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P ÍLOHA 1  FOTODOKUMENTACE 
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Obr. 1  Tra  v úseku Louky nad Olší – Karviná s projevy d lní innosti,  

pohled sm r D tmarovice (z leva kolej AWT a.s., kolej .1, kolej .0 a kolej .2  

Obr. 2  Tra  v úseku Louky nad Olší – Karviná s projevy d lní innosti,  

pohled ve sm ru eský T šín 
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Obr. 3  Úrov ový p ejezd v km 338,680 trati Louky nad Olší – Karviná  

Obr. 4  Tra  v úseku Louky nad Olší – Karviná s projevy d lní innosti,  

pohled sm r D tmarovice 
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Obr. 5  Tra  v úseku Louky nad Olší – Karviná s projevy d lní innosti,  

pohled sm r eský T šín  

Obr. 6  Tra  v úseku Louky nad Olší – Karviná s projevy d lní innosti,  

pohled ve sm ru eský T šín  
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Obr. 7  Tra  v úseku Louky nad Olší – Karviná s projevy d lní innosti,  

pohled ve sm ru D tmarovice  

Obr. 8  Zastávka Karviná Darkov pohled na stávající nástupišt  sm r Bohumín  
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Obr. 9  Stav n kterých za ízení ur ených k provozu dráhy v zastávce Karviná Darkov  

Obr. 10  Projevy d lní innosti - poklesová kotlina na koleji .1 trat  Louky nad Olší - 

Karviná pohled sm r D tmarovice  
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Obr. 11  Projevy d lní innosti – posun kolejnic, nevst ícnost styk  na kolejích  v úseku 

trat  Louky nad Olší – D tmarovice 

Obr. 12  Projevy d lní innosti – nedovolené ší ky dilata ních spár v úseku trat  Louky 

nad Olší – D tmarovice 
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Obr. 13  Projevy d lní innosti – nedostate né odvodn ní, vznik zbahn lých míst 

v úseku trat  Louky nad Olší – D tmarovice 

Obr. 14  Sanace koleje . 2 v úseku trat  Louky nad Olší – D tmarovice v roce 2007  
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P ÍLOHA 2  REGENERACE OPUŠT NÝCH PR MYSLOVÝCH 

       PLOCH 
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1  Regenerace opušt ných pr myslových ploch 

Opušt ná zastav ná území, nevyužívané budovy a areály, místa kde se d íve vyráb lo 

nebo obchodovalo, dnes asto chátrají, avšak takovéto prostory mají v sob  stále skrytou 

hodnotu. Regenerace opušt ných ploch nazývaných „brownfieldy“ p edstavuje vynikající 

alternativu k výstavb  nových pr myslových zón. Pr myslové zóny a podnikatelské objekty 

budované na zelené louce jsou nepostradatelné pro mnohé investi ní zám ry, nap . zahájení 

výroby v krátkém asovém horizontu. Vedle t chto „greenfield “, ale existují stávající 

opušt ná území, která už urbanizací prošla a mohou v n kterých p ípadech nabídnout i lepší 

podmínky než stavby na zelené louce. Uvedené prostory se v posledních letech dostávají do 

st edu zájm  ve ejného sektoru, ale i soukromých spole ností a mohou nabídnout už existující 

infrastrukturu a vlastník, asto za zlomek p vodní ceny, získá pozemky ve velmi zajímavých 

lokalitách.  

Z evropského pohledu je možno nahlížet na brownfieldy jako na opušt né, 

nedostate n  využívané nebo prázdné území, které m že, ale nemusí mít ekologickou zát ž, 

na kterém p edcházející užití zkon ilo a trh nebyl schopen bez n jakého druhu intervence ho 

znovu využívat. Rozlišení co je a co není brownfield záleží na místních okolnostech. Je také 

d ležité si uv domit, že n který brownfield m že být ješt áste n  v užívání. Skute nost, že 

nem žeme jednozna n  definovat, co jsou to brownfieldy, m že být bariérou p i jejich 

regeneraci.  

N které brownfieldy mohou vzniknout jako p edpokládaný výsledek pr myslové nebo 

jiné restrukturalizace v kterékoliv zemi. Dynamické zm ny a p echod z plánované na tržní 

ekonomiku zanechaly v zemích st ední a východní Evropy extrémn  velkou zát ž ve form

brownfield  s malou schopností jejich ekonomik vrátit a regenerovat takovéto prostory zp t 

pro jiné efektivní využití. Rozlohu takovýchto území lze jen t žko odhadnout. 

V Moravskoslezském kraji se má za to, že po et brownfield  je okolo 200, toto íslo však 

nemusí být kone né. V celé R jde o rozlohu p ibližn  12 000 ha, p i emž více než t i p tiny 

t chto ploch nejsou výrazn  ekologicky zatížené.  

1.1  Urbanistické ešení 

Omezení využití zelených území a nové využití území brownfield  pat í k prioritám, 

zejména v t ch p ípadech, kdy mají vhodnou, již existující infrastrukturu a p ispívají ke 

snížení nekontrolovaného rozr stání m sta, k udržitelnosti rozvoje m sta v etn  zachování 
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kvality života. P i analyzování rozvojového potenciálu brownfield  je pot eba brát v úvahu 

následující aspekty:  

• vnit ní charakteristiky území, 

• vn jší podmínky rozvoje, 

• podrobné funk ní charakteristiky (sou asné a minulé územn –plánovací údaje), 

• charakteristiky zastavovaného území, 

• charakteristiky sociálního a kulturního prost edí, p írodního prost edí (v etn  zne išt ní 

ovzduší a p dy), právního prost edí (v etn  územn  plánovacích regulativ ) a ekonomiky 

daného území, 

• velikost daného území a vlastnické podmínky, 

• existující rozvojové strategie,  

• plány a programy regenerace brownfield  a souvisejících subjekt . 

Podle p edcházejícího využití území rozeznáváme brownfieldy pr myslové, vojenské, 

železni ní a dopravní, zem d lské, institucionální (školy, nemocnice, v znice), obchodní 

(nákupní st ediska, ú ady), kulturní (kulturní domy, kina), rekrea ní (sportovní h išt , parky, 

volné prostranství) aj. 

Tab. 1  Hlavní kroky v procesu regenerace brownfield

Hlavní kroky v procesu regenerace brownfield
Hlavní kroky Postupnost

1. Analýza problém  a potenciálu – diagnóza (v etn  SWOT analýzy, klí ových 
problém  environmentálního, ekonomického a sociálního charakteru)

Stanovení srovnávacích kriterií a 
hodnot (retrospektivní metody)

2. Analýza vlastník  a formulace rámce pro spolupráci

Vize (výhledové metody) 3. Analýza cíl  a alternativ (v etn  vypracování scéná )

Plánování 4. P íprava plán  a slad ní zájm  (v etn  slad ní spole ných cíl , definování priorit a 
p ípravy strategie)

P edvídání
(výhledové 
metody)

Zpracování
programu

5. Formulování programu a negociace (definování inností, prost edk , p edpoklad , 
indikátor , vstup )

Implementace
(metody managementu projektu) 

6. Implementace navržených opat ení, realizace programovaných inností, koordinace 
inností a opat ení mezi dot enými subjekty v reálném ase a prostoru

7. Monitoring implementace programu (zkoumání a hodnocení procesu implementace a 
zp tná vazba v etn  strategického hodnocení vliv  na životní prost edí 

8. Monitoring trvalého rozvoje (posouzení udržitelnosti rozvoje) 

Monitorování a úpravy
(retrospektivní metody)

9. Úprava strategií vzhledem k výsledk m monitoringu
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1.2 Rekultivace 

Regenerace krajiny zasažené dobýváním obecn , v oblasti Moravskoslezského kraje 

p edevším hlubinným dobýváním, je stanoveno v podmínkách zahlazování následk  hornické 

innosti, které jsou popsány zákonem . 44/1998 Sb. (Horní zákon) v platném zn ní. T žební 

organizace jsou dle tohoto zákona povinny vytvá et finan ní rezervy na zahlazování projev

dobývací innosti na povrch a povrchové objekty.  

Odstran ní následk  vzniklých hlubinným dobýváním v krajin  obecn  nazýváme 

rekultivací. Jedná se o soubor nápravných pat ení, kterými podniky zahlazují následky t žby 

na poškozené krajin . Tato pat ení sm ují k ochran , obnov  a zlepšení vlastností postižené 

krajiny tak, aby ji bylo možno op tovn  využít nap . k zem d lským nebo lesnickým ú el m. 

Cílem takové rekultivace je vytvo it op t pln  funk ní krajinu, která bude ekologicky 

vyvážená a svým uspo ádáním bude vyhovovat pot ebám daného regionu. V podmínkách 

Ostravsko-karvinského regionu jde ve velkém po tu p ípad  o rekultivace ploch zasažených 

r znými projevy hlubinného dobývání erného uhlí v etn  hlušinových odval .  

Rekultivace pak m žeme rozd lit na dva základní druhy: 

• technickou rekultivaci (zahrnuje p edevším zemní práce, návozy výpl ových materiál

apod.), 

• biologickou rekultivaci (osev ploch, výsadba vegetace, sadové a parkové úpravy, vodní 

plochy aj.). 

1.3 Dekontaminace 

Jedním z dalších velmi astých zp sob  regenerace pr myslových ploch je 

dekontaminace zemin. Tyto prostory m žeme nalézt v místech d ív jších chemických závod

v podob  zbylých ástí provozních objekt , ale p edevším se jedná o skládky odpad

z chemických a chemicko-technologických provoz  nebo plochy které vznikly 

technologickou nekázní ve výrobních procesech.  

Technologie dekontaminace zemin m žeme rozd lit podle místa jejich použití na 

technologie používané na míst  (in-situ) bez podmínky p emis ování p dy a technologie 

aplikované po p emíst ní p dy na p edem ur ené místo (ex-situ). Podle zp sobu 

dekontaminace zasažených ploch rozeznáváme metody biologické, fyzikáln -chemické a 

termické.  
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Mezi biologické metody dekontaminace p dy in-situ pat í technologie jako nap . 

biodegradace, bioventing, biofiltry aj. Mezi technologie ex-situ pat í dlouhodob  známé 

technologie kompostování, bioskládkování apod. 

Fyzikáln -chemické metody dekontaminace využívají ve svých procesech p edevším 

rozkladu a separaci ve form  praní zemin, odplyn ní a extrakce rozpoušt del. Tyto metody 

jsou finan n  náro né, avšak ve srovnání s metodami biologickými jsou asov  mnohem 

kratší. Mezi fyzikáln -chemické technologie in-situ adíme nap . pneumatické rozrušování 

zemin, proplachování zemin, odplyn ní zemin, stabilizace a solidifikace zemin apod. .K 

metodám ex-situ pat í praní zemin, rozklad nebo dehalogenace zemin, extrakce rozpoušt dly, 

redukce nebo oxidace zemin, destilace zemin aj. 

Pro termické metody dekontaminace se využívají základní procesy jako desorpce, 

spalování a tavení. Mezi termické metody dekontaminace p dy in-situ pat í propa ování a 

vitrifikace. Mezi metody ex-situ adíme nízkoteplotní nebo vysokoteplotní desorpci, 

spalování a pyrolýzu.  

2  Možnosti op tovného využití brownfield

Otázka znovu užití brownfield  se dostala do pop edí zájmu v R sedmdesátých 

letech minulého století. Nyní je siln  spojena s obecn jšími záležitostmi udržitelného rozvoje 

m st a obcí. Znovu užití brownfield  nejen posiluje vitalitu a efektivnost m stských center, 

ale také p ispívá k tlaku na omezení využití zem d lských pozemk  („greenfields“) na okraji 

m st. Nové využívání brownfield  vyžaduje významné finan ní zdroje a období nápravy 

m že trvat i n kolik let i desetiletí. Revitalizace opušt ných prostor a ploch však m že 

významným zp sobem p isp t k rozvoji národní ekonomiky, avšak p edstavuje sociální a 

environmentální problém, zejména v regionech, kde je vysoká nezam stnanost.  

Obr. 1  Ukázka opušt ných pr myslových ploch  
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Jen ur ité procento brownfield  je vhodn  umíst no a m že být za azeno do zón s 

vyšším užitím, které mohou být kompatibilní s jejich sou asným umíst ním. Jiné prostory a 

plochy (dokonce území bez ekologické zát že, vlastnických nebo majetkoprávních problém ) 

mají asto nevhodné umíst ní nebo jsou tak nadbyte né na trhu, že v horizontu desetiletí 

nebude pro jejich rozvoj žádné uplatn ní.  

V eské republice je technická pomoc v oblasti regenerace a znovuužití brownfield

napojena na investi ní agenturu CzechInvest, která je ízena Ministerstvem pr myslu a 

obchodu. CzechInvest s technickou pomocí EU pro užití a revitalizaci brownfield  získal 

poznatky, že: 

• brownfields nejsou osamocený problém pr myslu nebo problém, který m že ešit jedno 

ministerstvo 

• efektivní ešení m že být dosaženo jen širokou a efektivní spoluprací mezi institucemi, 

mezi profesemi a mezi odbory institucí, aplikací velmi korektních a pe liv  vybraných 

priorit 

• hlavními iniciátory problém  by m ly být regiony a místní samosprávy, které ešení musí 

zahrnout do svých strategických dokument

• znovu užití brownfield  se musí objevit v národních, regionálních a místních prioritách  

• regionální a místní samosprávy musí tyto problémy efektivn ešit  

• na národní úrovni musí být poskytnuta vhodná strategie pro ešení problém  brownfields 

(právní rámec a p ipravenost k financování) 

• odpov dnost za ešení t chto problém  by m lo být stanoveno na vládní úrovni 

Lze p irozen  p edpokládat, že skute ným nositelem problému jsou vlastníci 

brownfield . Jejich postoj k znovu užití opušt ných pozemk  se m že m nit, ale ne ešené 

brownfieldy obt žují celou spole nost, odrazují investory, snižují hodnotu okolního majetku a 

p sobí další pokles bezprost edního okolí. Samosprávy m st a obcí musí hrát aktivní roli 

p edevším v oblasti:  

• identifikace brownfield  a zmírn ní jejich ú ink   

• poradenství a podpo e vlastník , kte í se cht jí zabývat svými brownfieldy 

• podpory znovu užití brownfield

• aktivní innosti p i plánování využití prostor  a pozemk

• ve ejné propagace projekt  brownfield

• ochrany p ed vznikem nových brownfield   
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P íklady brownfield  v MSK  

Opušt ných pr myslových areál  je na Ostravsku velké množství a znamenají pro 

region Moravskoslezského kraje zna nou ekologickou zát ž. Tyto chátrající prostory asto 

negativn  ovliv ují celkový vzhled m sta, což je typické zvlášt  pro Ostravu, která je 

charakteristická bezprost edním kontaktem pr myslových ploch s centrem m sta i jeho 

obytnými ástmi. Mezi areály ozna ované jako brownfieldy na Ostravsku pat í nej ast ji 

prostory bývalých pr myslových podnik , hlubinných dol , odkališt , skládky pr myslových 

odpad , chemické skládky, d lní a pr myslové odvaly, skládky tuhých komunálních odpad

a zeminy. Efektivnímu využití t chto brownfield  brání mnoho initel  jako je nap . rozsáhlá 

kontaminace, složité majetkoprávní vztahy, areály jsou asto specifické pro ur itou innost i 

výrobu, která v t chto prostorách probíhala a mnohdy je složité je p etvo it na jiné využití, 

finan ní náro nost projekt  regenerace atd.  

Mezi nejznám jší areály brownfield  na území m sta Ostravy, které se staly kauzami 

sledovanými širokou ve ejností pat í: 

• Dolní oblast Vítkovic 

• Území bývalé koksovny Karolina 

• Hrušovská chemická spole nost 

• Office park Nad Porubkou 

• Areál Ostramo – Vl ek (Laguny Ostramo) 

Obr. 2  P íklady brownfield  v MSK - Dolní oblast Vítkovic a areál Laguny Ostramo 

Další oblastí výskytu opušt ných pr myslových ploch a areál  je Karvinsko, kde 

dochází k postupnému utlumování t žby erného uhlí a s tím související uzavírání 

jednotlivých d lních závod . Mezi významné areály brownfield  na Karvinsku pat í: 
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• Areál Dolu Dukla v Haví ov -Dolní Suché 

• Areál Dolu František v Horní Suché 

• Areál Nového závodu Ostravsko-Karvinských koksoven (NZ OKK) ve Stonav

• Areál Dolu Barbora v Karviné 

• Areál Dolu Pokrok v Pet valdu u Karviné 

• Areál Dolu Žofie v Orlové 

Z hlediska asového je možno p edpokládat vznik brownfield  ve všech místech, kde 

se dnes nacházejí ješt inné doly, v etn  p ináležejících provoz , ploch a okolních pozemk . 

Obr. 3  P íklady brownfiled  na Karvinsku - Areál Dolu František a Dolu Dukla 

Využívání opušt ných pr myslových ploch s sebou nese celou adu problém  v etn

nemalých finan ních prost edk  pot ebných na jejich revitalizaci. Revitalizace takovýchto 

ploch, vzhledem k plošnému rozsahu a ekonomické náro nosti, musí být podrobn  plánovaná 

s asovým harmonogramem tak, aby mohly být jednotlivé objekty a plochy postupn

využívány. V p ípad , že takováto území budou ponechána „napospas“ r zným samozvaným 

skupinám osob a p írod  samotné, vzniknou „divo iny“ tedy území s nekontrolovaným 

stavem objekt , ploch a druhovou skladbou vegeta ního krytu. Tyto se ve své podstat  stanou 

zdrojem ohrožení a nebezpe í pro své okolí a o za len ní do krajiny nebude možno v bec 

hovo it. Následná revitalizace takto „zdivo elých“ objekt , ploch a celých areál  ve svém 

kone ném d sledku bude znamenat vynaložení mnohem v tšího množství finan ních 

prost edk  než by bylo p vodn  pot eba. 
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P ÍLOHA 3  ORGANIZACE DOPRAVY  
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Organizace dopravy 

1  Organizace m stské dopravy 

Ve ejná hromadná doprava zajiš ující plošnou obsluhu území se z izuje v tšinou se 

zastávkami vzdálenými v tzv. docházkové vzdálenosti (zhruba 500-600 m) s ohledem na 

hustotu osídlení tak, aby docházková vzdálenost k nim nebyla p íliš velká. P i nejvyšší 

dovolené rychlosti jízdy vozidel po m stských komunikacích 50 km/h lze p i vzdálenosti 

zastávek 500 m a p i úrov ových k ižovatkách se sv telnou signalizací (nap . s preferencí 

hromadné dopravy v mí e, která je akceptovatelná ostatními ú astníky pouli ního provozu) 

dosáhnout technickou rychlost zhruba odpovídající 45 % rychlosti nejvyšší, tedy p ibližn  jen 

22 km/h. Vlivem pobyt  v zastávkách (typická hodnota 18 s) klesá cestovní rychlost 

rozptylového dopravního systému na cca 18 km/h. Pro výpo et cestovní rychlosti pak platí 

vztah: 

       (1) 

kde: vc je cestovní rychlost, 
vt je technická rychlost, 
T0 je doba pobytu v zastávce, 
Lz je vzdálenost zastávek. 

Po dosazení p íslušných hodnot uvedených v p edcházejícím textu pak ze vtahu vyplývá: 

Uvedené hodnoty jsou typické pro m stské tramvaje (p íp. trolejbusy a autobusy). 

Použitý dopravní prost edek však nemá na dosažitelnou rychlost zásadn jší vliv. Statistické 

údaje z jednotlivých m st zpravidla uvád jí o n co vyšší cestovní rychlost autobus  a 

trolejbus  než tramvají, ale ta není vlastnost systému. Uvedená skute nost je z velké ásti 

dána tím, že tramvajové linky zpravidla obsahují z v tší ásti obtížn  pr jezdné trasy v centru 

m sta a mén  rychlejších radiál na vlastním t lese na p edm stích, naopak u trolejbus

(p ípadn  autobus ), spíše dominují lépe pr jezdné úseky na p edm stích. 

Pokud je m sto malé, je tramvajová tra  schopna plnit jak úlohu plošné obsluhy 

území, tak i úlohu p epravy cestujících p es celé m sto, respektive z okraje do centra. P i 

malých p epravních vzdálenostech je totiž vlastní doba jízdy tramvají jen menší ástí 
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celkového p epravního asu, v n mž mají v takovém p ípad  dominantní roli ztrátové asy 

související s p íchodem k zastávce, ekáním na tramvaj a odchodem ze zastávky: 

      (2) 

Kde: Tc je celková doba cesty, 
Tp je doba p íchodu na zastávku, 
T  je doba ekání na spoj, 
Tj je doba jízdy, 
To je doba odchodu ze zastávky, 
Ti je interval mezi spoji, 
L je p epravní vzdálenost, 
vc je cestovní rychlost. 

Pro charakteristické hodnoty (doba p íchodu k zastávce i doba odchodu ze zastávky 6 

minut - tedy docházková vzdálenost 400 m p i rychlosti p ší ch ze 4 km/h, interval mezi spoji 

6 minut) iní základní ztrátový as (nezávislý na p epravní vzdálenosti, tedy Tp +T  + To) 

celkem 15 minut. Za t chto podmínek má p i cestovní rychlosti 18 km/h vlastní doba jízdy 

nadpolovi ní vliv na celkovou dobu cesty teprve p i p epravních vzdálenostech delších než 

4,5 km: 

Tj = L/vc = 4,5/18 = 0,25 h = 15 min 

Až když je pr m r zastav né plochy m sta vyšší (asi 10 km), za íná mít pro dobu 

trvání cesty z okraje do centra i opa n  (typický pohyb obyvatel) podstatný vliv cestovní 

rychlost dopravního systému. V tak velkém m st  má význam budovat krom  systém

zajiš ujících plošnou obsluhu území (které jsou v každém m st  nutností) i páte ní dopravní 

systémy s vyšší cestovní rychlostí. T mi mohou být nap íklad tramvajové linky nebo 

alternativn  i autobusové linky s v tší vzdáleností zastávek s využitím kapacitních m stských 

komunikací. Jejich p epravní kapacita však m že být omezena. Pro rychlou a kapacitní 

dopravu p es m sto jsou velmi vhodné m stské železnice, tedy dráhy speciální ve smyslu 

zákona o drahách . 266/1994 Sb. 

Zásadní výhodou kolejové dopravy ve m stech, ve srovnání s jakýmkoliv druhem 

povrchové dopravy, je jejich absolutní nezávislost na dopravní situaci v ulicích. Tato 

skute nost je p í inou extrémn  vysoké dochvilnosti, tedy velké pravd podobnosti 

dodržování jízdního ádu. U podzemních systém  se k tomu ješt  p idává jejich nezávislost na 

po así a ro ním období. Vysoká spolehlivost kolejové dopravy ve m stech má ve skute nosti 
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v tší než lineární ú inek. Zejména v p ípad  zájmu na dodržení nep ekro itelného asu 

dosažení cíle (cesta na nádraží i na letišt  k odjezdu vlaku i odletu letadla, cesta do 

zam stnání s pevn  stanoveným za átkem pracovní doby, cesta na d ležitá jednání, na 

sch zku s partnerem, na divadelní p edstavení, …) p idává cestující k pravidelné jízdní dob

pro jistotu ješt  p irážku úm rnou p edpokládanému zpožd ní. Tato p irážka bývá volena 

opatrnými cestujícími u pouli ních systém , na základ  nedobrých zkušeností, v ádu desítek 

procent. Kolejové dráhy získaly, svou tém  100% dochvilností a spolehlivostí, takovou 

d v ru, že si je cestující navykli používat bez asové rezervy pro p ípadný výpadek i 

zpožd ní. Ve velkých m stech je tedy ve sm rech hlavních p epravních proud  orientace na 

tramvaje nebo metro zcela logická. 

2  Organizace p ím stské dopravy 

 Organizace p ím stské dopravy je závislá p edevším na celkové organizaci 

dopravy v širším území, rozmíst ní míst zastavení, hustot  osídlení, organizaci ostatních 

druh  doprav a jejich návaznost s ohledem na používané dopravní prost edky. 

Nejd ležit jším kritériem pro vytvo ení nebo optimalizaci organiza ního schématu 

p ím stské dopravy jsou proudy cestujících (u nákladní dopravy pak toky zboží). 

Rozeznáváme dva základní druhy organizace p ím stské dopravy: 

• Provozování p ím stské dopravy na spole né dopravní cest  s ostatní dopravou, 

v p ím stské železni ní doprav  se jedná o smíšený provoz s ostatními druhy vlak   

• Provozování p ím stské dopravy na zvláštní dopravní cest , v kolejové doprav

mohou být typickým p íkladem n mecké p ím stské rychlodráhy S-Bahn.  

Základní organiza ní schéma p ím stské dopravy je dáno typem použitého grafikonu 

(jízdního ádu). V p ím stských oblastech se silnou frekvencí cestujících, která se snižuje 

s rostoucí vzdáleností od jádra m sta, se nej ast ji používá pásmový typ grafikonu 

s intervalovým uspo ádáním opakujícím se po p edem stanovených asových intervalech. 

Uvedený grafikon je vhodný zejména p i monocentrickém uspo ádání p ím stské oblasti jako 

je tomu v Ostravské aglomeraci.  

Pásmové, ale i intervalové (taktové) grafikony, které jsou sou ástí sítí v rámci regionu 

anebo jsou uspo ádány pouze liniov  v m stské aglomeraci, musí spl ovat následující 

kriteria: 
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• zvládnutí silných p epravních proud  (ranní a odpolední špi ky), 

• dostate ná propustná výkonnost,  

• jednotný vozidlový park (srovnatelné dopravn -p epravní charakteristiky), 

• vytipované významné p estupní uzly, 

• p íchod cestujících na zastávku p ed odjezdem s jím zvolenou asovou rezervou, 

• pravidelnost v opakování provozn -technologických operací pro zabezpe ení jízdy 

dopravního prost edku, 

• efektivní využití vozového parku, 

• snadná zapamatovatelnost termín  odjezdu spoj  aj. 

U železni ní dopravy je pot eba, z d vodu provozn  technických odchylek (vlaky 

nemohou nejezdit p ímo za sebou, obsazenost oddílu) zohlednit vliv p ím stských vlak  na 

vlaky ostatní u tratích s tzv. smíšeným provozem. Hlavním problémem je zapracování 

rychlých a pomalých vlak  do grafikonu vlakové dopravy v jednotlivých tra ových nebo 

mezistani ních úsecích.  

Pokud je pot eba do p ím stských úsek  zapracovat trasy intervalov  uspo ádaných 

p ím stských vlak  k trasám vlak  rychlých (dálkové a zrychlené spoje) využívá se 

následujících možností: 

- porušení základního intervalu p ím stských vlak  na za átku nebo na konci úseku 

s intervalovou p ím stskou dopravou, (pro uvedenou možnost se narušení základního 

intervalu p ím stských vlak  m že projevit v ur itém asovém období (p íjezd nebo 

odjezd v tšího po tu rychlých vlak ) nebo pokud po et rychlých vlak  na spole ném 

p ím stském úseku je tak velký a sou asn  rozložený v pr b hu celého dne, že nejsou 

vytvo eny podmínky pro intervalovou železni ní dopravu);  

- p edjížd ní p ím stského vlaku  vlakem rychlým v mezilehlé stanici na p ím stském 

úseku, (dochází k narušení intervalu p ím stské dopravy a klesne úseková rychlost, 

v praxi asto dochází k odklonu rychlého vlaku od své trasy a ten bývá asto opožd n, kdy 

zpožd ní m že být malé (do 5 min), v tší nebo st ední (10-15 min) a velké (30 a více 

min). Pokud je zpožd ní asté a nelze posunou jeho trasu j lépe s p edjížd ním nepo ítat a 

zvážit možné zpožd ní intervalového vlaku);  

- up ednostn ní p ím stských vlak  a pod ízení jízdy rychlých vlak  v p ím stské 

oblasti intervalové doprav  (tohoto zp sobu se užívá asto v zahrani í, kde podél celého 
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tra ového úseku je hustá zástavba a úprava trati na vyšší rychlosti je ekonomicky náro ná 

a také vlivy na životní prost edí (hluk) nejsou zanedbatelné).  

Do intervalu mezi p ím stskými vlaky je tak možno vložit vlak rychlý s podmínkou, 

že bude zachováno p íjezdné mezidobí ve stanici p ední a odjezdové mezidobí ve stanici 

zadní. P i delším intervalu mezi vlaky p ím stskými nebo p i krátkém p ím stském úseku je 

možno do vzniklé asové mezery vložit i n kolik rychlých vlak  (a  již osobních nebo 

nákladních). Uvedenou skute nost lze sledovat na následujícím obrázku: 

Kde: L je délka úseku    Tjos doba jízdy osobního vlaku 

 Os jsou p ím stské osobní vlaky  TjR doba jízdy rychlíku 

 i je základní interval     IP p íjezdné mezidobí 

 Pn nákladní vlak    IODJ následné mezidobí 

 R rychlík 

Obr. 1 P íklad vkládání tras ostatních vlak  do interval  vlak  p ím stských v jednom 
sm ru 

3  Organizace regionální dopravy 

Regionální doprava nemá z hlediska plošné rozlohy p esn  definovanou p sobnost. 

Musí pokrývat jak oblasti s hustou zástavbou, p ím stské oblasti, ale i mén  osídlené oblasti 

mimo dosah p ím stské dopravy a m la by spl ovat následující podmínky: 

• zvýšení hustoty dopravních prost edk  spolu s úm rným nár stem náklad  (technologie 

provozu, ob h vozidel), 

• vývoj a spolupráce s modernizovanými dopravními systémy m stské a p ím stské 

dopravy, 

• rychlost, kvalita, atraktivita dopravy (pravidelné i nepravidelné spoje), 
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• optimální cena s ohledem na úrove  p epravních služeb, 

• optimalizace etnosti a kapacity spoj  v etn  polohy míst zastavení, 

• dostate ná nabídka návazných služeb (parkování, terminály),

• prostorová, asová a tarifní návaznost a koordinovanost p epravních et zc  všech 

ve ejných dopravních prost edk  v p estupních uzlech, 

• dobrá a graficky jednoduchá informovanost cestujících. 

Regionální doprava v našich podmínkách asto není schopna získat vyšší podíl 

p epravních výkon  nebo alespo  udržet stávají stav v ci. P í inou bývá asto neuspo ádanost 

spoj  mezi sebou a tvrdá konkurence mezi jednotlivými dopravci. Dle zahrani ních 

zkušeností však pouhá optimalizace a uspo ádání dopravních výkon  m že p inést r st 

poptávky ze strany cestujících. Základním prost edkem pro uspo ádání dopravní nabídky 

jednotlivých dopravních prost edk  je intervalový taktový jízdní ád pro který platí 

následující podmínky: 

• stejná taktová doprava v pr b hu celého týdne, 

• obsluha každé linky v základním intervalu (hodinový, p lhodinový aj.), 

• nabídky dopravy v období od brzkého rána až do pozdních no ních hodin (dle charakteru 

osídlení), 

• pravidelnost spoj  v uzlových stanicích, 

• zvýšení úrovn  kvality cestování, 

• dodržování maximální p esnosti spoj  a zkrácení cestovních dob, 

• cílená racionální výstavba infrastruktury. 

Pokud má organizace regionální dopravy fungovat spolehliv  v celém dopravním 

systému, zavádí se asto v provozu následující opat ení: 

• p ednost pro vozidla ve ejné osobní dopravy (tzv. „zelená vlna“), 

• optimalizace polohy p estupních uzl  v etn  jejich p ípadného p emíst ní, 

• nížení po tu zastavení v mezilehlých úsecích trati, 

• minimalizace doby pobytu soupravy v zastávce z provozních d vod , 

• zajišt ní p estupu na stejném nástupišti, 

• dostate ný po et dopravních kolejí a umožn ní sou asných vjezd  souprav, 

• u jednokolejných tratí zajišt ní možnosti k ižování souprav ve st edu asové osy. 
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Pro spolehlivé fungování intervalového taktového jízdního ádu je pot eba volit 

správné kombinace n kolika výše jmenovaných opat ení v etn  jejich urychleného zavedení 

do praxe. Sou asn  je pot eba docílit i kvalitní informovanost jako je nap . uvedení 

jednotlivých spoj  v míst  zastavení a nebo uvedení všech navazujících spoj  v p estupních i 

uzlových stanicích. P edpokládaným standardem by m la být p esnost spoj ,jejich zajišt ní, 

istota, bezpe nost a také nabídka dopl kových služeb.  
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P ÍLOHA 4  HISTORIE SEVERNÍ DRÁHY CÍSA E FERDINANDA 
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Historie Severní dráhy císa e Ferdinanda 

Na ja e roku 1837 byla zahájena stavba Severní dráhy císa e Ferdinanda (Kaiser 

Ferdinands Nordbahn – KFNB), kterou financoval banké  hrab  Salomon Mayer Rothschild 

s tím, že provoz na dané trati bude parostrojní tedy lokomotivní. Výstavba této severojižní 

spojnice p edstavovala plán spojit Víde  p es Moravu s polskou Hali í s odbo kami do Brna, 

Olomouce a Opavy. Konfigurace terénu byla mimo ádn  p íznivá, kde maximální spád 

dosahoval hodnoty do 3,5 ‰ a minimální polom r trat  byl 1 500 m. Byly použity válcované 

kolejnice s p í nými  dubovými pražci. Pro rozchod kolejí byla jaksi automaticky p ijata míra 

1435 mm (4 stopy a 81/2 palce), tedy p vodní Stephensonova norma (anglická). Pro tento 

rozchod dodal anglický výrobce i první lokomotivy. 

Obr. 1  Trasa nejstarší železni ní trati na území ech a Moravy na dobové pohlednici 

V ervnu roku 1839 byl otev en první úsek této dráhy s parním provozem na území 

zemí koruny eské a to mezi Vídní a B eclaví, kterou projektanti vyhlédli jako odbo nou 

stanici pro novou odbo nou tra  do Brna. Brno pak již na po átku ervence 1839 p ivítalo 
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první vlak vezoucí vzácné hosty z Vídn  a tím byl odstartován v monarchii explozivní zájem 

o železnici.  

Dokon ení brn nské v tve neznamenalo zastavení práce na dráze sm rem na sever, ale 

naopak byly v pr b hu let 1839-1841 položeny desítky kilometru kolejí z B eclavi až do 

P erova a roku 1841 se P erov stal m stem železnice, nebo  byl po B eclavi stanoven jako 

další odbo ná stanice do druhého d ležitého moravského m sta Olomouce. Pravidelná 

doprava v Olomouci byla zahájena p íjezdem vlaku v íjnu 1841.   

Od roku 1842 p evzal v Rakousko-Uhersku výstavbu železnic stát. Stát požadoval po 

železnici zcela jasné úkoly, tj. vybudovat v pom rn  krátké dob  základní dopravní sí . Již 

tehdy m la stavba Severní dráhy císa e Ferdinanda stanovené p ísné požární pásmo, stavby 

v blízkosti dráhy musely mít ohnivzdornou krytinu, d ev né stodoly byly p eneseny dál od 

trati a d ev né nástavby a pavlány byly vym n ny za zd né.  

Na Ostravsku se „ferdinandka“ dostávala do samotného centra svého impéria, již 

tehdy po ítaly její vedoucí špi ky s t žbou kvalitního erného uhlí ve vlastních dolech a také 

s výrobou a distribucí železa. Slavnostního otev ení nádražní budovy v Moravské Ostrav  se 

její obyvatelé do kali  v lét  roku 1844. 

Na ja e roku 1847 stavební ruch na celém úseku mezi Lipníkem a Bohumínem 

dostupoval vrcholu a uskute nila se poslední jízda slavnostního vlaku na trati KFNB na území 

našeho státu. Slavnostní jízda otev ela a dala do provozu nádržní budovu v Bohumín  a to 

1.5.1847. Uplynulo osm let od okamžiku, kdy železnice vstoupila v B eclavi na p du dnešní 

eské republiky. Po celou tu dlouhou dobu byla stavba kolejí, nádraží, výtopen, 

vodárenských v ží a strážních domk  provázena vít zstvími i prohrami. Jinak tomu u podniku 

takového rozsahu, budovaného bez zkušeností nemohlo ani být.  

Tab. 1  Uvedení do provozu tratí spole nosti KFNB na území ech a Moravy (1839-1847) 

Úsek trat  Zahájení provozu Délka (km) 

(Hohenou) – B eclav  06.06.1839 18,2 
B eclav - Brno 07.07.1839 59,5 
B eclav – Uherské Hradišt  01.05.1841 54,7 
Uherské Hradišt  - P erov 01.09.1841 45,3 
P erov - Olomouc 17.10.1841 22,6 
P erov - Lipník 15.08.1842 15,1 
Lipník - Bohumín 01.05.1847 77,1 
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V kv tnu roku 1847 definitivn  pro aly Moravu koleje spole nosti, nesoucí ú ední 

ozna ení Severní dráha císa e Ferdinanda (KFNB), esky SDCF. Od samých po átk  pat ila 

tato drážní finan ní spole nost u nás k nejvýnosn jším, systematicky rozši ovala svoji sí  a 

vlastnila také mnoho dol  a hutních podnik .  

Po átek 20. století zastihl spole nost Severní dráha císa e Ferdinanda jako majitele i 

provozovatele 1 314km drah a 111 vle ek v délce 91 km. Koncem íjna roku 1906 p ešel 

majetek SDCF do rukou státu a její železni ní sí  splynula se státními drahami. Mimo z stala 

pouze Bá ská dráha z Ostravy do Doubravy a další d lní majetky (vle ky). Ze spole nosti, 

budující kdysi nejv tší dráhu pevninské Evropy a první lokomotivní železnici u nás, tak de 

facto zbyl jen t žební podnik.  

Obr. 2  Úsek trati Prerau – Olmiitz (P erov – Olomouc) ve vlakovém pr vodci z roku 1845 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Diserta ní práce 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 P íloha 5, strana 1

P ÍLOHA 5  ÚZKOROZCHODNÉ DRÁHY 
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Úzkorozchodné (tramvajové) dráhy 

Historické úzkorozchodné ve ejné dráhy na Ostravsku a Karvinsku p edstavují 

pozoruhodný fenomén, který se vymyká z obecných charakteristik tramvajových provoz

v dnešní eské republice. První odlišností byl rozchod 760 mm, který se na našem území 

vyskytoval pouze na ve ejných a pr myslových drahách železni ního charakteru. Další 

odlišností je existence t í podnik , které provozovaly kolejovou dopravu na propojených 

tratích. 

Stavebním provedením i provozem se úzkorozchodné ve ejné dráhy na Ostravsku a 

Karvinsku pohybovaly na pomezí tramvaje a místní dráhy. N které trat  byly vedeny 

výhradn  po vlastním t lese a silni ní komunikace jen protínaly. Pouze na n kolika úsecích, 

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

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

železnici. Avšak hustota zastávek, po et spoj  a vedení v tšiny tra ových úsek  s vazbou na 

silnice odpovídalo provozu tramvajovému. 

Obr. 1  Sí  úzkorozchodných drah v ostravském regionu (zdroj DP) 
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V oblasti mezi Ostravou, Bohumínem a dnešní Karvinou existovaly t i významné 

spole nosti nebo provozy ve ejných drah s rozchodem 760 mm a to: 

• M stská dráha v Bohumín  (koncesovaná jako malodráhy), 

• Místní dráha Ostrava-Karviná (místní dráhy), 

• Slezské zemské dráhy (místní dráhy). 

P echod do kategorie drah pouli ních i drobných prob hl b hem 2.sv tové války a 

umožnil n které da ové úlevy a zm ny požadavk  na technické provedení a stav vozidel.  

1  Tramvajové trat  v Bohumín

Nejrozsáhlejší sí  místních drah vyrostla severovýchodn  od Ostravy. Jejím zárodkem 

se stala m stská dráha v Bohumín , která zahájila sv j provoz na rozchodu 760 mm. V zá í 

roku 1902 byl zahájen provoz jednokolejné ko ské dráhy o rozchodu 760 mm na trase (Starý) 

Bohumín-nám stí Bohumín-nádraží. V roce 1903 následoval parní provoz, který byl 

v následujících letech postupn  nahrazován provozem elektrickým. Úplná elektrifikace 

m stské dráhy v Bohumín  prob hla až v roce 1916. Bohumínský systém se v roce 1913 

napojil na budovanou sí  Slezských zemských drah.  

Obr. 2  První fotografie z roku 1902 zachycuje zahájení provozu na ko ské dráze v 
Bohumín ; druhý snímek je z roku 1908 a zachycuje ve stejném míst  již parní 

motorové vozy 

Tyto dráhy v letech 1904 - 1914 postupn  spojily Moravskou Ostravu s Hrušovem, 

Bohumínem, Polskou Lutyní, Orlovou, Karvinou a Fryštátem. Všechny trat  byly 

vybudovány o rozchodu 760 mm a napájeny stejnosm rným nap tím podle daného úseku 

700, 750 nebo 800 V. Sí  úzkorozchodných tramvajových tratí v oblasti Bohumína se až do 

50. let 20 století p íliš nem nila. Od roku 1960 probíhaly nevratné zm ny vyvolané výstavbou 
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nových komunikací, které vedly postupn  k likvidaci celé úzkorozchodné sít  a provoz byl 

definitivn  ukon en 1. íjna 1973. 

2  Tramvajové trat  na Karvinsku 

Nezávisle na výstavb  Slezských zemských drah v okolí Bohumína se budovala další 

místní dráha Ostrava – Karviná, vedoucí z Moravské Ostravy p es Polskou (dnes Slezskou) 

Ostravu, Hrane ník a Pet vald kolem Orlové k tehdejšímu nádraží v Karviné, kde tramvajová 

tra  kon ila. Tato relativn  p ímá tra  bez odbo ek m ila 20 km a byla napájena nap tím 

900V. Provoz na ní byl zahájen v roce 1909 již rovnou v elektrické trakci. V roce 1913 pak 

byl zprovozn n úsek trati Karviná-Kopaniny-Orlová nám stí, která byla na p edcházející tra

napojena kolejovým trojúhelníkem u jámy Jan a vedla áste n  podél silnice Karviná-

Doubrava, áste n  na vlastním t lese. Po zprovozn ní dalších úsek  pak vznikla souvislá 

tra  z Fryštátu p es Kopaniny a N meckou (dnes Dolní) Lutyni až do Bohumína s odbo kou 

z Kopanin do Orlové.  

Obr. 3  První snímek zachycuje na dobové fotografii tramvaje p ed bývalým nádražím 
v Karviné (území ásti Karviná-doly); druhý snímek zachytil úzkorozchodnou tramvaj 

na trati v blízkosti zastávky Karviná Pivovar 

P es Orlovou vedly ob  úzkorozchodné tramvajové trat , které ji spojovaly s Ostravou 

a Karvinou. Od 6.4.1909 se jezdilo po Místní dráze Ostrava-Karviná (MDOK), která vedla 

z Ostravy p es Pet vald a jižn  od tehdejšího orlovského nádraží ke karvinské jám  Jind ich a 

starému nádraží v Karviné. 31.kv tna 1913 dosp la do Orlové i tra  Slezských zemských drah 

(SZD) vedoucí z Karviné p es Doubravu a Kopaniny na nám stí v Orlové a 16.8 1913 byla 

dána do provozu další tra  z Kopanin do Dolní Lutyn . Ob  trati byly v p vodních trasách 

v provozu až do šedesátých let, kdy došlo k postupnému rušení celé úzkorozchodné sít . Tím 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Diserta ní práce 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 P íloha 5, strana 5

skon ila tramvajová doprava na území Orlové a veškerou p epravu cestujících p evzaly 

autobusy.  

Po roce 1949 byly ob  trat  ve vlastnictví Dopravního podniku m sta Ostravy. Nová 

výstavba v oblasti Karviné, p eložky komunikací a výstavba nových železni ních tratí (tzv. 

D tmarovická p eložka) vedly k rozhodnutí o postupné likvidaci úzkorozchodných tratí na 

Ostravsku, kdy byl provoz ukon en v druhé polovin  60. let minulého století. Místo tramvají 

postupn  zaujaly autobusy a vznikla rozsáhlá sí  karvinských m stských linek, které z velké 

ásti využívají základní podkovovitovou trasu mezi nádražím, centrem m sta a okrajovými 

sídlišti. Jednotný tarifní systém, který by pokrýval celé území d íve obsluhované 

úzkorozchodnými tramvajemi, však stále z stává hudbou budoucnosti.  

Obr. 4  Dobový snímek z první republiky zachycuje pr jezd úzkorozchodné tramvaje 
na úseku trati z Orlovského nám stí p es Kopaniny na Bohumín 

3  Tramvajové trat  v Ostrav

Výstavba dopravní sít  na Ostravsku probíhala v letech 1894 - 1918. Obdobn  jako 

v jiných m stech bylo jedním z hlavních motiv  z ízení tramvajové dráhy v Ostrav  spojení 

m sta s nádražím v P ívoze. Od roku 1884 zde jezdily omnibusy, ovšem stále rostoucím 

nárok m už zdaleka nesta ily. Etapu ko ské tramvaje Ostrava vynechala. První projekt na 

vybudování parní dráhy od dnešního hlavního nádraží k hotelu Palace se objevil již v roce 

1882. A koliv nebyl realizován, myšlenka nezapadla a nakonec se jí ujala Brn nská 

spole nost místních drah, provozující parní tramvaj v Brn . V den narozenin císa e, 18. srpna 

1894, byl zahájen provoz parní tramvaje v trase P ívoz - Moravská Ostrava - Vítkovice.  
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Krom  dopravy osob byla provozována také nákladní doprava. Provoz zajiš ovaly 

ty i dvounápravové parní lokomotivy, které vozily nejen 15 osobních, ale i 6 nákladních 

voz . Parní trakce z pochopitelných d vod  nevydržela dlouho a tak 1. kv tna 1901 vyjely do 

ostravských ulic isté a mén  hlu né elektrické tramvaje. Elektrifikací byl odstartován vývoj 

normáln rozchodných tramvají na území Ostravy. Do normáln rozchodné sít  pat ila i 7 km 

dlouhá dráha ze Svinova do Klimkovic ve Slezsku (provoz zahájen 8. 12. 1911 v parní trakci). 

Z velké ásti šlo o p ímý p echod železni ních voz  na tramvajovou sí , která m la (a 

dodnes má) stejný rozchod kolejí jako železnice tj. 1435 mm. 

V roce 1896 byla zprovozn na odbo ka z nádraží Moravská Ostrava m sto, které se 

nacházelo zhruba naproti dnešního hotelu Palace, p es nám stí k íšskému (Sýkorovu) mostu. 

Budování tratí pokra ovalo v roce 1899, kdy byla zprovozn na tra  do obce Lhotka, známé 

od roku 1901 pod názvem Mariánské Hory. V roce 1907 pak byla mariánskohorská tra

prodloužena do Svinova a navíc bylo zprovozn no spojení Mariánských Hor s Vítkovicemi. 

Tak byl položen základ tramvajové sít  v Ostrav , který p etrval do dnešních dn . 

Vznik m stské dopravy podnítil stavební ruch, ímž op t nar stala hybnost 

obyvatelstva. Po postavení první elektrárny v Ostrav  v roce 1897 byly zahájeny p ípravy na 

elektrifikaci parní tramvaje, jejíž kapacita p estávala sta it stále se zvyšujícím nárok m. První 

elektrické tramvaje se v ulicích m sta objevily 1. kv tna 1901. 15 elektrických voz  dodala 

vagónka v polském Sanoku. Tak došlo k výraznému zkvalitn ní osobní dopravy a parní 

lokomotivy byly p evedeny na stále vzr stající dopravu nákladní. 

Obr. 5  Areál nádraží místní dráhy v Moravské Ostrav  okolo roku 1906  
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Další ástí m sta bez napojení na železni ní sí  byla Polská (pozd ji Slezská) Ostrava, 

která si postavila parní dráhu, rovn ž o úzkém rozchodu 760 mm, vedoucí z dnešního 

Gagarinova nám stí do Hrušova. Provoz na ní byl zahájen 9. ledna 1904 a krom  dopravy 

osob zajiš ovala zejména dopravu uhlí z dolu Trojice do chemických závod  v Hrušov . 

Zpo átku hled li místní obyvatelé na nový dopravní prost edek s ned v rou, ale brzy za ala 

být dráha siln  využívána. Od 1. listopadu 1911 p evzala Místní dráha Ostrava-Karviná také 

provoz na dráze Polská Ostrava - Hrušov; byla vybudována spojka Zárubek - Polská Ostrava 

a celá dráha byla elektrifikována. 

Poslední m stskou drahou, vzniklou za Rakousko-Uherské monarchie byla drobná 

dráha Vítkovice - Záb eh. Jejím majitelem bylo Vítkovické horní a hutní t ží stvo, které ji 

vystav lo pro dovoz slévárenského písku z pískových dol  v Záb ehu. Na nátlak obce Záb eh 

byla na této trati zavedena i osobní doprava a to od 3. ervence 1913. Zajiš oval ji 

t ínápravový parní v z systému “Komárek”. Název “Komárek” se zakrátko stal p ezdívkou 

pro tuto dráhu a také pro pozd jší elektrické tramvaje Vítkovických železáren. 

S m stskou dopravou úzce souvisí také vznik jedné železni ní trat . Dne 8. prosince 

1911 byl zahájen provoz na místní dráze ze Svinova do Klimkovic. Jejím majitelem bylo 

m sto Klimkovice, provoz zajiš ovalo až 6 pár  vlak  denn . 

Obr. 6  Dobová pohlednice p edstavuje dnešní Smetanovo nám stí se stanicí 
úzkorozchodné tramvaje do Karviné ve 20. letech minulého století 
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Provoz všech uvedených drah narušila první sv tová válka. Velká ást provozního 

personálu byla odvedena na frontu, nedostatek barevných kov  zt žoval údržbu vozidel. 

Rozvoj tramvajové sít  se zastavil. Na konci války byla v tšina tratí ve špatném technickém 

stavu a vozový park vyžadoval zna né opravy. 

Po první sv tové válce Slezské zemské dráhy (SZD) svou úzkorozchodnou sí  již dále 

nerozvíjely. Po oprav  tratí a vozidel, poškozených nedostatkem údržby b hem války, se 

vozový park postupn  rozr stal, aby byla pokryta stále nar stající frekvence. Podobné 

podmínky panovaly také na místní dráze Ostrava - Karviná i na M stské elektrické dráze 

v Bohumín . 

SZD však jednu novou tra  p ece jen postavily - byla to však normáln rozchodná 

železni ní tra  v parní trakci, vedoucí ze Svinova do V esiny, Dolní Lhoty a Kyjovic - 

Budišovic. Tra  byla uvád na do provozu postupn  v letech 1925 - 1927. Brzy na ní za ala 

zejména víkendová rekrea ní doprava dosahovat takové intenzity, že se za ala p ipravovat 

elektrifikace dráhy. Tyto sm lé plány však zhatila hospodá ská krize a pozd jší vypuknutí 

války. V období první republiky vznikla ješt  jedna železni ní tra , která se m la pozd ji stát 

d ležitou ástí systému MHD. 15. ervna 1925 byla železni ní tra  z Opavy do Hlu ína 

prodloužena do Pet kovic. P ipravovalo se prodloužení trati dále do Ostravy, ke kterému však 

nedošlo. 

Obnovit tramvajovou dopravu zhruba v p edvále ném rozsahu se poda ilo až v roce 

1946. Bylo také obnoveno majetkové uspo ádání z p edvále ného období. Kupní smlouvy 

SMMD na trat  SZD byly prohlášeny za neplatné, s výjimkou trat  do Kyjovic, která byla 

p ipojena k tramvajové síti. Elektrický provoz tam byl zaveden v roce 1948. V roce 1947 

rozhodla správní rada SMMD o likvidaci spole nosti a o p evodu majetku na m sto Ostravu. 

V témže roce došlo k za len ní M stské elektrické dráhy v Bohumín  do Slezských 

zemských drah. 

Komunistický p evrat v únoru 1948 a následn  zákon o komunálních podnicích 

vytvo il podmínky pro slou ení všech provozovatel  MHD na Ostravsku. V kv tnu 1949 byl 

se zp tnou platností od 1. ledna založen Dopravní podnik m sta Ostravy. Jeho základem se 

stala Spole nost moravských místních drah. B hem roku prob hlo slou ení SMMD. 

Úzkorozchodné trat  byly v Ostrav  a v Karviné vzájemn  propojeny. Tramvaj do 

Michálkovic byla sice nahrazena trolejbusem, avšak r st dopravy a budování nových sídliš

v Karviné zp sobily, že musely být dodány nové vozy také pro úzký rozchod. A koliv byl 
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pozd ji úzkorozchodný systém znovu rozd len, b hem padesátých let byl na Karvinsku 

rozhodujícím dopravním prost edkem. Velkým zlepšením dopravy bylo zavedení jednotného 

tarifu v roce 1953. Dalším pozitivním krokem bylo zakoupení 44 moderních tramvají typu T1 

- tzv. “Žehli ek”, které byly pozd ji dopln ny rovnou stovkou voz  typu T2. Nové tramvaje 

se objevovaly p edevším na nových tratích do Poruby, na NHKG a pozd ji do Záb ehu po 

Plze ské ulici. Pro údržbu nových voz  byla vybudována moderní vozovna v Porub . 

Rušení jednokolejných tramvajových tratí pokra ovalo i v sedmdesátých letech. 

V roce 1975 byla zrušena tra  do Hrabové - Š u í a na nový rok 1978 dojezdily tramvaje do 

Klimkovic. Nákladní tramvajová doprava byla zrušena v roce 1972. Naproti tomu byly 

vybudovány nové trat  pro obsluhu Hrab vky a Výškovic. Za ala likvidace úzkorozchodných 

tramvají. Do roku 1967 byla postupn  zrušena karvinská dráha. Tramvaje v Bohumín  se 

s tratí do Ostravy udržely o n co déle, slavnostní rozlou ení s nimi prob hlo 1. íjna 1973. 

Nejvzácn jší vozidla byla p edána do Technického muzea v Brn . Hlavním d vodem 

likvidace byla celková zchátralost voz  i tratí. Mnohde byla vybudována nová sídlišt , která 

nebyla na tramvajovou sí  napojena. Stará zástavba spolu s tramvajovými trat mi asto trp la 

poddolováním. Místo úzkorozchodných tramvají tedy za aly jezdit autobusy SAD. 

Po p ipojení Hlu ínska k eskoslovensku v roce 1920 bylo nutno vy ešit dopravní 

napojení tohoto území s ostatním územím republiky a p edevším s Ostravskem. 

Nejjednodušším ešením byla dostavba rozestav né železni ní trati z Hlu ína do Pet kovic, 

avšak druhá sv tová válka tyto plány zastavila. Po válce došlo k dostav ní mostu p es eku 

Odru v p ívoze a v roce 1950 byl slavnostn  zahájen tramvajový provoz do Pet kovic a do 

Hlu ína. Celý úsek bývalé železni ní dráhy m l nakonec pouze tramvajový provoz. Tra  byla 

jednokolejná s výhybnami a byla ukon ena v sousedství hlu ínského nádraží. Doprava na 

hlu ínské trati byla definitivn  ukon ena 1.12.1982 a p epravní vztahy p evzaly autobusy. 

4  Ostatní tramvajové trat   

Tramvajové trat  v Opav

Stejn  jako v mnoha dalších m stech ve Slezsku, za íná historie elektrické trakce 

opavské MHD na p elomu 19. a 20. století. Smlouva o výstavb  byla uzav ena v roce 1903 a 

provoz na tramvajové trati byl zahájen po átkem prosince 1905. Hlavní tra  vedla od nádraží 

Severní dráhy (Opava-východ) p es Horní nám stí a nám stí republiky dále po Olomoucké 

ulici k nemocnici. Jedna z odbo ných tratí pak sm ovala z nám stí Republiky Krnovskou a 

Jaselskou ulicí do M stských sad ; druhá pak z Horního nám stí p es Dolní nám stí do 
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Kate inek ke kinu Odboj. Na této síti byly provozovány dv  linky. V roce 1912 byly trat  dále 

rozší eny k nemocnici pro „nervov  choré“ a na další trati se jezdilo na nám stí Svobody až 

k M stskému h bitovu. Takto byla tramvajové trat  provozovány až do roku 1948. V roce 

1950 bylo rozhodnuto o p ebudování na trolejbusovou dopravu. Linky postupn  ukon ovaly 

sv j provoz, poslední linka ukon ila provoz 22.4.1956. 

Obr. 7  První dobová pohlednice z roku 1906 zachycuje Olomouckou ulici v Opav ; 
druhý snímek p edstavuje Horní nám stí v Opav  s divadlem v roce 1913 

Stejn  jako v mnoha dalších m stech ve Slezsku, za íná historie elektrické trakce 

opavské MHD na p elomu 19. a 20. století. Smlouva o výstavb  byla uzav ena v roce 1903 a 

provoz na tramvajové trati byl zahájen po átkem prosince 1905. Hlavní tra  vedla od nádraží 

Severní dráhy (Opava-východ) p es Horní nám stí a nám stí republiky dále po Olomoucké 

ulici k nemocnici. Jedna z odbo ných tratí pak sm ovala z nám stí Republiky Krnovskou a 

Jaselskou ulicí do M stských sad ; druhá pak z Horního nám stí p es Dolní nám stí do 

Kate inek ke kinu Odboj. Na této síti byly provozovány dv  linky. V roce 1912 byly trat  dále 

rozší eny k nemocnici pro „nervov  choré“ a na další trati se jezdilo na nám stí Svobody až 

k M stskému h bitovu. Takto byla tramvajové trat  provozovány až do roku 1948. V roce 

1950 bylo rozhodnuto o p ebudování na trolejbusovou dopravu. Linky postupn  ukon ovaly 

sv j provoz, poslední linka ukon ila provoz 22.4.1956. 

Tramvajová tra  v eském T šín

Z dnešního pohledu se m že tramvajová doprava v eském T šín  zdát zvláštní, ale 

v tomto m st  opravdu byla provozována tramvajová doprava. V dob  p ed první sv tovou 

válkou, kdy bylo T šínsko jednotné a o jeho rozd lení se ani neuvažovalo, bylo zapot ebí 

spojit historické centrum m sta na pravém b ehu Olše (dnešní Polsko) s nádražím Košicko-

bohumínské dráhy na druhém b ehu. V únoru roku 1911 byl zahájen provoz na jednokolejné 

trati s rozchodem 1000mm. Tra  v délce 1 800m vedla od nádraží na most p es Olši a dále na 
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horní nám stí (dnes v polské ásti) a m la dv  výhybny. Rozd lení m sta na eskou a polskou 

ást vytvo ilo pom ry, jenž znamenaly pro tramvajovou tra  definitivní ukon ení provozu, 

které nastalo 2.dubna 1921. T šínské tramvaje tedy jezdily p es státní hranici p ibližn  8 

m síc . 
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P ÍLOHA 6  STÁVAJÍCÍ STAV DRAH V R  
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Stávající stav drah v R 

1  Infrastruktura železni ní dopravy 

Železni ní infrastruktura procházela v pr b hu vývoje obrovskými zm nami. 

Postupn  se modernizovala a vyvíjela nová vozidla, vozy a celé soupravy. Konstrukce trati 

také nezaostávala. Neustále p inášela a aplikovala nové poznatky práv  v oblastech jejího 

nejv tšího uplatn ní, tedy v t žkém pr myslu, p edstavovaném nap íklad Ostravskou 

aglomerací. Rozr stáním sídelních útvar  vyvstávala pot eba dopravy pracovních sil do 

pr myslových center a jejich vhodného dopravního napojení v té dob  p edevším 

nejrozší en jším druhem dopravy, kolejovou dopravou, jejíž historicky zdokumentované 

fragmenty m žeme nalézt v regionu i dodnes.  

Obecn  je dopravní infrastruktura jedním z prvk  skupiny národohospodá ských 

odv tví, které zajiš ují p edpoklady pro celkový rozvoj ekonomiky, a sou asn  je také 

prvkem dopravního systému. Aby dopravní infrastruktura pomáhala ú inn  ekonomickému a 

sociálnímu rozvoji, musí krom  toho, že je budována v p edstihu, být také spolehlivou a plnit 

požadované funkce p i zachování hodnot provozních ukazatel  dle stanovených technických 

podmínek. 

Údaje o železni ní doprav  byly získány z pravidelných statistických zjiš ování SÚ a 

Ministerstva dopravy R. Podrobnosti o infrastruktu e žel. dopravy, provozní délky tratí 

celkem, provozní délky tratí elektrifikovaných i neelektrifikovaných v etn  stavební délky 

kolejí jsou p ehledn  uvedeny v následujících tabulkách.  

2  Výkony železni ní dopravy 

Výkon železni ní dopravy je zobrazován zvláš  pro nákladní a osobní dopravu. 

V po tu p epravených osob jsou zahrnuty všechny kategorie platících p epravených osob. 

Osobový kilometr (oskm) osobní dopravy se rovná p eprav  jedné osoby na vzdálenost 

jednoho kilometru. 

Pro nákladní dopravu je tarifní tunový kilometr (ttkm) ukazatel, který charakterizuje 

výkon p i p eprav  zboží podle tarifní vzdálenosti. Tarifní vzdálenost je dána 

kilometrovníkem a používá se k výpo tu p epravného. Jeden ttkm se rovná p eprav

jedné tuny zboží na tarifní vzdálenost jednoho kilometru. 
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Tab. 1  Výkony železni ní dopravy v letech 2000 - 2008

Hrubý tunový kilometr (hrtkm) je ukazatelem hrubého výkonu hnacích vozidel 

a charakterizuje celkový objem dopravní innosti. Do propo tu vstupuje nejen hmotnost 

p epravovaných v cí, ale i hmotnost vlastního železni ního vozu bez hnacího vozidla. 

Vlakový kilometr (vlkm) nákladní dopravy vyjad uje p emíst ní jednoho nákladního vlaku 

o jeden kilometr. 
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Tab. 2  Vybrané ukazatele nákladní železni ní dopravy v letech 2000 – 2008 

  

Obr. 1  Železni ní p eprava náklad  na obyvatele (v tunách) (Zdroj SÚ) 

P ehled o diferencích železni ního dopravního parku mezi kraji R nelze provést 

nebo  vyvstává problém p i získávání informací o sou asném stavu železni ního dopravního 

parku (tato data asto tvo í obchodní tajemství podnik  z oboru dopravy) a pokud jsou 

uvedená data získána nejsou v tšinou regionáln len na. Podle informací z konce roku 2002 

obsahoval železni ní dopravní park v celé R p es 3 tisíce hnacích vozidel, tém  5 tisíc voz

pro p epravu osob a p es 36 tisíc voz  pro nákladní p epravu. Podle jmenovaných informací 

m la hnací vozidla m la p ibližn  následující složení: 
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• 28% elektrických lokomotiv 

• 41% motorových lokomotiv 

• 7% elektrických voz

• 23% motorových voz

• < 1% historických parních lokomotiv 

Protože železni ní doprava není územn  roz len na na kraje, sledují se proto 

provozní, výkonové a další ukazatele až na výjimky pouze na celostátní úrovni. Ze stejného 

d vodu nejsou k dispozici údaje o po tech železni ních vozidel p íslušejících do jednotlivých 

kraj . 

Vlakový kilometr (vlkm) osobní dopravy vyjad uje p emíst ní jednoho osobního 

vlaku, p íp. „sólo“ motorového vozu o jeden kilometr. 

Tab. 3  Vybrané ukazatele osobní železni ní dopravy v letech 2000 - 2008 

Obr. 2  Železni ní p eprava po tu pasažér  na obyvatele dle kraj  v roce 2004 
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Od roku 2008 v souladu s novým Na ízením Komise (ES) . 1304/2007 byla 

nahrazena dosavadní klasifikace zboží NST/R (10 i 24 skupin) novou klasifikací NST2007 

(20 skupin v cí). V t chto tabulkách je proto uveden pouze rok 2008, nebo asové ady 

podle druh  v cí se staly neporovnatelné s p edchozími lety. 

Tab. 4  Vývoz a dovoz železni ní dopravou podle druhu v cí v roce 2008 
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Evropská unie, její Evropský parlament a Rada v zájmu zlepšení vzájemného 

propojení národních železni ních sítí p ijaly sm rnice o interoperabilit  transevropského 

vysokorychlostního a konven ního železni ního systému. eská republika svým lenstvím 

v Evropské unii k 1.5.2004 za ala aplikovat na naše dráhy sm rnice a doporu ení t chto 

orgán . Vybraná železni ní sí eské republiky, která je sou ást evropského železni ního 

systému musí spl ovat požadavky na interoperabilitu podle Vyhlášky . 352/2004 Sb. o 

provozní a technické propojenosti evropského železni ního systému, Na ízení vlády o 

technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železni ního 

systému . 133/2005 Sb. a p íslušných technických specifikací interoperability.

3  Zásady modernizace a optimalizace vybrané železni ní sít R 

Pro stanovení jednotné koncepce a technického ešení železni ní infrastruktury byly 

zpracovány „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železni ní sít eské republiky“. 

Následn  pak byly novelizovány Sm rnicí generálního editele SŽDC . 16/2005, které 

zohled ují legislativní zm ny platné ke dni ú innosti této sm rnice a mají vliv na koncepci a 

technické ešení železni ní infrastruktury. Hlavní zásady modernizace a optimalizace 

p edstavují: 

• zavedení vyšší tra ové rychlosti na dostate n  dlouhých úsecích s možností efektivního 

využití zvýšené rychlosti , 

• dosažení tra ové t ídy zatížení D4 UIC pro úrove  tra ové rychlosti 120 km/h v etn  (tj. 

22,5 t/nápravu a zárove  8 t/b žný metr délky vozidla), 

• zavedení prostorové pr chodnosti pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla podle SN 73 

6320, tj. základní pr ez Z-GC s vlivem širších vozidel, 

• zajišt ní požadované kapacity dráhy p i sou asném stanovení optimalizovaného rozsahu 

železni ní infrastruktury, 

• vybavení trat  technologickým za ízením zajiš ujícím plnou bezpe nost provozu p i 

tra ové rychlosti do160 km/h, 

• vybavení železni ních stanic nástupišti v souladu s vyhláškami . 177/1995 Sb. a 

369/2001 Sb. v platném zn ní, 

• dosažení dostate né užite né délky dopravních kolejí v železni ních stanicích, 

• zlepšení stavu úrov ových k ížení tratí s pozemními komunikacemi. 
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Dále byly Sm rnicí . 32/2007 vydány „Zásady rekonstrukce regionálních drah“, kdy 

základními cíli rekonstrukce regionálních drah jsou: 

• zvýšení bezpe nosti provozu, 

• zvýšení bezpe nosti pohybu cestujících v kolejištích, 

• zajišt ní technického stavu infrastruktury dle platných zákon , vyhlášek a norem, 

• minimalizace náklad  na zajišt ní provozuschopnosti železni ní dopravní cesty, 

• minimalizace náklad  na provozování železni ní dopravní cesty, 

• zvýšení cestovní rychlosti. 

Tab. 4.  Infrastruktura železni ní dopravy R v km (Zdroj SÚ) 
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Tab. 5  Infrastruktura železni ní dopravy R v km (zdroj SÚ) 
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Tab. 6  Infrastruktura železni ní dopravy R v km (Zdroj SÚ) 
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Tab. 7  Infrastruktura železni ní dopravy R v km (stavební délky tratí) (Zdroj SÚ) 

Železnice na našem území víc než 160 let slouží jako prost edek pro dopravu osob i 

náklad  na krátké i dlouhé vzdálenosti. Pod pojmem železnice se p itom rozumí železni ní 

doprava v komplexním technickém a provozním celku, tzn. nejen železni ní dopravní cesty, 

ale také dopravní prost edky hnací i hnané, za ízení pro ízení provozu a další. Celkový 

dopravní systém a faktory, které ho zásadn  ovliv ují, nejsou ve v tšin  p ípad  regionáln

d leny, jako nap . železni ní dopravní park, ídící, zabezpe ovací, údržbá ské za ízení apod.. 

Dopravní infrastruktura tvo ená dopravními prost edky, dopravními cestami a 

dopravním za ízením má v rámci ve ejné infrastruktury významnou a nezanedbatelnou úlohu. 

Má význam p edevším pro uspokojování pot eb a zájm  obyvatel a pro ekonomiku a rozvoj 

region , avšak musí spl ovat další p edpoklady nap . z hlediska ekologie (chránit životní 

prost edí, minimalizovat negativní dopady dopravy, aktivn  se podílet na tvorb  a ochran

krajiny, minimalizovat velikost území zabraného pro dopravu aj.). Hlavním posláním dopravy 

je sloužit rozvoji region , zabezpe ovat všechny nároky na p epravu.  
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Železni ní trat  jsou nejrozší en jšími dopravními cestami pro kolejové dopravní 

prost edky, které jsou sm rov  a výškov  vázané na dopravní cestu. P epravu náklad  po 

železnici ovliv uje n kolik faktor , jako geografická lokalizace výrobních podnik  a 

distributor , optimální železni ní sí , vyráb né a spot ebovávané komodity a ada dalších. To 

vše m že být následn  p í inou zna ných rozdíl  mezi kraji.  
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P ÍLOHA 7  OSTRAVSKÝ INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ  

         SYSTÉM A LEHKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA  



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Diserta ní práce 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 P íloha 7, strana 2

1  Ostravský integrovaný dopravní systém (ODIS) 

Na základ  studie o hromadné doprav  v Ostrav  byla založena koordina ní skupina 

KODIS jejíž úkolem je zabezpe it správné fungování systému. Ostravský dopravní 

integrovaný systém (ODIS) zahrnuje území tvo ené tém  30 m sty a obcemi. Na území platí 

jednotný tarifní sytém a jednotné smluvní tarifní podmínky krom  železni ní dopravy, kde je 

zavedena pouze áste ná tarifní integrace na vybraných úsecích tratí. Ve vlacích platí odlišné 

p epravní podmínky. Ostrava je rozd lena na vnit ní zóny a okrajové zóny, které kopírují 

n které hranice obcí.  

Obr. 1  Tarifní zóny v ODIS – stav v roce 1997 a 2007 

V roce 2007 Moravskoslezský kraj akceptoval pro krajské zóny stejné slevy jako v 

m stských zónách se zachováním všech charakteristik MHD. 

Zóna M STO: 

• zóna obsahující zejména m stské aglomerace s p evahou MHD, 

• tarifní politika zóny je stanovená p íslušným m stem v etn  slev. 

Zóna REGION: 

• zóna obsahující zejména p ím stské aglomerace s p evahou p ím stské dopravy, 

• tarifní politika navrhovaná krajem. 
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Obr. 2  Tarifní zóny v ODIS – stav k 1.1.2009 

1.1  Dopravní prost edky 

Velká ást cestující ve ejnosti v rámci Ostravského regionu využívá dopravu 

železni ní, jejímž provozovatelem jsou D, SŽDC s.o. Jedná se p edevším o regionální trat

s napojením m st Bohumín, Karviná, eský T šín, Haví ov a Opava. Cestující jsou 

dopravování motorovými soupravami nebo jednotkami elektrických souprav bu  p ímo do 

centra m sta (zastávky Ostrava st ed, Ostrava Stodolní) nebo do jeho okrajových ástí 

(Ostrava hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava Vítkovice atd. ). 

P ímo na území m sta a v jeho p ím stských aglomeracích provozuje hromadnou 

dopravu osob Dopravní podnik Ostrava a.s., (DPO) jako jeden z nejv tších dopravc

v Moravskoslezském kraji. Pro pohodlnou, dostupnou a dostate n  komfortní p epravu 

cestujících slouží celkem 317 autobus  (z toho nízkopodlažních 80), 290 tramvajových 

jednotek (z toho nízkopodlažních 54) a 64 trolejbus  (z toho nízkopodlažních 32). Servis 

dopravních prost edk  DPO zajiš ují dv  autobusové vozovny (Hrane ník, Poruba), dv

tramvajové vozovny (Moravská Ostrava a Poruba) a jedna trolejbusová vozovna (Ostrava 

P ívoz). T žkou údržbu a modernizace kolejových vozidel provádí Dílny Dopravního 

podniku Ostrava a.s. v Martinov . 
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1.2  Organizace dopravy 

Doprava je v rámci Ostravského integrovaného dopravního systému zajiš ována 

p edevším t mito hlavními dopravci a dopravními systémy: 

eské dráhy a.s.,     MHD Ostrava 

Dopravní podnik Ostrava a.s.,   MHD Opava 

M stský dopravní podnik Opava a.s.,  MHD Studénka 

Conner Morava a.s.     MHD Krnov 

TQM-holding s.r.o.,     Regionální autobusové linky

SAD Frýdek-Místek a.s.,    Regionální vlak. linky a rychlík. spoje 

SAD Karviná a.s.     Regiobus s.r.o., 

Osoblažská dopravní spole nost s.r.o.  

V rámci ODIS byla provedena celá ada díl ích úprav vedení linek podle požadavk

zainteresovaných m st a obcí. Cílem vedení linek bylo up ednostnit drážní dopravu na úkor 

autobusové dopravy, což bylo realizováno p evážn  odstran ním soub hu autobusových a 

tramvajových, resp. trolejbusových linek. Posledním opat ením bylo za len ní železni ních 

tratí z Ostravy do Bohumína, Haví ova, Frýdku-Místku a eského T šína do systému ODIS. 

Graf 1: Rozvoj po tu dopravních linek ODIS do roku 2007 

Aby byla regionální doprava ješt  efektivn jší a zvyšoval se po et p epravených osob 

byl zaveden tzv. „integrovaný taktový jízdní ád“. Jeho podstata spo ívá v koordinaci 

taktových jízdních ád  v p ím stské doprav , ímž vznikl p epravní et zce dálkové, 

regionální, p ím stské a m stské osobní dopravy s velkým d razem na asové slad ní 

p íjezd  a odjezd  linek mezi sebou.  
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1.3  Dopravní infrastruktura 

Dopravní infrastruktura Ostravského regionu je dána p edevším délkou provozované 

sít  MHD, provozní délkou tratí, celkovou délkou místních komunikací a po tem p ípadn

velikostí p estupních uzl  a terminál . Celý IDOS je v rámci kraje rozd len na zóny. Zóna 

„m sto“ obsahuje zejména m stské aglomerace s p evahou MHD a tarifní politika zóny je 

stanovená p íslušným m stem v etn  slev. V zón  „region“ jsou za len ny p edevším 

p ím stské aglomerace s p evahou p ím stské dopravy a tarifní politika je navržená krajem.  

Graf 2: Rozvoj po tu dopravních zón v ODIS do roku 2007 

Páte ní dopravou v rámci regionální dopravy Moravskoslezského kraje je železnice 

s místními a regionálními trat mi. V železni ní doprav  došlo od 1.1.2009 k rozší ení ODIS 

na všechny železni ní trat  v Moravskoslezském kraji, kde osobní dopravu zajiš ují eské 

dráhy, a.s. a byl zaveden linkový systému Esko - eské dráhy, a.s.  

Obr. 3: Linky regionální a p ím stské dopravy S1-S8 a R1 a R2 na železni ní síti 
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Dopl kovým dopravním systémem jsou pak návazné regionální autobusové linky. 

Taktový jízdní ád umož uje zavést asov  slad né odjezdy a p íjezdy jednotlivých druh

dopravy mezi sebou v p estupních uzlech a terminálech. Mezi významné p estupní uzly a 

terminály v Ostrav  pat í nap . Sad B. N mcové, Ostrava Svinov, Hrane ník, Hlavní nádraží 

aj. 

Obr. 4  Stávající stav p estupních terminál  Ostrava hlavní nádraží a Ostrava Svinov 

Stru ná charakteristika nejvýznamn jších p estupních uzl  a terminál : 

• Sad B. N mcové- jeden z nejvýznamn jších p estupních uzl , kde se realizují zejména 

vazby mezi m stskou a p ím stskou autobusovou dopravou z oblasti Poruby a Hlu ínska a 

m stskou tramvajovou a trolejbusovou dopravou ve sm ru do centra m sta. Vlastní 

dopravní ešení p estupního místa je úzce spjato s p estavbou podjezdu Dalimilova na ul. 

Mariánskohorské. 

• Ostrava Svinov- významné p estupní místo zejména mezi p ím stskou železni ní osobní 

dopravou a m stskou hromadnou dopravou, nemén  významné je zajišt ní p estupní vazby 

mezi m stskými autobusy a dopravou tramvajovou. Dopl ující funkcí je p ímá obsluha 

území, prostor dotvá í autobusové stanovišt  pro oblast Poruby s omezeným krátkodobým 

odstavováním vozidel. Dopravní význam tohoto prostoru vyžaduje kvalitní ešení 

p estupních vazeb. 

• Vozovna Poruba- v rozhodující mí e m stské p estupní místo mezi vnit ní autobusovou 

dopravou v Porub  a dopravou tramvajovou. Oproti sou asnému stavu dochází ke zvýšení 

objemu p estupujících, p í inou je zejména významná zm na v organizaci autobusové 

dopravy v tangenciálních vazbách (trasa Hlavní t ída, Severní spoj, Mariánskohorská, 

P ívoz). Dopravní ešení p estupního místa vychází z ešení k ižovatky Opavská-Porubská-

Sokolovská, provoz které je zabezpe ena SSZ.  
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• Hrane ník- významné p estupní místo ve východní oblasti m sta zabezpe ující 

bezprost ední a komfortní vazbu mezi m stskou a p ím stskou autobusovou dopravou a 

dopravou tramvajovou. Sou ástí dopravního uzlu je dopl ující autobusové stanovišt  s 

omezeným odstavováním vozidel a prostorem vymezeným pro záchytné parkovišt

osobních vozidel s možností pokra ování m stskou hromadnou dopravou 

• Hlavní nádraží- významné p estupní místo p edevším mezi železni ní osobní dopravou a 

m stskou hromadnou dopravou, jedná se o m stské i p ím stské p epravní vazby. Sou ástí 

je dopl ující autobusové stanovišt  pro severní oblast m sta s omezeným krátkodobým 

odstavování vozidel. Dopravní ešení p estupního uzlu je sou ástí p estavby Dalimilova 

podjezdu - ul. Mariánskohorské. 

• ÚAN, autobusové nádraží- dominantní nádraží p ím stské, mezim stské a mezinárodní 

osobní autobusové dopravy s vazbou na m stskou hromadnou dopravu i železni ní osobní 

dopravu a umož ující krátkodobé a dlouhodobé odstavování a základní údržbu vozidel. 

Pro existenci pln  funk ního integrovaného systému v Ostrav  a ostravském regionu 

je klí ovou spolupráce všech samospráv i ú inná podpora státu. V p ípad  dalšího poklesu 

vlivu ve ejné dopravy pod d lbu cca 50/50 lze o ekávat vážné problémy s existencí celého 

sektoru ve ejné dopravy (obdoba situace v západní Evrop  v 70. letech). Zde je pak další 

oživování ve ejné dopravy možné již jen za cenu ádov  vyšších náklad  než jsou dnes 

pot ebné. 

Systémové ešení m stské hromadné dopravy v Ostrav  je jednozna n  založeno na 

dominantním postavením tramvajové dopravy, významným aspektem návrhu je nosný 

západo-jižní diametr Poruba-centrum-Jižní m sto zabezpe ující rozhodující p epravní zát že. 

Navržený rozvoj tramvajového systému, nezbytné zkvalit ování a modernizace tramvajové 

dopravy, zvyšování bezpe nosti (segregace, preference, vozidla nové generace a pod.) 

napom že udržení p ijatelné d lby p epravní práce mezi hromadnou a automobilovou 

dopravou. M stská autobusová doprava navazuje na tramvajovou a trolejbusovou dopravu, 

svou d ležitou funkci si udržuje v zabezpe ení tangenciálních p epravních vazeb uvnit

obytného souboru a v zam stnanecké doprav . Její koordinace s p ím stskou autobusovou 

dopravou je nezbytná a žádoucí zejména pro obsluhu okrajových oblastí m sta. Systém Park 

and Ride („zaparkuj vozidlo a pokra uj ve ejnou osobní dopravou“) je navrhován aplikovat 

nejlépe v širším regionu za hranicemi m sta (nap . terminál Hrane ník) s vazbou na kapacitní 

a komfortní zejména železni ní dopravu v horizontu po roce 2010. 
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Spole ný systém ve ejné osobní dopravy v Ostrav  a jejím blízkém okolí je 

organizován jako koordinovaná p epravní nabídka s jednotným p epravním a tarifním 

uspo ádání na území celého slezsko-moravského regionu. Tento integrovaný dopravní systém 

(IDS) je ízen a organizován na regionální úrovni za p ímé ú asti zainteresovaných obcí a 

m st daného území. Pro další rozvoj, up esn ní a stabilizaci technického ešení integrované 

dopravy v regionu jsou neustále podrobn  rozpracovávány dopravní a urbanistická ešení 

zejména rozvojových zám r  v oblasti tramvajové dopravy a lehké kolejové dopravy 

(vlakotramvají). Z hlediska koncep ního rozvoje ostravského regionu je nezbytné 

vypracování organiza ních a technických zásad a podmínek pro ešení systému Park and Ride 

s bezprost ední návazností na vytipované p estupní terminály.  

2  Lehká kolejová doprava  

Tramvlak, vlakotramvaj, dvousystémová tramvaj, tram-train, TramTrain, bimodální 

tramvaj, hybridní tramvaj, propojovací tramvaj, karlsruheský model nebo Model Karlsruhe 

jsou r zné názvy pro dopravní systém a vozidla umož ující p ejížd ní z železni ní trat  na 

tramvajovou tra , pop ípad  pro jízdu po trati, která má smíšené rysy (nap íklad železni ní 

tra  vedená obcí po ulici) nebo v bec železni ní doprava lehkými osobními vozy.  

Výhodou tohoto slou eného systému je efektivn jší využití tratí v úsecích, kde by 

jinak vedly dv  dráhy soub žn , a v tší komfort pro cestující, kte í mén asto musejí 

p estupovat. Nejvýznamn jším nedostatkem je p enášení nepravidelností z m stského 

provozu do železni ní sít , což ovšem je problémem spíše v t ch zemích, kde na železnici je 

obvyklá p esnost.  

Základní podmínkou je shodný rozchod kolejí. Významnou roli však m že hrát i 

geometrie kolejí a kol, zejména ve vztahu k výhybkám, ale i oblouk m, žlábkovým 

kolejnicím atd. Okolky dvojkolí tramvajových voz  nejsou vhodné pro železni ní trat , navíc 

v r zných m stech mají r znou geometrii, zatímco v Ostrav  jsou okolky podobné 

železni ním, v dalších eských m stech jsou okolky p íliš úzké a na železni ní výhybce by 

p ídržnice nezaru ovala správné vedení kola a m že p sobit problémy i na srdcovkách. 

Železni ní kola zase nelze použít v tramvajových kolejích (s výjimkou ostravských) pro 

nedostate nou hloubku i ší ku žlábk  kolejnic, zejména na srdcovkách výhybek.  

Další podmínkou je vy ešení pohonu, zejména elektrického napájení. Pokud vozidlo 

odebírá energii sb ra em na trati (z trolejového vedení apod.), musí být uzp sobeno pro 

p íslušný systém (stejnosm rný nebo st ídavý proud, nap tí, zp sob zat žování sít  odb rem, 
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rekuperace atd.). Akcelerace a brzdné vlastnosti vozidla musí odpovídat i provozu s krátkými 

mezizastávkovými úseky. Trak ní za ízení by p itom nem la ve vozidle zabírat p íliš místa na 

úkor p epravy cestujících. Výška trolejového drátu na eské železnici je obvykle minimáln

5,10 m, u tramvají minimáln  4,70 m. Vozidlo musí mít také pat i ná ozna ení a signaliza ní 

za ízení k silni nímu i železni nímu provozu a musí být kompatibilní se zabezpe ovacími a 

komunika ními za ízeními a zp soby organizace dopravy v obou systémech. Dále musí být 

odolné proti náraz m p im en  železni ním standard m, avšak v m stské doprav  by jeho 

náraz nem l mít nep im ené ni ivé ú inky na ostatní ú astníky provozu. Na tramvajových 

tratích je také p ípustný vyšší podélný sklon. 

Je pot eba aby byla také do ešena odpovídající výška nástupní hrany a její vzdálenost 

od osy koleje a to i s p ihlédnutím k možnosti bezbariérového nástupu. Tramvaje jsou stav ny 

pro výšku nástupiš  n kolik cm, nástupišt D mají výšku standardn  55 cm nad temenem 

kolejnic, u sypaných nástupiš  nejmén  25 cm. Tramvajová vozidla jsou široká 2,5 m, 

maximáln  2,65 m, železni ní kolem 3 m, rozdíl v optimální vzdálenosti nástupních hran od 

osy koleje je kolem 30–35 cm.Jeden ze systém  p echodnosti se nazývá podle n meckého 

m sta Karlsruhe, v jehož okolí byl v 80. letech 20. století zaveden v síti spole nosti Albtal-

Verkehrs-Gesellschaft. N která drážní vozidla jsou uzp sobena pro dva systémy napájení 

(750 V SS / 15 kV 16,7 Herz), n které trat  železni ního charakteru mají tramvajové napájení 

750 V, na jiných linkách zase tatáž vozidla jezdí jen na železni ních tratích s železni ním 

napájením. V Karlsruhe je celý tento systém ozna ován jako Stadtbahn a linky a vlaky jsou 

ozna ovány písmenem S podobn  jako systémy S-Bahn v jiných m stech. Na obdobném 

technickém systému jsou založeny i projekty v dalších m stech, p edevším v N mecku, ale i 

ve Francii, Nizozemsku a Anglii. 

Na Ostravsku je myšlenka realizace lehké kolejové dopravy (vlakotramvaje) reáln jší 

než v okolí jiných eských m st s tramvajovou dopravu, protože ostravská tramvajová sí

jako jediná v republice používá kolejnice s profilem podobným železni nímu a tomu 

odpovídají i okolky dvojkolí tam jších tramvají. Pro vedení tras lze využít i n které ze zdejší 

rozsáhlé sít  železni ních tratí (v etn  vle ek). 
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Obr. 5  P íklad soupravy lehké kolejové dopravy používaný v Karlsruhe a detail ešení 

bezbariérového nástupu do nízkopodlažních souprav  

KrnT e.v.Sl.

Gluch. PKP
Oso

Mil.n.Op.Vrb.p.Pr.

M.Mor.

Bru

ValRým

S.He .

Olm

Hrad.n.M.

Odb.M.

Opa.v.
Kra.v.Sl.

Chu

Hlu

O.Svin.

O.hl.n.

Boh.

O.st ed

O.Kun.
O.Vít.

Ful

Odb.Odra

Pol.n.O.

Let.Mošnov
Stu

Bíl

Bud.n.B.

Chal. PKP
Zebrz.PKP

Petr.u K.Odb.Záv.

Odb.Kouk.

D t.

Such.n.O.

N.J.m.

N.J.h.n.

HostVal.Mez.

P er

Hav
.T š.

Cies. PKP

F.-M.

Frýdl.n.O.

Ostrav

Frenš.p.R.

Ve

Kop

T in

Jabl.-Návs.

adca 
ŽSR/ZSSK

Kar.hl.n.

Vrat

Mosty u J.

3. Hlu ín - Ostrava
4. Haví ov - Orlová - Karviná (Petrovice u K.)

Sedl

2. Orlová - Ostrava

Orl.

1. Haví ov - Ostrava

Karv. m sto

Obr. 6  Doporu ené trasy lehké kolejové dopravy v MSK  (Zdroj DP) 

V poslední období byla ešena tra  Ostrava – Orlová nebo  m sto Orlová je v 

sou asnosti zdaleka nejv tším m stem v eské republice bez ve ejné kolejové dopravy. Nový 

systém má pln  nahradit nyn jší autobusovou dopravu a p ímo obsloužit m stské ásti Orlové 
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jako jsou Lutyn  a Poruba. Byly navrženy a následn  prov ovány 4 základní sm rové 

varianty:  

• Varianta „sever“ - p es Bohumín a Dolní Láryni s využitím trat  SŽDC . 270, 

• Varianta „st ed“ – p es He manice a Rychvald s využitím trat  AWT a.s. v úseku 

He manice - Rychvald - Orlová-M sto,  

• Varianta „jih A“ – p es Michálkovice s využitím Bá ské dráhy AWT a.s.,  

• Varianta „jih B“ – nová tra  p es Radvanice a Pet vald 

Obr. 7  Sm rové varianty ešení lehké kolejové dopravy v  Ostravském regionu na 

rameni Ostrava-Orlová (zdroj DIPRO s.r.o.) 
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Obr. 8  Schéma hlavních p epravních zát ží mezi jednotlivými m sty Ostravského 

regionu (zdroj DIPRO s.r.o.)  

Obr. 9  P epravní proudy kolejové dopravy MSK (polodenní) (Zdroj DP) 
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Obr. 10  P epravní hodinová špi ka kolejové dopravy v MSK (Zdroj DP) 
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Provozní hlediska i hlediska stavebních náklad  vedla k volb  varianty „st ed“. Je 

zvažována jak varianta spole ného provozu osobní i nákladní dopravy na jednokolejné trati s 

výhybnami, tak varianta s rozší ením stávajícího železni ního spodku, po n mž by byly 

vedeny samostatn  dv  jednokolejné trat , jedna jen pro nákladní dopravu a druhá (s 

výhybnami) jen pro vlakotramvaje. Návrhová rychlost vlakotramvajové trat  mimo zastav né 

území je 80 km/h a minimální polom r oblouku 190 m, ve m st  rychlost 50 km/h a 

minimální polom r oblouku 50 m. Vzdálenost výhyben má v celé trase umož ovat interval 

7,5 minuty, V b žném provozu se po ítá v mezim stském úseku s minimálním intervalem 15 

minut, v m stském úseku v Orlové navíc s vloženými spoji. 

Obr. 12  Vizualizace vedení lehké kolejové dopravy v Orlové Masarykovou t ídou (zdroj 

DIPRO s.r.o.)  

V Ostrav  jsou zvažovány dv  varianty zakon ení, bu  zapojení do železni ní stanice 

Ostrava hlavní nádraží nebo vedení novou tramvajovou tratí v Muglinovské ulici a napojení 

na stávající m stskou tramvajovou sí  u zastávky Sady Boženy N mcové. V takovém p ípad

se p edpokládá p echodnost vozidel a rozd lení spoj  z Orlové do dvou linek podle toho, kam 

by v Ostrav  pokra ovaly.  
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P ÍLOHA 8  USPO ÁDÁNÍ ŽELEZNI NÍCH DRAH 
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Uspo ádání železni ních drah  

Kolej, která je tvo ena ze dvou kolejnicových pás , upevn ných na kolejnicových 

podporách uložených v kolejovém loži, je charakterizována konstruk ním a geometrickým 

uspo ádáním koleje, jak je uvedeno v norm SN 73 6360-1 Konstruk ní a geometrické 

uspo ádání koleje železni ních drah a její prostorová poloha - ást 1: Projektování, z íjna 

23008. Tato norma nahrazuje p vodní SN 73 6360-1 z ervence roku 1997 v etn  zm ny 1 

z dubna 1999 a je národním aplika ním dokumentem pro SN EN 13803-2. Norma obsahuje 

ustanovení o projektování geometrických parametr  koleje pro rychlost až do 300 km/h, která 

jsou v souladu s evropskými normami pro navrhování polohy koleje, v etn  dokument

Evropské komise “Technické specifikace interoperability (TSI)“.   

Norma stanoví požadavky na geometrické parametry koleje v etn  kolejových spojení 

a rozv tvení z hlediska návrhu koleje železni ních drah normálního rozchodu 1435 mm do 

rychlosti 300 km/h. Jestliže byla kolej projektována a z ízena podle d íve platných norem, 

m že být na základ  této normy provozována s podmínkou, že její konstruk ní a geometrické 

uspo ádání vyhovuje mezním provozním hodnotám podle SN 73 6360-2 Konstruk ní a 

geometrické uspo ádání koleje železni ních drah a její prostorová poloha  - ást 2: Stavba a 

p ejímka, provoz a údržba, z íjna roku 2009. 

Konstruk ní a geometrické uspo ádání koleje se musí upravit do souladu s ob mi výše 

jmenovanými normami,  SN 73 6360-1 a SN 73 6360-2, p i udržovacích pracích na 

železni ním svršku, nejpozd ji však p i nejbližší rekonstrukci koleje. Pokud stísn né pom ry 

na trati nedovolí úpravu, o dalším ešení rozhodne vlastník infrastruktury, tj. Správa 

železni ní dopravní cesty státní organizace (SŽDC), a musí být vždy p ijata opat ení 

k zajišt ní bezpe nosti drážní dopravy. 

Konstruk ním uspo ádáním koleje se rozumí: 

- rozchod koleje,  

- vzájemná výšková poloha kolejnicových pás  (p evýšení, sklon vzestupnice, vzájemný 

sklon kolejnicových pás -zborcení koleje) 

Geometrickým uspo ádáním koleje se rozumí: 

- sm rové vedení koleje,  

- podélná výška koleje 

- podélný sklon koleje 
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Návrhové hodnoty parametr  konstruk ního a geometrického uspo ádání koleje jsou 

stanoveny s ohledem na p íslušné rychlosti na dané trati, dále je t eba zohlednit skladbu a 

druh provozované dopravy. Návrhové hodnoty parametr  jsou definovány v t chto hladinách: 

1. Standardní hodnota – tato hodnota vymezuje interval doporu ených hodnot 

k projektování. Pokud tomu nebrání n jaká omezení, mají být tyto hodnoty dodržovány. 

Použití t chto hodnot zaru uje spln ní požadovaného komfortu jízdy i vhodnou míru 

náklad  na údržbu trati. 

2. Mezní hodnota – nemá být p ekra ována. P ekro ení je možné nap íklad z d vodu 

omezení nebo vylou ení místního snížení projektované rychlosti. P i p ekro ení hodnot 

zp sobuje omezení komfortu jízdy nebo zvýšení finan ních náklad  na údržbu trati. 

Použití vyšších nebo nižších mezních hodnot musí být odsouhlaseno vlastníkem 

infrastruktury (SŽDC) a nebo m že být omezeno dalšími podmínkami. 

3. Maximální (minimální) hodnota – tato hodnota nesmí být p ekro ena. Maximální nebo 

minimální hodnoty veli in se mohou použít jen v nezbytných p ípadech, kdy není možné 

nalézt jiné ešení.  

1  Konstruk ní uspo ádání koleje 

1.1  Rozchod koleje a rozší ení rozchodu koleje 

Rozchod koleje je jedním z hlavních geometrických parametr  koleje. Rozchod 

koleje je vzdálenost mezi pojížd nými hranami obou kolejnicových pás , m ená na kolmici 

k ose koleje 14 mm pod spojnicí temen kolejnicových pás  (u žlábkových kolejnic nap . NP4 

9 mm pod temeny hlav kolejnic). Hodnota normálního rozchodu je 1435 mm. 

Obr. 1  Rozchod koleje a jeho m ení 
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Rozší ení rozchodu koleje se provádí v kružnicovém oblouku o polom ru menším 

než 275 m musí být normální rozchod koleje zv tšen o hodnotu rozší ení koleje ∆u [mm] 

podle vzorce  

            (1) 

Kde:  R  je polom r sm rového kružnicového oblouku [m]. 

V od vodn ných p ípadech a se souhlasem vlastníka infrastruktury pro rychlosti do 40 

km/h v etn , p i délce kružnicové ásti oblouku do 50 m v etn , lze v obloucích o polom ru 

250 m a menším projektovat rozší ení rozchodu kolej dle vzorce  

(2) 

Oba p ípady rozší ení rozchodu koleje ∆u1 a ∆u2 se realizují posunutím vnit ního 

kolejnicového pásu ke st edu oblouku. Vychází-li hodnota rozší ení rozchodu koleje podle 

vzorc  (1) a (2) v tší než 16 mm, projektuje se oblouk s rozší ením rozchodu koleje ∆umax = 

16 mm. V oblouku ze žlábkových kolejnic se rozší ení rozchodu koleje nez izuje. Rozší ení 

rozchodu koleje p i jeho r zném odstup ování je patrné z následujících tabulek. 

Tab. 1  Rozší ení rozchodu koleje v oblouku pro R<275 m 

      26-  
7150

1
R

u =∆

      28-  
7000

2
R

u =∆
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Tab. 2  Rozší ení rozchodu koleje v oblouku pro rychlost do 40 km/h a R<250 m 

Projektovaná zm na rozchodu koleje z normálního do rozší eného rozchodu a naopak, 

jakož i mezi úseky s rozdílnými hodnotami rozší ení rozchodu koleje, má být rovnom rná, a 

to 1mm na 1 m délky koleje, nezní hodnota zm ny rozchodu je 2 mm na 1 m délky koleje. 

U oblouku s krajní p echodnicí má být zm na rozchodu koleje uskute n na v ásti 

p echodnice navazující na kružnicový oblouk. U oblouku bez p echodnice má mít rozší ení 

rozchodu koleje stanovenou hodnotu již na za átku kružnicového oblouku. Zm na rozchodu 

koleje v oblouku bez p echodnic má být uskute n na v p ímé koleji. Není-li to možné (nap . 

jde-li o oblouk u výhybky) smí být výb h rozší ení umíst n z ásti v p ímé koleji a z ásti 

v oblouku nebo jen v oblouku. Nesta í-li délka oblouku na uskute n ní zm ny rozchodu 

koleje, smí být z ízeno dosažitelné menší rozší ení rozchodu koleje.  

U složeného oblouku bez mezilehlé p echodnice má být rozdíl rozchod  koleje jeho 

ástí vyrovnán v oblouku o v tším polom ru. Na styku ástí složeného oblouku musí mít 

rozší ení rozchodu koleje hodnotu stanovenou pro menší z obou polom r . U složeného 

oblouku s mezilehlou p echodnicí, jehož ob  sousední ásti mají polom ry do 275 m, má být 

rozdíl rozchod  koleje vyrovnán v celé délce p echodnice. 

Ve výhybkách a výhybkových konstrukcích se rozší ení rozchodu koleje z ídí pro 

polom ry R< 190 m podle p edpis  vlastníka infrastruktury. 
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Obr. 2  Výb h rozší ení rozchodu v oblouku bez p echodnic 

1.2  Vzájemná výška kolejnicových pás

P evýšení koleje 

Oba kolejnicové pásy mají být v p ímé koleji ve stejné výšce-nep evýšená kolej. 

Vzájemná výšková poloha kolejnicových pás  má velký vliv na plynulost a hlavn

bezpe nost chodu vozidel. Výškový rozdíl kolejnicových pás  v p ímé koleji se asem 

projeví deformací jako jednostranná nebo k ížová prosedlina (zborcení). Ke snížení ú ink

odst edivé síly má být v koleji v oblouku projektováno p evýšení koleje, a to zvýšením 

polohy vn jšího kolejnicového pásu v i pásu vnit nímu, který z stává v úrovni nivelety 

temene kolejnicového pásu. Projektovaná hodnota p evýšení koleje se zaokrouhluje na celé 

milimetry. 

Teoretické p evýšení Deq je dáno takovým úhlem odklonu spojnice temen 

kolejnicových pás  od horizontální roviny, kdy výslednice svislého zrychlení vyvolaného 

gravitací a odst edivého zrychlení vyvolaného gravitací a odst edivého zrychlení vyvolaného 

pr jezdem vozidla s rychlostí V obloukem o polom ru R p sobí kolmo ke spojnici temen 

kolejnicových pás . Pro výpo et teoretického p evýšení lze použít vzorce:  

         (3) 

P evýšení koleje má vyhovovat rychlosti všech vlak , které jsou po této koleji 

pravideln  vedeny, p i dodržení omezujících hodnot nedostatku a p ebytku p evýšení. Má 

dále zohled ovat hospodárnost údržby tak, aby opot ebení obou kolejnicových pás  vlivem 

zatížení provozem bylo pokud možno vyrovnané. Je pot eba, p i projek ním návrhu velikosti 
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p evýšení, zohlednit uvažovanou skladbu vlak , jejich etnost, jejich rychlost a hmotnost. 

Není-li tato skladba známa je možno využít p evýšení doporu eného. 

Pokud se v koleji z izuje p evýšení, je obvykle doporu ováno projektované p evýšení 

koleje (s ohledem na rychlost vlak , provoz a údržbu koleje) od 20 mm až po hodnoty 

limitního p evýšení koleje. To je pro koleje, výhybky a výhybkové konstrukce s provozním 

zatížením do 20mil t/rok Dlim = 150 mm a s provozním zatížením nad 20mil t/rok Dlim = 

120mm. Maximální hodnota p evýšení koleje je Dmax = 160 mm, tuto hodnotu lze použít 

pouze pro koleje mimo výhybky a výhybkové konstrukce a sou asn  pro polom r oblouku R 

 290 m. 

Nedostatek p evýšení I odpovídá nejvyšší projektované rychlosti vozidel v daném 

úseku trati v polom ru oblouku R se vypo ítá podle vzorce (4). Projektovaná hodnota 

nedostatku p evýšení se zaokrouhluje na celý milimetr.  

        (4) 

P ebytek p evýšení E odpovídá nejnižší uvažované provozní rychlosti v daném 

polom ru oblouku a vypo te se ze vztahu 

      (5) 

Minimální rychlost je ur ena skupinou nejpomalejších vlak  obvykle provozovaných 

v daném tra ovém úseku. Hodnota p ebytku se zaokrouhluje na celý milimetr nahoru. Mezní 

hodnota p ebytku p evýšení je Elim = 80 mm. Maximální hodnota p ebytku p evýšení je Emax

= 110 mm. 

Doporu ené p evýšení 

P evýšení je vhodné navrhovat tak, aby namáhání kolejnicových pás  p i pr jezdu 

vlak  r zných rychlostí bylo pokud možno rovnom rné. Pokud není známa skladba 

budoucího provozu, doporu uje se navrhovat p evýšení doporu ené: 

pro V  120 km/h      (6) 

pro 120 km/h < V  160 km/h    (7) 
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P i návrhu doporu eného p evýšení mají být respektovány standardní hodnoty 

nedostatku p evýšení In a p ebytku p evýšení Elim. 

V obloucích, ve kterých jezdí v tšina vlak  p ibližn  stejnou rychlostí, p ípadn

v jiných od vodn ných p ípadech lze projektovat p evýšení blízké hodnot  teoretického 

p evýšení Deq. 

Vzestupnice 

Vzestupnice je obecn  k ivka, která tvo í na vn jším kolejnicovém pásu plynulý 

výškový p echod mezi úsekem koleje bez p evýšení a koleje s p evýšením, a jejíž pr m t do 

roviny svislé osy kolejnice má lineární nebo nelineární pr b h. Nejmenší p ípustná délka 

vzestupnice je vymezena jejím nejv tším sklonem 1:n a asovou zm nou p evýšení (rychlost 

zdvihu kola na vzestupnici).  

Rozlišujeme typy vzestupnic dle tvaru na: 

- lineární  

- nelineární (dle Blosse) 

Rozeznáváme typy vzestupnic dle polohy. 

- krajní 

- mezilehlá 

Obr. 3  Typy vzestupnic dle tvaru (lineární-nelineární) 

Sklon lineární vzestupnice je konstantní v celé její délce. Lineární vzestupnice má 

v celé své délce stejný sklon, ur ený pom rem 1:n. Sou initel n má mít hodnotu 10.V a nesmí 

být menší než 400. Délka lineární krajní vzestupnice se vypo te ze vzorce 
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Délka krajní lineální vzestupnice má být zaokrouhlena nahoru na nejbližší celý metr. 

U oblouk  s p echodnicemi má být lineární vzestupnice projektována v délce p echodnice. 

Za átek vzestupnice je vložen do místa za átku p echodnice a konec p echodnice nevložen do 

konce p echodnice tj. do po átku kružnicového oblouku. Na po átku kružnicového oblouku 

má lineární vzestupnice dosáhnout stanovené hodnoty p evýšení koleje. 

2  Geometrické uspo ádání koleje 

2.1  Sm rové pom ry  

Trat  rozd lujeme podle sm rových pom r  na p ímé úseky a zak ivené úseky, které 

umož ují sm rovou zm nu koleje a jsou tvo eny kružnicovými oblouky. Ty se mají 

navrhovat, pokud to podmínky dovolí, s co nejv tším polom rem k ivosti, aby se usnadnil 

pr jezd vozidla obloukem a nebylo nutné z izovat rozší ení rozchodu, p evýšení koleje atd.  

Pro plynulý sm rový p echod mezi úsekem koleje s odlišnou k ivostí, tzn. 

mezi p ímou a kružnicovým obloukem nebo mezi dv ma kružnicovými oblouky, se navrhuje 

p echodnice. P echodnice lze p ípadn  za stanovených podmínek i vynechat. Jednotlivé ásti 

oblouk  mohou na sebe navazovat, a to v p ípad  shodn  orientovaných k ivostí, jako složený 

oblouk nebo v p ípad  protism rn  orientovaných k ivostí jako protism rné oblouky. Krátké 

mezip ímé mezi stejnosm rnými oblouky je vhodné nahradit složeným obloukem. Krátké 

mezip ímé mezi oblouky opa ných sm r  je vhodné nahradit p echodnicemi s bodem obratu. 

Oblouk musí mít kružnicovou ást. Oblouk tvo ený jen p echodnicemi se neprojektuje. 

P echodnice tvo í plynulý sm rový p echod mezi úseky koleje s odlišnou k ivostí, to 

znamená mezi p ímou a kružnicovým obloukem (krajní p echodnice) nebo mezi dv ma 

kružnicovými oblouky (mezilehlá p echodnice). Mezi oblouky opa ných sm r  se vkládají 

dv  krajní p echodnice, které mohou za p edem ur ených podmínek na sebe navazovat bez 

mezip ímé.  

Za átek p echodnice je dán bodem, kde za íná projektovaná zm na k ivosti (k ivost 

dosahuje nejmenší hodnoty) a konec p echodnice je bod, kde zm na k ivosti dosahuje nejv tší 

hodnoty. Délka p echodnice má být ve shod  s délkou vzestupnice a zaokrouhlena na celý 

metr nahoru. Vzestupnice a p echodnice tvo í spolu jednu prostorovou k ivku, pro kterou 

platí, že zm na k ivosti sm rové k ivky je úm rná zm n  p evýšení ve vzestupnici. 
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Lineárnímu pr b hu k ivosti p echodnice by m l v celé její délce odpovídat stejný 

lineární pr b h vzestupnice. U p echodnic s nelineárním nár stem k ivosti se z ídí 

odpovídajícím zp sobem nelineární vzestupnice, která musí v každém míst  svým 

p evýšením odpovídat dané hodnot  k ivosti. Délka takovéto nelineární p echodnice musí 

souhlasit s délkou vzestupnice. 

P echodnice se vkládá mezi p ímou a kružnicový oblouk nebo mezi dv ásti 

kružnicového oblouku s rozdílnými polom ry: 

- jestliže je rozdíl nedostatk  p evýšení v tší než hodnoty uvedené v tab. 2 SN 73 6360-1, 

- v míst  nelineární vzestupnice  

- pro oblouk s p evýšením.  

P echodnici je dále vhodné vkládat do hlavních a pr b žných tra ových kolejí i do 

ostatních dopravních kolejí, zejména pro rychlosti nad 60 km/h, mezi kružnicový oblouk a 

p ímou nebo mezi dv ásti kružnicového oblouku s rozdílnými polom ry, p edevším v míst

vzestupnic. P echodnice krajní a mezilehlé se obvykle nevkládají v kolejovém spojení a 

rozv tvení a u krátkého oblouku za odbo ením z p ímé koleje.  

Krajní i mezilehlá p echodnice u soust edných kružnicových oblouk  se vypo ítá pro 

kolej o menším polom ru a v sousední koleji se projektuje ekvidistan ní k ivka nebo se 

vypo ítá pro každou kolej zvláš . U vícekolejných tratí se p ednostn  sleduje p edevším 

zachování stejné osové vzdálenosti kolejí v jejich kružnicových ástech.  

Užíváme následující typy p echodnic: 

- lineární (klotoida, kubická parabola) 

- nelineární (dle Blosse) 

P echodnice s lineárním nár stem k ivosti se projektují ve tvaru klotoidy. P echodnice 

ve tvaru kubické paraboly je možno ponechat do následující rekonstrukce nebo v p ípad , že 

tvar p echodnice nelze zm nit, je možné p echodnici ve tvaru kubické paraboly ponechat 

trvale. Délka kubické paraboly lp pak musí spl ovat podmínky jako pro délku klotoidy Lk. 

Pro délku krajní p echodnice ve tvaru klotoidy platí: 

    (10) 
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Délka mezilehlé p echodnice musí vyhovovat vztahu: 

    (11) 

P echodnice s lineární vzestupnicí má mít délku v tší než:   

 (12) 

Kratší p echodnice se mají prodloužit na tuto délku, minimáln  však pro rychlost 

V>60 km/h je 20 m. 

Dva stejnosm rné oblouky s r znými polom ry, které se dotýkají v bod  a mají 

spole nou te nu, se nazývají složený oblouk. U složeného oblouku s p evýšením se rozdíl 

p evýšení vyrovnává pomocí mezilehlé vzestupnice, plynulá zm na k ivosti se realizuje 

pomocí mezilehlé p echodnice.  

Obr. 4  P íklad a) mezilehlé lineární vzestupnice a b) mezilehlé lineární p echodnice 

P echodnice s nelineárním nár stem k ivosti 

Pro rychlosti 90 až 160 km/h je možné též navrhovat krajní p echodnici podle Blosse 

s nelineární vzestupnicí, ale jen tehdy, když vzhledem k omezení rychlosti i ke stísn ným 

pom r m nelze navrhnout klasickou p echodnici tvaru klotoidy nebo kubické paraboly, 

p ípadn  pro pr jezd speciálními vozy s nakláp cími sk ín mi.  
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Kružnicové oblouky 

Novostavby železni ních drah mají být pokud možno s co nejdelšími úseky p ímými a 

s co nejv tšími polom ry oblouk . Polom r oblouku musí vyhovovat nejv tší dovolené 

rychlosti v daném tra ovém úseku a má být navržen co nejv tší. Krátký kružnicový oblouk 

má mít tak velký polom r, aby nebylo t eba ani p evýšení ani p echodnice. U železni ních 

drah pro osobní dopravu se doporu uje nevyužívat mezní návrhové parametry, aby bylo 

možno v budoucnu navrhnout p ípadné zvýšení rychlosti, p edevším v omezujících místech 

jako jsou mosty a tunely. 

P i rekonstrukcích koleje je možno zachovat i menší polom ry, které vedou k použití 

mezních i minimálních/ maximálních návrhových parametr  nebo k nedosažení uvažované 

rychlosti, pokud zv tšení polom ru oblouku není územn , investi n , urbanisticky nebo 

z jiného d vodu možné nebo vhodné. 

Na kolejích pr b žných tra ových, dopravních, hlavních stani ních mají být na 

drahách zachovány následující polom ry oblouk  dle SN 73 6360-1: 

trat  celostátní    Rlim = 300m  Rmin = 190m 

trat  regionální Rn= 300m Rlim = 190m Rmin  150m (souhlas vlastníka ) 

na vle kách   Rn= 190m    Rmin = 150m  

v žel stanicích    Rlim = 500m Rmin = 300m 

Obr. 5  Vyty ovací prvky prostého kružnicového oblouku 
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Délka te ny kružnicového oblouku: 

        (13) 

Délka kružnicového oblouku: 

        (14) 

Vzep tí kružnicového oblouku: 

        (15) 

Minimální délka mezip ímé nebo mezilehlého kružnicového oblouku odd lující dv

místa náhlé zm ny k ivosti pro koleje pr b žné tra ové a hlavní stani ní musí odpovídat 

následujícím hodnotám uvedeným v SN 73 6360-1: 

Tab. 3  Minimální délka mezip ímé/kružnicového oblouku dle tab. 8 SN 73 6360-1

A pro ostatní koleje musí odpovídat následující tabulce: 

Tab. 4  Minimální délka mezip ímé/kružnicového oblouku dle tab. 8 SN 73 6360-1

2.2  Sklonové pom ry 

P i návrhu sklonových pom r  trasy je nutné vycházet z komplexních požadavk  na 

projektové parametry trat . Nejv tší sklon koleje se ur uje s ohledem na požadovanou 

nejv tší hmotnost a rychlost jízdy vlak  tak, aby byl zajišt n plynulý rozjezd a bezpe né 

zastavení vlak . Sklonové ešení trasy je ovlivn no i umíst ním dopraven, zastávek a dalších 

za ízení nutných pro železni ní provoz a pro styk s ve ejností.  
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P i návrhu sklonového ešení se vždy zohlední možnosti terénu, územního plánování, 

investi ní, ekologické a urbanistické ešení. Sklonové pom ry se volí rovn ž s ohledem na 

odvodn ní železni ního t lesa, odvedení vody z p íkop  v zá ezech a s ohledem na maximální 

hladinu povrchové p ípadn  podzemní vody. Kolej se navrhuje v jednotném sklonu v co 

nejdelších úsecích s co nejmenší hodnotou. 

Sklon kolejí nemá p esahovat hodnotu 40 ‰. Pokud je kolej ve sklonu v tším než 

40‰, musí být stanoveny podmínky provozování dráhy a drážní dopravy. 

Koleje v dopravnách s kolejovým rozv tvením a na nákladištích a v jejich blízkosti 

mají mít takový sklon, aby byl usnadn n rozjezd a zastavování vlak , posun s vozidly a jejich 

odstavování: 

- v kolejích kde dochází k odstavení vozidel má být skon sn = 1 ‰, nejvýše do slim = 2,5 ‰, 

- ve zhlaví, v kolejích sloužících pro pr jezd, zastavení nebo ízení sledu a k ižování vlak

lze navrhnout sklon až do hodnoty sm rodatného stoupání, 

- koleje na p esuvnách, to nách, vahách a zdvíhacích mostech se navrhují ve vodorovné, 

- koleje sloužící pro manipulaci s vozidly a pro pohyb samostatných hnacích vozidel mohou 

mít sklon až 40 ‰, 

- sklon ve sm rových skupinách se a ovacích stanic se stanoví na základ  dynamických 

výpo t  a modelování. 

Pro snadné vyty ování a zmírn ní dynamických ú ink  jízdy drážních vozidel je 

vhodné, aby byly úseky koleje co nejdelší a v jednotném sklonu. Délka tra ových úsek

v jednom sklonu má být Ln,lim = 4.V, v od vodn ných p ípadech pak min. 200 m. Menší 

vzdálenosti lom  sklon  lze navrhnout v kolejových spojeních a rozv tveních p i: 

- umíst ní mostních objekt , 

- napojování rekonstruovaného úseku na stávající stav, 

- umíst ní dvojice lom  sklon  stejného smyslu, 

- mezi podružnými lomy sklon , 

- rychlostech do 80 km/h. 

Následují-li t sn  za sebou výškové oblouky opa ného smyslu, doporu uje se vložit 

mezi n  p ímkový sklon, jehož délka je definována: 

(16) 
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kde  Ln  je délka svislého pr m tu vloženého p ímkového sklonu do vodorovné [m],  

Rv  je menší z obou polom r  zaoblení lomu sklonu koleje [m] 

Podélné lomy sklon  se zaoblují parabolickými oblouky druhého stupn  se svislou 

osou. Oblouk je ur en polom rem výškového zaoblení (oskula ní kružnice ve vrcholu 

paraboly) nebo délkou zaoblení. 

Podle polohy vrcholu lomu sklonu rozlišujeme: 

- vypuklé lomy (zaoblení pod lomem sklonu), 

- vyduté lomy (zaoblení nad lemem sklonu). 

Polom ry zaoblení mají být RV,lim ≥ 0,40.V2, a nesmí být menší než RV,min ≥ 0,25.V2

[m]. Hodnota polom ru zaoblení se zaokrouhluje nahoru na nejbližších 100 m. Minimální 

polom r zaoblení nesmí být pro: 

- V > 80 km/h   menší než Rv,min = 2 000m, 

- V < 80 km/h nemá být menší než RV,lim  = 2 000m a ve stísn ných pom rech nesmí být 

menší než Rv,min = 1 000m. 

Lomy sklon  mají být umíst ny v p ímé. Pokud je to nezbytné, m že být lom sklonu 

umíst n do kružnicového oblouku nebo do p echodnice. Je-li lom sklonu umíst n v oblouku o 

polom ru R < 500 mm m nebo v p echodnici v míst  s k ivostí menší než 1/500 m, má být 

polom r zaoblení alespo  RV,lim = 0,40.V2, nejmén  však 2 000m. 

Lom sklonu má být umíst n tak, aby jeho zaoblení nezasahovalo do zaoblení lomu 

sklonu v krajních bodech lineární vzestupnice. Lom sklonu ani jeho zaoblení nesmí zasahovat 

do nelineární vzestupnice.  

Délka zaoblení lomu sklonu koleje je ur ená polom rem výškového zaoblení a sklony 

p ilehlých úsek  a stanoví se dle p ílohy D SN 73 6360-1. 

Vydutý lom sklonu m že být umíst n na most  s pr b žným kolejovým ložem, avšak 

nesmí dojít ke zv tšení tlouš ky št rkového lože o více než 100 mm. Lom sklonu nemá být 

umíst n na most  s prvkovou otev enou mostovkou nebo s p ímo pojížd nou mostovkou. 

Zaoblení lomu sklonu nesmí zasahovat do to nice, p esuvny, kolejové váhy, kolejové brzdy, 

dilata ního za ízení na most  a zdvíhacího pole u mostu. Dále nemá lom sklonu zasahovat na 

istící jámu, k nakládací ramp , do úrov ového p ejezdu s pozemní komunikací, do výhybky 

a výhybkových konstrukcí. Tato omezení platí i pro zaoblení lomu sklonu u krajních bod

vzestupnice.  
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Obr. 6  Výpo et lom  sklon  dle p ílohy D, SN 73 6360-1 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Diserta ní práce 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 P íloha 9, strana 1

P ÍLOHA 9  ZÁKLADNÍ SESTAVY ŽELEZNI NÍHO SVRŠKU
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Základní sestavy železni ního svršku   

1  Základní sou ásti sestav železni ního svršku 

Pro jednotlivé sou ásti železni ního svršku a jejich sestavy platí vzorové listy 

železni ního svršku, technické normálie (TN) nebo výkresy ov ovaných konstrukcí (VOK). 

P ehled sestav, které jsou používány v kolejích železni ních drah R, obsahuje p edpis SŽDC 

S3 díl VII tohoto p edpisu, který ur uje použití sestav železni ního svršku p i opravách, 

rekonstrukcích a novostavbách. Další údaje o jednotlivých sou ástech železni ního svršku 

obsahují služební rukov ti SŽDC ( D) SR103/3(S) „Výkresy materiálu pro železni ní svršek 

- kolej”, SŽDC ( D) SR103/6-1(S) „Výkresy materiálu pro železni ní svršek. Výhybky 

soustavy R 65, S 49 a T“ a SŽDC SR103/6-2(S) „Výkresy materiálu pro železni ní svršek. 

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

Železni ní svršek tratí se z izuje zpravidla jako bezstyková kolej s veva enými 

výhybkami a výhybkovými konstrukcemi (za p edpokladu spln ní podmínek pro její z ízení), 

nebo jako stykovaná kolej v etn  výhybek a výhybkových konstrukcí.  

U stykované koleje se používají kolejnice o základní délce nejvíce 25 m s p íslušnými 

dilata ními spárami. Zm na délky v d sledku zm ny teploty kolejnice se vyrovnává v 

dilata ní spá e. Styky ve výhybkách jsou vymezeny jejich konstruk ním uspo ádáním a jsou 

ur eny ve vzorových listech (dispozi ních plánech). Zásady pro uspo ádání kolejnicových 

styk  jsou uvedeny v p edpise SŽDC S3 Železni ní svršek a základní údaje o konstruk ních 

sou ástech kolejnicového styku jsou uvedeny ve služební rukov ti SŽDC ( D) SR103/3(S). 

Zásady pro z izování a údržbu bezstykové koleje v etn  výhybek obsahuje p edpis SŽDC 

( D) S3/2 „Bezstyková kolej”. P ehled tvar  kolejnic, jejich hlavních rozm r  a základních 

statických hodnot a zásady pro použití kolejnic jsou uvedeny v p edpise SŽDC S3 díl IV a 

VII. Uvedený p edpis obsahuje rovn ž zásady pro dodávání a zna ení kolejnic, posuzování 

únosnosti jazyk  a kolejnic a sledování kolejnic v záru ní dob . 

Tvary, rozm ry a další hlavní údaje podporách, tj. betonových a d ev ných pražcích, 

obsahuje díl V p edpisu SŽDC S3 a služební rukov  SŽDC ( D) SR103/3(S). Jsou zde 

uvedeny zásady pro použití jednotlivých druh  pražc , základní ustanovení o d ev ných 

mostnicích a také požadavky na izola ní vlastnosti kolejnicových podpor. Rozd lení pražc  v 

koleji je uvedeno v dílu XI tohoto p edpisu a rozd lení pražc  ve výhybkách je uvedeno v 

p íslušných vzorových listech. 
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Tvary a rozm ry b žných typ  drobného kolejiva (podkladnice, m stkové desky, 

sv rky, spony, adaptéry, spojky, pryžové, penefolové a polyetylenové podložky, vodicí 

vložky, izolátory apod.) a upev ovadel (spojkové a sv rkové šrouby, vrtule, pružné kroužky, 

podložky, distan ní kroužky apod.) jsou orienta n  uvedeny ve služební rukov ti SŽDC ( D) 

SR103/3(S) a podrobn  ve vzorových listech a v p íslušných normách a technických 

podmínkách. Zásady pro spojovací a upev ovací sou ásti železni ního svršku jsou uvedeny v 

dílu VI p edpisu SŽDC S3 a zásady pro sestavy železni ního svršku jsou uvedeny v dílu VII 

jmenovaného p edpisu. 

Profily kolejového lože a podmínky pro použití kameniva v kolejovém loži jsou 

uvedeny v dílu X p edpisu SŽDC S3. Tlouš ka kolejového lože na mostních objektech je 

stanovena v dílu XII tohoto p edpisu a v SN 73 6201.  

Výhybky a výhybkové konstrukce se z izují a udržují podle ustanovení p edpisu 

SŽDC S3 uvedených v dílu IX tohoto p edpisu a podle p íslušných vzorových list

(dispozi ních a montážních plán  a detailních výkres  jednotlivých díl  a sou ástí). Uvedený 

p edpis dále uvádí základní tvary t chto konstrukcí a zásady pro použití výhybkových 

konstrukcí v kolejích podle jejich významu z hlediska konstruk ních a udržovacích 

podmínek. Základní údaje o výhybkách a jejich konstruk ních sou ástech obsahuje rovn ž 

služební rukov  SŽDC ( D) SR103/6-1(S) a SŽDC SR103/6-2(S).  

K základním sestavám železni ního svršku adíme také zvláštní konstrukce 

železni ního svršku kam pat í konstruk ní úpravy v místech p ejezdových konstrukcí, 

pražcové kotvy, p ídržné a ochranné kolejnice, dilata ní za ízení, konstruk ní úpravy na 

isticích, prohlížecích a popelových jámách a dezinfek ních kolejích, konstruk ní úpravy na 

to nicích, p esuvnách a kolejových váhách, ozubnicové dráhy, zarážkové brzdy atd. Zásady 

pro zvláštní konstrukce železni ního svršku jsou uvedeny rovn ž v p edpise SŽDC S3.  

Jakost materiálu železni ního svršku a jednotlivé stavební výrobky musí spl ovat 

základní požadavky na ochranu ve ejného zájmu, tj. musí být bezpe né. Výrobky pro 

konstrukci železni ního svršku jsou „stanovenými výrobky“ podle zákona o technických 

požadavcích na výrobky ( . 22/1997 Sb.) a výrobce, dovozce nebo distributor musí prohlásit 

shodu vlastností se základními požadavky stanoveným postupem podle technického resp. 

právního p edpisu. 

Všechny sou ásti železni ního svršku a jejich sestavy musí být schváleny SŽDC 

Odborem tra ového hospodá ství (OTH) podle výnosu D j. 56 432/96-S13 ze dne 
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20.5.1996 „Systém schvalování výrobk , materiál  a za ízení ur ených pro stavbu a 

udržování železni ního svršku a spodku tratí eských drah”. S tímto výnosem souvisí Výnos 

j. 60 690/94-O13 ze dne 29.12.1994 „Zásady pro zpracování a vydávání technické 

dokumentace v oblasti železni ního svršku” a Výnos j. 60 689/94-O13 ze dne 7.12.1994 

„Zásady pro provozní ov ování nových konstrukcí a technologií v oblasti železni ního 

svršku a spodku”. 

Nový materiál železni ního svršku musí odpovídat p íslušným technickým normám, 

obecným technickým podmínkám (OTP), technickým podmínkám dodacím (TPD) a 

vzorovým list m a technickým normáliím SŽDC uvedeným ve služebních rukov tích SŽDC 

( D) SR103/1(S), SŽDC ( D) SR103/3(S), SŽDC ( D) SR103/6-1(S) a SŽDC SR103/6-

2(S), p ípadn  výkres m ov ovaných konstrukcí nebo vývojovým plán m a výrobním 

výkres m. Pro výrobu, kontrolu, ov ování jakosti, p ejímku, dodávky a reklamace 

konkrétních výrobk  jsou mezi SŽDC a p íslušnými výrobci uzavírány TPD, které slouží jako 

technická specifikace kupní smlouvy. Odkaz na konkrétní TPD musí být uveden v každé 

objednávce nových výrobk . 

U výrobk , které mají bezprost ední vliv na kvalitu konstrukce železni ního svršku a 

provozuschopnost železni ní dopravní cesty, provád jí ov ování jakosti p ímo ve výrobním 

závod  kontrolo i pov eného orgánu pro ov ování jakosti. Mezi ov ované výrobky pat í 

výhybky a výhybkové konstrukce (v etn  náhradních díl ), kolejnice, lepené izolované styky, 

podkladnice, upev ovadla (vrtule a pražcové šrouby, pružné kroužky, distan ní kroužky, 

sv rkové a spojkové šrouby a matice), podložky pod patu kolejnice, ocelové spojky, sv rky 

tuhé a pružné, vodicí vložky a adaptéry, pružné spony, izolátory, pražce (betonové, d ev né, 

ocelové) a mostnice. 

Zp sob ov ení jakosti je stanoven v TPD. Pokud je v TPD dohodnuto ov ování 

jakosti každé dodávky, musí být sou ástí každé dodávky i Protokol o ov ování jakosti. 

Originál tohoto protokolu nebo jeho ízená kopie musí být archivován u p íslušného správce 

trati. Pokud je v TPD stanoveno ov ování namátkové, pak kontrolo i pov eného orgánu 

ov ují jakost formou audit , jejichž výsledkem je Protokol z auditu, který se zakládá u 

výrobce a s dodávkou se nezasílá. Ov ování jakosti pov eným orgánem v žádném p ípad

nezbavuje výrobce odpov dnosti za kvalitní pln ní dodávek a poskytované záruky. Zárove

nenahrazuje p ejímku odb ratelem. 
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Veškeré dodávky, tedy i ty, u nichž bylo provedeno ov ení jakosti, musí být v míst

dodání ádn  p evzaty odb ratelem co do množství i jakosti, kompletnosti, sortimentu a 

ozna ení ve smyslu Obchodního zákoníku a ustanovení p íslušných TPD. 

Materiál železni ního svršku musí být uložen zp sobem stanoveným výrobcem v TPD 

s p ípadným up esn ním v jednotlivých ástech tohoto p edpisu mimo pr jezdný pr ez a 

volný sch dný a manipula ní prostor a zajišt n tak, aby se jeho poloha nemohla zm nit 

ú inky provozu. P i výb ru místa úložišt  je nutno dbát na to, aby uloženým materiálem 

nebyly zakryty nebo poškozeny kabely, kabelové šachty, kanály, drátovodná vedení, 

výhybkové p estavníky, závorníky, šachty odvodn ní apod., a aby nebyl zamezen p ístup k 

revizním a regula ním za ízením (vstupy do kolektor , jisti e atd.). P ed uskladn ním se 

materiál pe liv  rozt ídí podle tvar  a opot ebení. Odd len  se ukládá materiál nový a 

materiál vyzískaný.  

Vyzískaný materiál se musí rozt ídit a uložit jako zánovní, užitý k p ímému použití, 

užitý ur ený k regeneraci a materiál nepoužitelný k p vodnímu ú elu. Všechny sou ásti 

vyzískaného materiálu železni ního svršku je t eba využívat a ošet ovat tak, aby bylo 

dosaženo jejich co nejdelší životnosti. Veškerý materiál, který se v rámci opravných prací 

vyzíská, musí být kategorizován podle opot ebení a výskytu závad. Zásady pro kategorizaci 

vyzískaného materiálu, rozd lení do kategorií materiálu a podmínky pro nákup vyzískaného 

materiálu od subjekt  mimo SŽDC obsahuje p edpis SŽDC S3 díl XV. Opat ení pro 

nakládání s vyzískaným materiálem jsou up es ována rovn ž ve sm rnicích SŽDC. 

2  Sestavy železni ního svršku a jejich použití 

V kolejích železni ních drah R se používá bezpodkladnicové, pop ípad

podkladnicové upevn ní kolejnic zpravidla s pružnými sv rkami nebo sponami. Kolejnice se 

ukládají na betonové pražce v úklonu 1:20 nebo 1:40. Tuhé podkladnicové upevn ní kolejnic 

se doporu uje použít jen v kolejích s nižším provozním zatížením. 

Odizolování kolejnic od betonového pražce se zajiš uje ur enými prvky v p íslušné 

sestav  upevn ní a to u podkladnicového upevn ní podložkou pod podkladnicí a plastovými 

hmoždinkami pro upevn ní vrtulí, resp. pražcových šroub  v pražci a u bezpodkladnicového 

upevn ní podložkou pod patou kolejnice a vodícími vložkami, resp. izolátory, p ípadn

plastovými hmoždinkami pro upevn ní vrtulí, resp. pražcových šroub  v pražci. 

Odizolování kolejnic od ocelového pražce Y se zajiš uje klínovou deskou, vodícími 

vložkami a plastovými hmoždinkami pro upevn ní vrtulí. 
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Pro jednotlivé sestavy železni ního svršku platí p edpis SŽDC S3 a p íslušné vzorové 

listy. Dále je stanoveno, že na jednom pražci musí být použit stejný typ upevn ní kolejnic pro 

oba kolejnicové pásy. 

Používané stávající typy sestav železni ního svršku 

V následující tabulce jsou uvedeny sestavy železni ního svršku, které je dovoleno 

ponechat v koleji do vy erpání jejich životnosti. 

Tab. 1  Používané stávající typy sestav žel svršku (Zdroj P edpis SŽDC S3)

tvar kolejnice pražce podkladnice 

R 65 
betonové SB 6, SB 6P 

d ev né 
žebrové R 4 

S 49 
betonové SB 6, SB 6P 

žebrové S 4 

R 65 
betonové PB 2, PB 3, SB 8, SB 8P 

d ev né ve výhybkách+výh. spojeních, zvl. kce 
žebrové R 4pl 

S 49 
betonové  PB 2, PB 3, SB 8 

žebrové S 4pl 

R 65 
betonové SB5, SB 5P 

d ev né 
rozponové TR 5 

S 49, T 
betonové SB 5, SB 5P 

d ev né 
rozponové TR 5 

S 49, T 
betonové SB 3, SB 4, VÚS-62, Dosta-T8 

rozponová T 8 

S 49, T 
betonové SB 3, SB 4, VÚS-62, Dosta-T8 

žebrová ŽT 

UIC 60, S 49 
betonové SB 8P 

d ev né ve výhybkových spojeních, zvl. kce 
žebrové U 60 (S 4pl)-
pružné sv rky Skl 12 

UIC 60, S 49 
d ev né 

žebrová R 4 (S 4)- 
pružné sv rky Skl 12 

UIC 60, S 49 
d ev né, mostnice  

žebrové R 4d (S 4d),  
R 4Md (S 4Md)- 

pružné sv rky Skl 12 

V koleji je povoleno ponechat do vy erpání jejich životnosti i starší sestavy 

železni ního svršku neuvedené v p edcházející tabulce. 

Nov  z izované typy sestav železni ního svršku 

V následující tabulce jsou uvedeny sestavy železni ního svršku, které lze použít p i 

novostavbách, rekonstrukci a modernizaci tratí. 
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Tab. 2  Nov  z izované typy sestav železni ního svršku (Zdroj P edpis SŽDC S3)

tvar kolejnice pražce podkladnice 

UIC 60, S 49  
betonové SB 8P 

d ev né ve výhybkách+výh. spojeních, zvl. kce 
žebrové U 60 (S 4pl) 

sv rky ŽS 4 

UIC 60, S 49 
betonové SB 8P 

d ev né ve výhybkách+výh. spojeních, zvl. kce 
žebrové U 60 (S 4pl) 
pružné sv rky Skl 24 

UIC 60, S 49 
betonové SB 8P 

d ev né ve výhybkách + výh. spojeních, zvl. kce
žebrové U 60 (S 4pl) 

pružné spony „e“ 

UIC 60, S 49 
d ev né 

žebrové R 4 (S 4)  
sv rky ŽS 4 

UIC 60, S 49 
d ev né 

žebrové R 4 (S 4)  
pružné sv rky Skl 24 

UIC 60, S 49 
d ev né 

žebrové R 4 (S 4)  
pružné spony „e“ 

UIC 60, S 49 
d ev né, mostnice 

žebrové R 4d (S 4d),  
R 4Md (S 4Md) sv rky 

ŽS 4 

UIC 60, S 49 
d ev né, mostnice 

žebrové R 4d (S 4d),  
R 4Md (S 4Md)- 

pružné sv rky Skl 24 

UIC 60, S 49 
d ev né, mostnice  

žebrové R 4d (S 4d),  
R 4Md (S 4Md)- 
Pružné spony „e“ 

UIC 60, S 49 
betonové B 91S/1, B 91s/2 

pružné sv rky Skl 14 

UIC 60 
betonové B 91P (do r. 2000 B 91S/5) pružné spony FC bez 

druhotné tuhosti  

UIC 60 
betonové B 91P (do r. 2000 B 91S/5) pružné spony FC 

s druhotnou tuhostí 

UIC 60, S 49 
betonové B 91S/1, B 91S/2 pružné sv rky Skl 14 se 

zvýšenou pružností 

UIC 60, S 49 
betonové B 91S/1, B 91S/2 pružné sv rky Skl 14 

pro oblouky s malým R 

S 49, UIC 60 
ocelové Y 

pružné sv rky Skl 14 

Doporu ené sestavy železni ního svršku 

V následující tabulce je uvedeno doporu ené použití sestav železni ního svršku pro 

jednotlivé druhy kolejí. P i opravných pracích lokálního charakteru je povoleno použít i v 

tabulce neuvedenou sestavu železni ního svršku shodnou se sestavou v navazujících úsecích 

koleje. 
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Tab. 3  Použití materiálu žel. svršku v žel. drahách v R  (Zdroj P edpis SŽDC S3)

Za azení jednotlivých sestav železni ního svršku k p íslušnému druhu koleje je 

stanoveno s ohledem na provozní zatížení, rychlost a využití dané koleje. Výše uvedená 

tabulka je pouze orienta ní, konkrétní vhodnou sestavu železni ního svršku zvolí projektant 

výb rem ze sestav uvedených dle p edpisu SŽDC S3 kapitola II, oddíl B. Výb r se ídí 

sm rovými pom ry koleje, parametry koleje a projektovaným rozší ením rozchodu koleje s 
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p ihlédnutím k p edpokládanému vývoji a p íslušnými koncep ními zám ry SŽDC (Sm rnice 

G  SŽDC . 28/2005 „Koncepce používání jednotlivých tvar  kolejnic a typ  upevn ní v 

železni ních drahách R“). 

Návrh konkrétní sestavy železni ního svršku odsouhlasí u investi ních akcí SŽDC 

OTH, u prací opravného charakteru vedoucí pracovník správce trati (ST). Vždy však mohou 

být použity pouze sestavy uvedené v p edpise SŽDC S3 kapitole II, oddíl B. Použití jiných 

sestav je možno jen v rámci provozního ov ování ve zkušebním úseku na základ  rozhodnutí 

SŽDC OTH. V p ípad  prací lokálního charakteru je možno využít stejnou sestavu 

železni ního svršku, která je souvisle použita v navazujících úsecích.  
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P ÍLOHA 10  VYBRANÁ TECHNICKÁ DATA KOLEJÍ  

                          SDC  A  AWT
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1  Kolej SŽDC SDC Ostrava, tra  Mosty u Jablunkova státní hranice - žst. 

D tmarovice  

Tab. 1.1  Sklonové pom ry koleje .1 

úsek km poloha 
dl. 

úseku 
sklon v 

‰ rychlost poddolování

319,9710 320,2380 0,2670 -8,00 60 

320,2380 320,3700 0,1320 -5,00 60 

320,3700 320,8000 0,4300 -3,30 100 

320,8000 321,0950 0,2950 -3,80 100 

321,0950 321,5980 0,5030 -2,70 100 

321,5980 321,8850 0,2870 -3,70 100 

321,8850 322,4890 0,6040 -3,10 100 

322,4890 322,7990 0,3100 3,60 100 

322,7990 324,5980 1,7990 -3,30 100 

324,5980 325,0000 0,4020 -2,23 100 

325,0000 325,6570 0,6570 -2,23 50 

325,6570 326,0000 0,3430 -2,48 50 

žs
t.
 

e
sk

ý 
T

ší
n
 -

 ž
st

. 
L
o
u

ky
 n

a
d
 O

lš
í 

326,0000 326,0820 0,0820 -3,20 50 

b
e
z 

vl
iv

 p
o
d

d
o

lo
vá

n
í 

326,0820 326,6390 0,5570 -3,20 50 

326,6390 327,1100 0,4710 -2,90 50 

327,1100 329,7000 2,5900 -2,50 50 

329,7000 330,1940 0,4940 -4,16 50 

330,1940 331,4000 1,2060 -4,40 50 

331,4000 331,6300 0,2300 -4,40 40 

331,6300 331,7630 0,1330 -4,40 100 

331,7630 332,2950 0,5320 -2,30 100 

332,2950 332,5530 0,2580 -2,00 100 

332,5530 333,2300 0,6770 -4,39 100 

žs
t.
 L

o
u
ky

 n
a
d

 O
lš

í 
- 

žs
t.
 K

a
rv

in
á
 

h
l.n

. 

333,2300 333,5140 0,2840 -1,90 100 

si
ln

ý 
vl

iv
 p

o
d

d
o

lo
vá

n
í 

333,5140 334,2950 0,7810 -2,40 100 

334,2950 334,5220 0,2270 -0,80 100 

334,5220 334,6100 0,0880 -1,60 100 

334,6100 334,7230 0,1130 0,31  100 

334,7230 334,9070 0,1840 -0,54 100 

334,9070 335,2650 0,3580 -1,72 100 

335,2650 335,5760 0,3110 -2,55 100 

335,5760 336,3490 0,7730 -2,71 100 

336,3490 336,8860 0,5370 -2,60 100 

336,8860 337,3960 0,5100 -2,39 100 

337,3960 337,5940 0,1980 -2,69 100 

337,5940 337,7690 0,1750 -2,05 100 

337,7690 338,4500 0,6810 0,00 100 

338,4500 338,8070 0,3570 -1,88 100 

338,8070 339,0060 0,1990 -2,42 100 

339,0060 339,5420 0,5360 -0,04 100 

žs
t.
 K

a
rv

in
á

 h
l.n

. 
- 

žs
t 
D

tm
a
ro

vi
ce

 

339,5420 339,6110 0,0690 -2,65 100 

b
e
z 

vl
iv

 p
o
d

d
o

lo
vá

n
í 
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Pokra ování Tab. 1.1  Sklonové pom ry koleje .1 

úsek km poloha 
dl. 

úseku 
sklon v 

‰ rychlost poddolování

274,2760 274,3590 0,0830 -1,04 140 

274,3590 274,5580 0,1990 -0,94 140 

274,5580 275,0350 0,4770 -1,24 140 

275,0350 275,1620 0,1270 -0,90 140 

275,1620 275,7550 0,5930 -0,90 140 

275,7550 276,9980 1,2430 0,00 140 

276,9980 277,0470 0,0490 0,00 140 

277,0470 277,7070 0,6600 0,75 140 

277,7070 278,2400 0,5330 4,00 140 

278,2400 278,5900 0,3500 2,20 140 

278,5900 279,4800 0,8900 1,71 140 

279,4800 279,9800 0,5000 1,56 140 

279,9800 280,5500 0,5700 1,99 140 

280,5500 281,0200 0,4700 1,59 140 

281,0200 281,4200 0,4000 1,10 140 

281,4200 281,9250 0,5050 -0,01 140 

281,9250 282,3600 0,4350 0,49 140 

282,3600 283,1880 0,8280 3,16 140 

283,1880 283,2810 0,0930 3,37 140 

283,2810 283,4770 0,1960 3,37 140 

283,4770 283,6590 0,1820 0,00 140 

283,6590 283,7460 0,0870 0,00 110 

283,7460 283,7520 0,0060 0,00 100 

283,7520 284,0820 0,3300 0,00 100 

284,0820 284,3980 0,3160 2,22 100 

žs
t 
B

o
h
u

m
ín

 -
 ž

st
. 
D

tm
a
ro

vi
ce

 

284,3980 285,2390 0,8410 0,00 100 

b
e
z 

vl
iv

 p
o
d

d
o

lo
vá

n
í 



Vybrané aspekty optimalizace kolejové dopravy v Ostravské aglomeraci Diserta ní práce 

Katedra dopravního stavitelství, 
VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

 P íloha 10, strana 4

Tab. 1.2  Sklonové pom ry koleje .2 

úsek km poloha 
dl. 

úseku 
sklon v 

‰ rychlost poddolování

320,0720 320,2370 0,1650 -8,00 60 

320,2370 320,3000 0,0630 -4,75 60 

320,3000 320,3610 0,0610 -4,75 50 

320,3610 320,6690 0,3080 -3,60 50 

320,6690 321,0920 0,4230 -3,80 50 

321,0920 321,5950 0,5030 -2,70 50 

321,5950 321,8840 0,2890 -3,68 50 

321,8840 322,4880 0,6040 -3,10 50 

322,4880 322,7980 0,3100 -3,60 50 

322,7980 324,5980 1,8000 -3,30 50 

324,5980 325,6570 1,0590 -2,23 50 

žs
t.
 

e
sk

ý 
T

ší
n
 -

 ž
st

. 
L
o
u

ky
 n

a
d
 

O
lš

í 

325,6570 326,0010 0,3440 -2,47 50 

b
e
z 

vl
iv

 p
o
d

d
o

lo
vá

n
í 

326,0010 326,5390 0,5380 -3,20 50 

326,5390 326,5720 0,0330 -3,20 50 

326,5720 327,1100 0,5380 0,00 50 

327,1100 329,7000 2,5900 -2,50 50 

329,7000 330,1980 0,4980 -4,16 50 

330,1980 331,0490 0,8510 -4,40 50 

331,0490 331,4000 0,3510 -4,00 50 

331,4000 331,6280 0,2280 -4,00 40 

331,6280 331,7610 0,1330 -4,00 100 

331,7610 332,2950 0,5340 -2,30 100 

332,2950 332,5530 0,2580 -2,00 100 

žs
t.
 L

o
u
ky

 n
a
d

 O
lš

í 
- 

žs
t.
 K

a
rv

in
á
 

h
l.n

. 

332,5530 333,2290 0,6760 -4,40 100 
si

ln
ý 

vl
iv

 p
o
d

d
o

lo
vá

n
í 

333,2290 333,5150 0,2860 -1,90 100 

333,5150 334,2950 0,7800 -2,40 100 

334,2950 334,5220 0,2270 -0,80 100 

334,5220 334,6100 0,0880 -2,30 100 

334,6100 334,7840 0,1740 -0,60 100 

334,7840 335,2660 0,4820 -1,66 100 

335,2660 336,8880 1,6220 -2,63 100 

336,8880 337,8260 0,9380 -2,43 100 

337,8260 338,4290 0,6030 0,00 100 

338,4290 338,8080 0,3790 -1,67 100 

338,8080 339,0080 0,2000 -2,52 100 

339,0080 339,5440 0,5360 -0,07 100 žs
t.
 K

a
rv

in
á

 h
l.n

. 
- 

žs
t 
D

tm
a
ro

vi
ce

 

339,5440 339,6110 0,0670 -2,65 100 

b
e
z 

vl
iv

 p
o
d

d
o

lo
vá

n
í 
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Pokra ování Tab. 1.2  Sklonové pom ry koleje .2 

úsek km poloha 
dl. 

úseku 
sklon v 

‰ rychlost poddolování

274,2760 274,3590 0,0830 -1,04 140 

274,3590 274,5580 0,1990 -0,94 140 

274,5580 275,0350 0,4770 -1,20 140 

275,0350 275,1620 0,1270 -0,90 140 

275,1620 275,7560 0,5940 -0,90 140 

275,7560 276,9980 1,2420 0,00 140 

276,9980 277,0490 0,0510 0,00 140 

277,0490 277,3380 0,2890 0,75 140 

277,3380 277,7070 0,3690 0,73 140 

277,7070 278,2420 0,5350 3,99 140 

278,2420 278,5920 0,3500 2,19 140 

278,5920 279,4820 0,8900 1,72 140 

279,4820 279,9820 0,5000 1,55 140 

279,9820 280,5520 0,5700 1,99 140 

280,5520 281,0220 0,4700 1,56 140 

281,0220 281,4220 0,4000 1,20 140 

281,4220 281,9280 0,5060 0,60 140 

281,9280 282,3650 0,4370 -0,28 140 

282,3650 282,9770 0,6120 3,16 140 

282,9770 283,1880 0,2110 3,00 140 

283,1880 283,2810 0,0930 3,37 140 

283,2810 283,4770 0,1960 3,37 140 

283,4770 283,6590 0,1820 0,00 140 

283,6590 283,7340 0,0750 0,00 110 

283,7340 284,0820 0,3480 0,00 100 

284,0820 284,3980 0,3160 2,22 100 

žs
t 
B

o
h
u

m
ín

 -
 ž

st
. 
D

tm
a
ro

vi
ce

 

284,3980 285,2390 0,8410 0,00 100 

b
e
z 

vl
iv

 p
o
d

d
o
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vá

n
í 
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Tab. 1.3  Sm rové pom ry koleje .1 

úsek km poloha 
dl. 

úseku p ech. oblouk (R, D) p ech. sm r 

319,9710 320,0780 0,1070   p ímá     

320,0780 320,1680 0,0900   12500/0   L 
320,1680 320,2580 0,0900   12500/0   P 

320,2580 320,5170 0,2590   p ímá     

320,5170 320,6250 0,1080 PK       
320,6250 320,9530 0,3280   778/103   L 

320,9530 321,0610 0,1080     KP   
321,0610 321,4360 0,3750   p ímá     

321,4360 321,5400 0,1040 PK       

321,5400 321,6820 0,1420   780/103   P 
321,6820 321,7860 0,1040     KP   

321,7860 322,6960 0,9100   p ímá     
322,6960 322,7400 0,0440 PK       

322,7400 322,9270 0,1870   1950/41   P 
322,9270 322,9710 0,0440     KP   

322,9710 323,4610 0,4900   p ímá     

323,4610 323,4940 0,0330   10000/0   L 
323,4940 323,5270 0,0330   10000/0   P 

323,5270 324,0610 0,5340   p ímá     
324,0610 324,0960 0,0350   10000/0   P 

324,0960 324,1310 0,0350   10000/0   L 

324,1310 324,8470 0,7160   p ímá     
324,8470 324,9300 0,0830   10000/0   P 

324,9300 325,0130 0,0830   10000/0   L 
325,0130 325,6540 0,6410   p ímá     

325,6540 325,7280 0,0740 PK       
325,7280 325,9960 0,2680   1504/56   P 

žs
t.
 

e
sk

ý 
T

ší
n
 -

 ž
st

. 
L
o
u

ky
 n

a
d
 O

lš
í 

325,9960 326,0700 0,0740     KP   

326,0700 326,3720 0,3020   p ímá     
326,3720 326,4170 0,0450   1100/0   P 

326,4170 326,4330 0,0160   p ímá     

326,4330 326,4760 0,0430   1100/0   L 
326,4760 329,7760 3,3000   p ímá     

329,7760 329,9750 0,1990   4007/0   L 
329,9750 330,5850 0,6100   2967/0   L 

330,5850 330,9870 0,4020   4500/0   L 

330,9870 331,0990 0,1120   p ímá     
331,0990 331,1250 0,0260   800/0   P 

331,1250 331,1400 0,0150   p ímá     
331,1400 331,1910 0,0510   800/0   L 

331,1910 331,2060 0,0150   p ímá     
331,2060 331,2320 0,0260   800/0   P 

331,2320 331,5120 0,2800   p ímá     

331,5120 331,5450 0,0330   300/0   L 
331,5450 332,0040 0,4590   p ímá     

žs
t.
 L

o
u
ky

 n
a
d

 O
lš

í 
- 

žs
t.
 K

a
rv

in
á
 h

l.n
. 

332,0040 332,1200 0,1160   13300/0   P 
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Pokra ování Tab. 1.3  Sm rové pom ry koleje .1 

úsek km poloha 
dl. 

úseku p ech. oblouk (R, D) p ech. sm r 

332,1200 332,2210 0,1010   p ímá     

332,2110 332,3270 0,1160   13900/0   L 
332,3270 332,5240 0,1970   p ímá     

332,5240 332,6060 0,0820   10000/0   L 

332,6060 332,6720 0,0660   p ímá     
332,6720 332,7610 0,0890   11600/0   P 

žs
t.
 L

o
u
ky

 n
.O

.-
žs

t.
 

K
a
rv

in
á
 h

l.n
. 

332,7610 334,6300 1,8690   p ímá     

334,6300 334,6900 0,0600   11100/0   L 
334,6900 334,7500 0,0600   p ímá     

334,7500 334,8100 0,0600   11100/0   P 
334,8100 335,2660 0,4560   p ímá     

335,2660 335,4300 0,1640 PK       

335,4300 335,9830 0,5530   1500/53   P 
335,9830 336,1480 0,1650     KP   

336,1480 337,6800 1,5320   p ímá     
337,6800 337,7180 0,0380   14400/0   L 

337,7180 337,7560 0,0380   14400/0   P 
337,7560 337,8980 0,1420   p ímá     

337,8980 337,9610 0,0630   10000/0   P 

337,9610 338,1990 0,2380   p ímá     
338,1990 338,2620 0,0630   10000/0   L 

338,2620 338,6090 0,3470   p ímá     
338,6090 338,8080 0,1990   20000/0   P 

338,8080 339,4100 0,6020   p ímá     

339,4100 339,5860 0,1760   20000/0   L 

žs
t.
 K

a
rv

in
á

 h
l.n

. 
- 

žs
t 
D

tm
a
ro

vi
ce

 

339,5860 339,6110 0,0250   p ímá     

274,2760 275,1620 0,8860   p ímá     

275,1620 275,1980 0,0360   p ímá     
275,1980 275,3060 0,1080   4900/0   L 

275,3060 275,5740 0,2680   p ímá     
275,5740 275,6740 0,1000   4905/0   P 

275,6740 276,1190 0,4450   p ímá     
276,1190 276,2750 0,1560   4905/0   P 

276,2750 276,3450 0,0700   p ímá     

276,3450 276,5000 0,1550   4900/0   L 
276,5000 276,9980 0,4980   p ímá     

276,9980 277,1260 0,1280   p ímá     
277,1260 277,2200 0,0940 PK       

277,2200 277,4430 0,2230   2500/67   L 

277,4430 277,7900 0,3470   1902/67   L 
277,7900 277,8660 0,0760     KP   

277,8660 277,9080 0,0420   p ímá     
277,9080 278,0430 0,1350 PK       

278,0430 278,2770 0,2340   1038/123   L 

žs
t 
B

o
h
u

m
ín

 -
 ž

st
. 
D

tm
a
ro

vi
ce

  
 

278,2770 278,4160 0,1390     KP   
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Pokra ování Tab. 1.3  Sm rové pom ry koleje .1 

úsek km poloha 
dl. 

úseku p ech. oblouk (R, D) p ech. sm r 

278,4160 281,4610 3,0450   p ímá     

281,4610 281,5990 0,1380 PK       
281,5990 281,7070 0,1080   1050/122   L 

281,7070 282,0270 0,3200   1150/122   L 

282,0270 282,1420 0,1150   MP     
282,1420 282,2580 0,1160   3800/40   L 

282,2580 282,3150 0,0570     KP   
282,3150 283,2810 0,9660   p ímá     

283,2810 283,7340 0,4530   p ímá     

283,7340 283,7520 0,0180   p ímá     
283,7520 284,0070 0,2550   p ímá     

284,0070 284,2400 0,2330   3000/0   P 
284,2400 284,4520 0,2120   p ímá     

284,4520 284,6600 0,2080   6400/0   L 
284,6660 284,7040 0,0380   p ímá     

284,7040 284,7880 0,0840   2500/0   P 

284,7880 284,8620 0,0740   p ímá     

žs
t 
B

o
h
u

m
ín

 -
 ž

st
. 
D

tm
a
ro

vi
ce

  
 

284,8620 285,2390 0,3770   p ímá     
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Tab. 1.4  Sm rové pom ry koleje .2 

úsek km poloha 
dl. 

úseku p ech. oblouk (R, D) p ech. sm r 

320,0720 320,5170 0,4450   p ímá     

320,5170 320,6250 0,1080 PK       
320,6250 320,9500 0,3250   774/103   L 

320,9500 321,0580 0,1080     KP   

321,0580 321,4340 0,3760   p ímá     
321,4340 321,5380 0,1040 PK       

321,5380 321,6820 0,1440   784/102   P 
321,6820 321,7860 0,1040     KP   

321,7860 322,6950 0,9090   p ímá     

322,6950 322,7390 0,0440 PK       
322,7390 322,9270 0,1880   1954/41   P 

322,9270 322,9710 0,0440     KP   
322,9710 325,6540 2,6830   p ímá     

325,6540 325,7280 0,0740 PK       
325,7280 325,9970 0,2690   1509/56   P 

žs
t.
 

e
sk

ý 
T

ší
n
 -

 ž
st

. 
L
o
u

ky
 n

a
d
 O

lš
í 

325,9970 326,0710 0,0740     KP   

326,0710 326,6770 0,6060   p ímá     
326,6770 326,7320 0,0550   500/0   P 

326,7320 329,7770 3,0450   p ímá     

329,7770 329,9700 0,1930   3990/0   L 
329,9700 330,5190 0,5490   2951/0   L 

330,5190 331,0140 0,4950   4500/0   L 

žs
t.
 L

o
u
ky

 n
a
d

 O
lš

í 
- 

žs
t.
 K

a
rv

in
á

 h
l.n

. 

331,0140 335,2660 4,2520   p ímá     

335,2660 335,4300 0,1640 PK       

335,4300 335,9850 0,5550   1504/53   P 
335,9850 336,1490 0,1640     KP   

336,1490 338,4290 2,2800   p ímá     

338,4290 338,6300 0,2010   20000/0   P 
338,6300 339,3320 0,7020   p ímá     

339,3320 339,5230 0,1910   20000/0   L 

žs
t.
 K

a
rv

in
á

 h
l.n

. 
- 

žs
t 

D
tm

a
ro

vi
ce

  

339,5230 339,6110 0,0880   p ímá     
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Pokra ování Tab. 1.4  Sm rové pom ry koleje .2 

úsek km poloha 
dl. 

úseku p ech. oblouk (R, D) p ech. sm r 

274,2760 275,1620 0,8860   p ímá     

275,1620 275,1980 0,0360   p ímá     
275,1980 275,3060 0,1080   4905/0   L 

275,3060 275,5750 0,2690   p ímá     

275,5750 275,6740 0,0990   4900/0   P 
275,6740 276,1190 0,4450   p ímá     

276,1190 276,2750 0,1560   4900/0   P 
276,2750 276,3450 0,0700   p ímá     

276,3450 276,5000 0,1550   4905/0   L 

276,5000 276,9980 0,4980   p ímá     
276,9980 277,1200 0,1220   p ímá     

277,1200 277,2140 0,0940 PK       
277,2140 277,4620 0,2480   2500/67   L 

277,4620 277,7910 0,3290   1906/67   L 
277,7910 277,8670 0,0760     KP   

277,8670 277,9090 0,0420   p ímá     

277,9090 278,0490 0,1400 PK       
278,0490 278,2790 0,2300   1042/123   L 

278,2790 278,4190 0,1400     KP   
278,4190 281,4640 3,0450   p ímá     

281,4640 281,6020 0,1380 PK       

281,6020 281,7100 0,1080   1054/122   L 
281,7100 282,0310 0,3210   1154/122   L 

282,0310 282,1470 0,1160   MP     
282,1470 282,2640 0,1170   3804/40   L 

282,2640 282,3200 0,0560     KP   
282,3200 283,2810 0,9610   p ímá     

283,2810 283,7340 0,4530   p ímá     

283,7340 284,1030 0,3690   p ímá     
284,1030 284,1650 0,0620 PK       

284,1650 284,2470 0,0820   1850/55   P 
284,2470 284,3080 0,0610     KP   

284,3080 284,8620 0,5540   p ímá     

žs
t 
B

o
h
u

m
ín

 -
 ž

st
. 
D

tm
a
ro

vi
ce

  
 

284,8620 285,2390 0,3770   p ímá     
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Tab. 1.5  Železni ní svršek koleje .1 

úsek km poloha 
dl. 

úseku vložení rok vlož. kolejnice

319,9710 320,4300 0,4590 N 1974 R65 

320,4300 323,5790 3,1490 N 1979 R65 
323,6320 325,0590 1,4270 N 1979 R65 

325,1250 325,2000 0,0750 N 1985 R65 

325,2330 325,2510 0,0180 N 1985 R65 
325,2840 325,3000 0,0160 N 1985 R65 

žs
t.
 

e
sk

ý 
T

ší
n
 -

 
žs

t.
 L

o
u
ky

 n
a
d

 O
lš

í 

325,3000 326,0820 0,7820 N 1975 R65 

326,0820 326,0970 0,0150 N 1989 S49 
326,1300 326,1710 0,0410 N 1989 S49 

326,2040 326,2210 0,0170 N 1989 S49 
326,2554 326,3140 0,0586 N 1989 S49 

326,3130 326,3390 0,0260 N 1984 S49 

326,3720 326,4760 0,1040 N 1984 S49 
326,5090 326,5780 0,0690 N 1984 S49 

326,6110 326,6750 0,0640 N 1985 R65 
326,6750 327,3650 0,6900 N 1985 R65 

327,3650 329,7400 2,3750 N 1988 S49 
329,7400 331,5450 1,8050 N 1987 S49 

331,5450 331,5950 0,0500 N 1987 S49 

331,6270 333,2800 1,6530 N 1988 R65 žs
t.
 L

o
u
ky

 n
a
d

 O
lš

í 
- 

žs
t.
 K

a
rv

in
á
 h

l.n
. 

333,2800 333,3220 0,0420 N 1988 R65 

333,3880 333,3920 0,0040 N 1988 R65 

333,4100 333,8880 0,4780 N 1989 R65 
334,4030 334,4090 0,0060 N 1988 R65 

334,4090 334,6010 0,1920 N 1988 R65 
334,6010 337,8220 3,2210 N 1974 R65 

337,8980 337,9690 0,0710 N 1974 R65 

žs
t.
 K

a
rv

in
á

 h
l.n

. 
- 

žs
t 

D
tm

a
ro
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ce

  

337,9690 339,6110 1,6420 N 1974 R65 
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Pokra ování Tab. 1.5  Železni ní svršek koleje .1 

úsek km poloha 
dl. 

úseku vložení rok vlož. kolejnice

274,2760 275,1220 0,8460 N 2003 UIC 60 

275,1560 275,1620 0,0060 N 2003 UIC 60 
275,1940 275,3120 0,1180 N 2005 UIC 60 

275,3460 275,5190 0,1730 N 2005 UIC 60 

275,5190 275,5250 0,0060 N 2005 UIC 60 
275,5680 276,5000 0,9320 N 2005 UIC 60 

276,5000 276,5490 0,0490 N 2005 UIC 60 
276,5830 276,6900 0,1070 N 2005 UIC 60 

276,7730 276,8190 0,0460 N 2005 UIC 60 

276,8530 276,8590 0,0060 N 2005 UIC 60 
276,8920 276,9000 0,0080 N 2005 UIC 60 

276,9980 277,0900 0,0920 N 2005 UIC 60 
277,0900 283,2810 6,1910 N 2005 UIC 60 

283,3000 283,7460 0,4460 N 2001 UIC 60 
283,7460 283,7520 0,0060 N 2001 UIC 60 

283,7520 283,8000 0,0480 N 2001 UIC 60 

283,8180 283,8270 0,0090 N 2001 R65 
283,8600 284,7900 0,9300 N 1974 R65 

284,8230 284,8290 0,0060 N 1989 R65 

žs
t 
B

o
h
u

m
ín

 -
 ž

st
. 
D
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a
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284,8620 285,2060 0,3440 N 1985 R65 
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Tab. 1.6  Železni ní svršek koleje .2 

úsek km poloha 
dl. 

úseku vložení rok vlož. kolejnice

320,0720 320,4300 0,3580 N 1974 R65 

320,4300 325,0160 4,5860 N 1979 R65 
325,0490 325,1350 0,0860 N 1985 R65 

325,1680 325,1740 0,0060 N 1985 R65 žs
t.
 

e
sk

ý 
T

ší
n
 -

 ž
st

. 
L
o
u
ky

 n
a

d
 O

lš
í 

325,2070 326,0800 0,8730 N 1985 R65 
326,0800 326,0890 0,0090 N 1989 S49 

326,1220 326,1280 0,0060 N 1989 S49 

326,1610 326,2800 0,1190 N 1989 S49 
326,2800 326,5380 0,2580 N 1985 R65 

326,5720 326,5790 0,0070 N 1984 S49 
326,6120 326,6770 0,0650 N 1984 S49 

326,6770 331,0140 4,3370 N 1986 S49 

331,0140 331,6000 0,5860 N 1988 S49 

žs
t.
 L

o
u
ky

 n
a
d

 O
lš

í 
- 

žs
t.
 

K
a
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á
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l.n
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331,6280 333,2800 1,6520 N 1988 R65 

333,3130 333,4000 0,0870 N 1988 R65 

333,4330 333,4390 0,0060 N 1988 R65 
333,5180 334,4850 0,9670 N 1989 R65 

334,5180 334,5290 0,0110 N 1989 R65 
334,5580 334,6010 0,0430 N 1974 R65 

334,6010 337,9120 3,3110 N 1974 R65 
337,9120 337,9270 0,0150 N 1974 R65 

žs
t.
 K

a
rv

in
á

 h
l.n

. 
- 

 ž
st

 
D

tm
a
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ce

  

337,9690 339,6110 1,6420 N 1974 R65 

274,2760 275,1620 0,8860 N 2003 UIC 60 
275,1620 275,3570 0,1950 N 2003 UIC 60 

275,3910 275,3990 0,0080 N 2005 UIC 60 

275,4330 275,4390 0,0060 N 2005 UIC 60 
275,4730 275,4810 0,0080 N 2005 UIC 60 

275,5000 276,5430 1,0430 N 2005 UIC 60 
276,5430 276,5950 0,0520 N 2005 UIC 60 

276,6290 276,6350 0,0060 N 2005 UIC 60 

276,6780 276,6890 0,0110 N 2005 UIC 60 
276,7000 276,9550 0,2550 N 2005 UIC 60 

276,9980 277,0900 0,0920 N 2005 UIC 60 
277,0900 283,2810 6,1910 N 2005 UIC 60 

283,2810 283,3260 0,0450 N 2003 UIC 60 
283,3600 283,5930 0,2330 N 2001 UIC 60 

283,6590 283,7340 0,0750 N 2001 UIC 60 

283,7520 283,8000 0,0480 N 2001 UIC 60 
283,8000 284,8720 1,0720 N 2001 UIC 60 

284,9050 284,9110 0,0060 N 1988 R65 
284,9440 285,1250 0,1810 N 1989 R65 

285,1580 285,1640 0,0060 N 1985 R65 

žs
t 
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o
h
u
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ín
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 ž
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. 
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285,1970 285,2390 0,0420 N 1974 UIC 60 
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Tab. 1.7  Pražce v koleji .1 

úsek km poloha 
dl. 

úseku vložení rok vlož. rozd lení pražce 

319,9710 320,4300 0,4590 N 1984 d d ev ný (buk) 

320,4300 323,5790 3,1490 N 1979 e betonový (PB2)
323,6320 325,0590 1,4270 N 1985 d betonový (SB8)

325,1250 325,2000 0,0750 N 1989 d d ev ný (buk) 

325,2330 325,2510 0,0180 N 1989 d d ev ný (buk) 
325,2840 325,3000 0,0160 N 1985 d d ev ný (buk) 

žs
t.
 

e
sk

ý 
T

ší
n
 -

 
žs

t.
 L

o
u
ky

 n
a
d

 O
lš

í 

325,3000 326,0820 0,7820 N 1975 d betonový (SB6)

326,0820 326,0970 0,0150 N 1989 d d ev ný (buk) 
326,1300 326,1710 0,0410 N 1989 d d ev ný (buk) 

326,2040 326,2210 0,0170 N 1989 d d ev ný (buk) 
326,2554 326,3140 0,0586 N 1989 d d ev ný (buk) 

326,3130 326,3390 0,0260 N 1989 d d ev ný (buk) 

326,3720 326,4760 0,1040 N 1986 d d ev ný (buk) 
326,5090 326,5780 0,0690 N 1986 d d ev ný (buk) 

326,6110 326,6750 0,0640 N 1986 d d ev ný (buk) 
326,6750 327,3650 0,6900 N 1988 e d ev ný (buk) 

327,3650 329,7400 2,3750 N 1988 e d ev ný (buk) 
329,7400 331,5450 1,8050 N 1987 e d ev ný (buk) 

331,5450 331,5950 0,0500 N 1987 d d ev ný (buk) 

331,6270 333,2800 1,6530 N 1988 d betonový (SB8)žs
t.
 L

o
u
ky

 n
a
d

 O
lš

í 
- 

žs
t.
 K

a
rv

in
á
 h

l.n
. 

333,2800 333,3220 0,0420 N 1989 d d ev ný (buk) 

333,3880 333,3920 0,0040 N 1989 d d ev ný (buk) 

333,4100 333,8880 0,4780 N 1989 d betonový (SB8)
334,4030 334,4090 0,0060 N 1989 d d ev ný (buk) 

334,4090 334,6010 0,1920 N 1989 d d ev ný (buk) 
334,6010 337,8220 3,2210 N 1974 d betonový (SB6)

337,8980 337,9690 0,0710 N 1974 d betonový (SB6)

žs
t.
 K

a
rv

in
á

 h
l.n
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- 
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t 

D
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ce

 

337,9690 339,6110 1,6420 N 1974 d betonový (SB8)
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Pokra ování Tab. 1.7  Pražce v koleji .1 

úsek km poloha 
dl. 

úseku vložení rok vlož. rozd lení pražce 

274,2760 275,1220 0,8460 N 2003 u B91S 

275,1560 275,1620 0,0060 N 2003 u VPS 
275,1940 275,3120 0,1180 N 2005 u B91S 

275,3460 275,5190 0,1730 N 2005 u B91S 

275,5190 275,5250 0,0060 N 2005 u VPS 
275,5680 276,5000 0,9320 N 2005 u B91S 

276,5000 276,5490 0,0490 N 2005 u VPS 
276,5830 276,6900 0,1070 N 2005 u B91S 

276,7730 276,8190 0,0460 N 2003 u B91S 

276,8530 276,8590 0,0060 N 2005 u VPS 
276,8920 276,9000 0,0080 N 2005 u VPS 

276,9980 277,0900 0,0920 N 2003 u B91S 
277,0900 283,2810 6,1910 N 2005 u B91S 

283,3000 283,7460 0,4460 N 2001 u B91S 
283,7460 283,7520 0,0060 N 2001 d VPS 

283,7520 283,8000 0,0480 N 2001 d VPS 

283,8180 283,8270 0,0090 N 2001 d VPS 
283,8600 284,7900 0,9300 N 1974 d SB6 

284,8230 284,8290 0,0060 N 1989 d d ev ný (buk) 
284,8620 285,2060 0,3440 N 1985 d d ev ný (buk) 

žs
t 
B

o
h
u

m
ín

 -
 ž

st
. 
D
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a
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284,8620 285,2390 0,3770 N 1985 d d ev ný (buk) 
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Tab. 1.8  Pražce v koleji .2 

úsek km poloha 
dl. 

úseku vložení rok vlož. rozd lení pražce 

320,0720 320,4300 0,3580 N 1974 e d ev ný (buk) 

320,4300 325,0160 4,5860 N 1979 e betonový (PB2)
325,0490 325,1350 0,0860 N 1989 d d ev ný (buk) 

325,1680 325,1740 0,0060 N 1989 d d ev ný (buk) žs
t.
 

e
sk

ý 
T

ší
n
 -

 ž
st

. 
L
o
u
ky

 n
a

d
 O

lš
í 

325,2070 326,0800 0,8730 N 1975 d betonový (SB6)
326,0800 326,0890 0,0090 N 1989 d d ev ný (buk) 

326,1220 326,1280 0,0060 N 1989 d d ev ný (buk) 

326,1610 326,2800 0,1190 N 1986 d d ev ný (buk) 
326,2800 326,5380 0,2580 N 1986 d d ev ný (buk) 

326,5720 326,5790 0,0070 N 1988 d d ev ný (buk) 
326,6120 326,6770 0,0650 N 1989 d d ev ný (buk) 

326,6770 331,0140 4,3370 N 1986 e d ev ný (buk) 

331,0140 331,6000 0,5860 N 1988 e d ev ný (buk) 

žs
t.
 L

o
u
ky

 n
a
d

 O
lš

í 
- 

žs
t.
 

K
a
rv

in
á
 h

l.n
. 

331,6280 333,2800 1,6520 N 1988 d betonový (SB8)

333,3130 333,4000 0,0870 N 1988 d d ev ný (buk) 

333,4330 333,4390 0,0060 N 1988 d d ev ný (buk) 
333,5180 334,4850 0,9670 N 1989 d betonový (SB8)

334,5180 334,5290 0,0110 N 1988 d d ev ný (buk) 
334,5580 334,6010 0,0430 N 1988 d d ev ný (buk) 

334,6010 337,9120 3,3110 N 1991 d d ev ný (buk) 
337,9120 337,9270 0,0150 N 1991 d d ev ný (buk) 

žs
t.
 K

a
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in
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 h
l.n
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t 

D
tm

a
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337,9690 339,6110 1,6420 N 1990 d betonový (SB8)

274,2760 275,1620 0,8860 N 2003 u B91S 
275,1620 275,3570 0,1950 N 2003 u B91S 

275,3910 275,3990 0,0080 N 2003 u B91S 

275,4330 275,4390 0,0060 N 2005 u VPS 
275,4730 275,4810 0,0080 N 2005 u VPS 

275,5000 276,5430 1,0430 N 2005 u B91S 
276,5430 276,5950 0,0520 N 2005 u B91S 

276,6290 276,6350 0,0060 N 2005 u VPS 

276,6780 276,6890 0,0110 N 2005 u VPS 
276,7000 276,9550 0,2550 N 2005 u B91S 

276,9980 277,0900 0,0920 N 2003 u B91S 
277,0900 283,2810 6,1910 N 2003 u B91S 

283,2810 283,3260 0,0450 N 2003 u B91S 
283,3600 283,5930 0,2330 N 2003 u B91S 

283,6590 283,7340 0,0750 N 2003 u B91S 

283,7520 283,8000 0,0480 N 2001 d B91S 
283,8000 284,8720 1,0720 N 2001 d B91S 

284,9050 284,9110 0,0060 N 1988 d d ev ný (buk) 
284,9440 285,1250 0,1810 N 1989 d d ev ný (buk) 

285,1580 285,1640 0,0060 N 1985 d d ev ný (buk) 

žs
t 
B

o
h
u
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. 
D
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ce

  
 

285,1970 285,2390 0,0420 N 1974 d d ev ný (buk) 
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2  Kolej AWT vle ková kolej v úseku Louky nad Olší – pst. Karviná Doly 

odbo ka Darkov

Tab. 2.1  Sklonové pom ry vle kové koleje  

úsek km poloha 
dl. 

úseku 
sklon v 

‰ rychlost poddolování

327,7000 327,8114 0,1114 -1,00 
327,8114 327,9114 0,1000 -2,00 

327,9114 328,1364 0,2250 -4,00 

328,1364 328,2114 0,0750 -6,00 
328,2114 328,5114 0,3000 -2,00 

328,5114 328,6694 0,1580 0,00 
328,6694 329,1140 0,4446 -4,00 

329,1140 329,2864 0,1724 -3,00 
329,2864 329,4364 0,1500 -4,00 

329,4364 329,8364 0,4000 -4,00 

329,8364 329,9864 0,1500 -5,00 

L
o
u
ky

 n
a

d
 O

lš
í 
- 

p
st

. 
K

a
rv

in
á
 D

o
ly

 

329,9864 330,2675 0,2811 -3,00 

30 

si
ln

ý 
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o
d
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o

lo
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n
í 

Tab. 2.2  Sm rové pom ry vle kové koleje  

úsek km poloha 
dl. 

úseku polom r sm r 

327,7000 329,9713 2,2713 p ímá   

329,9713 330,2675 0,2962 800/0 P 
Louky-
pst. Ká 

Doly           

Tab. 2.3  Železni ní svršek vle kové koleje 

úsek km poloha dl. úseku vložení rok vlož. kolejnice 
327,7000 327,7091 0,0091 N 2000 S49 

327,7091 328,6466 0,9375 N 2002 S49 

328,6466 328,6716 0,0250 N 2002 S49 
328,6716 329,1658 0,4942 N 1998 S49 

329,1658 329,7658 0,6000 N 1996 S49 

L
o
u
ky

 n
a

d
 O

lš
í 
- 

p
st

. 
K

a
rv

in
á
 D

o
ly

 

329,7658 330,2675 0,5018 N 2002 S49 
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Tab. 2.4  Pražce ve vle kové koleji 

úsek km poloha dl. úseku vložení 
rok 

vlož. rozd lení pražce 

327,7000 327,7091 0,0091 N 1998 c d ev ný (buk) 
327,7091 328,6716 0,9625 N 2002 c d ev ný (buk) 

328,6716 329,1658 0,4942 N 1998 c d ev ný (buk) 

329,1658 329,7658 0,6000 N 1996 c d ev ný (buk) 

L
o
u
ky

 n
a

d
 O

lš
í 

- 
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st

. 
K
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D
o
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329,7658 330,2675 0,5018 N 1994 c d ev ný (buk) 

Tab. 2.5  Upev ovadla ve vle kové koleji 

úsek km poloha 
dl. 

úseku upevn ní

327,7000 330,2675 2,1421 žebrová 
        

Louky-
pst. Ká 

Doly         
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P ÍLOHA 11  TABULKY HODNOT A HISTOGRAM  
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Tra  SŽDC Mosty u Jablunkova st. hranice–Bohumín, kol. .1 

Tabulky hodnot rozd lení pravd podobnosti vým ny kolejnic na koleji .1  

íslo t ídy
T ída od 

[MPa] 
T ída do 

[MPa] 

St ední 
hodnota 

[MPa] 

Hodnota 
normálního 
rozd lení 

Excel Pravd podobnost

1 0 50 25,0 2,68538E-04 2,68538E-04 1,342691E-02 

2 50 100 75,0 2,73656E-04 2,73656E-04 1,368279E-02 

3 100 150 125,0 2,78461E-04 2,78461E-04 1,392304E-02 

4 150 200 175,0 2,82934E-04 2,82934E-04 1,414669E-02 

5 200 250 225,0 2,87056E-04 2,87056E-04 1,435279E-02 

6 250 300 275,0 2,90810E-04 2,90810E-04 1,454049E-02 

7 300 350 325,0 2,94180E-04 2,94180E-04 1,470899E-02 

8 350 400 375,0 2,97151E-04 2,97151E-04 1,485756E-02 

9 400 450 425,0 2,99712E-04 2,99712E-04 1,498558E-02 

10 450 500 475,0 3,01849E-04 3,01849E-04 1,509247E-02 

11 500 550 525,0 3,03556E-04 3,03556E-04 1,517778E-02 

12 550 600 575,0 3,04823E-04 3,04823E-04 1,524113E-02 

13 600 650 625,0 3,05645E-04 3,05645E-04 1,528225E-02 

14 650 700 675,0 3,06019E-04 3,06019E-04 1,530094E-02 

15 700 750 725,0 3,05943E-04 3,05943E-04 1,529714E-02 

16 750 800 775,0 3,05417E-04 3,05417E-04 1,527086E-02 

17 800 850 825,0 3,04444E-04 3,04444E-04 1,522221E-02 

18 850 900 875,0 3,03028E-04 3,03028E-04 1,515140E-02 

19 900 950 925,0 3,01175E-04 3,01175E-04 1,505876E-02 

20 950 1000 975,0 2,98893E-04 2,98893E-04 1,494467E-02 

21 1000 1050 1025,0 2,96193E-04 2,96193E-04 1,480965E-02 

22 1050 1100 1075,0 2,93085E-04 2,93085E-04 1,465427E-02 

23 1100 1150 1125,0 2,89584E-04 2,89584E-04 1,447920E-02 

24 1150 1200 1175,0 2,85704E-04 2,85704E-04 1,428519E-02 

25 1200 1250 1225,0 2,81461E-04 2,81461E-04 1,407306E-02 

26 1250 1300 1275,0 2,76874E-04 2,76874E-04 1,384370E-02 

27 1300 1350 1325,0 2,71961E-04 2,71961E-04 1,359806E-02 

28 1350 1400 1375,0 2,66743E-04 2,66743E-04 1,333713E-02 
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Pokra ování tabulky hodnot rozd lení pravd podobnosti vým ny kolejnic  

29 1400 1450 1425,0 2,61240E-04 2,61240E-04 1,306199E-02 

30 1450 1500 1475,0 2,55474E-04 2,55474E-04 1,277371E-02 

31 1500 1550 1525,0 2,49469E-04 2,49469E-04 1,247343E-02 

32 1550 1600 1575,0 2,43246E-04 2,43246E-04 1,216230E-02 

33 1600 1650 1625,0 2,36830E-04 2,36830E-04 1,184149E-02 

34 1650 1700 1675,0 2,30244E-04 2,30244E-04 1,151220E-02 

35 1700 1750 1725,0 2,23512E-04 2,23512E-04 1,117561E-02 

36 1750 1800 1775,0 2,16658E-04 2,16658E-04 1,083292E-02 

37 1800 1850 1825,0 2,09706E-04 2,09706E-04 1,048529E-02 

38 1850 1900 1875,0 2,02678E-04 2,02678E-04 1,013390E-02 

39 1900 1950 1925,0 1,95598E-04 1,95598E-04 9,779885E-03 

40 1950 2000 1975,0 1,88487E-04 1,88487E-04 9,424361E-03 

41 2000 2050 2025,0 1,81368E-04 1,81368E-04 9,068411E-03 

42 2050 2100 2075,0 1,74262E-04 1,74262E-04 8,713075E-03 

43 2100 2150 2125,0 1,67187E-04 1,67187E-04 8,359355E-03 

44 2150 2200 2175,0 1,60164E-04 1,60164E-04 8,008205E-03 

45 2200 2250 2225,0 1,53211E-04 1,53211E-04 7,660526E-03 

46 2250 2300 2275,0 1,46343E-04 1,46343E-04 7,317168E-03 

47 2300 2350 2325,0 1,39579E-04 1,39579E-04 6,978925E-03 

48 2350 2400 2375,0 1,32931E-04 1,32931E-04 6,646532E-03 

49 2400 2450 2425,0 1,26413E-04 1,26413E-04 6,320664E-03 

50 2450 2500 2475,0 1,20039E-04 1,20039E-04 6,001936E-03 

51 2500 2550 2525,0 1,13818E-04 1,13818E-04 5,690901E-03 

52 2550 2600 2575,0 1,07761E-04 1,07761E-04 5,388052E-03 

53 2600 2650 2625,0 1,01876E-04 1,01876E-04 5,093819E-03 

54 2650 2700 2675,0 9,61715E-05 9,61715E-05 4,808575E-03 

55 2700 2750 2725,0 9,06526E-05 9,06526E-05 4,532629E-03 

56 2750 2800 2775,0 8,53248E-05 8,53248E-05 4,266238E-03 

57 2800 2850 2825,0 8,01920E-05 8,01920E-05 4,009600E-03 

58 2850 2900 2875,0 7,52572E-05 7,52572E-05 3,762860E-03 
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Pokra ování tabulky hodnot rozd lení pravd podobnosti vým ny kolejnic 

59 2900 2950 2925,0 7,05222E-05 7,05222E-05 3,526112E-03 

60 2950 3000 2975,0 6,59880E-05 6,59880E-05 3,299402E-03 

61 3000 3050 3025,0 6,16546E-05 6,16546E-05 3,082729E-03 

62 3050 3100 3075,0 5,75210E-05 5,75210E-05 2,876050E-03 

63 3100 3150 3125,0 5,35857E-05 5,35857E-05 2,679284E-03 

64 3150 3200 3175,0 4,98462E-05 4,98462E-05 2,492310E-03 

65 3200 3250 3225,0 4,62995E-05 4,62995E-05 2,314975E-03 

66 3250 3300 3275,0 4,29419E-05 4,29419E-05 2,147097E-03 

67 3300 3350 3325,0 3,97693E-05 3,97693E-05 1,988465E-03 

68 3350 3400 3375,0 3,67769E-05 3,67769E-05 1,838847E-03 

69 3400 3450 3425,0 3,39597E-05 3,39597E-05 1,697985E-03 

70 3450 3500 3475,0 3,13122E-05 3,13122E-05 1,565610E-03 

71 3500 3550 3525,0 2,88286E-05 2,88286E-05 1,441432E-03 

72 3550 3600 3575,0 2,65030E-05 2,65030E-05 1,325152E-03 

73 3600 3650 3625,0 2,43292E-05 2,43292E-05 1,216461E-03 

74 3650 3700 3675,0 2,23009E-05 2,23009E-05 1,115044E-03 

75 3700 3750 3725,0 2,04116E-05 2,04116E-05 1,020579E-03 

76 3750 3800 3775,0 1,86549E-05 1,86549E-05 9,327443E-04 

77 3800 3850 3825,0 1,70243E-05 1,70243E-05 8,512153E-04 

78 3850 3900 3875,0 1,55134E-05 1,55134E-05 7,756706E-04 

79 3900 3950 3925,0 1,41158E-05 1,41158E-05 7,057912E-04 

80 3950 4000 3975,0 1,28253E-05 1,28253E-05 6,412631E-04 

81 4000 4050 4025,0 1,16356E-05 1,16356E-05 5,817779E-04 

82 4050 4100 4075,0 1,05407E-05 1,05407E-05 5,270348E-04 

83 4100 4150 4125,0 9,53482E-06 9,53482E-06 4,767409E-04 

84 4150 4200 4175,0 8,61225E-06 8,61225E-06 4,306124E-04 

85 4200 4250 4225,0 7,76751E-06 7,76751E-06 3,883754E-04 

86 4250 4300 4275,0 6,99533E-06 6,99533E-06 3,497663E-04 

87 4300 4350 4325,0 6,29065E-06 6,29065E-06 3,145323E-04 

88 4350 4400 4375,0 5,64864E-06 5,64864E-06 2,824318E-04 
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Pokra ování tabulky hodnot rozd lení pravd podobnosti vým ny kolejnic 

89 4400 4450 4425,0 5,06469E-06 5,06469E-06 2,532346E-04 

90 4450 4500 4475,0 4,53444E-06 4,53444E-06 2,267219E-04 

91 4500 4550 4525,0 4,05373E-06 4,05373E-06 2,026865E-04 

92 4550 4600 4575,0 3,61866E-06 3,61866E-06 1,809328E-04 

93 4600 4650 4625,0 3,22553E-06 3,22553E-06 1,612764E-04 

94 4650 4700 4675,0 2,87088E-06 2,87088E-06 1,435442E-04 

95 4700 4750 4725,0 2,55147E-06 2,55147E-06 1,275737E-04 

96 4750 4800 4775,0 2,26427E-06 2,26427E-06 1,132134E-04 

97 4800 4850 4825,0 2,00644E-06 2,00644E-06 1,003219E-04 

98 4850 4900 4875,0 1,77535E-06 1,77535E-06 8,876757E-05 

99 4900 4950 4925,0 1,56857E-06 1,56857E-06 7,842854E-05 

100 4950 5000 4975,0 1,38384E-06 1,38384E-06 6,919186E-05 

      0,701661 
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Graf normálního rozd lení pravd podobnosti vým ny kolejnic na trati SŽDC Mosty u 
Jablunkova st. hranice–Bohumín, kol. .1 v úsek D tmarovice- Bohumín

Normální rozd lení pravd podobnosti vým ny kolejnic v rozsahu 
25m až 5 000m na úseku délky 12 km

(kol. . 1 trat  SŽDC Bohumín - D tmarovice)
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P ÍLOHA 12  NÁKRESNÝ P EHLED ŽELEZNI NÍHO  

                           SVRŠKU TRATI D TMAROVICE – MOSTY  

                           U JABLUNKOVA 
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P ÍLOHA 13  POKLESOVÉ MAPY
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P ÍLOHA 14  ROZPO TY
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Tab. 1  Náklady na sanaci koleje .1 v úsek Louky nad Olší – Karviná hl. n. v km 

326,082-328,670 
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Tab. 2  Náklady na sanaci koleje .1 v úsek Louky nad Olší – Karviná hl. n. v km 

328,670-331,400 
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Tab. 3  Náklady na modernizaci koleje .1 v úsek Louky nad Olší – Karviná hl. n. v km 

325,000-331,400 
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Tab. 4  Náklady na zrušení p ejezdu v km 326,208 trati Louky nad Olší – Karviná hl. n.  
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Tab. 5  Náklady na zrušení p ejezdu v km 328,670 trati Louky nad Olší – Karviná hl. n.  
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Tab. 6  Náklady na sanaci koleje .1 v úsek Louky nad Olší – Karviná hl. n. v km 

331,400-331,630 
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Tab. 7  Náklady na modernizaci koleje .1 v úsek Louky nad Olší – Karviná hl. n. v km 

331,400-331,630 


