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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK  
aj.    a jiné 

apod.    a podobně 

ASP    automatická strojní podbíječka 

atd.    a tak dále 

AWT    Advanced World Transport a.s. 

BD    Báňská dráha 

ČD    České dráhy  

ČD CARGO   Železniční nákladní doprava 

ČR    Česká republika 

ČSAD    Česká autobusová doprava 

ČSÚ    Český statistický úřad 

DIPRO   Dopravní a inženýrské projekty s.r.o. 

dl.    délka 

DP    Dopravní projektování s.r.o. 

DPO    Dopravní podnik Ostrava a.s. 

EU    Evropská unie 

GPK    geometrická poloha koleje 

HDP    hrubý domácí produkt 

Hrtkm   hrubotunokilometry 

KBD    Košicko-bohumínská dráha 

km/h    kilometry za hodinu 

KODIS   Koordinační skupina ostravského dopravního integrovaného systému 

KV   konec výhybky 

kWh    kilowathodiny 

m.n.m.   metrů nad mořem 

MHD    městská hromadná doprava 

MSK    Moravskoslezský kraj 

MVCR   Ministerstvo vnitra České republiky 

např.   například 

ÖBB    Rakouské spolkové dráhy 

ODIS    Ostravský dopravní integrovaný systém 

OKD    Ostravsko-karvinské doly 
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PKP    Polskie kolejowe państvo 

PSA    Vlečková provozní stanice Prostřední Suchá 

pst.    provozní stanice 

SDC    Správa dopravní cesty 

SDCF (SNCF)  Severní dráha císaře Ferdinanda 

SK    Slovensko, Slovenská republika 

SPŽ    Sdružení přítel železnic 

SŽDC    Správa železniční dopravní cesty 

tkm    tunokilometry 

TN    technická norma 

tzn.    to znamená 

ÚZK    Ústřední závod Karviná 

VOK   výkresy ověřených konstrukcí 

výh.    výhybka 

VŽ    Vítkovické železárny 

ZV    začátek výhybky 

žel.   železniční 

ŽSR    Železnice Slovenské republiky 

žst.    železniční stanice 
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1  ANOTACE 

Disertační práce s názvem „Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy 

v Ostravské aglomeraci“ se zabývá návrhem postupu pro zajištění optimálního a efektivního 

přínosu prováděných činností na železničních tratích v rámci Ostravské aglomerace.  

Úvodní část disertační práce je věnována analýze stavu území v Ostravské aglomeraci, 

pro níž byly na základě SWOT analýzy vyhodnoceny jako silné stránky rozsah kolejových 

drah, jejich hustota a návaznost na okolní evropské země. 

V následující části práce je provedena analýza dopravního systému, která prokázala 

ovlivňování železničních tratí a dalších souvisejících objektů jako součástí dopravní cesty.  

Další část disertační práce se zabývá již konkrétní analýzou drah v Ostravské 

aglomeraci, která prokázala, že fenoménem hodným řešením je konstrukce železniční tratě se 

zřetelem na vztah jednotlivých prvků v souvislosti s využitím tratě a účelností vložených 

finančních prostředků. 

Disertační práce se následně zabývá optimalizací kolejové dopravy, výčtem 

jednotlivých aspektů a jejich základními charakteristikami. Velmi důležitým a nezbytným 

aspektem je uspořádání železničních drah, které svým charakterem mohou ovlivňovat i ostatní 

uvažované charakteristiky. 

Prostředkem k řešení optimalizace kolejové dopravy je návrh postupu řešení formou 

modelu (diagram optimalizace, matematické modely apod..). V praxi to znamená výběr 

vhodných, nejlépe matematických, prostředků pro popis prvků vybraného systému a vztahů 

mezi prvky a na základě uvedených hodnot je možno zjistit optimální náklady k dosažení jisté 

úrovně parametrů optimalizace, což představuje určitý kompromis mezi technicko-

ekonomickými návrhy jednotlivých prvků dopravního systému a úrovní optimalizace.  

Výsledkem je potom matematický model pro porovnání proporcionálního vztahu mezi 

konstrukcí, finančními náklady a parametry optimalizace, jinými slovy - zda náklady na 

navržené úpravy prvků železniční infrastruktury představují dosažení nejvhodnějšího 

parametru optimalizace.  

Podle výsledků získaných zpracováním dané problematiky jsou v závěru formulovány 

postupy pro aplikaci v praxi a doporučení pro další rozvoj výzkumu dané problematiky. 
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ANNOTATION  

The Dissertation thesis titled "Selected aspects of optimization of rail transport in the 

Ostrava agglomeration" deals with the proposal of the process of ensuring optimal and 

efficient benefits of the activities carried on railway lines in the Ostrava agglomeration. 

The introductory part of the dissertation is devoted to analyzing the situation in the 

Ostrava agglomeration in which the SWOT analysis evaluated following strong points: extent 

of rail tracks, their density and continuity to the surrounding European countries. 

In the next part the analysis of the transport system was conducted. It showed the 

influence of railways and other related objects as part of the transport path. 

Following part of the dissertation deals with specific analysis of railways in the 

Ostrava agglomeration, which proved that a phenomenon deserving solution is the 

construction of railway tracks with respect to the relationship of individual elements in 

connection with the use of the track and the effectiveness of funds invested. 

Then this dissertation deals with optimization of rail transport, a list of aspects and 

their basic characteristics. Very important and crucial aspect is the arrangement of railway 

tracks, which can affect other considered characteristics by its character as well. 

Means of optimization of rail transport is the proposal of the solving process in the 

form of a model (diagram of optimization, mathematical models, etc...). In practice, this 

means to select suitable, preferably mathematical, means for description of elements in the 

selected system and the relations among elements; on the basis of the set values it is possible 

to determine optimal costs to reach a certain level of optimization parameters, which 

represents a compromise between technical and economic proposals for individual elements 

of the transport system and the level of optimization.  

These resulted in a mathematical model of comparison of the proportional relationship 

among the structure, financial costs and optimization parameters; in other words, whether the 

costs of the proposed modifications of railway infrastructure elements present achievement of 

the desired optimization parameter. 

Based on the results obtained by processing, the procedures for application in practice 

and recommendations for further development of research in the issue were formulated in the 

conclusion of the dissertation. 
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2  ÚVOD 

Doprava se dnes chápe jako proces cíleného přemisťování materiálů, osob nebo 

informací v prostoru po určených dopravních cestách. Tyto dopravní cesty pak představují 

dané technicky zabezpečené trasy, na kterých se doprava uskutečňuje dopravními prostředky.  

Doprava je podstatou všech ekonomických a sociálních aktivit, kterým by však měla 

sloužit a ne být jejich výsledkem. V procesu dopravy jde především o liniové stavby, které 

jsou charakteristické tím, že jeden rozměr (většinou délka) převládá nad ostatními jako 

pozemní komunikace, železnice, vodní cesty a ostatní stavby související s jejich 

provozováním.  

Jak plyne již z názvu této disertační práce,  mělo by jít o dopravu kolejovou, kterou lze 

charakterizovat jako dopravu, která se uskutečňuje na dráze vymezené kolejemi v určitém 

prostoru nebo území. Zájmovým územím  této práce je Ostravská aglomerace.  

Prostor nazývaný Ostravskou aglomerací můžeme definovat jako nejbližší okolí města 

Ostravy, včetně jeho přilehlých částí a satelitů. Z hlediska historického vývoje, vývoje 

sociálního, průmyslového apod. se toto území chápe jako prostor, kde se rozvíjel a zakotvil 

těžký průmysl a s ním související těžba černého uhlí, nazývaný dříve také jako Ostravsko-

karvinský revír. S restrukturalizací průmyslu a útlumem těžby černého uhlí v tomto regionu 

však začaly vznikat plochy, opuštěné průmyslové objekty apod., pro které dnes jen stěží 

hledáme využití. Zanikaly rovněž dřívější osady a kolonie a naopak vznikaly nové sídelní 

útvary a rozvíjela se i městská výstavba. Abychom opuštěné prostory smysluplně využili a 

navrátili jim jejich funkčnost ve výrobním procesu nebo naopak poskytli nově vzniklým 

osadám a městům kvalitní služby a komfort, došlo také k rozvoji dopravního napojení jednak 

na stávající infrastrukturu v regionu, ale také na úrovni příhraniční a mezinárodní.  

Doprava, především kolejová doprava, procházela v průběhu vývoje obrovskými 

změnami. Postupně se modernizovala a vyvíjela nejen nová vozidla, ale také konstrukce tratí 

a ostatní prvky drážní dopravy. Neustále přinášela a aplikovala nové poznatky právě 

v oblastech jejího největšího uplatnění, tedy v těžkém průmyslu právě v Ostravské 

aglomeraci. Rozrůstáním sídelních útvarů vyvstávala potřeba dopravy pracovních sil do 

průmyslových center a jejich vhodného dopravního napojení, jejíž historicky 

zdokumentované fragmenty můžeme nalézt v regionu dodnes.  
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Práce mapuje stávající stav dopravního systému na území regionu a zaměřuje se 

především na dopravu kolejovou, na její rozsah a stávající využití v území s návrhem 

optimalizačního postupu tak, aby byla stanovena možnost jejího uplatnění u drah celostátních, 

regionálních nebo i soukromých, pro znovuoživení opuštěných průmyslových ploch a jejich 

začlenění do krajiny. Tato práce vyhledává jednotlivé tratě, podává návrh na jejich napojení 

na fungující a efektivní dopravní infrastrukturu s ohledem na charakter jejich budoucího 

využití a optimalizovat celý tento proces na základě vybraných aspektů. Práce uvádí 

souvislosti mezi zvoleným druhem dopravy a dopravní infrastrukturou v konkrétním území 

s ohledem na zde navržená optimalizační kriteria. Disertační práce konstatuje jako 

východisko současný stav a řešení disertační práce je vybudováno na modelové situaci v práci 

vytýčených předpokladů. 
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3  SOUČASNÝ STAV ÚZEMÍ  

3.1 Charakteristika území Ostravského regionu v rámci ČR 

Moravskoslezský kraj je nejvýchodnějším krajem České republiky, který se rozkládá 

na pomezí Moravy a Slezska. Jde o skutečně rozmanitý a rázovitý kout naší země, který je 

zajímavý svými atraktivitami, průmyslem, ale rovněž přírodními krásami a v neposlední řadě 

i lidmi, kteří v něm žijí. Významnou součástí Moravskoslezského kraje jsou jeho regiony 

definované především historickým vývojem území a rozvojem průmyslové výroby. 

Tab. 3.1  Základní charakteristiky Moravskoslezského kraje (zdroj ČSÚ) 

 

Na otázku přesného a správného definování Ostravského regionu či aglomerace je 

možno nahlížet z několika pohledů a různých historických, ekonomických, demografických, 

sociologických či urbanistických stanovisek. Všechny tyto pohledy a postoje mohou být 

příčinou rozličných používaných označení pro tuto oblast. Jde tedy o přístup a zvolenou 

terminologii, která může být u každého autora odlišná právě v souvislosti s postojem a 

přístupy k danému území.  

Obecně lze aglomeraci chápat jako urbanizované území města a jeho okolí, zahrnující 

geograficky blízké sídelní útvary s jejich spádovým územím, mající tyto základní rysy: 

 vysoký stupeň hospodářských aktivit, 

 vysokou koncentraci obyvatel a jeho mobilitu, 

 vysokou intenzita ekonomických, společenských a politických vztahů mezi obcemi 

oblasti, 

 diferenciace funkcí mezi jádrem a ostatními pásmy aglomerace, 

 vysokou závislost dopravního systému a technické infrastruktury.  

Další podrobnosti viz [1].   
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S přihlédnutím k respektování dlouhodobých tradic užívaných v České republice a na 

Ostravsku zvláště, je termín aglomerace vhodné zvolit z těchto důvodů: 

 přiblížení celosvětově používané terminologii, 

 možnosti srovnání s obdobnými situacemi v rámci ČR a v zahraničí, 

 vyjádření skutečného vzniku prostorů aglomerováním řady sídel do jednoho uceleného 

prostoru, 

 jde o označení dlouhodobě vžité. 

Na základě předchozích údajů lze tedy konstatovat, že Ostravská aglomerace v sobě 

zahrnuje celou průmyslovou oblast kolem Ostravy s městy a obcemi jako je např. Havířov, 

Orlová, Karviná, Bohumín, Petřvald atd.  

Graf  3.1  Srovnání počtu obyvatel aglomerací největších českých měst (Zdroj MVCR) 

 

Tab. 3.2  Přehled největších aglomerací ČR nad 20 tisíc obyvatel (Zdroj [2]) 

 Město 
Počet obyvatel v r. 2009 Počet obcí v 

aglomeraci bez aglomerace s aglomerací 

1. Praha 1 275 931 1 410 929 75 

2. Ostrava (+Havířov, Karviná,…) 316 128 619 250 31 

3. Brno 403 567 465 834 32 

4. Plzeň 174 452 221 396 24 

5. Liberec (+Jablonec) 105 071 175 448 20 

6. Zlín (+Otrokovice, Napajedla) 77 225 130 301 20 

7. Olomouc 102 153 126 501 16 
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3.2  Charakteristika ostravské aglomerace 

Územně technická struktura 

V rámci topografické struktury se pozornost soustřeďuje především na údaje o 

povrchu, klimatických a hydrologických poměrech a také možnostech těžby surovin.  

Ostravskou aglomeraci lze charakterizovat jako mělce snížené území ležící mezi 

podbeskydskou pahorkatinou, pahorkatinou Slezskou, Nízkým Jeseníkem a na západě až 

severozápadě ji obklopují Oderské vrchy a Hlučínská plošina. Podstatnou částí aglomerace je 

Ostravská pánev tvořená orlovskými tabulemi z neogenních hornin, kde místy (Ostrava 

Landek) na povrch vystupuje uhlonosný karbon, a pokryvu vytvořeného pevninským 

ledovcem. Území na všech stranách vymezují řeky Olše, Ostravice a Odra.  

Hydrologické poměry aglomerace můžeme charakterizovat jako příznivé, náležející do 

povodí řeky Odry, jejíž přítoky dostatečně dotují řeku po celý rok. Z levé strany přijímá Odra 

jediný větší přítok, a to z oblasti Jeseníků řeku Opavu. Pravostrannými přítoky jsou pak řeky 

Ostravice a Olše, které vytvářejí v území velké štěrkopískové terasy. 

Klimatické podmínky v ostravské aglomeraci nijak nevybočují z celostátního průměru 

a lze je označit za mírně teplé s mírnou převahou jihozápadních větrů. Úhrn průměrných 

ročních srážek se pohybuje v rozmezí 700-800 mm.  

Surovinová základna ostravské aglomerace je velmi jednostranná. V území se 

nacházejí významná ložiska černého uhlí doprovázená karbonskými plyny a z dalších surovin 

jsou to cihlářské hlíny a štěrkopísky. Nejdůležitější surovinou je černé uhlí. Rozložení ložisek 

černého uhlí v aglomeraci rozhodujícím způsobem předurčilo uspořádání území na povrchu. 

Postupně byla dotěžena ložiska přímo v Ostravě a v jejím bezprostředním okolí, a v letech 

1993-1996 proběhl významný útlum těžby spojený s nepopulárním uzavíráním dolů a 

postupnou likvidací těžebních jam. Těžiště těžby se tak pozvolna přesunulo na Karvinsko, kde 

v současné době dosahuje těžba vysokých objemů. 

Rozsahem přesahuje technická infrastruktura ostravské aglomerace vcelku výrazně 

úroveň v ostatních částech území v ČR. Tato informace se týká v podstatě všech druhů 

technické infrastruktury jako jsou rozvody a dodávka elektrické energie, plynu a pitné vody, 

odkanalizování, telekomunikací, centrální dodávky tepla a teplé užitkové vody. Kvantitativně 

příznivá situace technické infrastruktury v ostravské aglomeraci je velmi znehodnocena její 

nízkou technickou úrovní a značnou opotřebovaností.  
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Ekonomická struktura 

U ostravské aglomerace jde především o podíl jednotlivých ekonomických struktur na 

celé ekonomice aglomerace a situaci v průmyslu jako dominanty regionu. Tento stav lze 

demonstrovat na údajích o podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva na celkové ekonomice 

aglomerace. Aglomerace je přitom zastoupena celým územím pěti okresů (Ostrava, Karviná, 

Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek). 

Tab. 3.3  Podíl pracovníků v odvětvích hospodářství v Ostravské aglomeraci [1]. 

Pracovníci v hospodářském odvětví  Podíl v % 

zemědělství, lesní a vodní hospodářství  6,5 

průmysl 53,3 

stavební výroba 5,2 

doprava a spoje 6,0 

nevýrobní odvětví 29,0 

pracovníci celkem 100,0 

Tab. 3.4  Porovnání podílu významných odvětví průmyslu na celkovém počtu 

pracovníků a na počtu pracovníků v průmyslu v Ostravské aglomeraci [1]. 

Průmyslové odvětví  
Podíl pracovníků 

celkem v průmyslu 

Průmysl paliv 17,9 35,0 

Hutnictví železa 15,4 29,0 

Strojírenství 6,8 12,0 

Kovovýroba  2,3 4,0 

Elektrotechnika a elektronika 1,7 3,0 

Chemický průmysl 1,5 2,8 

Textilní průmysl 1,2 2,2 

Energetika 1,0 1,8 

Potravinářský průmysl 1,5 2,8 

Z předchozích tabulek je patrná sektorová i odvětvová nevyváženost stejně jako 

struktura průmyslové výroby. Ostravská aglomerace má extrémní monotématickou 

ekonomickou strukturu se všemi průvodními důsledky. Hutní výroba a průmysl paliv 

v ostravské aglomeraci zcela dominuje. Důležitý je rovněž průmysl strojírenský, který 
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existuje jako hutní strojírenství při jednotlivých hutních závodech a zabývá se výrobou 

těžkého zařízení pro doly, hutě, chemický průmysl, dopravu apod.  

Zemědělství, potravinářská výroba a lesnictví jsou v regionu také zastoupeny, avšak 

jejich podíl v porovnání s ostatními odvětvími průmyslu je malý, z dlouhodobého hlediska 

byla tato odvětví opomíjena a potlačována. Pozemky s funkcí lesa nebo pro zemědělskou 

produkci byly, vinou těžebního průmyslu, znehodnocovány a často až zdevastovány. Dnes 

jsou tyto prostory postupně rekultivovány a uváděny zpět do funkční krajiny 

Sociální a demografická struktura 

Sociální a demografická struktura v Ostravské aglomeraci se stále mění a vyvíjí s 

ohledem na nejasné a často protichůdné politické záměry. Disertační práce je koncipována 

jako model za určitých podmínek a předpokladů a stanovuje návod na metodiku řešení. 

Vzhledem k nevyjasněnosti vývoje v této oblasti je kapitola popsána pouze obecně jako dosud 

proběhlý vývoj. 

Ostravská aglomerace vykazuje vysokou koncentraci obyvatelstva s dosahovanou 

hustotou okolo 400 obyvatel na km
2, jádro aglomerace, s více než polovinou obyvatel, 

vykazuje hustotu přes 1500 obyvatel/km2. Rovněž hustota obyvatel v okolních okresních 

městech je velmi vysoká, až 95% obyvatel žije ve městech. Ekonomicky aktivní obyvatelé 

představují v aglomeraci asi 52% z celkového počtu trvale bydlícího obyvatelstva. 

Obyvatelstvo ostravské aglomerace je ve srovnání se situací v republice poměrně mladé 

s progresivním nárůstem počtu obyvatel, avšak jeho vzdělanostní struktura je deformovaná, 

což úzce souvisí s monotematičností ekonomické struktury.   

Počet obyvatel v aglomeraci je stabilní, avšak s ohledem na restrukturalizaci průmyslu 

dochází k mírnému přesunu především mladých lidí do ostatních krajů republiky. 

Demografická křivka regionu kopíruje celorepublikový průměr a lze předpokládat určitou 

stagnaci nebo dokonce mírné snížení počtu obyvatel regionu. Z dlouhodobého hlediska je 

těžký průmysl, strojírenství a hornictví stále dominantní oblastí zaměstnanosti, ale postupně 

jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj další odvětví jako např. turistika, služby, doprava, viz 

následující kapitola, které skýtají další možnosti uplatnění obyvatel. 
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Dopravní struktura 

Jak bylo uvedeno v předcházející kapitole, vychází tato disertační práce ze stávajících 

znalostí a určitých předpokladů vývoje dopravy, které se však,vzhledem k politické situaci, 

mohou významně měnit. Disertační práce je koncipována jako model, vychází z těchto 

známých podmínek a předpokladů a stanovuje metodiku řešení.  

Doprava hrála ve vývoji ostravské aglomerace velmi významnou roli. Rozvoj nákladní 

dopravy je velmi úzce spojen s rozvojem průmyslu, význam osobní dopravy pak souvisí 

s růstem počtu zaměstnanců v průmyslu a s růstem průměrné rychlosti. Rozhodující význam 

má v současných podmínkách doprava železniční a silniční, která neustále narůstá, doprava 

letecká má spíše charakter doplňkový a doprava vodní  je zmiňována pouze výhledově. 

Významným je také vliv jednotlivých druhů dopravy na životní prostředí, který je uveden 

v následující kapitole.  

Celková délka železničních tratí ve správě SŽDC je asi 300 km s převažujícími 

dvoukolejnými tratěmi, doplněna rozsáhlou a hustou sítí vleček v délce cca 1000 km. 

Převládající směr železničních spojení je východ-západ jak z pohledu intenzity dopravy tak 

kapacity a významu dopravy. Železniční síť vytváří řadu důležitých stanic a uzlů mezi něž 

řadíme Bohumín a Ostravu. Železniční dopravní infrastruktura bude podrobněji rozvedena 

v následujících kapitolách této práce. 

Jak bylo již výše uvedeno, silniční dopravu můžeme z hlediska významu zařadit na 

druhé místo, i když její význam neustále stoupá. Silniční síť v ostravské aglomeraci je, 

v porovnání s ostatním územím našeho státu, na poměrně dobré úrovni. Je to výsledek 

intenzivní investiční výstavby v minulých letech spojených především s dostavbou dálnice 

D47. Silniční síť celostátního a regionálního významu představuje především napojení na 

sousední Polsko. Celková délka silnic je cca přes 1000 km a hustota silnic se příliš neliší od 

celostátního průměru, rozdíl je však v horší  kvalitě. Na tomto místě je potřeba připomenout, 

že zatížení některých silnic v této aglomeraci je značně vysoké.  

Zcela zásadní význam na fungování ostravské aglomerace má systém a úroveň veřejné 

hromadné dopravy, jejíž páteří je tramvajová doprava doplněná autobusovou dopravou. 

Integrované dopravní systémy představují novou organizační podobu veřejné dopravy, která 

plní funkci moderního nástroje regulace poměru využívání dopravy individuální a veřejné. 

Z pohledu cestujících je integrovaný dopravní systém založen na společném tarifním systému, 

v němž jsou zapojeny všechny dopravní subsystémy, tj. městská hromadná doprava, 
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regionální autobusová a železniční doprava, případně i lodní doprava nebo lanové dráhy. Ve 

smyslu studie o hromadné dopravě v Ostravě byla v roce 1996 založena koordinační skupina 

KODIS, jejímž úkolem bylo zabezpečit správné fungování systému. Ostravský dopravní 

integrovaný systém (ODIS) dnes zahrnuje území tvořené téměř 30 městy a obcemi s 

jednotným tarifním systémem a jednotnými smluvními tarifními podmínkami s tarifní 

integrací železniční dopravy na regionálních tratích. Ostrava je rozdělena na vnitřní zóny a 

okrajové zóny, které kopírují některé hranice obcí. V rámci systému byla provedena celá řada 

dílčích úprav vedení linek podle požadavků zainteresovaných měst a obcí. Cílem vedení linek 

bylo upřednostnit kapacitní drážní dopravu na úkor autobusové dopravy, což bylo realizováno 

převážně odstraněním souběhu autobusových a tramvajových, resp. trolejbusových linek.  

Z dalších druhů dopravy v regionu je to doprava letecká, která je velmi úzce spojena 

s letištěm Leoše Janáčka v Mošnově. Z hlediska aglomerace je dosud potřeba letiště 

nedoceněna, avšak jedná se o dopravu dálkovou či mezinárodní a je zde zmiňována pouze 

okrajově. 

O vodní dopravě se v tomto regionu hovoří ve spojitosti s plavebním kanálem Dunaj-

Odra-Labe, avšak jeho výstavbu lze v nejbližší budoucnosti považovat za vysoce 

nepravděpodobnou a to hned z několika důvodů. Jde o velmi nákladnou investici s dlouhou 

dobou výstavby a s celou řadou ekologických dopadů na území. Nezanedbatelnou skutečností 

je také restrukturalizace průmyslu a utlum těžby uhlí což znamenalo snížení objemu 

přepravovaných sypkých hmot v ostravské aglomeraci 

Struktura životního prostředí 

Životní prostředí v ostravské aglomeraci vykazuje celou řadu problémů, které můžeme 

označit za kritické. Intenzivní průmyslová výroba a rozvoj individuální automobilové 

dopravy, dlouhodobě ovlivňuje negativně životní prostředí. Největší problém představuje 

znečišťování ovzduší, ať pevnými či plynnými exhaláty z průmyslové výroby, znečištění 

vodních toků, znehodnocení půdního fondu a vznik antropogenního reliéfu, které působí 

negativně na zdraví obyvatel.  

Špatný stav ovzduší je dlouhodobým problémem zdejšího regionu, kdy dochází 

několikrát ročně k překročení stanovených limitů. Stav ovzduší je podrobně monitorován od 

počátku 90. let a informace jsou zveřejňovány občanům aglomerace. Jednotlivé průmyslové 

podniky postupně zavádějí nové, k životnímu prostředí šetrné výrobní technologie, odsíření 

vypouštěných emisí a zařízení pro snižování polétavých prachových částic. Situace je 
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ovlivňována směrem a intenzitou převažujících větrů. Nejvíce postiženým prostorem je 

centrum města Ostravy a části města jako jsou Bártovice, Radvance, Hrušov a Muglinov. 

Mimo území města pak jde například o Bohumín, Havířov či Karvinou. 

Znečištění vodních toků je dalším významným negativním vlivem na životní prostředí. 

Na znečišťování se podílí hlavně průmyslové odpadní vody a vody ze sídelních míst. 

V dnešní době mají velká města a postupně dobudovávají i obce kanalizaci se zaústěním do 

čističky odpadních vod, čímž se významně zkvalitnila voda v tocích. Zvýšenou kvalitu vody 

pak jednoznačně deklaruje neustále se rozšiřující výskyt vodních živočichů.  

Na tvářnost ostravské aglomerace se ve velké míře podílelo hlubinné dobývání 

černého uhlí, které se projevilo a na Karvinsku stále ještě projevuje poklesy povrchu a 

v kritických případech i propady. Deformace mají vliv na reliéf krajiny a v osídlených 

územích také nepříznivě ovlivňují povrchové stavby. Postupná devastace životního prostředí 

a okolní krajiny těžbou uhlí byla a je nutnou daní za ekonomickou prosperitu regionu. 

Problematika je podrobněji rozvedena v následující kapitole.  

Na území ostravské aglomerace vznikly brownfieldy jako výsledek restrukturalizace 

průmyslu a útlumu těžební činnosti. Rozlohu takovýchto území lze jen těžko odhadnout. 

V rámci  celého Moravskoslezského kraje se odhaduje počet brownfieldů okolo 200, toto 

číslo však nemusí být konečné. V celé ČR jde o rozlohu přibližně 12 000 ha, přičemž více než 

tři pětiny těchto ploch nejsou výrazně ekologicky zatížené.  

Společensko-politická struktura 

Společensko politická struktura zahrnuje oblast správy, administrativy, politiky, vědy 

výzkumu financí a etnické situace.  

Postupně dochází k propojení vysokého školství v aglomeraci s výzkumnou činností. 

Vysoké školství dosáhlo v ostravské aglomeraci značného pokroku, avšak i zde jsou ještě 

rezervy.  

Pozice kultury v ostravské aglomeraci je v současné době stále diskutovanou 

problematikou, neboť je stále opomíjena a rovněž není doceněna ekonomická role vzdělání a 

společensky kultivační role kultury.  

V celém dosavadním vývoji ostravské aglomerace lze spatřovat velkou míru 

národnostní tolerance s hlubokými kořeny, které jsou právě dány až překotným rozvojem 
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průmyslu a s tím spojené vytváření pestré národnostní směsice obyvatel. Národnostní 

tolerance má i svou religiózní dimenzi, která však postupem času ustupuje do pozadí.  

Finančnictví a investiční činnost vždy hrály prvořadou úlohu v rozvoji jednotlivých 

prostorových celků. Úloha této sféry je pro ostravskou aglomeraci nezastupitelná a můžeme 

zaznamenat postupnou tvorbu celé řady poboček velkých bankovních ústavů souvisejících 

s průmyslovými investicemi, avšak jejich další vývoj je nejasný.  

Administrativa je propojujícím článkem všech socioekonomických aktivit. Tato 

myšlenka platí v prvé řadě o státní správě a samosprávě, která prošla dramatickým vývojem. 

Na území ostravské aglomerace je kromě statutárního města Ostravy celá řada samostatných 

měst a obcí, z nichž některé představují významná centra aglomerace s počtem obyvatel do 

sto tisíc.  

3.3  Vliv činnosti člověka na okolní krajinu 

Člověk svou aktivní činností působí na okolí ať již pozitivně či negativně. Nárůst 

průmyslové výroby v 19. století a především ve 20. století přinesl rozvoj v oblasti technologií 

a zpracování materiálů a s tím související sociální dopady. Největšího technologického 

rozvoje v Ostravské aglomeraci dosáhly obory hutnictví, hornictví a těžké strojírenství, 

chemický průmysl, energetika. Všechny tyto obory používaly vesměs technologie s vysokým 

podílem fosilních paliv. Téměř 90 % spotřeby energií bylo kryto spalováním uhlí a dalších 

surovin. Tento překotný rozvoj měl však i negativní dopady na člověka a jeho okolí. Jde 

především o oblast životního prostředí, odpadových technologií včetně šetrného nakládání či 

hospodaření se vstupními surovinami. 

V současné době patří mezi hlavní odvětví průmyslu, produkující emise ze 

spalovacích procesů, tj. odvětví s největšími negativními dopady na životní prostředí 

energetika (elektrárny, teplárny) a doprava. Kromě emisí člověk svou činností také přetváří 

ráz krajiny a to díky dobývání nerostných surovin. 

Hornická činnost obecně v sobě zahrnuje různé druhy činnosti jako například 

geologické průzkumy, přípravu, otvírku a dobývání ložisek surovin včetně jejich úpravy. 

Způsob a ovlivnění objektů a krajiny jsou závislé na druhu dobývaných surovin, intenzitě a 

způsobu dobývání (na zakládku, na zával), geologických podmínkách uložení ložiska, 

morfologii krajiny a také na koncentraci těžebních procesů v území. 
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Při dobývání dochází obecně po rozpojení a transportu dobývané nerostné suroviny 

k vytváření volných prostor v horninovém prostředí. Změna napěťového stavu vyvolává 

adekvátní deformace okolí nově vzniklých volných prostor, které se mohou projevit až na 

povrchu. Tato skutečnost se pak v poddolovaném území projevuje pohybem nadložních 

hornin směrem do těžiště zavalovaných podzemních prostor, který postupně zasahuje vyšší 

nadložní vrstvy a ve většině případů dosáhne až k povrchu. Tento pohyb má pak tři složky 

(pokles, náklon a vodorovný posun), které tvoří na povrchu poklesovou kotlinu.  

 

Obr. 3.1 Území MSK s páteřními železničními trasami a vyznačeným územím  

s důlními vlivy [2] 

Pro Ostravskou aglomeraci je typické hlubinné dobývání na řízený zával, které se 

projevuje pohyby a deformacemi terénu v dobývaných oblastech se vznikem bezodtokých 

zvodní, hlušinových odvalů-výsypek, odkališť apod. Změny v reliéfu krajiny, které vznikají 

při hlubinném dobývání, se mohou projevovat jako spojitá přetvoření (např. pokles, 

vodorovný posun, naklonění), s různými parametry (poloměr zakřivení, poměrné vodorovné 

přetvoření) nebo přetvoření nespojitá (terénní stupně, trhliny, propadliny, terénní vlny). 

Objekty ovlivněné těžbou se dle ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolované území 

rozdělují do pěti skupin. 
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Tab. 3.5  Rozdělení objektů do skupin [12]  

Skupina vlivů Intenzita vlivů dobývání 

I. velmi intenzivní 

II. intenzivní 

III. střední 

IV. mírná 

V. velmi mírná 

Půdorysná velikost poklesové kotliny na povrchu území je závislá na účinné ploše 

dobývání (ploše vyrubání), hloubce vytvářené účinné plochy pod povrchem a mezním úhlu 

vlivů, který je u hornin sedimentárních ložisek 50º-80º. Hloubka poklesové kotliny ve 

zvoleném časovém horizontu je dána součinem maximálního poklesu (který závisí na 

mocnosti vyrubaných prostor), koeficientu dobývání (způsob likvidace vydobytých prostor-

zával nebo zakládka), účinkovém koeficientu (části vyrubání plné účinné plochy a časového 

součinitele). Maximální pokles se projeví v závislosti na průvodních horninách, většinou po 5 

až 15 letech. Na svahu poklesové kotliny se projevuje v důsledku nerovnoměrného klesání 

sousedních bodů naklonění (denivelace), zakřivení se specifickým poloměrem a v důsledku 

nestejných vodorovných posunů sousedních bodů pak poměrné podélné přetvoření (relativní 

vodorovná deformace).  

Výsledné deformace, např. poklesy území, jsou z výpočtů nebo pomocí geometrické 

nivelace zaznamenávány do map. Mapové výkresy izolinií poklesů (izokatabázy) jsou za 

určité období znázorňovány v centimetrech.  
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Obr. 3.2  Příklad z výřezu mapy poklesů s izokatabázami a skupinami staveb [3] 

Regenerace krajiny zasažené dobýváním obecně, v oblasti Moravskoslezského kraje 

především hlubinným dobýváním, je stanovena v podmínkách zahlazování následků hornické 

činnosti, které jsou popsány zákonem č. 44/1998 Sb. (Horní zákon) v platném znění. Těžební 

organizace jsou dle tohoto zákona povinny vytvářet finanční rezervy na zahlazování projevů 

dobývací činnosti na povrch a povrchové objekty.  

Odstranění následků vzniklých hlubinným dobýváním v krajině obecně nazýváme 

rekultivací. Jde o soubor nápravných opatření, kterými jsou zahlazovány následky těžby na 

poškozené krajině. Tato patření směřují k ochraně, obnově a zlepšení vlastností postižené 

krajiny tak, aby ji bylo možno opětovně využít např. k zemědělským nebo lesnickým účelům. 

Cílem takové rekultivace je vytvořit opět plně funkční krajinu, která bude ekologicky 

vyvážená a svým uspořádáním bude vyhovovat potřebám daného regionu. V podmínkách 

Ostravského regionu jde ve velkém počtu případů o rekultivace ploch zasažených různými 

projevy hlubinného dobývání černého uhlí včetně hlušinových odvalů. Podrobnosti 

k rekultivacím a regeneracím opuštěných ploch jsou uvedeny v Příloze 2. 
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Navzdory centrální geodopravní poloze na křižovatce trans-evropských sítí disponuje 

Česko podprůměrnou hustotou, kapacitou a kvalitou dopravních sítí. Přesto dosahují české 

regiony z hlediska relativní zaměstnanosti v dopravě a spojích nadprůměrných hodnot. 

Typickým znakem je výrazná dominance pozemní a potrubní dopravy (s rozhodujícím 

podílem malých firem v silniční přepravě). Podíl poštovních, telekomunikačních a vedlejších 

pomocných činností je podstatně nižší než v západoevropských regionech.  

Ostravsko je oblast, pro kterou nenajdeme srovnání na území České republiky. 

Podobné hustě obydlené oblasti s těžkým průmyslem nalezneme například v sousedním 

Polsku, v Katowické oblasti, v německém Porúří, Doněcké oblasti na Ukrajině nebo třeba v 

Anglii v oblasti kolem Manchesteru. To všechno jsou jedny z nejvýznamnějších oblastí těžby 

černého uhlí a kovovýroby v Evropě vůbec. Všechna zmíněná "ocelová srdce" mají mnoho 

společného například i z hlediska dopravy. Je zde silný pohyb osob mezi hustě osídlenými 

městy a průmyslovými areály. 

Restrukturalizace průmyslu a útlum těžby černého uhlí v Moravskoslezském kraji 

způsobily snížení průmyslové výroby, v důsledku čehož došlo ke vzniku opuštěných 

průmyslových areálů a ploch. Těchto areálů je v ostravské aglomeraci velké množství 

a znamenají pro zdejší region a kraj značnou ekologickou zátěž. Jsou to prostory bývalých 

průmyslových podniků, hlubinných dolů, odkaliště, skládky průmyslových odpadů, chemické 

skládky, důlní a průmyslové odvaly, skládky tuhých komunálních odpadů a zeminy. 

Efektivnímu využití těchto brownfieldů brání mnoho činitelů jako je např. rozsáhlá 

kontaminace, složité majetkoprávní vztahy, areály jsou často specifické a vhodné jen pro 

určitou činnost či výrobu, která v těchto prostorách probíhala a mnohdy je složité je přetvořit 

pro jiné využití s ohledem na finanční náročnost projektů regenerace atd.  
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4  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Úkolem disertační práce s názvem „Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy 

v Ostravské aglomeraci“ je stanovit hlediska, která směřují k účelné a hospodárné 

optimalizaci kolejové dopravy v dané aglomeraci. Disertační práce se zabývá problematikou 

ovlivnění dopravního systému kolejovou dopravou bez dalšího podrobnějšího členění, tzn. z 

hlediska kapacity dopravních prostředků pro dopravu individuální i hromadnou, z hlediska 

veřejné přístupnosti pro dopravu neveřejnou i veřejnou. 

Hlavním cílem práce je: 

1) Ustanovení rozhodujících hledisek pro vytvoření modelu řešení optimalizace kolejové 

dopravy.  

2) Sestavit obecný postup optimalizace, který je možno na základě vstupních informací 

aplikovat při opravách a modernizacích drah s využitím známých optimalizačních aspektů 

pro stanovení stupně optimalizace na vybrané trati. Tímto postupem je možno řešit přístup 

k optimalizaci železničních drah systematicky, avšak nelze takto řešit ojedinělé a náhodné 

jevy jako je třeba lom kolejnice apod. jak je dokladováno v kapitolách 6 a 7. 

Dílčími úkoly a cíli jsou: 

 Výstižná a účelná analýza současného stavu všech důležitých situací a jejich parametrů, 

které tuto dopravu podmiňují a ovlivňují. 

 Analýza současného stavu železniční dopravy a vytvoření modelu pro její rozvoj. 

 Vytvoření modelu možného vývoje nových situací a jejich parametrů. 

 Vytvořit obecný postup optimalizace železničních drah, na jeho základě sestavit model a 

po jeho ověření provést simulaci na konkrétním úseku železniční tratě s možností aplikace 

na ostatních drahách. 

V následujících kapitolách jsou na konkrétním případu ostravské aglomerace vytčena 

všechna rozhodující hlediska, která optimalizaci podmiňují a ovlivňují, a popsán jejich 

současný stav. Následně dojde k formulaci možných a přepokládaných směrů jejich vývoje, 

které poslouží k vytvoření pracovního modelu optimalizace a k jeho následujícímu zobecnění.  

V další části disertační práce bude vybrána a na modelu ověřena nejvhodnější metoda 

optimalizačního postupu.  
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5  ANALÝZA DOPRAVNÍHO SYSTÉMU  

Dopravní systém je souhrn vzájemně souvisejících prvků, sdružený do logického 

celku, umožňující objektům přemisťování. Dopravní systém se obecně skládá z komponent 

(nebo elementu), které jsou spojeny za účelem umožnění proudění těchto objektů (materiálu, 

informací nebo energie) v prostoru a čase. 

Dopravu je možno obecně definovat jako přemisťování objektu v prostoru a čase. 

Objektem mohou být předměty, osoby, informace, energie apod. Doprava je podstatou 

ekonomických a sociálních aktivit, měla by však těmto aktivitám sloužit a ne být jejich 

výsledkem. 

Proces kolejové dopravy je obecně realizován prostřednictvím různých technologií 

používaných v dopravě a skládá se ze tří základních prvků, a to jsou dopravní prostředky, 

organizace dopravy a dopravní infrastruktura. 

Kapitola se zabývá problematikou ovlivnění dopravního systému kolejovou dopravou 

z hlediska kapacity dopravních prostředků pro dopravu individuální i hromadnou, z hlediska 

organizace dopravy a dopravní infrastruktury. 

5.1  Dopravní prostředky  

Dopravní prostředek jako pohyblivý hmotný objekt, sloužící k dopravě materiálu nebo 

osob. Jde o mobilní součást dopravního systému. Tento prvek v procesu dopravy má velký 

vliv na správnou funkčnost systému. Dopravní prostředky můžeme členit podle různých 

hledisek. Mezi základní druhy kolejových dopravních prostředků patří železniční vozidla 

(vagóny, lokomotivy), tramvaje, trolejbusy, lanovky a nekonvenční kolejová vozidla. [14] 

Jednotlivé používané dopravní prostředky mají odlišné parametry. Jejich použití je 

ohraničeno různými omezujícími podmínkami, jako jsou např. obsaditelnost, kapacita 

vozidel, rychlost, vliv na životní prostředí, druh pohonu aj. V následující tabulce jsou 

orientačně uvedeny některé parametry vozidel:  
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Tab. 5.1  Orientační hodnoty vybraných parametrů dopravních prostředků [14] 

Druh dopravního 
prostředku 

Kapacita 

vozidla 

(obsaditelnost) 

Měrný výkon 

(KW/t) 

Průměrná 
hmotnost na 

cestujícího 
(kg/osobu) 

Rychlost 

(km/h) 

kolo 1 50 ≈ 90 ≈ 35 

motocykl 1-2 30-70 ≈ 100 ≈ 100 

osobní automobil 4 30-50 ≈ 250 ≈ 100 

autobus 40-60 10-30 60-110 ≈ 90 

tramvaj 80-120 5-12 90-130 60 

rychlodráha 400-1000 10-15 100-150 80 

příměstská železnice 600-1000 5-15 200-300 100 

železnice (dálková) 600-1200 5-15 500-1000 160 

helikoptéra  ≈15 ≈350 200.300 ≈200 

letadlo 5-200 200-500 250-300 200-900 

Technické plánování dopravy, ať nákladní nebo osobní, je nedílnou součástí 

dopravního plánování v jednotlivých dopravních oborech. Díky tomuto plánování mohou být 

stanoveny požadavky na dopraví prostředky a rozsah přepravy, kde základ tvoří proud 

cestujících, materiálové toky nebo přepravní proudy.  

Základní problémem je dle [14] stanovení počtu nasazených dopravních prostředků, 

přitom se vychází z předpokladů, které ovlivňují počet dopravních prostředků jako jsou např.: 

intenzita počtu cestujících, normy hmotnosti vlakových souprav, třídění spojů na jednotlivé 

druhy, využití míst v dopravním prostředku apod. Dále jsou uvedeny základní vztahy pro 

výpočet: 

Stanovení potřebného počtu vozů       (4.1) 

 

Počet vozů ve vlaku         (4.2) 

 

Celkový počet nasazených vlaků pro pokrytí proudu cestujících 

 

         (4.3) 

Kde:  A je celkový počet cestujících, 

 qhr je hrubá hmotnost jednoho vozu v [ t ] 

 apr je průměrný počet cestujících v jednom vozu, 

 Q je průměrná hmotnost vlaku [ t ] 
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Základní požadavky na vozidla např. v příměstské dopravě dle [14] jsou:  

- minimalizace doby pobytu v místech zastavení (nástup-výstup, otevírání-zavírání dveří),  

- minimalizace jízdních dob mezi místy zastavení (čas rozjezdu a zastavení, naklápění), 

- minimalizace doby potřebné pro obrat vozidel v koncových stanicích (vratné soupravy), 

- vyšší kapacita vozidel (dvoupodlažní vozidla, uspořádání sedadel), 

- bezpečnost provozu. 

Požadavky na vozidla v regionální a celostátní dopravě dle [14] představují:  

- vozidla lehké konstrukce nejlépe s naklápěcími skříněmi, 

- vozidla s vyšší konstrukční rychlostí a akcelerací než stávající  

- speciálně upravení vnitřní prostory (lépe vyhovují potřebám a požadavků cestujících), 

- použití většího počtu vratných souprav pro snížení pobytu v koncových stanicích, 

- použití vozidel a souprav s minimalizací doby pobytu v místech zastavení. 

Konstrukce a typ drážních vozidel, jejich uspořádání, konstrukční rychlost, akcelerace, 

výkon a další charakteristiky mají velký vliv na rozhodování o způsobu pohonu vozidla. 

Všechny uvedené charakteristiky a mnoho dalších ovlivňují traťovou rychlost posuzované 

tratě, uspořádání tratí, ekologické dopady na okolní zástavbu a celkové prostředí, ekonomiku 

provozu aj. Konstrukce vozidel rovněž ovlivňuje stavební uspořádání nástupišť a ostatních 

staveb železničního spodku, prostorové uspořádání tratí a jejich vybavení bezpečnostním 

zařízením. Tyto technické parametry vozidel jsou jednoznačně dány normami a výrobcem a 

při optimalizaci trati je tudíž nemůžeme ovlivnit, ačkoliv ony samy mají zpětně významný 

vliv na trať samotnou. Z uvedeného důvodu bude tato kapitola popsána pouze v obecné 

formulaci. 

Dopravní prostředky mají významnou úlohu v procesu fungování dopravy, avšak 

s tématem této disertační práce souvisí jen okrajově, a proto nejsou podrobně analyzovány. 

5.2  Organizace dopravy 

Organizaci dopravy popisuje [13] jako „….plánovitě zpracovaná opatření 

nevyžadující stavební úpravy“. Jde o velmi rozsáhlou oblast, kde cesta k řešení dílčích prvků 

vede napříč mnoha vědními obory. Jedním z klíčových oborů je operační výzkum, zvláště 

oblast zkoumání dějů a jejich matematický popis. Organizace dopravy dle [14] využívá mimo 

jiné i dílčích poznatků z vědního oboru logistiky, která se zabývá fyzickými toky zboží či 
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jiných druhů zásob od dodavatele k odběrateli a rovněž informačními toky v písemné či ústní 

podobě.  

Pro zásahy do procesu a vývoje dopravní situace se využívá celé řady prvků, jako jsou 

například jízdní řády, světelná signalizační zařízení, dopravní značení, řízení dopravy apod. 

Působení různých vlivů na organizaci dopravy je nesporné, a právě změnami v organizaci 

dopravy je možno pozitivně ovlivnit spolehlivost dopravního systému.  

Plánování železniční osobní i nákladní dopravy na našich tratích je součástí 

dopravního plánování, ať již v obcích, městech nebo ve velkých územních celcích či krajích. 

Účelem je jednak stanovení rozsahu přepravních kapacit (osobní, nákladní), použití 

provozních prostředků, porovnání kvality použitých dopravních prostředků, jejich dostupnost 

a také vhodnost jejich konstrukce, jednak obslužnost zájmového území, zásahy do stávajících 

a plánovaných tras infrastruktury, zásahy do zastavěných území, vliv na krajinu aj. Zájmová 

území jsou pak posuzována podle jednotlivých optimalizačních prvků, které mohou mít pro 

danou oblast významný dopad (konstrukční a geometrické uspořádání trati, prostorové 

umístění, konstrukce vozidel, vliv na životní prostředí, ekonomika stavby), a které mají 

rovněž dostatečnou vypovídací schopnost.  

Podrobnosti o organizaci městské, příměstské a regionální dopravy jsou uvedeny 

v Příloze 3. 

5.3  Dopravní infrastruktura 

Dopravní infrastruktura je jedním z prvků skupiny národohospodářského odvětví 

doprava, která vytváří předpoklady pro celkový rozvoj ekonomiky. Aby dopravní 

infrastruktura pomáhala účinně ekonomickému a sociálnímu rozvoji, musí kromě toho, že je 

budována v předstihu, být také spolehlivou a plnit požadované funkce v parametrech hodnot 

provozních ukazatelů dle požadavků rozvoje dané oblasti a stanovených technických 

podmínek.  
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Tab. 5.2  Dopravní infrastruktura – dráhy v ČR (Zdroj ČSÚ) 
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Tab. 5.3  Dopravní infrastruktura – silniční doprava v ČR (Zdroj ČSÚ) 

 

 

Tab. 5.4  Dopravní infrastruktura – městská hromadná doprava v ČR (Zdroj ČSÚ) 
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Tab. 5.5  Dopravní infrastruktura – splavné vodní cesty v ČR (Zdroj ČSÚ) 

 

Tab. 5.6  Dopravní infrastruktura – letecká doprava v ČR (Zdroj ČSÚ) 

 

Tab. 5.7  Dopravní infrastruktura – potrubní doprava v ČR (Zdroj ČSÚ) 
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Z údajů uvedených v tabulkách Tab. 5.2. až Tab. 5.7., které představují prvky 

dopravní infrastruktury v ČR v období let 2000 až 20010, je možné provést analýzu podílu 

jednotlivých druhů dopravy na celkovém rozsahu dopravní infrastruktury ČR. 

Tab. 5.8  Analýza dopravní infrastruktury – porovnání rozsahu dle jednotlivých druhů 

 

 

Graf 5.1  Rozsah dopravní infrastruktury v ČR dle jednotlivých druhů doprav v % 

 

 

 

 

 

 

Rozsah dopravní infrastrastru v ČR dle druhu podíl z celku v %

Provozní délka tratí celkem (km) 

14,2%

MHD (Celková délka 

provozované sítě) (km) 1,2%

Celková délka splavných vodních 

cest (km) 1,0%

Délka ropovodů celkem (km) 

1,0%

Délka silnic a dálnic celkem (km) 

82,6%



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

29 

Tab. 5.9  Souhrnný přehled rozsahu dopravní infrastruktury dle druhů dopravy 

 

Aby dopravní systém fungoval v jakýchkoli podmínkách, musí být spolehlivý. 

Spolehlivost dopravního systému [16] lze definovat jako obecnou vlastnost systému 

(objektu), spočívající v jeho schopnosti plnit požadované funkce při zachování optimálního 

provozu v daných mezích, ale i v čase podle stanovených technických podmínek. Pro prvky 

dopravní infrastruktury se za tento čas považuje návrhová životnost příslušného prvku či 

objektu. Spolehlivost [16] zahrnuje bezpečnost, použitelnost a trvanlivost konstrukce. 

Spolehlivost bezprostředně souvisí s problematikou optimalizace, kterou se zabývá tato 

disertační práce, podrobněji uvádí následující kapitoly práce.  

5.4  Sestavy železničního svršku  

Mezi stavební prvky dopravní infrastruktury pro kolejovou dopravu náleží především 

samotné tratě, železniční svršek a železniční spodek. 

Trať – pro železniční dráhy, dráhy tramvajové a pozemní lanové dráhy představuje dle [15] 

soubor stavebně-technických zařízení dopravní cesty určené k pohybu drážního vozidla. 

Železniční svršek – je dle [15] část trati, která plní nosnou a vodící funkci pro jízdu drážního 

vozidla. Skládá se zpravidla z kolejnic s upevňovadly, podpěr a kolejového lože.  

Železniční spodek – [15] představuje zemní těleso, stavby a zařízení železničního spodku a 

veřejně přístupné dopravní plochy v obvodu dráhy.  

Pro jednotlivé součásti železničního svršku a jejich sestavy platí vzorové listy 

železničního svršku, technické normálie (TN) nebo výkresy ověřovaných konstrukcí (VOK). 

Přehled sestav, které jsou používány v kolejích železničních drah ČR, obsahuje předpis SŽDC 

S3 díl VII tohoto předpisu, který určuje použití sestav železničního svršku při opravách, 

rekonstrukcích a novostavbách. Další údaje o jednotlivých součástech železničního svršku 

obsahují služební rukověti SŽDC (ČD) SR103/3(S) „Výkresy materiálu pro železniční svršek 

- kolej”, SŽDC (ČD) SR103/6-1(S) „Výkresy materiálu pro železniční svršek. Výhybky 
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soustavy R 65, S 49 a T“ a SŽDC SR103/6-2(S) „Výkresy materiálu pro železniční svršek. 

Výhybky soustavy UIC 60 a S 49 2. generace”.  

Veškeré podrobnosti o základních součástech železničního svršku a použitých 

sestavách železničního svršku jsou uvedeny v Příloze 9 této práce. 

5.5  Zahraniční zkušenosti  

Problematika dopravní infrastruktury je velmi aktuální pro regionální politiku 

Evropské unie a následně i České republiky, neboť sektor dopravy představuje cca 40 % 

veřejných investic v zemích EU (Vývoj společné dopravní politiky). Přitom v osmdesátých 

letech vydávaly jednotlivé státy obecně na budování infrastruktury asi 1,5% HDP a v 

současnosti je to pouze okolo jednoho procenta svého HDP. 

V rámci používaných konstrukčních uspořádádní železničních drah jsou u nás i ve 

světě používány běžné konstrukce železničního svršku, jak byly popsány v předcházejících 

kapitolách, tak také nové konstrukce. Mezi tyto nové konstrukce řadíme tzv. pevnou jízdní 

dráhu systému Rheda, Heitkamp, Züblin, Sonneville, konstrukce ATD, SATO, BTD, Bögl aj. 

Jako nejperspektivnější se jeví z konstrukcí pevné jízdní dráhy typ Rheda 2000. První úsek 

tohoto typu konstrukce v ČR se nachází na trati Rudoltice  Třebovice v Čechách v délce cca 

440 m. Hlavními výhodami pevné jízdní dráhy jsou nízké náklady na údržbu, široké možnosti 

využití, nízká konstrukční výška a nízká konstrukční hmotnost. Z hlediska celkových nákladů, 

zahrnujících jak náklady investiční, tak náklady na údržbu se jeví pevná jízdní dráha jako 

velmi zajímavá. Pevná jízdní dráha se uplatňuje především u vysokorychlostních tratí, kde 

náklady na údržbu kolejí s klasickou konstrukcí ve štěrkovém loži značně rostou. Velmi 

obtížné je zejména udržení vyhovujících geometrických parametrů koleje.  

Další inovací konstrukce dráhy je dvouvrstvá ocelová konstrukce, která představuje 

krátkou dobu výstavby a nízké zatížení podloží. Toto řešení se zaměřuje nejn na kontrukci 

samotné tratě, ale také na přejezdové konstrukce a v poslůední době také na konstrukce 

výhybkové.  

Nová dvouvrstvá konstrukce dráhy je výrazně odlišná od předchozích systémů, která 

vzešla z provozních a konstrukčních požadavků a musí zajišťovat základní podmínky jako 

jsou nízké náklady na údržbu a rychlou výstavbu. Návrh byl optimalizován pomocí použití 

metody konečných prvků, testován na únavu materiálů a vyhodnocen z hlediska vlivu 
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nepříznivých povětrnostních vlivů. Nové metody výstavby byly zkoušeny na testovacím 

úseku v Scunthorpu ve Velké Británii. 

 

Obr. 5.1  Výstavba pevné jízdní dráhy systému Rheda v roce 2005 (Zdroj SPŽ) 

 

  

Obr. 5.2 Základní součásti dvouvrstvé konstrukce dráhy a zkušební úsek  

 

Nová konstrukce se vyznačuje těmito charakteristikami: 

 snížením tlaku na podkladní vrstvy použitím tuhého rámu na roznášecí betonové desce,  

 dlouhá životnost trati, rychlé osazení a montáž na místě (montáž konstrukce na základně 

včetně kolejnic a upevnění), 

 nezávislost ocelové konstrukce na betonové základové desce (možnost přenášení zatížení 

do podloží v průběhu tuhnutí beton. desky), 

 tuhost konstrukce umožňuje eliminovat vyskytující se problémy v podloží, 
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 příznivý vliv na životní prostředí (snížení vibrací, použití tlumících a pohltivých 

materiálů), 

 vysoké vstupní náklady na pořízení systému o cca 10-15% oproti klasické konstrukci, 

 nízké náklady na údržbu, 

 použití v místech s nestabilním podložím. 

 

 

             

S ohledem na cíl této práce, kterým je, jak z názvu vyplývá, optimalizace kolejové 

dopravy v podmínkách Ostravské aglomerace, je nutné se zaměřit na tu část dopravního 

systému, který působením provozních podmínek a okolního prostředí může významně ohrozit 

fungování dopravního systému, jak tím, že prvek systému ztratil provozem požadované 

parametry, ale také tím, že se zvýšily nároky na tyto prvky – např. rychlost, dopravní 

kapacita, jakost provozu apod. Z problematiky popsané v předcházejících kapitolách plyne, že 

nejčastěji dochází k ovlivňování stavebních prvků dopravní infrastruktury – dopravních 

staveb a to železničních tratí včetně příslušných objektů, které jsou součástí dopravní cesty. 

Ačkoliv, z procentuálního hlediska jde pouze o podíl 15,4 % z celkového rozsahu dopravní 

infrastruktury na území ČR (viz Tab. 5.9), jde o druhou nejdelší síť dopravní infrastruktury 

v ČR, která přitom svými výkony zajišťuje přepravu velkých množstevních a hmotnostních 

objemů zboží či osob.  
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6  ANALÝZA DRAH 

Dráhou - je nazývána cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení 

potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy. [15] 

Provozuschopností dráhy - je technický stav dráhy zaručující její bezpečné a plynulé 

provozování. [15] 

Provozováním dráhy - jsou činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje 

drážní doprava. [15] 

6.1  Historie drah na Ostravsku 

6.1.1  Železniční dráhy 

Severní dráha císaře Ferdinanda (SDCF = SNCF) 

První železnice s parním pohonem na našem území byla vybudována jako součást 

železnice nazvané Severní dráha císaře Ferdinanda v Rakousku-Uhersku. Původně 

jednokolejná trať byla vedena z Vídně do Břeclavi, pokračovala směrem na sever do Přerova 

s odbočkami na Olomouc a Brno až do Bohumína a dále směrem do Polska.  

Výstavba trati byla zahájena v roce 1837 a již v létě roku 1839 byl otevřen první úsek 

této dráhy s parním provozem na území zemí koruny české a to mezi Vídní a Břeclaví s 

odbočnou stanicí pro novou odbočnou trať do Brna, která byla dána do provozu také v roce 

1839. 

Dobudováním tratě až na Ostravsko se Severní dráha císaře Ferdinanda dostala do 

samotného centra svého nově se rozvíjejícího průmyslového impéria, kdy již tehdy počítali 

její vlastníci s těžbou kvalitního černého uhlí ve vlastních dolech a také s výrobou a distribucí 

železa. Slavnostního otevření nádražní budovy v Moravské Ostravě se její obyvatelé dočkali 

v létě roku 1844. V roce 1847 vrcholil stavební ruch na posledním úseku trati na území 

Moravy a byl dán do provozu poslední úsek tratě mezi Lipníkem a Bohumínem.  

Na začátku 20. stol. vlastnila společnost SNCF 1 314 km drah a 111 vleček v délce 91 

km. Následně přešly koleje společnosti do rukou státu a splynuly se státními drahami, kromě 

Báňské dráhy (Ostrava – Doubrava) a vleček. Další podrobnosti viz Příloha 4. 
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Košicko-bohumínská železnice 

Společnost Košicko-bohumínská dráha (KBD) byla založena v roce 1866 a dělila se na 

dvě části rakouskou a uherskou. Provozní ředitelství rakouské části dráhy bylo zřízeno 

v Těšíně. Cílem bylo postavit železnici, která by spojila úrodné uherské kraje s průmyslovým 

srdcem monarchie, železnici, která by vozila převážně zemědělské produkty z východu na 

západ a zpět by dopravila zase potřebné uhlí.  

Původní předpoklad byl zahájit stavbu v Košicích. Podnikatelé ale vyslyšeli hlasy 

slezských průmyslníků a začali budovat trať z opačného konce – od Bohumína, aby slezské 

hutě a doly získaly co nejdříve vlakové spojení. Koncem roku 1867 začala stavba a bylo 

vybudováno prvních 32 km dlouhý úsek trati z Bohumína do Těšína, který byl uveden do 

provozu v roce 1869. Nejnepříznivějším úsekem na rakouské straně trati se stala oblast kolem 

Jablunkovského průsmyku, kde se ve stoupání až 16 ‰ muselo z počátku používat postrku. 

V roce 1872 se 362,777 kilometrů dlouhá košicko-bohumínská dráha stala průjezdnou 

v celé trase, avšak na rakouské (moravskoslezské) části dráhy Bohumín-hraniční tunel u 

Mostů u Jablunkova (tedy na 63,496 km neboli 17,5 % celé dráhy) se odehrávala hned jedna 

třetina přepravních výkonů celé KBD. V přepravě osob jde o číslo ještě markantnější; 41% 

cestujících KBD použilo pouze rakouskou část dráhy.  

Ke zdvojkolejnění tratě přistoupila společnost až v roce 1898 na úseku Mosty u 

Jablunkova-Čadca, avšak bez tunelu, který byl dobudován až v roce 1917. Jednokolejný 

provoz do Bohumína však výkonnost dráhy silně omezoval a postupně si dopravci v Uhrách 

(Slovensku) hledali nové jiné trasy.  

Další přeložkou byla trať Louky nad Olší-Dětmarovice s novou stanicí Karviná hl. n., 

která byla uvedena do provozu v roce 1963 pro zajištění těžby v Ostravském revíru, výstavby 

velkých průmyslových závodů a rozšiřování vlečkových aglomerací. Byly také 

rekonstruovány železniční stanice Těšín a Třinec. Zdvojkolejnění celé tratě bylo dokončeno 

až po druhé světové válce.  

Zpočátku tvořilo téměř 90% přepravovaného zboží uhlí z karvinského, orlovského a 

doubravského uhelného revíru. Později se začalo přepravovat i obilí, řepka, ovoce, dobytek, 

dřevo, štěrk, rudy apod. První jízdní řád pro celou KBD vstoupil v platnost 1.7.1872.  
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Báňská dráha (BD) 

Báňská dráha je původní název pro železniční trať spojující dnešní stanici Ostrava 

hlavní nádraží s Doubravou. V současné době je tato trať rozdělena mezi dva majitele; SŽDC 

a Advanced World Transport a.s. (AWT) dříve OKD, Doprava, a.s.  

Zárodkem Báňské dráhy byla železniční vlečka ze stanice Ostrava v Přívoze (tedy 

dnešní Ostrava hlavní nádraží) do Vítkovických železáren (VŽ) s odbočkou k jámě Karolina v 

Moravské Ostravě. Tato trať byla uvedena do provozu v roce 1856, nejprve s koňskou trakcí a 

od roku 1858 pak s parní trakcí. Trať v roce 1861 odkoupila od VŽ Severní dráha císaře 

Ferdinanda (SDCF) a navázala na ní výstavbou trati z Moravské Ostravy - Vítkovice (dnešní 

stanice Ostrava střed) k dolům v Michálkovicích s šesti odbočkami. Takto vznikla Báňská 

dráha s délkou 10,318 km (z Přívozu do Michálkovic), která byla v celé délce zprovozněna 

pravděpodobně 3. ledna 1863. 

Další prodloužení dráhy iniciovalo vedení VŽ v čele s Anselmem  Rothschildem, které 

nechalo postavit prodloužení Báňské dráhy z Michálkovic k jámě Bettina v Doubravě roku 

1870 s odbočkami k dalším jamám v Orlové a do stanice Doubrava na Košicko-bohumínské 

dráze. V roce 1886 pak i prodloužení z Michálkovic do Doubravy se všemi křídly odkoupila 

SDCF. Báňská dráha (tehdy nesoucí německý název Montan-Bahn) se stále vyvíjela a 

vznikala nová křídla k jednotlivým jámám. V roce 1905 pak měla celkovou délku 34,062 km. 

Od roku 1906 provoz na Báňské dráze začaly zajišťovat státní dráhy, ale trať zůstala 

stále v majetku SDCF. Po druhé světové válce však trať byla znárodněna a stala se součástí 

Ostravsko-karvinských dolů (OKD). Trať mezi dnešními stanicemi Ostrava hl. n. a Ostrava 

střed však byla začleněna do ČSD.  

K významným změnám v provozu na Báňské dráze došlo v průběhu 90. let 20. století 

v souvislosti s útlumem těžby uhlí podél této trati. To přineslo postupnou redukci kolejiště.  

Poslední významnou změnou ve vedení této tratě bylo její zapojení do bývalé Košicko-

bohumínské dráhy (KBD) u stanice Orlová v roce 1997. Zároveň tak byl opuštěn a snesen 

původní úsek Báňské dráhy mezi novým napojením a Doubravou. V dlouhodobé perspektivě 

se zvažuje případné využití trati také pro příměstskou železniční dopravu nebo lehkou 

kolejovou dopravu na rameni Ostrava - Orlová. 
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6.1.2  Úzkorozchodné (tramvajové) dráhy 

Úzkorozchodné veřejné dráhy na Ostravsku a Karvinsku představují pozoruhodný 

fenomén, který se vymyká z obecných charakteristik tramvajových provozů v dnešní České 

republice. První odlišností byl rozchod 760 mm, který se na našem území vyskytoval pouze 

na veřejných a průmyslových drahách železničního charakteru. Další odlišností je existence 

tří podniků, které provozovaly kolejovou dopravu na propojených tratích. 

Stavebním provedením i provozem se úzkorozchodné veřejné dráhy na Ostravsku a 

Karvinsku pohybovaly na pomezí tramvaje a místní dráhy. Některé tratě byly vedeny 

výhradně po vlastním tělese a silniční komunikace jen protínaly. Pouze na několika úsecích, 

v časově omezeném údobí, byl provoz udržován v pravidelných intervalech, které se blížily 

hodnotám obvyklým u tramvajové dopravy. Stejně tak provedení vozidel se spíše podobalo 

železnici. Avšak hustota zastávek, počet spojů a vedení většiny traťových úseků s vazbou na 

silnice odpovídalo provozu tramvajovému. 

 V oblasti mezi Ostravou, Bohumínem a dnešní Karvinou existovaly tři významné 

společnosti nebo provozy veřejných drah s rozchodem 760 mm a to: 

 Městská dráha v Bohumíně (koncesovaná jako malodráhy), 

 Místní dráha Ostrava-Karviná (místní dráhy), 

 Slezské zemské dráhy (místní dráhy). 

 

Obr. 6.1  Síť úzkorozchodných drah v ostravském regionu (Zdroj DP) 
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Přechod do kategorie drah pouličních či drobných proběhl během 2.světové války a 

umožnil některé daňové úlevy a změny požadavků na technické provedení a stav vozidel. 

Podrobnosti o úzkorozchodných (tramvajových) drahách jsou uvedeny v Příloze 5 této práce. 

 

 

 

             

Romantika páry se z dnešních železničních tratí už takřka vytratila. Na nádražích se 

setkáváme většinou jen s elektrickými, dieselelektrickými či motorovými lokomotivami. Jen 

koleje zůstaly a dál protínají území jednotlivých států. Železnice stále žije a dá se říci, že 

prožívá období významných přeměn, aby dokázala držet krok nejen se silniční dopravou, ale 

třeba i s dopravou leteckou. Nezastupitelnou úlohu sehrává v těžké nákladní dopravě, neboť 

žádný dopravní prostředek nedokáže uvést takové množství nákladu jako vlaky.  

Svět železnic se stal neodlučitelnou součástí dějin lidstva v průmyslovém věku a 

technického pokroku. Železnice pronikly nejen do neobydlených oblastí, ale přispěly ke 

zvýšení životní úrovně lidí přepravou zboží, dopravou nerostného bohatství. Staly se součástí 

lidské civilizace. Dnes je svět protkán pavučinou kolejí, které sbližují národy a rozšiřují obzor 

lidského poznání.  

V této kapitole byla představena minulost parní železnice, o tom jak a kde železnice na 

území aglomerace vznikala a v  té souvislosti si také musíme připomenout současnost 

železnice. Jedno od druhého nelze oddělit, protože dnešek vznikl díky začátkům v minulosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

38 

6.2  Stávající stav drah v ČR 

Obecně se doprava může uskutečňovat v oborech železniční, silniční, potrubní, 

vnitrozemské vodní a letecké dopravy. Kolejové dráhy na našem území se řadí do odvětví 

dopravy, která jsou zastoupena různými ekonomickými subjekty zabezpečujícími přepravu 

osob a věcí. Podle mezinárodní metodologie se do odvětví dopravy navíc zahrnují subjekty 

zabezpečující vedlejší a pomocné činnosti v dopravě včetně činností cestovních kanceláří.  

Podrobnější popis stávajících drah v ČR lze vysledovat v kapitole 3 a 5 práce a je 

důležitým zdrojem informací pro tuto práci. Další podrobnosti jsou uvedeny v Příloze 6.  

6.3  Stávající stav drah v Ostravské aglomeraci  

Doprava představuje složitý socioekonomický systém, který ovlivňuje celou 

ekonomiku. Nejen že sama vytváří přidanou hodnotu a pracovní místa, včetně další obslužné 

činnosti, ale zprostředkovává také kontakt ekonomických subjektů v prostoru. Doprava tak 

představuje významný územní fenomén, což považuje mnoho odborníků za důvod, aby 

dopravu řadili mezi významný faktor regionálního rozvoje.  

Tab. 6.1  Vývoj dopravní infrastruktury v letech 2005-2009 v Moravskoslezském kraji  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Délka silnic a dálnic (km)  3 344 3 352 3 375 3 394 3 428 

Motorová vozidla celkem (k 31.12.) 582 719 606 923 639 196 667 961 674 286 

Provozní délka železničních tratí (km) 671 673 673 673 674 

Základní předpoklad rozvoje dopravní infrastruktury spočívá v tom, že podpora 

dopravních aktivit přinese jak posílení výkonnosti a efektivnosti celku, tak i nastartování 

rozvoje v periferních regionech. Často dochází k přecenění efektů zlepšení dopravní 

dostupnosti pro rozvoj celku (tedy jádra i periferie) a zvýšení propojenosti celého systému 

může vést až k nárůstu polarizace mezi jádrem a periferií. Dopravní infrastruktura je totiž 

důležitým, ale ne jediným a dostačujícím předpokladem rozvoje měst. 

Je třeba upozornit, že dostupnost sama nevytváří žádný přínos. Vyspělost či zaostalost 

regionů je podmíněna jejich socioekonomickou kvalitou (úrovní lidských zdrojů, 

institucionální hustotou, technologickou vyspělostí hospodářství). Tuto skutečnost je možné 

považovat za důvod, proč většina masivních investičních akcí do dopravní infrastruktury 

neměla očekávaný dopad na úroveň produkce. Proto již v 50. letech minulého století se 
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doporučovalo spíše investovat do výroby, která si postupně vynutí i budování potřebné 

dopravní infrastruktury. Analýzy v Evropě i v Americe spolehlivě ukazují, že regionální 

rozložení dopravní infrastruktury je téměř totožné s rozložením produktu na obyvatele. 

Nicméně  pokud je analyzován vztah mezi investicemi do budování infrastruktury a 

hospodářským růstem, jsou výsledky méně přesvědčivé, což je dáno tím, že v době 

průmyslové revoluce, kdy se formovaly sítě většiny městských aglomerací, hrálo budování 

dopravní infrastruktury významnou roli v rozmístění center rozvoje. Ačkoliv již byla 

vytvořena sídelní síť uzlů/center propojených opravní infrastrukturou, další její budování 

přinášelo stále nižší efekty. 

Tab. 6.2  Výkony železniční dopravy podle krajů v roce 2009 (Zdroj MD ČR)  

 

Je třeba se věnovat také otázce vlivu dopravní infrastruktury na regionální rozvoj z 

hlediska sídelní hierarchie. Je zřejmé, že z budováním nejvýznamnějších komunikací, jako 

jsou dálnice nadnárodního významu, transkontinentální vysokorychlostní železniční koridory 

apod., budou profitovat největší aglomerace nadnárodního významu, které propojují. O stupeň 

níže se pak nacházejí komunikace národního významu a regionální dráhy, které propojují 

regionální centra. Místní komunikace  a příměstské železnice jsou naopak významné pro 
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střediska lokálního významu. Pro tato místní střediska či pro celé venkovské regiony nemá 

přítomnost velké dopravní infrastruktury žádný přínos, ba naopak může působit i jistá 

rozvojová omezení. Železniční koridory či dálnice představují zdroj hluku, znečistění a 

znehodnocení estetického rázu krajiny a často vyžadují ochranné zóny v jejich okolí. Také 

proto obyvatelé menších sídel silně protestují proti jejich výstavbě.  

Tab. 6.3  Vybrané ukazatele dopravy v Moravskoslezském kraji (Zdroj MDČR) 
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Přínosy dopravní dostupnosti můžeme dělit na přímé a potenciální. Přímý přínos 

představuje stimulace produkce a zaměstnanosti prostřednictvím stavebních zakázek při 

budování infrastruktury s dopadem na regionální ekonomiku tehdy, když se na realizaci 

těchto zakázek podílejí místní firmy. Potenciální přínosy se projeví jen v případě, že region 

disponuje dostatečnou socioekonomickou kvalitou. Lze je rozdělit na přínosy primární a 

zprostředkované. 

Primární přínosy souvisejí přímo s provozem komunikace, jako je rozvoj dopravních a 

přidružených služeb koncentrovaných v uzlech (letiště, nádražní budovy, sjezdy z dálnice, 

benzínové pumpy, stanice metra či tramvají apod. ). Zprostředkované přínosy představují 

usnadnění kontaktů a tím i stimulaci obchodu a zlepšení fungování komoditních i pracovních 

trhů. 

Jak již bylo dříve uvedeno, největší rozmach zaznamenala doprava v době průmyslové 

revoluce, kdy její budování předurčovalo směry rozvoje. Ve zdejším regionu dominoval 

především těžký průmysl, který vyžadoval značnou koncentraci dopravy v souvislosti s 

dovozem surovin a vývozem produktů a surovin často na velké vzdálenosti. S postupným 

budováním dopravních sítí se zvyšoval i jejich přínos pro rozvoj. S následnou postupnou 

restrukturalizací ekonomiky a technologickým pokrokem docházelo k poklesu podílu 

dopravních nákladů na ceně produktu. Na základě předcházejících zkušeností a 

předpokládaného vývoje byly formulovány SŽDC v roce 2005 následující trendy vývoje 

dopravy s ohledem na regionální rozvoj [25]: 

 rostoucí podíl zboží a služeb s vysokou přidanou hodnotou, 

 technologická zlepšení dopravní infrastruktury a dopravních prostředků (zrychlení 

přepravy), 

 rozvoj telekomunikací (avšak osobní kontakt zůstává stále nenahraditelný), 

 masivní rozvoj služeb.  

Nicméně globalizace a s tím spojená prohlubující se integrace trhů včetně přesouvání 

výroby do rozvojových zemí způsobuje posilování významu dopravy. Ve vyspělých 

urbanizovaných regionech, přes výše uvedená tvrzení, hraje budování dopravní infrastruktury 

významnou roli především při potírání dopravních nehod, kongescí a obecně při zlepšování 

životního prostředí a kvality života (např. městské obchvaty). V rozvojových zemích a 

periferních regionech rozvinutých zemí představuje zlepšování jejich dopravní dostupnosti 

stále významný rozvojový impulz.  
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6.3.1  Železniční tratě 

Trať Bohumín-Mosty u Jablunkova st.hr.-Čadca (SK) 

Celostátní železniční trať Bohumín – Čadca (SK) je dvoukolejná železniční trať 

spojující Ostravsko se severovýchodním Slovenskem, je ve správě SŽDC, SDC Ostrava. V 

jízdním řádu pro cestující je vedena pod číslem 320 a její součástí je i úsek Český Těšín – 

Dětmarovice – Petrovice u Karviné - Bohumín. 

Trať má svůj počátek na severu v železniční stanici Bohumín, kde se napojuje na trať 

číslo 270 Bohumín - Česká Třebová a trať do polských Chalupek. Po 6 km se za zastávkou 

Dolní Lutyně stačí k jihu. V Dětmarovicích se odpojuje dvoukolejná trať do Petrovic u 

Karviné a dále do Polska. 3 km za stanicí Dětmarovice je v odbočce Koukolná napojena 

jednokolejná spojka z Odbočky Závada, která umožňuje bezúvraťovou jízdu mezi stanicemi 

Karviná hlavní nádraží a Petrovice u Karviné. Za Karvinou je trať vedena územím 

s významnými důlními vlivy (poddolované území), a proto je v tomto úseku snížená jízdní 

rychlost. Podél řeky Olše prochází Českým Těšínem, který je významným železničním uzlem. 

Je zde napojení na další tratě – trať 321 do Ostravy a Opavy, trať 322 do Frýdku-Místku a 

tratě do polských měst Bielsko-Biala (přes Cieszyn) a Zebrzydowice (PKP). Trať pokračuje 

do Jablunkovské brázdy a v Jablunkově také opouští tok řeky Olše, dále stoupá do 

Jablunkovského průsmyku, jehož nejvyšší bod překonává v Mostech u Jablukova formou 

tunelu (Jablunkovský tunel). Za tunelem trať překračuje česko-slovenské hranice, klesá do 

slovenského města Čadca, kde jsou napojeny tratě slovenské železnice do Žiliny, Makova a 

Skalitého. 

V roce 1993 se trať, rozdělením Československa, stala mezistátní. V současné době je 

úsek trati z Bohumína do Petrovic u Karviné součástí druhého železničního koridoru. Zbylá 

část z Bohumína po státní hranici se Slovenskem je součástí třetího železničního koridoru. V 

roce 2002 byla dokončena modernizace části ležící na druhém koridoru a v roce 2007 byla 

zahájena modernizace úseku Bystřice nad Olší – Mosty u Jablunkova státní hranice, jejíž 

součástí je i přestavba dvou jednokolejných Jablunkovských tunelů na jeden dvoukolejný.  

Na hlavní trať vedenou pod číslem 320 navazují následující tratě:  

trať č. 321 Šenov – Český Těšín 

trať č. 322 Dobrá u Frýdku-Místku – Český Těšín 

trať č. 270 Přerov-Ostrava-Bohumín 
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V současné době je úsek trati Bohumín – Petroviče u Karviné součástí druhého 

železničního koridoru. Zbylá část trati Bohumín – Jablunkov (po státní hranici se 

Slovenskem) je součástí třetího železničního koridoru. V roce 2002 byla dokončena 

modernizace části ležící na druhém koridoru. V roce 2007 byla zahájena modernizace úseku 

Bystřice nad Olší – Mosty u Jablunkova st.hr., jejíž součástí je i přestavba dvou 

jednokolejných Jablunkovských tunelů na jeden dvoukolejný a o dva roky později, v roce 

2009 začala modernizace úseku Bystřice nad Olší - Český Těšín. Dokončení obou úseků je 

plánováno na rok 2012.  

Úsek trati Louky nad Olší – Karviná, ovlivněný dobýváním uhelných zásob, byl 

dočasně vyřazen z III. železničního koridoru a jeho definitivní podoba bude dokončena po 

ukončení těžby v předmětném úseku a odeznění veškerých důlních vlivů. 

Na trati jsou následující úseky s velmi sníženými rychlostmi: 

 poddolované území Český Těšín – Karviná 60 km/h  

 průjezd Dětmarovicemi 60 km/h  

 průjezd Petrovicemi u Karviné 65 km/h  

 

Obr. 6.2  Výřez mapy zobrazující tratě SDC Ostrava v Ostravské aglomeraci (Zdroj 

SŽDC) 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

44 

 

Obr. 6.3  Základní orientační mapa tratí ve správě SDC Ostrava (Zdroj SŽDC) 
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Trať Bohumín–Přerov (Česká Třebová - Praha)  

Železniční trať má číselné označení 270 a je důležitou železniční tratí spojující Prahu 

se Severní Moravou, Slezskem a dále směrem do Polska a na Slovensko. Trať je součástí II. 

tranzitního železničního koridoru, což  je název pro hlavní dálkový železniční tah mezi 

Břeclaví a Petrovicemi u Karviné. Koridor prochází po následujících tratích ve správě 

(SŽDC): 

trať č. 330 (Hohenaou ÖBB) Břeclav – Přerov  

trať č. 270 Přerov – Ostrava - Bohumín  

trať č. 320 Bohumín – Petrovice u Karviné (Zebrzydowice PKP)  

Druhý železniční koridor představuje kromě významného vnitrostátního spojení také 

tranzitní spojení mezi Vídní (případně Bratislavou) a Varšavou. V tomto smyslu jde o část 6. 

panevropského koridoru. Celková délka koridorové trati je 213 km. 

V červnu roku 2004 byl II. železniční koridor stavebně po 7 letech dokončen a 

následovala postupná přestavba železničního uzlu Břeclav, v současnosti probíhá přestavba 

železničního uzlu Přerov a připravuje se přestavba železničního uzlu Ostrava.  

Některé úseky II. koridoru postavené na průjezd rychlostí 160 km/h: 

Pro běžné soupravy: 

 Otrokovice – Přerov přednádraží (délka úseku 24 km ) 

 Jeseník nad Odrou – Studénka (mimo st. Suchdol nad Odrou) (délka úseku 13 km)  

 Jistebník – Ostrava Svinov (délka úseku 9 km) 

Pro vlaky s naklápěcími soupravami: 

 Otrokovice – Přerov přednádraží (délka úseku 24 km)  

 Prosenice (délka úseku 1km)  

 Lipník nad Bečvou – Jezernice (délka úseku 5km)  

 Jeseník nad Odrou – Ostrava-Svinov (mimo st. Studénka) (délka úseku 32 km) 

Na trati se nacházejí některé úseky s dočasně velmi sníženými rychlostmi: 

 průjezd Přerovem 40 km/h  

 průjezd Ostravou 60 km/h  
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Tab. 6.4 Přehled výstavby některých úseků II. koridoru  v MSK (Zdroj SŽDC) 

úsek délka 
zahájení 
výstavby 

uvedení do 
provozu 

Otrokovice (mimo) – Přerov (mimo) 24,1 2000 2002 

uzel Přerov 4,5 km 2009 - 

Přerov (mimo) - Hranice na Moravě (včetně) 28,4 km 1999 2002 

Hranice na Moravě (mimo) - Studénka 
(včetně) 

33,5 km 2001 2004 

Studénka (mimo) - Ostrava hl.n. (mimo) 17,1 km 2001 2003 

Ostrava hl.n. (část) 4,5 km - - 

Ostrava hl.n. (část) - Ostrava-Hrušov 1,5 km 2001 2003 

Ostrava-Hrušov - Bohumín-Vrbice (mimo) 2,6 km 2008 2009 

Bohumín-Vrbice (včetně) - Bohumín 
(mimo) 

2,6 km 2001 2002 

uzel Bohumín 2,9 km 2003 2005 

Bohumín (mimo) - Petrovice u Karviné st.hr. 15,5 km 2001 2002 

 

Trať Ostrava-Svinov - Český Těšín  

Železniční trať Ostrava-Svinov - Český Těšín, v jízdním řádu pro cestující označená 

číslem 321, je elektrifikovaná celostátní trať. Trať je dvoukolejná v úseku Odbočka Odra - 

Odbočka Chotěbuz, z výhybny Polanka nad Odrou a ze stanice Ostrava-Svinov vedou do 

Odbočky Odra jednokolejné tratě, z Odbočky Chotěbuz do Českého Těšína je jedna kolej 

zapojena do dvoukolejné trati č. 320 Bohumín – Čadca, druhá kolej vede samostatně (mimo 

Odbočku Chotěbuz) ze stanice Albrechtice u Českého Těšína až do Českého Těšína. 

Od roku 2008 je v jízdním řádu pro cestující pod číslem 321 začleněna také původní 

trať č. 316 Ostrava-Svinov – Opava východ, dále jsou pod tratí č. 321 uvedeny také vlaky 

z tratě Ostrava hl. n – Valašské Meziříčí v úseku Ostrava hl.n. – Ostrava-Kunčice, které z 

Ostravy-Kunčic pokračují do Havířova a Českého Těšína.  

Původní trať z Kunčic do Prostřední Suché byla uvedena do provozu 15.11.1911, dále 

pak z Prostřední Suché přes dnešní území Polska do Českého Těšína (1.9.1914). Po posunutí 

hranic byl úsek vedoucí Polskem v roce 1931 zrušen a byla vybudována přeložka po českém 

území. Přeložka trati z Havířova do Albrechtic mimo Prostřední Suchou byla dána do provozu 

v roce 1962, včetně jejího zdvojkolejnění a dílčích posunů celé trasy Ostrava-Kunčice - Český 

Těšín. Větev trati z Ostravy-Kunčic přes Vítkovice do Polanky nad Odrou a Ostravy-Svinova 
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byla dána do provozu 22. prosince 1964. Současně s přeložkami a zdvojkolejněním proběhla 

v letech 1961-1965 také elektrifikace trati. 

Na trať č. 321 navazují následující tratě: 

Ostrava-Svinov 

 trať č. 270 Přerov - Prosenice - Hranice na Mor. - Suchdol n. O. - Studénka - Ostrava-

Svinov - Ostrava hl. n. - Bohumín - Bohumín st. hr. (Chalupki PKP) 

Výhybna Polanka nad Odrou 

 trať č. 270 - Přerov - Prosenice - Hranice na Mor. - Suchdol n. O. - Studénka - Ostrava-

Svinov - Ostrava hl. n. - Bohumín - Bohumín st. hr. (Chalupki PKP) 

Ostrava-Kunčice 

 trať č. 323 Valašské Meziříčí - Hostašovice - Veřovice - Frýdlant nad Ostravicí - Frýdek-

Místek - Ostrava-Kunčice - Ostrava hl. n. 

Odbočka Chotěbuz 

 trať č. 320 (Čadca ŽSR) Mosty u Jablunkova st. hr. - Český Těšín - Odbočka Koukolná - 

Dětmarovice - Bohumín / Odbočka Závada - Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st. 

hr. (Zebrzydowice PKP) 

Český Těšín 

 trať č. 320 (Čadca ŽSR) Mosty u Jablunkova st. hr. - Český Těšín - Odbočka Koukolná - 

Dětmarovice - Bohumín / Odbočka Závada - Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st. 

hr. (Zebrzydowice PKP) 

 trať č. 322 Frýdek-Místek - Český Těšín st. hr. (Cieszyn PKP) 

6.3.2  Vlečkové tratě  

Kromě železničních tratí ve správě SŽDC SDC Ostrava se v ostravské aglomeraci 

nachází celá řada vlečkových kolejí, které jsou na karvinsku ovlivňovány probíhající aktivní 

důlní činností. Tyto vlečky jsou v majetku nebo jsou provozovány soukromými společnostmi 

či vlastníky. Nejvýznamnějším z nich je společnost Advanced World Transport a.s. (AWT 

a.s.), která je druhým největším provozovatelem drážní dopravy v České republice s celkovou 

rozvinutou délkou kolejí a vleček okolo 400 km. V ostravské a karvinské části revíru, který je 

nejvíce postižen aktivní důlní činností těžebních společností, provozuje a udržuje desítky 

kilometrů jednokolejných tratí a provozních stanic ovlivněných poddolováním s rozmanitým 

rozsahem a velikostí deformací. Jednou z významných tratí je bývalá Košicko-bohumínská 
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dráha (KBD), která je páteřní tratí AWT a.s. a je zaústěna v železničních stanicích na tratích 

SDC Ostrava, tj. Ostrava, Bohumín a Louky nad Olší.  

 

Obr. 6.4  Vlečky na území ČR ve vlastnictví společnosti AWT a.s. (Zdroj AWT) 

Jmenovaná trať je významně ovlivňována probíhající aktivní důlní činností, 

nejvýznamněji je zasažen úsek Louky nad Olší – Karviná Doly km 327,7 – 329,5, který 

prochází dobývacím prostorem Dolu ČSM a Dolu Darkov.  

Dalším úsekem na bývalé trati KBD je úsek Karviná Doly – Doubrava km 334,5 – 

335,6 včetně všech staničních kolejí v provozní stanici Doubrava, zde trať prochází 

dobývacím prostorem Dolu ČSA. Z páteřní trati KBD ve vlečkové stanici Doubrava odbočuje 

také spojovací kolej Doubrava – Lazy, která je důlní činností rovněž ovlivňována. Stanice 

Doubrava je po dobu činnosti Dolu Lazy významným dopravním uzlem při tvorbě zátěže a 

řazení vlakových souprav. 

Další úseky vlečkové sítě AWT a.s., u kterých vlivem poddolování dochází k poklesu 

nivelety kolejí, se nacházejí na trati odbočující z provozní stanice Karviná Doly a to trať 

Karviná Doly – ÚZK – Prostřední Suchá - Havířov s odbočkami na vykládkovou kolej do 

sedimentační nádrže Solca a do prostoru nádrže Nový York. Všechny tyto tratě se nacházejí v 

dobývacím prostoru Dolu Darkov. 
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Obr. 6.5  Schéma vlečkové sítě AWT v Ostravském regionu, stav v roce 1990 (Zdroj 

AWT) 
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6.3.3  Ostravský integrovaný dopravní systém (ODIS) 

Ostravský dopravní integrovaný systém (ODIS) zahrnuje území tvořené téměř 30 

městy a obcemi. Na území platí jednotný tarifní sytém a jednotné smluvní tarifní podmínky 

kromě železniční dopravy, kde je zavedena pouze částečná tarifní integrace na vybraných 

úsecích tratí. Ve vlacích na vybraných trasách platí stejné přepravní podmínky. Ostrava je 

rozdělena na vnitřní zóny a okrajové zóny, které kopírují některé hranice obcí.  

 

Obr. 6.6  Tarifní zóny ODIS platné od 28.8.2011 (Zdroj DPO) 

Páteřní dopravou v rámci ODISu a regionální dopravy Moravskoslezského kraje je 

železnice s místními a regionálními tratěmi. V železniční dopravě došlo od 1.1.2009 k 

rozšíření ODIS na všechny železniční tratě v Moravskoslezském kraji, kde osobní dopravu 

zajišťují České dráhy, a.s. a byl zaveden linkový systému Esko - České dráhy, a.s. (viz Obr. 

6.7). 
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Pro existenci plně funkčního integrovaného systému v Ostravě a v ostravském regionu 

je klíčovou spolupráce všech samospráv i účinná podpora státu. Při dalším poklesu vlivu 

veřejné dopravy pod vyváženou dělbu cca 50/50 lze očekávat vážné problémy s existencí 

celého sektoru veřejné dopravy (obdoba situace v západní Evropě v 70. letech). Zde je pak 

další oživování veřejné dopravy možné již jen za cenu řádově vyšších nákladů než jsou dnes 

potřebné. Další podrobnosti o ODIS jsou uvedeny v Příloze 7. 

 

Obr. 6.7  Linky S1-S8 a R1 a R2 na železniční síti zařazené do ODIS (Zdroj SŽDC) 

 

6.3.4  Lehká kolejová doprava  

Vlakotramvaj či lehká kolejová doprava je dopravní systém, kdy vozidla mohou 

přejíždět z železniční tratě na tramvajovou trať, popřípadě pro jízdu po trati, která má smíšené 

rysy (například železniční trať vedená obcí po ulici) nebo vůbec železniční doprava lehkými 

osobními vozy. Výhodou tohoto sloučeného systému je efektivnější využití tratí v úsecích, 

kde by jinak vedly dvě dráhy souběžně, a větší komfort pro cestující, kteří méně často musejí 
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přestupovat. Nejvýznamnějším nedostatkem je přenášení nepravidelností z městského 

provozu do železniční sítě, což může způsobovat jisté problémy. 

Základní podmínkou je shodný rozchod kolejí. Významnou roli však může mít i 

geometrie kolejí a kol, zejména pro výhybky, ale i oblouky ze žlábkových kolejnic atd. 

Okolky dvojkolí tramvajových vozů nejsou vhodné pro železniční tratě, navíc v různých 

městech mají různou geometrii, zatímco v Ostravě jsou okolky podobné železničním. 

Na Ostravsku je myšlenka realizace lehké kolejové dopravy (vlakotramvaje) reálnější 

než v okolí jiných českých měst s tramvajovou dopravu, protože ostravská tramvajová síť 

jako jediná v republice používá kolejnice s profilem podobným železničnímu a tomu 

odpovídají i okolky dvojkolí tamějších tramvají. Pro vedení tras lze využít i některé ze zdejší 

rozsáhlé sítě železničních tratí (včetně vleček). Podrobnosti k řešeným návrhům lehké 

kolejové dopravy v Ostravském regionu jsou uvedeny v Příloze 7. 
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Obr. 6.8  Doporučené trasy lehké kolejové dopravy v MSK  (Zdroj DP) 
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Obr. 6.9  Příklady vizualizace vedení vlakotramvaje v Orlové (Zdroj DIPRO s.r.o.) 
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6.4  Technická data vybraných tratí v Ostravské aglomeraci  

Pro stanovení vhodného optimalizačního postupu pro kontrolu, údržbu a správné 

provedení železničních drah byla vyhodnocena data vybraných železničních tratí v Ostravské 

aglomeraci. 

6.4.1  Železniční trať Mosty u Jablunkova státní hranice – Bohumín 

Uvedená trať je známá jako Košicko-bohumínská dráha s kilometrickou polohou 

v Ostravské aglomeraci km 274,276-339,611. Pro uvedenou trať byla vybrána následující 

technická data dle nákresného přehledu železničního svršku Příloha 12.  

Řády kolejí v hlavní koleji č.1 a 2 jsou uvedeny v tabulce 6.5. 

Tab. 6.5  Trať Jablunkov-Bohumín řády kolejí č.1 a č.2 

Kilometrická poloha koleje č. 1 
Řád koleje 

od km do km 

274,276 276,998 2 

276,998 283,752 3 

283,752 283,827 3 

283,827 283,860 6 

283,860 284,790 3 

284,790 284,823 6 

284,823 284,829 3 

284,829 284,862 6 

284,862 285,239 6 

286,534 311,066 4 

311,066 312,286 3 

312,286 312,314 5 

312,314 323,578 3 

323,578 337,969 4 

337,969 339,611 6 

Kilometrická poloha koleje č. 2  

274,276 276,998 2 

276,998 283,734 3 

283,734 284,872 3 

284,872 284,905 6 

284,905 284,911 3 

284,911 284,944 6 

284,944 285,239 3 

286,534 311,066 4 

311,066 323,578 3 

323,578 337,969 4 

337,969 339,611 6 
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Stavební délky kolejí jsou stanoveny pro každou hlavní kolej zvlášť. Kolej č.1 má stavební 

délku 64,049 km a kolej č.2 64,052 km. 

Traťová rychlost. Největší dovolené traťové rychlosti jsou rozděleny pro jednotlivé hlavní 

koleje a dle kilometrické polohy na trati. Traťové rychlosti jsou přehledně uvedeny 

v následujících tabulkách pro hlavní koleje č.1 a 2 dle nákresného přehledu železničního 

svršku, viz Příloha 12. 

Tab. 6.6  Trať Jablunkov-Bohumín traťová rychlost v koleji č.1 a č.2  

Kilometrická poloha kolej č.1 Traťová rychlost 
km/h od km do km 

274,310 283,600 140 

283,600 283,752 110 

286,734 290,400 80 

290,400 298,463 50 

298,463 311,070 100 

311,070 311,400 70 

311,400 312,500 80 

312,500 314,680 100 

314,680 317,660 80 

317,660 320,370 60 

320,370 325,000 100 

325,000 331,400 50 

331,400 331,630 40 

331,630 337,969 100 

Kilometrická poloha kolej č.2  

274,310 283,659 140 

283,659 283,734 110 

286,734 290,546 80 

290,546 298,430 50 

298,430 311,099 100 

311,099 311,400 70 

311,400 312,500 80 

312,500 314,680 100 

314,680 317,665 80 

317,665 320,275 60 

320,275 331,400 50 

331,400 331,630 40 

331,630 337,969 100 

Hmotnost na nápravu. Největší dovolená hmotnost na nápravu pro kolej č.1 v km 274,310-

283,752 je 22,5 t a největší dovolená hmotnost na nápravu pro kolej č.2 v km 274,310-

283,734 je 22,5 t. 
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Tvar kolejnic. Pro uvedenou železniční trať jsou v následující tabulce uvedeny použité tvary 

kolejnic s jejich celkovou délkou v km uvedenou pro jednotlivé kolejnicové pásy. 

Tab. 6.7  Trať Jablunkov-Bohumín tvary kolejnic v kolejnicových pásech koleje č. 1 a 2 

Kolej/ 

kolejnicový pás 

Tvar kolejnic 

R65 UIC60 S49 ostatní 
Kolej č.1/levý kolejnicový pás  49,659 9,444 4,847  

Kolej č.1/pravý kolejnicový pás  49,659 9,444 4,847  

Kolej č.2/levý kolejnicový pás  48,140 10,282 5,276  

Kolej č.2/pravý kolejnicový pás  48,140 10,282 5,276  

Na uvedené trati byl podrobně analyzován úsek Český Těšín – Bohumín, km 319,971-

339,611 a 285,239-274,276 (viz tabulky Příloha 10 ). 

6.4.2  Železniční trať Hranice na Moravě – Bohumín  

Uvedená trať je vedena v přibližné trase bývalé Severní dráhy císaře Ferdinanda 

(SDCF) s kilometrickou polohou km 212,554-271,761.  

Řády kolejí v hlavní koleji č.1 a 2 dle nákresného přehledu železničního svršku. 

Tab. 6.8  Trať Hranice na Moravě–Bohumín řády kolejí č.1 a č.2 

Kilometrická poloha kolej č.1 
Řád koleje 

od km do km 

212,554 258,715 2 

258,715 260,763 3 

260,763 271,761 2 

Kilometrická poloha kolej č.2  

212,554 242,767 3 

242,767 257,229 2 

257,229 257,263 3 

257,263 257,269 2 

257,269 257,323 3 

257,323 257,386 2 

257,386 257,420 3 

257,419 258,363 2 

258,363 258,397 3 

258,397 258,403 2 

258,403 258,457 3 

258,457 258,636 2 

258,636 258,670 3 

258,670 258,681 2 

258,681 258,715 3 

258,715 260,763 2 

260,763 271,761 3 
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Stavební délky kolejí jsou stanoveny pro každou hlavní kolej zvlášť: 

kolej č.1  29,154 km 

kolej č.2 59,157 

Traťová rychlost. Největší dovolené traťové rychlosti jsou stanoveny pro jednotlivé hlavní 

koleje a jsou rozděleny dle kilometrické polohy na trati. Traťové rychlosti jsou přehledně 

uvedeny v následujících tabulkách pro hlavní koleje č.1 a 2 dle nákresného přehledu 

železničního svršku. 

Tab. 6.9  Trať Hranice na Moravě–Bohumín traťová rychlost v koleji č.1 a č.2 

Kilometrická poloha kolej č.1 Traťová rychlost 
km/h od km do km 

212,554 214,118 110 

214,118 224,247 130 

224,247 227,545 120 

227,545 231,739 160 

231,739 233,512 140 

233,512 242,484 160 

242,484 251,504 140 

251,504 256,502 150 

256,502 260,690 140 

260,690 262,012 120 

262,012 262,550 100 

262,550 267,587 60 

267,587 269,100 100 

269,100 271,761 140 

Kilometrická poloha kolej č.2  

212,554 214,118 110 

214,118 224,247 130 

224,247 227,545 120 

227,545 231,739 160 

231,739 233,512 140 

233,512 242,484 160 

242,484 251,504 140 

251,504 256,502 150 

256,502 260,690 140 

260,690 262,012 120 

262,012 262,550 100 

262,550 267,587 60 

267,587 269,100 100 

269,100 271,761 140 
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Hmotnost na nápravu. Největší dovolená hmotnost na nápravu pro kolej č.1 v km 212,554-

271,761 je 22,5 t a největší dovolená hmotnost na nápravu pro kolej č.2 v km 212,554-

271,761 je 22,5 t. 

Tvar kolejnic. Pro výše jmenovanou železniční trať jsou v následující tabulce uvedeny 

použité tvary kolejnic s jejich celkovou délkou v km uvedenou pro jednotlivé kolejnicové 

pásy. 

Tab. 6.10  Trať Hranice na Moravě–Bohumín tvary kolejnic v kolejnicových pásech 

Kolej/ 

kolejnicový pás 

Tvar kolejnic 

R65 UIC60 S49 ostatní 
Kolej č.1/levý kolejnicový pás  1,041 58,091   

Kolej č.1/pravý kolejnicový pás  1,041 58,091   

Kolej č.2/levý kolejnicový pás  4,167 54,990   

Kolej č.2/pravý kolejnicový pás  4,167 54,990   

Na uvedené trati je podrobně analyzován úsek Polanka nad Odrou – Bohumín, km 

258,715-271,761 (viz tabulky Příloha 10 ). 

 

6.4.3  Vlečková kolej Havířov – Karviná Doly 

Jedná se o jednokolejnou vlečkovou kolej vedenou částečně v úseku  trasy původní trati ČD 

Český Těšín-Ostrava Svinov. Kilometrická poloha vlečky Havířov - pst. Prostřední Suchá 

(PSA) - pst. Karviná Doly (Ká Doly) s kilometrickou polohou dle jednotlivých úseků: 

 pst. Prostřední Suchá (PSA) (hlavní obvod) – žst. Havířov km 16,331-19,574, 

 pst. Prostřední Suchá (PSA) (hlavní obvod)– Ústřední závod Karviná (ÚZK) km 

16,331/0,000-3,650 

 ÚZK – Karviná Doly (Ká Doly) (hlavní obvod) km 3,650-0,000 

Stavební délky kolejí v úseku PSA – Havířov: od ZV č.28, km 16,728 po ZV č.1., km 19,574 

(délka 2,846km). PSA – UZK: od ZV č.M3 km 0,191 po km 2,527 (délka 2,336km) 

Traťová rychlost. Největší dovolené traťové rychlosti jsou rozděleny pro vlečkovou kolej 

dle kilometrické polohy na trati (Havířov-PSA-ÚZK). Havířov od km 19,484 až ÚZK 

rychlost 30 km/h.  

Hmotnost na náprav. Největší dovolená hmotnost na nápravu pro kolej v C2 je 20 t na 

nápravu pro celý traťový úsek. 
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Tvar kolejnic. Pro uvedenou vlečku jsou v následující tabulce uvedeny použité tvary kolejnic 

s jejich celkovou délkou v km uvedenou pro jednotlivé kolejnicové pásy. 

Tab. 6.11  Vlečková kolej Havířov-pst. Prostřední Suchá (PSA)-pst. Karviná Doly tvary 

kolejnic v kolejnicových pásech  

Kolej/ 

kolejnicový pás 

Tvar kolejnic 

R65 UIC60 S49 ostatní 
Prostřední Suchá-Havířov/levý kolej. pás  0 0 1,486 2,261(T) 

Prostřední Suchá-Havířov/pravý kolej. pás  0 0 1,486 2,261(T) 

Prostřední Suchá-ÚZK/levý kolej. pás 0 0 2,566 0,030(T) 

Prostřední Suchá-ÚZK(pravý kolej. pás 0 0 2,566 0,030(T) 

Podrobně je v přílohách popsán úsek žst. Havířov- pst. PSA km 15,924-19,574 a pst. 

PSA - ÚZK km 0,191-2,528, viz tabulky Příloha 10. 

 

6.4.4  Vlečková kolej Louky nad Olší – Karviná Doly – Doubrava  

Jedná se o jednokolejnou vlečkovou kolej vedenou v trase původní Košicko-

bohumínské dráhy vedenou stanicemi žst. Louky nad Olší – pst. Ká Doly – pst. Doubrava 

s kilometrickou polohou dle jednotlivých úseků: 

 Loky nad Olší - Karviná Doly km 327,700-332,550 

 Karviná Doly - Doubrava km 332,550- 337,368.  

Stavební délky kolejí. Od km 327,700 (hranice s ČD) po výměnu č . 41 km 330,267 (délka 

2,558), od 41 do km 332,200 délka (1,947 km) 

Traťová rychlost. Největší dovolené traťové rychlosti jsou rozděleny pro vlečkovou kolej 

dle kilometrické polohy na trati (Louky-Doubrava). Žst. Louky nad Olší = 40 km/h, od km 

326,000 rychlost 30 km/h. Od vjezdového návěstidla L km 332,021 rychlost 20 km/h až po 

vjezdové návěstidlo S km 333,784. Od tohoto km opět rychlost 30 km/h až do km 338,752. 

Hmotnost na nápravu. Největší dovolená hmotnost na nápravu pro kolej v C2 = 20 t na 

nápravu pro celý traťový úsek. 

Tvar kolejnic. Pro uvedenou vlečku jsou v následující tabulce uvedeny použité tvary kolejnic 

s jejich celkovou délkou v km uvedenou pro jednotlivé kolejnicové pásy (Louky –Doubrava). 
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Tab. 6.12  Vlečková kolej žst. Louky nad Olší – pst. Ká Doly – pst. Doubrava tvary 

kolejnic v kolejnicových pásech  

Kolej/ 

kolejnicový pás 

Tvar kolejnic 

R65 UIC60 S49 ostatní 
Louky - Karviná/levý kolejnicový pás  0 0 5,268 0 

Louky - Karviná/pravý kolejnicový pás  0 0 5,268 0 

Karviná - Doubrava/levý kolejnicový pás  0 0 2,394 39,39 (T) 

Karviná - Doubrava /pravý kolejnicový pás  0 0 2,394 39,38 (T) 

Podrobně je v přílohách popsán úsek Louky nad Olší – Ká Doly odbočka Darkov 

(výh. 41) km 327,700-330,2675, viz tabulky příloha č.8. Podrobnosti a základní 

charakteristiky vybraných kolejí SDC Ostrava a vleček AWT jsou uvedeny v Příloze 10. 

 

 

             

Bez dobré a spolehlivé dopravní infrastruktury by v Ostravské aglomeraci nemohlo 

dojít k tak významnému průmyslovému rozvoji v 19. století a především pak ve 20. století. 

Kolejová doprava představovala nejrychlejší způsob přepravy surovin, hotových výrobků, ale 

také osob. Železniční síť se postupně rozvíjela a došlo k propojení Ostravy se širším okolím, 

což usnadnilo každodenní dojíždění za prací nejen z bezprostředního okolí města, ale také ze 

širšího okolí včetně příhraničních oblastí Slovenska a Polska.  

Již od roku 1996 se v Ostravské aglomeraci rozvíjí integrovaný dopravní systém 

ODIS. Krajské město Ostrava se déle než jedno desetiletí řadí mezi města s nejdynamičtěji se 

rozvíjejícími provozy městské dopravy. Vozový park je obnovován nejen moderními 

nízkopodlažními autobusy, ale i tramvajemi a trolejbusy, které jsou jednak modernizovány, 

jednak se nakupují nové. Na dobré úrovni je doprava a systémy také v  ostatních městech 

zařazených v ODISu. Ačkoliv města jako Havířov, Karviná a Orlová jsou dodnes 

obsluhována pouze autobusy, začlenila se do integrovaného dopravního systému a jsou 

schopná nabídnout solidní alternativu k individuální automobilové dopravě. Do systému jsou 

zapojeny i regionální tratě s jednotným časově přestupným jízdným, tzn. že cestující může 

pokračovat na jeden doklad až do cílové stanice. 

V současné době je Ostravská aglomerace protkána hustou sítí kolejových drah a to 

jak železničních, ve správě SDC Ostrava nebo soukromých subjektů-vlastníků a 

provozovatelů vleček, tak i tramvajových. Jejich všeobecný popis byl uveden 

v předcházejícím textu.  
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6.5  Analýza vlivu železniční dopravy na dopravní systém v aglomeraci 

Úroveň spolehlivosti a rizik celého dopravního systému je dána kombinací četnosti a 

závažnosti výskytu různých druhů doprav a s nimi souvisejících jevů, jejich nežádoucího 

působení jednotlivých prvků na správnou funkci dopravního systému. Pro výběr základních 

podmínek, které významně ovlivňují spolehlivost fungování dopravního systému je nutno 

provést podrobnou kriteriální analýzu popsaných jevů a vlivů.  

Za hodnotící kritéria pro analýzu vlivu působení železniční dopravy na infrastrukturu 

drah v Ostravské aglomeraci bylo stanoveno: 

a) Množství přepravených osob nebo zátěže  

b) Kapacita používaných železničních dopravních prostředků (obsaditelnost) 

c) Maximální rychlost pohybu železničních dopravních prostředků 

d) Propustná výkonnost železniční dopravy  

e) Energetická náročnost železniční dopravy 

f) Rozsah ovlivnění území železniční dopravou 

g) Rozsah vlivu na dopravní systém 

h) Rozsah vlivu na životní prostředí 

i) Existence opatření na odstranění (zmírnění) účinků  

j) Míra řešení problematiky vlivu dopravní infrastruktury v normách 

 

Ad. a) Množství přepravených osob nebo zátěže  

Pro hodnocení vlivu působení železniční dopravy na železniční infrastrukturu je nutno 

v první řadě stanovit, zda výše popsaná doprava ovlivní železniční infrastrukturu na území 

regionu. Při hodnocení jevu je proto bráno v úvahu, zda se daný jev v území nachází, jeho 

četnost a pravidelnost výskytu s důrazem na posledních 10 let. Pro toto kriterium jsem 

stanovila následující stupnice hodnocení (dle přepravených milionů osob/tun) viz Tab. 6.13. 

Tab. 6.13  Množství přepravených osob nebo zátěže  

Název Lokální Nízká Střední Značná Vysoké 

Hodnota 1 3 5 8 10 

Popis 

Lokální 
působení do  

10 mil 

Působení 
v rozsahu  

11-20 mil 

Působení 
v rozsahu  

21-40 mil 

Působení 
v rozsahu  

41-60 mil 

Působení nad  
60 mil 

 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

62 

Ad. b) Kapacita používaných železničních dopravních prostředků (obsaditelnost) 

Pro hodnocení kapacity používaných železničních dopravních prostředků se vychází z 

údajů uváděných výrobci jednotlivých dopravních prostředků a následně se používá průměrná 

obsaditelnost vozidla. Hodnocení kapacity vozidel má za cíl upřednostnit v dalších analýzách 

základní podmínky působící celoplošně na území regionu pro co možná největší zobecnění 

výsledků. Pro uvedené kriterium jsem stanovila následující stupnici hodnocení počtu míst, 

která je přehledně uspořádána v následující tabulce. 

Tab. 6.14  Kapacita používaných železničních dopravních prostředků 

Název Lokální Nízká Střední Značná Vysoké 

Hodnota 1 3 5 8 10 

Popis 

Individuální 
působení do  

5 míst 

Působení 
v rozsahu  

6-80 míst 

Působení 
v rozsahu  

81-120 míst 

Působení 
v rozsahu 121-

1000 míst 

Působení nad  
1000 míst 

Ad. c) Maximální rychlost pohybu železničních dopravních prostředků 

Hodnocení maximální rychlosti železničního dopravního prostředku má za cíl 

upřednostnit v dalších analýzách dopravní prostředky působící celoplošně v regionu pro co 

možná největší zobecnění výsledků. Pro kriterium jsem stanovila následující stupnici 

hodnocení rychlosti působení, která je přehledně uspořádána v tabulce Tab. 6.15. 

Tab. 6.15  Maximální rychlost pohybu železničních dopravních prostředků  

Název Lokální Nízká Střední Značná Vysoká 

Hodnota 1 3 5 8 10 

Popis 

Individuální 
působení do 
rychlosti 40 

km/h 

Působení 
v rozsahu  

41-90 km/h 

Působení 
v rozsahu  

91-130 km/h  

Působení 
v rozsahu 131-

200 km/h 

Působení nad 
200 km/h 

Ad. d) Propustná výkonnost železniční dopravy  

Hodnocení propustné výkonnosti železniční dopravy má za cíl, stejně jako předcházejí 

kriterium, upřednostnit v dalších analýzách takovou infrastrukturu, která působí celoplošně na 

území regionu pro co možná největší zobecnění výsledků. Stanovila jsem proto následující 

stupnici hodnocení propustnosti železničních tratí, která je uvedena v následující tabulce. 

 

 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

63 

Tab. 6.16  Propustná výkonnost železniční dopravy 

Název Lokální Nízká Střední Značná Vysoká 

Hodnota 1 3 5 8 10 

Popis 

Lokální 
působení do 
10% výkonu 

Působení 
v rozsahu  

10%-20%  

výkonu 

Působení 
v rozsahu 

21%-40% 

výkonu 

Působení 
v rozsahu 

41%-60% 

výkonu 

Působení nad  
60% výkonu 

Ad. e) Energetická náročnost železniční dopravy  

Hodnocení energetické náročnosti žel. dopravy vychází z měrného výkonu (kW/t) pro 

jednotlivé dopravní prostředky a má za cíl upřednostnit dopravní prostředky působící 

celoplošně v regionu pro co možná největší zobecnění výsledků. Hodnotící kritéria 

energetické náročnosti dopravy jsou přehledně sestavena v následující tabulce Tab. 6.17 

(hodnocení má opačnou škálu – tzn. méně energeticky náročný dopravní prostředek je 

hodnocen vyšší hodnotou). 

Tab. 6.17  Energetická náročnost železniční dopravy 

Název Individuální Nízká Střední Značná Vysoká 

Hodnota 10 8 5 3 1 

Popis 

Individuální 
působení do  

5 kW/t 

Působení 
v rozsahu  

6-20 kW/t 

Působení 
v rozsahu  

21-50 kW/t  

Působení 
v rozsahu  

51-100 kW/t 

Působení nad 
100 kW/t 

Ad. f) Rozsah ovlivnění území železniční dopravou 

Hodnocení rozsahu ovlivnění území železniční dopravou má za cíl upřednostnit v 

dalších analýzách základní podmínky působící celoplošně v regionu pro co možná největší 

zobecnění výsledků. Stanovila jsem proto následující stupnici hodnocení obsluhy území 

železniční dopravou, která je přehledně uspořádána v následující tabulce (hodnocení má 

opačnou škálu – tzn. méně ovlivněné území je hodnoceno vyšší hodnotou). 

Tab. 6.18  Rozsah ovlivnění území železniční dopravou 

Název Lokální Nízké Střední Značné Vysoké 

Hodnota 10 8 5 3 1 

Popis 

Lokální 
působení do 
1% plochy 

území 

Působení 
v rozsahu  

1% - 10% 

plochy území 

Působení 
v rozsahu 11% 

- 25% plochy 

území 

Působení 
v rozsahu 26% 

- 50% plochy 

území 

Působení nad  
50% plochy 

území 
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Ad. g) Rozsah vlivu na dopravní systém 

Hodnocení rozsahu vlivu železniční dopravy na bezpečnost a spolehlivost dopravního 

systému má, stejně jako předešlé kritérium, za cíl upřednostnit v dalších analýzách podmínky 

působící celoplošně na území regionu. Navíc je však v případě uvedeného hodnotícího 

kritéria přihlédnuto ke skutečnosti, že nespolehlivost dopravního systému může mít závažné 

důsledky pro obyvatelstvo jako např. omezení či znemožnění lékařské pomoci, technické 

pomoci, zásahu hasičů zásobování apod. do příslušné lokality. Samostatnou kapitolou jsou 

pak nově se rozvíjející vysokorychlostní tratě, kde nespolehlivost dopravní stavby může 

způsobit velké škody na zdraví, ale i majetku obyvatelstva. Byla proto stanovena následující 

stupnice hodnocení, která je přehledně uspořádána v tabulce Tab. 6.19. 

Tab. 6.19  Rozsah vlivu železniční dopravy na dopravní systém 

Název Neovlivní Lokální Střední Značné Vysoké 

Hodnota 0 3 5 8 10 

Popis 

Dopravní 
systém není 

ovlivněn 

Dopravní 
systém ovlivněn 

místním 
omezením  

Značné omezení 
dopravního 
systému bez 
ohrožení na 

zdraví a majetku  

Vysoké 
omezení 

dopravního 

systému bez 
ohrožení na 

zdraví a majetku 

Dopravní 
systém je 
nefunkční 

vysoké ohrožení 
zdraví i majetku  

Ad. h) Rozsah vlivu na životní prostředí 

Hodnocení rozsahu ovlivnění životního prostředí má za cíl upřednostnit v dalších 

analýzách ty druhy infrastruktury působící v aglomeraci pro co možná největší zobecnění 

výsledků. Byla stanovena následující stupnice hodnocení míry vlivu na životní prostředí, 

která je přehledně uspořádána v následující tabulce (hodnocení má opačnou škálu – tzn. menší 

ovlivnění je hodnoceno vyšší hodnotou). 

Tab. 6.20  Rozsah vlivu na životní prostředí 

Název Neovlivní Lokální Střední Značné Vysoké 

Hodnota 10 8 5 3 1 

Popis 
Životní prostředí 
není ovlivněno 

Životní prostředí 
ovlivněno 
lokálně  

Průměrné 
ovlivnění živ. 

prostředí bez 
ohrožení na 

zdraví a majetku 
obyvatel 

Vysoké 
ovlivnění živ. 

prostředí bez 
ohrožení na 

zdraví obyvatel 

Živ.prostředí je 
nefunkční s 
ohrožením 

zdraví a majetku 
obyvatel 
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Ad. i) Existence opatření a stupeň jejich aplikace na odstranění (zmírnění) účinků 

Pro hodnocení kritéria nazvaného „Existence opatření na odstranění (zmírnění) 

nežádoucích účinků“ (především bezpečnost) je nutné provedení rozboru účinnosti 

technických a formálních opatření, které sice nedokáží omezit, případně vyloučit samotný 

vliv působení základní podmínek na infrastrukturu, ale dokáží zajistit úspěšnost při odolávání 

jednotlivých prvků systému těmto vlivům. Dalším parametrem při hodnocení je posoudit 

stupeň aplikace těchto opatření – je evidentní, že realizace některých prvků snižujících 

působení vlivu žel. dopravy na infrastrukturu nejsou realizovány ať už z důvodů finančních, 

časových nebo třeba pouhým podceněním vlivu. Po prověření dostupných údajů lze 

konstatovat, že obdobně jako u výše uvedených kritérií je hodnocení velmi složité, a proto je 

nutné nalezení kompromisu mezi jednoduchostí a přesností. Hodnotící kritéria stupně 

účinnosti opatření byla přehledně sestavena v následující tabulce Tab. 6.21 ( hodnocení má 

opačnou škálu – tzn. lepší výsledek je hodnocen nižší hodnotou). 

Tab. 6.21  Existence opatření a stupeň jejich aplikace na odstranění (zmírnění) účinků 

Název Žádný Nízký Střední Značná Vysoká 

Hodnota 10 8 5 3 1 

Popis 

Neexistuje 

opatření nebo 
nebývá 

aplikováno 

Nedostatečný 
systém opatření 

nebo 

nedostatečná 
důslednost 
aplikace 

Průměrná 
účinnost 

systému nebo 
průměrná 
důslednost 
aplikace 

Účinný systém 
opatření, ale 
průměrná 
důslednost 

aplikace (nebo 

naopak) 

Účinný systém 
opatření, 
důsledná 
aplikace  

Ad. j) Míra řešení problematiky vlivu dopravní infrastruktury v normách 

Pro hodnocení kritéria nazvaného „Míra řešení problematiky vlivu dopravní 

infrastruktury v normách“ je zkoumán rozsah a účinnost zpracování vlivu působení dopravní 

infrastruktury při řešení území a stupeň aplikace těchto opatření. Lze konstatovat že realizace 

některých prvků snižujících působení vlivu dopravy na území aglomerací nejsou realizovány 

ať už z důvodů podcenění ohrožení, nemožností postihnut všechny působící podmínky pro 

jejich rozmanitost, z důvodů časových či finančních. Hodnotící kritéria zapracování řešení 

problematiky v normách nebo technických podmínkách jsou sestavena v tabulce Tab. 6.22 

(hodnocení má opačnou škálu – tzn. lepší výsledek je hodnocen nižší hodnotou). 
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Tab. 6.22  Míra řešení problematiky vlivu dopravní infrastruktury v normách 

Název Nedostatečná Nízká Střední Značná Vysoká 

Hodnota 10 8 5 3 1 

Popis 

Neexistuje 

zapracování v 
normách či 
technických 
podmínkách, 
nebo nebývá 
aplikováno 

Nedostatečné 
zapracování v 

normách či 
technických 
podmínkách, 
nebo nebývá 
aplikováno 

Průměrná 
účinnost nebo 

průměrná 
důslednost 

aplikace 

Vyhovující 
zapracování v 
normách či 
technických 

podmínkách, jen 

průměrná 
důslednost 

aplikace 

Vysoký stupeň 
zapracování v 

normách či 
technických 
podmínkách, 

vysoká 
důslednost 
aplikace 

 

Souhrnné vyhodnocení rozsahu vlivu železniční dopravy na infrastrukturu 

Souhrnné vyhodnocení rozsahu vlivu železniční dopravy na dopravní systém, 

především infrastrukturu, Ostravské aglomerace je provedeno dle tabulek 6.13 až 6.22. 

Výsledky jsou uspořádány v tabulce 6.23 a pro přehlednost také zobrazeny v grafu 6.1. 

Tab. 6.23  Vyhodnocení rozsahu vlivu železniční dopravy na infrastrukturu v regionu 
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Graf 6.1  Vyhodnocení analýzy vlivu železniční dopravy na dopravní systém v Ostravské 
aglomeraci  
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Z analýzy vlivu železniční dopravy na dopravní systém v Ostravské aglomeraci 

vyplynuly rizika spočívající především v konstrukci tratí, obecně v oblasti železničního 

svršku. Z analýzy jednoznačně vyplynula potřeba stanovit postup řešení kontroly parametrů 

jeho správné funkčnosti.  

Je třeba rovněž zdůraznit, že dalším zkoumáním jmenovaného rizika se nevyhneme 

projevům působení množiny prvků železniční dopravní infrastruktury, jako jsou použité 

materiály železničního svršku, jejich uspořádání, postup kontroly a oprav a případně další 

parametry jeho konstrukčního a geometrického uspořádání.  

V modelovém příkladu je od těchto dalších hodnocení upuštěno, neboť je zřejmé, že 

model je použitelný a účinný. 
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7  METODY ZPRACOVÁNÍ 

7.1 Analýzy rozvoje dopravy v území metodou SWOT 

Spolehlivost a fungování dopravy v Ostravské aglomeraci je dána kombinací 

závažnosti a četnosti výskytu různých životních podmínek a jevů včetně jejich nežádoucího 

působení na jednotlivé prvky území a souvislosti vlivu jednotlivých prvků na správnou funkci 

celé aglomerace. S ohledem na zaměření práce byla provedena podrobná analýza základních 

podmínek a vlivů, které významně působí v Ostravské aglomeraci s důrazem na kolejovou 

dopravu. Jako nejvhodnější forma analýzy analýza předpokládaného rozvoje dopravy v 

území, vzhledem k rozmanitosti posuzovaných aspektů v území, byla vybrána analýza 

SWOT.  

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby spojené s určitým projektem. Jedná se o metodu, patřící do dlouhodobého 

a také strategického plánování společnosti. Metoda spočívá v klasifikaci jednotlivých faktorů, 

které jsou následně rozděleny do čtyř základních skupin. Vzájemnou interakcí stanovených 

faktorů lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich 

vzájemného střetu. 

Analýza SWOT představuje komplexní analýzu vnějších i vnitřních činitelů 

ovlivňujících rozvoj a fungování dopravy v Ostravské aglomeraci na základě využití stávající 

infrastruktury. Analýza SWOT je významným podkladem pro rozhodování o využití stávající 

dopravní infrastruktury v území s výhledem na její další rozvoj v ostravském regionu 

s vazbou na nejbližší okolí. SWOT je zkratkou z anglických slov: 

S – Strengths (přednosti)  silné stránky 

W – Weaknesses (nedostatky) slabé stránky 

O – Opportunities (příležitosti) příležitosti 

T – Threats (hrozby)   hrozby 

V předkládané disertační práci byla uvedená metoda použita pro analýzu  

předpokládaného rozvoje dopravy v Ostravské aglomeraci, viz kapitola 8.  
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7.2  Metoda optimalizace kolejové dopravy 

Optimalizaci lze chápat jako hledání nejlépe vyhovujícího řešení daného problému, 

který je posuzován na základě různých hledisek zkoumajících efektivitu jednotlivých dílčích 

řešení. Technologické procesy, které se v dopravě uskutečňují, mají převážně stochastický 

charakter.  

Proces dopravy je obecně realizován prostřednictvím různých technologií používaných 

v dopravě a skládá se ze tří základních prvků, a to jsou dopravní prostředky, organizace 

dopravy a dopravní infrastruktura. Dle dílčích závěrů předcházejících kapitol se optimalizace 

zaměří především na oblast dopravní infrastruktury, a to na vedení a umístění tratí spolu 

s konstrukčními prvky železničního svršku. 

Na optimalizaci procesu dopravy lze nahlížet jako na celek nebo naopak pouze na jeho 

jednotlivé (dílčí) části. Na základě takového pohledu je potřeba rozlišit aspekty tohoto 

optimalizačního procesu, které se dle příslušné oblasti dopravy, kterou chceme optimalizací 

řešit, mohou diametrálně odlišovat. Optimalizace obecně ať již z globálního pohledu nebo 

z pohledu dílčí části problému, by měla přinést efektivitu v řešené oblasti.  

Slovo aspekt (z latinského aspectus) můžeme přeložit jako pohled náhled. V obecném 

slova smyslu můžeme hovořit o hledisku, stanovisku či úhlu pohledu na nějaký problém nebo 

skutečnost. V materiální podobě lze výklad slova vidět jako vzhled, podobu nebo stránku 

nějaké věci.  

Z hlediska kolejové dopravy lze aspekty optimalizace spatřovat v oblasti dopravních 

prostředků, organizace dopravy a dopravní infrastruktury. Optimalizaci kolejové dopravy lze 

také posuzovat například z pohledu ekonomického, spodní stavby kolejových drah, životního 

prostředí aj.  

Vzhledem k závěrům předcházejících kapitol jsou v této práci aspekty optimalizace 

zmíněny jen obecně, dle výše jmenovaných oblastí. Dále však budou rozpracovány podrobně 

ty aspekty, které úzce souvisí s konstrukcí tratí, jejím umístěním a vedením.  
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7.2.1  Dopravní prostředky kolejové dopravy 

Dopravní prostředek je možno charakterizovat jako pohyblivý hmotný objekt, který 

slouží k dopravě materiálů nebo osob. Dopravní prostředek reprezentuje mobilní součást 

dopravního systému a v procesu dopravy má velký vliv na jeho správnou funkčnost. Dopravní 

prostředky členíme podle různých hledisek. Mezi základní druhy železničních dopravních 

prostředků řadíme: 

 železniční vozidla (vagóny, lokomotivy), 

 tramvajové vozy,  

 trolejbusová vozidla, 

 vozy lanové dráhy. 

Z hlediska železničních vozidel lze konstatovat, že jednotlivé používané dopravní 

prostředky mají odlišné parametry s různými omezujícími podmínkami použití. Tyto 

povětšinou technické parametry vozidel stanovuje výrobce a pro samotnou optimalizaci 

železniční infrastruktury je vlastně nemůžeme ovlivnit, avšak ony samy zpětně mohou mít 

významný vliv na trať samotnou. Mezi základní optimalizační charakteristiky (parametry) 

železničních dopravních prostředků řadíme: 

 výkon vozidla, 

 druh pohonu vozidla, 

 akcelerace vozidla, 

 kapacita (obsaditelnost) vozidla, 

 rychlost vozidla (konstrukční, provozní), 

 konstrukční parametry vozidla, 

 hmotnost vozidla, 

 uspořádání vozidla, 

 umístění míst ve vozidle, 

 komfort cestujících,  

 komfort a dynamika jízdy,  

 vliv na životní prostředí (emise, imise, hluk), 

 minimalizace pobytu vozidla na zastávkách (otevírání-zavírání dveří), 

 bezpečnost.  

Dopravní prostředky mají významnou úlohu v procesu fungování dopravy, avšak 

s touto prací souvisí jen okrajově a proto nebyly podrobně analyzovány. 
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7.2.2  Organizace kolejové dopravy 

Organizaci dopravy je možno popsat jako plánovitě zpracovaná opatření, která však 

nevyžadující stavební úpravy. Jedná se o velmi rozsáhlou oblast, kde cesta k řešení dílčích 

prvků vede napříč mnoha vědními obory.  

Na organizaci kolejové dopravy nahlížíme především z pohledu působení v území a na 

základě tohoto pohledu ji můžeme rozdělit na: 

 organizaci městské dopravy, 

 organizaci příměstské dopravy,  

 organizaci regionální dopravy. 

Další podrobnosti k organizaci dopravy jsou uvedeny v příloze 4.1 této práce. 

Mezi základní parametry optimalizace v rámci organizace kolejové dopravy patří: 

 přepravní kapacity, 

 použití provozních prostředků, 

 kvalita dopravy, 

 obslužnost území, 

 dělba přepravní práce, 

 dostupnost dopravy, 

 časová návaznost,  

 jízdní řády,  

 světelná signalizační zařízení, 

 dopravní značení, 

 řízení dopravy (zabezpečovací zařízení), 

 průzkumy, ankety a operační výzkum, 

 preference dopravy, 

 telematika aj. 

Plánování kolejové dopravy je součástí dopravního plánování, které probíhá na úrovni 

obcí, měst nebo velkých územních celků. Organizace kolejové dopravy s ohledem na 

působení v územích by však měly mít jako prvotní cíl splnění požadavků na ni kladených jak 

ze strany dopravců tak ze strany cestujících. Uvedená problematika je popsána pouze 

v obecné podobě a byla přiblížena také v předcházejících kapitolách a v přílohách. Dále již 

nebude rozpracována, neboť s prací souvisí vzhledem k cílům práce pouze okrajově.  
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7.2.3  Dopravní infrastruktura kolejové dopravy 

Mezi prvky kolejové infrastruktury patří především samotné tratě, vlečky, tratě 

tramvajové a lehké kolejové dopravy aj. tvořené především železničním resp. tramvajovým 

svrškem a případně jeho dalšími doprovodnými objekty.  

Za charakteristické parametry optimalizace dopravní infrastruktury kolejové dopravy 

považujeme: 

 vlastní konstrukci stavby, 

 dodržení navržených parametrů koleje, 

 vlastnosti použitých materiálů, 

 oblast geotechniky při spolupůsobení tratě se svým podložím, 

 zatížení na nápravu a rozdělení žel. tratí do řádů, 

 ovlivnění stávajících konstrukcí železniční infrastruktury, 

 prohlídky tratí a výhybek, 

 konstrukční uspořádání koleje (rozchod koleje, vzájemná výška kolejnicových pásů), 

 geometrické uspořádání koleje (směrové vedení koleje, podélná výška a sklon koleje),  

 traťová rychlost 

 ojetí kolejnic a výhybek, 

 tvary, šířka hloubka žlábků srdcovek, 

 držebnost upevňovadel, 

 ostatní poruchy kolejnic a upevňovadel (lomy, vlnkovitost aj.), 

 napětí v koleji, 

Podrobnosti ke konstrukčnímu a geometrickému uspořádání koleje jsou uvedeny 

v Příloze 8 této práce. 

Jak již bylo zmíněno v závěru kapitoly 4 a 5 je problematika železniční infrastruktury, 

především železničních tratí, významným a nezaměnitelným prvkem dopravní infrastruktury. 

Proto byla v následujících částech práce této problematice věnována velká pozornost 

především konstrukci železniční tratě.  
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7.2.4  Vedení a prostorové umístění tras tratí 

Města a městské aglomerace vyvolávají silné dopravní vztahy, jak na území vlastního 

města, tak i v zájmových příměstských oblastech. Dopravní řešení významným způsobem 

ovlivňuje vývoj měst a městských aglomerací a každý zavedený dopravní systém má svou 

specifickou městotvornou funkci. Mezi rozvojem městské dopravy a rozvojem měst je 

vzájemný přímý vztah s celou řadou zpětných vazeb ovlivňujících každodenní život obyvatel.  

Pro vedení a prostorové umístění tratí jsou charakteristické následující parametry, 

které jsou posuzovány v rámci dopravního systému: 

 provozuschopnost dráhy, 

 navrhovaná a traťová rychlost, 

 skladba a druhy provozované dopravy, 

 posouzení a přístupy okolí k dráze,  

 dostupnost a docházkové vzdálenosti, 

 funkčnost dráhy, 

 délka jízdy,  

 rozvoj měst a jejich satelitů, 

 poloha městských nebo průmyslových aglomerací, 

 oživení průmyslových částí měst, 

 dopady dráhy na zastavěná území, 

 konfigurace terénu, 

 zásahy do krajiny (přírodní rezervace, historická centra, významné objekty aj.), 

 výskyt oblastí těžby surovin, průmyslových zón, 

 geologické, hydrologické a morfologické poměry, 

 koordinace trasy s dalšími druhy dopravy. 

Samotné vyhledávání nejvhodnější trasy dopravních staveb se skládá z několika 

základních částí a to je směrové řešení, výškové řešení a prostorové uspořádání trasy. 

Problematika vedení a prostorového umístění tratí je velmi rozsáhlá, avšak vzhledem ke 

skutečnosti, že se dnes již nové tratě nenavrhují ba naopak dochází k jejich redukci, nebude 

tato kapitola dále rozpracována. 
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7.2.5  Spodní stavba kolejových drah 

Spodní stavba kolejových drah, tedy železniční spodek, je konstrukce nacházející se 

mezi železničním svrškem a původním rostlým terénem. Zemní těleso dopravních staveb je 

tvořeno jako násyp, zářez, odřez a kombinace násypu a zářezu. Základní informace pak udává 

předpis ČD S4 Železniční spodek, a další podrobnosti jsou uvedeny a řešeny ve Vzorových 

listech železničního spodku.  

Mezi optimalizační charakteristiky spodní stavby kolejových drah patří: 

 způsob založení zemního tělesa na terénu, 

 sklon terénu, 

 geologické charakteristiky podloží, 

 vlastnosti zemin a hornin v zemním tělese, 

 sklony svahů zemního tělesa a jejich ochrana, 

 tvary a rozměry zemních těles,  

 únosnost a stabilita zemních těles, 

 konstrukce zemního tělesa, 

 šířkové uspořádání a rozměry zemních těles, 

 použití geosyntetik a ostatních materiálů, 

 využití dalších stavebních prvků a konstrukcí v tělese, 

 ostatní stavby železničního spodku, 

Do spodní stavby kolejových drah patří také všechny ostatní stavby plnící další 

potřebné funkce na trati, které zajišťují bezpečný a plně funkční provoz na příslušné trati nebo 

zmírňují negativní ovlivnění okolí trati jejím provozem. Takovýmito stavbami jsou 

konstrukce, které částečně nebo úplně nahrazují těleso železničního spodku, zvyšují jeho 

stabilitu nebo jej chrání, případně slouží k jinému speciálnímu účelu. Řadíme zde opěrné 

zárubní a obkladní zdi, propustky, mosty, tunely, galerie, protihlukové stěny a valy, ochranné 

stavby apod. K železničnímu spodku dále řadíme dopravní plochy a komunikace, drobné 

stavby a zařízení železničního spodku. Patří sem též nástupiště, rampy a vyvýšené skládky, 

prohlídkové a čistící jámy, zarážedla, oplocení a zábradlí, ochranné stavby jako jsou záchytné 

zdi, ochranné ploty a ochranné sítě. 
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7.2.6  Vliv na životní prostředí 

Životní prostředí je systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek 

materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to 

vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka, a je předpokladem 

jejich dalšího vývoje. Základními složkami životního prostředí je především voda, vzduch, 

horniny, půda, organismy a různé ekosystémy. Jinými slovy můžeme říct, že životní prostředí 

je soubor činitelů a podmínek, se kterými přijde do styku živý subjekt nebo kterými je 

obklopen. Tedy vše, na co subjekt (organismus, člověk, lidská společnost) přímo i nepřímo 

působí. Většinou se pojem životní prostředí chápe ve smyslu životní prostředí člověka. 

Základními hodnotícími parametry z hlediska životního prostředí jsou: 

 vliv na okolní prostředí (voda, vzduch, půda),  

 emise výfukových plynů, 

 imise ostatních prvků, 

 hluk a vibrace, 

 vliv přepravované zátěže na okolí, 

 vliv způsobu přepravy, 

 druh drážních vozidel, 

 konstrukce a umístění trati, 

Vybudováním nebo provozováním drážní dopravy v území dochází k ovlinění 

okolního prostředí, z pohledu občanů ve většině případů negativními jevy. Tato skutečnost by 

se dala parafrázovat jako nutná daň za pokrok lidstva. Nicméně nelze opomíjet fak, že 

kolejová doprava oproti automobilové dopravě je dopravou kapacitní, která z uvedeného 

pohledu mnohem méně zatěžuje životní prostředí Ostravského regionu, které je i tak ve velmi 

špatném stavu. Uvedená oblast je velmi citlivým, živým a neustále diskutovaným tématem 

našeho regionu.  

S ohledem na výčet aspektů optimalizace je uvedený vliv na životní prostředí 

zmiňován, nicméně nebude dále rozpracován, neboť s cílem práce souvisí pouze okrajově. 
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7.2.7  Ekonomcký aspekt 

Věda, která zkoumá chování subjektů, které se ekonomicky projevují, se nazývá 

ekonomie. Ekonomiku nebo obecně hospodářství můžeme pojmout jako shrnutí hospodaření 

určitého daného subjektu, která v sobě zahrnuje různé ekonomické činnosti, jako je například 

plánování, organizace výroby, prodej či investování. Pro dosažení potřebných cílů se 

využívají různé prostředky tak, aby bylo dosaženo minimálních nákladů a zároveň 

maximálního možného zisku, tedy jakéhosi optimálního rozložení vynaložených finančních 

prostředků.  

Ekonomické analýzy v současné době zcela klíčovým způsobem ovlivňují veškeré 

dění na všech stupních společnosti. Protože je role ekonomického hodnocení jakéhokoliv 

procesu nezastupitelná, je v této práci tomuto aspektu věnována náležitá pozornost. 

Ekonomiku můžeme zcela oprávněně považovat za jeden z nejdůležitějších aspektů 

ovlivňujících optimalizační proces. 

7.3  Metoda pravděpodobnosti výskytu 

Vhodnou metodou pro vyhodnocení opakujících se informací a dat je metoda 

pravděpodobnostního výpočtu s využitím metody SBRA, programem AntHill. Metoda 

používá zobrazení zkoumaných veličin zobrazením histogramy při posuzování spolehlivosti 

konstrukcí a je schopna mnohem věrohodněji simulovat jevy, které charakterizují chování 

celé konstrukce trati a její spolehlivost.  

Náhodný charakter vstupujících veličin, v daném případě navržených opatření 

k odstranění nedostatků zkoumaných jevů, díky pravděpodobnostnímu výpočtu při 

posuzování spolehlivosti konstrukce trati se vyjadřuje histogramy vycházejícími 

z dlouhodobých pozorování a měření. Ve vlastním výpočtu se pak dostaneme do situace, kdy 

pro jednotlivé náhodné veličiny potřebujeme i složitější početní úkony, které lze provést 

přímo deterministicky s využitím základních principů teorie pravděpodobnosti. 

Zákonitost každého fyzikálního procesu je funkcí komplexu podmínek, při kterých 

proces probíhá. Pod pojmem spolehlivost rozumíme provedení technického experimentu, 

jehož výsledek označíme jako jev (vznik poruchy, ukončení opravy apod.). Pravděpodobnost 

je pak kvantitativním vyjádřením náhodného jevu. 
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Obecný vzorec distribuční funkce normálního rozdělení: 

Relativní a kumulativní relativní četnost byla stanovena dle těchto vztahů: 

 

      i = 1, 2, ….n     (7.1) 

 

 

      i = 1, 2, ….n       (7.2) 

 

 

Kde: ri - je absolutní četnost poruch náležející do i – té třídy, 
N - celkový počet poruch, 

i - pořadové číslo třídy, 
n - celkový počet tříd. 
 

Pravděpodobnost výskytu jevu P(A) je definována: 
 

            (7.3) 

 

 

Kde: n - je počet pokusů, kdy jev nastal, 
m - celkový počet provedených pokusů. 

Funkce spolehlivosti lze vyjádřit 
SF = (R – S)            (7.4) 

 

Kde: 

SF funkce spolehlivosti (safety function) 

R odolnost konstrukce (Rezistance) 

S účinek zatížení (load effect combination) 
 

Histogram četností je často používaný prostředek pro zobrazení průběhu náhodné 

veličiny. Je používán ke znázornění rozdělení absolutních nebo relativních četností výskytu 

zkoumaného znaku. Histogram zobrazuje ve sloupcích hodnoty těchto parametrů:  

 sloupce v histogramu jsou vždy vertikální a jejich výška odpovídá četnosti, 

 stupnice na vodorovné ose grafu je vždy ve stejných jednotkách,  

 šířka každého sloupce je úměrná šířce třídy posuzované veličiny. 
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Všechny druhy dopravy v Ostravském regionu (městská, příměstská i regionální) jsou 

důležitými prvky, které zajišťují dopravní obslužnost v aglomeraci a uspokojují tak přepravní 

požadavky cestujících. Provoz musí zohledňovat požadavky na ekonomickou rentabilitu  

Na základě závěrů předchozích kapitol a výše jmenovaných optimalizačních aspektů 

je možno konstatovat, že velmi důležitým a nezbytným aspektem je uspořádání železničních 

drah. Jednotlivé charakteristiky v uspořádání drah, ať již z hlediska konstrukčního nebo 

geometrického vlastně ovlivňují všechny ostatní aspekty. Uspořádání železničních drah 

včetně materiálového vybavení (sestavy železničního svršku) jsou zásadním prvkem 

v konstrukci železniční infrastruktury. Proto se tato disertační práce zaměřila především na 

konstrukci a jednotlivé prvky železniční dráhy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

  79 

8  POSTUPY A OVĚŘOVACÍ PŘÍKLAD OPTIMALIZACE  

8.1  Model postupů optimalizace 

8.1.1  Požadavky na model 

Problematika optimalizace železniční infrastruktury je velice obsáhlá. Využití její 

hierarchicky strukturovaného uspořádání dle [30] umožňuje problém redukovat 

dekompozicemi nebo agregací. Jde o základní techniky, které v praxi umožňují rozsáhlé a 

globálně těžce řešitelné problémy buď rozložit na podsystémy podle určitých hledisek 

(dekompozice), nebo naopak sloučit anebo také vypustit ke snížení počtu proměnných 

(agregace). 

Dekompozicí systému se rozumí proces rozkladu systému na podsystémy a provádí se 

podle různých hledisek, nebo jejich kombinací, jako např. hledisko prostorového uspořádání, 

hledisko konstrukční, hledisko časové nebo hledisko hierarchické. 

Agregací nazýváme proces slučování některých proměnných do jednoho prvku pro 

snížení počtu proměnných za účelem úpravy železniční infrastruktury do řešitelného rozsahu.  

Problematiku optimalizace dopravy, například ve městech a regionech, lze řešit buď 

analyticky, nebo využitím optimalizačních algoritmů, které převedou daný problém na 

matematický model, jenž vede k nalezení argumentů cílové, tzv. účelové funkce. Lze je brát 

jako jeden z možných pohledů na klasické, ale i moderní optimalizační metody. Jednotlivé 

algoritmy tak obecně představují způsob řešení daného problému metodami s různým 

stupněm efektivity a složitosti.  

Pro uspokojení obecných přepravních či technických požadavků na drahách, s 

využitím mobilních i pevných částí v dopravním systému, je nutno získat relevantní 

informace pro rozhodování o tom, jak optimálně využít stávající nebo navrhovanou dopravní 

infrastrukturu s jejími jednotlivými prvky. V dopravě se poměrně často můžeme setkat 

s případy, kdy trasa s nejkratší délkou ještě nemusí mít např. dostatečnou kapacitu či 

propustnost, anebo není pro cestující atraktivní. 
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V praxi se pro optimalizaci dopravní infrastruktury užívá následujícího obecného 

postupu: 

1) dělba přepravní práce (modal-split) pro obsluhu daných přepravních požadavků, 

2) zatížení jednotlivých úseků dopravních sítí, 

3) stanovení slabiny dopravních sítí, 

4) návrh úprav sítí nebo jejich dílčí změna. 

Účinek jakékoliv navržené změny v síti není možno posuzovat pouze z  lokálního 

hlediska, ale je nutno provést novou globální analýzu celé sítě. Např. posílení určitého 

přetíženého úseku může způsobit zhoršení celkového provozu na síti, takže dojde k opačnému 

efektu, než byl předpokládán.  

Popsaného postupu je možno využít jako výchozího podnětu pro stanovení postupu 

optimalizace železničních drah v Ostravské aglomeraci, je však potřeba jej dále rozvést a 

stanovit zásadní optimalizační aspekty pro její vyhodnocení.  

V této disertační práci byly v kapitole 4 stanoveny dílčí cíle vycházející z analýzy 

stávajícího stavu a rozvoje dopravy v území a celkové analýzy dopravního systému. Na 

základě těchto analýz stanovit vliv železniční dopravy na dopravní systém v Ostravské 

aglomeraci a vytvořit obecný postup optimalizace železničních drah. Na jeho základě pak 

sestavit model a po jeho ověření provést simulaci na konkrétním úseku železniční tratě s 

možností aplikace na ostatních drahách. 

8.1.2  Postupy optimalizace  

V ověřovací studii bude provedena analýza dopravního systému a analýza vlivu 

železniční dopravy na dopravní systém. Pro ten účel již zde byl proveden výčet 

optimalizačních aspektů (provedeno v kap. 7.2), byly uvedeny přehledy výkonů a zatížení na 

vybraných hlavních tratích v rámci Ostravské aglomerace, přehled základních používaných 

sestav železničního svršku a jejich použití (provedeno v kap.5). Z předložených a 

provedených analýz a dalších předložených materiálů jasně vyplývá, že nezastupitelnou úlohu 

na železničních tratích má její konstrukce včetně jednotlivých vhodně použitých prvků, 

celkové konstrukční uspořádání a použité materiály, ať již z hlediska životnosti, kvality, 

prováděných údržbových prací aj.  

Požadavky na železniční infrastrukturu a její prvky jsou obecně vyjádřeny jako 

jakostní parametry (provedeno v kap. 6.5). Kromě požadavků na funkční vlastnosti musí mít 
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železniční tratě a její prvky schopnost vykonávat své funkce za daných provozních podmínek 

po stanovenou dobu. 

Aby byla železniční trať plně funkční a mohla správně spolupůsobit při průjezdu 

kolejového vozidla, jsou pro její konstrukci přesně stanovena pravidla, normy a předpisy. 

Základním předpisem obsahujícím souhrn hlavních zásad pro projektování, konstrukce 

železničního svršku, stavbu a údržbu železničních normálněrozchodných tratí je předpis 

SŽDC S3. 

Pro novostavby a rekonstrukce tratí platí norma ČSN 73 6360 Konstrukční a 

geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha-Část 1: 

Projektování, která stanoví požadavky na geometrické parametry koleje a kolejových spojení 

a rozvětvení pro návrh koleje normálního rozchodu pro rychlosti do 300 km/h.  

Pro železniční tratě již provozované nebo uváděné do provozu je určena norma ČSN  

73 6360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová 

poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba, která stanoví požadavky na stavebně 

technické parametry konstrukčního a geometrického uspořádání koleje, včetně kolejových 

spojení a rozvětvení, a její prostorovou polohu pro stavby a přejímky, provoz a údržbu kolejí 

železničních drah normálního rozchodu pro rychlosti do 300 km/h. Výše jmenované předpisy 

a normy přesně stanoví konkrétní hodnoty jednotlivých parametrů železničních drah a jejich 

mezní odchylky při stavbě a provozu.  

Je žádoucí ještě se zmínit o další ze základních norem, a to ČSN EN 13848-5+A1 (73 

6359) Železniční aplikace – Kolej – Kvalita geometrie koleje – Část 5: Hladiny kvality 

geometrie – Běžná kolej. Tato evropská norma definuje minimální požadavky pro hladiny 

kvality geometrie koleje, specifikuje její mezní hodnoty s ohledem na bezpečnost. Norma 

stanoví hladiny kvality, porovnává důležitosti jednotlivých parametrů a stanovuje mez 

bezodkladného zásahu. Norma je určena pro vysokorychlostní ale i konvenční tratě 

s rozchodem 1435 mm. Hlavním smyslem normy je určení minimální úrovně kvality 

geometrie koleje, která je založena na zkušenostech různých evropských správců železniční 

infrastruktury tak, aby byl zaručen bezpečný provoz. 

Podle uvedených předpisů a norem mohou být takto sledovány již konkrétní hodnoty 

naměřené na tratích (hodnoty ojetí kolejnic, tvary kolejnic, šířky a hloubky žlábků ve 

výhybkách, rozchod koleje atd.). Na základě vyhodnocení provedených měření a konkrétních 

naměřených hodnot prováděných v předem stanovených intervalech (měsíční prohlídky, 
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čtvrtletní prohlídky atd.) jsou vyhodnoceny konkrétní prvky železničních tratí a přijata 

následná opatření potřebná pro bezpečný provoz na trati. Jde tedy o konkrétně naměřené 

hodnoty, které však konstatují již zjištěnou skutečnost nebo dokonce závadu. 

8.2  Postupy zpracování konkrétního příkladu  

Při návrhu optimalizace železničních drah se v této práci vychází z dosud provedených 

analýz. Analýza dopravního systému uvedená v kapitole 5 prokázala, že i když dráhy tvoří 

z procentuálního hlediska pouze necelých 7 % z celkového rozsahu dopravní infrastruktury na 

území ČR (viz Tab. 5.10), jde o druhou nejdelší síť dopravní infrastruktury v ČR. Uvedená síť 

svým rozsahem a výkony zajišťuje přepravu velkých objemů zboží či osob.  

Kriteriální analýza vlivu železniční dopravy na infrastrukturu v aglomeraci provedená 

v kapitole 6 stanovila jako zásadní problematiku umístění a vedení tratí a rovněž konstrukci 

tratě, zastoupenou především železničním svrškem, jeho uspořádáním, použitými materiály, 

postupy kontroly a oprav a případně další parametry jeho konstrukčního a geometrického 

uspořádání.  

Provedené analýzy je potřeba doplnit o analýzu rozvoje dopravy v Ostravské 

aglomeraci metodou SWOT (viz kap. 8.2.1). Na základě provedených analýz je potřeba nalézt 

nedostatky v železniční síti, rozčlenit je a stanovit míru ovlivnění, následně navrhnout 

opatření a posoudit jeho přínos (efektivitu) finančním vyhodnocením a rozhodnout o jeho 

zavedení. Takto stanovený obecný postup optimalizace železničních drah bude následně 

aplikován a ověřen na konkrétním modelu železniční trati nebo jejím vybraném úseku v rámci 

Ostravské aglomerace. Na základě získaných informací a dat pak budou stanoveny konkrétní 

závěry pro další rozvoj, ale rovněž pro konkrétní využití v praxi.  

Navržený postup optimalizace železničních drah, popsaný v předcházející kapitole, 

byl doplněn a převeden do přehledného blokového schématu postupů při optimalizaci 

železničních drah aplikované na Ostravskou aglomeraci, viz obr. 8.1.  

8.2.1  Analýza rozvoje dopravy v území metodou SWOT   

Stanovení silných a slabých stránek, které jsou charakteristické pro Ostravskou 

aglomeraci:  

S - Silné stránky uvažované v této disertační práci 
S.1 Poloha a rozsah kolejových drah v regionu 

S.2 Návaznost drah na Evropskou síť 
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S.3 Dokončení 2. železničního koridoru (rok 2009) 

S.4 Hustota sítě drah veřejných i neveřejných  

S.5 Rozsah kolejových drah a propojení jednotlivých měst a center 

S.6 Blízkost dálnice D 47 

S.7 Blízkost mezinárodního letiště Ostrava-Mošnov 

S.8 Zázemí technické univerzity s obory zaměřenými na dopravu a dopravní stavby 

S.9 Umístění průmyslových zón a aglomerací v okolí 

S.10 Stabilizace a rozvoj v oblasti kolejové dopravy v regionu 

S.11 Hustota silniční sítě  

S.12 Sledovaná trasa kanálu Dunaj-Odra 

W – Slabé stránky uvažované v této disertační práci 
W.1 Malá kapacitní rezerva stávajících drah 

W.2 Parametry jednotlivých drah 

W.3 Nedokončený 3. železniční koridor 

W.4 Absence širšího využití vlečkové sítě v území 

W.5 Návaznost drah na Slovensko a Polsko 

W.6 Pomalý rozvoj železniční infrastruktury minulých letech 

W.7 Nedostatečné a nedokončené technické vybavení drah  

W.8 Vysoké realizační náklady 

W.9 Absence kolejové sítě u plánovaných průmyslových zón 

O – Příležitosti uvažované v této disertační práci 

O.1 Blízkost a zázemí centra regionu 

O.2 Možnost obsluhy okolních příhraničních území (Slovensko, Polsko) 

O.3 Rozvoj podnikatelských aktivit v blízkosti významných drah 

O.4 Možnosti obsluhy plánovaných průmyslových zón pro investory 

O.5 Nové průmyslové a ekonomické aktivity v regionu 

O.6 Blízkost koridorů s napojením na okolní státy 

O.7 Blízkost mezinárodního letiště Ostrava-Mošnov s využitím CARGO dopravy 

O.8 Vytvoření logistických center v Moravskoslezském kraji 

O.9 Přínos EU umožňující rozvoj průmyslu a ekonomiky v regionu 

O.10 Umístění případně rozšíření aktivit zahraničních investorů  

O.11 Přípravy středoškolských a vysokoškolských odborníků v regionu 

O.12 Výhled možnosti realizace lehké kolejové dopravy 

O.13 Výhled možnosti využití vodní dopravy (kanál Dunaj-Odra) 
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T – Hrozby uvažované v této disertační práci 
T.1 Zpoždění dokončení 3. železničního koridoru  

T.2 Nevyrovnaná dělba přepravy mezi silniční a železniční dopravou  

T.3 Chybějící kapacitní železniční napojení na Slovensko a Polsko 

T.4 Zanedbání dostavby a rozšíření regionální kolejové infrastruktury 

T.5 Vytváření ekonomických tlaků na kolejovou dopravu 

T.6 Vytváření tlaku obcí a měst v okolí drah na omezování kolejové dopravy 

T.7 Rozvoj konkurence kolejové dopravy 

T.8 Růst cen pohonných hmot 

T.9 Nezájem státu o tvorbu příležitostí rozvoje regionální dopravy 

Možnosti využití silných stránek k vyhodnocení příležitostí (S/O)  

Z výčtu silných stránek a příležitostí, uvedených v analýze metodou SWOT se jejich 

kombinací dají využít možnosti znázorněné v následující matici. Jednička v průsečících řádků 

(silné stránky) a sloupců (příležitostí) vyjadřuje skutečnost, že příslušnou silnou stránku lze 

využít ke zhodnocení příslušné příležitosti. 

Tab. 8.1  Možnosti využití silných stránek k vyhodnocení příležitostí  

S/O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ∑ 

1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 12 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

6 1   1 1  1 1  1 1  1 8 

7 1  1 1 1 1  1   1 1 1 9 

8 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 12 

9 1 1 1  1   1 1 1 1   8 

10 1 1 1 1  1 1 1  1 1 1  10 

11 1 1 1 1 1  1 1  1 1  1 10 

12 1 1   1 1  1     1 6 

∑ 12 9 9 10 10 9 9 12 7 10 11 7 9 124 

 

Možnosti využití slabých stránek k vyhodnocení příležitostí (W/O) 

Z výčtu slabých stránek a příležitostí, uvedených v analýze SWOT lze jejich 

kombinacemi využít možnosti, znázorněné v následující matici. Jednička v průsečících řádků 

(slabé stránky) a sloupců (příležitostí) vyjadřuje skutečnost, že příslušnou slabou stránku lze 

odstranit nebo částečně eliminovat využitím příslušné příležitosti.  
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Tab. 8.2  Možnosti využití slabých stránek k vyhodnocení příležitostí  

W/O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ∑ 

1      1 1 1 1   1 1 6 

2 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

3  1 1 1 1 1 1 1      7 

4   1 1 1 1 1 1 1 1  1  9 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  11 

6 1 1 1 1  1 1 1 1   1 1 10 

7 1   1 1 1 1 1    1  7 

8 1  1 1 1 1    1  1  7 

9 1  1     1 1 1    5 

∑ 6 4 7 6 6 8 7 8 6 5 1 7 3 74 

 

Možnosti využití silných stránek k odstranění rizik (S/T) 

Z výčtu silných stránek a rizik, uvedených v analýze SWOT, lze jejich kombinacemi 

využít možnosti, znázorněné v následující tabulce. Jednička v průsečících řádků (silné 

stránky) a sloupců (hrozeb) vyjadřuje skutečnost, že využitím příslušné silné stránky lze 

odstranit nebo částečně eliminovat příslušnou hrozbu.  

Tab. 8.3  Možnosti využití silných stránek k odstranění rizik  

S/T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∑ 

1 1 1  1 1 1 1  1 7 

2 1 1 1  1 1 1  1 7 

3   1  1  1   3 

4 1 1 1 1 1 1 1  1 8 

5 1 1  1 1 1 1 1 1 8 

6  1 1 1 1 1  1  6 

7 1  1 1 1    1 5 

8 1 1  1 1 1   1 6 

9 1 1 1 1 1 1   1 7 

10   1 1   1  1 4 

11 1      1   2 

12   1 1 1  1 1  5 

∑ 8 7 8 9 10 7 8 3 8 68 

 

Možnosti eliminace rizik odstraněním slabých stránek (W/T) 

Z výčtu slabých stránek a hrozeb, uvedených ve SWOT analýze, se jejich 

kombinacemi dají využít možnosti, znázorněné v následující tabulce. Jednička v průsečících 

řádků (slabé stránky) a sloupců (hrozeb) vyjadřuje skutečnost, že odstraněním příslušné slabé 

stránky se lze vyhnout příslušné hrozbě, případně ji částečně eliminovat.  
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Tab. 8.4  Možnosti využití silných stránek k odstranění rizik 

W/T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∑ 

1  1 1 1      3 

2  1 1  1 1 1   5 

3       1  1 2 

4  1  1 1    1 4 

5 1 1 1 1 1    1 6 

6  1 1 1  1 1  1 6 

7 1 1 1 1 1 1 1   7 

8   1 1   1   3 

9  1 1 1 1   1 1 6 

∑ 2 7 7 7 5 3 5 1 5 42 

 

Vyhodnocení alternativ analýzy metodou SWOT  

Na základě syntézy možností a vyhodnocení kombinací, které byly uvedeny výše, jsou 

nejvhodnější možnosti uvedené v následujících tabulkách.  

K vyhodnocení příležitostí jsou racionálně využitelné silné stránky v následujícím 

pořadí (seřazeno dle počtu využitelnosti): 

Tab.  8.5  Vyhodnocení příležitostí  

S Počet využití 
S.3 13x 

S.5 13x 

S.2 12x 

S.4 12x 

S.8 12x 

S.1 11x 

S.10 10x 

S.11 10x 

S.7 9x 

S.6 8x 

S.9 8x 

S.12 6x 

 

K odstranění slabých stránek jsou využitelné příležitosti v následujícím pořadí 

(seřazeno dle počtu využitelnosti): 
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Tab. 8.6  Odstranění slabých stránek  

O Počet využití 
O.6 8x 

O.8 8x 

O.3 7x 

O.7 7x 

O.12 7x 

O.1 6x 

O.4 6x 

O.5 6x 

O.9 6x 

O.10 5x 

O.2 4x 

O.13 3x 

O.11 1x 

 

K odstranění rizik jsou využitelné silné stránky v následujícím pořadí (seřazeno dle 

počtu využitelnosti): 

Tab. 8.7  Odstranění rizik  

S Počet využití 
S.4 8x 

S.5 8x 

S.1 7x 

S.2 7x 

S.9 7x 

S.6 6x 

S.8 6x 

S.7 5x 

S.12 5x 

S.10 4x 

S.3 3x 

S.11 2x 

 

K eliminaci rizik jsou využitelné možnosti odstranění slabých stránek v následujícím 

pořadí (seřazeno dle počtu použitelnosti): 
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Tab. 8.8  Odstranění slabých stránek  

W Počet využití 
W.7 7x 

W.5 6x 

W.6 6x 

W.9 6x 

W.2 5x 

W.4 4x 

W.1 3x 

W.8 3x 

W.3 2x 

Vyhodnocení výsledků analýzy metodou SWOT  

Hlavní úkoly dopravní infrastruktury v regionu podle modelu postupů této práce: 

 modernizovat vybrané koridory železniční sítě včetně technického vybavení, 

 dokončit základní komunikační síť kraje - dálnice a rychlostní komunikace, 

 rozšiřovat, rekonstruovat a udržovat kolejová spojení – lehká kolejová doprava, vlečky, 

 územně hájit trasu vodní cesty Dunaj - Odra – Labe, 

 mezinárodní letiště  Mošnov musí splňovat. evropské standardy. 

Údržba stávajících drah a případné budování nových kolejových spojení je jedním 

z kroků podporujících rozvoj ekonomiky v kraji a zároveň jedním ze směrů naplňujících 

potřebu ekologizace dopravy: 

 zvyšováním atraktivnosti železniční (a kombinované) dopravy, 

 převedením nákladní dopravy na železniční síť se výrazně zvyšuje plynulost silniční 

dopravy, snižuje spotřeba pohonných hmot a tím následně snižuje zatížení životního 

prostředí exhalacemi. 

Četnost výskytu jednotlivých silných stánek, slabých stránek, příležitostí a rizik 

ohrožení v kombinacích využitelných možností, uvedených v předchozích maticích, je 

přehledně znázorněna v tabulce četností (Tab. 8.10) v závěru této kapitoly. 

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce se v kombinacích vyskytuje silná stránka S.5 – Rozsah 

kolejových drah a propojení jednotlivých měst a center. V praxi to znamená, že tato silná 

stránka je progresivním faktorem při úvahách o využití kolejové dopravy jako základního 

prostředku propojujícího jednotlivá města a průmyslové oblasti Ostravského regionu s jeho 

centrem a Moravskoslezského kraje vůbec. 
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Z tabulky četností vyplývají i další analytické poznatky. Velmi významné zastoupení 

mají například silné stránky S.4 – Hustota sítě drah veřejných i neveřejných, S.2 – Návaznost 

drah na Evropskou síť a S.1 – Poloha a rozsah kolejových drah v regionu.  

S tímto úzce koresponduje výrazně zastoupená příležitost O.8 – Vytvoření logistických 

center v Moravskoslezském kraji, příležitost O.1 – Blízkost a zázemí centra regionu a 

příležitost O.6 – Blízkost koridorů s napojením na okolní státy. 

Naproti tomu výraznou hrozbou uvedeným snahám může být významné zastoupení 

hrozby T.4 – Zanedbání dostavby a rozšíření regionální kolejové infrastruktury a T.3 – 

Chybějící kapacitní železniční napojení na Slovensko a Polsko. 

Nejhůře odstranitelnou slabou stránkou dopravní infrastruktury v regionu je W.2 – 

Parametry jednotlivých drah, W.5 – Návaznost drah na Slovensko a Polsko a W.6 – Pomalý 

rozvoj železniční infrastruktury v minulých letech. 

Tabulka četností orientačně stanovuje racionální řešení jednotlivých problémů. Jde o 

využití silných stánek a příležitostí, ale také o odstranění slabých stránek a rizik ohrožení 

dopravní infrastruktury s důrazem na kolejovou dopravu. 

Tab. 8.9  Tabulka pořadí   

 kriterium četnost   kriterium četnost 
1. S5 21  23. S7 14 

2. S4 20  24. S10 14 

3. O8 20  25. O12 14 

4. S2 19  26. W7 14 

5. S1 18  27. T2 14 

6. S8 18  28. O2 13 

7. O1 18  29. O9 13 

8. O6 17  30. W4 13 

9. W2 17  31. T7 13 

10. W5 17  32. T9 13 

11. S3 16  33. S11 12 

12. O3 16  34. O11 12 

13. O4 16  35. O13 12 

14. O5 16  36. S12 11 

15. O7 16  37. W9 11 

16. W6 16  38. W8 10 

17. T4 16  39. T1 10 

18. S9 15  40. T6 10 

19. O10 15  41. W1 9 

20. T3 15  42. W3 9 

21. T5 15  43. T8 4 

22. S6 14     
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Tab. 8.10  Tabulka četností  

četnost S W O T 

21 5    

20 4  8  

19 2    

18 1, 8  1  

17  2, 5 6  

16 3 6 3, 4, 5, 7 4 

15 9  10 3, 5 

14 6, 7, 10 7 12 2 

13  4 2, 9 7, 9 

12 11  11, 13  

11 12 9   

10  8  1, 6 

9  1, 3   

4    8 

 

Z provedené analýzy rozvoje dopravy v území je jednoznačně nejvýznamnějším jevem 

rozsah kolejových drah a jejich schopnost propojit jednotlivá města s centrem regionu. 

Velkou předností je také hustota sítě kolejových drah a možnost napojení na evropské 

dopravní koridory. 

Shrnutím výsledků analýzy rozvoje dopravy byly připraveny podmínky pro další část 

práce týkající se optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci. Pro návrh vlastního 

optimalizačního postupu bude využito těchto závěrů. Výsledky analýzy rozvoje dopravy v 

území budou následně zohledněny při návrhu postupu řešení optimalizace.  

8.2.2  Teoretický model 

Nedostatky  

Vyjdeme z uvedeného blokového schématu optimalizace železniční infrastruktury. 

Především je potřeba analyzovat nedostatky, v ojedinělých případech pouze omezení, 

železniční sítě. Z hlediska zaměření této práce můžeme uvedené nedostatky či omezení 

železniční sítě rozdělit do dvou základních skupin, a to provozní nedostatky a konstrukční 

nedostatky, které můžeme vyjádřit nebo měřit. Přichází v úvahu ještě další třetí skupina tzv. 

mimořádných či nepředvídatelných omezení, avšak jejich specifikace kromě náhodných jevů 

jako povodně, přívalové deště, poruchy podloží aj. S ohledem na jejich nevyzpytatelnost, 

náhodnost takových jevů zde však již neuvádíme.  
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Obr. 8.1  Blokové schéma optimalizace železničních drah v Ostravské aglomeraci 
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Mezi provozní nedostatky či omezení drah můžeme zařadit jevy uvedené v tabulce č. 8.11. 

Tab. 8.11  Provozní nedostatky železničních drah  

Provozní nedostatky Měřitelné jednotky 

provozní rychlost km/h 

propustná výkonnost tratí a zhlaví hrtkm 

zatížení tratí provozem (osobní, nákladní) tkm/osobokm 

duh a způsob zabezpečení tratí  - 

druh použité trakce - 

energetická náročnost používaných vozidel  kWh 

výluka provozu (délka opravy, aj. ) hod 

 

Mezi konstrukční nedostatky či omezení drah můžeme zařadit jevy uvedené v tab. 8.12. 

Tab. 8.12  Konstrukční nedostatky železničních drah  

Konstrukční nedostatky Měřitelné jednotky 

geometrická poloha koleje (GPK) - 

jakost a kvalita použitého materiálu  - 

stáří materiálu koleje a ostatních prvků  rok 

opotřebení koleje a jejich součástí mm 

geometrická průchodnost kolejí  - 

finanční náročnost prováděných prací Kč. 
konstrukce a typ umělých staveb na dráze - 

odvádění povrchových vod - 

hladina spodní vody m.n.m 

konstrukční rychlost km/h 

 

Pokud nelze jednoznačně stanovit nedostatek nebo omezení vyskytující se na trati jako 

jeden prvek, je nutno použít vhodnou metodu pro určení nejzávažnějších nedostatků a 

omezení, vzhledem k jejich různorodému charakteru, je nejvhodnější stanovit pomocí analýzy 

metodou SWOT, která podle priorit kombinací nejlepších a nehorších možných nedostatků 

jasně určí, které nejzávažnější případy nedostatků v průběhu provozu železniční tratě v daném 

úseku a stanoveném území mohou nastat. Kriteria pro stanovení možnosti vzniku kombinací 

různých nedostatků se mohou na úseku tratě lišit podle jejího charakteru.  

Návrh opatření  

Vhodné návrhy opatření pro vybranou skupinu nedostatků jsou navrhovány dle 

legislativních standardů, které jsou ve výše jmenovaných normách, uvedených na začátku 

kapitoly 8. Zatímco opatření v oblasti provozních nedostatků a omezení lze charakterizovat 
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zaváděním různých organizačních opatření, energetickým výpočtem apod., vhodná opatření 

v oblasti konstrukčních omezení a nedostatků koleje se řeší v konkrétních případech podle 

platné legislativy, např. ČSN EN 13848-5+A1 (73 6359) Železniční aplikace – Kolej – 

Kvalita geometrie koleje – Část 5: Hladiny kvality geometrie – Běžná kolej. Kvalitu koleje 

taxujeme podle závažnosti definovaných parametrů a podle vlivu jejich chování na vozidla. 

Geometrickou kvalitu koleje tak popisujeme základními ukazateli: 

 nejvyššími hodnotami parametrů lokálních závad, 

 směrodatnou odchylkou na definované délce koleje (nejčastěji 200 m), 

 střední hodnotou odchylky. 

Kvalita geometrie koleje se popisuje ve třech hlavních hladinách: 

 Mez bezodkladného zásahu (IAL) – jde o případ, kdy překročení stanovené hodnoty 

vyžaduje přijmout opatření ke zmírnění nebezpečí vykolejení na přijatelnou úroveň 

(oprava závady v geometrii koleje, snížení rychlosti, zavření trati). Meze bezodkladného 

zásahu jsou uvedeny pro rozchod koleje, převýšení koleje, směr koleje a zborcení koleje. 

 Mez zásahu (opravy) (IL) - jde o případ, kdy překročení hodnoty vyžaduje provedení 

opravných prací tak, aby nedošlo k k dosažení meze bezodkladného zásahu do doby příští 

kontroly. 

 Mez sledování (AL) - jde o případ, kdy překročená hodnota vyžaduje posouzení stavu 

geometrie koleje vzhledem k plánovaným opravným pracem. 

Všechny výše uvedené hodnoty jsou udávány v závislosti na rychlosti, jako jednoho 

z nejdůležitějších faktorů při hodnocení kvality geometrie koleje a jsou zařazeny dle 

důležitosti parametrů na systém kolo-kolejnice, vliv geometrických parametrů na chování 

vozidla a bezpečnost a ostatní kriteria 

Posouzení opatření  

Dalším krokem při sestavení modelu je posouzení navrženého opatření v oblasti 

konstrukčních omezení. Jelikož jde o oblast s velkou četnosti výskytu různých charakteristik 

(nedostatků) na železničních drahách je velmi vhodné použít metodu pravděpodobnostního 

výpočtu s využitím metody SBRA, programem AntHill.  

Histogram četností je často používaný prostředek pro zobrazení průběhu náhodné 

veličiny, v tomto případě se jedná o provozní a mezní odchylky naměřených veličin od 

hodnot platných standardů dle příslušných ČSN [48], [49], [50], [51]. Je používán ke 
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znázornění rozdělení absolutních nebo relativních četností spojitého znaku, v našem případě 

se jedná o výměnu kolejnic a jejich rozsah. Je to sloupcový graf, pro který je charakteristické: 

 sloupce v histogramu jsou vždy vertikální a jejich výška odpovídá četnosti, 

 stupnice na vodorovné ose grafu je vždy ve stejných jednotkách,  

 šířka každého sloupce je úměrná šířce třídy posuzované veličiny. 

Například histogram výměny kolejnic v úseku délky 25-5 000m (viz vybraná 

technická data kolejí dle Přílohy 10) na trati Dětmarovice-Bohumín v úseku délky 12 km za 

období 35 let. Je používán ke znázornění rozdělení absolutních nebo relativních četností 

výskytu zkoumaného znaku, například pravděpodobnost výměny kolejnic v daném úseku 

tratě. Histogram zobrazuje ve sloupcích hodnoty těchto parametrů: 

 sloupce v histogramu jsou vždy vertikální a jejich výška odpovídá četnosti, 

 stupnice na vodorovné ose grafu je vždy ve stejných jednotkách,  

 šířka každého sloupce je úměrná šířce třídy posuzované veličiny. 

 

Graf 8.1  Normální rozdělení výměny kolejnic na koleji č. 1 trati Přerov – Bohumín  

 

Celé toleranční pole hodnot, vycházející z dat pro danou trať v úseku Přerov – 

Bohumín, je rozděleno na 36 stejných intervalů (tříd) o šířce 50 m pro odchylky zborcení 

koleje, abychom pokryli celý rozsah zjištěných hodnot. Do každé třídy přiřadíme počet 

měření, které padly do tohoto intervalu. Výsledek je znázorněn tabulkou hodnot  
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a histogramem četností výměny kolejnic na koleji č.1 trati SŽDC Přerov - Bohumín 

uvedených v Příloze 11. Uvedené histogramy mají parametrické rozdělení veličin. 

Graf 8.2  Histogram výměny kolejnic na koleji č. 1 trati Přerov – Bohumín  

Histogram prováděných výměn kolejnic v rozsahu délek 25m až 
5000m za období 35 let na úseku dl. 12 km 

(kol. č. 1 tratě SŽDC Přerov - Bohumín)
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Z výše uvedeného grafu 8.1 vyplývá, že pravděpodobnost realizace výměny kolejnic 

v úsecích delších než 3.050m je do 5%, tzn. s pravděpodobností 95% výměna kolejnic ve 

výše zmíněném rozsahu nebude prováděna. Navíc „jev“ výměna kolejnic se neodehrává zcela 

v návaznosti na změny parametrů geometrické kvality koleje, vstupují zde do procesu další 

vlivy (časová náročnost, finance apod.). 

Vyhodnocení opatření  

Pro rozhodování a určení vhodnosti a účelnosti navrženého opatření v daných 

podmínkách předpokládáme, že všechny nezbytné vstupní informace jsou dostupné. Dále se 

předpokládá, že každé z nich plynoucí navržené opatření (jev) má jeden důsledek, který je 

předem znám. Ve skutečnosti však většina přijatých opatření probíhá v podmínkách nejistoty, 

za nichž má rozhodnutí více možných důsledků a který z těchto důsledků nastane, není možno 

předem určit. 
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Určitá míra nejistoty vzniká proto, že neznáme všechny procesy, které mohou ještě 

dále podmiňovat a narušovat dané opatření. Ani dokonalé znalosti však nezajišťují dokonalou 

předpověď, protože některé události (jevy) jsou náhodné (klimatické podmínky, vlastnosti 

podloží atd.). Tyto situace přitom mohou mít velmi odlišnou podobu od případu, kdy jsou 

známé všechny možné důsledky jevů a pravděpodobností, přes situaci se známými důsledky a 

neznámými pravděpodobnostmi, až po případ, kdy je jednoznačně známo jen velmi málo 

důsledků. První případ, kdy jsou známy důsledky – jevy i jejich pravděpodobnost je možné 

označit za parametr optimalizace, který lze pro sjednocení všech odlišností uvádět v mil Kč. 

Parametrem optimalizace můžeme nazvat situaci, kdy ten, kdo se rozhoduje, zná 

všechny možné důsledky svého rozhodnutí a je schopen určit pravděpodobnost každého 

z nich. Dále je nutné uvědomit si závažnost parametru optimalizace, kdy např. stejný parametr 

představuje jev málo pravděpodobný se značnými důsledky, ale jindy jev velmi 

pravděpodobný s relativně menšími důsledky. 

Důležitou otázkou, kterou je nutno položit a odpovědět na ni, je akceptovatelná míra 

parametru optimalizace (jiný pohled na úsek vysokorychlostní trati, jiný v případě regionální 

trati s možností objezdu poškozeného úseku). Po stanovení akceptovatelné míry parametru 

optimalizace je možné přistoupit k volbě strategie a to: 

 maximalistická strategie (bez ohledu na ekonomiku, jde-li např. o nebezpečí ohrožení 

životů nebo vznik nevyčíslitelné materiální škody) 

 optimalizační strategie, kdy je možné stanovit nákladovou funkci f(N) a její vztah 

k parametru optimalizace na platformě čistě technicko-ekonomické. 

 

Nákladová funkce optimalizační strategie má pak následující obecný tvar: 

     y = f(x)´       (8.1) 

a v grafické podobě ji můžeme vyjádřit dle grafu 8.3: 
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Graf 8.3  Nákladová funkce 

 

Je zřejmé, že dosažení jisté úrovně parametrů optimalizace (y)=f(x)´ s růstem nákladů 

uvolněných pro údržbu (y)=f(x) není lineární, ale klesá, stejně tak růst nákladů má nelineární 

průběh – se vzrůstajícím požadavkem na spolehlivostí náklady na dosažení úrovně 

optimalizace narůstají. Při hledání optima existují případy, kdy : 

 náklady na optimalizaci jsou nižší než cena úrovně optimalizace, pak efektivnost 

vložených nákladů můžeme měřit poměrovými ukazateli  1
I

II

AA

AA
,  (8.2) 

 náklady se rovnají,        1
I

II

BB

BB
  (8.3) 

 cena na optimalizaci je vyšší, než odpovídající úroveň optimalizace  1
I

II

CC

CC
  (8.4) 

Dále je užitečné zkoumat jev, kdy změnu jedné proměnné A (např. zvýšení 

spolehlivosti) vyvolává změna proměnné B (např.náklady na technické řešení). Označme jej 

jako elasticitu jevu A. Zkoumáme-li elasticitu proměnné A vyvolanou změnou proměnné B, 
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víme, že zkoumáme procentní změnu proměnné A vyvolanou změnou proměnné B o 1% resp. 

postupně po jednom %, neboli: 

B/B

A/A
e A,B ,     nebo         (8.5) 

A

B

B

A
e A,B , a také         (8.6) 

B

A
:

B

A
e A,B           (8.7) 

Proměnná A je zde závislá proměnná. Je při tom nutno rozlišovat elasticitu v bodě 

jako směrnice tečny a elasticitu mezi dvěma body jako směrnici úsečky (oblouková 

elasticita): 

 elasticita v bodě   
B

A
:

B

A
e A,B        (8.8) 

 oblouková elasticita 
22 12

12

12

12

:BB

BB
:

:AA

AA
e A,B      (8.9) 

 po úpravě 
12

12

12

12

BB

BB
:

AA

AA
e A,B                (8.10) 

Je třeba si uvědomit, že elasticita v bodě a oblouková elasticita mají odlišnou 

vypovídající schopnost a rozdíl mezi nimi musíme brát v úvahu při výpočtech elasticity a 

jejich interpretaci. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že v případě elasticity v bodě uvažujeme 

velmi malé rozdíly mezi změnami A a B. Na tomto tvrzení nic nemění skutečnost, že pokud 

vypočítáme na přímce elasticitu v bodě, který je průměrem mezi starou a novou hodnotou, 

dospějeme k totožnému výsledku. 

 

 

             

Na základě analýzy nedostatků, které se mohou vyskytnout na železniční trati 

především jako konstrukční nedostatky nebo omezení, lze navrhnout adekvátní typ opatření 

již v konkrétní podobě (výměnou kolejnic i dalších součástí železničního svršku, úpravy 

železničního spodku atd.). Posouzení navrženého opatření je vhodné provést 

pravděpodobnostní metodou výskytu a užitím příslušného opatření v konkrétním úseku tratě 

s následným posouzením přínosu (efektivity), nejlépe porovnáním ve finančních. hodnotách. 
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Uvedený přínos, jeho finanční výše ale i provozní přínos musí mít jednoznačně optimalizační 

efekt, aby jako takový byl aplikovatelný do praxe. 

8.3  Ověřovací aplikace modelu  

8.3.1  Aplikace modelu na konkrétním příkladu 

Ověřovací aplikace modelu na konkrétním případu je provedena na trati SŽDC Mosty 

u Jablunkova st. hranice–Bohumín, vzhledem k dostupnosti, množství a ucelenosti získaných 

dat. Pro konkrétní prezentaci byl vybrán úsek tratě Český Těšín – Dětmarovice, kolej č.1 km 

319,971-339,611 

Účelem konkrétního příkladu je ověření správnosti závěrů a případné doladění 

vypracované metodiky na modelu konkrétní tratě a daném konkrétním úseku, pro který je 

potřeba z technicko-ekonomického hlediska optimalizovat. 

Následuje tedy výzkum chování modelu z hlediska možných změn parametrů. 

Především je nutné všímat si vlivu třeba i malých změn na chování řešeného modelu. Pokud 

malé změny parametrů vyvolávají neadekvátní změny v řešení, signalizuje to nestabilitu 

modelu a následně i jeho nevhodnost. V závěru tedy bude nutné přistoupit ke konfrontaci 

výsledků se skutečností. Pro praxi to znamená, že pokud výsledky výpočtu neodpovídají 

praxi, je model nepoužitelný a je nutné se vrátit k posouzení navržených opatření nebo 

dokonce k  analyzování nedostatků železniční sítě a celý postup opět opakovat.  

8.3.2  Výběr konkrétních vstupních údajů pro ověření modelu  

Výběr trati pro aplikaci modelu byl zvolen pro dostupnost konkrétních technických dat 

a podkladů. Jde o úsek tratě jehož součástí jsou i koleje vedené poddolovaným územím 

v délce 3,9 km. Trať v daném úseku má být po odeznění důlních vlivů upravena na parametry 

koridorové tratě.  

Databázi základních informací o konkrétní koleji č.1 v daném úseku lze vyčíst 

z nákresného přehledu trati uvedeného v Příloze 12, další podrobnosti mohou být ještě 

doplněny správcem trati dle definičních a traťových úseků.  
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Základní vstupní údaje  

Řády kolejí v hlavní kolej č.1 dle nákresného přehledu železničního svršku, Příloha 12. 

Tab. 8.13  Řády koleje č.1 v úseku Český Těšín – Dětmarovice  

Kilometrická poloha 
Řád koleje 

od km do km 

319,971 323,578 3 

323,578 337,969 4 

337,969 339,611 6 

 

 

Graf 8.4  Průběhu traťové rychlosti na sledovaném úseku koleje č.1 km 319,971-339,611  
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Hmotnost na nápravu. Největší dovolená hmotnost na nápravu pro kolej č.1 v km 274,310-

283,752 je 22,5 t, tedy maximální hmotnosti na nápravu není dosaženo ve sledovaném úseku. 

Traťová rychlost. Průběh traťové rychlosti, dle kilometrické polohy na trati Mosty u 

Jablunkova – Dětmarovice, v úseku km 319,971-339,611 kolej č.1 dle nákresného přehledu 

železničního svršku, Příloha 12. 
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Tab. 8.14  Traťová rychlost v koleji č.1 v úseku Český Těšín – Dětmarovice  

Kilometrická poloha Traťová rychlost 
km/h od km do km 

319,971 320,370 60 

320,370 325,000 100 

325,000 331,400 50 

331,400 331,630 40 

331,630 339,611 100 

 

Železniční svršek. Popis základních charakteristik železničního svršku koleje č.1 ve 

jmenovaném úseku tratě km 319, 971 – 339,611 byl zpracován podle nákresného přehledu 

tratě, Příloha 12 a přehledně zpracován do tabulek Příloha 10 (N = nová). 

Tab. 8.15  Základní charakteristiky kolejnic v koleji č. 1 ve vybraném úseku tratě  

úsek km poloha 

dl. 

úseku vložení 
rok 

vlož. kolejnice 

žs
t. 

Č
es

ký
 T

ěš
ín

 -
 

žs
t. 

L
ou

ky
 n

ad
 O

lš
í 319,9710 320,4300 0,4590 N 1974 R65 

320,4300 323,5790 3,1490 N 1979 R65 

323,6320 325,0590 1,4270 N 1979 R65 

325,1250 325,2000 0,0750 N 1985 R65 

325,2330 325,2510 0,0180 N 1985 R65 

325,2840 325,3000 0,0160 N 1985 R65 

325,3000 326,0820 0,7820 N 1975 R65 

žs
t. 

L
ou

ky
 n

ad
 O

lš
í -

 ž
st

. K
ar

vi
ná

 h
l.n

. 326,0820 326,0970 0,0150 N 1989 S49 

326,1300 326,1710 0,0410 N 1989 S49 

326,2040 326,2210 0,0170 N 1989 S49 

326,2554 326,3140 0,0586 N 1989 S49 

326,3130 326,3390 0,0260 N 1984 S49 

326,3720 326,4760 0,1040 N 1984 S49 

326,5090 326,5780 0,0690 N 1984 S49 

326,6110 326,6750 0,0640 N 1985 R65 

326,6750 327,3650 0,6900 N 1985 R65 

327,3650 329,7400 2,3750 N 1988 S49 

329,7400 331,5450 1,8050 N 1987 S49 

331,5450 331,5950 0,0500 N 1987 S49 

331,6270 333,2800 1,6530 N 1988 R65 

333,2800 333,3220 0,0420 N 1988 R65 

žs
t. 

K
ar

vi
ná

 h
l.n

. -
 

žs
t D

ět
m

ar
ov

ic
e 

 333,3880 333,3920 0,0040 N 1988 R65 

333,4100 333,8880 0,4780 N 1989 R65 

334,4030 334,4090 0,0060 N 1988 R65 

334,4090 334,6010 0,1920 N 1988 R65 

334,6010 337,8220 3,2210 N 1974 R65 

337,8980 337,9690 0,0710 N 1974 R65 

337,9690 339,6110 1,6420 N 1974 R65 
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Tab. 8.16  Základní charakteristiky pražců v koleji č. 1 ve vybraném úseku tratě  

úsek km poloha 

dl. 

úseku vložení 
rok 

vlož. rozdělení pražce 

žs
t. 

Č
es

ký
 T

ěš
ín

 -
 

žs
t. 

L
ou

ky
 n

ad
 O

lš
í 319,9710 320,4300 0,4590 N 1984 d dřevěný (buk) 

320,4300 323,5790 3,1490 N 1979 e betonový(PB2) 
323,6320 325,0590 1,4270 N 1985 d betonový(SB8) 
325,1250 325,2000 0,0750 N 1989 d dřevěný (buk) 
325,2330 325,2510 0,0180 N 1989 d dřevěný (buk) 
325,2840 325,3000 0,0160 N 1985 d dřevěný (buk) 
325,3000 326,0820 0,7820 N 1975 d betonový(SB6) 

žs
t. 

L
ou

ky
 n

.O
.-

žs
t. 

K
ar

vi
ná

 h
l.n

. 

326,0820 326,0970 0,0150 N 1989 d dřevěný (buk) 
326,1300 326,1710 0,0410 N 1989 d dřevěný (buk) 
326,2040 326,2210 0,0170 N 1989 d dřevěný (buk) 
326,2554 326,3140 0,0586 N 1989 d dřevěný (buk) 
326,3130 326,3390 0,0260 N 1989 d dřevěný (buk) 
326,3720 326,4760 0,1040 N 1986 d dřevěný (buk) 
326,5090 326,5780 0,0690 N 1986 d dřevěný (buk) 
326,6110 326,6750 0,0640 N 1986 d dřevěný (buk) 
326,6750 327,3650 0,6900 N 1988 e dřevěný (buk) 
327,3650 329,7400 2,3750 N 1988 e dřevěný (buk) 
329,7400 331,5450 1,8050 N 1987 e dřevěný (buk) 
331,5450 331,5950 0,0500 N 1987 d dřevěný (buk) 
331,6270 333,2800 1,6530 N 1988 d betonový(SB8) 

333,2800 333,3220 0,0420 N 1989 d dřevěný (buk) 

žs
t. 

K
ar

vi
ná

 h
l.n

. -
 

žs
t D

ět
m

ar
ov

ic
e 

333,3880 333,3920 0,0040 N 1989 d dřevěný (buk) 
333,4100 333,8880 0,4780 N 1989 d betonový(SB8) 

334,4030 334,4090 0,0060 N 1989 d dřevěný (buk) 
334,4090 334,6010 0,1920 N 1989 d dřevěný (buk) 
334,6010 337,8220 3,2210 N 1974 d betonový(SB6) 

337,8980 337,9690 0,0710 N 1974 d betonový(SB6) 

337,9690 339,6110 1,6420 N 1974 d betonový(SB8) 
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Tab. 8.17  Základní charakteristiky sklonových poměrů, traťové rychlosti a vlivů důlní 

činnosti v koleji č. 1 ve vybraném úseku tratě  

úsek km poloha 

dl. 

úseku 

sklon v 

‰ rychlost poddolování 
žs

t. 
Č

es
ký

 T
ěš

ín
 -

 ž
st

. L
ou

ky
 n

ad
 O

lš
í 319,9710 320,2380 0,2670 -8,00 60 

be
z 

vl
iv

ů 
po

dd
ol

ov
án

í 

320,2380 320,3700 0,1320 -5,00 60 

320,3700 320,8000 0,4300 -3,30 100 

320,8000 321,0950 0,2950 -3,80 100 

321,0950 321,5980 0,5030 -2,70 100 

321,5980 321,8850 0,2870 -3,70 100 

321,8850 322,4890 0,6040 -3,10 100 

322,4890 322,7990 0,3100 3,60 100 

322,7990 324,5980 1,7990 -3,30 100 

324,5980 325,0000 0,4020 -2,23 100 

325,0000 325,6570 0,6570 -2,23 50 

325,6570 326,0000 0,3430 -2,48 50 

326,0000 326,0820 0,0820 -3,20 50 

žs
t. 

L
ou

ky
 n

ad
 O

lš
í -

 ž
st

. 
K

ar
vi

ná
 h

l.n
. 

326,0820 326,6390 0,5570 -3,20 50 

si
ln

ý 
vl

iv
 p

od
do

lo
vá

ní
 326,6390 327,1100 0,4710 -2,90 50 

327,1100 329,7000 2,5900 -2,50 50 

329,7000 330,1940 0,4940 -4,16 50 

330,1940 331,4000 1,2060 -4,40 50 

331,4000 331,6300 0,2300 -4,40 40 

331,6300 331,7630 0,1330 -4,40 100 

331,7630 332,2950 0,5320 -2,30 100 

332,2950 332,5530 0,2580 -2,00 100 

332,5530 333,2300 0,6770 -4,39 100 

333,2300 333,5140 0,2840 -1,90 100 

žs
t. 

K
ar

vi
ná

 h
l.n

. -
 ž

st
 D

ět
m

ar
ov

ic
e 

333,5140 334,2950 0,7810 -2,40 100 

be
z 

vl
iv

ů 
po

dd
ol

ov
án

í 

334,2950 334,5220 0,2270 -0,80 100 

334,5220 334,6100 0,0880 -1,60 100 

334,6100 334,7230 0,1130 0,31  100 

334,7230 334,9070 0,1840 -0,54 100 

334,9070 335,2650 0,3580 -1,72 100 

335,2650 335,5760 0,3110 -2,55 100 

335,5760 336,3490 0,7730 -2,71 100 

336,3490 336,8860 0,5370 -2,60 100 

336,8860 337,3960 0,5100 -2,39 100 

337,3960 337,5940 0,1980 -2,69 100 

337,5940 337,7690 0,1750 -2,05 100 

337,7690 338,4500 0,6810 0,00 100 

338,4500 338,8070 0,3570 -1,88 100 

338,8070 339,0060 0,1990 -2,42 100 

339,0060 339,5420 0,5360 -0,04 100 

339,5420 339,6110 0,0690 -2,65 100 
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8.3.3  Analýza možných nedostatků na vybraném úseku koleje 

Mezi nedostatky či omezení koleje č. 1 v úseku Český Těšín - Dětmarovice km 

319,971-339,611, analyzovaných na základě výše uvedených vstupních údajů, můžeme 

zařadit případy uvedené v Tab. 8.18. 

Tab. 8.18  Vytipované základní nedostatky na vybraném úseku tratě  

Nedostatky Základní popis 

různé řády kolejí ( provozní zatížení v mil. hrt/rok) 

3 (14,601-29,200) 

4 (7,301-14,600) 

6 (pod 1,825) 

nedosažení maximální hmotnosti na nápravu 22,5 t 

různá traťová rychlost 40-100 km/h 

stáří materiálu koleje (kolejnice, pražce)  1974-1989 

různé tvary kolejnic R65, S49 

různé typy pražců  betonový, dřevěný  
různé rozdělení pražců v koleji d, e 

rozdílné sklony v koleji ‰ 

náhlé změny v podloží  
(předpokládané poklesy v období  2011-2026) 

0-540 cm 

Posouzením pouze vytipovaných nedostatků nebo možná lépe omezení, na základě 

výše uvedených základních vstupních údajů, jejichž výčet je v tomto případě převzat ze 

získaných podkladů, chrakteristiky uvedené v kapitole 6.4 a Příloze 10 a Příloze 12 na 

sledovaném úseku tratě km 319,971-339,611, pouze omezený a lze jednoznačně takto vyvodit 

základní konstrukční nedostatky či omezení.  

V praxi může jít o výčet až několika desítek nedostatků/omezení, které se mohou na 

zkoumaném úseku tratě vyskytnout. Prioritu nebo důležitost každého jednoho samotného 

z nich nebo kombinaci nejhoršího možného uspořádání nedostatků/omezení je potom potřeba 

určit pomocí SWOT analýzy. 

Dle shrnutí základních konstrukčních nedostatků a omezení na sledovaném úseku trati 

Mosty u Jablunkova st. hranice - Dětmarovice uvedeného v tabulce 8.18 je jako jeden ze 

základních nedostatků/omezení trati vybrána traťová rychlost, což lze převedením do grafické 

podoby dokladovat na grafu  8.4.  

8.3.4  Posouzení navrženého opatření 

Jako nejzákladnější opatření pro výše uvedené omezení je jednoznačně změna traťové 

rychlosti, její zvýšení a následná optimalizace. Z grafu (Graf 8.4) průběhu traťové rychlosti 

lze stanovit pro jednotlivé úseky trati následující postup: 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

  105 

Tab. 8.19  Popis postupu posouzení ve vybraných úsecích tratě  

rychlost 

km/h 

úsek trati  
km poloha 

posouzení 

60 319,917-320,370 
posoudit důvody, proč je v úseku snížena rychlost 

(zastávky, nástupiště, únosnost podloží aj.) 

100 320,370-325,000 max. traťová rychlost v úseku-úsek není potřeba posuzovat 

50 325,000-331,400 
posoudit důvody, proč je v úseku snížena rychlost 

(zastávky, nástupiště, únosnost podloží aj.) 

40 331,400-331,630 
posoudit důvody, proč je v úseku snížena rychlost 

(zastávky, nástupiště, únosnost podloží aj.) 

100 331,630-339,611 max. traťová rychlost v úseku-úsek není potřeba posuzovat 

Důvody snížené rychlosti v úsecích tratě.  

Na základě předcházejícího rozčlenění koleje č.1 na jednotlivé úseky, dle traťové 

rychlosti, a navrženého postupu definování problému snížené rychlosti byly analyzovány 

následující důvody snížení rychlosti (viz Tab. 8.20).  

Tab. 8.20  Popis prvků ovlivňující rychlost ve vybraných úsecích tratě  

rychlost 

km/h 

km poloha  

(délka úseku v m) 
důvody snížení rychlosti 

60 
319,917-320,370 

(453 m) 

 žst. Český Těšín (km 317,796-320,072) konstantní 
rychlost  v celé délce stanice,  

 zabezpečovací zařízení-závislost výhybek na návěstidlech, 

 nevyhovující konstrukce a typy výhybek, 

 předpokládaná rekonstrukce kolejí a výhybek ve stanici  

v rámci III. železničního koridoru, 

 zástavba podél trati. 

50 
325,000-331,400 

(6 400 m) 

 žst. Louky nad Olší (km 325,013-326,677) počet zastav.  
 souprav je 20 v každém směru, 
 významné vlivy důlní činnosti km 326,082-333,514  

předpokládané poklesy 0-540 cm v období 2011-2026, 

 změny GPK, 
 zabezpečené úrovňové železniční přejezdy P55211 v km  

326,208 a P55674 v km 328,670, 

 mimoúrovňové křížení-silnice II/4687 v km 331,150, 

 souběh a přechody páteřních inženýrských sítí (vody, plyn, 

kanalizace DN 300,400,600, el. vedení), 
 ojedinělá zástavba podél trati. 

40 
331,400-331,630 

(230 m) 

 zastávka Karviná Darkov (km 331,545-331,628) počet  
zastav. souprav je 8 v každém směru, 
 vlivy důlní činnosti předpokládané poklesy 0-50 cm  

v období let 2011-2026, 

 změny v GPK, 

 ojedinělá zástavba podél trati. 
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Návrh opatření pro zvýšení rychlosti v jednotlivých úsecích tratě 

Po pečlivém zvážení možných a z dostupných pramenů známých důvodů snížení 

rychlosti na trati uvedených v Tab. 8.20 byla navržena opatření, která mohou zajistit zvýšení 

traťové rychlosti na zkoumaném úseku tratě uvedená v Tab. 8.21.  

Tab. 8.21  Návrh opatření pro zvýšení rychlosti na vybraných úsecích tratě  

rychlost 

km/h 
km poloha  

(délka úseku v m) 
Navržená opatření  

60 
319,917-320,370 

(453 m) 

 rekonstrukce žst. (svršek, spodek, nástupiště, přístřešky, 

ochranné prvky aj.) v rámci III. železničního koridoru 

 změna zab. zařízení ve stanici včetně závislosti výhybek 

na návěstidlech, 

50 
325,000-331,400 

6 400 m) 

 rekonstrukce žst. Louky nad Olší (realizace v roce 2007), 

 ukončení těžby-odeznění důlních vlivů, 
 modernizace trati po ukončení těžby, 

 zrušení nebo změna úrovňového přejezdu na 
mimoúrovňový. 

40 
331,400-331,630 

(230 m) 

 úprava zastávka Karviná Darkov, 

 ukončení těžby-odeznění důlních vlivů, 
 modernizace trati po ukončení těžby, 

 instalace ochranných prvků v roztroušené zástavbě. 

Úsek tratě kde je rychlost snížena na 60 km/h se nachází v železniční stanici Český 

Těšín, která leží na trase III. železničního koridoru, na kterém v současné době probíhají 

stavební práce na trati v úseku Třinec – Jablunkov. Samotná rekonstrukce žst. Český Těšín, tj. 

svršek, spodek, zab.zařízení, nástupiště atd. prozatím není časově stanovena, avšak 

předpokládá se její zahájení po ukončení prací na traťových kolejích III. koridoru. Vzhledem 

k plánované rekonstrukci, avšak bez časové konkretizace, je možno konstatovat, že 

v uvedeném úseku tratě by jakákoliv prováděná opatření byla jen dílčími úpravami bez 

očekávaného efektu a znamenala by pouze zbytečné plýtvání úsilím a finančními prostředky. 

Navržená opatření je třeba směřovat do úseku tratě s nejnižší rychlostí tj. v úseky 

s rychlostí 40 a 50 km/h. V uvedených úsecích tratě je účelné nižší traťovou rychlost 

eliminovat následujícími opatřeními: 

 ukončení důlní činnosti pod vybranými úseky tratě a odeznění všech jejích projevů 

(předpoklad rok 2030-2050), 

 rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku včetně zřízení konstrukční vrstvy 

a úprava geometrické polohy koleje, 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

  107 

 úprava zastávky Karviná Darkov pro průjezdy souprav vyšší rychlostí, 

 zrušení bez náhrady úrovňového přejezdu v km 326,208 (špatné rozhledové poměry, 

blízkost jiného přejezdu), 

 zrušení úrovňového přejezdu v km 328,670 (nedostatečné rozhledové poměry) a 

vybudování nového mimoúrovňového přejezdu, 

 stavební úpravy v místě roztroušené zástavby (vegetace, zdvojená skla oken, protihlukové 
zdi). 

 

Obr. 8.2  Trať v úseku Louky nad Olší – Karviná s projevy důlní činnosti  

 

Obr. 8.3  Zastávka Karviná Dakov 
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8.3.5  Výpočet nákladů v úseku koleje č.1 km 325,000-331,400  

Náklady na sanaci koleje do ukončení důlní činnosti, km 325,000-331,400  

Ukončení aktivní důlní činnosti Dolu ČSM, který provádí těžbu černého uhlí 

v místech řešeného úseku koleje, se v současné době předpokládá nejdříve v roce 2030 resp. 

2040. Pro odeznění všech projevů důlní činnosti po ukončení těžby se počítá s obdobním 5-10 

let. V posuzovaném úseku koleje se nacházejí 3 koleje ve správě SŽDC SDC Ostrava, u 

kterých jsou, dle dlouhodobého sledování, prováděny sanace koleje v časovém rozmezí 2-3 

let s cílem dosáhnout provozuschopného stavu pro předepsanou traťovou rychlost. Dle 

proběhlých poklesů je sanace prováděna se snášením nebo bez snášení kolejového roštu 

případně kombinace obou jmenovaných způsobů. Obecně lze říct, že při poklesech nivelety 

koleje do 1,5 m se sanace koleje provádí bez snesení kolejového roštu pouze pomocí 

ojedinělých zdvihů po 20 cm s doplněním kolejového lože se zhutněním pojezdem souprav. 

Při poklesech nivelety koleje větším než 1,5 m se sanace provádí se snesením kolejového 

roštu, doplněním zemního tělesa pomocí nákladních automobilů s následným hutněním 

mechanismy, pokládkou kolejových polí a doplněním kolejového lože.  

Náklady na sanaci koleje NSK v úseku s výraznými důlními vlivy,  km 326,082-

328,670 činí po hrubém zaokrouhlení 107 350 000, Kč. Při sestavení nákladů se vycházelo 

z obdobných rozpočtů sanace koleje na trati s důlními vlivy s předpokládaným množstvím 

běžně používaných materiálů (haldovina, struska) a poklesech 0-540 cm, viz Příloha 13. 

Náklady byly stanoveny na základě sestavení rozpočtu v programu KROS Plus s cenovou 

úrovní roku 2011 a podrobně je uveden v Příloze 14 Rozpočty. 

Na zbývající části koleje km 328,670-331,400 na zkoumaném úseku se provede pouze 

doplnění kolejového lože, úprava GPK pomocí ASP. Náklady na zbylou část koleje s vlivy 

důlní činnosti a poklesy v rozmezí 0-200cm byly stanoveny na základě sestavení rozpočtu 

v programu KROS Plus s cenovou úrovní roku 2011 a podrobně jsou uvedeny v Příloze 14 a 

v Tab. 8.22. 

Náklady na sanaci zabezpečovacího zařízení NSZZ. Součástí sanace na předmětném 

úseku tratě je také venkovní část zabezpečovacího zařízení, kde bude potřeba provést opravy 

kolejových obvodů, demontáž a montáž návěstidel, regulace kolejových obvodů a světelných 

návěstidel,demontáž a montáž kolejových spojek, spojování kabelů a po dobu sanace ještě 

přechodné dopravní značení. Náklady na uvedené práce jsou stanoveny odhadem dle 

známých a dosud realizovaných sanací v obdobném úseku tratě, viz Tab. 8.23. 
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Tab. 8.22  Náklady na sanaci koleje s vlivy důlní činnosti v km 328,670-331,400  

 

Celkové náklady na sanaci koleje v úseku km 325,000-331,400 po zaokrouhlení činí:  

NSK = NSK 1 + NSK 2 = 107 350 000 +  620 000 = 107 970 000 Kč. 

Tab. 8.23  Náklady na sanaci zabezpečovacího zařízení 

Položka Materiál Práce Celkem 

Vytýčení kabelového vedení 0 10 000 10 000 

Zemní práce (kabelové vedení +návěstidla) 0 170 000 170 000 

Demontáž a montáž zabezpečovacího zařízení 800 000 800 000 1 600 000 

Celkem 800 000 980 000 1 780 000 

Náklady na sanaci trakčního vedení NSTV. Třetí částí sanace jsou úpravy trakčního 

vedení spočívající ve směrové a výškové regulaci trolejového vedení, nadbetonování základů 

podpěr a podpěry budou nastaveny do původní délky, upraveny budou závěsy trakčního 

vedení a kotvení trakčního vedení. Náklady na uvedené práce jsou stanoveny odhadem dle 

známých a dosud realizovaných sanací v obdobném úseku tratě, viz Tab. 8.24. 

Tab. 8.24  Náklady na sanaci trakčního vedení 

Položka Materiál Práce Celkem 

Základy 660 000 2 700 000 3 360 000 

Opravy stožárů 1 500 000 200 000 1 700 000 

Opravy vodičů a příslušenství 1 600 000 1 800 000 3 400 000 

Bezpečnostní nátěry 30 000 50 000 80 000 

Demontáž a montáž trakčního vedení 0 1 500 000 1 500 000 

Celkem 3 790 000 6 250 000 10 040 000 
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Celkové náklady na sanaci v předmětném úseku koleje a jeho potřebných součástí lze 

vyjádřit vztahem: 

NS = NSK + NSZZ + NSTV  

NS = 107 970 000 + 1 780 000 + 10 040 000 = 119 790 000 Kč 

S ohledem na skutečnost, že na zkoumaném úseku koleje km 325,000-331,400 jsou 

předpokládány poklesy v rozmezí 0-540 cm do vydobytí zásob, tj. do roku 2030-2050 to 

znamená, že do roku 2030 lze předpokládat realizaci 3 maximálně 4 sanací koleje č.1 

s doplněním materiálu a ostatních prvků, při zachování stávající sestavy železničního svršku a 

konstrukce trati včetně zabezpečovacího zařízení. Naproti tomu  nadvýšení sloupů trakčního 

vedení a výškové rezervy podpěr lze předpokládat jen 1x, maximálně 2x do roku 2030. 

Celkové náklady na sanaci předmětného úseku koleje do roku 2030 (předpoklad do 

vydobytí zásob), lze vyčíslit ve výši: 

Ns = 3 . (NSK + NSZZ ) + NSTV  

Ns = 3 . (107 970 000 + 1 780 000) + 10 040 000 = 339 290 000 Kč  

Celkové náklady na sanaci zkoumaného úseku koleje do vydobytí zásob (předpoklad 

rok 2030) lze očekávat ve výši 339 290 000 Kč. 

 

Náklady na modernizaci trati (po ukončení důlní činnosti) 

Po ukončení důlní činnosti se předpokládá modernizace předmětného úseku na 

koridorové parametry. Modernizace bude spočívat v použití nového tvaru kolejnic, 

betonových pražců, zřízení bezstykové koleje a konstrukčních vrstev včetně ostatních součástí 

tratí jako je sdělovací a zabezpečovací technika, ostatní kabelová vedení, trakční vedení apod. 

Předpokládané náklady na modernizaci koleje NMK, železničního svršku a železničního 

spodku po zaokrouhlení ve výši 283 600 000,-Kč byly stanoveny v programu KROS Plus 

s cenovou úrovní roku 2011 a podrobně jsou uvedeny v Příloze 14 Rozpočty. 

Náklady na modernizaci zabezpečovacího zařízení NMZZ.. Součástí modernizace 

daného úseku tratě je také venkovní část zabezpečovacího zařízení, kde bude nutno provést 

opravy a regulaci kolejových obvodů, demontáž a montáž návěstidel, demontáž a montáž 

kolejových spojek, spojování kabelů a po dobu realizace prací např. přechodné dopravní 

značení. Náklady na uvedené práce jsou stanoveny odhadem dle známých a dosud 

realizovaných modernizací tratí, viz Tab. 8.25. 
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Tab. 8.25  Náklady na modernizaci zabezpečovacího zařízení  

Položka Materiál Práce Celkem 

Vytýčení kabelového vedení 0 50 000 50 000 

Zemní práce (kabelové vedení +návěstidla) 3 000 000 450 000 3 450 000 

Demontáž a montáž zabezpečovacího zařízení 2 000 000 2 000 000 4 000 000 

Celkem 5 000 000 2 500 000 7 500 000 

Náklady na modernizaci trakčního vedení NMTV. Současně s modernizací koleje a 

zabezpečovacího zařízení jsou také úpravy trakčního vedení, spočívající v definitivní směrové 

a výškové úpravě trolejového vedení s úpravou závěsů trakčního vedení a případně kotvení 

trakčního vedení. Náklady na uvedené práce jsou stanoveny odhadem dle dosud 

realizovaných modernizací, viz Tab. 8.26. 

Tab. 8.26  Náklady na modernizaci trakčního vedení  

Položka Materiál Práce Celkem 

Základy 1 600 000 6 700 000 8 300 000 

Stožáry 4 000 000 1 500 000 5 500 000 

Vodiče a ostatní příslušenství  4 500 000 4 500 000 9 000 000 

Bezpečnostní nátěry 100 000 200 000 300 000 

Demontáž a montáž trakčního vedení 0 4 000 000 4 000 000 

Celkem 10 200 000 16 900 000 27 100 000 

Celkové náklady na modernizaci řešeného úseku koleje po roku 2030 (předpoklad 

do vydobytí zásob), lze po zaokrouhlení vyčíslit ve výši: 

NM = NMK  + NMZZ + NMTV   

NM = 283 600 000 + 7 500 000 + 27 100 000 = 318 200 000 Kč  

Celkové náklady na modernizaci trati po roce 2030, lze očekávat ve výši 318 200 000 Kč. 

 

Náklady na zrušení přejezdů  

Na modelovém úseku trati koleje č.1 jsou dva úrovňové přejezdy. První úrovňový 

přejezd v km 236,208 je délky 7 m a celkové šířky 17 m. Je za stanicí Louky nad Olší ve 

směru Karviná. K návrhu na jeho zrušení vedla jednak znalost místních poměrů a také to, že k 

nemovitostem se mohou jejich vlastnící dopravit využitím dalších místních komunikací. 

Zrušením uvedeného přejezdu se odstraní kolizní místo na trati a s výhledem modernizace 

trati na koridorové parametry by tento úrovňový přejezd nebylo možno zachovat. Náklady ve 

výši 650 000,- Kč po zaokrouhlení na zrušení úrovňového přejezdu byly stanoveny 
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v programu KROS Plus s cenovou úrovní roku 2011 a podrobně jsou uvedeny v Příloze 14 

této práce. 

Další úrovňový přejezd je na trati v km 328,670 s délkou 40m a šířkou 12 m. Jde o 

významný úrovňový železniční přejezd s velkým počtem projíždějící osobních i nákladních 

automobilů, který je spojnicí mezi městy Havířov a Karviná. Zrušení uvedeného přejezdu by 

znamenalo významné dopravní potíže, a proto je navrženo jeho zrušení a náhrada 

mimoúrovňovým křížením, což zvýší bezpečnost provozu jak na železnici, tak i na příslušné 

komunikaci II/475. Náklady na zrušení úrovňového přejezdu ve výši 1 800 000,-Kč po 

zaokrouhlení byly stanoveny v programu KROS Plus v s cenové úrovni roku 2011 a podrobně 

jsou uvedeny v Příloze 14. 

Zrušený přejezd v km 328,670 bude nahrazen mimoúrovňovým přejezdem formou 

mostní konstrukce předpokládané délky 70 m, doplněné o připojení na stávající komunikaci 

II/475 v předpokládané délce 260m. Náklady na zřízení tohoto nadjezdu byly stanoveny 

pouze odhadem dle dosud realizovaných mostních staveb obdobných rozměrů a typů, viz Tab. 

8.27. 

Tab. 8.27  Náklady na vybudování nového mostního objektu  

Objekt  Celkem 

Přípravné práce (průzkumy, dokumentace apod.) 1 700 000 

Zemní práce  2 000 000 

Základy  2 000 000 

Svislé konstrukce (výztuže, pilíře) 3 000 000 

Vodorovné konstrukce (deskové konstrukce, výplně za opěrami apod.) 12 000 000 

Komunikace  7 800 000 

Nátěry a izolace 1 500 000 

Ostatní konstrukce a práce (zábradlí, zkoušky, bourací práce) 5 000 000 

Celkem 35 000 000 

Celkové náklady na zrušení dvou úrovňových přejezdů a vybudování nového mostního 

objektu  po zaokrouhlení lze vyjádřit vztahem: 

NP = NP1  + NP2 + NMK   

NP = 650 000 + 1 800 000 + 35 000 000 = 37 450 000 

Celkové náklady na zrušení dvou úrovňových přejezdů a vybudování mostného objektu 

lze očekávat ve výši 37 450 000 Kč. 
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Celkové náklady na zajištění opatření pro zvýšení traťové rychlosti na koleji č. 1 v km 

325,000- 331,400 lze vyčíslit: 

Tab. 8.28  Celkové náklady potřebné pro zvýšení traťové rychlosti na koleji č.1  

Náklad   Celkem 

Náklady na sanaci koleje do vydobytí zásob 339 290 000 

Náklady na modernizaci tratě  318 200 000 

Náklady na zrušení přejezdů a výstavbu nového mostního objektu  37 450 000 

Náklady celkem 694 940 000 

 

8.3.6  Výpočet nákladů v úseku koleje č.1 km 331,400-331,630 

V uvedeném úseku koleje vyvíjí aktivní důlní činnosti Důl ČSM a Důl Darkov a 

předpokládaná doba ukončení těžby je v roce 2030 resp. 2040. Pro odeznění všech projevů 

důlní činnosti po ukončení těžby se počítá s obdobním 5-10 let. V posuzovaném úseku jsou 3 

koleje ve správě SŽDC SDC Ostrava, u kterých dle dlouhodobého sledování se provádějí 

sanace koleje v časovém rozmezí 2-3 let s cílem dosáhnout provozuschopného stavu pro 

předepsanou traťovou rychlost. Dle výhledu poklesů, které se čekávají v rozsahu 0-50 cm (viz 

Příloha 13), se sanace kolejí  obvykle provádějí bez snášení kolejového roštu.  

Náklady na sanaci koleje NSK v úseku s důlními vlivy km 331,400-331,630 činí po 

hrubém zaokrouhlení 410 000,-Kč. Při sestavení nákladů se vycházelo z obdobných rozpočtů 

sanace koleje na trati s důlními vlivy s předpokládaným množstvím běžně používaných 

materiálů (haldovina, struska) a poklesech 0-200 cm. Náklady byly stanoveny sestavením 

rozpočtu v programu KROS Plus v cenové úrovni roku 2011, viz Příloha 14 a   Tab. 8.29. 

Náklady na sanaci zabezpečovacího zařízení NSZZ.. Součástí sanace na předmětném 

úseku tratě je také venkovní část zabezpečovacího zařízení, kde bude žádoucí provést opravy 

kolejových obvodů, demontáž a montáž návěstidel, regulace kolejových obvodů a světelných 

návěstidel,demontáž a montáž kolejových spojek, spojování kabelů a po dobu sanace ještě 

přechodné dopravní značení. Náklady na uvedené práce jsou stanoveny odhadem dle 

známých a dosud realizovaných sanací v obdobném úseku tratě, viz Tab. 8.30. 

Náklady na sanaci trakčního vedení NSTV. Třetí částí sanace jsou úpravy trakčního 

vedení spočívající ve směrové a výškové regulaci trolejového vedení, nadbetonování základů 

podpěr, které budou nastaveny do původní délky, upraveny budou závěsy a kotvení trakčního 

vedení. Náklady na uvedené práce jsou stanoveny odhadem dle známých a dosud 

realizovaných sanací v obdobném úseku tratě, viz Tab. 8.31. 
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Tab. 8.29  Náklady na sanaci koleje s vlivy důlní činnosti v km 331,400-331,630  

 

Tab. 8.30  Náklady na sanaci zabezpečovacího zařízení  

Položka Materiál Práce Celkem 

Vytýčení kabelového vedení 0 10 000 10 000 

Zemní práce (kabelové vedení +návěstidla) 0 20 000 20 000 

Demontáž a montáž zabezpečovacího zařízení 70 000 70 000 140 000 

Celkem 70 000 100 000 170 000 

Tab. 8.31  Náklady na sanaci trakčního vedení  

Položka Materiál Práce Celkem 

Základy 60 000 230 000 290 000 

Opravy stožárů 130 000 30 000 160 000 

Opravy vodičů a příslušenství 140 000 150 000 290 000 

Bezpečnostní nátěry 10 000 10 000 20 000 

Demontáž a montáž trakčního vedení 0 130 000 130 000 

Celkem 340 000 550 000 890 000 

Celkové náklady na sanaci v předmětném úseku koleje a jeho potřebných součástí lze 

vyjádřit vztahem: 

NS = NSK + NSZZ + NSTV  

NS = 410 000 + 170 000 + 890 000 = 1 470 000 Kč 

S ohledem na skutečnost, že na zkoumaném úseku koleje km 331,400-331,630 jsou 

předpokládány poklesy v rozsahu 0-50 cm do vydobytí zásob uhlí, tj. do roku 2030. To 
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znamená, že do roku 2030 lze předpokládat realizaci 2, maximálně 3 sanací koleje č.1 

s doplněním materiálu, při zachování stávající konstrukce trati a zabezpečovacího zařízení. 

Naproti tomu provedení úprav sloupů trakčního vedení a výškové rezervy podpěr lze 

předpokládat maximálně jen 1 do roku 2030. Celkové náklady na sanaci předmětného 

úseku koleje do roku 2030 (předpoklad do vydobytí zásob), lze vyčíslit ve výši: 

Ns = 2 . NSK + NSZZ + NSTV  

Ns = 2 . 410 000 + 170 000 + 890 000 = 1 880 000 Kč  

Celkové náklady na sanaci zkoumaného úseku koleje do vydobytí zásob uhlí 

(předpoklad rok 2030) lze očekávat ve výši 1 880 000 Kč. 

 

Náklady na modernizaci trati (po ukončení důlní činnosti) 

Po ukončení důlní činnosti se předpokládá modernizace předmětného úseku na 

koridorové parametry. Modernizace bude spočívat v  použití nového tvaru kolejnic, 

betonových pražců, zřízení bezstykové koleje a konstrukčních vrstev včetně ostatních součástí 

tratí, jako je sdělovací a zabezpečovací technika, kabelová a trakční vedení aj. Předpokládané 

náklady na modernizaci koleje NMK, železničního svršku a železničního spodku ve výši 

11 700 000,-Kč po zaokrouhlení byly stanoveny v programu KROS Plus v cenové úrovni 

roku 2011 a podrobně jsou uvedeny v Příloze 14 Rozpočty. 

Náklady na modernizaci zabezpečovacího zařízení NMZZ.. Součástí modernizace 

daného úseku tratě je také venkovní část zabezpečovacího zařízení, kde bude nutno provést 

opravy a regulaci kolejových obvodů, demontáž a montáž kolejových spojek, spojování 

kabelů a po dobu realizace prací např. přechodné dopravní značení. Náklady na uvedené práce 

jsou stanoveny odhadem dle známých a dosud realizovaných modernizací tratí, viz Tab. 8.32. 

Náklady na modernizaci trakčního vedení NMTV. Současně s modernizací koleje a 

zabezpečovacího zařízení budou provedeny také úpravy trakčního vedení, spočívající ve 

směrové a výškové úpravě trolejového vedení s úpravou závěsů trakčního vedení a případně 

kotvení trakčního vedení. Náklady na uvedené práce jsou stanoveny odhadem dle dosud 

realizovaných modernizací, viz Tab. 8.33. 
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Tab. 8.32  Náklady na modernizaci zabezpečovacího zařízení  

Položka Materiál Práce Celkem 

Vytýčení kabelového vedení 0 10 000 10 000 

Zemní práce (kabelové vedení) 110 000 40 000 150 000 

Demontáž a montáž zabezpečovacího zařízení 80 000 80 000 160 000 

Celkem 190 000 130 000 320 000 

Tab. 8.33  Náklady na modernizaci trakčního vedení  

Položka Materiál Práce Celkem 

Základy 60 000 250 000 310 000 

Stožáry 150 000 60 000 210 000 

Vodiče a ostatní příslušenství  170 000 170 000 340 000 

Bezpečnostní nátěry 10 000 10 000 20 000 

Demontáž a montáž trakčního vedení 0 150 000 150 000 

Celkem 390 000 640 000 1 030 000 

Celkové náklady na modernizaci řešeného úseku koleje po roku 2030 (předpoklad 

do vydobytí zásob), lze po zaokrouhlení vyčíslit ve výši: 

NM = NMK  + NMZZ + NMTV   

NM = 11 700 000 + 320 000 + 1 030 000 = 13 050 000 Kč  

Celkové náklady na modernizaci trati po roce 2030, lze očekávat ve výši 13 050 000 Kč. 

Náklady na stavební úpravy zastávky Karviná Darkov 

Rozsah úprav zastávky Karviná Darkov byly stanoveny pouze odhadem a jejich 

upřesnění bude možné až po důkladném prozkoumání celé stanice. Výše nákladů na úpravy 

zastávky byly stanoveny odhadem úměrně k dosud realizovaným modernizacím různých typů 

zastávek, viz Tab. 8.34. 

Tab. 8.34  Náklady na stavební úpravy zastávky Karviná Darkov  

Objekt  Celkem 

Částečné rozebrání stávajícího objektu budovy zastávky (beton, zdivo aj.) 100 000 

Přístřešky pro cestující  500 000 

Osvětlení zastávky  800 000 

Zřízení nových nástupišť 5 500 000 

Ostatní přípojky a přeložky sítí  1 000 000 

Terénní úpravy  500 000 

Lávka pro pěší 1 500 000 

Ochranné prvky (protihluková stěna) 5 500 000 

Úprava přístupových ploch a parkovacích míst 1 000 000 

Celkem 16 400 000 
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Celkové náklady potřebné na zajištění opatření pro zvýšení traťové rychlosti na koleji 

č. 1 v km 331,400- 331,630. 

Tab. 8.35  Celkové náklady potřebné pro zvýšení traťové rychlosti na koleji č.1  

Náklad   Celkem 

Náklady na sanaci koleje do vydobytí zásob 1 880 000 

Náklady na modernizaci tratě  13 050 000 

Náklady na úpravu zastávky Karviná Darkov 16 400 000 

Náklady celkem 31 330 000 

 

8.4  Vyhodnocení navržených opatření a návrhu optimalizace 

Podle Tab. 8.28, kde byly shrnuty celkové náklady na optimalizační opatření pro 

zvýšení rychlosti v úseku koleje se stávající traťovou rychlostí 50 km/h, a Tab. 8.35, 

s celkovými náklady na opatření pro zvýšení rychlosti v úseku koleje se stávající traťovou 

rychlostí 40 km/h, byly stanoveny následující stupně optimalizace 1-4, představující náklady 

na navržená opatření, přehledně zobrazené v Grafu 8.5. Vyhodnocení opatření odpovídá 

skutečné potřebě, takže navržený model a metoda vyhovuje.  

Graf 8.5  Náklady na  optimalizaci koleje č. 1 v km 325,000-331,630 
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1. stupeň optimalizace navrhuje jako první a nejbližší opatření provedení pouze sanaci koleje 

tak, aby byl zajištěn provozuschopný stav koleje. Sanace koleje v uvedeném úseku km 

325,000-331,630 má za úkol pouze opakovaně odstranit důsledky důlní činnosti, které se na 

koleji projevují poklesovými kotlinami, nedovolenými šiřkami dilatačních spár, degradací 

kolejového lože a s tím souvisejícími změnami zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení. 

Náklady na sanaci koleje v předmětném úseku lze stanovit podle předchozích výpočtů 

a Tab. 8.28. a 8.35 jako náklady na prostou sanaci koleje ve výši: 

Ns = NS1 + NS2  

Ns = 339 290 000 + 1 880 000 = 341 170 000,-Kč  

Zobrazením nákladů v grafu tohoto prvního stupně optimalizace lze konstatovat, že 

uvedené náklady nemají žádný optimalizační přínos, neboť pouze zahlazují následky důlní 

činnosti v daném úseku tratě a z časového hlediska jde o opakované náklady na sanaci koleje, 

jejichž zdroje je nutno vytvořit.Vzhledem k charakteru prací je zdrojem financování, příslušná 

důlní společnost, která je dle Zákona 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství 

(Horní zákon) v platném znění povinna tvořit finanční prostředky na zahlazování důlní 

činnosti. Zbývající část finančních prostředků pak vynaloží provozovatel dráhy, tedy SŽDC 

SDC Ostrava, jako prostředky na běžnou údržbu dráhy.  

 

2. stupeň optimalizace v sobě nese návrhy na modernizaci tratě v daném úseku po 

předpokládaném ukončení dobývací činnosti. Mezi navržená opatření je zahrnuta 

modernizace železničního svršku a železničního spodku ve formě nových konstrukčních 

prvků, jako je tvar kolejnic, betonové pražce, pružné upevnění, zřízení konstrukční vrstvy 

apod.  Na trati je navržena také modernizace zabzpečovacího zařízení pro vyšší rychlosti a 

finální úprava trakčního vedení. Všechna navržená opatření jsou běžně užívána na 

koridorových tratích a konstruována pro maximální možné rychlosti.  

Náklady na modernizaci koleje v předmětném úseku byly stanoveny v předchozích 

kapitolách jako náklady na modernizaci koleje (1) včetně trakčního vedení a zabezpečovacího 

zařízení dle vztahu:  

NM(1) = NM1 + NM2 + 1/3 . NS   

NM(1) = 318 200 000 + 13 050 000 + 1/3 . 339 290 000 = 444 350 000,-Kč 
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Samotné náklady na modernizaci je nutno ještě navýšit o náklady na možnou poslední 

sanaci koleje (NS) potřebnou k odstranění zbývajících projevů důlních vlivů (viz kapitola 

8.3.5) náklady na sanaci koleje s předpokladem provádění sanací koleje, provedení sanačních 

prací se předpokládá pouze 3x. Na odstranění posledních zbývajícíh projevů důlní činnosti je 

možno stanovit pouze třetinový náklad z důvodu doznívající činnosti. 

Zobrazení uvedeného stupně optimalizace v grafu jednoznačně signalizuje, že platí 

vztah (8.6), tzn.  že vynaložené náklady resp. navržená modernizační opatření mají pro 

uvedený úsek koleje přínos a umožní zvýšit traťovou rychlost, avšak vyskytují se zde ještě 

některá omezení, jako například úrovňové přejezdy.   

 

3. stupeň optimalizace nese všechny modernizační prvky uvedené ve 2. stupni optimalizace, 

avšak doplněný řešením dalších omezení v úseku, především zrušením dvou zabezpečených 

úrovňových přejezdů a vybudováním mimoúrovňového křížení novým mostním objektem. 

Dalším prvkem modernizace je úprava zastávky Karviná Darkov, kde se předpokládá 

vybudování nových nástupišť se zastřešením a úprava stávajícího objektu staniční budovy.  

Náklady na další (druhou) modernizaci koleje v předmětném úseku včetně rušení 

přejezdů a úpravy zastávky jsou stanoveny předchozími výpočty a Tab. 8.28. a 8.35 

s označemím modernizace koleje (2) ve výši: 

NM(2) = NS + NM1 + NM2 + NP + NZ  

NM(2) = 339 290 000 + 318 200 000 + 13 050 000 + 37 450 000 +  16 400 000  

NM(2) = 724 390 000, 

Náklady na druhou modernizaci zahrnují všechna navržená a vyčíslená nutná opatření, 

na uvedeném úseku koleje, tj. náklady na sanaci koleje, náklady na modernizaci koleje, 

náklady na zrušení dvou úrovňových silničních přejezdů se zabezpečením a vybudování 

nového mimoúrovňového křížení silnic s tratí a jako poslední jsou přičleněny rovněž náklady 

na úpravu stávající zastávky Karviná Darkov.  

Vyčíslením uvedených nákladů a jejich zobrazením v grafu (Graf 8.5) je možno 

doložit, že navržená opatření dle vztahu (8.6) jsou pro uvedený úsek koleje přínosem a 

umožní zvýšit traťové rychlosti se současným zlepšením bezpečnosti provozu na dráze i na 

křižující pozemní komunikaci II/475 Havířov-Karviná. 
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4. stupeň optimalizace již jasně signalizuje, že zavedení jakýchkoliv dalších opatření pouze 

zvýší náklady bez efektu přínosu pro zkoumanou trať. Z uvedeného jasně vyplývá, že je 

bezpředmětné se tímto problémem zabývat, pokud by nešlo o jiné, než ekonomické a 

provozně technické přínosy. 

Podle výše uvedeného hodnocení, v jenotlivých stupních optimalizace, je možno 

jednoznačně stanovit jako přínosná v rámci optimnalizace zkoumaného úseku, a uznat 

navržená modernizační opatření. Jejich aplikaci na uvedeném úseku tratě lze doložit např. 

změnami jízdních dob mezi zastávkami. Dle stávajícíh platných jízdních řádů jsou na 

zkoumaném úseku trati zastávky uvedené v Tab. 8.36 a 8.37 doplněné o další údaje. 

Tab. 8.36  Změny jízdních dob na zkoumaném úseku koleje pro vlaky osobní dopravy 

  

Dle Tab. 8.36  pro osobní dopravu se zastavením ve všech stanicích a zastávkách na 

zkoumaném úseku tratě Český Těšín - Dětmartovice lze jednoznačně doložit, že zavedením 

optimalizačních opatření na uvedeném úseku se zvýší cestovní rychlost soupravy a tím zkrátí 

jízdní doba. Zvýšení rychlosti na 60 km/h znamená zkrácení jízdní doby o 4 minuty, případně 

zvýšení rychlosti na 70km/h zkrácení jízdní doby o 5,5 minuty. Zvýšení rychlosti na 80 km/h 

je na trati možné, avšak vzhledem ke vzdálenostem mezi zastávkami, by souprava tuto 

rychlost nevyvinula a pro regionální dopravu je tudíž uvedená rychlost neúčinná. Stejné 

podmínky platí rovněž pro opačný směr jízdy Dětmarovice - Český Těšín. Při skutečnosti, že 

na zkoumaném úseku tratě ve stanicích a zastávkách zastavuje 40 souprav osobních vlaků 

v obou směrech, je celková úspora času za 24 hodin při rychlosti 60 km/h 160 minut a při 

rychlosti 70 km/h pak 220 minut. 
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Tab. 8.37  Změny jízdních dob na zkoumaném úseku koleje pro rychlíkové soupravy 

  

V Tab. 8.37 je uvedený úsek trati popsán pro jízdu rychlíkových souprav, kde zvýšení 

cestovní rychlosti na 80km/h a vyšší je naopak žádoucí a představuje zkrácejí jízdní doby na 

daném úseku tratě minimálně o 6 minut. Dle stávajících platných jízdních řádů na 

zkoumaném úseku tratě ve stanicích Český Těšín, Karviná hl.n. a Dětmarovice projíždí nebo 

zastavuje 20 rychlíkových souprav v obou směrech, takže celková úspora času za 24 hodin při 

rychlosti 80 km/h je 120 minut a s možností dalšího zvýšení rychlosti až na 100 km/h je 

úspora jízdní doby 9 minut, což za 24 hodin činí 180 minut. 
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9  ZÁVĚRY 

9.1  Závěry k tématu disertační práce  

9.1.1  Řešení daného problému optimalizace 

Analýza stavu území Ostravské aglomerace ukázala, že se zde projevuje jednostranná 

orientace na průmysl, těžbu černého uhlí a strojírenskou výrobu se silnými dopravními a 

přepravními vztahy. Restrukturalizace průmyslu v regionu významným způsobem snížila 

průmyslovou výrobu a byla důvodem ke vzniku opuštěných průmyslových ploch a areálů, 

avšak na dopravní vztahy neměla tak razantní vliv. Co se týká kolejové dopravy, zůstala zde 

zachována rozsáhlá síť kolejových drah s propojením jednotlivých měst s centrem regionu a 

došlo také k dobudování železničních koridorů s možností napojení na evropské sítě směrem 

východ-západ a sever-jih. 

Analýzou dopravního systému v podmínkách Ostravské aglomerace byla zjištěna 

potřeba zaměřit se na ty části systému, které mohou působením provozních podmínek výrazně 

ohrozit fungování dopravního systému. Nejvíce je ovlivňována dopravní infrastruktura a to 

železniční tratě spolu s dalšími objekty potřebnými k obsluze a fungování dráhy jako součást 

dopravní cesty. I když podle statistiky tvoří železniční síť necelých 15 % z celkového rozsahu 

dopravní infrastruktury v ČR, jde o druhou nejdělší dopravní síť na území republiky, která 

však svými výkony zajišťuje téměř poloviční přepravu veškerého zboží a osob na území státu. 

Na základě provedené všeobecné analýzy drah, uvedených faktů a dat o drahách na 

území regionu a především na základě analýzy vlivu železniční dopravy na dopravní systém 

v Ostravské aglomeraci lze jednoznačně prokázat, že základním fenoménem je konstrukce 

tratě se všemi jejími prvky a je potřeba sledovat a řešit především jejich správnou funkčnost, 

provozuschopnost, bezpečnost, ekonomickou rentabilitu atd., tedy nalézt jakési optimum mezi 

všemi podmínkami.  

Pro posouzení a vyhledání všech možných a známých podmínek, které se u kolejové 

dopravy vyskytují slouží optimalizační aspekty které jsou v kapitole 7.2 této práce 

vyspecifikovány. Právě na základě stanovených optimalizačních aspektů bylo zjištěno, že 

velmi důležitým a nezbytným aspektem je uspořádání železničních drah a jejich součástí, 

které mohou druhotně ovlivňovat všechny ostatní aspekty.  
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Předmětem disertační práce bylo nalézt a ověřit vyhovující metodu optimalizace 

rekonstrukcí a údržby železniční sítě, s ověřením přikladem na vybrané trati v regionu. Byl 

navržen a teoreticky zdůvodněn použitelný model optimalizace a ověřen příkladem na 

konkrétní trati. Tyto úkoly byly v práci splněny. 

Prioritním cílem práce bylo, na základě analýz možných nedostatků nacházejících se 

na železniční trati ve formě různých omezení, navrhnout adekvátní typ opatření již 

v konkrétní podobě, posoudit jej a vyhodnotit jeho přínos převodem na finanční náklady. 

Uvedený přínos, nejen jeho finanční výše ale i provozní uplatnění, musí mít jednoznačně 

optimalizační efekt a byl aplikovatelný v praxi především na regionální úrovni. 

Prostředkem k řešení bylo sestavení modelu, tedy aplikaci navrženého postupu řešení 

s výběrem odpovídajících optimalizačních prostředků a určením vztahů mezi nimi tak, aby 

byl použitelný pro stanovení přínosu a technicko-ekonomických možností navržených 

opatření pro uspořádání drah na regionální úrovni. Aplikace byla provedena na konkrétním 

úseku tratě s různorodými podmínkami zahrnujícími dopravu dálkovou, regionální, osobní i 

nákladní, odlišné provozovatele a vlastníky dráhy, úsek na společném zemním tělese a 

v neposlední řadě také významné důlní vlivy typické pro Ostravskou aglomeraci. Právě 

s ústupem těžby lze předpokládat změny využití tratí např. pro vlakotramvaje, regionální 

dopravu apod. viz kapitola 6.3.4 V práci prezentované údaje, grafy a výpočty jednoznačně 

ukazují, že od určité výše vynaložených nákladů na řešení vybraného nedostatku je 

ekonomicky vhodné realizovat navržená opatření tak, aby byl jednoznačně ověřen jeho 

přínos. 

Výsledky aplikace teoretického modelu na skutečných datech dokládají správnost 

využití navrženého modelu. Je možno konstatovat, že výsledky výpočtů odpovídají praxi a 

model je použitelný.  

9.1.2  Možnosti dalšího rozvoje metody optimalizace železnic  

Optimalizace dopravy je rozsáhlou a aktuální problematikou, kterou je nutno pro 

neustálý vývoji nových materiálů, technologií a postupů sledovat a zavádět do praxe. 

Nejběžnějším optimalizačním aspektem je porovnávání vynaložených finančních prostředků 

na určitou jednotku, většinou odděleně od dalších porovnávaných kritérií.  

Železnice přispívají ke zvýšení životní úrovně lidí, přispívají také svým ekologicky 

motivovaným provozem ke zlepšování okolního prostředí. Ostrava, jako centrum regionu, je 
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dnes právě díky historicky rozsáhlému a bouřlivému vývoji drah v aglomeraci spojena se 

širokým okolím, což usnadňuje velkému počtu osob každodenní dojíždění za prací, do škol, 

kulturou apod. Vhodná geografická poloha regionu a pracovní příležitosti v průmyslu 

umožňují také významný pohyb osob z příhraničních oblastí Polska a Slovenska. Začleněním 

především regionálních drah do integrovaného dopravního systému na území regionu byla 

vytvořena vhodná alternativa individuální automobilové dopravě. Do systému jsou zapojeny 

tratě nebo části tratí celostátního i regionální významu s jednotným časově přestupným 

jízdným, tzn. že cestující může pokračovat na jeden doklad až do cílové stanice. Rozšiřování 

tohoto systému je velmi vhodnou alternativou neustále se narůstajícímu automobilovému 

provozu.  

9.2  Další rozvoj výzkumu v oblasti i jiných dopravních komunikací 

Na regionálních tratích, obdobných té jaká byla představena v modelu této práce, je 

potřeba věnovat velkou pozornost, nikoli pouze podle nákladů a zisků navrhovat jejich 

uzavírání a rušení a nejen železnic, ale všech komunikačních prostředků ve všech oblastech 

technických, komunikačních i kulturních a dalších humanitních oborů při plánování jejich 

rozvoje. Je vhodné posuzovat tyto regionální tratě také z globálního hlediska k danému 

regionu, z hledisek dostupnosti pro obyvatele a možnosti jejich dalšího využití, zkvalitnění a 

zatraktivnění této dopravy nejen novými vozidly, která jsou viditelná na první pohled, ale 

technickými opatřeními, jako je zkrácení jízdních dob mezi zastávkami, zkrácení doby 

nástupu a výstupu cestujících, zkvalitněním nástupu a výtupu použitím nízkopodlažních 

souprav a pododbně. Zkrácení nástupu a výstupu cestujících o 10 s představuje průměrné 

zvýšení cestovní rychlosti jízdy mezi dvěma zastávkami o 2 km/h.  

Na optimalizaci drah, především na regionální úrovni, je žádoucí nahlížet jako na 

zdroj potencionálního zvýšení přepravní kapacity v území, včetně využití vlečkových kolejí, a 

překračuje rámec této disertační práce. Problematiku je nutno dále rozvíjet například 

z hlediska spodní stavby drah, provozního zabezpečení, telematiky atd. Uvedené téma je 

svým rozsahem a hloubkou tak závažné, že z něho jednoznačně vyplývá doporučení 

k dalšímu zkoumání, jehož výstupy budou začleňovány do dalších hledisek a nových 

technických a technologických opatření, doplňování technických podmínek a norem v oblasti 

návrhu, realizace a provozování dopravních staveb, ale také různých humanitních hledisek ke 

stálé aktualitě doporučené metody optimalizace. 
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Výsledky aplikace teoretického modelu na skutečných datech dokládají správnost 

využití navrženého modelu. Aplikace byla provedena na konkrétním prvku železniční 

dopravní infrastruktury s regionálním provozem v Ostravské aglomeraci, kde byly metodou 

optimalizace odstraněny pro ověřovací příklad vybrané nedostatky. Prezentované údaje, grafy 

a výpočty jednoznačně ukazují, že od určité výše předpokládaných nákladů na odstranění 

vybraného nedostatku je ekonomicky vhodné určitá opatření realizovat a znamenají tak 

ekonomické i některé další  přínosy. 

K tomuto účelu budou ve smylu tématu a schválených tezí sloužit v této práci 

vypracovaný a na experimentálním případu ověřený teoretický model a postupy jeho použití.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

  126 

10  LITERATURA 

[1] KUTA, V. Rozvojové problémy Ostravské aglomerace. In: Mezinárodní konference a 

odborná výstava TRANSPORT 2001. Ostrava: Sdružení pro obnovu severní Moravy a 

Slezska, 2001, s. 28-35. 

[2] TRAMBA, D. České aglomerace. In: makroekonomika [online]. 2009 

[cit. 2011-05-11]. Dostupné z: http://makroekonomika.wz.cz/aglomerace.htm 

[3] OKD a.s. IMGE. Poklesy z předpokládaného dobývání v roce 2007, Karvinská část 

OKD, a.s. [1:10000]. Ostrava: OKD a.s., 2006.   

[4] Průmyslové zóny. In: denik [online]. © 2005 [cit. 2010-10-28]. Dostupné z:  

http://www.denik.cz 

[5] Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na období let 2007 – 2013. Příloha 

k usnesení vlády ze dne 17. května 2006 č. 560. In: czechinvest [online]. © 1994-

 2012 [cit. 2011-05-13]. Dostupné z: http://www.czechinvest.org/ke-stazeni 

[6] FERBER, U., P. NATHANAIL , J. B. JACKSON , M. GORSKI , R. KRYZWON , L. 

ROBIEC , D. PETRÍKOVÁ a M. FINKA.  Brownfields příručka. Praha: ČKAIT, 

2006.  

[7] Nápravná opatření - Laguny Ostramo. In: geosan group [online]. © 2011   

[cit. 2011-08-01].  Dostupné z: http://www.geosan-group.cz 

[8] DIRNER, V. Ochrana životního prostředí: základy, plánování, technologie, 

ekonomika, právo a management. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 1997. 333s. 

ISBN 80-707-8490-3. 

[9] OŽANOVÁ, E. Vlivy důlní činnosti na železnice a související objekty. In: seminář 

Dopravní stavby v území se zvláštními podmínkami realizace. Ostrava: VŠB-TU 

Ostrava a ČKAIT OK Ostrava, 2007, s. 11-34.  

[10] BARTOŠ, P. Využití brownfields pro podnikatelské účely. In: Sborník referátů 

z odborné konference Průmyslová krajina. Opava: Slezská univerzita, Obchodně 

podnikatelská fakulta v Karviné, 2004. ISBN 80-724-8231-9.  

[11] ŘEZÁČ, M., I. MAHDALOVÁ, L. HUDEČEK, E. OŽANOVÁ, D. LIEBELOVÁ a 

V. ŠKVAIN. Postavení a možnosti logistické infrastruktury v Moravskoslezském kraji 

s důrazem na vybudování veřejného logistického centra. Operační program 

Infrastruktura, číslo projektu OP 342 7011/1503, Ostrava: Ministerstvo dopravy, 

2007. 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

  127 

[12] ČSN 73 0039. Navrhování objektů na poddolované území. Praha: Vydavatelství 

norem, 1990. Třídící znak 730039. 

[13] KOTAS, P. Dopravní systémy a stavby: základy, plánování, technologie, ekonomika, 

právo a management. Vyd. 2. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 2007. 353 s. ISBN 80-

010-2321-4.  

[14] VONKA, J. Osobní doprava. Vyd. 2., zkr. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. 

162 s. ISBN 80-719-4630-3. 

[15] ČESKO. Zákon č. 266 o drahách. In: Sbírka zákonů České republiky. 1994.  

[16] HUDEČEK, L. Vliv zvláštních podmínek na konstrukce dopravních staveb v procesu 

zkoumání a stanovování spolehlivosti dopravního systému: autoreferát disertační 

práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. 40 s. ISBN 978-802-4817-

996.  

[17] TOUFAR, P. Pára na kolejích. Praha: Albatros, 1980. ISBN 13-790-80-14/556. 

[18] SCHREIER, P. Příběhy z dějin našich drah. Praha: Mladá fronta, 2009, 207 s. ISBN 

978-802-0415-059. 

[19] Historie Košicko-bohumínské dráhy. In: Historie Košicko-bohumínské dráhy [online]. 

[cit. 2011-10-07]. Dostupné z: http://pkms.webzdarma.cz/historiekbd.html 

[20] Košicko-bohumínská dráha. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 8. 4. 2011 

[cit. 2011-04-30]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Košicko-bohumínská dráha 

[21] Báňská dráha. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 3. 5. 2011 

[cit. 2011-05-18]. Dostupné z:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Báňská dráha 

[22] DUŠEK, P. Encyklopedie městské dopravy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: 

Libri, s.r.o., 2003. ISBN 80-7277-159-0. 

[23]  BAKALA, J. a kol. Orlová 1223-1973 historie a současnost města. Ostrava: Profil,  

1973. 48-005-73. 

[24] Historie MHD v Ostravě. In: Dopravní podnik Ostrava a.s. [online]. © 2006 

[cit. 2011-05-31].  Dostupné z: http://dpo.cz/historie/historie.htm 

[25] Zásady modernizace ŽDC. In: szdc. [online]. © 2009 [cit. 2011-05-18].  Dostupné z:   

http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/zasady-modernizace.html 

[26]  OŽANOVÁ, E. Integrované dopravní systémy hromadné přepravy osob. In: Sborník 

vědeckých prací VŠB-TU Ostrava FAST. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 

[27] Dopravní a inženýrské projekty s.r.o. Kolejové spojení Orlové s Ostravou systémem 

vlakotramvaje. Praha: Dopravní a inženýrské projekty s.r.o. (DIPRO s. r.o.),  2006. 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

  128 

[28] Dopravní projektování spol. s r.o. Územně technická studie kolejového spojení Orlová 

– Ostrava systémem vlakotramvaje. Ostrava: Dopravní projektování spol. s r.o., 2007. 

[29] Dopravní projektování spol. s r.o.  Posouzení provozně-technických možností 

uplatnění systému lehké kolejové dopravy v moravskoslezském kraji se zaměřením na 

propojení do kolejové sítě tramvajové dráhy v Ostravě. Ostrava: Dopravní 

projektování spol. s r.o.,  2008. 

[30] ŠTĚRBA, R. a O. PASTOR. Osobní doprava v území a regionech. Vyd. 1. Praha: 

Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-010-3185-3.  

[31] EKBERG, A. a  B. PALUSSON. INNOTRACK. Inovative Track Systéme. Concluding 

Technical Report. Solna: Intellecta Infolog, 2010. ISBN 978-2-7461-1850-8. 

[32] První zkušební úsek pevné jízdní dráhy v České republice. Sdružení přátel železnic. 

In: spz [online]. [cit. 2011-08-12].   Dostupné z:   http://spz.logout.cz/infra/pjd_1.html 

[33] Analýza SWOT. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 24. 1. 2011 

[cit. 2011-01-31]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT 

[34] Tarifní zóny ODIS. In: Dopravní podnik Ostrava a.s. [online]. © 2006 [2011-08-27]. 

Dostupné z: http://www.dpo.cz/jizdne/zony.htm 

[35] Jednotky elektrické jednosystémové. In: vlaky.net [online]. © 2011[2011-08-27]. 

Dostupné z:   http://www.vlaky.net/servis/galeria.as 

[36] MAFRA a.s. City Elefant - pantograf, který je lepší než Pendolino. In: idnes [online]. 

© 1999-2012 [2008-06-05]. Dostupné z: 

http://technet.idnes.cz/city-elefant-pantograf-ktery-je-lepsi-nez-pendolino-fhw-

/tec_technika.aspx?c=A080406_170731_tec_technika_rja 

[37] Drápal, F. Integrované dopravní systémy. In: ids [online]. © 2006-2012  

[cit. 2011-03-15]. Dostupné z:   http://www.ids.zastavka.net/id-uvod 

[38] Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. In: kordis [online].  

[cit. 2011-03-15]. Dostupné z:   http://www.kordis.cz/ 

[39] Drápal, F. Městská hromadná doprava. In: mhd.zastavka [online]. © 2004-2012  

[cit. 2011-06-29]. Dostupné z: http://www.mhd.zastavka.net/fd-uvod/ 

[40] Železniční trať Bohumín – Čadca. In: Wikipedia: the free encyclopedia  [online]. 2011 

[cit. 2011-04-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Trať_320 

[41] Druhý železniční koridor. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2011  

[cit. 2011-04-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Druhý_železniční_koridor 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

  129 

[42] Železniční trať Ostrava Svinov – Český Těšín. In: Wikipedia: the free encyclopedia 

[online]. 2011 [cit. 2011-04-19]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Železniční_trať_Ostrava-Svinov_-_Český_Těšín 

[43] Mapa obvodu SŽDC SDC Ostrava. In: szdc [online]. [cit. 2011-05-25]. Dostupné z: 

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/sdc-ostrava/obrazky/mapa-

obvodu-large_tn.jpg 

[44] České dráhy – mapa železniční sítě. In: České dráhy a.s. [online]. © 2009  

[cit. 2011-05-30].   Dostupné z:  http://www.cd.cz/mapa 

[45] Český statistický úřad, statistiky, doprava, časové řady, naturální ukazatele. In: ČSÚ 

[online]. © 2012[cit. 2012-01-21]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/naturalni_ukazatele_casove_rady 

[46] Dopravní prostředek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2011 

 [cit. 2011-05-31].  Dostupné z:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravní_prostředek 

[47] Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých 

škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií. In: vsb [online]. © 2009-

2011[cit. 2011-03-01]. Dostupné z: http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/ucebni-opory 

[48] ČSN EN 13848-5+A1 (73 6359). Železniční aplikace – Kolej – Kvalita geometrie 

koleje – Část 5: Hladiny kvality geometrie – Běžná kolej. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2008. Třídící znak 736359. 

[49] ČSN 73 6360-1. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha-Část 1: Projektování. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2008. Třídící znak 736360. 

[50] ČSN  73 6360-2. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a 

její prostorová poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. Třídící znak 736360. 

[51] Předpis SŽDC S3. Železniční svršek. Praha: SŽDC, 2008. 

[52] Předpis SŽDC S4. Železniční spodek. Praha: TUČD, 1998. 

[53] JANAS, P. a M. KREJSA. Numerický výpočet pravděpodobností užitím useknutých 

histogramů při posuzování spolehlivosti konstrukcí. In: Sborník vědeckých prací VŠB-

TU Ostrava FAST. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002. 

[54] HUDEČEK, L. a M. ŘEZÁČ. Návrh obecného modelu pro určování spolehlivosti 

dopravních staveb v inundačních územích.  Závěrečná zpráva interního grantu FAST. 

Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001.  



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

  130 

[55] Celostátní informační systém o jízdních řádech. In: CIS JŘ [online]. [cit. 2011-04-29].  

Dostupné z: http://portal.idos.cz/Train/Search.aspx?type 

[56] 160. let Severní dráhy císaře Ferdinanda.  In: rosmus [online]. [cit. 2011-07-16].  

Dostupné z: http://www.rosmus.cz/dokumenty/160-let-drahy-cisare-ferdinanda-1841-

2001.pdf 

[57] Jízdní řád spoje 320 Čadca – Dětmarovice. Portál CIS JŘ . In: gvd [online]. [cit. 2011-

06-12].  Dostupné z:  http://gvd.cd.cz/gvd/CZ_k320z_110612_01.pdf 

[58] Železniční zastávka Darkov. In: panoramio [online]. [cit. 2011-08-12].  Dostupné z:     

http://www.panoramio.com/photo/42687353?source=wapi&referrer=kh.google.com 

[59] OKD a.s. Důl ČSM. Poklesy ze skutečně odrubaných ploch 2001 - 2010. [1:10000]. 

Ostrava: OKD a.s. Důl ČSM, 2010.   

[60] OKD a.s. Důl ČSM. Poklesy do vydobytí 2011 - 2026. [1:10000]. Ostrava: OKD a.s. 

Důl ČSM, 2010.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

  131 

11 SEZNAM VLASTNÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI  

[1] OŽANOVÁ, E. Vlivy důlní činnosti na železnice a související objekty. In: seminář 

Dopravní stavby v území se zvláštními podmínkami realizace. Ostrava: VŠB TU-

Ostrava a ČKAIT OK Ostrava, 2007, s. 11-34.  

[2] OŽANOVÁ, E. a L. HUDEČEK. Alternative use of rail infrastructure in passenger 

transport, (Alternativní využití kolejové infrastruktury v osobní dopravě). In: 10th 

International Scientific Conference MOBILITA´07. Bratislava: Slovenská technická 

univerzita v Bratislave – Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2007, s. 247-254. ISBN 

978-80-227-2648-1. 

[3] Ministerstvo dopravy. Operační program Infrastruktura, číslo projektu 342 7011/1503 

pod názvem „Postavení a možnosti logistické infrastruktury v Moravskoslezském kraji 

s důrazem na vybudování veřejného logistického centra“,  I.-III. etapa, Ostrava: VŠB-

TUO FS, 2007-2008 

[4] ŘEZÁČ, M., E. OŽANOVÁ, L. HUDEČEK a V. ŠKVAIN. Vyhodnocení dislokace 

veřejného logistického centra v Moravskoslezském kraji. In: Ekonomicko-technická 

revue Doprava. Praha: Ministerstvo dopravy v CDV, 2007, roč. 49, č. 6, s. 22-25. 

ISSN 0012-5520. 

[5] ŘEZÁČ, M., L. HUDEČEK, E. OŽANOVÁ a V. ŠKVAIN. Posouzení logistických 

center ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje. In: XI. Mezinárodní 

konference a odborná výstava TRANSPORT 2007, Ostrava: Sdružení pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje a VŠB TU-Ostrava, 2007, s. 191-198. ISBN 978-80-248-

1643-2.  

[6] OŽANOVÁ, E. Podmínky pro navrhování tramvajových tratí v tělese místních 

komunikací. In: X. Odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2008, 

Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební Brno, 2008, s. 182, ISBN 978-80-86433-45-5.  

[7] OŽANOVÁ, E. Integrované dopravní systémy hromadné přepravy osob. In: Sborník 

vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební, č. 1, 2008. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 

2008, s. 295-301. ISSN 1213-1962. ISBN 978-80-248-1883-2.  

[8] ŘEZÁČ, M., L. HUDEČEK a E. OŽANOVÁ. Analýza ekonomických parametrů 

návrhu umístění logistických center ve vybraných lokalitách Moravskoslezského 

kraje. In: Konference s mezinárodní účastí Realizácia a ekonomika staveb. Tatranská 

Lomnica: STU Bratislava, 2008, s. 6. ISBN 978-80-232-0291-5.  



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

  132 

[9] OŽANOVÁ E. Infrastruktura integrovaného dopravního systému v Ostravě. In: 11. 

odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2009. Brno: VUT v Brně, 

Fakulta stavební Brno, 2009, s. 173. ISBN 978-80-214-3810-1.  

[10] HUDEČEK, L., E. OŽANOVÁ a M. ŘEZÁČ. Odhlučnění tramvajové trati. In: XII. 

Mezinárodní vědecká konference ke 110. výročí založení FAST VUT a XIII. Výročí 

Stavebních veletrhů Brno. Brno: CERM s.r.o., Brno, 2009, s. 182. ISBN 978-80-7204-

629-4.  

[11] OŽANOVÁ, E. Infrastructure of a transportation system in Ostrava region. In: 1. 

Mezinárodní doktorandská konference stavebnictví a architektury MLADÝ VEDEC. 

Podbanské: Technická univerzita Košice, Stavební fakulta, 2009. ISBN 978-80-553-

0176-1. 

[12] ŘEZÁČ, M., E. OŽANOVÁ a L. HUDEČEK. Public logistics center in the Czech - 

Polish border area. In: Konferencja naukowo-techniczna LOGITRANS 2009. Szczyrk: 

Politechnika Radomska, Wydzial transportu i elektrotechniki, Zaklad politechniczny 

Politechniki Radomskiej, 2009, s. 188. ISSN 1230-7823.  

[13] OŽANOVÁ, E. a L. HUDEČEK. Aplikace prvků snižujících vibrace na ulici Závodní 

v Ostravě. In: 5. konferencia s medzinárodnou účastku POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE A 

DRÁHY Aplikácie nových legislatívných predpisov a noriem v dopravnom 

staviteľstve. Herľany: Technická univerzita Košiciach, Stavebná fakulta, 2009,. s. 13. 

ISBN 978-80-553-0328-4.  

[14] OŽANOVÁ, E. Zahlazování následků hornické činnosti v krajině. In: seminář 

Železniční dopravní cesta 2010. Děčín: VOŠ a SPŠ stavební Děčín, 2010, s. 55-62. 

ISBN 978-80-254-6195-2.  

[15] OŽANOVÁ, E. Prohořívání zemních těles z haldoviny. In: seminář Železniční 

dopravní cesta 2010. Děčín: VOŠ a SPŠ stavební Děčín, 2010, s. 85-92. ISBN 978-

80-254-6195-2.  

[16] OŽANOVÁ, E. a E. PANULINOVÁ. Přestupní uzly integrované dopravy. In: 

Ekonomicko-technická revue Doprava 2/2010. Praha: Ministerstvo dopravy v CDV, 

2010, ISSN 0012-5520. 

[17] HUDEČEK, L., E. OŽANOVÁ a J. KRAMNÝ. Enviromentální aspekt tramvajových 

tratí. Nová železniční technika. Brno: KPM CONSULT, a.s., 2010, č. 6, s. 10-14. 

ISSN 1210–3942. 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

  133 

[18] HUDEČEK, L., E. OŽANOVÁ a J. KRAMNÝ. Enviromentální aspekt tramvajových 

tratí. In:  Environmentální aspekty dopravních staveb. Brno: AKADEMICKÉ 

NAKLADELTVÍ CERM®, s.r.o., 2010, s. 31-38. 81 s. ISBN 978-80-7204-696-6. 

[19] OŽANOVÁ, E., L. HUDEČEK a J. KRAMNÝ. Snižování hlučnosti tramvajových 

tratí aplikací pryžových materiálů v podmínkách dopravního podniku Ostrava a.s. In: 

Dopravná infraštruktúra v mestách: (7. medzinárodná konferencia). Žilina: EDIS 

vydavateĺstvo ŽU, 2010, s. 54. 57 s. ISBN 978-80-554-0254-3. 

[20] ŘEZÁČ, M. a E. OŽANOVÁ. Segregace kolejové a nekolejové dopravy na 

městských komunikacích. In: konference s mezinárodní účastí Bezpečnost dopravy na 

pozemních komunikáciách. Dom techniky Košice, 2010, s. 97-100, ISBN 978-80-232-

0303-0. EAN 9788023203080. 

[21] OŽANOVÁ, E., L. HUDEČEK a H. LAHUTA. Dopravní stavby. VŠB-TU Ostrava 

Fakulta strojní. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 137 s. ISBN 978-80-

7204-726-0. Dostupné z: http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/ucebni-opory 

[22] HUDEČEK, L., E. OŽANOVÁ a O. ROHÁČ. Železniční stavby. VŠB-TU Ostrava 

Fakulta strojní 2010. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 169 s. ISBN 

978-80-7204-729-1. Dostupné z: http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/ucebni-opory 

[23] OŽANOVÁ, E. a J. KRAMNÝ. Zavádění nových stavebních prvků v tramvajové 

dopravě na městských komunikacích. In: 11th International Scientific Conference 

MOBILITA ´11. Bratislava: STU Stavebná fakulta, 2011, s. 70. ISBN 978-80-227-

3514-8. 

[24] OŽANOVÁ, E., L. HUDEČEK a J. KRAMNÝ. Vliv špičkové frekvence v oblasti 200 

– 300 Hz na hodnocení odhlučňovacích opatření tramvajových tratí. In: 5th 

International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures 

and Wind Engineering, Jasná pod Chopkom: University in Žilina, 2011, s. 51-54. 

ISBN 978-80-554-0354-0.  

[25] HUDEČEK L., J. KRAMNÝ a E. OŽANOVÁ. Vliv konstrukce koleje na detekci 

plochých kol. Sborník vědeckých prací VŠB TU Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, 

řada stavební. s. 205–208. ISSN 1213-1962. 

[26] OŽANOVÁ E. a O. ROHÁČ. Dopad důlní činnosti na vlečkovou síť společnosti 

AWT a.s. Sborník vědeckých prací VŠB TU Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada 

stavební. s.217–222. ISSN 1213-1962. 

 

 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

  134 

12  SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 3.1  Území MSK s páteřními železničními trasami a vyznačeným územím s důlními 

     vlivy [2] 

Obr. 3.2  Příklad z výřezu mapy poklesů s izokatabázami a skupinami staveb [3] 

Obr. 5.1  Výstavba pevné jízdní dráhy sytému Rheda v roce 2005 (Zdroj SPŽ) 

Obr. 5.2  Základní součásti dvouvrstvé konstrukce dráhy a zkušební úsek  

Obr. 6.1  Síť úzkorozchodných drah v ostravském regionu (Zdroj DP) 

Obr. 6.2  Výřez mapy zobrazující tratě SDC Ostrava v Ostravské aglomeraci (Zdroj SŽDC) 

Obr. 6.3  Mapa tratí ve správě SDC Ostrava (Zdroj SŽDC) 

Obr. 6.4  Vlečky na území ČR ve vlastnictví společnosti AWT a.s. (Zdroj AWT) 

Obr. 6.5  Schéma vlečkové sítě AWT v Ostravském regionu, stav v roce 1990 (Zdroj AWT) 

Obr. 6.6  Tarifní zóny v ODIS platné od 28.8.2011 (Zdroj DPO) 

Obr. 6.7  Linky S1-S8 a R1 a R2 na železniční síti zařazené do ODIS (Zdroj SŽDC) 

Obr. 6.8  Doporučené trasy lehké kolejové dopravy v MSK  (Zdroj DP) 

Obr. 6.9  Příklady vizualizace vedení vlakotramvaje v Orlové (Zdroj DIPRO s.r.o.)  

Obr. 8.1  Blokové schéma optimalizace železničních drah v Ostravské aglomeraci 

Obr. 8.2  Trať v úseku Louky nad Olší – Karviná s projevy důlní činnosti  

Obr. 8.3  Zastávka Karviná Dakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

  135 

13  SEZNAM TABULEK 

Tab. 3.1  Základní charakteristiky Moravskoslezského kraje (Zdroj ČSÚ) 

Tab. 3.2  Přehled největších aglomerací ČR nad 20 tisíc obyvatel (Zdroj [2]) 

Tab. 3.3  Podíl pracovníků v odvětvích hospodářství v Ostravské aglomeraci [1] 

Tab. 3.4  Porovnání podílu významných odvětví průmyslu na celkovém počtu pracovníků a na  

               počtu pracovníků v průmyslu v Ostravské aglomeraci [1] 

Tab. 3.5  Rozdělení objektů do skupin [13] 

Tab. 5.1  Orientační hodnoty vybraných parametrů dopravních prostředků [14] 

Tab. 5.2  Dopravní infrastruktura – dráhy v ČR 

Tab. 5.3  Dopravní infrastruktura – silniční doprava v ČR 

Tab. 5.4  Dopravní infrastruktura – městská hromadná doprava v ČR 

Tab. 5.5  Dopravní infrastruktura – splavné vodní cesty v ČR 

Tab. 5.6  Dopravní infrastruktura – letecká doprava v ČR 

Tab. 5.7  Dopravní infrastruktura – potrubní doprava v ČR 

Tab. 5.8  Analýza dopravní infrastruktury – porovnání rozsahu dle jednotlivých druhů 

Tab. 5.9  Souhrnný přehled rozsahu dopravní infrastruktury dle druhů dopravy 

Tab. 6.1  Vývoj dopravní infrastruktury v letech 2005-2009 v Moravskoslezském kraji  

Tab. 6.2  Výkony železniční dopravy podle krajů v roce 2009 (Zdroj MDČR) 

Tab. 6.3  Vybrané ukazatele dopravy v Moravskoslezském kraji(Zdroj MDČR) 

Tab. 6.4  Přehled výstavby některých úseků II. koridoru v MSK (Zdroj SŽDC) 

Tab. 6.5  Trať Jablunkov-Bohumín řády kolejí č.1 a č.2 

Tab. 6.6  Trať Jablunkov-Bohumín traťová rychlost v koleji č.1 a č.2 

Tab. 6.7  Trať Jablunkov-Bohumín tvary kolejnic v kolejnicových pásech koleje č. 1 a 2 

Tab. 6.8  Trať Hranice na Moravě–Bohumín řády kolejí č.1 a č. 2 

Tab. 6.9  Trať Hranice na Moravě–Bohumín traťová rychlost v koleji č.1 a č.2 

Tab. 6.10  Trať Hranice na Moravě–Bohumín tvary kolejnic v kolejnicových pásech 

Tab. 6.11  Vlečková kolej Havířov-pst. Prostřední Suchá (PSA)-pst. Karviná Doly tvary 

      kolejnic v kolejnicových pásech  

Tab. 6.12  Vlečková kolej žst. Louky nad Olší – pst. Ká Doly – pst. Doubrava tvary kolejnic v 

      kolejnicových pásech  

Tab. 6.13  Množství přepravených osob nebo zátěže 

Tab. 6.14  Kapacita používaných železničních dopravních prostředků 

Tab. 6.15  Maximální rychlost pohybu železničních dopravních prostředků 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

  136 

Tab. 6.16  Propustná výkonnost železniční dopravy 

Tab. 6.17  Energetická náročnost železniční dopravy 

Tab. 6.18  Rozsah ovlivnění území železniční dopravou 

Tab. 6.19  Rozsah vlivu železniční dopravy na dopravní systém 

Tab. 6.20  Rozsah vlivu na životní prostředí 

Tab. 6.21  Existence opatření a stupeň jejich aplikace na odstranění (zmírnění) účinků 

Tab. 6.22  Míra řešení problematiky vlivu dopravní infrastruktury v normách 

Tab. 6.23  Vyhodnocení rozsahu vlivu žel dopravy na infrastrukturu v regionu 

Tab. 8.1  Možnosti využití silných stránek ke zhodnocení příležitostí 

Tab. 8.2  Možnosti využití slabých stránek ke zhodnocení příležitostí  

Tab. 8.3  Možnosti využití silných stránek k odstranění rizik  

Tab. 8.4  Možnosti využití silných stránek k odstranění rizik 

Tab. 8.5  Zhodnocení příležitostí 

Tab. 8.6  Odstranění slabých stránek 

Tab. 8.7  Odstranění rizik 

Tab. 8.8  Odstranění slabých stránek 

Tab. 8.9  Tabulka pořadí  

Tab. 8.10  Tabulka četností 

Tab. 8.11  Provozní nedostatky železničních drah  

Tab. 8.12  Konstrukční nedostatky železničních drah  

Tab. 8.13  Řády koleje č.1 v úseku Český Těšín - Dětmarovice  

Tab. 8.14  Traťová rychlost v koleji č.1 v úseku Český Těšín – Dětmarovice 

Tab. 8.15  Základní charakteristiky kolejnic v koleji č. 1 ve vybraném úseku tratě  

Tab. 8.16  Základní charakteristiky pražců v koleji č. 1 ve vybraném úseku tratě  

Tab. 8.17  Základní charakteristiky sklonových poměrů, traťové rychlosti a vlivů důlní  

                 činnosti v koleji č. 1 ve vybraném úseku tratě  

Tab. 8.18  Vytipované základní nedostatky na vybraném úseku tratě 

Tab. 8.19  Popis postupu posouzení ve vybraných úsecích tratě 

Tab. 8.20  Popis prvků ovlivňující rychlost ve vybraných úsecích tratě 

Tab. 8.21  Návrh opatření pro zvýšení rychlosti na vybraných úsecích tratě 

Tab. 8.22  Náklady na sanaci koleje s vlivy důlní činnosti v km 328,670-331,400 

Tab. 8.23  Náklady na sanaci zabezpečovacího zařízení 

Tab. 8.24  Náklady na sanaci trakčního vedení 

Tab. 8.25  Náklady na modernizaci zabezpečovacího zařízení 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

  137 

Tab. 8.26  Náklady na modernizaci trakčního vedení 

Tab. 8.27  Náklady na vybudování nového mostního objektu 

Tab. 8.28  Celkové náklady potřebné pro zvýšení traťové rychlosti na koleji č.1 

Tab. 8.29  Náklady na sanaci koleje s vlivy důlní činnosti v km 331,400-331,630 

Tab. 8.30  Náklady na sanaci zabezpečovacího zařízení 

Tab. 8.31  Náklady na sanaci trakčního vedení 

Tab. 8.32  Náklady na modernizaci zabezpečovacího zařízení 

Tab. 8.33  Náklady na modernizaci trakčního vedení 

Tab. 8.34  Náklady na stavební úpravy zastávky Karviná Darkov 

Tab. 8.35  Celkové náklady potřebné pro zvýšení traťové rychlosti na koleji č.1 

Tab. 8.36  Změny jízdních dob na zkoumaném úseku koleje pro vlaky osobní dopravy 

Tab. 8.37  Změny jízdních dob na zkoumaném úseku koleje pro rychlíkové soupravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

  138 

14  SEZNAM GRAFŮ 

Graf 3.1  Srovnání počtu obyvatel aglomerací největších českých měst [Zdroj MVCR] 

Graf 5.1  Rozsah dopravní infrastruktury v ČR dle jednotlivých druhů doprav v % 

Graf 6.1  Vyhodnocení analýzy vlivu železniční dopravy na dopravní systém v Ostravské 

     aglomeraci  

Graf 8.1  Normální rozdělení výměny kolejnic na koleji č. 1 trati Přerov – Bohumín  

Graf 8.2  Histogram výměny kolejnic na koleji č. 1 trati Přerov – Bohumín 

Graf 8.3  Nákladová funkce 

Graf 8.4  Průběh traťové rychlosti na sledovaném úseku koleje č.1 km 319,971-339,611 

Graf 8.5  Náklady na optimalizaci koleje č. 1 v km 325,000-331,630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 

  139 

15  SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1  Fotodokumentace 

Příloha 2  Regenerace opuštěných průmyslových ploch 

Příloha 3  Organizace dopravy 

Příloha 4  Historie Severní dráhy císaře Ferdinanda 

Příloha 5  Úzkorozchodné dráhy 

Příloha 6  Stávající stav drah v ČR 

Příloha 7  Ostravský integrovaný dopravní systém a lehká kolejová doprava 

Příloha 8  Uspořádání železničních drah 

Příloha 9  Základní sestavy železničního svršku 

Příloha 10  Vybraná technická data kolejí SDC a AWT 

Příloha 11  Tabulky hodnot a histogram četnosti výměn kolejnic  

Příloha 12  Nákresný přehled železničního svršku trati Dětmarovice – Mosty u Jablunkova 

Příloha 13  Poklesové mapy 

Příloha 14  Rozpočty 

 

 


