dvoukolejná, proto jsou intenzity stanoveny pro kaţdý směr zvlášť. 

Pro výpočet intenzit je uvaţováno stejné schéma rozdělení tramvajových linek 

končících na dané smyčce a linek pokračujících na Harnečník. Proto byl ke stanovení intenzit 

vybrán úsek, ve kterém dochází ke změně intenzit. Tím je úsek mezi současnou smyčkou a 

budoucí smyčkou. Důvodem je také potřeba posudku tohoto úseku, zda novým intenzitám 

dopravy a tím vzniklé zátěţe pro okolí vyhoví. 
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Intenzity ve vybraném úseku - směr ze zastávky Výstaviště do prostoru nové smyčky 

První tabulka zobrazuje průběh denních intenzit průjezdů jednotlivých tramvají nebo 

tramvajových souprav v kaţdé samostatné hodině a pro kaţdou tramvajovou linku zvlášť. 

Zároveň také sumu průjezdů všech linek v kaţdé samostatné hodině. 

 

Tab. 4.   Intenzity ve směru - zast. Výstaviště → nová smyčka; současný stav [10] 

Linka č. 
Denní hodina 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

9 1 1 1 2 6 4 6 6 4 3 3 3 3 7 6 6 6 4 3 3 3 3 3 1 

13 0 0 0 0 0 3 5 6 2 0 0 0 0 0 4 6 6 3 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σ 1 1 1 2 8 9 11 12 6 3 3 3 3 8 12 12 12 7 3 3 3 3 3 1 

 

Obr. 10.   Graf intenzit ve směru - zast. Výstaviště → nová smyčka; po linkách; současný stav 

 

Obr. 11.   Graf intenzit ve směru - zast. Výstaviště → nová smyčka; celkové; současný stav 
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Tab. 5.   Intenzity ve směru - zast. Výstaviště → nová smyčka; budoucí stav [10] 

Linka č. 
Denní hodina 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

6 0 0 0 0 0 2 5 6 5 0 0 0 0 0 3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 

9 1 1 1 2 6 4 6 6 4 3 3 3 3 7 6 6 6 4 3 3 3 3 3 1 

10 0 0 0 0 0 5 5 6 6 0 0 0 0 2 6 6 5 2 0 0 0 0 0 0 

11 1 0 0 1 2 2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 3 3 1 

13 0 0 0 0 0 3 5 6 2 0 0 0 0 0 4 6 6 3 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σ 2 1 1 3 10 18 26 30 23 9 9 9 9 16 27 29 28 18 9 7 7 6 6 2 

 

Obr. 12.   Graf intenzit ve směru - zast. Výstaviště → nová smyčka; po linkách; budoucí stav 

 

Obr. 13.   Graf intenzit ve směru - zast. Výstaviště → nová smyčka; celkové; budoucí stav 
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Intenzity ve vybraném úseku - směr z prostoru nové smyčky na zastávku Výstaviště 

První tabulka zobrazuje průběh denních intenzit průjezdů jednotlivých tramvají nebo 

tramvajových souprav v kaţdé samostatné hodině a pro kaţdou tramvajovou linku zvlášť. 

Zároveň také sumu průjezdů všech linek v kaţdé samostatné hodině. 

 

Tab. 6.   Intenzity ve směru - nová smyčka→ zast. Výstaviště; současný stav [10] 

Linka č. 
Denní hodina 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

9 1 1 1 1 2 5 5 6 5 3 3 3 3 4 7 7 6 5 3 3 3 3 4 2 

13 0 0 0 0 1 4 6 4 0 0 0 0 0 0 6 6 6 1 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Σ 1 1 1 1 3 9 11 11 9 3 3 3 3 4 13 13 12 9 3 3 3 3 4 2 

 

Obr. 14.   Graf intenzit ve směru - nová smyčka → zast. Výstaviště; po linkách; současný stav 

 

Obr. 15.   Graf intenzit ve směru - nová smyčka → zast. Výstaviště; celkové; současný stav 
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Tab. 7.   Intenzity ve směru - nová smyčka→ zast. Výstaviště; budoucí stav [10] 

Linka č. 
Denní hodina 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

6 0 0 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 0 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 

9 1 1 1 1 2 5 5 6 5 3 3 3 3 4 7 7 6 5 3 3 3 3 4 2 

10 0 0 0 0 0 3 6 6 1 0 0 0 0 1 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 1 1 3 4 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 4 4 3 3 2 1 

13 0 0 0 0 1 4 6 4 0 0 0 0 0 0 6 6 6 1 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Σ 1 1 1 2 4 16 27 27 16 9 9 9 8 11 28 31 28 15 7 7 6 6 6 3 

 

Obr. 16.   Graf intenzit ve směru - nová smyčka → zast. Výstaviště; po linkách; budoucí stav 

 

Obr. 17.   Graf intenzit ve směru - nová smyčka → zast. Výstaviště; celkové; budoucí stav 
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4.4 Územní plán a širší vztahy 

 

Obr. 18.   Situace širších vztahů 

 

Územní plán je zobrazen v příloze č. 3. 

 

4.4.1 Návrh řešení 

Bydlení 

Dostavba proluk v centrální části města. 

Budoucí bloková zástavba na území Nové Karoliny. 

Průmysl 

Hlubinná těţba uhlí je na území města ukončena. Dochází k likvidaci závodů (Důl 

Zárubek), jejichţ území je moţno dále vyuţít. Zachovány jsou stávající výdušné jámy. 

Hutní výroba se postupně přesouvá do Mital Steel Ostrava, naopak její utlum lze 

pozorovat ve Vítkovicích. Cílem je minimalizovat negativní dopady těţkého průmyslu na 

ţivotní prostředí města. 

Občanské vybavení a rekreace 

V bezprostřední blízkosti se nachází území Nové Karoliny. Zde v řádu několika let 

vznikne řada míst k bydlení, středisek sluţeb, administrativy, kultury, oddechu a zábavy. 
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Na projekt Nové Karoliny navazuje jiţně projekt Nových Vítkovic. Oblast bude 

vyuţita jako technické muzeum, kulturní centrum, počítá se s výstavbou univerzitního 

kampusu a vzniknou další rozvojová území. 

Nedaleko na západ by měla vyrůst nová administrativní budova CTP Office Towers. 

V její blízkosti pak ještě nová Moravskoslezská vědecká knihovna. 

Severně od zastávky výstaviště probíhá výstavby dostavby Divadla loutek, a 

v přípravě je projekt revitalizace Černé louky, kde by měly vzniknout nově galerie, koncertní 

sál atp. 

Dále se počítá s revitalizací nábřeţí řeky Ostravice v úseku průtoku centrem města. 

Měl by zde vzniknout klidový prostor pro odpočinek a po obou březích řeky budou vedeny 

cyklostezky. 

Doprava 

Územní plán s ţádnými výraznými změnami v řešené oblasti nepočítá. V plánu bylo 

přebudování tramvajových tratí v centru a vznik nové stanice centrum, vítězný projekt to však 

nezahrnuje. 

Projekt Nové Vítkovice počítá s protaţením ul. Ruské aţ do prostoru Nové Karoliny. 

V oblasti Hranečník se počítá s vybudováním záchytného parkoviště s dobrou vazbou 

na MHD a dostupností centra města. 

Cyklistickou dopravu rozšíří cyklostezky okolo řeky Ostravice, které budou začleněny 

do systému „Greenway“. 

Po dostavbě Nové Karoliny se jiţně rozšíří i pěší zóny.  

 

4.5 Územně analytické podklady 

Horninové prostředí a geologie 

Mezi řekou Odrou, Ostravicí a Lučinou se zvedají plošiny říčních teras o průměrné 

nadmořské výšce 230-240 m n. m., široké nivy řek leţí ve výšce 209 – 220 m n. m.. Tyto 

sedimenty jsou kolem řek tvořeny fluviálními sedimenty. 

Nachází se zde loţiska nerostných surovin regionálního i nadregionálního významu. 

Jedná se o černé uhlí a zemní plyn, ty jsou ale dnes uţ z větší části vytěţena. Suroviny se 

nachází v obtíţně těţitelných místech. Území je poddolováno z velké části, s tím souvisí i vlivy 

na povrch, ty jsou v dnešní době uţ jen doznívající. S ukončením těţby dále vzniká problém 

výstupu důlních plynů na povrch. Tímto jevem je ohroţeno aţ 20 % území Ostravy.  
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Vodní režim 

Na území města se nachází 530 ha vodních ploch. Jejich vhodnost ke splavnění je 

nízká kvůli malému mnoţství vody. Kvalita vody v nich však stále stoupá. Na rekreační ruch 

mají malý význam.  

Půdy na území Ostravy mají sníţenou retenční schopnost, coţ se projevuje na vyšším 

nebezpečí záplav. 

Nachází se zde také velké zásoby podzemních vod, které mají strategický význam 

v zásobování města pitnou vodou. Tyto zdroje jsou chráněny ochrannými pásmy. 

Hygiena životního prostředí 

Na území Ostravy je mnoho míst se starou ekologickou zátěţí. Ty jsou důsledkem 

těţby v minulosti a těţkého průmyslu. Jedná se o důlní i hutní odvaly a odkaliště, které jsou 

zdrojem nebezpečí pro ţivotní prostředí i zdraví obyvatel. 

Projevují se rovněţ problémy s kvalitou ovzduší. Ty jsou důsledkem průmyslové 

výroby a silného dopravního ruchu. Doprava se výrazně projevuje také ve zvýšené hladině 

hluku. 

Ochrana přírody a krajiny 

V řešené oblasti se nachází Nadregionální biokoridor – Ostravice. Táhne se podél řeky 

Ostravice a spojuje Beskydy s Ostravskou pánví. 

Dále pak Regionální biokoridor – Lučina.  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Ostrava je z celostátního hlediska významný dopravní uzel. Také spadá do evropského 

multimodálního koridoru TEN, který spojuje ze severu na jih Polsko s Rakouskem, prochází 

Ostravou, Moravskou branou a dolnomoravskými úvaly a je tvořen ţelezniční koridorovou 

tratí, dálnicí D1 a cyklistickými stezkami. 

Hromadnou dopravu osob zajišťuje Dopravní podnik Ostrava. Zajištěna je pomocí 

tramvajové, trolejbusové a autobusové dopravy. Na území Moravskoslezského kraje je 

hromadná doprava sjednocena do integrovaného dopravního systému ODIS. 

V současnosti je na území města v provozu asi 190 km cyklistických tras. Město má 

dále v plánu dalších 140 km vystavět v budoucnu. Cílem je napojení Ostravy na Greenway ve 

směru Krakow – Morava – Vídeň, která se táhne okolo řeky Odry. 

Rekreace 

Pro víkendovou a vícedenní rekreaci je Ostrava málo atraktivní. Lidé jsou nuceni 

vyjíţdět na rekreaci do Beskyd nebo Jeseníků. Rekreace v rámci dne je naopak značná a 

nachází se zde široké moţnosti volnočasových aktivit. Nachází se zde mnoho kulturních i 
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společenských zařízení a jsou pořádány kulturní akce, jejichţ význam místy zasahuje daleko od 

místa konání.  

 

Obr. 19.   Územně analytické podklady – výkres limitů vyuţití území [12] 

 

Územně analytické podklady jsou zobrazeny v příloze č. 3. 

 

Výpis z výkresu limitů využití území 

Místo stavby je vyznačeno jasně červenou tečkou. Nachází se v území zařazeného do 

Nadregionálního biokoridoru – Ostravice a současně i do regionálního biokoridoru – Lučina. 

Zasahuje do ochranného pásma lesa, který roste na kopci jihovýchodně. Nedaleko severním 

směrem prochází vedení vysokého napětí 1-35 kV. V místě stávající tramvajové tratě vede 

komunikační vedení. Okolo řeky je vyznačeno záplavové území. Místo se nachází v území 

ekologických rizik a v území dotčeném vlivy důlních činností. /zemí je rovněţ zařazeno do 

zemědělského půdního fondu I. třídy ochrany. 

 

4.6 Generální dopravní plán města Ostravy 

Návrh systémového řešení MHD 

Generální dopravní plán města Ostravy počítá s rozvojem a rozšířením především 

páteřní sítě tramvajové dopravy a postupné modernizaci jako reakci na růst automobilového 

provozu a s ním spojený častější vznik rozsáhlejších kongescí. Tímto způsobem plánuje 
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dosáhnout vyšší segregace od ostatní dopravy a zvýšit kvalitu a bezpečnost dopravy. 

V posudku rozvoje tramvajové sítě jsou navrhované oblasti dosazeny do matematického 

modelu a na základě jeho výsledku dále doporučeny. 

Plánované stavby 

Generální dopravní plán počítá s také s dalším řešením tramvajové dopravy v oblasti 

centra města, neţ pro které je tato studie zpracována. Měl by vzniknout nový vstup do centra 

města z jiţní strany s průjezdem přes území budoucí Nové Karoliny. Konkrétně by nová 

tramvajová trasa vedla v úseku mezi ulicí Vítkovická po Smetanovo náměstí. Počátek by byl 

v zastávce Důl Hlubina, nová zastávka by vznikla u ţst. Ostravy – střed, dále by trať prošla 

územím Karoliny a končily by v zastávce Výstaviště. Tato varianta nebude vyuţívat nově 

umístěné smyčky v centru města, neboť tramvaje směřující z centra města nebo Mariánských 

Hor přes zastávku Výstaviště budou moci pokračovat dále jiţním směrem a naopak.  

 

Obr. 20.   Plánovaná trasa přes území Karoliny [13] 

 

V novém návrhu územního plánu města Ostravy se uvaţuje o zařazení moţnosti vybudovat 

vlakotramvajové spojení mezi Ostravou a Havířovem. Tato myšlenka počítá s napojením na 

ostravskou tramvajovou síť právě v prostoru nové tramvajové smyčky. 
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4.7 Katastr nemovitostí 

Dotčené pozemky 

Tab. 8.   Stavbou dotčené pozemky [14] 

 

Tab. 7.   Stavbou dotčené pozemky [14] 

Informace o parcele 

Parcelní číslo: 5658 5647 3635/8 3635/9 

Výměra *m2]: 770 2543 7351 3763 

Katastrální území: Slezská Ostrava 714828 

Číslo LV: 3067 44219 2876 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Způsob využití: dráha ostatní komunikace jiná plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastník,  
(jiný oprávněný) 

Advanced World Transport 
a.s. 

Hornopolní 3314/38, 
Ostrava, Moravská 

Ostrava, 702 62 

RPG RE Land, s.r.o. 
Gregorova 2582/3, 
Ostrava, Moravská 

Ostrava, 701 97 

OKK Koksovny, a.s., 
Koksární ulice 1112, 

Ostrava, Přívoz, 
702 24 

Způsob ochrany 
nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ 

Omezení 
vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení Nařízení exekuce 

Informace o parcele 

Parcelní číslo: 3634 79/2 79/3 79/1 

Výměra *m2]: 22882 882 2186 2444 

Katastrální území: Slezská Ostrava 714828 

Číslo LV: 3079 3195 4219 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Způsob využití: manipulační plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastník,  
(jiný oprávněný) 

OKK Koksovny a.s. 
Koksární ulice 1112, 

Ostrava, 
Přívoz, 702 24 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 

1803/8, Ostrava, 
Moravská Ostrava, 729 30 

RPG RE Land, s.r.o. 
Gregorova 2582/3, 

Ostrava, 
Moravská Ostrava, 701 97 

Způsob ochrany 
nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ 

Omezení 
vlastnického práva 

Nařízení exekuce Nejsou evidována žádná omezení 
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Tab. 7.   Stavbou dotčené pozemky [14] 

 

Okolní pozemky: 

Tab. 9.   Okolní pozemky [14] 

Informace o parcele 

Parcelní číslo: 3633/2 3635/3 75/1 5980/1 

Výměra *m2]: 36999 26885 1513 120762 

Katastrální území: Slezská Ostrava 714828 

Číslo LV: 3291 4695 4216 2876 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Způsob využití: les silnice neplodná půda koryto vodního toku  

Druh pozemku: lesní pozemek ostatní plocha vodní plocha 

Vlastník,  
(jiný oprávněný) 

Česká republika 
(Lesy České republiky, 

s.p., Přemyslova 
1106/19, Hradec 

Králové, Nový Hradec 
Králové, 501 68) 

Moravskoslezský 
kraj 

28. října 2771/117, 
Ostrava, Moravská 

Ostrava, 702 00 

OKD, a.s. 

Prokešovo 
náměstí 2020/6, 

Ostrava, 
Moravská 

Ostrava, 702 00 

Česká republika 

(Povodí Odry, státní 
podnik 

Varenská 3101/49, 
Ostrava, Moravská 

Ostrava, 701 26) 

Způsob ochrany 
nemovitosti 

pozemek určený k 
plnění funkcí lesa 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Nemovitá kulturní 

památka 

Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ 

Omezení 
vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení Věcné břemeno 

Informace o parcele 

Parcelní číslo: 78 3635/1 5657/4 5670 

Výměra *m2]: 2814 9580 1250 4569 

Katastrální území: Slezská Ostrava 714828 

Číslo LV: 4219 3425 4630 3218 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Způsob využití: manipulační plocha jiná plocha dráha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastník,  
(jiný oprávněný) 

RPG RE Land, s.r.o. 
Gregorova 2582/3, 
Ostrava, Moravská 

Ostrava, 701 97 

Městský obvod 
Slezská Ostrava 

Těšínská 138/35, 
Ostrava, Slezská 
Ostrava, 710 16 

OKDD RE Office, a.s. 
Nádražní 2967/93, 
Ostrava, Moravská 

Ostrava, 702 62 

Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2, 
Ostrava, Moravská 

Ostrava, 701 71 

Způsob ochrany 
nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ 

Omezení 
vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení 
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4.8 Parametry tramvajových vozů 

Tab. 10.   Parametry tramvajových vozů [15] 

Parametr Astra Trio K2 T3 KT8D5R.N1 T6A5 

Délka (bez spřáhel):  20,09 m 20,13 m 20,40 m 14,00 m 30,30 m 14,70 m 

Šířka:  2,46 m 2,46 m 2,50 m 2,50 m 2,48 m 2,50 m 

Výška:  3,46 m 3,46 m 3,05 m 3,05 m 3,15 m 3,17 m 

Hmotnost prázdného vozu:  24,2 t 26 t 21,9 t 16,0 t 38,5 t 19,5 t 

Místa celkem:  155 140 158 100 220 100 

   - k sezení:  42 41 50 23 63 25 

   - ke stání:  113 99 108 87 157 75 

Výkon motorů:  4 x 85 kW 4 x 90 kW 4 x 40 kW 4 x 40 kW 8 x 48 kW 4 x 45 kW 

Max. rychlost:  70 km/h 70 km/h 60 km/h 65 km/h 65 km/h 65 km/h 

         

Parametr FLR.E FL3 FL3/2 FL2 FL2+ VV60FL 

Délka (bez spřáhel):  15,10 m 30,10 m 31,20 m 22,60 m 22,60 m 10,15 m 

Šířka:  2,48 m 2,50 m 2,48 m 2,48 m 2,48 m 2,50 m 

Výška:  3,06 m 3,09 m 3,09 m 3,19 m 3,19 m 3,06 m 

Hmotnost prázdného vozu:  21,2 t 38,0 t 41,5 t 31,5 t 30,0 t 10,0 t 

Místa celkem:  116 229 193 140 143 83 

   - k sezení:  32 61 53 46 52 26 

   - ke stání:  84 168 140 94 91 57 

Výkon motorů:  4 x 90 kW 8 x 90 kW 8 x 90 kW 6 x 90 kW 6 x 80 kW  / 

Max. rychlost:  65 km/h 65 km/h 65 km/h 65 km/h 65 km/h 70 km/h 
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5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název:  Přemístění tramvajové smyčky Výstaviště   

 Kraj:  Moravskoslezský 

 Okres:  Ostrava - město 

 Katastrální území: Slezská Ostrava 

 Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta stavební (FAST)  

   Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava – Poruba, 708 33 

(ve spolupráci s:) Dopravní podnik Ostrava a.s. 

  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 701 71 

 Zpracovatel:  Bc. Ondřej Ţídek 

   Jiřího Herolda 1562/6, Ostrava – Jih, 700 30 

 Vedoucí: Ing. Eva Oţanová 

   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

  

6 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Stávající tramvajová smyčka se nachází v úseku mezi zastávkami Výstaviště a Důl 

Zárubek, bezprostředně za zastávkou Výstaviště. V tomto úseku trať překračuje řeku Ostravici 

ocelovým mostem a pokračuje pod komunikací Frýdecká. Stávající smyčka i trať je v celém 

popisovaném úseku dvoukolejná a je opatřena elektrickým trakčním vedením. Smyčka je 

napojena na průběţnou trať jednou větví pro kaţdý směr, pak se teprve větví na dvoukolejnou. 

Trať i smyčka je v majetku a uţívání Dopravního podniku Ostrava. 

 

6.1 Tramvajový svršek 

Na obou kolejích je pouţita klasická konstrukce ţelezničního svršku. Pouţité kolejnice 

jsou typu S49 a Ri57. Kolejnice jsou mírně opotřebeny provozem na trati bez větších závad. 

Kolejnice jsou upevněny tuhými svěrkami ŢS4 k ţebrové podkladnici S4 a S4pl a ta je 

připevněna k praţcům vrtulemi R1. V upevnění kolejnic nebyly nalezeny ţádné vady. Pouţity 

jsou příčné praţce ve většině trati betonové typu SB 8P, v místech přejezdů, pod výhybkami, 

v úsecích přilehlých ocelovému mostu a pod mostem pod komunikací Frýdecká jsou pouţity 

praţce dřevěné. Na ocelovém mostě přes řeku Ostravici je pouţito přímé uloţení kolejnic na 

nosnou konstrukci mostu. Na praţcích nejsou patrny ţádné zjevné závady, mohou se zde 

vyskytnout vady, například vyhnití dřevěných praţců. Kolejové loţe je z klasického drceného 
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kameniva, a je v dobrém stavu. V místě přejezdu se projevuje zanesení loţe nečistotami a 

kamenivo je prorostlé trávou. V trati mimo zastávku a výhybky je poţit otevřený kolejový 

svršek, horní plocha svršku je v úrovni okolního terénu, pouze v místě přilehlém k mostní 

konstrukci jsou viditelné svahy zemního tělesa. Po stranách kolejí jsou pochůzí stezky, ty jsou 

ale ve velké míře zarostlé okolní zelení. Stezka je v místě svahu opatřena zábradlím. 

V prostoru zastávky, výhybek a v prostoru původní smyčky je kolejový svršek uzavřený 

drceným kamenivem, a pouţity jsou kolejnice Ri57. Drcené kamenivo pouţité k uzavření 

svršku je značně zaneseno zeminou a jinými nečistotami, a je prorostlý trávou. 

 

Obr. 21.   Kolejový svršek s dřevěnými praţci a kolejnicemi S49 

 

Obr. 22.   Kolejový svršek se ţlábkovými kolejnicemi Ri59, značně zanesený 
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6.2 Tramvajový spodek 

Trať je vedena v úrovni okolního terénu, proto k její konstrukci nebylo potřeba vytvářet 

násypy nebo zářezy. Menší násypy byly vytvořeny v krátkých úsecích navazující na mostní 

konstrukci, kde jsou svahy opatřeny betonovým zpevněním a zábradlím. Ve zbylých částech 

trati a stávající smyčce byl pravděpodobně povrch pouze zarovnán do poţadované výšky 

odebráním horní vrstvy terénu, popřípadě byla provedena úprava zemní pláně. 

Okolí trati je hustě zarostlé vysokou vegetací, která zasahuje do prostoru trati.  

V řešeném úseku se nachází jeden ocelový most. Prověření jeho technického stavu není 

předmětem zadání, bude však potřeba posoudit jeho technickou způsobilost, vzhledem 

k předpokládanému nárůstu dopravní zátěţe. Přes těleso tramvajové trati neprochází ţádný 

propustek ani jiné prostupy. V řešeném úseku se nachází jedno úrovňové kříţení s pozemní 

komunikací. Je tvořen z betonových panelů mezi kolejnicemi i kolejemi, z vnějších stran kolejí 

je asfaltová povrch. Celkový technický stav přejezdu je špatný. Kříţení bude zrušeno a 

nahrazeno novými při výstavbě nových komunikací. 

V řešeném úseku s trati se nenachází ţádná opěrná ani zárubní zeď. V úseku přilehlém 

k ocelovému mostu je svah násypu opevněn asfaltovou vrstvou. Trať v řešeném úseku není 

opatřena kilometrovníky ani rychlostníky. Sloupy trakčního vedení jsou umístěny po obou 

stranách dvoukolejné trati. 

 

6.3 Směrové vedení 

Trať je vedena ze zastávky Výstaviště tak, ţe objíţdí prostor stávající smyčky, zatáčí 

k řece Ostravici tak, aby ji mostní konstrukce překročila v kolmém směru, dále pokračuje 

obloukem poloměru 100 m, kterým kopíruje koryto řeky Lučiny. Následuje přímá pod mostem 

komunikace Frýdecká, a přechází obloukem poloměru 100 m do další přímě směřující 

k zastávce Důl Zárubek. Traťové oblouky jsou vytvořeny s převýšením kolejnic. Osová 

vzdálenost kolejí je 3,2 m, na ocelovém mostě je rozšířena na 4 m. 

Stávající smyčka se odpojuje ze stávající trati před obloukem na most jednoduchou 

výhybkou s přímou větví. Pokračuje obloukem poloměru 30 m, na jehoţ konci se jednoduchou 

výhybkou větví na 2 koleje směřující do oblouků opačného směru a poloměru 30 m vnější 

koleje a 25 m vnitřní koleje. Z vnější koleje se před koncem smyčky odpojuje jednoduchou 

výhybkou propojka o poloměru 30 m do směru k zastávce Důl Zárubek. Smyčka končí 

oblouky o poloměru 25 m, které se spojují jednoduchou výhybkou do jedné koleje a ta se 

jednoduchou výhybkou napojuje na stávající trať. 
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6.4 Výškové vedení: 

Trať je v místě mostní konstrukce vedena ve vodorovném směru, pokračuje 

vrcholovým obloukem poloměru 1000 m do klesání 34,7‰, následuje oblouk poloměru 1800 

m a klesání 3,0‰. Zakruţovací oblouky jsou tvaru kruţnice. 

 

7 SPOLEČNÉ CHARAKTERISTIKY VARIANT 

 

7.1 Základní informace 

V daném prostoru je potřeba navrhnout novou tramvajovou smyčku a novou zastávku. 

Pro postup optimálního návrhu jsou navrţeny 3 varianty řešení s rozdílnou mírou úprav 

stávající trati. 

Počátek a konec úpravy se liší pro kaţdou z variant. V popisu variant a výkresech je 

pouţito pracovní staničení začínající od 0,000 000 km. 

 

7.2 Tramvajový svršek 

Všechny varianty vyuţijí 2 druhy ţelezničního svršku:: 

 I. - drcené kamenivo frakce 32/63 mm 

- praţce:   dřevěné 

- podkladnice:  S 4 

- upevňovací svěrka: ŢS4 

- kolejnice:  S49; Ri57 

- drobné kolejivo: vrtule R1 

svěrkový šroub RS1 M24 

    dvojitý pruţný krouţek 

    matice M24 

- pryţová podloţka 

 II. - drcené kamenivo frakce 32/63 mm 

- praţce:   betonové B03-DP 07P 

- upevňovací svěrka: Pandrol Fastclip FE 

- kolejnice:  S49; Ri57 

 

Poţadavky pro návrh tramvajového svršku jsou normově stanoveny [14]. 
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Pouţity jsou standardizované tramvajové výhybky od výrobce Praţská strojírna a.s. 

Navrţeny jsou d typy výhybek: Obl-jRi57 120235g-100 a Obl.jRi57 23,8619g-30. Navrţena je 

kolejová křiţovatka typu: KRi57 29,6721g-30. [26] 

V konstrukci tramvajové trati se dnes nejčastěji pouţívají dřevěné a betonové praţce. 

Příčné praţce vytváří spolu s kolejnicemi tuhý kolejový rošt, který zajišťuje vysokou stabilitu 

koleje. Vyšší hmotnost betonových praţců taky přispívá ke stabilitě. Návrh počítá s vyuţitím 

dřevěných a předpjatých ţelezobetonových praţců typu B03-DP 07P. Betonové praţce 

vyuţívají bezpodkladnicového upevnění kolejnic ve sklonu 1:20, a jsou navrţeny v širé trati. 

Pod výhybkami a na přejezdu jsou navrţeny praţce dřevěné, ke kterým jsou kolejnice 

připevněny pomocí klínových ţebrových podkladnic. Praţec zajišťuje rozchod koleje 1435 

mm. Betonový praţec je navrţen pro rychlost aţ 120 km/h. 

Podkladnice se k dřevěnému praţci připevní čtyřmi vrtulemi R1. Mezi podkladnici a 

kolejnici se vloţí pryţová podloţka. Kolejnice jsou k podkladnicím upnuty svěrkami ŢS4, 

svěrkovými šrouby RS1 M24, pruţnými krouţky a maticemi M24 [18]. 

Rozdělení praţců v koleji je navrţeno „c“, to je vzdálenost mezi praţci 674,4 mm. 

Na betonové praţce jsou kolejnice upevněny bezpodkladnicově pomocí systému 

Pandrol Fastclip FE [19]. Výhodou pruţného uchycení je konstantní přítlačná síla v průběhu 

zvedání spojky, vysoký podélný odpor proti posunutí a to i při vibracích způsobených 

průjezdem vozidla. Dále také niţší úroveň hluku. 

Navrţeny jsou kolejnice S 49 a Ri57 [17]. Kolejnice jsou uloţeny ve sklonu 1:20. 

Kolejové loţe je navrţeno otevřené i uzavřené. Šířkou loţe v horní úrovni je 1700 mm 

od osy koleje na vnější stranu, vzdálenost os kolejí je 3200 mm a 4000 mm. Kolejové loţe je 

navrţeno v tloušťce 250 mm pod praţcem a sklon loţe za hlavami praţců 1:1,25. Materiál 

kolejového loţe musí být propustný nesoudrţný a nenamrzavý. Musí zajistit stabilitu koleje a 

dostatečnou pruţnost. Tyto vlastnosti musí zajistit po celou dobu své ţivotnosti s vyuţitím 

standardních postupů údrţby. Navrţeno je drcené kamenivo frakce 32/63 mm.  

V kolejích tram. smyčky a v prostoru  výhybek (v místech pouţitých kolejnic Ri57) je 

kolejový svršek opatřen povrchovou úpravou pro pohyb zaměstnanců DPO. Konstrukce této 

povrchové úpravy nad kolejovým loţem je vrstva drceného kamenivy frakce 16/32 v tloušťce 

100 mm a vrstva recyklované asfaltové směsi v tloušťce 100 mm. 
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7.3 Tramvajový spodek 

 

7.3.1 Základní požadavky 

Konkrétní návrh není proveden z důvodu neznalosti sloţení a vlastností podloţí. Návrh 

však musí být proveden tak, aby byly splněny poţadavky únosnosti zemní pláně a pláně tělesa 

ţelezničního spodku. Rovněţ musí vyhovět poţadavku zhutnění ve všech částech tělesa. 

Ţelezniční spodek musí přenést veškerá statická i dynamická zatíţení vyvolané provozem na 

trati bez trvalých deformací. Konstrukční vrstvy musí být navrţeny tak, aby konstrukce odolala 

účinkům mrazu a vlivům povrchové i podzemní vody. 

V konstrukci spodku je potřeba dodrţet min. modul přetvoření zemní pláně E = 20 

MPa, min. modul přetvoření podkladní vrstvy E = 40 MPa a min. modul přetvoření štěrkového 

loţe před pokládkou štěrku E = 70 MPa. Min. míra zhutnění jednotlivých vrstev je 95% 

provedená zkouškou Proctor standard [16]. 

Při konstrukci spodku je dodrţena šířka stezky 400 mm. 

Navrţeno je nové trakční vedení umístěné v ose i po stranách dvoukolejné trati. 

Konstrukce trakčního vedení je standartní pouţívaná DPO. V nově navrţeném úseku mohou 

být podle potřeby umístěny kilometrovníky, sklonovníky a rychlostníky. 

 

7.3.2 Násep 

Tvar a rozměry tělesa ţelezničního spodku v náspu určuje jeho výška, šířka pláně tělesa 

tram. spodku, materiál ze kterého je vybudován a materiál v podloţí.  

Podle dostupnosti materiálu a jeho vlastností je třeba určit konstrukční vrstvy tak, aby 

byly splněny všechny pevnostní poţadavky i poţadavky trvanlivosti kladené na jeho 

konstrukci. Dále se stanoví sklony svahů tělesa tram. spodku a jejich ochrana.  

Podle únosnosti podloţí se stanoví, zda je potřeba dodatečná úprava podloţí a určí se 

konstrukce a technologie této úpravy podle potřeby. Pokud je sklon terénu v určitém místě 

větší neţ 1:6, je potřeba zřídit stupňovitou úpravu terénu. Před začátkem výstavby je nutno 

provést odstranění porostu a skrývka vrstvy humusu. 

Podle potřeby je moţno navrhnout v konstrukci vyuţití geosyntetických materiálů nebo 

opěrných zdí za účelem sníţení objemu zemního tělesa nebo nedostatku prostoru. 

 

7.3.3 Zářez 

Tvar a rozměry tělesa tram. spodku v zářezu určuje jeho hloubka, šířka pláně tělesa 

tram. spodku, materiál ve kterém je vybudován a hydrologické poměry daném prostoru. 
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 Podle vlastností materiálů, ve kterých je zářez budován je potřeba navrhnout 

konstrukční úpravy pláně tram. spodku, a podle hydrologických poměrů navrhnou odvodnění. 

Dále se stanoví sklony svahů tělesa tram. spodku v zářezu a jejich ochrana. 

Podle únosnosti podloţí je potřeba stanovit, zda je potřeba dodatečná úprava podloţí    

a určí se konstrukce a technologie této úpravy podle potřeby. Před začátkem výstavby je nutno 

provést odstranění porostu a skrývka vrstvy humusu. 

Podle potřeby je moţno navrhnout v konstrukci vyuţití zárubních zdí za účelem sníţení 

objemu výkopů nebo nedostatku prostoru. 

 

7.3.4 Odvodnění 

 Odvodnění tělesa tram. spodku musí být správně navrţeno tak, aby voda nezpůsobila 

ţádnou poruchu v průběhu uţívání. Voda bude svedena trativody mimo konstrukci tramvajové 

trati.  

Zásady pro návrh a konstrukci odvodnění jsou uvedeny v [20]. 

 

 7.3.5 Protihlukové opatření 

Je potřeba provést měření hluku v okolí trati a podle výsledků je moţno navrhnou 

případná protihluková opatření. Dle potřeby útlumu je moţno navrhnout konstrukci a vhodné 

umístění opatření. 

 

7.4 Prostorové uspořádání trati 

 

7.4.1 Průjezdná průřez 

 Ve všech navrhovaných variantách je dodrţen průjezdný průřez pro jednokolejnou i 

dvoukolejnou tramvajovou trať [21]. Ve směrových obloucích je dodrţeno rozšíření 

průjezdného průřezu příslušného poloměru oblouku. 

V širé trati je navrţena osová vzdálenost kolejí dvoukolejné trati 3200 mm, v úseku 

trati procházejícím tramvajovou zastávkou je navrţena vzdálenost 4000 mm. Přechody mezi 

vzdálenostmi jsou provedeny ve směrových obloucích 

Ve směrových obloucích je dodrţeno rozšíření průjezdného průřezu, a v úsecích trati na 

oblouky navazujících je zajištěn výběh tohoto rozšíření na vzdálenost 10 m. 

 

7.4.2 Umístění pevných zařízení 

Umístění pevných zařízení musí být min 3000 mm od osy koleje, a nesmí omezovat 

viditelnost prvků zabezpečovacího zařízení trati.  
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7.4.3 Směrové vedení 

Kruţnicové oblouky v koleji se ţlábkovými kolejnicemi jsou navrţeny s poloměrem 

min. 50 m, nejméně však 25 m. Na obratištích je min. poloměr oblouku 25 m, nejméně však 20 

m. Kruţnicové oblouky v koleji s kolejnicemi S49 jsou navrţeny s poloměrem 100 m, nejméně 

však 50m. Délka oblouku musí být min. 4 m. Rozšíření rozchodu koleje je provedeno u 

oblouků s poloměrem 50 m a menším v hodnotě 5 mm. 

Délka mezipřímé mezi oblouky opačných směrů je min. 7,5 m a mezi oblouky stejných 

směrů je min. 6 m. Tyto hodnoty lze však zkrátit pokud rychlost jízdy v daném úseku 

nepřesáhne 15 km/h. 

 Všechny nově navrţené směrové oblouky jsou řešeny bez přechodnic a bez převýšení. 

Přechodnice ani převýšení nejsou potřeba z důvodů nízké jízdní rychlosti průjezdu tramvajové 

soupravy přes výhybky a umístění oblouků v blízkosti tramvajové zastávky. 

 

7.4.4 Výškové vedení 

Maximální povolený podélný sklon tramvajové trati je 70‰. V zastávkách max. 50‰. 

Koleje pro odstavení vozu max. 2,5‰. 

V co největší míře je zachován stávající návrh výškového vedení trati, pouţity jsou 

optimální poloměry zakruţovacích oblouků jak na trati, tak na tramvajové smyčce. Výškové 

zakruţovací oblouky jsou navrţeny tvaru kruţnice. 

 

7.5 Úrovňová křížení 

V řešeném úseku dochází ke kříţení tramvajové tratě s chodníkem a cyklostezkou nebo 

pouze s chodníkem. 

Kříţení je konstrukčně navrţeno z pryţových panelů Strail, uloţených mezi širokopatní 

kolejnice S49. Přejezd navazuje na okolní chodníkové plochy. Kříţení je zabezpečeno 

varovnými a signálními pásy z profilové dlaţby. Povrch panelů je dostatečně drsný pro 

zajištění protiskluzových vlastností. 

 

7.6 Tramvajová zastávka 

Nástupiště je navrţeno v délce 68,42 m. Skládá se z prodlouţení o 0,5 m z jedné strany 

nástupní hrany, z nástupní hrany délky 66 m a prodlouţení 1,92 m na druhé straně. V 

prodlouţení 1,92 m je umístěná vyrovnávací rampa se sklonem 1/8 (12,5%). Šířka nástupiště je 

3 m. Převýšení nástupní hrany je 240 mm nad temenem kolejnice. Odsazení nástupní hrany od 
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osy přilehlé koleje je 1,35 m. Podélný sklon nástupiště je max. 35‰, odpovídá podélnému 

sklonu trati. Příčný sklon je 2,0% tak, aby byl zajištěn dostatečný odtok dešťové vody.  

 Nástupní hrana je vytvořena betonovými obrubami tvaru L o rozměrech 

640x350x1500 mm, a opatřena kontrastním pásem. Povrch nástupiště je upraven zámkovou 

dlaţbou. Povrch dlaţby je dostatečně drsný pro zajištění protiskluzových vlastností. Okraje 

nástupiště jsou zajištěny betonovými obrubami. Ve skladbě dlaţby jsou pouţity dlaţební prvky 

s profilovaným povrchem pro zajištění bezbariérových opatření. Šířka rampy je 2,4 m. Na 

zastávce je navrţen přístřešek tvaru konzoly, svařený z ocelových profilů a transparentní 

polykarbonátovou střechou. Výrobce přístřešku a laviček je např. Grimika s.r.o. [23]. V okolí 

zastávky se nenachází pouliční osvětlení, proto je na zastávce navrţeno lokální osvětlení. Po 

obvodu nástupiště nejsou navrţena zábradlí, neboť okraje nástupiště nejsou převýšeny nad 

okolním terénem. Zábradlí je umístěno v ose dvoukolejné trati. Konstrukce zábradlí je tvořena 

svařovaným trubkovým rámem. Na začátku nástupní hrany je umístěn označník zastávky 

s jízdními řády. 

Konstrukce povrchové úpravy zastávky: 

Dlaţba zámková  DL 80 mm 

Loţní vrstva dlaţby  L 30 mm 

Štěrkodrť ŠD 150 mm 

Celkem 240 mm 

 

7.7 Ostatní komunikace 

Jedná se o chodníkové plochy a plochy cyklostezek. Jsou napojeny na stávající 

komunikace. Navrţeny jsou chodníky v šířce 3 m a cyklostezky v šířce 3 m Poloměry 

směrových oblouků jsou navrţeny 20m, v místech přejezdů je poloměr zmenšen na vhodnou 

velikost (od 6m do 10 m). Podélný sklon komunikací odpovídá okolnímu terénu. Příčný sklon 

komunikací je 2,5%. Výškové vedení kopíruje úroveň okolního terénu. Konstrukce komunikací 

je navrţena jako silniční z důvodu případného pojezdu potřebné mechanizace. Povrch 

komunikací je dostatečně drsný pro zajištění protiskluzových vlastností. 

Konstrukce chodníku a cyklostezky: D0-N-4-III-PI 

Asfaltový koberec mastixový AKM I 40 mm 

Asfaltový beton  ABH I 60 mm 

Obalované kamenivo OK I 50 mm 

Kamenivo zpevněné cementem KSC I 160 mm 

Celkem 310 mm 
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7.8 Vybavení trati a tramvajové smyčky 

V úseku trati v místě tramvajové zastávky je navrţeno trolejové vedení s osazením 

sloupů v ose dvoukolejné trati. V úsecích nového návrhu trati, mimo tramvajovou zastávku, je 

navrţeno umístění sloupů trakčního vedení vně koleje. Toto uspořádání je vhodné v konstrukci 

odbočení na tramvajovou smyčku. V konstrukci trolejového vedení s umístěním stoţárů vně 

trati je pouţito prosté vedení, které je tvořeno samostatně zavěšeným drátem. Trolejový drát je 

zavěšen na napnutém laně mezi stoţáry. Tento typ je vhodný pro tramvaje a pro rychlost niţší 

neţ 100 km/h. Při umístění stoţáru v ose dvoukolejné trati je pouţito trojúhelníkové zavěšení 

trolejového drátu. Trolejový drát je zavěšen několika lanky na ocelovou hrazdu připojenou na 

jednom konci na stoţár a na druhém konci lanem ke stoţáru. Tento typ je vhodný pro rychlost 

aţ 120 km/h. Trolejové vedení je ve výšce 5 m. Na trolejovém drátu jsou osazeny trolejové 

kontakty. Ty slouţí k obsluze výhybek a k detekci průjezdu vozu v rámci zabezpečovacího 

nebo signalizačního zařízení. 

Na tramvajové smyčce jsou sloupy trakčního vedení umístěny vně koleje.  

Trať i smyčka jsou vybaveny sdělovacím a zabezpečovacím systémem pouţívaným 

DPO. 

Na tramvajové smyčce je navrţena budova pro řidiče, ve které je umístěno sociální 

zařízení s moţností se občerstvit. Budova musí být napojena na sítě energií, vodovodní a 

kanalizační sítě. 

 

8 POPIS VARIANT 

 

8.1 Varianta A 

 

8.1.1 Základní charakteristiky 

Návrh: Zachováno směrové vedení stávající trati na stávajícím pozemku. 

Úprava osové vzdálenosti kolejí v místě nové zastávky. Nově 

vloţeny výhybky do stávající trati, vybudována dvoukolejná 

tramvajová smyčka a tramvajová zastávka. 

Počátek úpravy: km 0,643 703 stávající trati 

Konec úpravy:  km 0,899 645 

Délka úpravy: 0,267 379 km 

Orientační cena: 42 676 000 Kč 
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 8.1.2 Stručný popis 

Navrţená varianta se drţí pozemku stávající trati. Zachovává směrové vedení 

s minimálními úpravami oblouků. Výškové vedení je navrţeno s minimálními úpravami tak, 

aby dodrţelo maximálním sklonu trati zastávky a odstavných kolejí na smyčce. Traťová 

rychlost v obloucích je navrţena na 25 km/h. Tato rychlost je dostačující vzhledem k umístění 

blízko zastávky, výhybek a ocelového mostu s přímým uloţením kolejnic na jeho nosné 

konstrukci. Na trati je navrţena úprava trolejového vedení. 

Tramvajová smyčka je navrţena za novou zastávkou. Je dvoukolejná o poloměru vnější 

koleje 30 m. Celková uţitná délka kolejí je 286,1 m. Rychlost pojezdu vozů na smyčce je 

stanovena na 15 km/h. 

Návrh počítá s napojením na stávající chodníkové plochy a s budoucím napojením na 

trasu cyklostezky. V místě tramvajové zastávky je navrţen úrovňový přechod pro chodce         

a přejezd pro cyklisty. Rovněţ je ve variantě obsaţena moţnost budoucího napojení na 

vlakotramvajové propojení do Bohumína. 

 

8.1.3 Směrové vedení 

V traťovém úseku je navrţena osová vzdálenost kolejí 3,2 m a 4 m. Trať je zalomena 

dvěma směrovými oblouky poloměru 100 m. Tramvajová smyčka obsahuje oblouky od 25,5 m 

do 163,543 m. 

Rozšíření rozchodu je navrţeno v hodnotě 5 mm v obloucích poloměru 50 m                 

a menších. Výběh rozšíření je proveden v úseku přilehlém k oblouku tak, aby jeho plná 

hodnota byla zajištěna na začátku kruţnicového oblouku. Pokud toto nelze splnit, je výběh 

proveden v krajní části oblouku. 

Oblouky jsou navrţeny dle vzorců: 
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Směrové oblouky jsou bez přechodnic a bez převýšení. 

Návrh se skládá ze 4 samostatných kolejí. 

Kolej 1 začíná přímou délky 1,1 m, navazuje oblouk poloměru 100 m a délky 42,4 m. 

Následuje přímá délky 110,2 m, výhybka ve směru odbočné větve poloměru 100 m, oblouk 

poloměru 100 m a délky 37,7 m a přímá délky 45,7 m. Na poslední přímé se nachází kolejová 

křiţovatka. 

Kolej 2 začíná přímou délky 1,9 m, navazuje oblouk poloměru 100 m a délky 42,4 m. 

Následuje přímá délky 111,3 m, oblouk poloměru 100 m a délky 56,6 m, přímá délky 21,8 m, 

výhybka ve směru přímé větve a přímá délky 10,2 m. 

Kolej 3 začíná výhybkou ve směru přímé větve, navazuje přímá délky 5,6 m. Následuje 

výhybka ve směru odbočné větve poloměru 30 m, přímá délky 57,2 m, oblouk poloměru 30 m 

a délky 103,1 m, výhybka ve směru přímé větve, oblouk poloměru 30 m a délky 8,1 m. 

V tomto oblouku se nachází kolejová křiţovatka. Následuje výhybka ve směru odbočné větve 

poloměru 30 m. 

Kolej 4 začíná výhybkou ve směru přímé větve, navazuje oblouk poloměru 35,9 m       

a délky 13,3 m. Následuje přímá délky 44,6 m, oblouk poloměru 25,5 m a délky 76,2 m, 

oblouk poloměru 163,5 m a délky 12,5 m a výhybka ve směru odbočné větve poloměru 30 m. 

Podrobné směrové vedení viz. výkresová část. 

 

8.1.4 Výškové vedení 

Tato varianta zachovává niveletu stávající trasy i s pouţitými zakruţovacími oblouky. 

Kóty terénu a nivelety jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání. 

Kolej 1 navazuje na svých koncích na stávající směry trati. Niveleta začíná částí 

oblouku poloměru 1000 m přecházejícího z vodorovné přímé na mostní konstrukci. Následuje 

klesání 34,7‰ délky 30,4 m, oblouk poloměru 1800 m, klesání 3,0‰ délky 155,5 m. 

Kolej 2 navazuje na svých koncích na stávající směry trati. Niveleta začíná částí 

oblouku poloměru 1000 m přecházejícího z vodorovné přímé na mostní konstrukci. Následuje 

klesání 34,7‰ délky 30,2 m, oblouk poloměru 1800 m, klesání 3,0‰ délky 155,2 m.  

Kolej 3 navazuje na svých koncích na směry v příslušných výhybkách kolejí 1 a 2. 

Začíná klesáním 3,0‰ délky 21,7 m, navazuje lom bez zaoblení, klesání 2,0‰ délky 169,3 m, 

oblouk poloměru 2000 m a stoupání 3,0‰ délky 35,6 m. 

Kolej 4 navazuje na svých koncích na směry v příslušných výhybkách koleje 3. Začíná 

klesáním 2,0‰ délky 52,8 m, navazuje oblouk poloměru 2000 m a stoupání 3,0‰ délky 16,4 

m. 
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Podrobné výškové vedení viz. výkresová část. 

 

8.1.5 Úrovňová křížení 

Navrţeny jsou dvě úrovňová kříţení tramvajové trati a okolních komunikací. 

První kříţí kolej 1 v km 0,148 571 a kolej 2 v km 0,150 272. Kříţi se zde tramvajová 

trať s komunikací pro chodce i pro cyklisty. Kříţení je kolmé a jeho šířka je 6 m, 3 m pro 

chodce a 3 m pro cyklisty. Délka kříţení je 10 m. Kříţení je v podélném směru vodorovné. 

Příčný sklon kříţení je 0,30%, odpovídá podélnému sklonu trati. 

Druhé kříţí kolej 1 v km 0,267 379 a kolej 2 v km 0,265 449. Kříţi se zde tramvajová 

trať s komunikací pro chodce. Kříţení je pod úhlem 68° a jeho šířka je 3 m. Délka kříţení je 

9,2 m. Kříţení je v podélném směru vodorovné. Příčný sklon kříţení je 0,30%, odpovídá 

podélnému sklonu trati. Výška kříţení je 7 m. 

 

8.1.6 Tramvajová zastávka: 

Nástupiště u koleje 1 začíná v km 0,077 151 a končí v km 0,145 571. Nástupiště u 

koleje 2 začíná v km 0,078 852 a končí v km 0,147 272. 

Nástupiště se nachází ve směrové přímé. Podélný sklon nástupiště je 0,3%, zároveň 

však zasahuje do údolnicového oblouku poloměru 1800 m. Je potřeba ověřit rozhled z kabiny 

řidiče na nástupní hranu, popřípadě provést dodatečná opatření k zajištění rozhledu. 

 

8.1.7 Demolice 

Stavba si vyţádá odstranění stávajícího svršku trati v řešeném úseku. V tomto úseku je 

potřeba odstranit stoţáry trolejového vedení. Dále se provede demolice částí stávajících 

okolních komunikací. 

 

8.1.8 Dotčené inženýrské sítě 

Dochází ke kříţení sdělovacího kabelu OKD s kolejí 1 v km 0,077 426, s kolejí 2 v km 

0,076 900, s kolejí 3 v km 0,034 226 a km 0,202 329, s kolejí 4 v km 0,012 891 a km 0,164 

055. Kabel je umístěn v hloubce min. 0,6 m pod povrchem. Je potřeba navrhnout a provést 

přeloţku tohoto kabelového vedení. 

Zároveň dochází ke kříţení s nadzemním vedením vysokého napětí (VN) SME s kolejí 

1 v km 0,099 472 a kolejí 2 v km 0,103 069. Je potřeba ověřit zda není potřeba provést úpravy 

vlivem tohoto vedení, popřípadě navrhnou a provést vhodná opatření. 

Dále dohází ke kříţení s mostní konstrukcí na které je umístěno několik dalších sítí. Ty 

však nebudou stavbou nijak dotčeny.  
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8.1.9 Zábor pozemků 

Parcelní číslo Zábor 

3635/8 4200 m
2 

3635/1 740 m
2
 

79 430 m
2
 

5658 70 m
2
 

3634 280 m
2
 

5647 40 m
2
 

5657/4 500 m
2
 

3635/9 100 m
2 

Celkem 6260 m
2
 

 

8.1.10 Opěrné a zárubní zdi 

Navrţena je jedna opěrná a jedna zárubní zeď. 

Opěrná zeď se nachází na vnější straně koleje 3. Délka zdi je 40 m a je umístěna ve 

staničení koleje 3 od km 0,081 917 do km 0,121 917. Zeď podpírá zemní těleso mimoúrovňové 

křiţovatky ulic Frýdecká a Na Karolíně. Výška zdi je 3,5 m a šířka 1 m. Zeď je navrţena jako 

gabionová konstrukce.  

Zárubní zeď se nachází na vnější straně koleje 3. Délka zdi je 30 m a je umístěna ve 

staničení koleje 3 od km 0,150 936 do km 0,180  936. Zeď podpírá svah kopce antropogenní 

naváţky. Výška zdi je 3,5 m a šířka 1 m. Zeď je navrţena jako gabionová konstrukce.  

Návrh a výpočet zdí není předmětem této práce, lze provést např. v programu GEO5. 

 

Obr. 23.   Schéma gabionové opěrné zdi 
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8.1.11 Vizualizace 

 

Obr. 24.   Vizualizace varianty A 

 

 

Obr. 25.   Vizualizace varianty A 
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Obr. 26.   Vizualizace varianty A 

 

 

Obr. 27.   Vizualizace varianty A 
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8.2 Varianta B 

 

8.2.1 Základní charakteristiky 

Návrh: Vytváří nové směrové vedení v místě nově budované zastávky. 

V novém úseku je navrţena větší osová vzdálenost kolejí. V místech 

napojení na stávající trať jsou vloţeny výhybky pro odbočení na 

smyčku. Nově je vybudována dvoukolejná tramvajová smyčka a 

tramvajová zastávka. 

Počátek úpravy: km 0,723 307 stávající trati 

Konec úpravy:  km 0,934 437 

Délka úpravy: 0,211 130 km 

Orientační cena: 44 341 000 Kč 

 

 8.2.2 Stručný popis 

Navrţená varianta posouvá trať mimo pozemek stávající trati. Směrové vedení je 

upraveno tak, aby se vytvořil vhodný prostor pro umístění nové zastávky a tramvajové smyčky. 

Výškové vedení je navrţeno s minimálními úpravami tak, aby dodrţelo maximální sklon trati, 

zastávky a odstavných kolejí na smyčce. Traťová rychlost v obloucích je navrţena na 25 km/h. 

Tato rychlost je dostačující vzhledem k umístění blízko zastávky a výhybek. Návrh si vyţádá 

úpravu trolejového vedení. 

Zastávka obsahuje 3 nástupní hrany. Tramvajová smyčka je navrţena za novou 

zastávkou. Je dvoukolejná o poloměru vnější koleje 30 m. Celková uţitná délka kolejí je 193,8 

m. Rychlost pojezdu vozů na smyčce je stanovena na 15 km/h. 

Návrh počítá s napojením na stávající chodníkové plochy a s  napojením na trasu 

cyklostezky. V místě tramvajové zastávky je navrţen přechod pro chodce a přejezd pro 

cyklisty. Rovněţ je ve variantě obsaţena moţnost budoucího napojení na vlakotramvajové 

propojení do Bohumína. 

 

8.2.3 Směrové vedení 

Trať se odpojuje ze stávajícího směru dvěma směrovými oblouky poloměru 100 m. 

V tomto úseku je navrţena osová vzdálenost kolejí 4 m. Tramvajová smyčka obsahuje oblouky 

od 25,5 m do 163,543 m.  

Rozšíření rozchodu je navrţeno v hodnotě 5 mm v obloucích poloměru 50 m a 

menších. Výběh rozšíření je proveden v úseku přilehlém k oblouku tak, aby jeho plná hodnota 
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byla zajištěna na začátku kruţnicového oblouku. Pokud toto nelze splnit, je výběh proveden 

v krajní části oblouku. 

Oblouky jsou navrţeny dle vzorců: 








 


2
tgRt  (1)  

















 
 1

2
secRz  (2) 








 


2
sinRx  (3) 
















 


2
cos1Ry  (4) 

  arcRO  (5) 

 

Směrové oblouky jsou bez přechodnic a bez převýšení. 

Návrh se skládá ze 4 samostatných kolejí. 

Kolej 1 začíná přímou délky 4,0 m, navazuje výhybka ve směru odbočné větve 

poloměru 100 m. Následuje oblouk poloměru 100 m a délky 11,9 m, přímá délky 147,0 m, 

v této přímé se nachází kolejová křiţovatka. Následuje oblouk poloměru 100 m a délky 25,9 m 

a přímá délky 3,5 m. 

Kolej 2 začíná přímou délky 0,9 m, navazuje oblouk poloměru 100 m a délky 30,8 m. 

Následuje přímá délky 116,8 m, výhybka ve směru přímé větve a oblouk poloměru 100 m a 

délky 25,9 m. 

Kolej 3 začíná výhybkou ve směru přímé větve, navazuje přímá délky 3,6 m. Následuje 

oblouk poloměru 100 m a délky 14,3 m, přímá délky 86,0 m, výhybka ve směru přímé větve, 

přímá délky 23,1 m, oblouk poloměru 30 m a délky 88,4 m, výhybka ve směru přímé větve, 

oblouk poloměru 30 m a délky 8,1 m, v tomto oblouku se nachází kolejová křiţovatka. 

Následuje výhybka ve směru odbočné větve poloměru 30 m. 

Kolej 4 začíná výhybkou ve směru odbočné větve, navazuje oblouk poloměru 35,8 m a 

délky 13,3 m. Následuje přímá délky 10,5 m, oblouk poloměru 25,5 m a délky 63,5 m, oblouk 

poloměru 163,5 m a délky 12,5 m a výhybka ve směru odbočné větve poloměru 30 m. 

Podrobné směrové vedení viz. výkresová část. 

 



Ondřej Ţídek  Diplomová práce 

 50 

8.2.4 Výškové vedení 

Tato varianta upravuje niveletu stávající trasy změnou sklonu trati a vloţením nových 

oblouků tak, aby bylo moţno vloţit do trasy nové výhybky. Kóty terénu a nivelety jsou ve 

výškovém systému Balt po vyrovnání. 

Kolej 1 navazuje na svých koncích na stávající směry trati. Niveleta začíná částí 

oblouku poloměru 1800 m přecházejícího z klesání 34,7‰. Následuje klesání 12,5‰ délky 

19,7 m, oblouk poloměru 1800 m, vodorovná přímá délky 52,2 m, oblou poloměru 5000 m a 

klesání 3,0‰ délky 98,2 m. 

Kolej 2 navazuje na svých koncích na stávající směry trati. Niveleta začíná částí 

oblouku poloměru 1800 m přecházejícího z klesání 34,7‰. Následuje klesání 12,5‰ délky 

19,2 m, oblouk poloměru 1800 m, vodorovná přímá délky 52,2 m, oblou poloměru 5000 m a 

klesání 3,0‰ délky 96,8 m. 

Kolej 3 navazuje na svých koncích na směry v příslušných výhybkách kolejí 1 a 2. 

Začíná klesáním 12,5‰ délky 19,1 m, navazuje oblouk poloměru 2000 m, klesání 1,2‰ délky 

195,5 m, oblouk poloměru 2000 m a stoupání 3,0‰ délky 30,7 m. 

Kolej 4 navazuje na svých koncích na směry v příslušných výhybkách koleje 3. Začíná 

klesáním 1,2‰ délky 102,6 m, navazuje oblouk poloměru 2000 m a stoupání 3,0‰ délky 11,2 

m. 

Podrobné výškové vedení viz. výkresová část. 

 

8.2.5 Úrovňová křížení 

Navrţena jsou tři úrovňová kříţení tramvajové trati a okolních komunikací. 

První kříţí kolej 1 v km 0,115 766 a kolej 2 v km 0,114 611. Kříţi se zde tramvajová 

trať s komunikací pro chodce i pro cyklisty. Kříţení je kolmé a jeho šířka je 6 m, 3 m pro 

chodce a 3 m pro cyklisty. Délka kříţení je 10 m. Kříţení je v podélném směru vodorovné. 

Příčný sklon kříţení je 0,30%, odpovídá podélnému sklonu trati. 

Druhé kříţí kolej 1 v km 0,187 633 a kolej 2 v km 0,182 716. Kříţi se zde tramvajová 

trať s komunikací pro chodce. Kříţení je pod úhlem 68° a jeho šířka je 3 m. Délka kříţení je 

9,2 m. Kříţení je v podélném směru vodorovné. Příčný sklon kříţení je 0,30%, odpovídá 

podélnému sklonu trati. 

Třetí kříţí kolej 3 v km 0,117 674. Kříţi se zde tramvajová trať s komunikací pro 

chodce i pro cyklisty. Kříţení je pod úhlem 68° a jeho šířka je 6 m, 3 m pro chodce a 3 m pro 

cyklisty Délka kříţení je 6 m. Kříţení je v podélném směru vodorovné. Příčný sklon kříţení je 

0,12%, odpovídá podélnému sklonu trati. 
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8.2.6 Tramvajová zastávka 

Nástupiště u koleje 1 začíná v km 0,077 151 a končí v km 0,145 571. Nástupiště u 

koleje 2 začíná v km 0,078 852 a končí v km 0,147 272. 

Tato nástupiště jsou umístěna ve směrové přímé. Výškově jsou umístěna ve vodorovné 

přímé a na jednom konci zasahuje do zakruţovacího oblouk poloměru 5000 m. Je potřeba 

ověřit rozhled z kabiny řidiče na nástupní hranu, popřípadě provést dodatečná opatření 

k zajištění rozhledu. 

Nástupiště u koleje 3 začíná v km 0,046 254, a končí v km 0,114 674. 

Nástupiště se nachází ve směrové přímé. Podélný sklon nástupiště je 0,12%. Je potřeba 

ověřit rozhled z kabiny řidiče na nástupní hranu, popřípadě provést dodatečná opatření 

k zajištění rozhledu. 

 

8.2.7 Demolice 

Stavba si vyţádá odstranění stávajícího svršku trati v řešeném úseku. V tomto úseku je 

potřeba odstranit stoţáry trolejového vedení. Dále se provede demolice částí stávajících 

okolních komunikací. 

 

8.2.8 Dotčené inženýrské sítě 

Dochází ke kříţení sdělovacího kabelu OKD s kolejí 3 v km 0,015 821 a km 0,243 975, 

s kolejí 4 v km 0,110 746. Kabel je umístěn v hloubce min. 0,6 m pod povrchem. Je potřeba 

navrhnout a provést přeloţku tohoto kabelového vedení. 

Zároveň dochází ke kříţení s nadzemním vedením vysokého napětí (VN) SME s kolejí 

1 v km 0,020 562, a kolejí 2 v km 0,022 655. Je potřeba ověřit zda není potřeba provést úpravy 

vlivem tohoto vedení, popřípadě navrhnou a provést vhodná opatření. 

Dále dohází ke kříţení s mostní konstrukcí na které je umístěno několik dalších sítí. Ty 

však nebudou stavbou nijak dotčeny.  

 

8.2.9 Zábor pozemků 

Parcelní číslo Zábor 

3635/8 4600 m
2 

3635/1 750 m
2
 

79 2560 m
2
 

5658 150 m
2
 

3634 390 m
2
 

5647 40 m
2
 

5657/4 320 m
2
 

Celkem 8810 m
2
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8.2.10 Vizualizace 

 

Obr. 28.   Vizualizace varianty B 

 

 

Obr. 29.   Vizualizace varianty B 
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Obr. 30.   Vizualizace varianty B 

 

 

Obr. 31.   Vizualizace varianty B 
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8.3 Varianta C 

 

8.1.1 Základní charakteristiky 

Návrh: Zachováno směrové vedení stávající trati na stávajícím pozemku. 

Úprava osové vzdálenosti kolejí v místě nové zastávky. Nově 

vloţeny výhybky do stávající trati, vybudována dvoukolejná 

tramvajová smyčka a tramvajová zastávka. 

Počátek úpravy: km 0,643 703 stávající trati 

Konec úpravy:  km 0,943 004 

Délka úpravy: 0,299 301 km 

Orientační cena: 40 377 000 Kč 

 

 8.3.2 Stručný popis 

Navrţená varianta se drţí pozemku stávající trati. Zachovává směrové vedení 

s minimálními úpravami oblouků. Výškové vedení je navrţeno s minimálními úpravami tak, 

aby dodrţelo maximální sklon trati, zastávky a odstavných kolejí na smyčce. Traťová rychlost 

v obloucích je navrţena na 25 km/h. Tato rychlost je dostačující vzhledem k umístění blízko 

zastávky, výhybek a ocelového mostu s přímým uloţením kolejnic na jeho nosné konstrukci. 

Na trati je navrţena úprava trolejového vedení. 

Tramvajová smyčka je navrţena za novou zastávkou. Je dvoukolejná o poloměru vnější 

koleje 30 m. Celková uţitná délka kolejí je 198,5 m. Rychlost pojezdu vozů na smyčce je 

stanovena na 15 km/h. 

Návrh počítá s napojením na stávající chodníkové plochy a s budoucím napojením na 

trasu cyklostezky. V místě tramvajové zastávky je navrţen přechod pro chodce a přejezd pro 

cyklisty. Rovněţ je ve variantě obsaţena moţnost budoucího napojení na vlakotramvajové 

propojení do Bohumína. 

 

8.3.3 Směrové vedení 

V traťovém úseku je navrţena osová vzdálenost kolejí 3,2 m a 4 m. Trať je zalomena 

dvěma směrovými oblouky poloměru 100 m. Tramvajová smyčka obsahuje oblouky od 25,5 m 

do 163,543 m. 

Rozšíření rozchodu je navrţeno v hodnotě 5 mm v obloucích poloměru 50 m a 

menších. Výběh rozšíření je provedeno v úseku přilehlém oblouku tak, aby jeho plná hodnota 
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byla zajištěna na začátku kruţnicového oblouku. Pokud toto nelze splnit, je výběh proveden 

v krajní části oblouku. 

Oblouky jsou navrţeny dle vzorců: 
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Směrové oblouky jsou bez přechodnic a bez převýšení. 

Návrh se skládá ze 4 samostatných kolejí. 

Kolej 1 začíná přímou délky 1,1 m, navazuje oblouk poloměru 100 m a délky 42,4 m. 

Následuje přímá délky 110,2 m, oblouk poloměru 100 m a délky 56,6 m, přímá délky 67,5 m, 

výhybka ve směru přímé větve a přímá délky 10,2 m. 

Kolej 2 začíná přímou délky 1,9 m, navazuje oblouk poloměru 100 m a délky 42,4 m. 

Následuje přímá délky 111,3 m, oblouk poloměru 100 m a délky 56,6 m, výhybka ve směru 

přímé větve, přímá délky 67,7 m. Na poslední přímé se nachází kolejová křiţovatka. 

Kolej 3 začíná výhybkou ve směru odbočné větve poloměru 30 m, navazuje oblouk 

poloměru 30 m a délky 8,1 m. V tomto oblouku se nachází kolejová křiţovatka.  Následuje 

výhybka ve směru přímé větve, oblouk poloměru 30 m a délky 117,6 m, výhybka ve směru 

přímé větve, oblouk poloměru 30 m a délky 37,0 m a výhybka ve směru odbočné větve 

poloměru 100 m. 

Kolej 4 začíná výhybkou ve směru přímé větve, navazuje oblouk poloměru 163,5 m a 

délky 12,5 m. Následuje oblouk poloměru 25,5 m a délky 77,1 m, oblouk poloměru 163,5 m a 

délky 12,5 m a výhybka ve směru odbočné větve poloměru 30 m. 

Podrobné směrové vedení viz. výkresová část. 

 

8.3.4 Výškové vedení 

Tato varianta zachovává niveletu stávající trasy i s pouţitými zakruţovacími oblouky. 

Kóty terénu a nivelety jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání. 
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Kolej 1 navazuje na svých koncích na stávající směry trati. Niveleta začíná částí 

oblouku poloměru 1000 m přecházejícího z vodorovné přímé na mostní konstrukci. Následuje 

klesání 34,7‰ délky 30,4 m, oblouk poloměru 1800 m, klesání 3,0‰ délky 199,1 m. 

Kolej 2 navazuje na svých koncích na stávající směry trati. Niveleta začíná částí 

oblouku poloměru 1000 m přecházejícího z vodorovné přímé na mostní konstrukci. Následuje 

klesání 34,7‰ délky 30,2 m, oblouk poloměru 1800 m, klesání 3,0‰ délky 197,9 m.  

Kolej 3 navazuje na svých koncích na směry v příslušných výhybkách kolejí 1 a 2. 

Začíná klesáním 3,0‰ délky 30,8 m, navazuje oblouk poloměru 2000 m, stoupání  0,5‰ délky 

153,6 m, oblouk poloměru 2000 m a stoupání 3,0‰ délky 19,0 m. 

Kolej 4 navazuje na svých koncích na směry v příslušných výhybkách koleje 3. Začíná 

klesáním 3,0‰ délky 11,3 m, navazuje oblouk poloměru 2000 m a stoupání 0,5‰ délky 106,1 

m. 

Podrobné výškové vedení viz. výkresová část. 

 

8.3.5 Úrovňová křížení: 

Navrţeno je jedno úrovňové kříţení tramvajové trati a okolní komunikace. 

Kříţí kolej 1 v km 0,148 571 a kolej 2 v km 0,150 272. Kříţi se zde tramvajová trať 

s komunikací pro chodce i pro cyklisty. Kříţení je kolmé a jeho šířka je 6 m, 3 m pro chodce a 

3 m pro cyklisty. Délka kříţení je 10 m. Kříţení je v podélném směru vodorovné. Příčný sklon 

kříţení je 0,30%, odpovídá podélnému sklonu trati.  

 

8.3.6 Tramvajová zastávka: 

Nástupiště u koleje 1 začíná v km 0,077 151 a končí v km 0,145 571. Nástupiště u 

koleje 2 začíná v km 0,078 852 a končí v km 0,147 272. 

Nástupiště se nachází ve směrové přímé. Podélný sklon nástupiště je 0,3%, zároveň 

však zasahuje do údolnicového oblouku poloměru 1800 m. Je potřeba ověřit rozhled z kabiny 

řidiče na nástupní hranu, popřípadě provést dodatečná opatření k zajištění rozhledu. 

 

8.3.7 Demolice 

Stavba si vyţádá odstranění stávajícího svršku trati v řešeném úseku. V tomto úseku je 

potřeba odstranit stoţáry trolejového vedení. Dále se provede demolice částí stávajících 

okolních komunikací. 
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8.3.8 Dotčené inženýrské sítě 

Dochází ke kříţení sdělovacího kabelu OKD s kolejí 1 v km 0,077 426, s kolejí 2 v km 

0,076 900. Kabel je umístěn v hloubce min. 0,6 m pod povrchem. Je potřeba navrhnout a 

provést přeloţku tohoto kabelového vedení. 

Zároveň dochází ke kříţení s nadzemním vedením vysokého napětí (VN) SME s kolejí 

1 v km 0,099 472, a kolejí 2 v km 0,103 069. Je potřeba ověřit zda není potřeba provést úpravy 

vlivem tohoto vedení, popřípadě navrhnou a provést vhodná opatření. 

Dále dohází ke kříţení s mostní konstrukcí, na které je umístěno několik dalších sítí. Ty 

však nebudou stavbou nijak dotčeny.  

 

8.1.9 Zábor pozemků: 

Parcelní číslo Zábor 

3635/8 280 m
2 

3635/1 740 m
2
 

79 520 m
2
 

5658 140 m
2
 

3634 3550 m
2
 

Celkem 5230 m
2
 



Ondřej Ţídek  Diplomová práce 

 58 

8.3.10 Vizualizace 

 

Obr. 32.   Vizualizace varianty C 

 

 

Obr. 33.   Vizualizace varianty C 
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Obr. 34.   Vizualizace varianty C 

 

 

Obr. 35.   Vizualizace varianty C 
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8.4 Varianta D 

 

8.4.1 Základní charakteristiky 

Návrh: Zachováno směrové vedení stávající trati ve větší části řešeného 

úseku. Návrhem nového řešení je vytvořen prostor pro umístění 

tramvajové smyčky.  Úprava osové vzdálenosti kolejí v místě nové 

zastávky. Nově vloţeny výhybky do stávající trati, vybudována 

dvoukolejná tramvajová smyčka a tramvajová zastávka. 

Počátek úpravy: km 0,643 703 stávající trati 

Konec úpravy:  km 0,970 664 

Délka úpravy: 0,326 961 km 

Orientační cena: 43 078 000 Kč 

 

 8.4.2 Stručný popis 

Navrţená varianta se v části svého návrhu drţí pozemku stávající trati a v části vytváří 

nové směrové vedení trasy. Výškové vedení je navrţeno s minimálními úpravami tak, aby 

dodrţelo maximálním sklonu trati, zastávky a odstavných kolejí na smyčce. Traťová rychlost 

v obloucích je navrţena na 25 km/h. Tato rychlost je dostačující vzhledem k umístění blízko 

zastávky, výhybek a ocelového mostu s přímým uloţením kolejnic na jeho nosné konstrukci. 

Na trati je navrţena úprava trolejového vedení. 

Tramvajová smyčka je navrţena za novou zastávkou. Je dvoukolejná o poloměru vnější 

koleje 30 m. Celková uţitná délka kolejí je 198,5 m. Rychlost pojezdu vozů na smyčce je 

stanovena na 15 km/h. 

Návrh počítá s napojením na stávající chodníkové plochy a s budoucím napojením na 

trasu cyklostezky. V místě tramvajové zastávky je navrţen úrovňový přechod pro chodce a 

přejezd pro cyklisty. Rovněţ je ve variantě obsaţena moţnost budoucího napojení na 

vlakotramvajové propojení do Bohumína. 

 

8.4.3 Směrové vedení 

V traťovém úseku je navrţena osová vzdálenost kolejí 3,2 m a 4 m. Trať je zalomena 

dvěma směrovými oblouky poloměru 100 m. Tramvajová smyčka obsahuje oblouky od 25,5 m 

do 163,543 m. Osová vzdálenost smyčkových kolejí je 4,5 m.  

Rozšíření rozchodu je navrţeno v hodnotě 5 mm v obloucích poloměru 50 m a 

menších. Výběh rozšíření je proveden v úseku přilehlém k oblouku tak, aby jeho plná hodnota 
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byla zajištěna na začátku kruţnicového oblouku. Pokud toto nelze splnit, je výběh proveden 

v krajní části oblouku. 

Oblouky jsou navrţeny dle vzorců: 
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Směrové oblouky jsou bez přechodnic a bez převýšení. 

Návrh se skládá ze 4 samostatných kolejí. 

Kolej 1 začíná přímou délky 1,1 m, navazuje oblouk poloměru 100 m a délky 42,4 m. 

Následuje přímá délky 142,9 m, výhybka ve směru přímé větve, přímá délky 9,5m, oblouk 

poloměru 60 m a délky 66,2 m a oblouk poloměru 100 m délky 53,6 m. 

Kolej 2 začíná přímou délky 1,9 m, navazuje oblouk poloměru 100 m a délky 42,4 m. 

Následuje přímá délky 91,7 m, výhybka ve směru přímé větve, přímá délky 59,7 m. V této 

přímé se nachází kolejová křiţovatka. Následuje oblouk poloměru 60 m a délky 64,8m a 

oblouk poloměru 105 m délky 54,0 m. 

Kolej 3 začíná výhybkou ve směru odbočné větve poloměru 30 m, navazuje oblouk 

poloměru 30 m a délky 8,1 m. V tomto oblouku se nachází kolejová křiţovatka.  Následuje 

výhybka ve směru přímé větve, oblouk poloměru 30 m a délky 117,9 m, výhybka ve směru 

přímé větve, oblouk poloměru 30 m a délky 31,8 m a výhybka ve směru odbočné větve 

poloměru 30 m. 

Kolej 4 začíná výhybkou ve směru přímé větve, navazuje oblouk poloměru 163,5 m a 

délky 12,5 m. Následuje oblouk poloměru 25,5 m a délky 77,3 m, oblouk poloměru 163,5 m a 

délky 12,5 m a výhybka ve směru odbočné větve poloměru 30 m. 

Podrobné směrové vedení viz. výkresová část. 
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8.4.4 Výškové vedení 

Tato varianta zachovává niveletu stávající trasy i s pouţitými zakruţovacími oblouky. 

Kóty terénu a nivelety jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání. 

Kolej 1 navazuje na svých koncích na stávající směry trati. Niveleta začíná částí 

oblouku poloměru 1000 m přecházejícího z vodorovné přímé na mostní konstrukci. Následuje 

klesání 34,7‰ délky 30,4 m, oblouk poloměru 1800 m, klesání 3,0‰ délky 226,8 m. 

Kolej 2 navazuje na svých koncích na stávající směry trati. Niveleta začíná částí 

oblouku poloměru 1000 m přecházejícího z vodorovné přímé na mostní konstrukci. Následuje 

klesání 34,7‰ délky 30,2 m, oblouk poloměru 1800 m, klesání 3,0‰ délky 225,7 m.  

Kolej 3 navazuje na svých koncích na směry v příslušných výhybkách kolejí 1 a 2. 

Začíná klesáním 3,0‰ délky 30,7 m, navazuje oblouk poloměru 2000 m, stoupání  1,4‰ délky 

150,6 m, lom bez zaoblení a stoupání 3,0‰ délky 12,8 m. 

Kolej 4 navazuje na svých koncích na směry v příslušných výhybkách koleje 3. Začíná 

klesáním 3,0‰ délky 11,3 m, navazuje oblouk poloměru 2000 m a stoupání 1,4‰ délky 104,1 

m. 

Podrobné výškové vedení viz. výkresová část. 

 

8.4.5 Úrovňová křížení 

Navrţeny jsou dvě úrovňová kříţení tramvajové trati a okolních komunikací. 

První kříţí kolej 1 v km 0,127 933 a kolej 2 v km 0,129 409. Kříţi se zde tramvajová 

trať s komunikací pro chodce. Kříţení je kolmé a jeho šířka je 3 m. Délka kříţení je 10 m. 

Kříţení je v podélném směru vodorovné. Příčný sklon kříţení je 0,30%, odpovídá podélnému 

sklonu trati. 

Druhé kříţí kolej 1 v km 0,271 048 a kolej 2 v km 0,268 934. Kříţi se zde tramvajová 

trať s komunikací pro chodce i pro cyklisty. Kříţení je pod úhlem 76° a jeho šířka je 6 m, 3 m 

pro chodce a 3 m pro cyklisty. Délka kříţení je 9,4 m. Kříţení je v podélném směru vodorovné. 

Příčný sklon kříţení je 0,30%, odpovídá podélnému sklonu trati. 

 

8.4.6 Tramvajová zastávka 

Nástupiště u koleje 1 začíná v km 0,058 013, a končí v km 0,126 433. Nástupiště u 

koleje 2 začíná v km 0,059 489, a končí v km 0,127 909. 

Nástupiště se nachází ve směrové přímé. Podélný sklon nástupiště je 0,3%, zároveň 

však zasahuje do údolnicového oblouku poloměru 1800 m. Je potřeba ověřit rozhled z kabiny 

řidiče na nástupní hranu, popřípadě provést dodatečná opatření k zajištění rozhledu. 
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8.4.7 Demolice 

Stavba si vyţádá odstranění stávajícího svršku trati v řešeném úseku. V tomto úseku je 

potřeba odstranit stoţáry trolejového vedení. Dále se provede demolice částí stávajících 

okolních komunikací. 

 

8.4.8 Dotčené inženýrské sítě 

Dochází ke kříţení sdělovacího kabelu OKD s kolejí 1 v km 0,077 426, km 0,191 168, 

km 0,293 584, s kolejí 2 v km 0,076 900, km 0,201 271, km 0,281 939. Kabel je umístěn 

v hloubce min. 0,6 m pod povrchem. Je potřeba navrhnout a provést přeloţku tohoto 

kabelového vedení. 

Zároveň dochází ke kříţení s nadzemním vedením vysokého napětí (VN) SME s kolejí 

1 v km 0,099 472, a kolejí 2 v km 0,103 069. Je potřeba ověřit zda není potřeba provést úpravy 

vlivem tohoto vedení, popřípadě navrhnou a provést vhodná opatření. 

Dále dohází ke kříţení s mostní konstrukcí na které je umístěno několik dalších sítí. Ty 

však nebudou stavbou nijak dotčeny.  

 

8.4.9 Zábor pozemků 

Parcelní číslo Zábor 

3635/8 3020 m
2 

3635/1 740 m
2
 

79 2660 m
2
 

5658 410 m
2
 

5657/4 250 m
2
 

5647 460 m
2
 

3634 280 m
2
 

Celkem 7820 m
2
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8.3.10 Vizualizace 

 

Obr. 36.   Vizualizace varianty D 

 

 

Obr. 37.   Vizualizace varianty D 
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Obr. 38.   Vizualizace varianty D 

 

 

Obr. 39.   Vizualizace varianty D 
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9 EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ VARIANT 

 

Jednotkové ceny a odhadované ceny jsou stanoveny po odborné konzultaci se 

zaměstnancem DPO: 

 

9.1 Odhad nákladů na pořízení varianty A 

 

Tab. 11.   Odhad nákladů pořízení varianty A 

Objekt 
Počet 

jednotek 
Cena za jednotku Cena 

Kolej; dvoukolejná; bez trakčního vedení; S49 268 m 1 800 000 Kč/100 m 4 824 000 Kč 

Kolej; dvoukolejná; bez trakčního vedení; Ri57 227 m 3 600 000 Kč/100 m 8 172 000 Kč 

Trakční vedení; sloupy vně koleje 345 m 2 100 000 Kč/100 m 7 245 000 Kč 

Trakční vedení; sloupy v ose dvoukolejné 150 m 1 600 000 Kč/100 m 2 400 000 Kč 

Výhybka; včetně praţců 4 ks 850 000 Kč/ks 3 400 000 Kč 

Kolejová křiţovatka; včetně praţců 1 ks 850 000 Kč/ks 850 000 Kč 

Stavěcí skříň; elektrická 4 ks 380 000 Kč/ks 1 520 000 Kč 

Těţba a naloţení horniny 1 950 m
3
 1000 Kč/m

3
 1 950 000 Kč 

Uloţení horniny a hutnění 0 m
3
 300 Kč/m

3
 0 Kč 

Nástupiště; včetně vybavení 2 ks 1 400 000 Kč/ks 2 800 000 Kč 

Chodníkové plochy 1 770,6 m
2
 1 500 Kč/m

2
 2 660 000 Kč 

Přechod nebo přejezd; systém pryţových panelů Strail 90 m
2
 6 500 Kč/m

2
 585 000 Kč 

Budova    Odhad 1 000 000 Kč 

Gabionová zeď; koš, kámen; práce 280 m
3
 3 800 Kč/m

3
 1 070 000 Kč 

Přeloţky sítí   Odhad 2 700 000 Kč 

Odstranění stávající smyčky   Odhad 1 500 000 Kč 

CELKEM 42 676 000 Kč 
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9.2 Odhad nákladů na pořízení varianty B 

 

Tab. 12.   Odhad nákladů pořízení varianty B 

Objekt 
Počet 

jednotek 
Cena za jednotku Cena 

Kolej; dvoukolejná; bez trakčního vedení; S49 212 m 1 800 000 Kč/100 m 3 816 000 Kč 

Kolej; dvoukolejná; bez trakčního vedení; Ri57 277 m 3 600 000 Kč/100 m 9 972 000 Kč 

Trakční vedení; sloupy vně koleje 369 m 2 100 000 Kč/100 m 7 749 000 Kč 

Trakční vedení; sloupy v ose dvoukolejné 120 m 1 600 000 Kč/100 m 1 920 000 Kč 

Výhybka; včetně praţců 4 ks 850 000 Kč/ks 3 400 000 Kč 

Kolejová křiţovatka; včetně praţců 1 ks 850 000 Kč/ks 850 000 Kč 

Stavěcí skříň; elektrická 4 ks 380 000 Kč/ks 1 520 000 Kč 

Těţba a naloţení horniny 2 400 m
3
 1000 Kč/m

3
 2 400 000 Kč 

Uloţení horniny a hutnění 0 m
3
 300 Kč/m

3
 0 Kč 

Nástupiště; včetně vybavení 3 ks 1 400 000 Kč/ks 4 200 000 Kč 

Chodníkové plochy 1 660,1 m
2
 1 500 Kč/m

2
 2 495 000 Kč 

Přechod nebo přejezd; systém pryţových panelů Strail 126 m
2
 6 500 Kč/m

2
 819 000 Kč 

Budova    Odhad 1 000 000 Kč 

Přeloţky sítí   Odhad 2 700 000 Kč 

Odstranění stávající smyčky   Odhad 1 500 000 Kč 

CELKEM 44 341 000 Kč 

 

9.3 Odhad nákladů na pořízení varianty C 

 

Tab. 13.   Odhad nákladů pořízení varianty C 

Objekt 
Počet 

jednotek 
Cena za jednotku Cena 

Kolej; dvoukolejná; bez trakčního vedení; S49 300 m 1 800 000 Kč/100 m 5 400 000 Kč 

Kolej; dvoukolejná; bez trakčního vedení; Ri57 216 m 3 600 000 Kč/100 m 7 776 000 Kč 

Trakční vedení; sloupy vně koleje 366 m 2 100 000 Kč/100 m 7 686 000 Kč 

Trakční vedení; sloupy v ose dvoukolejné 150 m 1 600 000 Kč/100 m 2 400 000 Kč 

Výhybka; včetně praţců 4 ks 850 000 Kč/ks 3 400 000 Kč 

Kolejová křiţovatka; včetně praţců 1 ks 850 000 Kč/ks 850 000 Kč 

Stavěcí skříň; elektrická 4 ks 380 000 Kč/ks 1 520 000 Kč 

Těţba a naloţení horniny 2 100 m
3
 1000 Kč/m

3
 2 100 000 Kč 

Uloţení horniny a hutnění 0 m
3
 300 Kč/m

3
 0 Kč 

Nástupiště; včetně vybavení 2 ks 1 400 000 Kč/ks 2 800 000 Kč 

Chodníkové plochy 1 587,4 m
2
 1 500 Kč/m

2
 2 382 000 Kč 

Přechod nebo přejezd; systém pryţových panelů Strail 60 m
2
 6 500 Kč/m

2
 390 000 Kč 

Budova    Odhad 1 000 000 Kč 

Přeloţky sítí   Odhad 1 200 000 Kč 

Odstranění stávající smyčky   Odhad 1 500 000 Kč 

CELKEM 40 377 000 Kč 
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9.4 Odhad nákladů na pořízení varianty D 

 

Tab. 14.   Odhad nákladů pořízení varianty D 

Objekt 
Počet 

jednotek 
Cena za jednotku Cena 

Kolej; dvoukolejná; bez trakčního vedení; S49 327 m 1 800 000 Kč/100 m 5 886 000 Kč 

Kolej; dvoukolejná; bez trakčního vedení; Ri57 203 m 3 600 000 Kč/100 m 7 308 000 Kč 

Trakční vedení; sloupy vně koleje 400 m 2 100 000 Kč/100 m 8 400 000 Kč 

Trakční vedení; sloupy v ose dvoukolejné 130 m 1 600 000 Kč/100 m 2 080 000 Kč 

Výhybka; včetně praţců 4 ks 850 000 Kč/ks 3 400 000 Kč 

Kolejová křiţovatka; včetně praţců 1 ks 850 000 Kč/ks 850 000 Kč 

Stavěcí skříň; elektrická 4 ks 380 000 Kč/ks 1 520 000 Kč 

Těţba a naloţení horniny 1 500 m
3
 1000 Kč/m

3
 1 500 000 Kč 

Uloţení horniny a hutnění 20 m
3
 300 Kč/m

3
 6 000 Kč 

Nástupiště; včetně vybavení 2 ks 1 400 000 Kč/ks 2 800 000 Kč 

Chodníkové plochy 2 361.5 m
2
 1 500 Kč/m

2
 3 543 000 Kč 

Přechod nebo přejezd; systém pryţových panelů Strail 90 m
2
 6 500 Kč/m

2
 585 000 Kč 

Budova    Odhad 1 000 000 Kč 

Přeloţky sítí   Odhad 2 700 000 Kč 

Odstranění stávající smyčky   Odhad 1 500 000 Kč 

CELKEM 43 078 000 Kč 

 

10 CELKOVÉ HODNOCENÍ VARIANT 

 

10.1 Posuzované parametry 

Kaţdá varianta je posouzena podle vybraných parametrů. Podle míry splnění 

poţadavku podmínek parametru jsou variantám přiděleny 1 aţ 4 body. Nastavení hodnocení je 

takové, ţe 1 bod je minimální hodnocení a 4 body jsou maximální hodnocení, které lze získat. 

V kaţdém parametru se jednotlivým variantám přidělí 10 bodu, coţ je součet 1+2+3+4. Pokud 

jsou varianty v hodnoceném parametru rovnocenné, přidělí se jim podíly bodů tak, aby součet 

bodů v jednom parametru zůstal 10. 

Traťové koleje 

Hodnoceny jsou směrové a výškové poměry nově navrţených traťových kolejí 

jednotlivých variant, včetně zasazení do terénu. 

Smyčkové koleje 

Hodnoceny jsou směrové a výškové poměry nově navrţených smyčkových kolejí 

jednotlivých variant, včetně zasazení do terénu. 
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Nástupiště 

Hodnoceno je umístění, směrové a výškové poměry trati v místě nástupišť, rozhledové 

poměry pro tramvajová vozidla na nástupní hranu, rozhledové poměry pro cestující při pohybu 

na nástupiště i po nástupišti, šířka a délka nástupiště, pohodlnost přístupu na nástupiště a 

bezbariérové prvky. 

Ostatní komunikace 

Hodnoceno je umístění, směrové a výškové poměry, mnoţství úprav stávajících 

komunikací, šířka a délka, rozhledové poměry a bezbariérové prvky. 

Technická náročnost 

Hodnocen je technologický postup výstavby, jeho náročnost, mnoţství prací nebo 

nutnost pouţití doplňkových nebo speciálních technologií. 

Náročnost na údržbu 

Hodnocena je míra potřeb údrţby a nákladů na provoz vybrané varianty v případě její 

realizace. 

Doba výstavby 

Hodnocení je provedeno podle počtu měsíců v roce, které si vyţádá stavba zvolené 

varianty. 

Výluky 

Hodnocena je doba potřebných výluk na traťovém úseku v době výstavy.  

Vzdálenost zastávka a vhodnost přístupu k důležitým cílům v oblasti 

Hodnocena je vzdálenost, kterou je potřeba urazit pro dosaţení cíle, bezpečnost při 

tomto pohybu a srozumitelnost dopravní cesty k dosaţení cíle. 

Vliv na ŽP 

Hodnocena je míra zásahu do terénu a krajiny, zásahy do chráněných útvarů, objemy 

zemních prací, hlukové a světelné emise, popřípadě jíní znečištění a potřeba odstranění zeleně 

jako důsledek realizace vybrané varianty. 

Estetika 

Hodnoceno je celkové zasazení varianty do daného prostředí, dále vnímání a vliv 

jednotlivých detailů na budoucí uţivatele. 

Zábor pozemků 

Hodnoceno je mnoţství nutných výkupů pozemků a míra obtíţnosti spojená s jejich 

získáním. 

Bezpečnost 

Hodnocena je bezpečnost pohybu tramvajových vozidel po traťových i smyčkových 

kolejích a rovněţ bezpečnost pohybu uţivatelů tramvajové zastávky a ostatních komunikací. 

Náklady na pořízení 

Hodnocení je provedeno podle odhadovaných nákladů na pořízení.  
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10.2 Stanovení váhy jednotlivých parametrů 

Ke stanovení vah jednotlivých parametrů je pouţita metoda párového srovnání (dle 

Fullera). 

 

Tab. 15.   Stanovení vah parametrů metodou párového srovnání 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1= 11 0,121 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

   

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2= 9 0,099 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

   

 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     3= 9 0,099 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     

   

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4       4= 6 0,066 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14       

   

 

5 5 5 5 5 5 5 5 5         5= 6 0,066 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14         

   

 

6 6 6 6 6 6 6 6           6= 7 0,077 

 

7 8 9 10 11 12 13 14           

   

 

7 7 7 7 7 7 7             7= 2 0,022 
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8 8 8 8 8 8     

     

8= 1 0,011 
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9 9 9 9 9       

     

9= 3 0,033 

 

10 11 12 13 14       

        

 

10 10 10 10         

     

10= 12 0,132 
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11= 3 0,033 
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12 12             

     

12= 7 0,077 

 

13 14             

        

 

13               

     

13= 13 0,143 

 

14               

        

 

                

     

14= 2 0,022 

 

                

     

      

 

                

      

91 1,000 
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Obr. 40.   Zobrazení váhy jednotlivých parametrů 

 



Ondřej Ţídek  Diplomová práce 

 72 

10.3 Porovnání variant 

Tab. 16.   Porovnání variant dle vybraných kritérií 

Parametr 
Hodnocení 

Váha 
A B C D 

K
o

n
st

ru
k

čn
í 

p
rv

k
y
 

1 
Traťové koleje 

4 1 3 2 0,121 Hodnocení: 1b. Velmi nevhodný stav, 2b. Nevhodný stav, 3b. 

Vhodný stav, 4b. Velmi vhodný stav 

2 
Smyčkové koleje 

4 1 2 3 0,099 Hodnocení: 1b. Velmi nevhodný stav, 2b. Nevhodný stav, 3b. 

Vhodný stav, 4b. Velmi vhodný stav 

3 
Nástupiště 

2,5 4 2,5 1 0,099 Hodnocení: 1b. Velmi nevhodný stav, 2b. Nevhodný stav, 3b. 

Vhodný stav, 4b. Velmi vhodný stav 

4 
Ostatní komunikace 

2,5 1 4 2,5 0,066 Hodnocení: 1b. Velmi nevhodný stav, 2b. Nevhodný stav, 3b. 

Vhodný stav, 4b. Velmi vhodný stav 

F
u

n
k

čn
í 

p
rv

k
y
 

5 
Technická náročnost 

1 2 4 3 0,066 Hodnocení: 1b. Velmi náročná, 2b. Náročná, 3b. Jednoduchá, 4b. 

Velmi jednoduchá 

6 
Náročnost na údržbu 

2,5 1 4 2,5 0,077 Hodnocení: 1b. Velmi náročná údrţba, 2b. Náročná údrţba, 3b. 

Jednoduchá údrţba, 4b. Velmi jednoduchá údrţby 

7 
Doba výstavby 

2,5 2,5 2,5 2,5 0,022 Hodnocení: 1b. 7-8 měsíců, 2b. 5-6 měsíců, 3b. 3-4 měsíce, 4b. 1-

2 měsíce 

8 
Výluky 

2,5 2,5 2,5 2,5 0,011 Hodnocení: 1b. Po celou dobu výstavby, 2b. Většíí část doby 

výstavby, 3b. Menší část doby výstavby, 4b. Bez výluky 

9 
Vzdálenost a přístupu k důležitým cílům v oblasti 

2,5 4 2,5 1 0,033 Hodnocení: 1b. Velmi nevhodný stav, 2b. Nevhodný stav, 3b. 

Vhodný stav, 4b. Velmi vhodný stav 

10 
Vliv na ŽP 

3 2 1 4 0,132 

Hodnocení: Podle úrovně zásahu do ŢP (1b. - 4b.) 

11 
Estetika 

4 2 1 3 0,033 Hodnocení: 1b. Velmi nevhodný stav, 2b. Nevhodný stav, 3b. 

Vhodný stav, 4b. Velmi vhodný stav 

12 

Zábor pozemků 

3 1 4 2 0,077 Hodnocení: 1b. Velké mnoţství, sloţité, 2b. Malé mnoţství, 

sloţité, 3b. Velké mnoţství, jdnoduché, 4b. Malé mnoţství, 

jednoduché 

13 
Bezpečnost 

3,5 1,5 1,5 3,5 0,143 Hodnocení: 1b. Velmi nevhodný stav, 2b. Nevhodný stav, 3b. 

Vhodný stav, 4b. Velmi vhodný stav 

E
k

o
n

. 

14 
Náklady na pořízení 

3 1 4 2 0,022 

Hodnocení: niţší cena = více bodů (1b. - 4b.) 
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Obr. 41.   Porovnání variant dle vybraných kritérií – bez zohlednění váhy kritérií 

 

10.4 Celkové hodnocení 

 

Tab. 17.   Porovnání variant dle hodnocení se zavedením vah kritérií 

  Parametr A B C D 

1 Traťové koleje 0,484 0,121 0,363 0,242 

2 Smyčkové koleje 0,396 0,099 0,198 0,297 

3 Nástupiště 0,247 0,396 0,247 0,099 

4 Ostatní komunikace 0,165 0,066 0,264 0,165 

5 Technická náročnost 0,066 0,132 0,264 0,198 

6 Náročnost na údrţbu 0,192 0,077 0,308 0,192 

7 Doba výstavby 0,055 0,055 0,055 0,055 

8 Výluky 0,027 0,027 0,027 0,027 

9 Vzdálenost a přístupu … 0,082 0,132 0,082 0,033 

10 Vliv na ŢP 0,396 0,264 0,132 0,527 

11 Estetika 0,132 0,066 0,033 0,099 

12 Zábor pozemků 0,231 0,077 0,308 0,154 

13 Bezpečnost 0,500 0,214 0,214 0,500 

14 Náklady na pořízení 0,066 0,022 0,088 0,044 

Celkem 3,038 1,747 2,582 2,632 
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Obr. 42.   Porovnání variant dle vybraných kritérií – s vlivem váhy kritérií 

 

 

Obr. 43.   Význam jednotlivých kritérií ve variantách – s vlivem váhy kritérií 
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Multikriteriálním hodnocením je určena varianta A jako optimální řešení tramvajové 

smyčky a tramvajové zastávky v zadané lokalitě. Tato varianta se jeví jako nejvhodnější kdyţ 

provedeme hodnocení bez vlivu vah kritérií i s vlivem vah kritérií. Váhy kritérií jsou stanoveny 

metodou párového srovnání. Pořadí ostatních variant se vlivem váhy kritérií změní, ale 

hodnocení s vlivem váhy kritérií je povaţováno za směrodatné. Pořadí variant dle jejich 

vhodnosti je následné - A, D, C a B. 

 

Poznámka: Pokud by bylo potřeba vyzdvihnout vliv některých kritérií a dle nich 

vybrat jinou variantu, z obr. 26 lze vyčíst míru vlivu jednotlivých kritérií pro kaţdou variantu. 

Například pokud by bylo nutno vybrat variantu s minimálním zásahem do ţivotního prostředí, 

byla by zvolena varianta D. 

 

11 ZÁVĚR 

Úkolem DP bylo navrhnout optimální řešení pro přesunutí tramvajové smyčky od 

zastávky Výstaviště do lokality za řeku Lučinu. V návrhu bylo potřeba provést úpravu stávající 

trati, navrhnout umístění a konstrukci tramvajové smyčky, navrhnout novou tramvajovou 

zastávku a provést napojení na okolní komunikace. Práce je zpracována v rozsahu územně 

technické studie. Navrţeny byly 4 varianty s rozdílným umístěním tramvajové smyčky, 

umístěním zastávky a zásahem do stávající trati. Varianty byly porovnány multikriteriálním 

hodnocením, ze kterého vyšla jako nejvhodnější varianta A. Tato varianty je mnou, jako 

zpracovatelem studie, doporučena k dalšímu zpracování. Je však potřeba dodat, ţe hodnocení 

je velice subjektivní a proto je výstupem hodnocení několik grafů, ze kterých lze vyčíst 

charakter jednotlivých variant. Zadavatel tak můţe vybrat vhodnější variantu na základě 

zvolené charakteristiky. 
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