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ANOTACE 

Úkolem této diplomové práce je v rozsahu studie návrh variant kolejového napojení 

areálu logisticko-distribučního centra paliv v lokalitě u vlečkové stanice ÚZK v blízkosti 

bývalého dolu Barbora na stávající trať vlečkové sítě provozované dopravcem AWT.  

Součástí práce je také předběžný návrh řešení dispozice objektů a ploch areálu 

určených pro dopravu, nakládání, vykládání, skladování, výrobu a zpracování palivových 

substrátů pro energetické účely, dále rozvržení objektů určených pro zázemí obsluhy 

zabezpečující provoz centra.  

Navržené varianty kolejového napojení jsou orientačně po investiční stránce 

zhodnoceny a porovnány. Možná i ostatní, nutno domluvit. 

Klíčová slova: kolejové napojení; poddolované území; skladování uhlí; vlečková stanice; 

železniční vlečka. 

ANNONATION 

The aim of this Master´s thesis is to design in the range of a study the alternatives of 

the rail connection between the logistics and distribution fuel centre in the locality near ÚZK 

station closed to the former mine Barbora and the current industrial railway run by the AWT 

carrier. 

The work includes the preliminary solution design of the objects and areas intended 

for transportation, loading, unloading, storing, production and processing of fuel substrates 

for energy purposes and layout of the objects intended for facilities of the operating personal 

providing the service of the centre. 

The suggested alternatives of the railway connections are roughly evaluated and 

compared taking into account the investment point of view. 

Keywords: railway connection; undermined area; coal storing; siding station; industrial 

railway. 



Diplomová práce 

 

6 

Obsah 

ANOTACE............................................................................................................................................. 5 

Obsah...................................................................................................................................................... 6 

Seznam použitého značení .................................................................................................................... 9 

1. Úvod ................................................................................................................................................ 10 

2. Identifikační údaje stavby ............................................................................................................. 11 

3. Popis zájmového území.................................................................................................................. 11 

3.1. Obecné informace ..................................................................................................................................... 11 

3.2. Dopravní poměry ...................................................................................................................................... 13 

3.2.1. Silniční doprava ............................................................................................................................. 13 

3.2.2. Železniční doprava - vlečková trať ................................................................................................ 14 

3.3. Geomorfologická a geologická charakteristika ........................................................................................ 15 

3.4. Hydrogeologické poměry .......................................................................................................................... 15 

3.5. Dobývací prostor, chráněné ložiskové území............................................................................................ 16 

3.5.1. Dobývací prostor............................................................................................................................ 16 

3.5.2. Chráněné ložiskové území ............................................................................................................. 18 

3.6. Územní plány ............................................................................................................................................ 19 

4. Stávající stav................................................................................................................................... 20 

4.1. Podklady ................................................................................................................................................... 20 

4.2. Popis trati ................................................................................................................................................. 20 

4.3. Vlečková stanice ÚZK............................................................................................................................... 21 

4.4. Železniční svršek ....................................................................................................................................... 22 

4.5. Železniční spodek...................................................................................................................................... 22 

4.6. Stavby železničního spodku....................................................................................................................... 22 

4.7. Inženýrské sítě........................................................................................................................................... 23 

4.8. Kolejiště dosavadního skladu uhlí ............................................................................................................ 24 

4.9. Území určené k zástavbě........................................................................................................................... 24 

5. Návrh technického kolejového řešení........................................................................................... 27 

5.1. Společná ustanovení navržených variant .................................................................................................. 28 

5.1.1. Obvod dráhy .................................................................................................................................. 28 

5.1.2. Ochranné pásmo dráhy - vlečka..................................................................................................... 28 

5.1.3. Prostorové uspořádání - Průjezdný průřez ..................................................................................... 28 

5.1.4. Volný schůdný a manipulační prostor ........................................................................................... 29 

5.1.5. Odevzdávkové kolejiště ................................................................................................................. 29 

5.1.6. Sklonové vedení............................................................................................................................. 29 



Diplomová práce 

 

7 

6. Popis navržených variant kolejového řešení................................................................................ 30 

6.1. Varianta č. 1 ............................................................................................................................................. 30 

6.1.1. Směrové vedení.............................................................................................................................. 30 

6.1.2. Železniční spodek .......................................................................................................................... 32 

6.1.3. Železniční svršek ........................................................................................................................... 32 

6.2. Varianta č. 2 ............................................................................................................................................. 33 

6.2.1. Směrové vedení.............................................................................................................................. 33 

6.2.2. Železniční spodek .......................................................................................................................... 35 

6.2.3. Železniční svršek ........................................................................................................................... 35 

6.3. Varianta č. 3 ............................................................................................................................................. 36 

6.3.1. Směrové vedení.............................................................................................................................. 36 

6.3.2. Železniční spodek .......................................................................................................................... 37 

6.3.3. Nové zemní těleso železničního spodku ........................................................................................ 38 

6.3.4. Železniční svršek ........................................................................................................................... 38 

6.3.5. Železniční přejezd.......................................................................................................................... 38 

6.3.6. Úprava komunikace ....................................................................................................................... 40 

6.3.7. Úprava dosavadního areálu............................................................................................................ 40 

6.4. Varianta č. 4  - zvažovaná varianta .......................................................................................................... 41 

7. Návrh objektů a zařízení areálu ................................................................................................... 42 

7.1. SO 01 Přípravné  a zemní práce ............................................................................................................... 43 

7.2. SO 02 Železniční spodek ........................................................................................................................... 43 

7.3. SO 03 Železniční svršek ............................................................................................................................ 44 

7.4. SO 04 Přejezdové úpravy.......................................................................................................................... 46 

7.5. SO 05 Mostní konstrukce .......................................................................................................................... 46 

7.5.1. Hlubinný výsypník......................................................................................................................... 46 

7.5.2. Kolejové váhy ................................................................................................................................ 49 

7.6. SO 06 Zatahovací zařízení ........................................................................................................................ 49 

7.7. SO 07 Komunikace a zpevněné plochy ..................................................................................................... 50 

7.7.1. Příjezdová komunikace.................................................................................................................. 50 

7.7.2. Komunikace v prostoru areálu ....................................................................................................... 51 

7.7.3. Zpevněné skladovací plochy.......................................................................................................... 51 

7.7.4. Zpevněná pracovní plocha třídiče .................................................................................................. 51 

7.7.5. Zpevněné manipulační plochy ....................................................................................................... 51 

7.7.6. Zvýšená rampa nakladače .............................................................................................................. 52 

7.7.7. Odstavné a parkovací plochy ......................................................................................................... 52 

7.7.8. Silniční váhy .................................................................................................................................. 52 

7.8. SO 08 Zařízení skladovacích ploch........................................................................................................... 52 

7.9. SO 09 Oplocení......................................................................................................................................... 53 

7.10. SO 10 Kanalizace, odvodnění zpevněných ploch.................................................................................... 54 



Diplomová práce 

 

8 

7.10.1. Venkovní kanalizace.................................................................................................................... 54 

7.10.2. Kanalizace sanitárních zařízení.................................................................................................... 54 

7.11. SO 11 Vodovodní přípojky ...................................................................................................................... 55 

7.11.1. Přípojka a rozvod pro užitkové a požární účely........................................................................... 55 

7.11.2. Přípojka a rozvod vody pro sociální potřeby ............................................................................... 55 

7.12. SO 12 Elektrorozvody, osvětlení, přeložky.............................................................................................. 55 

7.12.1. Osvětlení vlečky, osvětlení areálu ............................................................................................... 56 

7.12.2. Elektrorozvody............................................................................................................................. 56 

7.12.3. Přeložka nadzemního vedení 22kV.............................................................................................. 56 

7.13. SO 13 Zařízení pracoviště....................................................................................................................... 57 

7.13.1. Kancelář vedoucího ..................................................................................................................... 57 

7.13.2. Sanitární zařízení ......................................................................................................................... 57 

7.13.3. Pomocné zařízení ......................................................................................................................... 58 

7.13.4. Zařízení ostrahy areálu................................................................................................................. 58 

7.13.5. Sklad údržby ................................................................................................................................ 59 

7.14. SO 14 Protipožární zabezpečení skládky ................................................................................................ 59 

8. Organizace výstavby...................................................................................................................... 60 

8.1. Časový plán realizace stavby.................................................................................................................... 60 

8.2. Bezpečnost práce ...................................................................................................................................... 60 

9. Posouzení vlivu na životní prostředí............................................................................................. 60 

10. Ekonomicko-technické porovnání variant................................................................................... 61 

10.1. Orientační odhad nákladů ...................................................................................................................... 61 

10.2. Varianta 1 ............................................................................................................................................... 62 

10.3. Varianta 2 ............................................................................................................................................... 63 

10.4. Varianta 3 ............................................................................................................................................... 64 

11. Posouzení a porovnání variant...................................................................................................... 65 

11.1. Zhodnocení ............................................................................................................................................. 65 

11.2. Orientační porovnání variant ................................................................................................................. 67 

11.2.1. Metoda hodnocení........................................................................................................................ 67 

11.2.2. Výsledek porovnání variant ......................................................................................................... 67 

12. Závěr a doporučení ........................................................................................................................ 69 

13. Seznam zdrojů a použité literatury .............................................................................................. 70 

14. Seznam obrázků ............................................................................................................................. 71 

15. Seznam tabulek .............................................................................................................................. 71 

16. Seznam příloh................................................................................................................................. 72 
 



Diplomová práce 

 

9 

Seznam použitého značení 
AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny. 
AWT – Advanced World Transport a.s. 
a.s. – Akciová společnost 
cca – Přibližně 
č. – Číslo 
ČBÚ – Český báňský úřad 
ČOV – Čistírna odpadních vod 
ČSN – Česká technická norma 
SBS – Státní báňská správa 
ČR – Česká republika 
DN – Vnitřní průměr 
Kg/m3 – Kilogram na metr krychlový 
km/h – Kilometr za hodinu 
kV – Kilovolt 
m – Metr 
m.n.m. – Metry nad mořem 
MSK – Moravskoslezský kraj 
MŽP – Ministerstvo životního prostředí 
OKD – Ostravsko-karvinské doly 
OTSKP-SPK – Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních  

    komunikací 
R – Poloměr 
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic 
Sb. – Sbírka zákonů ČR 
SmVaK – Severomoravské vodovody a kanalizace 
SO – Stavební objekt 
TNŽ – Technická norma železnic 
ÚZK – Ústřední závod Karviná 
VN – Vysoké napětí 
ŽB. – Železobeton 
ŽST. – Železniční stanice 
  
49E1 – Označení typu kolejnice (staré označení S49) 
% – Procento 
‰ – Promile 
° – Stupeň 
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1. Úvod 

Od zjištění, že uhlí je výborným zdrojem tepla, a nadále přes proběhlou 

průmyslovou revoluci v 18. a 19. století až po současnost je uhlí stále strategickým 

palivem a zdrojem elektrické energie. I když koncem 90. let 20 století nastal jistý útlum 

těžby, opět se dostala a zůstává v  popředí uhelná energetika. I ve Státní energetické 

koncepci ČR je  stanovena důležitá role tohoto zdroje. Státní energetická koncepce ČR je 

dokument, který stanovuje strategické cíle, vize a priority státu v energetickém 

hospodářství s výhledem na 30. let. Jsou v ní stanoveny podmínky priority soběstačnosti, 

dostupnosti, bezpečnosti  a ekonomicky přijatelné energie. 

V současnosti je cílem v uhelné energetice výroba elektřiny a tepla 

s upřednostněním využívání technologií dosahující snížení zátěže na životní prostředí, 

nebo také podpora využívání energeticky druhotných surovin a odpadů. 

 Hlavním producentem uhlí v Moravskoslezském kraji a jediným producentem 

černého uhlí ČR je společnost OKD, jejíž hlavní činnost spočívá v těžbě černého uhlí 

v hlubinných dolech v ostravsko-karvinském revíru, v jeho úpravě, zušlechťování 

a prodeji. 

Hlavním dopravcem a provozovatelem železničních vleček v tomto regionu je 

dopravní a logistická společnost AWT. Vznikla spojením několika společností včetně 

OKD, doprava a.s.  OKD, doprava vznikla jako dceřiná společnost těžební firmy OKD. 

Nejvýznamnější aktivitou AWT je provozování dráhy, zejména provoz na Ostravsko-

Karvinské vlečkové síti, a také provozování nákladní železniční dopravy v Evropě.  

Záměrem této práce je vypracování studie vlečkového napojení nového areálu 

skladu a výroby palivových substrátů mícháním frakčně roztříděného černého uhlí 

s druhotnou surovinou jako je proplástek, popřípadě hlušina. Areál je součástí logisticko-

distribučního centra Barbora. Nový areál má být napojen na stávající vlečkou síť ve 

správě AWT. Obsahem studie je také návrh rozmístění ploch a zařízení pro skladování 

a výrobu palivových substrátů pro energetické účely. 

Proplástek  –  neuhelná tenká vložka uvnitř vrstvy uhlí. 

Hlušina  – doprovodná hornina při těžbě uhlí. Po vytěžení s uhlím a oddělení se 

ukládá na haldy. 
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2. Identifikační údaje stavby 

Název stavby Návrh úpravy vlečkového napojení  
logisticko-distribučního centra paliv Barbora 

Stupeň zpracování: Studie 

Místo stavby: Karviná-Doly 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Karviná 

Obec: Statutární město Karviná 

Katastrální území: 664103; Karviná-Doly 

3. Popis zájmového území 

3.1. Obecné informace 

Areál logisticko distribučního centra Barbora, který je předmětem této studie, je 

situován v blízkosti bývalého dolu Barbora v obci Doly. Obec Doly se nachází přibližně 

na spojnici moravskoslezských měst,  jihozápadně od města Karviná, jehož je součástí, 

a severovýchodně od města Havířova. Areál se nachází na poddolovaném území 

s doznívajícími vlivy po ukončené těžbě černého uhlí. V těsné blízkosti areálu se nachází 

teplárna Dalkia TKV.  

 

 

 
Obrázek 1  Mapa lokalizace obce Doly, ( zdroj: Portál ČUZK ) 

Centrum 
Barbora 

POLSKÁ 
REPUBLIKA 
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Lokalita prošla od dob počátků dobývaní po současnost, kdy došlo či stále dochází 

k útlumu dobývání černého uhlí, podstatnou proměnou. Někdejší zástavba ustoupila pro 

potřeby těžby uhlí nebo v důsledku vlivů poddolování. Po původní zástavbě zůstala 

památka nejen na dochovaných fotografiích, ale také v podobě stále zachovaných zákresu 

obrysů zbouraných domů a parcel v katastrálních mapách. Okolní krajina je značně 

poznamenána přetvořením vlivy důlní činnosti. 

Po útlumu těžby získává kraj nový ráz, prošel či stále prochází rekultivací, jejíž 

snahou je obnovení krajinného a přírodního systému. Nyní jsou nevyužívané pozemky, jež 

prošly již technickou rekultivací, pokryty lesním porostem, křovinami, zatravněnými 

plochami. Také jsou vypracovávány studie a plány dalšího využití nedostatečně 

využívaných či opuštěných ploch a budov dotčených hornickou činností.  

Pro názorné porovnání proměny jsou přiloženy výřezy z leteckých snímků 

zájmové lokality. 

 

 

Obrázek 2  Výřez z historické letecké mapy lokality – 50. léta, ( zdroj: [1] ) 
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Obrázek 3  Výřez ze současné letecké mapy lokality, ( zdroj: [1] ) 

3.2. Dopravní poměry 

3.2.1. Silniční doprava 

Po pozemní komunikaci je k lokalitě možný přístup od Ostravy a Karviné po 

čtyřpruhové směrově nerozdělené silnice I. třídy I/59, která je spojnicí měst Ostrava – 

Orlová - Karviná. Od okružní křižovatky silnice I/59 se silnicí II/474 (Dětmarovice-

Orlová-Horní Suchá-Těrlicko-Hnojník) je přístup veden krátkým úsekem této čtyř-

pruhové směrově nerozdělené silnice II. třídy směrem k Horní Suché, následně místními 

komunikacemi - ulicí 1. Máje a ulicí  Havlíčkova ve správě statutárního města Karviná. 

Dále je pak již k samotnému areálu  přístup umožněn systémem účelových komunikací - 

polních cest se správě společností OKD a.s., RPG RE Land s.r.o. nebo AWT a.s. 
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Obrázek 4  Mapa silniční sítě ( zdroj: ŘSD ) 

3.2.2. Železniční doprava - vlečková trať 

Zájmovou lokalitou vede normálně rozchodná vlečková trať Karviná-Doly – ÚZK 

– Prostřední Suchá – Havířov. Tato jednokolejná trať je součástí rozsáhlé sítě železničních 

vleček ostravsko-karvinské oblasti ve správě AWT.  

 

Obrázek 5  Schéma železniční sítě ostravsko-karvinské oblasti ( zdroj: AWT ) 
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3.3. Geomorfologická a geologická charakteristika 

Podle regionálního členění reliéfu dle [2] náleží zájmové území do 

geomorfologických jednotek (od nejvyšší k nejnižší): 

 

Tabulka 1  Zařazení zájmového území do geomorfologických jednotek 

Systém Alpsko-himalájský systém 

Subsystém Karpaty 

Provincie Západní Karpaty 

Subprovincie Vněkarpatské sníženiny 

Oblast Severní Vněkarpatské sníženiny 

Celek Ostravská pánev 

Podcelek Ostravská pánev 

Okrsek Orlovská plošina 

 

Orlovská plošina se vyvinula na čtvrtohorních usazeninách Ostravské pánve, 

rozprostírá se mezi obcí Petřvaldem a městy Orlová a Karviná. Jedná se o plochou 

pahorkatinu o různě mocném souvrství štěrků, písků a hlín glacigenních v nadloží 

uhlonosného karbonu. Shora je překrytá vrstvou kvartérních sedimentů sprašových hlín. 

Krajina je v okolí dolů změněna vlivy pokračující či ukončené důlní činnosti, terénními 

poklesy, hlušinovými haldami, kalovými nebo popílkovými nádržemi. 

3.4. Hydrogeologické poměry 

Území spadá do vodní soustavy Baltského moře, do hydrogeologického povodí 

řeky Odry. Severně od lokality podél silnice I. třídy I/59 protéká Karvinský potok, ústící 

do řeky Olše. Jižně za vlečkovou tratí protéká Solecký potok, ústící do Stonávky 

a přitékající do Olše. Odtokové poměry obou toků jsou značně ovlivněny důlními vlivy - 

poklesy reliéfu, řadou prohlubní, řízeným vypouštěním slaných důlních vod nejen 

z provozovaných, ale také z uzavřených dolů. Na Soleckém potoku v důsledku lokálních 

prohlubenin vznikly kalové nádrže. Nejbližší významnou prohlubní na Soleckém potoku 

je odkalovací nádrž Mokroš. Dle dostupných povodňových map se zájmová lokalita 

nenachází v záplavové oblasti. 
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Obrázek 6  Topografická mapa ( zdroj: [1] ) 

3.5. Dobývací prostor, chráněné ložiskové území 

3.5.1. Dobývací prostor 

Dle evidence dobývacích prostorů vedené báňským úřadem, v souladu 

s ustanovením §29 odst. 3 zákona č. 44/1998 Sb., [3], ve znění pozdějších předpisů, se 

zájmové území nachází v dobývacím prostoru s názvem Karviná-Doly II, evidenční 

č.  2 0042 [4], stanovený dle §27 odst. 1 horního zákona pro vyhrazený nerost – černé uhlí 

organizace OKD, a.s. , která je současně správcem tohoto dobývacího prostoru. Hlubinná 

těžba černého uhlí již byla na předmětném dole ukončena. Předmětný dobývací prostor 

nebyl dosud zrušen.  

Ochrana výhradního ložiska černého uhlí v uvedeném dobývacím prostoru je 

řešena vydaným rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR, odboru výkonu státní 

správy IX, Ostrava, pod č.j. 880/2/667/22/A-10/1997/98 ze dne 27.3.1998 a jeho příloh, 

vydaným pro ložiska černého uhlí v chráněném ložiskovém území č.14400000  pro 

českou část hornoslezské pánve (dále jen „rozhodnutí MŽP Ostrava“).  

Dle tohoto rozhodnutí (jeho příloh) je předmětné území zařazeno do tzv. ploch 

částečně B1 a částečně do C1. 
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B1- je území, které bylo dlouhodobě ovlivněno důlní činností a nadále je ve vlivu 

stávajícího dobývání karvinských a ostravských slojí. Dle ČSN 73 0039 [5] se jedná o III. 

skupinu stavenišť.  

C1- je území ovlivněné důlní činností, při které jde o projevy důlních vlivů na 

okraji poklesové kotliny nebo v plochách ovlivněných dobýváním ostravských slojí 

v hloubkách větších než 500 m pod povrchem. Dle normy [5] se jedná o IV. skupinu 

stavenišť. 

 

 
Obrázek 7  Mapa hranic dobývacích prostorů důlních závodů OKD ( zdroj: SBS ) 

 

Na staveništích  III.  a IV. skupiny lze všechny druhy objektů zajistit proti 

účinkům poddolování ekonomicky přijatelným způsobem. Za podmínek dodržení 

konstrukčních zásad ustanovených v předmětné normě.  
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3.5.2. Chráněné ložiskové území 

Dle map informačního portálu České geologické služby – Surovinový informační 

systém [6], se zájmové území nachází v chráněním ložiskovém území: 

- č.14400000  české části hornoslezské pánve pro ložiska černého uhlí a hořlavého 

zemního plynu v uhelných slojích ve správě OKD, a.s.,Ostrava. Požadovaná ochrana 

ložiska černého uhlí a hořlavého zemního plynu v chráněném ložiskovém území 

č.14400000  pro českou část hornoslezské pánve je řešena vydaným rozhodnutím 

Ministerstva životního prostředí ČR.  

- č. 07040000 Karviná-Doly pro ložiska hořlavého zemního plynu ve správě 

organizace Green Gas DPB, a.s., Paskov. Požadovaná ochrana výhradního ložiska 

hořlavého zemního plynu v chráněném ložiskovém území č. 07040000 Karviná-Doly 

není v rozhodnutí o jeho stanovení nijak specifikována.  

Veškerá výstavba a zařízení staveb, která nesouvisí s dobýváním výhradních 

ložisek v chráněných ložiskových územích a v dobývacích prostorech podléhá projednání 

dle ustanovení § 18 a 19 horního zákona. Tím je tak v dostatečné míře zajištěna 

požadovaná ochrana nerostného bohatství ČR, která má zabránit jeho ztížení, popřípadě 

znemožnění využití a dobývání.  
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3.6. Územní plány  

Dle platného Územního plánu města Karviná, včetně jeho změn č. 1 až 9, byla na 

pozemcích určených pro skladování a výrobu palivových substrátů vytvořena zastavitelná 

plocha - výrobní zóna pro potřeby služeb a skladů s označením U-Vs. Tato plocha je 

vhodná pro umístění provozoven s převažující výrobní a obslužnou funkcí - výrobní 

služby, lehký průmysl, podnikové aktivity, garáže a technické vybavení náročné na plochu 

nebo dopravní zatížení.  

Navrhovaná aktivita je tedy v souladu s platnými územními plány, ale musí 

splňovat požadavky na životní prostředí. Nesmí mít na něj negativní vlivy, a to zejména 

škodlivými exhalacemi, hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem. Dále 

nesmí vyžadovat ochranné a bezpečnostní pásma mimo hranice areálu. Musí být zajištěna 

bezkolizní likvidace splaškových, průmyslových vod a odpadů.  

  

 

Obrázek 8  Výřez z územních plánů obce Karviná ( zdroj: [6] ) 

U-Vs 



Diplomová práce 

 

20 

4. Stávající stav 

4.1. Podklady 

Podkladem pro zjištění údajů o železniční trati, kolejí ve správě AWT a zájmové 

lokality určené pro umístění centra pro výrobu a úpravu palivových substrátů byly tyto 

prameny: 

- dokumenty zajištěné zástupci AWT (vlečkové plány, pasport železničního svršku žst. 

ÚZK, plán umístění uvažované stavby pro těžení důlních plynů, schéma železniční 

sítě Ostravska); 

- osobní konzultace se zástupci AWT; 

- podklady z mapových portálů (viz seznam zdrojů); 

- fotodokumentace z vlastní prohlídky lokality; 

- informativní vyjádření správců inženýrských sítí k jejich existenci; 

- předpisy OKD [8]. 

4.2. Popis trati 

Předmětná jednokolejná neelektrifikovaná vlečková trať Karviná-Doly – ÚZK – 

Prostřední Suchá – Havířov má označení 303I. Celková stavební délka traťové koleje je 

20,415 km. Traťová rychlost na převážném úseku této trati je 30 km/h. 

Provoz na vlečce je zabezpečován dieselovými hnacími vozidly.  

Traťové zabezpečovací zařízení je mezi vlečkovými stanicemi Karviná-Doly 

a ÚZK stanicí zajišťováno na základě udělování traťového souhlasu samočinnou 

kontrolkou volnosti traťového úseku. Mezi vlečkovými stanicemi ÚZK, Prostřední Suchá 

a Havířov telefonickým dorozumíváním. 

Přechodnost drážního vozidla je na této trati pro traťovou třídu C2. Traťová třída je 

parametr, udávající schopnost dané železniční trati přenést zatížení drážního vozidla určité 

hmotnosti na nápravu a hmotnosti připadajícího na běžný metr délky daného vozidla  

Pro účel návrhu vlečkového napojení logisticko-distribučního centra byl vymezen 

zájmový pracovní úsek trati Karviná-Doly – ÚZK – Prostřední Suchá - Havířov. Počátek 
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byl stanoven ve směru od Karviná-Doly začátkem levotočivého oblouku o poloměru 

R=250 m v km cca 2,500. Za tímto obloukem je trať vedena přímou, na kterou navazuje 

pravotočivý oblouk o poloměru R=225 m. Za obloukem se nachází odbočná výhybka 

elektrárenské vlečkové koleje, výhybka kolejové spojky odvratné koleje elektrárenské 

koleje ve správě AWT a dále pak již výhybka zhlaví vlečkové stanice ÚZK.  

4.3. Vlečková stanice ÚZK 

Kolejiště stanice ÚZK bylo vybudováno v roce 1936 pro tehdejší ústřední úpravnu 

uhlí na dolů Barbora, Hohenegger a Gabriela. S úpravou uhlí bylo skončeno na základě 

vyhlášeného řízeného útlumu uhelného a rudného hornictví ekonomicky neefektivních 

provozů, a tímto i dolů Barbora a Gabriela. Provoz dolu Hohenegger byl ukončen ještě 

před vyhlášením útlumu [9].  Po ukončení provozu dolů a úpravny byl závod přestavěn na 

elektrárnu a následně na současnou teplárnu Dalkia Karviná TKV. Od ukončení provozu 

úpravny bylo kolejiště upraveno a přizpůsobeno pro potřeby vlečky teplárny a vlečky 

dosavadního skladu uhlí. 

Staničení stanice je v km 3,650. Schéma kolejiště ÚZK viz obrázek č. 9. 

Do kolejiště stanice je zaústěna zprava ve směru staničení elektrárenská vlečková 

kolej skladového centra ve správě AWT, zleva elektrárenská zauhlovací kolej ve správě 

teplárny. Za zhlavím vlečkové stanice ve směru staničení jsou do trati zaústěny vlečkové 

koleje z lokality Nový York, dolu Hohenegger a 9. patro. 

Výšková charakteristika vedení kolejí trati a stanice nebyla doložena.  

Staniční zabezpečovací zařízení je dle stupně závislosti na lidském činiteli 

zatříděno do III. kategorie. Tato kategorie představuje nejbezpečnější zabezpečovací 

zařízení. Hlavní i seřaďovací návěstidla jsou závislá na poloze všech pojížděných 

a odvratných výhybek a výkolejek a na volnosti jízdní cesty. Jsou vyloučeny všechny 

současně zakázané jízdní cesty. 
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Obrázek 9  Schéma kolejiště ÚZK ( zdroj: AWT ) 

4.4. Železniční svršek 

Na zájmové trati a stanici ÚZK je použitý železniční svršek  tvaru 49E1 (S49), A, 

T. Kolejnice jsou uloženy na dřevěných pražcích pomocí žebrových podkladnic tvaru S4 

a upevněny pomocí svěrek ŽS 4. Přenášení zatížení z kolejnicových podpor od 

provozního zatížení je zajištěno kolejovým ložem z drceného struskového kameniva. Ve 

stanici je použito jednoduchých výhybek tvaru JS o poloměru v odbočné větvi R=190 m 

nebo oboustranných výhybek tvaru T, JT s úhlem v odbočení 6° nebo 7°.  

4.5. Železniční spodek 

V zájmovém úseku je trať po zhlaví stanice po levé straně trati vedena podél úbočí 

svahu v odkopu podél přilehlého zvýšeného zalesněného terénu. Po pravé straně násypové 

těleso dosahuje výšky cca až 5 m. Směrem k vlečkové stanici se výška tělesa snižuje. 

4.6. Stavby železničního spodku 

V zájmovém úseku trati se nenachází žádná funkční konstrukce mostu, popřípadě 

propustku. Pouze za vjezdovým návěstidlem ze směru od Karviná-Doly se nachází nad 
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tratí torzo původní ocelové lávky, je zachována jen její ocelová nosná konstrukce na 

betonových opěrách. 

4.7. Inženýrské sítě 

V době vypracování této práce bylo zjištěno, že zájmové území je dotčeno 

stávajícími inženýrskými sítěmi, které mohou případně ovlivnit návrh vedení trasy 

železniční vlečky. Výčet zjištěných vedení sítí je rozdělen na dvě části. Na část 

inženýrských sítí křižujících se v zájmovém úseku s tratí a na část inženýrských sítí 

procházejících nebo blízkých vedení územím pro umístění logisticko-distribučního centra. 

 

Zájmový úsek vlečkové trati: 

- křížením v km cca 2,720 VN v napěťové hladině 22 kV s označením D631/641  

lokální distribuční soustavy Dalkia Industry CZ, a.s.; 

- křížením v km cca 3,040 plynovodem ve správě firmy Green Gas DPB a.s.; 

- podélným vedením sdělovacího a zabezpečovacího vedení. 
 

Logisticko-distribuční centrum: 

- Průchod nadzemního středotlakého plynovodu Centrálního plynového hospodářství 

– Tepelná elektrárna Karviná DN 300 a nadzemního degazačního plynovodu 

Doubrava - 9. květen DN 250/300 ve správě firmy Green Gas DPB a.s. Ochranné 

pásmo dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. [10] činí 4 m na obě strany od 

půdorysu plynovodu.  

- Na pozemcích dosavadního skladu je na degazační plynovod připojena kotelna 

potrubím DN 100 vlastnictví AWT a ve správě společnosti Homola a.s. Ochranné 

pásmo přípojek je 4 m na obě strany od půdorysu. 

- Průchod nadzemního vedení v napěťové hladině 22 kV s označením D631/641  

lokální distribuční soustavy Dalkia Industry CZ, a.s. Ochranné pásmo dle zákona 

[10] u vedení 22 kV činí 7 m na každou stranu od krajního vodiče. 

Ochranným pásmem se dle energetického zákona [10] rozumí: 

- U nadzemního elektrického vedení souvislý prostor vymezený svislými 

rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené 

kolmo na vedení.  

- U plynárenského zařízení souvislý prostor v bezprostřední blízkosti. 
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V těchto pásmech je zakázáno zřizovat stavby, provádět zemní práce bez souhlasu 

vlastníka těchto zařízení. Dále provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost 

a bezpečnost provozu zařízení, ohrozit život, zdraví, majetek osob a které by 

znemožňovaly přístup k těmto zařízením.  

Orientační poloha zjištěných inženýrských sítí je zakreslena do situačních výkresů. 

Před realizací stavebních prací je nutné si vyžádat u jednotlivých správců jejich vytýčení. 

U podzemních sítí bude polohu nutno zjistit kopanými sondami z důvodu posunů v rámci 

přetvoření podloží vlivy důlních činností. V případě kolizí sítí se stavbou bude nutná 

jejich přeložka. 

V těsné blízkosti nového areálu je navrhován záměr umístění degazačního vrtu 

a těžební stanice. Oplocená těžební stanice s instalovaným zařízením a potřebnými 

přístroji pro degazaci je umístěna nad areálem u přístupové komunikace. Vrt se stanicí je 

propojen pozemním plynovodem, vedeným podél areálu. Dále bude stanice napojena  na 

systém plynovodů  ve vlastnictví Green Gas DPB a.s. Poloha navrhovaného degazačního 

systému je zakreslena na příslušných situačních výkresech. 

4.8. Kolejiště dosavadního skladu uhlí 

Na ploše skladového centra je uskladňováno uhlí, resp. uhelné kaly na volně 

ložených hromadách. Centrum bylo zprovozněno v roce 2005. 

Na kolejiště ÚZK je napojena elektrárenská kolej č. 17 ve správě AWT. Na tuto 

kolej je zprava napojena kolej č. 17a určená pro vykládku, a také kolej č. 17b pro 

nakládaní. Vykládka vozů je zajišťována výsypným způsobem ze zvýšené koleje ze 

svahu. Přesun hmot po areálu je zajišťován pomocí kolových nakladačů. Rovněž nakládka 

na vlečkové vozy je prováděna nakládáním kolovými nakladači. 

Na kolej č. 17 jsou napojené kusé koleje č. 13a-13d pro potřeby údržby. Proti 

zabránění vyjetí drážních vozidel je kolej zabezpečena odvratnou kolejí č. 7a. 

4.9. Území určené k zástavbě 

Území určené pro nové skladovací plochy se nachází v sousedství stávajících 

pozemků palivového centra ve směru příjezdu po účelové komunikaci k areálu. Přístup na 

pozemky je umožněn přímo z příjezdové komunikace ve vlastnictví AWT a.s. Dle 
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katastrální mapy jsou pozemky pro umístění nového areálu ve vlastnictví společnosti RPG 

RE Land, s.r.o. Jedná se o společnost vlastnící a spravující pozemky, které byly 

v minulosti využívány k těžbě černého uhlí, k souvisejícím činnostem s těžbou nebo jsou 

těžbou poddolovány. V současnosti, dle zjištění místní pochůzkou a dle situování 

vrstevnicových čar, je předmětný pozemek situován v rovném až v mírně svažitém terénu 

se spádem ke stávajícímu areálu skladu. Povrch pozemku je pokrytý travnatou vegetací. 

Místy se vyskytují křoviny. 

 
 

Tabulka 2  Seznam dotčených pozemků nového areálu 

Č.parcely Popis 

6474/1 - Vlastnické právo: RPG RE Land, s.r.o., Ostrava 

 - Způsob využití: dobývací prostor 

 - Druh pozemku: ostatní plocha 

 - Omezení vlastnického práva: věcné břemeno 

6474/2 - Vlastnické právo: RPG RE Land, s.r.o., Ostrava 

 - Způsob využití: dobývací prostor 

 - Druh pozemku: orná půda 

 - Omezení vlastnického práva: nejsou evidována žádná omezení 

6475/1 - Vlastnické právo: AWT a.s., Ostrava 

 - Způsob využití: ostatní komunikace 

 - Druh pozemku: ostatní plocha 

 - Omezení vlastnického práva: nejsou evidována žádná omezení 

6482 - Vlastnické právo: RPG RE Land, s.r.o., Ostrava 

 - Způsob využití: dobývací prostor 

 - Druh pozemku: ostatní plocha 

 - Omezení vlastnického práva: nejsou evidována žádná omezení 
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Obrázek 10  Výřez z katarální mapy ( zdroj: [11] ) 
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5. Návrh technického kolejového řešení 

V této studii byly navrženy varianty napojení vlečkových kolejí určených pro 

vykládání a nakládání sypkých hmot na předmětném území na vlečkovou síť za splnění 

podmínek: 

- vedení kolejí směrovými oblouky o minimálním poloměru R=190 m; 

- zajištění přímého úseku pro umístění vykládkové a nakládkové koleje. 

Areál se nachází v  rovinném až v mírně svažitém terénu. Dle vrstevnicových map 

se terén nového areálu nachází v nadmořské výšce v rozmezí 260÷264 m n.n.m. 

Dosavadní kolejiště není zaměřeno. Bližší výškové zaměření nebylo zajišťováno. Toto 

rozmezí by mělo umožňovat bez velkých nároků na zemní práce vedení kolejí za splnění 

podmínek uvedených v normě ČSN 73 6360-1 [12]. Tedy vést kolej do maximálního 

požadovaného sklonu na vlečkách - 25‰. Dále splnění umístění nakládkové a vykládkové 

koleje pro odstavení a drážních vozidel v podélném sklonu 0-1‰. Proto bylo při návrzích 

situováno umístění vlečkových kolejí při jižním okraji nového areálu, kde je nižší 

nadmořská výška oproti severnímu okraji. 

Při návrhu tras nových kolejí byl brán ohled na situování navrhovaného záměru 

umístění těžební stanice důlních plynů, proto byly navrhovány trasy tak, aby nedocházelo 

ke křížení s trasou plynovodu. Dále byl brán zřetel na umístění ostatních objektů 

a zařízení pro skladování, úpravu, zajištění nakládaní na vlečkové vozy i silniční nákladní 

vozidla, a také i umístění zařízení k zajištění samotného provozu.  

Výškové lomy sklonů budou zaobleny parabolickým obloukem druhého stupně se 

svislou osou. Pro rychlost menší než 80 km/h nemá být zaoblení menší než 2000 m, nesmí 

být menší než 1000 m. Případné použití nižších hodnot musí být projednáno s vlastníkem.  

Navržené varianty jsou výkresově zpracovány v rozsahu situace napojení, situace 

nového areálu a vzorových příčných řezů. Z důvodu, že okolí není geodeticky zaměřeno, 

nebyly vypracovány průkazné podélné profily vedení kolejí. 

Ve variantách je rozpracováno řešení kolejového vedení vlečkového napojení 

nového areálu. Návrh dispozice ostatních objektů a zařízení je rozpracován pro nástin 

potřeb provozu nového areálu.  
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5.1. Společná ustanovení navržených variant 

5.1.1. Obvod dráhy 

Dle zákona o drahách [13] ve znění všech novel a vyhlášek se obvodem dráhy 

rozumí území určené územním rozhodnutím pro umístění stavby dráhy. Obvod dráhy 

u celostátní dráhy a u regionální dráhy je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi 

pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu. Obvod dráhy u ostatních 

drah je vymezen svislými plochami vedenými 3m od osy krajní koleje, krajního nosného 

nebo dopravního lana, krajního vodiče trakčního vedení nebo hranicemi pozemku 

určeného k umístění dráhy a její údržby, minimálně však 1,5 m od vnějšího okraje stavby 

dráhy, pokud není dopravní cesta dráhy vedena po pozemní komunikaci 

5.1.2. Ochranné pásmo dráhy - vlečka 

Dle zákona [13] je po obou stranách vlečky vymezen prostor ochranného pásma 

svislou plochou vedenou 30m od osy krajní koleje. V tomto prostoru nelze bez souhlasu 

drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených zřizovat a provozovat stavby, 

vykonávat hornickou činnost, ani provádět hornickým způsobem, provozovat střelnice, 

skladovat výbušniny, nebezpečné odpady a zřizovat světelné zdroje a barevné plochy 

zaměnitelné s návěstními znaky. 

5.1.3. Prostorové uspořádání - Průjezdný průřez 

Dle vyhlášky [14] vlečka musí mít prostorovou průchodnost určenou průjezdným 

průřezem odpovídající obrysu drážního vozidla používaného na vlečce. Pro návrh byl 

uvažován základní průjezdný průřez tvaru Z-GC pro maximální rychlost jízdy na trati 

40km/h. Trať není elektrifikována, proto není uvažováno s nástavcem průjezdného 

průřezu. Hromady uhlí, popřípadě jiného sypkého materiálu uloženého vedle koleje musí 

být vzdáleny od hrany vnitřní koleje minimálně 80 cm. Jejich sklon nesmí být větší než 

45°. 

 

 

 



Diplomová práce 

 

29 

5.1.4. Volný schůdný a manipulační prostor 

Pro bezpečný pohyb osob a manipulaci s materiálem musí být mezi stavbami, 

pevným zařízením nebo jinými překážkami a průjezdným průřezem přilehlé koleje 

zachován volný schůdný a manipulační prostor. Prostor je vymezen šířkou 3000 mm od 

osy koleje a výškou 3050 mm nad temenem kolejnice. V širé trati, kde není 

předpokládána manipulace, je přípustná šířka 2500 mm od osy koleje. 

5.1.5. Odevzdávkové kolejiště 

Vozy budou předávány na určených odevzdávkových kolejích vlečkové stanice 

ÚZK. Z těchto kolejí budou vozy přesunuty k místu vykládky či nakládky. Na nakládkové 

i vykládkové koleji je v areálu pro manipulaci s vozy navrhováno zatahovací zařízení. 

5.1.6. Sklonové vedení 

Výškové řešení není podrobněji řešeno. Území se nachází na poddolovaném 

území, vlivem přetvoření došlo k výškovým poklesům a pro potřeby této práce nebylo 

území geodeticky zaměřováno. Dle provedené pochůzky lokality je předpokládáno, že 

mírně svažitý až rovinatý terén by mohl umožnit vést trať za splnění podmínek pro vedení 

vlečkových kolejí dle normy ČSN 73 6360-1 [12]. Výškové vedení by bylo řešeno 

v dalším případném stupni projektové dokumentace po zajištění geodetického zaměření 

lokality a dosavadních kolejí. 
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6. Popis navržených variant kolejového řešení 

6.1. Varianta č. 1  

6.1.1. Směrové vedení 

V této variantě vede část navrhované trasy podél dosavadní elektrárenské 

vykládkové koleje č. 17a ve správě AWT. Nové koleje jsou napojeny na tuto vykládkovou 

kolej. Odbočení je navrhováno jednoduchou pravostrannou výhybkou Js49-1:7,5-190 

vloženou do dosavadní koleje za dosavadní přejezdovou konstrukcí. Nová kolej bude 

vedena v přímém směru za výhybkou, levotočivým obloukem o poloměru R=190 m, 

vloženou krátkou přímou k jednoduché pravostranné výhybce Js49-1:7,5-190. V přímém 

směru za výhybkou je kolej č. 17c vedena systémem různě točitých oblouků R=190 m 

k přímému úseku určenému pro nakládku. Za odbočnou větví je kolej navržena souběžně 

s nakládkovou kolejí kolej s označením 17d určenou pro vykládku. Koleje jsou navrženy 

o osové vzdálenosti 6,0 m. Na konci kolejí budou osazena kolejnicová zarážedla opatřená 

nárazníky a návěstí “Posun zakázán“. Proti vyjetí  bude nová kolej před zaústěním do 

dosavadní koleje zajištěna ručně přestavovanou výkolejkou. 

 

 
Obrázek 11  Půdorysné schéma varianty č. 1 
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Tabulka 3 Směrové poměry varianty č. 1 - kolej č. 17c 

Km poloha 

od 
do 

Poloměr,  
délka oblouku, 
přímá [ m ] 

Rychlost 
[ km/h ] 

Středový 
úhel 

Převýšení p  
[  mm ] 

0,000 000 
0,092 427 

Přímá, dl =92,427    

0,092 427 
0,176 634 

R11=190m, do= 84,207 40 25,3934° 0 

0,176 634 
0,221 772 

Přímá, dl =45,138    

0,221 772 
0,308 813 

R12=190m, do= 86,841 40 26,1876° 0 

0,308 813 
0,322 059 

Přímá, dl = 13,444    

0,322 059 
0,424 164 

R14=190m, do= 102,105 40 30,7904° 0 

0,424 164 
0,576 725 

Přímá, dl = 152,562    

 

Tabulka 4 Směrové poměry varianty č. 1 - kolej č. 17d 

Km poloha 

od 
do 

Poloměr,  
délka oblouku, 
přímá [ m ] 

Rychlost 
[ km/h ] 

Středový 
úhel 

Převýšení p  
[  mm ] 

0,000 000 
0,025 185 

RN12=190m, do= 25,185 40 7,5946° 0 

0,025 185 
0,052 558 

Přímá, dl =27,373    

0,052 558 
0,114 215 

R13=190m, do= 61,657 40 18,5930° 0 

0,114 215 
0,133 315 

Přímá, dl =19,100    

0,133 315 
0,235 420 

R15=190m, do= 102,105 40 30,7904° 0 

0,235 420 
0,389 634 

Přímá, dl = 154,214    

 

Varianta umožňuje na ploše nového areálu zřízení nakládkové koleje o užitečné 

délce 150 m a vykládkové koleje o užitečné délce 150 m. 
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V místech, kde bude docházet ke křížení koleje s dosavadními manipulačními 

komunikacemi, budou  přejezdy opatřeny přejezdovými konstrukcemi, řešenými v rámci 

objektu  SO 04 Přejezdové úpravy, a výstražnými kříži.  

V této variantě bude docházet ke kolizím s dosavadním oplocením areálu, proto 

bude nutná úprava tak, aby byl zajištěn volný schůdný a manipulační prostor podél koleje.  

6.1.2. Železniční spodek   

Je řešen v rámci řešení objektu  SO 02 Železniční spodek. 

6.1.3. Železniční svršek 

Je řešen v rámci řešení objektu  SO 03 Železniční svršek. 

 



Diplomová práce 

 

33 

6.2. Varianta č. 2 

6.2.1. Směrové vedení 

Pro potřebu nakládky a vykládky byla navržena jediná kolej č. 17d. Na této koleji 

byl navržen hlubinný výsypník pro vykládku, v těsné blízkosti rampa pro nakládku. Nová 

kolej je napojena na dosavadní elektrárenskou nakládkovou kolej č. 17b ve správě AWT. 

Napojení je zajištěno jednoduchou levostrannou výhybkou Js49-1:7,5-190 vloženou do 

dosavadní koleje.  

V rámci napojení nové koleje budou nutné úpravy na dosavadní nakládkové koleji. 

Pro nakládku na dosavadním areálu je navrhována nová kolej č. 17c, která bude na 

dosavadní 17b napojena. Původní nakládková bude upravena pro napojení nové koleje 

17d. V přímém směru za výhybkou bude směrově upravena. Je navrhováno i její 

prodloužení pro její možné další využití. Za odbočnou větví je navržena krátká přímá, 

za kterou následuje levotočivý směrový oblouk R=190 m a pak přímý úsek koleje směrem 

k nového areálu.  

Na konci nové i upravované koleje budou osazena kolejnicová zarážedla opatřená 

nárazníky a návěstí “Posun zakázán“. Proti vyjetí  bude nová kolej před zaústěním do 

dosavadní koleje zajištěna ručně přestavovanou výkolejkou. 

 

Obrázek 12  Půdorysné schéma varianty č. 2 
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Tabulka 5 Směrové poměry varianty č. 2 - kolej č. 17b - úprava 

Km poloha 

od 
do 

Poloměr,  
délka oblouku, 
přímá [ m ] 

Rychlost 
[ km/h ] 

Středový 
úhel 

Převýšení p  
[ mm ] 

0,000 000 
0,056 920 

Přímá, dl = 56,920    

0,056 920 
0,093 175 

R21=190m, do= 36,255 40 10,9330° 0 

0,093 175 
0,135 656 

Přímá, dl = 42,481    

0,135 656 
0,181 073 

R22=190m, do= 45,416 40 13,6957° 0 

0,181 073 
0,276 857 

Přímá, dl = 95,784    

 

Tabulka 6 Směrové poměry varianty č. 2 - kolej č. 17c 

Km poloha 

od 
do 

Poloměr,  
délka oblouku, 
přímá [ m ] 

Rychlost 
[ km/h ] 

Středový 
úhel 

Převýšení p  
[ mm ] 

0,000 000 
0,025 185 

RN21=190m, do= 25,185 40 7,5946° 0 

0,025 185 
0,085 053 

Přímá, dl = 59,868    

0,085 053 
0,121 308 

R23=190m, do= 36,255 40 10,9330° 0 

0,121 308 
0,144 522 

Přímá, dl = 23,214    

0,144 522 
0,193 943 

R24=190m, do= 49,421 40 14,9032° 0 
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Tabulka 7  Směrové poměry varianty č. 2 - kolej č. 17d 

Km poloha 

od 
do 

Poloměr,  
délka oblouku, 
přímá [ m ] 

Rychlost 
[ km/h ] 

Středový 
úhel 

Převýšení p  
[ mm ] 

0,000 000 
0,025 185 

RN22=190m, do= 25,185 40 7,5946° 0 

0,025 185 
0,054 550 

Přímá, dl = 29,365    

0,054 550 
0,142 609 

R25=190m, do= 88,059 40 26,5547° 0 

0,142 609 
0,347 446 

Přímá, dl = 204,837    

 

V místech, kde bude docházet ke křížení koleje s dosavadními manipulačními 

komunikacemi, budou  přejezdy opatřeny přejezdovými konstrukcemi, řešenými v rámci 

objektu  SO 04 Přejezdové úpravy, a výstražnými kříži.  

Vedení koleje touto trasou vyvolá i úpravy na dosavadním zařízení skladu. Trať 

také prochází místem, kde je osazen osvětlovací stožár. Proto by bylo nutné jeho přeložení 

mimo volný  schůdný a manipulační prostor koleje.  Dále budou vyvolány úpravy  na 

dosavadním oplocení a vjezdu do nového areálu.  

6.2.2. Železniční spodek   

Je řešen v rámci řešení objektu  SO 02 Železniční spodek. 

6.2.3.  Železniční svršek 

Je řešen v rámci řešení objektu  SO 03 Železniční svršek. 
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6.3. Varianta č. 3 

6.3.1. Směrové vedení 

Zde bylo navrženo napojení areálu z trati  ze směru od stanice Karviná-Doly. 

Napojení je navrženo obloukovou oboustrannou výhybkou Obl-o 1:7,5-190-I (250 -

794,317)  vloženou do směrového levotočivého oblouku o poloměru R=250 m v trati před 

stanicí ÚZK ve směru staničení přibližně v km 2,670. Za touto výhybkou bude trať 

vedena krátkou přímou a následně pravotočivým obloukem o poloměru R=190 m. Za 

tímto obloukem a krátkou přímou je vložena jednoduchá levá výhybka J49-1:7,5-190. 

V přímém úseku za výhybkou až do areálu je vedena přímá nakládková kolej. Za 

odbočnou větví výhybky, po krátké přímé a po pravotočivém oblouku je navržena 

vykládková kolej. Obě koleje jsou vedeny souběžně v osové vzdálenosti 6,0 m.  

Na konci budou koleje zajištěny proti vyjetí kolejnicovými zarážedly. Nově 

navržená kolej bude před zaústěním do dosavadní vlečkové trati proti vyjetí zajištěna  

výkolejkou. Směrové vedení nové koleje neumožňuje umístit odvratnou kolej.  

 

 

Obrázek 13  Půdorysné schéma varianty č. 3 
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Tabulka 8  Směrové poměry varianty č. 3 - kolej č. 101 

Km poloha 

od 
do 

Poloměr,  
délka oblouku, 
přímá [ m ] 

Rychlost 
[ km/h ] 

Středový 
úhel 

Převýšení p  
[ mm ] 

0,000 000 
0,025 220 

RN31=794,317, do= 25,220 40 1,8191° 0 

0,025 220 
0,033 220 

Přímá, dl =8,0008    

0,033 220 
0,088 105 

R31=190m, do= 54,885 40 16,5508° 0 

0,088 105 
0,396 717 

Přímá, dl = 308,612    

 

Tabulka 9  Směrové poměry varianty č. 3 - kolej č. 103 

Km poloha 

od 
do 

Poloměr,  
délka oblouku, 
přímá [ m ] 

Rychlost 
[ km/h ] 

Středový 
úhel 

Převýšení p  
[ mm ] 

0,000 000 
0,025 185 

RN32=190m, do= 25,185 40 7,5946° 0 

0,025 185 
0,045 361 

Přímá, dl =20,176    

0,045 361 
0,070 546 

R32=190m, do= 25,185 40 7,5946° 0 

0,070 546 
0,300 937 

Přímá, dl = 230,391    

 

V případě potřeby mírného prodloužení užitečné délky cca o 20-25 m lze kolejiště 

prodloužit za hranice v této práci navrhovaného areálu. Kolejiště lze prodloužit za 

současného pootočení kolejiště ve směru hodinových ručiček. Koleje je možno pootočit 

změnou polohy obloukové odbočné výhybky N31 v trati nebo zvětšením středového úhlu 

oblouku R31. V tomto případě by také kolejiště zasahovalo za hranice navrhovaného 

areálu, ale nemuselo by dojít ke kácení porostu, které se nachází na hranici pozemku. 

6.3.2. Železniční spodek   

Je řešen v rámci řešení objektu  SO 02 Železniční spodek. 
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6.3.3. Nové zemní těleso železničního spodku  

Nové zemní těleso pod navrhovanými kolejemi mezi stávajícím tělesem dosavadní 

vlečkové trati a dosavadní polní cestou, přilehlou k areálu, bude navrženo dle zásad 

návrhu vleček stanovených v normě ČSN 73 0039 [5] s ohledem na přepokládaný průběh 

a tvar poklesové kotliny stanovených v báňských podmínkách.  

U varianty č. 3, kde je navrhováno nové násypové těleso železničního spodku, 

musí být těleso chráněno před nepříznivými účinky povrchových a podzemních vod 

odvodňovacím zařízením. Dle posouzení odtokových poměru lokality bude těleso 

doplněno vhodně umístěnými odvodňovacími propustky, navrženými dle 

hydrotechnických výpočtů a povrchovými odvodňovacími prvky podél nové trati . 

6.3.4. Železniční svršek 

Je řešen v rámci řešení objektu  SO 03 Železniční svršek. 

6.3.5. Železniční přejezd 

V místě křížení kolejí s účelovou komunikací bude vybudován nový přejezd. Úhel 

křížení je cca 71°. Stavební délka bude navržena dle návrhové kategorie komunikace. 

Předběžně je navrhována přejezdová konstrukce pro obslužnou místní komunikaci 

kategorie  MO 7 / 7 / 30. 

Přejezdová úprava přejezdu 

Je navrhována živičná přejezdová úprava. Pro vytvoření žlábku pro okolek 

železničních vozů je možno navrhnout osazení plastových příložek DIPLA PP, které 

současně chrání a překrývají kolejnicová upevňovadla. 

 

 
Obrázek 14  Detail osazení plastových příložek přejezdu ( zdroj: PROKOP RAIL, a.s. ) 
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Možné je i provedení přejezdové konstrukce z prefabrikovaných železobetonových 

panelů. Uvnitř koleje je vkládán vnitřní panel, vně kolejnic vnější panely zajištěné vně 

prefabrikovanými závěrnými zídkami či úložnými prahy. Tento systém umožňuje 

rektifikovat vzniklé montážní a provozní odchylky. Uložení jednotlivých panelů je 

nezávislé na ostatních prvcích. 

Lze zvolit i kombinace obou konstrukcí. Uvnitř koleje bude osazen prefabrikovaný 

panel pro vytvoření žlábku pro okolek a vně kolejí bude provedena živičná přejezdová 

úprava. 

Pod přejezdovou konstrukcí bude použito upevňovacích součástí s antikorozní 

úpravou. 

 

 

 
Obrázek 15  Detail přejezdových betonových panelů ( zdroj: ŽPSV a.s. ) 

 

Zabezpečení železničního přejezdu 

Dle normy ČSN 73 6380 [15] na tratích s traťovou rychlostí v úseku přilehlém 

k přejezdu Vž < 60 km/h a při dopravním momentu přejezdu M < 10 000 lze železniční 

přejezd zabezpečit pouze výstražným křížem. I když se jedná o dvoukolejný přejezd, je 

navrhováno zabezpečení přejezdu pouze výstražným křížem. Na kolejích nebude 

umožněno současné jízdy drážních vozidel.  

Výstražný kříž A32a bude doplněn dopravní značkou P6 „Stůj, dej přednost 

v jízdě“.  

Vnitřní panel Vnější panel 
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Rozhledové poměry přejezdu 

Přejezd zabezpečený pouze výstražným křížem musí mít zajištěn rozhled na dráhu, 

tj.na čelo drážního vozidla z výše 1,0 m nad vozovkou: 

- v rozhledovém poli pro řidiče silničního vozidla, 

- v rozhledovém poli pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla 

V případě doplnění výstražného kříže značením „Stůj, dej přednost v jízdě se 

rozhledové pole pro silniční vozidla nezajišťuje. Bude zajišťováno pouze pro nejpomalejší 

silniční vozidlo. Z důvodu stísněných poměrů a umístění přejezdu před areálem, kde jsou 

koleje zakončeny, bude rozhledové pole navrhováno pro nejnižší traťovou rychlost na 

přilehlých úsecích trati, a to pro rychlost Vž = 10km/h. Trať před přejezdem bude 

doplněná návěstidlem zajišťující omezení překročení této rychlosti - ryhlostníkem. 

V rozhledovém poli se nesmí nacházet žádná překážka, která by ztěžovala rozhled. 

6.3.6. Úprava komunikace 

V prostoru nového úrovňového železničního přejezdu bude nutno upravit směrové 

vedení dosavadní účelové komunikace. Bude vhodné provést úpravu komunikace tak, aby 

v místě přejezdu byla přímá. Tato úprava vyvolá po levé straně ve směru od příjezdu ke 

stanici ÚZK rozšíření násypového tělesa. Jedná se o postupné rozšíření v délce cca 100 m 

před přejezdem až  ke směrovému oblouku komunikace za přejezdem v délce cca 30 m. 

Rozšíření by dosahovalo až  cca 15 m. 

6.3.7. Úprava dosavadního areálu 

V případě vedení nových vlečkových kolejí touto trasou, bude vhodné, resp. nutné, 

upravit umístění vjezdové brány dosavadního areálu. Bude nutné přemístit vjezdovou 

bránu z prostoru před přejezdem tak, aby nedocházelo k zastavování vozidel na přejezdu, 

a také v přilehlém prostoru přejezdu při vjezdu a výjezdu nákladních vozidel či obslužné 

techniky do areálu. Předběžně je navrženo umístění předmětné brány cca o 140 m ve 

směru přilehlé komunikace směrující ke stanici ÚZK Přesná poloha by byla určena po 

dohodě s investorem a majitelem dosavadního areálu. 
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6.4. Varianta č. 4  - zvažovaná varianta 

Byla také zvažována varianta napojení areálu přes dosavadní vlečkovou kolej 

č. 7a. Tato varianta by umožňovala v menší míře závislý provoz dosavadního skladu 

a nově navrhovaného skladu.  

Po provedení návrhu trasy bylo zjištěno, že směrové vedení tímto směrem 

neumožňuje navrhnout kolejiště požadované délky pro odstavení drážních vozidel pro 

nakládku a vykládku, včetně zajištění požadovaných parametrů směrových oblouků, resp. 

minimálního poloměru R=190 m. Proto tato varianta nebyla podrobněji řešena. 
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7. Návrh objektů a zařízení areálu 

Pro přehled a potřeby popisu jednotlivých navržených objektů byla vyhotovena 

objektová skladba jednotlivých stavebních objektů, zařízení nového areálu dle projekčních 

profesí. 

Tabulka 10  Objektová skladba 

Č. SO Název SO 
SO 01 Přípravné, zemní práce 

- Skrývka ornice, výkopové práce 

- Zajištění svahů-svahování, zárubní zeď, terénní práce 

SO 02 Železniční spodek  

SO 03 Železniční svršek 

SO 04 Přejezdové úpravy 

SO 05 Mostní konstrukce 

- Hlubinný výsypník 

- Kolejové váhy 

SO 06 Zatahovací zařízení 

SO 07 Komunikace a zpevněné plochy 

- Příjezdové komunikace 

- Komunikace v prostoru areálu 

- Zpevněné skladovací plochy 

- Zpevněné manipulačních plochy 

- Zvýšená rampa nakladače 

- Odstavné a parkovací plochy nákladních vozidel 

- Odstavné a parkovací plochy osobních a užitkových vozidel 

- Silniční váhy 

SO 08 Zařízení skladovacích ploch 

SO 09 Oplocení 

SO 10 Kanalizace, odvodnění zpevněných ploch 
- Venkovní kanalizace 
- Kanalizace sanitárních zařízení 

SO 11 Vodovodní přípojka 

- Přípojka a rozvod vody pro užitkové a požární účely 

- Přípojka a rozvod vody pro sociální účely 

SO 12 Osvětlení, elektrorozvody, přeložky 

- Osvětlení vlečky, osvětlení areálu 

- Elektrorozvody zařízení areálu 

- Přeložka nadzemního vedení 22 kV 
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SO 13 Zařízení pracoviště 

- Kancelář vedoucího 

- Sanitární zařízení 

- Pomocné zařízení 

- Vrátnice 

- Sklad údržby 

SO 14 Protipožární zabezpečení areálu 

 

7.1. SO 01 Přípravné  a zemní práce 

Před započetím stavebních prací bude území připraveno následujícími pracemi: 

- Vymícení ploch od náletových porostů, křovin. 

- Geometrické vytýčení stavby odpovědným geodetem. 

- Přeložení kolizních vedení viz SO 12 - Přeložka nadzemního vedení 22kV 

mimo plochy určených pro areál, případně i další nezjištěné rozvody a zařízení,  

- Provedení skrývky ornice. 

- Provedení zemních prací hlubinného výsypníku. 

- Úpravy terénu do požadovaných výškových úrovní skladovacích, 

manipulačních a dopravních ploch. 

- Zajištění stěn v zářezu zárubními zdmi ze železobetonu nebo sestavených 

z gabionových drátokamenných prvků, popřípadě upravit pouze svahováním.  

7.2. SO 02 Železniční spodek 

Železniční spodek na poddolovaném území bude navržen na základě báňských 

podmínek, které stanoví předpokládané povrchové projevy důlních činností. Provádění 

stavby na poddolovaném území se řídí ustanoveními v normě ČSN 73 0039 [5]. 

Podkladem pro návrh železničního spodku bude geotechnický průzkum. 

 Skladba pražcového podloží a způsob odvodnění bude navrženo na základě 

geotechnického průzkumu, odběrů vzorků a výsledků laboratorních zkoušek. V přiložené 

výkresové dokumentaci je předběžně v prostoru areálu vypracováno odvodnění podélnými 

trativody. 

.  
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V případě varianty č. 3 je navrženo mimo areál vybudování nového násypového 

tělesa viz popis varianty. Tvar a rozměr tělesa bude navržen na základě báňských 

podmínek. Ty stanoví výsledný průběh a tvar poklesové kotliny ve stanoveném čase. 

Šířka pláně bude provedena tak, aby umožnila provádět technologické postupy zdvihů 

nivelety při postupných úpravách tvaru zemního tělesa. Dle normy ČSN 73 0039 [5] je 

doporučeno, aby hrana pláně železničního spodku byla nejméně 4 m od osy koleje. 

Materiál použitý při stavbě násypového tělesa musí vyhovovat požadavkům normy 

ČSN 73 6133 [16], která nahrazuje původní zrušenou normu ČSN 73 3050 [17], 

a platným drážním předpisům. V obloucích bez převýšené koleje nebude pláň tělesa 

nerozšířena.  

Zemní těleso železničního spodku musí zajišťovat stanovenou únosnost a musí být 

zřízeno tak, aby statické i dynamické účinky vyvolané provozováním drážních vozidel 

a klimatické vlivy nezpůsobovaly trvalé deformace a nenarušovaly  stabilitu tělesa.  

Rozšíření dosavadního  násypového tělesa v místě napojení nově navrhovaného 

tělesa na dosavadní těleso, zpracovávané ve variantě č. 3, bude realizováno až po 

odhumusování a vytvoření svahových stupňů, které jsou nezbytné pro zajištění stability 

přisypávky. Svahové stupně musí mít minimální šířku 1,0 m, provedené ve sklonu 1-2%. 

Svislé stěny stupňů musí mít maximální výšku 0,75 m. Technologie hutnění bude 

stanovena na základě provedených zhutňovacích zkoušek.  

7.3. SO 03 Železniční svršek 

Nové vlečkové koleje jsou navrhovány pro návrhovou rychlost max. 40km/h bez 

přechodnic a bez převýšení.  

Navržená sestava železničního svršku: 

- kolejnice tvaru 49E1 (S49), 

- kolejnicové podpory – dřevěné pražce s rozdělením typu „c“ v osových 

vzdálenostech 674,5mm, 

- žebrové podkladnice S 4 s tuhými svěrkami ŽS 4, 

- ručně ovládané výhybky, 
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- zapuštěné kolejové lože ze štěrku frakce 32/63 nebo z drceného štěrku nebo 

drceného struskového kameniva tloušťky min. 200mm pod ložnou plochou 

pražce v šířce 1700 mm od osy koleje na každou stranu, 

- drážní stezky šířky 400mm budou po obou stranách kolejového lože pro pohyb 

drážních zaměstnanců obsypány drtí frakce 4/16mm. 

 

 
Obrázek 16  Detail sestavy upevnění železničního svršku  

 

U nových výhybek budou vloženy nové námezníky. Situování námezníků bude 

provedeno mezi sbíhajícími se kolejemi na minimální požadovanou vzdálenost 3750 mm. 

Ke každé nové vložené výhybce bude osazen jeden nový prefabrikovaný námezník. 

V místě vkládání nových výhybek do dosavadních kolejí, kde jsou užity odlišné 

tvary kolejí než je navrhovaný tvar 49E1, budou vloženy přechodové kolejnice. 

Rozšíření rozchodu koleje 

Rozchod koleje bude ve směrových kružnicových obloucích o poloměru menším 

než 275 m rozšířen posunutím vnitřního kolejnicového pásu ke středu oblouku, 

provedeného v přilehlém přímém úseku koleje o hodnotu dle vzorce: 

26
7150

1 −=∆
R

u . 

Pro oblouk o poloměru R=190 m připadá rozšíření  12 m. 

 

dřevěný pražec 
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7.4. SO 04 Přejezdové úpravy 

V areálu v místech křížení kolejí s manipulačními komunikacemi bude provedena 

přejezdová úprava. Je navrhována živičná přejezdová úprava nebo úprava pomocí 

prefabrikovaných panelů anebo kombinace obou úprav. Jednalo by se o obdobnou úpravu 

jako u železničního přejezdu řešené u varianty č. 3. Šířka přejezdové konstrukce bude 

navržena podle navrhované šířky komunikace. Pod přejezdovými konstrukcemi bude 

použito upevňovacích součástí s antikorozní úpravou. 

7.5. SO 05 Mostní konstrukce 

7.5.1. Hlubinný výsypník 

K zajištění vykládky sypkého vstupního materiálu bude vybudován hlubinný 

výsypník. Tento výsypník bude navržen na délku vyložení jednoho železničního vozu. 

Hlubinný výsypník bude proveden jako mostní objekt. Podél vykládkové koleje budou 

osazeny roštové konstrukce o velikosti otvorů umožňujících propad vykládaného 

materiálu na upravenou plochu pod kolejí. Propadlý materiál bude následně dopravován 

na určenou skladovací či pracovní plochu pomocí kolových nakladačů.  

Ve variantách, kde je z  důvodu situování sjezdu pod výsypník i pod nakládkovou 

kolejí, bude zřízena také mostní konstrukce i pod touto kolejí přemosťující tento sjezd.  

Prostorové uspořádání na mostě - výsypníku  

Objekt mostní konstrukce je navržen v přímé, kde bude docházet k dočišťujícím 

pracím při vykládce a prohlídkám vozů. Na mostě bude dle požadavků ČSN 73 6201 [18] 

uplatňován volný mostní prostor VMP 3,0. Tento prostor zajišťuje prostorovou 

průchodnost kolejových vozidel i volný schůdný a manipulační prostor.  

Spodní stavba 

Spodní stavbu tvoří železobetonové opěry založené na únosnou půdu. Způsob 

založení bude navržen na základě geotechnického průzkumu, provedeného v dalších 

případných fázích projektové dokumentace.  
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Zajištění stěn sjezdu 

Stěny sjezdu výsypníku budou zajištěny kotvenými pažícími stěnami. Pažící 

konstrukce bude sloužit i jako konstrukce zajišťující stěny stavební jámy po dobu samotné 

výstavby výsypníku. Pro trvalou konstrukci je navrhováno zajištění ocelovými 

larsenovými profily nebo betonovými pilotovými stěnami. Čelní stěna sjezdu bude 

umístěna na v osové vzdálenosti 3250 mm od osy koleje v délce mostní konstrukce. Boční 

stěny povedou za rubem opěrných zdí mostní konstrukce. Konstrukce pažení bude 

navržena v závislosti na geologické skladby podloží a životnosti stavby. Dle výskytu 

hladiny podzemní vody pod výsypníkem bude navrženo i zajištění proti vnikání vody či 

způsobu odvodnění.  

Proti pádu musí být volné okraje sjezdu zajištěny ochranným zábradlím výšky 

1100 mm z trubkových, popřípadě úhelníkových profilů. 

Nosná konstrukce 

Nosné konstrukce pod kolejemi jsou navrhovány z plnostěnných ocelových 

nosníků osazených na úložné bloky na úložných prazích opěr. Osová vzdálenost 

podélných nosníků nosných konstrukcí je 1800 mm. Nosníky budou opatřeny konzolami 

pro osazení roštových ploch vykládkové koleje pro propad surovin, nebo pochozích ploch 

podél nakládkové koleje. Rozpětí nosné konstrukce je cca 14 m.  

Nosná konstrukce mostu, spodní stavby a pažící stěny včetně jejich zajištění musí 

být navrženy na základě statických výpočtů. 

Mostní svršek 

Svršek bez kolejového lože bude tvořen stejně jako v přilehlých úsecích trati 

kolejnicemi tvaru 49E1, připevněných ke dřevěným mostnicím a pozednicím pomocí 

vrtule k žebrovým podkladnicím na polyetylenové podložce tloušťky 2 mm. Každá 

mostnice je centricky uložena pomocí dvou mostnicových sedel bez vložek k podélným 

nosníkům. Při přejezdu nebude dosahováno rychlosti větší než 30 km/h, ani vzdálenost 

závěrných zdí opěr není uvažována větší než 20 m, proto není nutné osazení pojistných 

úhelníků. 
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Obrázek 17  Detail uložení mostnic (Zdroj: TNŽ 73 6261 [19]  ) 

 

Kontrolní lávky, pochozí plochy, propadové plochy 

Po obou stranách mostní konstrukce vykládkové koleje jsou umístěny nad 

propadovým roštem kontrolní a dočišťující ocelové lávky. Lávky o světlé šířce 600 mm 

jsou oboustranně opatřeny ochranným zábradlím výšky 1100 mm nad pochozí plochou. 

V případě návrhu souběžné nakládkové koleje je místo ploch u této koleje pro 

propad surovin navržena konstrukce s pochozí plochou z podlahových roštů nebo opatřená 

plechovou podlahou s protiskluzovou úpravou. Podél nakládkové koleje bude okraj nad 

sjezdem opatřen ochranným zábradlím výšky 1100 mm. 

Prostorové uspořádání pod mostem 

Pod mostem výsypníku bude probíhat nakládka vyloženého uhlí ze železničních 

vozů na lopatu kolového nakladače. Odtud bude uhlí překládáno na plochy pro další 

zpracování. Pro podjezd kolových nakladačů je navrhována volná výška pod mostem 

4,2 m. Výška může být přizpůsobena požadavkům použité přepravní mechanizace. 

Světlost mostního otvoru bude vymezena líci opěr mostu. 

Komunikace pod mostem 

Podloží a povrch sjezdu bude navrženo pro provoz nakladačů, k zajištění nakládky 

propadlé suroviny a odvodnění.  

Výšková úprava je navržena v podélném směru od horní hrany sjezdu ve spádu cca 

15° k hraně dolního lomu v délce cca 30 m. Od tohoto lomu k čelní pažící stěně 

rovnoběžné s osami kolejí je ve stoupajícím sklonu 2,5° v délce cca 17,5 m. 
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Pod mostem v prostoru nakládky je předběžně dle zkušeností navrhováno zpevnění 

tuhým nepropustným betonovým krytem, při površích vyztuženého výztužnými sítěmi. 

Případné dilatační spáry bude nutno zajistit proti možné nežádoucí kontaminaci.  

V nejnižší úrovní sjezdu bude u boční pažící stěny navržena kalová jímka pro 

jímání dešťové vody, odtud bude přečerpávána do kanalizační sítě k další případné 

úpravě.  

7.5.2. Kolejové váhy 

Pro vážení kolejových vozidel je možno v novém areálu na nakládkové koleji 

navrhnout kolejové váhy. V případě, že je stanice ÚZK či některá kolej na vlečce již 

vybavena váhami, lze využít již stávajících vah, tím dojde k úspoře nákladů.  

Provedení vah  

Je navrhováno osazení kolejových vah pro statické vážení vozů. Je možné 

provedení vah jako vážního mostu z ocelového kompaktního rámu bez základu osazeného 

přímo na zhutněné štěrkové lože. Nebo je možné provedení osazení ocelového vážního 

mostu na základovou železobetonovou prefabrikovanou vanu. Konstrukce vážního mostu 

je opatřena tenzometrickými snímači zatížení připojených k vyhodnocovacímu zařízení, 

vhodně umístěného v objektu vrátnice nebo v kanceláři vedoucího provozu.  

Mostní svršek 

Na kolejových vahách budou kolejnice tvaru 49E1 upevněny k mostnicím 

prostřednictvím žebrových podkladnic upevňovadly jako v přilehlých úsecích koleje. 

7.6. SO 06 Zatahovací zařízení 

Pro manipulaci se železničními vozy je navrhováno lanové posunovací zařízení, 

které umožňuje v obou směrech manipulovat s vozy bez tažné lokomotivy na koleji. Při 

manipulaci není nutná přímá přítomnost obsluhy u železničních vozů. Při využití této 

technologie dochází k odstranění nákladné tažné síly lokomotivy, k úspoře pracovních sil, 

manipulačního času, ale i ke zvýšení bezpečnosti práce při obsluze. Zařízení je tvořené 

strojním zařízením:  

- poháněcí zařízení; 
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- vratné zařízení; 

- vlastní tažné zařízení; 

- a vodící dráha. 

Pro osazení a upevnění strojního zařízení poháněcí a vratné stanice budou 

vybudovány železobetonové základové konstrukce. Dále je pak nutno provést napojení 

elektromotoru poháněcí stanice. Zařízení je ovládáno dálkovou radiovou ovládací 

soupravou. 

 

 

Obrázek 18  Posunovací zařízení ( zdroj: Arrowline a.s., Ostrava-Vítkovice ) 

7.7. SO 07 Komunikace a zpevněné plochy 

7.7.1. Příjezdová komunikace 

Do stávajícího areálu bude využíváno stávající přístupové účelové komunikace. 

Tato komunikace bude upravena dle požadavků na novou předpokládanou intenzitu 

těžkých nákladních vozidel zajišťující nákladní silniční přepravu. Skladba vozovky bude 

navržena požadovanou intenzitu dle technických podmínek TP 170 [20].  
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7.7.2. Komunikace v prostoru areálu 

V novém areálu je předpokládána převážně doprava produktů na železničních 

vozech. Silniční je předpokládávána v mnohem menší míře.  

Pro uvažovanou silniční přepravu  je v  prostoru areálu navrhována jedno-pruhová 

komunikace MO-/4/30. Podél prostoru pro nakládku bude komunikace rozšířena o jeden 

pruh. Pruh bude sloužit pro zastavení vozidel k naložení nákladu. Výjezd vozidel bude 

možný zřízením výjezdové brány. Směrové oblouky budou navrženy dle normy ČSN 

73 6110 [21] v závislosti na návrhové rychlosti a příčném sklonu. Průjezdnost směrových 

oblouků bude ověřena vlečnými křivkami dle předpokládaného směrodatného vozidla. 

U výjezdu z areálu bude při návrhu zajištěn rozhled pro zastavení. Vozovka komunikace 

bude navržena pro předpokládanou denní intenzitu těžkých nákladních vozidel dle TP 170 

[20].  

7.7.3. Zpevněné skladovací plochy 

Ložné plochy určené pro skladování jednotlivých vstupních složek nebo 

konečného produktu musí dle normy ČSN 44 1315 [22] být ukládány na upravený 

zpevněný povrch. Nejvhodněji na silniční panely s vysypanými spárami pískem nebo na 

zhutněný povrch. Uhelné suroviny se nesmí pokládat na podklady urychlující proces 

samovznícení. Povrch musí být rovný, odvodněný, vyspádovaný k záchytným kalovým 

jímkám pro uchycení jemných uhelných částic.  

7.7.4. Zpevněná pracovní plocha třídiče 

Pro umístění mobilního třídiče pro třídění vstupní uhelné suroviny na požadované 

jednotlivé frakce je navržen pracovní prostor. Pracovní plocha třídiče bude upravena  pro 

umístění třídiče o požadovaném výkonu na pásovém podvozku. Plocha bude odvodněna 

směrem k záchytným kalovým jímkám.  

7.7.5. Zpevněné manipulační plochy 

Pro přepravu skladovaných a zpracovávaných surovin, zajišťovanou kolovými 

nakladači, jsou navrženy zpevněné manipulační plochy. Skladba úpravy plochy bude 
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navržena pro intenzitu pojezdů nakladačů dle uvažované kapacity objemů zpracovávaných 

surovin. Tyto plochy také budou vyspádovány směrem k záchytným jímkám.  

7.7.6. Zvýšená rampa nakladače 

Pro nakládání výstupního produktu, pomocí kolových nakladačů, na železniční 

vozy bude zřízena nakládací rampa. Hrana rampy bude vzdálena 2,0 m od nakládací 

koleje. Výška rampy je navrhována 0,5 m. Dle použitého nakladače může být výška 

přizpůsobena. Šířka rampy je 20 m pro manévrování nakladače, uvažované délky 15-30 m 

pro nakládku jednoho nebo dvou vozů. Délka bude přizpůsobena prostorovým poměrům. 

Stěny rampy mohou být zajištěny prefabrikovanými železobetonovými deskami 

zasunutými do kotvených ocelových nosníků.  

7.7.7. Odstavné a parkovací plochy 

V prostoru mezi vrátnicí a objekty sanitárního a pomocného zařízení obsluhy je 

navrženo odstavné parkoviště osobních a lehkých užitkových vozidel s kolmým řazením.  

Pro odstavení obslužné techniky je navržena odstavná plocha. Poloha viz situační 

výkres areálu.  

7.7.8. Silniční váhy 

U výjezdu z areálu budou instalovány v úrovni komunikace silniční mostové váhy 

pro statické vážení nápravových tlaků silničních vozidel. Váhy jsou tvořeny 

železobetonovým prefabrikovaným stavebnicovým základem a nosnou vážní deskou. 

Snímače zatížení budou napojeny na vyhodnocovací počítačovou jednotku umístěnou 

v objektu vrátnice. Délka vah bude navržena dle délky uvažovaných nákladních vozidel. 

7.8. SO 08 Zařízení skladovacích ploch 

Pro dočasné uskladnění surovin, po dobu než bude po roztřídění dále zpracováno, 

bude palivo dočasně skladováno na otevřených skladech - v prostorových dělených 

boxech vybudovaných ze železobetonových typových prefabrikovaných prvků ve tvaru 

„L“ nebo obraceného „T“. Výrobní sortiment některých výroben těchto prvků  je doplněn  

rohovými a koncovými díly. Tento systém pak umožňuje sestavit ucelené skladovací boxy 



Diplomová práce 

 

53 

jakékoli půdorysné velikosti. Proti posunům, vychýlení, překlopení dílů mohou být svislé 

styky prvků opatřeny zámkem pro zálivku. Pro možnost úpravy velikosti i polohy 

jednotlivých boxů budou díly proti pohybu zajištěny pouze v horní části zámečnickou 

pojistkou, popřípadě jinou demontovatelnou úpravou. 

Pro potřeby uskladnění roztříděné nehutněné uhelné suroviny jsou navrženy tři 

skladovací boxy o plošných rozlohách cca 1140 m2. Každý takový box by měl zaručovat 

uskladnění při sypné hmotnosti uhlí 1000 kg/m3, volné výšce násypu do 5 m, šířce horní 

základny 5 m s přirozeným sklonem svahu násypného tělesa - hromady přibližně 2,5 tisíce 

tun uhlí. V každém boxu jsou uvažovány dvě postranní skladovací hromady. Mezi 

hromadami musí být ponechán prostor v šířce minimálně 3,5 m pro zajištění bezpečného 

průjezdu manipulační techniky a především požárních vozidel. Maximální výška a šířka 

hromad by měla být před skutečným návrhem posouzena s ohledem na náchylnost 

k samovznícení.  

Výstupní dle požadavků upravený produkt bude do doby nakládky na železniční či 

silniční vozy uložen na mezideponii – v samostatném odděleném boxu, provedeného se 

stejnými úpravami jako u skladování vstupních roztříděných složek. Box bude umístěn 

blíže nakládkovému prostoru na železniční vozy – zvýšené nakládací rampy. 

V areálu jsou navrhovány další volné ohrazené prostory pro požární účely,  

vhodné k ochlazování hromad zapařeného paliva přenesením, přehazováním 

a rozhrnováním. 

Boxy budou sestaveny na zpevněný betonový podklad či zhutněnou nestmelenou 

vrstvu viz zpevněné skladovací plochy (odstavec 7.7.3). Stěny prefabrikátu při obvodu 

areálu mohou plnit i funkci oplocení. V tomto případě by zajištění proti posunům, 

převrácení bylo navrženo na trvalé osazení. 

7.9. SO 09 Oplocení 

Areál musí být po celém svém obvodu zabezpečen proti vstupu cizích osob 

oplocením. Pro oplocení je doporučováno průhledných celomontovaných typizovaných 

konstrukcí. Oplocení by mělo splňovat požadavek přiměřené ochrany proti přelézaní, 

porušení, podkopání a mělo by odolávat klimatickým vlivům. Tyto podmínky splňuje 
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oplocení tvořené nosnými sloupky, kotvenými do betonových patek a výplňového pletiva 

s povrchovou úpravou proti korozi. Proti podkopání a přelézání bude oplocení doplněno 

betonovými deskami zapuštěnými pod terén a shora ostnatým drátem proti přelézání. 

K oplocení lze využít i ucelených systémových plotových dílců. 

V místě vjezdu silničních vozidel do areálu bude oplocení opatřeno vjezdovou 

posuvnou bránou s elektromechanickým pohonem. 

Na vjezdu železničních vozidel do areálu bude osazena brána, opatřená 

návěstidlem „Konec posunu“. Velikost vrat musí dle TNŽ 73 6388 [23] splňovat 

požadavky pro volný schůdný a manipulační prostor v otevřených vratech. Šířka vrat bude 

nejméně 5,0 m v závislosti na způsobu otevírání a vzájemné poloze vrat a zaúsťující 

koleje. Okraj otevřených vrat musí být v nejnepříznivější poloze vzdálen od osy 

zaúsťované koleje 2500 mm. 

7.10. SO 10 Kanalizace, odvodnění zpevněných ploch 

7.10.1. Venkovní kanalizace 

Srážkové vody z manipulačních ploch, skladovacích ploch, z prostoru pod 

výsypníkem a myčky budou odváděny do odkalovacích jímek, kde budou zachytávány 

prachové kaly. Další zpracování kalů není řešeno v této práci. Voda zbavená nečistot 

může být odváděna odvodňovacím potrubím a napojena na kanalizační systém 

dosavadního areálu, popřípadě pak odváděna do nedaleké odkalovací nádrže Mokroš. 

7.10.2. Kanalizace sanitárních zařízení 

V okolí areálu se nenachází žádná funkční kanalizační síť. Sociální zařízení budou 

napojena na bezodtokovou kanalizační  jímku osazenou pod úroveň terénu. K jímce bude 

zajištěn přístup automobilové cisterny určené k vývozu splašků k nejbližší ČOV.  
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7.11. SO 11 Vodovodní přípojky 

7.11.1. Přípojka a rozvod pro užitkové a požární účely 

Areál může být napojen na vodovodní síť v majetku SmVaK Ostrava a.s. Nejbližší 

vodovodní síť DN 200 prochází podél polní cesty – ulice Slezská bývalé zástavby. 

Z důvodu probíhajícího přetvoření území vlivem důlní činnosti se jedná o přibližné 

vedení. Přesná poloha musí být určena základě provedených kopaných sond. Lze také 

využít přivaděče důlní vody z jámy Barbora stejně jako u dosavadního areálu skladového 

centra.  

V areálu budou instalovány vodovody pro požární hydranty pro skrápění skládek, 

postřikovače ke snížení prašnosti, a také bude zřízena přípojka pro oplachování a mytí 

automobilů určených pro dopravu mimo areál.  

Dle §113 vyhlášky ČBÚ [24] pro zneškodňování vzniklého prachu musí být 

instalovány stále provozuschopné vodovody, popřípadě suchovody, včetně přípojek. 

Vodovod musí mít po celé délce přípojky pro hadice v takových vzdálenostech, aby bylo 

možné prach zneškodnit na skladovacích plochách, na plochách u zařízeních určených pro 

úpravu, u vykládacího výsypníku ze železničních vozů a také na dopravních cestách. 

7.11.2. Přípojka a rozvod vody pro sociální potřeby 

Pro sociální potřeby – sprchy, umyvadla, toalety - budou objekty určené pro 

obslužný personál a ostrahu areálu vybaveny přípojkou pitné vody. 

7.12. SO 12 Elektrorozvody, osvětlení, přeložky 

Vlečkové koleje, pracovní, manipulační a dopravní plochy musí být osvětleny. 

Požadavky na osvětlení venkovních předmětných ploch jsou specifikovány v evropské 

normě ČSN EN 12464-2 [25]. Dle této normy jsou jednotlivé plochy zatříďovány dle 

charakteru prostoru a prováděných úkolů a činnosti. Každý prostor má z hlediska zrakové 

pohody a zrakového výkonu předepsané minimální hodnoty osvětlenosti na srovnávací 

rovině, rovnoměrnosti osvětlení, mezního činitele oslnění a indexu podání barev. 

Dle předmětné normy jsou plochy roztříděny dle požadavků na osvětlení pro 

prostory a činnosti. Na tyto parametry bude navrženo osvětlení . 
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Roztřídění: 

- Železniční a tramvajové dráhy jako 5.12.1 - kolejiště v prostorech stanic, 

včetně odstavných kolejí, Em=10lux. 

- Prostory komunikací ve venkovních pracovních prostorech jako 5.1.2 – 

komunikace pro pomalu jedoucí vozidla (max. 10km/h) , Em=10lux. 

7.12.1. Osvětlení vlečky, osvětlení areálu  

Podél vlečkové trati je předběžně navrhováno osvětlení pomocí osvětlovacích 

ocelových železničních stožárů typu JŽ, osazených přibližně v osových vzdálenostech cca 

50 m. Pro osvětlení samotného areálu je navrhováno využití osvětlovacích věží typu OSŽ. 

U kolejí vedených v blízkosti stávajících kolejí bude využito stávajícího osvětlení vlečky, 

popřípadě osvětlení areálu. 

Bližší specifikace, jako je přesná vzdálenost mezi osvětlovacími stožáry, výška 

stožárů a věží, typ a počet světelných zdrojů na věžích, by byly stanoveny v dalších fázích 

projektové dokumentace na základě výpočtů osvětlenosti. 

V případě napojení nových kolejí na dosavadní koleje v prostoru dosavadního 

areálu může být ovládání osvětlení vlečkových kolejí prováděno obdobně jako 

u dosavadního areálu. Osvětlení manipulačních, skladovacích, pracovních ploch v areálu 

bude ovládáno z objektu vrátnice. 

7.12.2. Elektrorozvody  

Umístění odběrného místa pro napojení nových rozvodů, umístění rozvaděčů, 

kabelových skříní, uložení kabelů bude řešeno v části elektrorozvodů a osvětlení v dalších 

případných fázích projektové dokumentace, v souladu platnými bezpečnostními 

a hygienickými předpisy.  

7.12.3. Přeložka nadzemního vedení 22kV 

Přes předmětné pozemky prochází nadzemní vedení VN 22kV včetně stožáru ve 

správě Dalkia Industry CZ. V ochranném pásmu tohoto vedení je zakázáno zřizovat 

stavby včetně zařízení staveniště, používat mechanizmy, které by mohly ohrožovat provoz 

vedení a bezpečnost osob, uskladňovat materiál, provádět postřiky vodou nebo jiné 
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činnosti, ohrožující provoz vedení a bezpečnost osob. Proto je navrhováno jeho přeložení 

mimo předmětné pozemky. Přeložení rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na 

náklady toho kdo přeložení vyvolává-investora stavby. Poloha viz situační výkresy. 

7.13. SO 13 Zařízení pracoviště 

Budoucí areál je situován mimo zastavěné území. V přilehlém okolí se nachází 

uhelná teplárna a vlečková stanice ÚZK. Pracovní prostředí, ve kterém jsou uskladněna 

a upravována uhelná paliva, bude značně znečišťováno polétavým uhelným prachem či 

mokrým uhelným kalem.  

Pro dané pracovní prostředí je navrhováno vybudování objektů zařízení pracoviště 

jako nízkopodlažních objektů sestavených ze stavebních samonosných kontejnerových 

buněk, vybavených elektroinstalacemi, instalacemi vody, topením či klimatizací. Tento 

systém kontejnerových buněk umožňuje sestavit vhodnou sestavu splňující požadované 

nároky na hygienu i bezpečnost. Buňky se osazují na zpevněný vodorovný podklad.  

Pro zaměstnance areálu jsou navrženy objekty zařízení pracoviště: 

- kancelář vedoucího; 

- sanitární zařízení; 

- pomocné zařízení. 

7.13.1. Kancelář vedoucího 

Pro vedoucího provozu pracovní jednotky bude postavena jedna buňka, ve které 

bude zřízena místnost kanceláře.  

7.13.2.  Sanitární zařízení 

Požadavky na provedení a vybavení sanitátního vybavení, jako jsou šatny, 

umývárny, sprchy a záchody, se řídí dle §54  nařízení vlády č. 361/2007 Sb. [26] a dle 

normy ČSN 73 4108 [27], kde jsou stanoveny minimální počty, rozměry, požadavky na 

umístění hygienických zařízení. 

Pro návrh je předpokládána obsluha provozu maximálně 10 mužskými pracovníky. 

V případě zaměstnání žen, musí být vybavení sanitárního zařízení zohledněno. Šatny, 
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sprchy, umývárny musí být stavebně odděleny podle pohlaví, musí být vytápěny 

a větrány. 

Šatny 

Pro zaměstnance budou zřízeny šatny, stavebně oddělené od umýváren. Je 

předpokládáno, že pracovníci provozu budou znečištěni prachem, popřípadě i jinými 

látkami, proto budou šatny vybaveny zdvojenými skříňkami pro oddělené ukládání 

pracovních a civilních oděvů. Dále budou šatny doplněny sedacím nábytkem s opěrkami 

zad a stoly. Počet míst musí odpovídat počtu nejpočetněji zastoupené směny. 

Sprcha, umývárny, záchodová kabina 

Pro 1-10 zaměstnanců připadá k očistě jedna sprcha a jedno umyvadlo. 

Záchod musí být opatřen umyvadlem s tekoucí vodou. Minimální počet se stanoví 

dle nejpočetněji zastoupené směny. Pro 1-10 mužů náleží jedno sedadlo. Na jeden záchod 

připadá jeden pisoár. V případě zastoupení žen v provozu, bude zřízeno jedno sedadlo pro 

1-10 žen. 

7.13.3. Pomocné zařízení 

Místnost pro odpočinek, pokud je vyžadována v rámci bezpečnosti a ochrany 

zdraví, a pro konzumaci jídla, bude zřízena další místnost. Tato místnost musí být 

vybavena tekoucí pitnou a teplou vodou, umyvadlem, kuchyňským dřezem a zařízením na 

ohřívání a uchovávaní jídla 

7.13.4. Zařízení ostrahy areálu 

U vjezdu do areálu bude zřízena jedna kontejnerová buňka  pro účely vedení 

vrátnice a po ukončení pracovních směn pro účel ostrahy areálu se psovodem. Dále je 

možné umístění vyhodnocovací jednotky silničních vah. Součástí dispozice buňky bude 

sociální zařízení.  
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7.13.5. Sklad údržby  

Pro uskladnění pracovních pomůcek, zařízení údržby a pro sklad pohonných hmot 

mechanizace budou vybudovány skladovací objekty. Jako skladu je navrhováno využití 

samonosných modulových skladovacích ocelových kontejnerů pro stavební účely. Pro 

uskladnění nebezpečných látek pak použití speciálních skladovacích kontejnerů. Pomocí 

kombinace modulových kontejnerů lze vytvořit ucelený objekt. Vnitřní skladovací prostor 

lze dle potřeb rozdělit a vybavit skladovým příslušenství a potřebnou elektroinstalací.  

 

  

Obrázek 19  Skladovací kontejnery (Zdroj: Siebau Raumsysteme GmbH & Co) 

 

7.14. SO 14 Protipožární zabezpečení skládky 

Areál bude zajištěn dle platných předpisů proti požáru a hašení případného 

vzniklého požáru. Podrobnější řešení požárního zabezpečení areálu bude řešeno 

v případných dalších fázích projektové dokumentace požárním specialistou.  
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8. Organizace výstavby  

8.1. Časový plán realizace stavby  

Pro orientační zhodnocení časové náročnosti výstavby nového areálu byl 

zpracován orientační harmonogram průběhu stavebních prací. Byl zpracován na základě 

předpokládané  posloupnosti stavebních prací.  

Harmonogram viz příloha II – Harmonogram průběhu prací. 

8.2. Bezpečnost práce 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.  

9. Posouzení vlivu na životní prostředí 

V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. [28] musí být předloženo oznámení 

o předpokládaném záměru stavby Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje jako 

příslušnému úřadu k posouzení vlivu na životní prostředí. Na podkladě obdrženého 

oznámení bude zahájeno zjišťovací řízení, zda záměr má a v jakém rozsahu významné 

vlivy na životní prostředí, na obyvatelstvo.  
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10. Ekonomicko-technické porovnání variant 

10.1. Orientační odhad nákladů 

Pro předběžné zjištění nákladů byl zpracován orientační odhad předpokládaných 

nákladů na výstavbu nových navržených variant kolejového řešení. 

Propočet byl zpracován pro objekty: 

SO 02 Železniční spodek 

SO 03 Železniční svršek 

SO 04 Přejezdové úpravy 

Uvedené ceny byly stanoveny na základě jednotkových cen položek OTSKP-SPK 

zpracovaný dle cenové úrovně roku 2012.  

Pro ostatní objekty a zařízení skladu nebyl propočet zajišťován. 
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10.2. Varianta 1 

Tabulka 11  Orientační propočet kolejového řešení varianty č. 1  

V a r i a n t a   č. 1   

Objekt Název - popis položky Množství 
Měrná 

jednotka 
Jednotková 
cena [Kč] 

Celková 
 cena [Kč] 

SO 02 Železniční spodek    1 173 800 
- konstrukční vrstva 

pražcového podloží 
1 588 m3 628 997 200 

- trativod - komplet z trub 
plastových DN150 

8 m 306 176 600 

S0 03 Železniční svršek    11 512 300 
- kolej S49 na dřevěných 

pražcích 
867 m 6 460 5 600 800 

- kolejové lože z kameniva 
drceného - zřízení 

2031 m3 1 250 2 538 800 

- drážní stezka z drti do 
tl. 50mm 

2515 m2 38 95 600 

- výhybka jednoduchá JS49-
1:7,5-190 na dřevěných 
pražcích 

2 ks 1 566 200 3 132 400 

- kolejové zarážedlo tvar S49 2 ks 68 100 136 200 
- směrové a výškové vyrovnání 

koleje na dřevěných pražcích 
20 m 135 2 700 

- demontáž kolejového_pole na 
dřevěných pražcích 

25 m 232 5 800 

SO 04 Přejezdové úpravy    24 500 
- úrovňový přejezd 

z betonových dílců 
12 m2 2 040 24 500 

Celkové náklady    12 710 600 
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10.3. Varianta 2 

Tabulka 12  Orientační propočet kolejového řešení varianty č. 2  

V a r i a n t a   č. 2   

Objekt Název - popis položky Množství 
Měrná 

jednotka 
Jednotková 
cena [Kč] 

Celková 
 cena [Kč] 

SO 02 Železniční spodek    1 072 400 
- konstrukční vrstva 

pražcového podloží  
1309 m3 628 822 100 

- trativod - komplet z trub 
plastových DN150 

818 m 306 250 300 

S0 03 Železniční svršek    10 578 500 
- kolej S49 na dřevěných 

pražcích 
768 m 6 460 4 961 300 

- kolejové lože z kameniva 
drceného - zřízení 

1 718 m3 1 250 2 147 500 

- drážní stezka z drti do 
tl. 50mm 

2 127 m2 38 80 800 

- výhybka jednoduchá JS49-
1:7,5-190 na dřevěných 
pražcích 

2 ks 1 566 200 3 132 400 

- kolejové zarážedlo tvar S49 3 ks 68 100 204 300 
- směrové a výškové vyrovnání 

koleje na dřevěných pražcích 
155 m 135 20 900 

- demontáž kolejového_pole na 
dřevěných pražcích 

135 m 232 31 300 

SO 04 Přejezdové úpravy     24 500 
- úrovňový přejezd 

z betonových dílců 
12 m2 2 040 24 500 

Celkové náklady    11 675 400 
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10.4. Varianta 3 

Tabulka 13  Orientační propočet kolejového řešení varianty č. 3  

V a r i a n t a   č. 3   

Objekt Název - popis položky Množství 
Měrná 

jednotka 
Jednotková 
cena [Kč] 

Celková 
 cena [Kč] 

SO 02 Železniční spodek    7 414 200 
- násypy –uložení sypaniny do 

násypů vrstevnatých se 
zhutněním 

12 921 m3 510 6 589 700 

- konstrukční vrstva 
pražcového podloží 

1 119 m3 628 702 700 

- trativod - komplet z trub 
plastových DN150 

398 m 306 121 800 

S0 03 Železniční svršek    8 950 700 
- kolej S49 na dřevěných 

pražcích 
649 m 6 460 4 192 500 

-  kolejové lože z kameniva 
drceného - zřízení 

1468 m3 1 250 1 835 000 

- drážní stezka z drti do 
tl. 50mm 

1818 m2 38 69 100 

- výhybka oblouková Obl-o 
S49-1:7,5-190 na dřevěných 
pražcích 

1 ks 1 143 200 1 143 200 

- výhybka jednoduchá JS49-
1:7,5-190 na dřevěných 
pražcích 

1 ks 1 566 200 1 566 200 

- kolejové zarážedlo tvar S49 2 ks 68 100 136 200 
- směrové a výškové vyrovnání 

koleje na dřevěných pražcích 
20 m 135 2 700 

- demontáž kolejového_pole na 
dřevěných pražcích 

25 m 232 5 800 

SO 04 Přejezdové úpravy    159 100 
- úrovňový přejezd 

z betonových dílců 
78 m2 2 040 159 100 

Celkové náklady    16 524 000 
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11.  Posouzení a porovnání variant 

11.1. Zhodnocení 

V této práci byly navrženy 3 varianty možného vlečkového napojení nového areálu 

na vlečkovou síť. Každá varianta byla navržena tak, aby splňovala podmínky pro směrové 

vedení kolejí určených pro vlečky.  

Varianta č. 1:  

Touto variantou byla sledována minimalizace úprav a zásahů do dosavadního 

kolejiště a skladových ploch dosavadního skladu vedením trati podél dosavadní koleje, 

umístěné podél severního okraje areálu. Byla zde navržena kolej pro vykládku a souběžně 

nakládková kolej pro nakládku.  

V rámci této trasy budou vyvolány nutné úpravy na dosavadním zařízení 

skladového areálu jako je úprava dosavadní koleje v místě vložení nové výhybky pro 

napojení nových kolejí. Dále bude nutná úprava dosavadního oplocení areálu. Možná také 

na dalším kolizním zařízení, zjištěným podrobnější pochůzkou a především 

prostudováním archivní projektové dokumentace areálu dosavadního skladu.  

Varianta č. 2:  

Touto variantou bylo ověřeno další možné vedení a napojení nových vlečkových 

kolejí na dosavadní koleje v areálu. Z prostorových důvodů zde byla navržena jediná kolej 

sloužící jak pro vykládku, tak i pro nakládku. 

Na rozdíl od varianty č. 1 dochází k podstatnému omezení na dosavadních 

skladovacích plochách a omezení provozu šikmo příčným vedením nové koleje 

a průjezdem vlečkových souprav. V místě vložení odbočné výhybky do dosavadní koleje 

č. 17b bude nutná směrová úprava této koleje. Vedení koleje touto trasou vyvolá úpravy 

na dosavadním oplocení, na úpravě rozvodů a umístění protipožárních hydrantů. V místě 

křížení s manipulačními komunikacemi by bylo nutno upravit výškové poměry 

skladovacích ploch pro umístění přejezdových konstrukcí .  
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Varianta č. 3:  

Tato varianta ověřuje vedení kolejí mimo dosavadní skladový areál. Zde by 

nedošlo k zásahům do kolejiště dosavadního areálu, a ani k omezení provozu dosavadního 

areálu. Opět byly navrženy dvě koleje, každá určená pro svůj účel vykládky, popřípadě 

nakládky.  

Toto vedení nové koleje vyvolá výstavbu nového násypového tělesa od odbočné 

výhybky v trati po nově zřizovaný areál. Dále směrovou úpravu dosavadní účelové 

komunikace, a také nové přejezdové konstrukce přes tuto komunikaci. Z důvodu umístění 

nového přejezdu, v blízkosti vjezdu do dosavadního areálu, je doporučováno přemístění 

vjezdu mimo prostor nového přejezdu.  

V územních plánech je na  plochách nového navrhovaného násypového tělesa 

vymezena plocha luk a pastvin. Proto by při vedení trati těmito plochami bylo nutné 

zažádat o změnu územního plánu podaného na odboru rozvoje úřadu Magistrátu města 

Karviná s obsahovými náležitostmi dle §46 stavebního zákona  [29]. 

Ve všech variantách bylo umožněno provedení kolejí o užitečných délkách cca 

150-160 m pro umístění vozových souprav pro vykládku a nakládku. Z prostorových 

důvodů, kdy je umístěn vykládkový hlubinný výsypník a nakládková rampa přibližně 

uprostřed těchto užitečných délek, bude možné pro pohyb vozové soupravy přistavit 

soupravu o čtyřech až pěti vozech. V případě potřeby více vozů by musely být koleje 

částečně či zcela situovány na plochách dosavadního areálu. Nové prostory by sloužily 

pouze ke skladovacím účelům.  
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11.2. Orientační porovnání variant 

11.2.1. Metoda hodnocení 

Každá navržená varianta je posouzena dle technického, provozního 

a ekonomického hlediska. Z technického hlediska jsou varianty posuzovány po stránce 

směrových poměrů. Sklonové poměry nebyly posuzovány. Provozní kritérium bylo 

hodnoceno dle zásahů do dosavadního kolejiště a do skladovacích ploch dosavadního 

areálu. Ekonomické hledisko bylo vyhodnoceno na základě orientačního propočtu nákladů 

jednotlivých variant. Jednotlivá zvolená kritéria jsou ohodnocena body v rozmezí 1 až 3. 

Výsledným hodnocením jsou aritmetické průměry jednotlivých variant. 

Z  hlediska technického ohodnocení znamená: 
1 – vyhovující technickým předpisům a normám za využití doporučených hodnot; 

2 – vyhovující technickým předpisům a normám za využití dovolených hodnot; 

3 – nevyhovující. Z tohoto důvodu by měl i být celkově označen jako nevyhovující. 

Z  hlediska provozního ohodnocení znamená: 
1 – bez průjezdu dosavadními skladovými plochami; 

2 – minimální průjezd dosavadními skladovými plochami; 

3 – výrazný zásah do dosavadních skladovacích ploch. 

Z  hlediska ekonomického ohodnocení znamená: 
1 – nejmenší náklady z hodnocených variant; 

2 – v pořadí druhé nejnižší náklady; 

3 – nejvyšší náklady. 

 

11.2.2. Výsledek porovnání variant 

Tabulka 14  Porovnání a hodnocení navržených variant  

Hledisko Varianta č. 1 Varianta č. 2 Varianta č. 3 

Směrové 1 1 1 

Provozní 2 3 1 

Ekonomické 2 1 3 

Celkové 1,7 1,7 1,7 
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Dle provedeného porovnání nelze stanovit nejvýhodnější variantu pro realizaci. 

Každá varianta má své přednosti a nedostatky.  

Varianta č. 3 vykazuje přednost po provozní stránce ve formě minimálních zásahů 

do stávajícího areálu, ale po ekonomické dosahuje nejvyšších nákladů.  

Varianta č. 2 vykazuje přednost po ekonomické stránce v podobě nejnižších 

nákladů, ale zase znamená největší zásahy do provozu dosavadního areálu.  

Varianta č. 1 představuje „zlatý střed“, kdy v rozhodujících kritériích dosahuje 

středních hodnot.  

Po technické stránce všechny varianty splňují stanovené požadavky. 
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12. Závěr a doporučení 

Cílem této diplomové práce bylo navržení a posouzení variant napojení nového 

areálu sloužícího pro skladování a úpravu palivových substrátů pro energetické účely. 

Byly navrženy celkem tři varianty. Každou navrženou variantou byla ověřena možnost 

vedení kolejí pro zřízení odstavných částí kolejí, umožňujících nakládku či vykládku 

přepravovaných surovin za splnění požadavků pro směrové vedení vlečkových kolejí.  

Dle provedeného porovnání navržených variant nelze jednoznačně stanovit 

nejvýhodnější variantu. Výsledný zvolený návrh vedení napojení nového skladového 

areálu by byl vybrán na základě dalších kritérií: 

- Po ověření výškového vedení nových kolejí na základě geodetického zaměření 

vedení dosavadních kolejí a podrobnějšího průzkumu lokality. 

- Dle požadované kapacity skladového areálu dle nároků na plochy a délky 

užitečných kolejí. U všech variant jsou navrženy užitečné délky kolejí dle 

umožnění velikosti nového areálu. Při požadavcích na delší délky by byl nutný 

podstatnější zásah do dosavadních kolejí na úkor skladových ploch. 

- Nároků na přestavbu dosavadních objektů a zařízení. 

- U varianty č. 3 je navržená nová trasa mezi dosavadní vlečkovou tratí a novým 

areálem vedené plochami, které jsou určené dle platných územních plánů pro 

pastviny. Proto by bylo nutné požádat o změnu územního plánu, aby bylo 

docíleno souladu pro umístění železniční vlečky.  

- Dle finančního zhodnocení celé stavby, které by bylo alfou a omegou při 

výběru varianty.  

Obsahem této práce bylo také dispoziční rozvržení zařízení pro skladování 

a výrobu paliv. Dispozice objektů a zařízení byla vypracována jen orientačně bez 

ekonomického zhodnocení. Podrobnější návrh by byl vypracován ve spolupráci se 

specialisty jednotlivých profesí a specifikovaných požadavků na skladovací prostory.   



Diplomová práce 

 

70 

13. Seznam zdrojů a použité literatury 

[1] Ortofotomapy. Dostupné: geoportal.gov.cz 

[2] Weissmannová, H., a kol., Chráněná území ČR, svazek X. Ostravsko, AOPK ČR 
a EkoCentrum Brno, Praha, 2004 

[3] Zákon č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

[4] Přehled dobývacích prostorů. Dostupný: http://www.cbusbs.cz/dobyvaci-prostory.aspx 

[5] ČSN 73 0039  Navrhování objektů na poddolovaném území, Základní ustanovení 

[6] Surovinový informační systém. Dostupný:  http://mapy.geology.cz  

[7] Mapový aplikační server Marushka® http://geostore.karvina.cz 

[8] Dodatek k předpisu OKD. Dostupný: http://public.rfx.cz. 

[9] Stránky občanského sdružení „Zdař Bůh“.  Dostupné: http://www.zdarbuh.cz  

[10] Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

[11] Katastrální mapa. Dostupná: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

[12] Norma ČSN 73 6360-1: Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních 
drah a její prostorová poloha. Část 1: Projektování 

[13] Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách včetně změn 

[14] Vyhláška č. 177/1995 Sb. Ministerstva dopravy včetně změn   

[15] Norma ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

[16] Norma ČSN 73 6133: 2010 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

[17] Norma ČSN 73 3050  Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

[18] ČSN 73 6201: 2008  Projektování mostních objektů 

[19] TNŽ 73 6261 Uložení mostnic na ocelových nosných konstrukcích železničních mostů 

[20] Technické podmínky TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, 
Ministerstvo dopravy ČR 

[21] Norma ČSN 73 6110: 2006 Projektování místních komunikací 

[22] Norma ČSN 44 1315: 2007 Tuhá paliva - skladování 

[23] Norma TNŽ 73 6388  Prostorové uspořádání vrat nad kolejemi rozchodu 1435 mm 
a 1520 (1524)  mm 

[24] Vyhláška č. 51/1989 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů 

[25] Norma ČSN EN 12464-2  Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: 
Venkovní prostory 

[26] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

[27] Norma ČSN 73 4108  Hygienické zařízení a šatny 

[28] Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů 

[29] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (stavební zákon) 

  



Diplomová práce 

 

71 

14. Seznam obrázků  

1 Mapa lokalizace obce Doly 

2 Výřez z historické letecké mapy – 50.léta 

3 Výřez ze současné letecké mapy 

4 Mapa silniční sítě 

5 Schéma železniční sítě ostravsko-karvinské oblasti 

6 Topografická mapa 

7 Mapa hranic dobývacích prostorů důlních závodů OKD 

8 Výřez z územních plánů obce Karviná 

9 Schéma kolejiště ÚZK 

10 Výřez z katastrální mapy 

11 Půdorysné schéma varianty č. 1 

12 Půdorysné schéma varianty č. 2 

13 Půdorysné schéma varianty č. 3 

14 Detail osazení plastových příložek přejezdu 

15 Detail přejezdových betonových panelů 

16 Detail sestavy upevnění železničního svršku 

17 Detail uložení mostnic 

18 Posunovací zařízení 

19 Skladovací kontejnery 

15. Seznam tabulek  

1 Zařazení zájmového území do geomorfologických jednotek 

2 Seznam dotčených pozemků nového areálu 

3 Směrové poměry varianty č. 1 – kolej č. 17c 

4 Směrové poměry varianty č. 1 – kolej č. 17d 

5 Směrové poměry varianty č. 2 – kolej č. 17b - úprava 

6 Směrové poměry varianty č. 2 – kolej č. 17c 

7 Směrové poměry varianty č. 2 – kolej č. 17d 

8 Směrové poměry varianty č. 3 – kolej č. 101 

9 Směrové poměry varianty č. 3 – kolej č. 103 

10 Objektová skladba 

11 Orientační propočet kolejového řešení varianty č. 1 

12 Orientační propočet kolejového řešení varianty č. 2 

13 Orientační propočet kolejového řešení varianty č. 3 

14 Porovnání a hodnocení navržených variant 

15 Celkové vyhodnocení variant 

  



Diplomová práce 

 

72 

16. Seznam příloh 

 
I Harmonogram průběhu prací 
  

II Fotodokumentace 
  

III Výkresová část 
   

 01 Přehledná situace 

 02 Varianta č. 1 – Situace 

 03 Varianta č. 1 – Schéma nového areálu 

 04 Varianta č. 1 – Vzorový příčný řez A-A (rampou) 

 05 Varianta č. 1 – Vzorový příčný řez B-B (výsypníkem) 

 06 Varianta č. 1 – Vzorový příčný řez C-C (kolejí v areálu) 

 07 Varianta č. 2 – Situace 

 08 Varianta č. 2 – Schéma nového areálu 

 09 Varianta č. 2 – Vzorový příčný řez A-A (kolejí v areálu) 

 10 Varianta č. 2 – Vzorový příčný řez B-B (rampou) 

 11 Varianta č. 2 – Vzorový příčný řez C-C (výsypníkem) 

 12 Varianta č. 3 – Situace 

 13 Varianta č. 3 – Schéma nového areálu 

 14 Varianta č. 3 – Vzorový příčný řez A-A (kolejí na násypu) 

 15 Varianta č. 3 – Vzorový příčný řez B-B (kolejí v areálu) 

 16 Varianta č. 3 – Vzorový příčný řez C-C (výsypníkem) 

 17 Varianta č. 3 – Vzorový příčný řez D-D (rampou) 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

Děkuji Všem, kteří mě podporovali a byli nápomocni při navazujícím studiu.  

A že jsem to přežila!!! 
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I. Harmonogram průběhu prací 
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1
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1
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1
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1
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0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

1 Přeložka silového nadzemního vedení 22kV 3

2 Zařízení staveniště 1

3

Vytýčení hlavních stavebních objektů a 

inženýrských sítí 1

4 Skrývka orné půdy 2

5 Zemní práce, úprava svahů 3

6 Výstavba hlubinného výsypníku 12

7

Rozvody osvětlení vlečky, areálu, rozvody 

elektroinstalací, rozvody kanalizace, rozvody 6

8 Výstavba zpevněných ploch, komunikací 6

9 Vlečkové koleje, zatahovací zařízení 6

10

Osazení protipožárního zařízení, osvětlovací 

stožáry 2

11 Výstavba oplocení 2

12

Osazení zařízení pracoviště-kontejnerové 

buňky, včetně připojení na odběrná místa 2

13 Dokončovací práce 3

14 Časová rezerva 3

27 týdnů = cca 6 měsícůCelková předpokládaná doba výstavby

Harmonogram průběhu prací

Doba 

trvání 

(týdny)

Název - popis prácePoložka
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II. Fotodokumentace 
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Obrázek č. 1  Křížení dosavadní trati s nadzemním vedením 22kV 

 
Obrázek č. 2  Pohled z trati v místě navrhovaného odbočení -Varianta č. 3 
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Obrázek č. 3  Směrový oblouk v místě navrhovaného odbočení -Varianta č. 3  

 
Obrázek č. 4  Pohled na vjezdové návěstidlo před vlečkovou stanicí ÚZK 
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Obrázek č. 5  Detail elektrovodného styku před vlečkovou stanicí ÚZK 

 
Obrázek č. 6  Svršek v místě vjezdového návěstidle před ÚZK 
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Obrázek č. 7  Trpasličí seřaďovací návěstidlo u vjezdové výhybky před ÚZK 

 
Obrázek č. 8  Kolejiště ÚZK ze směru od Karviná-Doly 
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Obrázek č. 9  Skladovací prostory dosavadního skladu uhelných kalů 1 

 
Obrázek č. 10  Skladovací prostory dosavadního skladu uhelných kalů 2 
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Obrázek č. 11  Pozemky určené pro umístění nového areálu 

 – směrem od dosavadního skladu 

 
Obrázek č. 12  Pozemky určené pro umístění nového areálu 

– směrem k dosavadnímu skladu  
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Obrázek č. 13  Přístupová komunikace k areálu 

 


