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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 analýzy SWOT 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. 

 

 

Klíčová slova 

Ostravská aglomerace, region, doprava, dopravní systém, dopravní prostředky, dopravní 

infrastruktura, železniční tratě, vlečky, tramvajové tratě, integrovaný dopravní systém, lehká 

kolejová doprava, železniční svršek, železniční spodek, náklady, optimalizace, opatření. 
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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. 

 

 

Keywords 

Ostrava agglomeration, region, transport, transport system, means of transport, transport 

infrastructure, railway lines, sidings, tramway lines, integrated transport system, light rail transport, 

railway superstructure, bottom rail, costs, optimization measures. 
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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.  

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 navrhuje 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. 

 

3  Současný stav území 

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. 

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 
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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.  

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 je podrobněji rozvedena v jednotlivých kapitolách disertační práce. 

 

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 kolejnic 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.  

 

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. 
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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. 

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. Dopravní prostředky mají významnou úlohu v procesu 

fungování dopravy, avšak s tématem této disertační práce souvisí jen okrajově, a proto nejsou podrobně 

analyzovány. 

Organizace dopravy 

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 využívá mimo jiné i dílčích poznatků z vědního oboru logistiky, která se zabývá 

fyzickými toky zboží či jiných druhů zásob od dodavatele k odběrateli a rovněž informačními toky v 

písemné či ústní podobě. Podrobnosti o organizaci městské, příměstské a regionální dopravy jsou 

uvedeny v Příloze 3 předkládané disertační práce.  

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. Analýza podílu jednotlivých druhů dopravy na celkovém rozsahu 

dopravní infrastruktury v ČR v období let 2000-2010 je uvedena v Tab. 1. Souhrnný přehled rozsahu 

dopravní infrastruktury dle jednotlivých druhů dopravy je zřejmý z Tab. 2 a grafu 1 disertační práce. 

Tab. 1  Analýza dopravní infrastruktury – porovnání rozsahu dle jednotlivých druhů 

 

 

Tab. 2  Souhrnný přehled rozsahu dopravní infrastruktury dle druhů dopravy 
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Graf 1  Rozsah dopravní infrastruktury v ČR dle jednotlivých druhů doprav v % 

 

6  Analýza drah 

Tato kapitola disertační práce je věnována historii, ale i stávajícímu stavu drah především 

v Ostravské aglomeraci, včetně ukázky konkrétních technických dat. Závěrem je v kapitole 6.5 

provedena analýzy vlivu železniční dopravy na dopravní systém v aglomeraci. 

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 

Ke každému z uvedených kritérií byla stanovena stupnice hodnocení pro každou z možných 

přidělovaných hodnot. Jako příklad je uvedena tabulka (Tab. 3) pro hodnocení kritéria „Množství 

přepravených osob nebo zátěže“, podrobněji viz disertační práce.   

Tab. 3  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 

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%
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Souhrnné vyhodnocení rozsahu vlivu železniční dopravy na dopravní systém, především 

infrastrukturu, Ostravské aglomerace na základě hodnotících kritérií je provedeno v tabulce 4 a pro 

přehlednost také zobrazeny v grafu 2. 

Tab. 4  Vyhodnocení rozsahu vlivu železniční dopravy na infrastrukturu v regionu 

 

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.  

Graf 2  Vyhodnocení analýzy vlivu žel. dopravy na dopravní systém v Ostravské aglomeraci  

0 10 20 30 40 50 60 70

Železniční  koridory

Celostátní tratě

Regionální tratě

Vlečky

Tramvajové tratě

Trolejbusové tratě

Umístění a vedení tratě

Konstrukce tratě-žel. svršek

Konstrukce tratě-žel. spodek

Vybavení tratě a zabezpečení

Analýza vlivu železniční dopravy na dopravní systém v 

Ostravské aglomeraci

Přeprava (cestující/náklad) Kapacita prostředků (obsaditelnost)

Maximální rychlost Propustná výkonnost

Energetická náročnost Rozsah ovlivnění území

Vliv na dopravní systém Vliv na životní prostředí

Bezpečnost (nehodovost) Míra řešení v ČSN a další legislativa
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Z analýzy vlivu železniční dopravy na dopravní systém v Ostravské aglomeraci vyplynula rizika 

spočívající především v konstrukci tratí, obecně v oblasti železničního svršku. Z analýzy jednoznačně 

vyplynula potřeba stanovit postup řešení kontroly parametrů jeho správné funkčnosti.  

 

7  Metody zpracování  

7.1  Analýzy rozvoje dopravy v území metodou SWOT 

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 disertační práci byla uvedená metoda použita pro analýzu předpokládaného rozvoje dopravy 

v Ostravské aglomeraci uvedené v kapitole 8.  

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. 

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.  

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.  

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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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.  

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.  

Dopravní infrastruktura kolejové dopravy 

Mezi prvky kolejové infrastruktury patří především samotné tratě, vlečky, tratě tramvajové a 

lehké kolejové dopravy aj. tvořené železničním resp. tramvajovým svrškem a případně jeho dalšími 

doprovodnými objekty.  

Jak již bylo zmíněno v závěru kapitoly 4 a 5 disertační práce, 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.  

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.  

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 převážně 

nenavrhují ba naopak dochází k jejich redukci, nebude tato kapitola dále rozpracována. 

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 SŽDC S4 

Železniční spodek, a další podrobnosti jsou uvedeny a řešeny ve Vzorových listech železničního spodku. 

Optimalizační charakteristiky spodní stavby kolejových drah jsou uvedeny v kapitole 7.2.5 disertační 

práce. 

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. 
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S ohledem na výčet aspektů optimalizace je uvedený vliv na životní prostředí zmiňován, nicméně 

nebude dále rozpracován, neboť s cílem práce souvisí pouze okrajově. 

Ekonomický 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. 

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. 
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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. 

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.  

 

8  Postupy a ověřovací příklad optimalizace  

8.1  Model postupů optimalizace 

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.  

m

n
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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. 

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 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. 

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 (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 (viz. 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 (kap. 6.5 ). Kromě požadavků na funkční vlastnosti musí mít 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. Podle těchto 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, 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 disertační práci vychází z dosud provedených 

analýz. Analýza dopravního systému uvedená v kapitole 5 prokázala, že i když dráhy tvoří 

z procentuálního hlediska pouze 15 % z celkového rozsahu dopravní infrastruktury na území ČR, jde o 
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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. 1.  

8.2.1  Analýza rozvoje dopravy v území metodou SWOT   

Pro Ostravskou aglomeraci byly stanoveny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.  

S - Silné stránky uvažované v práci 

S.1 Poloha a rozsah kolejových drah v regionu 

S.2 Návaznost drah na Evropskou síť 

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 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  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 
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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) 

T – Hrozby uvažované v  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 

 

Vyhodnocení alternativ analýzy metodou SWOT  

Následně byly vyhodnoceny možnosti využití silných stránek k vyhodnocení příležitostí (S/O), 

možnosti využití slabých stránek k vyhodnocení příležitostí (W/O), možnosti využití silných stránek 

k odstranění rizik (S/T) a možnosti eliminace rizik odstraněním slabých stránek (W/T). 

Vyhodnocení výsledků analýzy metodou SWOT  

Hlavní úkoly dopravní infrastruktury v regionu podle modelu postupů: 

 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. 6). 

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. 5  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. 6  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 optimalizaci kolejové 

dopravy v Ostravské aglomeraci. Pro návrh vlastního optimalizačního postupu je využito těchto závěrů. 

Výsledky analýzy rozvoje dopravy v území jsou následně zohledněny při návrhu postupu řešení 

optimalizace.  

8.2.2  Teoretický model 

Nedostatky  

Vyjdeme z blokového schématu optimalizace železniční infrastruktury uvedeného na obr. 1. 

Především je potřeba analyzovat nedostatky, v ojedinělých případech pouze omezení, železniční sítě. 

Z hlediska zaměření 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.  

Mezi provozní nedostatky či omezení drah můžeme zařadit jevy uvedené v tabulce č. 7: 

Tab. 7  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 

 

 

 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Disertační práce 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Blokové schéma optimalizace železničních drah v Ostravské aglomeraci 

Analýza vlivu železniční dopravy na dopravní systém 
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Mezi konstrukční nedostatky či omezení drah můžeme zařadit jevy uvedené v tab. 8: 

Tab. 8  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 v normách, uvedených na začátku kapitoly 8 disertační práce. Zatímco opatření 

v oblasti provozních nedostatků a omezení lze charakterizovat 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. 
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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 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 3  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 a histogramem četností výměny kolejnic na koleji č.1 trati SŽDC 

Přerov - Bohumín uvedených v Příloze 11 disertační práce. Uvedené histogramy mají parametrické 

rozdělení veličin. 

Z grafu 3 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. 
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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.). 

Graf 4  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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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. 

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: 
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 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 5: 

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 spolehlivostí náklady na dosažení úrovně optimalizace narůstají. Při hledání 

optima existují případy, kdy : 

Graf 5  Nákladová funkce 

 

 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) 
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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, 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
:
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AA
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      (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. 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 
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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.  

Databáze základních informací o konkrétní koleji č.1 ve vybraném úseku tratě je uvedena v této 

kapitole a v nákresném přehledu trati uvedeného viz. Příloha 12 disertační práce. Další podrobnosti 

mohou být ještě doplněny správcem trati nebo dle definičních a traťových úseků.  

Mezi základní vstupní údaje pro ověření modelu patří řády kolejí, hmotnost na nápravu, traťová 

rychlost, základní charakteristiky železničního svršku, sklonové poměry, vliv důlní činnosti. Níže je 

uveden příklad grafického znázornění průběhu traťové rychlosti ve vybraném úseku koleje. 

Graf 6  Průběhu traťové rychlosti na sledovaném úseku koleje č.1 km 319,971-339,611  
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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. 9. 

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, 

charakteristiky uvedené v kapitole 6.4 a Příloze 10 a 12 disertační práce na sledovaném úseku tratě km 

319,971-339,611, je pouze omezený a lze jednoznačně takto vyvodit základní konstrukční nedostatky či 

omezení.  
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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 analýzy SWOT. 

Dle shrnutí základních konstrukčních nedostatků a omezení na sledovaném úseku trati Mosty u 

Jablunkova st. hranice - Dětmarovice uvedeného v tabulce 9 je jako jeden ze základních 

nedostatků/omezení trati vybrána traťová rychlost, což lze převedením do grafické podoby dokladovat na 

grafu 6.  

Tab. 9  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 

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 6) průběhu traťové rychlosti lze stanovit pro jednotlivé 

úseky trati následující postup: 

Tab. 10  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 

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. 11).  

Návrh opatření pro zvýšení rychlosti v jednotlivých úsecích tratě 

Po pečlivém zvážení možných a z dostupných pramenů známých důvodů snížení rychlosti na trati 

viz. Tab. 11 byla navržena opatření, která mohou zajistit zvýšení traťové rychlosti na zkoumaném úseku 

tratě uvedená v Tab. 12.  
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Tab. 11  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. 

 

Tab. 12  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, 
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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, 

 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. 2  Trať v úseku Louky nad Olší – Karviná a zastávka Karviná Darkov 

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 
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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 dle Přílohy 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 

disertační práce. 

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. 13. 

Tab. 13  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. 

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. 14. 

Tab. 14  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 
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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. 15. 

Tab. 15  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 

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. 16. 

Náklady na modernizaci trakčního vedení NMTV. Současně s modernizací koleje a 

zabezpečovacího zařízení jsou také úpravy trakčního vedení, spočívající v definitivní směrové a výškové 
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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. 17. 

Tab. 16  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 

 

Tab. 17  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 v programu KROS Plus s cenovou úrovní roku 2011 a podrobně jsou uvedeny v Příloze 14 

disertační 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 disertační práce. 

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. 18. 
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Tab. 18  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. 

 

Celkové náklady na zajištění opatření pro zvýšení traťové rychlosti na koleji č. 1 v km 

325,000- 331,400 lze vyčíslit: 

Tab. 19  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 disertační práce. 

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 
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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. 20. 

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. 21. 

Tab. 20  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. 21  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 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 
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v programu KROS Plus v cenové úrovni roku 2011 a podrobně jsou uvedeny v Příloze 14 disertační 

práce 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. 22. 

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. 23. 

Tab. 22  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. 23  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 z dosud realizovaným modernizacím různých typů zastávek, viz Tab. 24. 

Podle Tab. 19, kde byly shrnuty celkové náklady na optimalizační opatření pro zvýšení rychlosti 

v úseku koleje se stávající traťovou rychlostí 50 km/h, a Tab. 25, 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 7. 

Vyhodnocení opatření odpovídá skutečné potřebě, takže navržený model a metoda vyhovuje.  
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Tab. 24  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 

 

Celkové náklady potřebné na zajištění opatření pro zvýšení traťové rychlosti na koleji 

č. 1 v km 331,400- 331,630: 

Tab. 25  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 

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. 

8.19 a 8.25 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.  
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Graf 7  Náklady na  optimalizaci koleje č. 1 v km 325,000-331,630 
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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 

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. 19 a 25 s označemím modernizace koleje 

(2) ve výši: 
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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 7) 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. 

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. 26 a 27 doplněné o další údaje. 

Tab. 26  Změny jízdních dob na zkoumaném úseku koleje pro vlaky osobní dopravy 

 

Dle Tab. 26 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. 

V Tab. 27 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  
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Tab. 27  Změny jízdních dob na zkoumaném úseku koleje pro rychlíkové soupravy 

 

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. 

 

9  Závěry 

9.1  Závěry k tématu disertační práce  

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 disertaní 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.  

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. 
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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.  

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 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 
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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. 

Výsledky aplikace teoretického modelu na skutečných datech dokládají správnost využití 

navrženého modelu. Aplikace byla provedena na konkrétním prvku železniční dopravní infrastruktury 

s regionálním i celostátním 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 navržená opatření realizovat a znamenají tak ekonomické i některé další přínosy. 

K tomuto účelu budou ve smylu tématu a schválených tezí sloužit v disertační práci vypracovaný 

a na experimentálním případu ověřený teoretický model a postupy jeho použití.  
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