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1. Úvod 

 

Bakalářská práce je zaměřena na propojení železniční stanice Ostrava Střed a železniční 

stanice Ostrava Vítkovice pomocí vlečky. Současná trať patří společnosti Vítkovice Doprava, 

a.s. a nový návrh by měl sloužit především osobní dopravě. Přínosem bude rychlé spojení 

mezi příměstskými oblastmi Ostravy (především Ostrava Jih) s centrem Ostravy. 

 

1.1 Cíl 

 

V současné době tvoří Ostravský železniční okruh železniční stanice Ostrava hl. n.– 

Ostrava Střed – Ostrava Kunčice –Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n.. 

Cílem je vytvoření tzv. „malého železničního okruhu“, který by procházel úsekem vlečky 

společnosti Vítkovice Doprava, a.s. a jeho napojení do železniční stanice Ostrava Vítkovice. 

 

1.2 Podklady 

 

 Stávající stav 

 Fotodokumentace 

 ZABAGED® - výškopis - grid 10x10 m (cuzk.cz) 

 ZABAGED® - polohopis - grid 10x10 m (cuzk.cz) 

 Ortofotomapa 

 Mapy (mapy.cz) 

 

1.3 Využívaný software 

 

K vypracování výkresů byl využit program RailCad, který je určen pro výuku a 

projektování železničních staveb v prostředí AutoCadu. Při zachování jednoduchosti 

programu vykonává opakované mechanické činnosti a neomezuje tvůrčí přístup uživatele. 

Menu programu a příkazové výzvy jsou sestaveny v logickém pořadí a tak, aby byly velmi 

snadno pochopitelné. Nadstavba umožňuje návrh směrových poměrů železniční trati, návrh 
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nivelety železničních tratí, výhybkových zhlaví, příčných řezů včetně návrhu konstrukčních 

vrstev železničních tratí a má podporu pro vykreslování grafických značek. Nadstavba má 

vlastní správu geodetických bodů a umožňuje vytvoření digitálního modelu terénu. [1] 

 

2. Širší vztahy 

 

Územím Vítkovic prochází železniční trať č. 321, která kříží 2. a 3. tranzitní koridor. 

Jedná se o systém stejnosměrné trakční soustavy 3 kV. Pří výstavbě této trati se setkáváme 

s firmou Ostravsko-frýdlantská dráha, která uvedla do provozu úseky Ostrava-Kunčice – 

Havířov-Suchá a to dne 15. Listopadu 1911, a Český Těšín – Havířov-Suchá dne 1.září 1914. 

Tvářnost tratě byla zcela změněna těžební činností a to v 60. letech 20. století. Úsek 

Albrechtice – Havířov byt uveden do provozu roku 1962. Trať z Ostravy-Kunčice do Ostravy 

Svinov je již v provozu necelých 50 let a to od 22.prosince 1964. [4] 

 

Obr. 1. Schéma železnižní trati na Ostravsku, zdroj:[2] 

 

2.1 Pojem vlečka 
 

Vlečka je železniční dráha, sloužící k potřebě provozovatele či jiného podnikatele a 

je připojena do celostátní, regionální železniční dráhy nebo do vlečky. Jde především o dráhu 

spojující železniční stanici s průmyslovým objektem. Délka vlečky dosahuje od několika 

desítek metrů až po několik set kilometrů. Mezi nejrozsáhlejší vlečky u nás patří železárny 

ve Vítkovicích, Nová huť a Třinecké železárny. „Jako každá jiná dráha musí mít i vlečka 
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svého provozovatele dráhy a jednoho či více provozovatelů drážní dopravy.“ Dříve 

provozoval vlečku především majitel, ale v současnosti jsou na provoz vlečky kladeny větší 

nároky, svěřuje majitel provoz na vlečce specializované firmě. Na vlečce by se měli nacházet 

oblouky bez přechodnic a převýšení s minimálním poloměrem R=150 m a pojížděná traťová 

rychlost by měla dosahovat v=40 km/h. [6] 

2.2 Základní údaje Ostravského železničního okruhu 

 

Úsek OŽO je vymezen tratěmi veřejné železniční sítě č. 270 v úseku Ostrava-Svinov 

– Ostrava hl. n., č. 323 v úseku Ostrava hl. n. – Ostrava střed (– Ostrava-Kunčice) a č. 321 

v úseku (Ostrava-Kunčice –) Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Svinov. Součástí záměru je rovněž 

úsek vlečky společnosti Vítkovice Doprava, a.s. v úseku Ostrava střed – Ostrava-Vítkovice. 

Výše uvedené úseky jsou normálního stavebního rozchodu kolejí, tzn. 1 435 mm. 

Následující tabulka 1 je přehledem základních parametrů dopraven a zastávek, 

včetně staničních zabezpečovacích zařízení v dotčených dopravnách. 

Tabulka 1: Dopravny a zastávky, zdroj [7] 

Dopravna/zastávka Staničení [km] 
Délka nástupiště [m] 
(u koleje č.) 

SZZ 

Ostrava-Kunčice, ŽST 7,805 = 30,485 348 (1, 2, 3, 5); 255 (5) 3. kategorie, elektron./reléové 

Ostrava-Vítkovice, ŽST 34,048 414 (1, 2); 306 (3) 3. kategorie, reléové 

Odra, odbočka 37,748 = 0,185 – 3. kategorie, elektronické 

Ostrava-Svinov, ŽST 3,871 = 261,869 
430 (1, 3); 450 (2, 4); 310 (6, 8); 
160 (12, 14) 

3. kategorie, elektronické 

Ostrava hl. n. ONV, OMH 264,400 – 3. kategorie, reléové 

Ostrava-Mariánské Hory, zastávka 264,726 252 (101a); 102a (140) – 

Ostrava levé nádraží 265,220 – 3. kategorie, reléové 

Ostrava pravé nádraží 265,290 – 3. kategorie, reléové 

Ostrava hl. n. – uhelné n., ŽST 267,029 = 0,000 305 (801, 802); 307 (803, 804) 3. kategorie, elektronické 

Ostrava báňské nádraží VOK 1,513 – 3. kategorie, elektronické 

Ostrava-Stodolní, zastávka 2,311 200 (91, 92) – 

Ostrava střed, ŽST 2,972 200 (701, 702, 703) 3. kategorie, elektronické 

Ostrava-Kunčičky, zastávka 5,636 200 (1, 2) – 

Ostrava-Vítkovice – dolní nádraží  – 3. kategorie, reléové 

 
Traťová rychlost v rámci železničního okruhu dosahuje maximálně 120 km/h, a to v 

prostoru žst. Ostrava-Svinov, kde je vzhledem k zastavování všech vlaků osobní dopravy ve 

sledovaném směru od odbočky Odra nevyužitelná. Přehled traťových rychlostí je uveden v 

následující tabulce. 
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Tabulka 2: Traťové rychlosti, zdroj:[7] 

Úsek [km] 
Traťová rychlost [km/h] 

Směr Kunčice – Svinov – hl. n. Směr Kunčice – hl. n. – Svinov 

30,485 (7,805) – 32,000 70 70 

32,000 – 37,748 (0,185) 80 80 

0,185 – 3,871 (261,869) 80 80 

261,869 – 262,012 120 120 

262,012 – 262,550 100 100 

262,550 – 267,029 (0,000) 60 60 

0,000 – 0,850 40 40 

0,850 – 2,350 80 80 

2,350 – 3,950 60 60 

3,950 – 4,650 80 80 

4,650 – 6,900 90 90 

6,900 – 7,805 80 80 

 

 

 
 

Obr. 2.: Schéma OŽO, zdroj:[7] 
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2.3 Úsek Ostrava-Kunčice – Ostrava-Svinov 
 

Traťový úsek náleží celý trati č. 321, trati č. 301, je v celé své délce elektrizovaný 

stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV a dovolené traťové zatížení je třídy D4 s hmotností na 

nápravu 22,5t a na běžný metr 8t. Traťová radiové systémy v tomto úseku jsou GSM-R a 

TRS, kromě části Ostrava-Kunčíce – Ostrava . Mezi železniční stanicí Ostrava-Kunčice a 

odbočkou Odra probíhá dvoukolejný pravostranný provoz, mezi odbočkou Odra a železniční 

stanicí Ostrava-Svinov je jednokolejný. Nejvyšší traťová rychlost dosahuje 80 km/h, zábrzdná 

vzdálenost činí 1 000 m. Největší délka vlaku osobní dopravy činí 100 náprav, u vlaků 

nákladní dopravy 700 m / 140 náprav. Organizace dopravy probíhá dle předpisu SŽDC (ČD) 

D2. [2] 

Traťové zabezpečovací zařízení je v celém traťovém úseku 3. kategorie – tříznaký 

automatický blok. Součástí úseku je železniční stanice Ostrava-Vítkovice a odbočka Odra. 

K železniční stanici Ostrava-Kunčice a Ostrava-Svinov je trať č. 321 tratí odbočnou. [10] 

Železniční stanice Ostrava-Vítkovice je stanicí mezilehlou v trati č. 321. Ve stanici je 

povolena výprava osobních vlaků s přepravou cestujících. Stanice disponuje dvěma nástupišti 

se zpevněným povrchem a zvýšenou nástupištní hranou, přičemž u staniční koleje č. 3 se 

jedná o nástupiště I. s úrovňovým přístupem z nádražní haly. Mezi staničními koleji č. 1 a 2 

se nachází  ostrovní nástupiště II. s přístupem nadchodem. Do stanice je zapojena v prostoru 

kunčického zhlaví vlečka Nové Huti (Arcelor Mittal Ostrava a.s.) a vlečková síť Vítkovice 

Doprava, a.s. ve směru Dolní nádraží – Ostrava střed. Jako hlavní staniční slouží koleje č. 1 a 

2 a předjízdné jsou koleje č. 3 a 4.  

Odbočka Odra se nachází na konci dvoukolejného úseku trati č. 321, odkud trať 

jednokolejně pokračuje do ŽST Ostrava-Svinov a do výhybny Polanka nad Odrou. 

 

2.4 Úsek Ostrava-Svinov – Ostrava hl.n. 

 

Traťový úsek náleží celý trati č. 270, trati č. 305, je součástí 2. a 3. tranzitního 

železničního koridoru a dovolené traťové zatížení je třídy D4 s hmotností na nápravu 22,5t a 

na běžný metr 8t. Traťová radiové systémy v tomto úseku jsou GSM-R a TRS. Úsek je v celé 

své délce elektrizovaný stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV, dvoukolejný s pravostranným 

provozem. Nejvyšší traťová rychlost je 120 km/h, zábrzdná vzdálenost je 1 000 m. Největší 
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délka vlaku osobní dopravy činí 100 náprav, u vlaků nákladní dopravy 700 m / 140 náprav. 

Organizace dopravy probíhá dle předpisu SŽDC (resp. ČD) D2. [10] 

Železniční stanice Ostrava-Svinov je stanicí mezilehlou v trati č. 270 a odbočnou 

k trati č. 321 jak ve směru odbočka Odra, tak ve směru Ostrava-Třebovice. Ve stanici je 

povolena výprava osobních vlaků s přepravou cestujících. Stanice obsahuje čtyř nástupiště se 

zpevněným povrchem a výškou nástupištní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Mezi 

kusými 12 a 14 se nachází nástupiště I. s úrovňovým přístupem z přednádražního prostoru, 

ostrovní nástupiště II. se nachází mezi staniční kolejí č.8 a 6,, ostrovní nástupiště III. je mezi 

staniční kolejí č. 4  a 2 a ostrovní nástupiště IV. leží mezi staniční kolejí 1 a 3. Přístup na 

nástupiště je proveden pomocí dvou podchodů.  

 

2.5 Úsek Ostrava hl.n. – Ostrava-Kunčice 

 

Traťový úsek patří trati č. 323 a trati č. 302. Úsek je v celé své délce elektrizovaný 

stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV,  dvoukolejný s pravostranným provozem a dovolené 

traťové zatížení je třídy D4 s hmotností na nápravu 22,5t a na běžný metr 8t. Traťová radiové 

systémy v tomto úseku jsou GSM-R a TRS. Nejvyšší traťová rychlost je 100 km/h, zábrzdná 

vzdálenost činí v úseku Ostrava uhelné nádraží – Ostrava střed 700 m, v úseku Ostrava střed – 

Ostrava-Kunčice 1 000 m. Největší délka vlaku osobní dopravy činí 100 náprav, u vlaků 

nákladní dopravy 500 m / 100 náprav. Organizace dopravy probíhá dle předpisu SŽDC (resp. 

ČD) D2. [10] 

ŽST Ostrava střed je mezilehlou stanicí v trati č. 323. Ve stanici slouží k přepravě 

cestujících, disponuje dvěma nástupišti se zpevněným povrchem a zvýšenou nástupištní 

hranou. Nástupiště č. I se nachází u staniční koleje č.704 s úrovňovým přístupem cestujících 

přímo z nádražní budovy. Nástupiště č. II. leží mezi staničními koleji č. 702 a 701 

s úrovňovým přístupem. Do stanice je zapojena v prostoru severního zhlaví vlečka AWT ve 

směru Zárubek a v prostoru jižního zhlaví vlečka společnosti Vítkovice Doprava, a.s. ve 

směru Dolní nádraží – Ostrava-Vítkovice. Hlavními kolejemi jsou staniční koleje č. 701 a 702 

a předjízdnou je kolej č. 704.  
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2.6 Úsek Ostrava Střed – Ostrava-Vítkovice 

 

Posledním úsekem Ostravského železničního okruhu je úsek mezi železniční stanicí 

Ostrava střed a želetniční stanicí Ostrava-Vítkovice. Tento úsek je tvořen vlečkovou sítí 

společnosti Vítkovice Doprava, a.s. a Dolním nádražím. Síť vítkovických vleček je tvořena 

výhybkou č. 708 v kunčickém zhlaví železniční stanice Ostrava střed a výhybkou č. 44 v 

kunčickém zhlaví železniční stanice Ostrava-Vítkovice. Vlečka je dlouhá  3,360 km a je 

neelektrizovaná. Nejvyšší rychlost  vlečky dosahuje 40 km/h, s mnoha omezeními jako jsou 

třeba výhybky o velkým úhlu odbočení. 

 

3. Základní údaje o trati 

 
Návrh propojí vlečku Ostrava střed – Ostrava-Vítkovice patřící společnosti Vítkovice 

Doprava a.s. a trať č. 321 Opava Východ – Český Těšín a napojuje se do kunčického zhlaví 

železniční stanice Ostrava Vítkovice. Celostátní trať je dlouhá 69 km, dvoukolejná a 

Obr. 3 žst. Ostrava Střed, zdroj: autor 
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elektrizovaná. V provozu je od roku 1911 a v roce 2008 do ní byla začleněna také původní 

trať č. 316 Ostrava-Svinov – Opava Východ. Maximální rychlost na trati dosahuje 80 km/h  

a obsahuje normální rozchod 1435 mm. [11] 

 

Obr. 4.: Popis trati č. 321, zdroj: [11] 

 

 

3.1 Žst. Ostrava Vítkovice 
  

Železniční stanice Ostrava Vítkovice leží na trati Ostrava-Kunčice – Polanka nad 

Odrou v km 33,094 – 34,500. Do stanice jsou připojeny vlečky Vítkovice Doprava, a.s., a 

Arcelor  Mittal Ostrava, a.s.  Stanice je řešena jako smíšená pro osobní i nákladní dopravu.  

Koleje č.1 – 4 jsou tvaru S49 na betonových pražcích SB8, vloženy byly v r.1983 – 

1987, koleje 106 – 110 jsou tvaru T na pražcích SB3, vložené v r. 1963. Výhybky jsou 

poměrové tv.S49 na dřevěných pražcích, stáří od r.1981 - 1990. Opotřebení železničního 

svršku je značné a odpovídá provoznímu zatížení a stáří. V roce 2006 a 2007 byly provedeny 

opravy na železničním svršku koleje č.1 a 2, bylo pročištěno kolejové lože, obnovena funkce 

bezstykové koleje a opraveno odvodnění železničního spodku. [7] 
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Na kunčickém zhlaví železniční stanice Ostrava - Vítkovice se nachází železniční 

most o pěti otvorech překonávající silnici II.třídy - ul.Místecká, tramvajovou dvoukolejnou 

dráhu a volný terén. Most leží v km 33,223 trati Ostrava Kunčice-Polanka nad Odrou již od 

roku 1964. Nosné konstrukce mostu jsou tvořeny prostými železobetonovými deskami 

lichoběžníkového tvaru. [7] 

 

3.2 Vítkovice Doprava a.s. 

 
Vyčleněním z mateřské společnosti Vítkovice vznikla k 1. 6. 2002 dceřiná společnost 

Vítkovice Doprava, a.s., jejímž úkolem je zejména provozování dráhy a drážní dopravy na 

vlečce Vítkovických železáren v Ostravě. Kromě provozu na vlastní vlečce již od počátku své 

existence zajížděly lokomotivy této firmy také na sousední vlečku Nové huti. 

V říjnu 2004 zahájila společnost Vítkovice Doprava pravidelný provoz svých 

nákladních vlaků na síti SŽDC. Hlavní náplní úseku je přeprava došlých vozových zásilek z 

ČD Carga k jednotlivým subjektům operujícím v teritoriu vlečky Vítkovice Doprava, a.s. a 

přepravy ložených železničních vozů po vlečce do místa předání ČD Cargu či jiným 

dopravním operátorům. Dále je také zajišťena obousměrná přeprava železničních vozů mezi 

vlečkou Arcelor Mittal Ostrava, a.s. a jednotlivými právními subjekty podnikajícími v 

teritoriu vlečky Vítkovice Doprava, a.s. případně na návazných vlečkách. Nově zavedenou 

podnikatelskou aktivitou je nákladní železniční přeprava mimo vlečku Vítkovice Doprava, 

a.s. po celostátní dráze. [12] 

 
Obr. 5. Schéma vlečkové sitě Vítkovic a Acelor Mittal, zdroj:[6] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtkovick%C3%A9_%C5%BEelez%C3%A1rny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_hu%C5%A5
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3.3  Geologické podloží 

 
Zjištění geologického podloží je důležité z hlediska navrhnutí správného pražcového podloží. 

Navrhované propojení se nachází v soustavě Českého masivu- pokryvné útvary a postvariské 

magmatity. Horniny patřící do této oblasti jsou navážka, halda, výsypka, odval a patří mezi 

sediment nezpevněný. Jejich mineralogické složení je proměnné a zrnitost různá. 

Chronostografie, neboli časové dělení geologické historie země, je eratém: kenozoikum, 

útvar: kvartér a oddělení: holocén. [13] 

 

Legenda: navážka, halda, výsypka, odval  

        nivní sediment  

        nivní sediment  

        nivní sediment  

    smíšený sediment  

   sprašová hlína  

Obr. 6.: Geologická mapa oblasti, zdroj:[13] 
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Informace o geologickém podloží nacházející se v oblasti nového stavu. 

Hornina 

Typ horniny:   sediment nezpevněný   

Hornina:   navážka 

Popis:    navážka, halda, výsypka, odval 

Minarální složení:  proměnlivé 

Zrnitost:   různá 

Barva:    různá 

Geneze:   antropogenní 

 Chronostografie 

Eratém:   kenozokium 

Útvar:    kvartér 

Oddělení:   holocén 

 Regionání zařazení: 

Soustava:    Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity 

Oblast:    kvartér 

 

4. Současný stav 

 
Koleje č.1 a 2 patřící do tratě č. 321 jsou tvaru S49 na drěvěných, Upevnění je 

provedeno pomocí žebrové podkladnice, výhybky jsou poměrové tvaru S49 na dřevěných 

pražcích. Přilehlý mostní objekt překonávající silnici II.třídy – ulice Místecká nevyhovuje  

stavebně technickému stavu. Konstrukce vany kolejového lože nevyhovuje prostorově,  

izolace je nefunkční a prosakující voda narušuje předpjaté nosníky nosných konstrukcí mostu. 

Nedostatečný profil kolejového lože – nedostatečná tloušťka štěrkového lože na mostě. Nosné 

konstrukce nejsou vodivě odděleny od konstrukcí spodní stavby a není zajištěna ochrana 

předpjaté nosné výztuže proti elektrochemické korozi. Povrchy nosných konstrukcí jsou 

poškozené, dochází k tzv. karbonataci betonu, místně odhalená měkká výztuž je narušována 

korozí. Dilatační spáry mezi konstrukcemi jsou narušené, netěsné kryty spár umožňují vnikání 

vody do koncových příčníků - kotevní oblasti předpínacích kabelů. Povrchy úložných lavic 

opěr i pilířů jsou znečištěné, zálivky ložisek rozpadlé a rozpraskané. Svahy zemního tělesa 

přesypané. Povrchy konstrukcí spodní stavby jsou rovněž narušené karbonatací betonu a 

javascript:jsonReq_lokgeo(472200,%201104700);void(0);
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s obnaženou korodující výztuží úložných prahů a dříků pilířů. Z toho důvodu se nedoporučuje 

zřizovat na něm výhybky. [7] 

V 33,065 km trati č. 321 se nachází propustek sloužící k převádění vody a křížení 

trati s teplovodem. V km 32,416 je železniční most Ostrava-Kunčice umožňující křížení 

s vlečkou Vítkovických železáren řekou Ostravicí 

Vítkovická vlečka směrem k haldě Hrabůvka je stykovaná na kolejnicích R64, 

dřevěných pražcích a obsahuje oblouky o minimálních poloměrech 150m bez převýšení. 

Současný stav umožnuje průjezd maximální rychlostí 30km/h. Upevnění kolejnice je 

provedeno pomoci rozponové podkladnice. N této vlečce se nachází železniční přejezd 

zabezpečený výstražným křížem. Úhel křížení pozemní komunikace s železniční tratí je 51°. 

Rychlost jízdy vozidel přes přejezd je 30km/h a předepsaná délka rozhledu je 20m. Podle 

normy ČSN 73-6380 Železniční přejezdy a přechody musí být rozhledová délka pro silniční 

vozidla větší než 32m, což je v tomto případě splněno. Dále se posuzuje také rozhledová 

délka pro nejpomalejší silniční vozidlo. Předepsaná hodnota podle tabulky 3 normy ČSN 73-

6080 je 183m. Tato vzdálenost je zajištěna pouze v směru k haldě Hrabůvka. [5] 

 

 

 

 

Obr. 7. Jednokolejný přejezd, zdroj:mapy.cz 
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5. Návrh variant 

 
Navrhl jsem šest variant, z nichž je každá popsána, porovnána, vyhodnocena a je 

provedena orientační cena. Při řešení variant jsem postupoval podle normy ČSN 73 6360-1 

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, Část 

1:Projektování, říjen 2008. 

 

5.1 Varianta A 
 

Nejkratší ze všech je právě tato verze. Vložením navrhované výhybky č.50 dojde ke 

zkrácení traťového úseku mezi vjezdovým návěstidlem do železniční stanice Ostrava 

Vítkovice a odjezdovými návěstidly do železniční stanice Ostrava-Kunčice. Ze stávajících 

dvou úseku by vznikl jeden a tím by došlo ke snížení propustné výkonnosti. 

 

 

 

Obr. 8. Schéma varianty A, zdroj: autor 
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5.1.1 Směrový profil 

 

Délka navržené trasy je 0,227 223 km a to od staničení 32,830 448 do 33,057 671. 

Tato varianta začíná návrhem jednoduché výhybky č. 52 na Vítkovické vlečce, na níž 

navazuje přímá kolej o délce 27,244m následována levostrannou výhybkou č. 51 připojující 

kusou kolej, sloužící též jako odvrat. V hlavním úseku následuje přímá o délce 8,427 m a 

levotočivý oblouk o poloměru R1=167,9 m s převýšením D=25 mm a délkou 100,457 m. 

Bude zde proveden výběh rozšíření a rozšíření rozchodu bude mít hodnotu Δu1=16 mm. Úsek 

ukončuje oblouková výhybka č.50 vložená do oblouku s poloměrem R1=1800 m a 

převýšením D=25 mm. Tento oblouk je již součástí hlavní tratě Ostrava-Kunčice – Ostrava 

Vítkovice.     

5.1.2 Výškové vedení 

 

Je dáno, že minimální vzdálenost lomů sklonů má být  Ln,min=200 m, což u této 

varianty nelze dodržet i při použití minimálních poloměrů zaoblení lomů Rv,min=1000 m.[2] 

Úsek je totiž dlouhý 227,223 m a ve výhybkách č. 50 a 52 nelze vložit lom sklonu. Možností 

je vložení lomu do Vítkovické vlečky. 

 

5.1.3 Odvratná kolej 

 

Směrově je tvořena přímým úsekem délky 3,00 m, za nímž následuje levostranný 

oblouk o poloměru R2=200 m délky 70,00m. Bude zde proveden výběh rozšíření a rozšíření 

rozchodu bude mít hodnotu Δu1=10 mm. Úsek zakončuje betonové zarážedlo. Užitečná délka 

koleje měří 60m a je ukončena betonovým zarážedlem, jehož přiklad se nachází ve výkresu 5. 

Při jízdě vlaku v hlavní koleji č. 1 v úseku Ostrava Vítkovice – Ostrava-Kunčice, musí být 

výhybka č. 51 v odvratné poloze, aby zajistila boční ochranu.  

 

5.1.4 Odvodnění 

 

U novostaveb a příkopů se sklonem dna větším než 25 ‰ musí být zpevněn.  

Z tohoto důvodu se použije příkopová tvárnice tvaru TZZ 4. [3] 
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5.2 Varianta B 
 

V km 33,223 dochází ke křížení pozemní komunikace. Most v tomto místě je 

v nevyhovujícím stavu, a proto by zde neměla být zřizována nový výhybka. Přilehlé kunčické 

zhlaví by muselo být v tomto případě zkráceno. 

 

 

 

 

5.2.1 Směrový profil 

 

Délka navržené trasy je 0,348513 km a to od staničení 32,903 183 do 33,251 696. 

Tato varianta začíná návrhem obloukové výhybky č. 52 na Vítkovické vlečce, na níž navazuje 

přímá kolej o délce 4 m následována výhybkou č. 51 připojující kusou kolej, sloužící též jako 

odvrat. V hlavním úseku následuje přímá o délce 27,365 m a levotočivý nepřevýšený oblouk 

o poloměru R1=300 m a délkou 114,327 m. Dále následuje přímý úsek délky 30,939 m, 

jednoduchá výhybka č. 50 vložená do hlavní tratě Ostrava-Kunčice – Ostrava Vítkovice. 

Jelikož tato výhybka zasahuje do stávající kolejové spojky tvořené výhybkami č. 1 a 2, bude 

Obr. 9. Schéma varianty B, zdroj: autor 
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tato spojka vytržena. Nahrazení bude provedeno výhybkami o stejných parametrech a to od 

km 32,251 696 do km 33,169 290 

 

5.2.2 Výškové vedení 

 

Minimální vzdálenost lomů sklonů nedosahuje v tomto případě předepsaných 

 Ln,min=200 m a to i při použití minimálních poloměrů zaoblení lomů Rv,min=1000 m. [2]   

Mezi výhybkami č. 50 a 51 je vzdálenost pouze 146,3428 m. Lom sklonu se též nesmí 

umisťovat do výhybky. Možností je vložení lomu do Vítkovické vlečky. 

 

5.2.3 Odvratná kolej 

 

Směrově je tvořena přímým úsekem délky 30,00 m, za nímž následuje levostranný 

oblouk o poloměru R2=200 m délky 40,50m. Výběh rozšíření výběh rozšíření bude proveden 

v přilehlé přímé a rozšíření rozchodu bude mít hodnotu Δu1=10 mm. Úsek zakončuje přímá 

kolej o 10 m. Užitečná délka koleje měří 65m. Jako zarážedlo je použito betonové zarážedlo, 

jehož přiklad se nachází ve výkresu 5. Při jízdě vlaku v hlavní koleji č. 1 v úseku Ostrava 

Vítkovice – Ostrava-Kunčice, musí být výhybka č. 51 v odvratné poloze, aby zajistila boční 

ochranu. 

 

5.2.4 Propustek 
 

V km 33,082 se kříží trať s vodotečí a teplovodem. Z tohoto důvodu zde navrhuji 

propustek o sedmi kusech železobetonového rámu DZR 3 od firmy ŽPSV a.s. [9] 

 

5.2.5 Odvodnění 

 

U novostaveb a příkopů se sklonem dna větším než 25 ‰ musí být zpevněn. 

Z tohoto důvodu se použije příkopová tvárnice tvaru TZZ 4. [3] 

 

 

 



Ondřej Šmejkal BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  

17 

 

5.3 Varianta C1 

 

 

 

5.3.1 Směrový profil 

 

Délka navržené trasy je 0,344 552 km a to od staničení 32,830 448 do 33,175 000. 

Tato varianta začíná návrhem jednoduché výhybky č. 51 na Vítkovické vlečce, na níž 

navazuje přímá kolej o délce 11,357m, dále následuje levotočivý nepřevýšený oblouk o 

poloměru R1=300 m, délce 195,222 m a symetrickými přechodnicemi délky 101,208 m. 

Nedostatek převýšení I=99 mm vyhovuje dle normy ČSN 73 6360-1 tabulka 1 pro mezní 

hodnotu Ilim=100 mm, pří rychlosti V≤80km/h. Za obloukem pokračuje přímá kolej o 

71,186m a návrh uzavírá jednoduchá výhybka č. 50 která je vložena do stávající tratě 

Ostrava-Kunčice – Ostrava Vítkovice.     

 

 

 

 

Obr. 10. Schéma varianty C1, zdroj: autor 
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5.3.2 Výškové vedení 

 

Napojuje se do stávající trati o nadmořské výšce 225,427 m a podélném sklonu 4,41 

‰, pokračuje vydutým lomem o poloměru zaoblení Rv=2000 m, úsekem o sklonu 21,83 ‰ a 

délce 242,6379 m. Dále následuje vypuklý lomu o poloměru zaoblení Rv =2000m a to vše je 

napojeno do hlavní tratě o podélném sklonu 4,41 ‰. V místě napojení dosahuje nadmořská 

výška 231,159 m. 

 

5.3.3 Propustek 
 

V km 33,082 se kříží trať s vodotečí a teplovodem. Z tohoto důvodu zde navrhuji 

propustek o sedmi kusech železobetonového rámu DZR 3 od firmy ŽPSV a.s. [9] 

 

5.3.4 Odvratná kolej 

 

Protože na Vítkovické vlečce se posouvají vlaky a mohlo by dojít k ujetí ložených 

vozů a následného ohrožení provozu na hlavní trati, lze využít stávající vlečku k haldě 

Hrabůvka jako odvratnou kolej. V tomto směru již několik roků nic nejezdí, a proto by zde 

nebyl problém. Jedinou překážkou může být stávající přejezd, který by měl být z tohoto 

důvodu zabezpečen pomocí světelného signalizačního zařízení. Délka od konce výhybky č. 51 

k přejezdu činí 283 m. Při jízdě vlaku v hlavní koleji č. 1 v úseku Ostrava Vítkovice – 

Ostrava-Kunčice, musí být výhybka č. 51 v odvratné poloze, aby zajistila boční ochranu. 

 

 

5.3.5 Odvodnění 

 

U novostaveb a příkopů se sklonem dna větším než 25 ‰ musí být zpevněn. 

Z tohoto důvodu se použije příkopová tvárnice tvaru TZZ 4. [3] 
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5.4 Varianta C2 

 

5.4.1 Směrový profil 

 

Délka navržené trasy je 0,344 552 km a to od staničení 32,830 448 do 33,175 000. 

Tato varianta začíná návrhem jednoduché výhybky č. 51 na Vítkovické vlečce, na níž 

navazuje přímá kolej o délce 11,357m, dále následuje levotočivý nepřevýšený oblouk o 

poloměru R1=300 m, délce 195,222 m a symetrickými přechodnicemi délky 101,208 m. 

Nedostatek převýšení I=99 mm vyhovuje dle normy ČSN 73 6360-1 tabulka 1 pro mezní 

hodnotu Ilim=100 mm, pří rychlosti V≤80km/h. Za obloukem pokračuje přímá kolej o 

71,186m a návrh uzavírá jednoduchá výhybka č. 50 která je vložena do stávající tratě 

Ostrava-Kunčice – Ostrava Vítkovice.     

 

5.4.2 Výškové vedení 

 

Napojuje se do stávající trati o nadmořské výšce 225,427 m a podélném  

sklonu 4,41 ‰, pokračuje vydutým lomem o poloměru zaoblení Rv=2000 m, úsekem o 

sklonu 21,83 ‰ a délce 242,6379 m. Dále následuje vypuklý lomu o poloměru zaoblení      

Obr. 11. Schéma varianty C2, zdroj: autor 
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Rv =2000m a to vše je napojeno do hlavní tratě o podélném sklonu 4,41  ‰. V místě napojení 

dosahuje nadmořská výška 231,159 m. 

 

5.4.3 Propustek 
 

V km 33,082 se kříží trať s vodotečí a teplovodem. Z tohoto důvodu zde navrhuji 

propustek o sedmi kusech železobetonovém rámu DZR 3 od firmy ŽPSV a.s. [9] 

 

5.4.4 Výkolejka 

 

Z důvodů výše popsaných je vhodné navrhnout v km 32,923 881 výkolejku. Musí 

být pravostranná, aby nedošlo k poškození teplovodu po levé straně trati. Umístění výkolejky 

splňuje nařízení normy o minimální vzdálenosti 4,2 m před místem možného ohrožení 

vlakové cesty (námezníkem). Dále je nařízeno, „že výkolejky se nesmí zřizovat tam, kde by 

vykolejovaly drážní vozidla směrem k dopravní koleji, která má osovou vzdálenost od koleje 

s výkolejkou menší než 9,5 m.“ [8] V tomto případě je osová vzdálenost 52 m, a tudíž je 

nařízení splněno. Při jízdě vlaku v hlavní koleji č. 1 v úseku Ostrava Vítkovice – Ostrava-

Kunčice, musí být výkolejka v odvratné poloze, aby zajistila boční ochranu.  

 

5.4.5 Odvodnění 

 

U novostaveb a příkopů se sklonem dna větším než 25 ‰ musí být zpevněn. 

Z tohoto důvodu se použije příkopová tvárnice tvaru TZZ 4. [3] 
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5.5 Varianta C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1 Směrový profil 

 

Délka navržené trasy je 0,344 552 km a to od staničení 32,830 448 do 33,175 000. 

Tato varianta začíná návrhem jednoduché výhybky č. 52 na Vítkovické vlečce, na níž 

navazuje přímá kolej o délce 11,357m, dále následuje výhybka č. 51, která umožňuje 

odbočení na kusou kolej sloužící jako odvratná kolej.  Hlavní směr je za výhybkou tvořen 

levotočivým nepřevýšeným obloukem o poloměru R1=300 m, délce 162,025 m a 

symetrickými přechodnicemi délky 83,041 m. Nedostatek převýšení I=99 mm vyhovuje dle 

normy ČSN 73 6360-1 tabulka 1 pro mezní hodnotu Ilim=100 mm, pří rychlosti V≤80km/h. 

Za obloukem pokračuje přímá kolej o 71,186m a návrh uzavírá jednoduchá výhybka č. 50 

která je vložena do stávající tratě Ostrava-Kunčice – Ostrava Vítkovice.     

 

5.5.2 Výškové vedení 

 

Napojuje se do stávající trati o nadmořské výšce 225,427 m a podélném sklonu 4,41 

‰, pokračuje vydutým lomem o poloměru zaoblení Rv=2000 m, úsekem o sklonu 25,36 ‰ a 

Obr. 12. Schéma varianty C3, zdroj: autor 
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délce 201,6541 m. Dále následuje vypuklý lom o poloměru zaoblení Rv =1000m a to vše je 

napojeno do hlavní tratě o podélném sklonu 4,41  ‰. V místě napojení dosahuje nadmořská 

výška 231,159 m. 

 

5.5.3 Propustek 
 

V km 33,082 se kříží trať s vodotečí a teplovodem. Z tohoto důvodu zde navrhuji 

propustek o sedmi kusech železobetonového rámu DZR 3 od firmy ŽPSV a.s. [9] 

 

5.5.4 Odvratná kolej 

 

Směrově je tvořena přímým úsekem délky 70,475 m a zakončuje ji betonové 

zarážedlo. Výškově je kolej uzpůsobena jako přilehlý hlavní úsek a to vydutým lomem o 

poloměru zaoblení Rv=2000 m, úsekem o sklonu 25,36 ‰. Užitečná délka činí 56m. Příklad 

betonového zarážedla se nachází ve výkresu 5. Při jízdě vlaku v hlavní koleji č. 1 v úseku 

Ostrava Vítkovice – Ostrava-Kunčice, musí být výhybka č. 51 v odvratné poloze, aby zajistila 

boční ochranu. 

 

5.5.5 Odvodnění 

 

U novostaveb a příkopů se sklonem dna větším než 25 ‰ musí být zpevněn. 

Z tohoto důvodu se použije příkopová tvárnice tvaru TZZ 4. [3] 
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5.6 Varianta C4 

 

5.6.1 Směrový profil 

 

Délka navržené trasy je 0,344 552 km a to od staničení 32,830 448 do 33,175 000. 

Tato varianta začíná návrhem jednoduché výhybky č. 52 na Vítkovické vlečce, na níž 

navazuje přímá kolej o délce 11,357m, dále následuje výhybka č. 51, která umožňuje 

odbočení na kusou kolej sloužící jako odvratná kolej.  Hlavní směr je za výhybkou tvořen 

levotočivým nepřevýšeným obloukem o poloměru R1=300 m, délce 162,025 m a 

symetrickými přechodnicemi délky 83,041 m. Nedostatek převýšení I=99 mm vyhovuje dle 

normy ČSN 73 6360-1 tabulka 1 pro mezní hodnotu Ilim=100 mm, pří rychlosti V≤80km/h. 

Za obloukem pokračuje přímá kolej o 71,186m a návrh uzavírá jednoduchá výhybka č. 50 

která je vložena do stávající tratě Ostrava-Kunčice – Ostrava Vítkovice.     

 

5.6.2 Výškové vedení 

 

Napojuje se do stávající trati o nadmořské výšce 225,427 m a podélném  

Obr. 13. Schéma varianty C4, zdroj: autor 
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sklonu 4,41 ‰, pokračuje vydutým lomem o poloměru zaoblení Rv=2000 m, úsekem o 

sklonu 25,36 ‰ a délce 201,6541 m. Dále následuje vypuklý lom o poloměru zaoblení  

Rv =1000m a to vše je napojeno do hlavní tratě o podélném sklonu 4,41  ‰. V místě napojení 

dosahuje nadmořská výška 231,159 m. 

 

5.6.3 Propustek 
 

V km 33,082 se kříží trať s vodotečí a teplovodem. Z tohoto důvodu zde navrhuji 

propustek o sedmi kusech železobetonového rámu DZR 3 od firmy ŽPSV a.s. [9] 

 

5.6.4 Odvratná kolej 

 

Směrově je tvořena přímým úsekem délky 1,74 m, levostranným obloukem o 

poloměru R2=190 m s nedostatkem převýšení I=56 mm a délkou 80,792 m. Zde bude 

proveden výběh rozšíření a rozšíření rozchodu o hodnotě Δu1=12 mm. Kusou kolej zakončuje 

betonové zarážedlo. Výškově je kolej uzpůsobena jako přilehlý hlavní úsek a to vydutým 

lomem o poloměru zaoblení Rv=2000 m, úsekem o sklonu 25,36 ‰. Užitečná délka měří 66 

m. Příklad betonového zarážedla se nachází ve výkresu 5. Při jízdě vlaku v hlavní koleji č. 1 

v úseku Ostrava Vítkovice – Ostrava-Kunčice, musí být výhybka č.51 v odvratné poloze, aby 

zajistila boční ochranu. 

 

5.6.5 Odvodnění 

 

U novostaveb a příkopů se sklonem dna větším než 25 ‰ musí být zpevněn. 

Z tohoto důvodu se použije příkopová tvárnice tvaru TZZ 4. [3] 
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6. Zhodnocení variant 

 

Hodnocení probíhá podle počtu bodů od 1 - nevhodné do 5 - výborné. O 

nejlepší variantě rozhodne technické řešení, zemní práce, množství výhybek a kolejí, 

zhodnocení ze strany SŽDC a.s. a náklady na stavbu. Všechny varianty se dle katastrálního 

území nacházejí v katastrálním území Vítkovice (okres Ostrava-město);714071 na pozemcích 

č. 135/1, 143/1 a 1172/1patřící firmě Vítkovice a.s. [14] 

 

6.1 Technické řešení 

 

Zde jsou zahrnuty poloměry výškových a směrových oblouků, které jsou důležité pro 

plynulost jízdy a traťové odpory. Poloměr má také vliv na traťovou rychlost a velikost 

převýšení. Jednoduše řečeno čím větší poloměr, tím lépe. 

 

Tabulka 3.: Technické řešení, zdroj: autor 

Řešení Výborné Velni dobré Dobré Dostatečné Nevhodné 

Body 5 4 3 2 1 

Popis 

směrové 

poloměry 

 R≥ 300 m, 

lomy 

zaoblení 

R≥2000m 

směrové 

poloměry  

R≥ 200 m, 

lomy 

zaoblení 

R≥2000m 

směrové 

poloměry 

 R≥ 200 m, 

lomy 

zaoblení 

R≥1500m 

směrové 

poloměry  

R> 150 m, 

lomy 

zaoblení 

R>1000m 

směrové 

poloměry 

 R≤ 150 m, 

lomy 

zaoblení 

R≤1000m 
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6.2 Zemní práce 

 

Roli hraje především množství kubatury. 

 

 
Tabulka 4: Zemní práce, zdroj: autor 

Řešení Výborné Velni dobré Dobré Dostatečné Nevhodné 

Body 5 4 3 2 1 

Popis 

kubatura 

menší než 

2000 m
3
 

kubatura do 

3000 m
3
 

kubatura do 

4000 m
3
 

kubatura do 

5000 m
3
 

 kubatura 

více než 5000 

m
3
 

 

6.3 Počet výhybek 

 

Počet výhybek je rozhodující především kvůli náročnosti montáže a budoucí údržby. 

 

Tabulka 5: Počet výhybek, zdroj: autor 

Řešení Výborné Velni dobré Dobré Dostatečné Nevhodné 

Body 5 4 3 2 1 

Popis Bez výhybky 1 výhybka 2 výhybky 3-4 výhybek 
5 výhybek a 

více 
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6.4 Zhodnocení ze strany SŽDC 

 

Zástupce SŽDC Ing. Ivan Červenka zhodnotil a okomentoval provedené varianty 

s ohledem na dopravní vztahy a technické možnosti daného řešení. 

 

Tabulka 6: Zhodnocení dle SŽDC, zdroj: autor 

Řešení Výborné Velni dobré Dobré Dostatečné Nevhodné 

Body 5 4 3 2 1 

Popis 
Maximální 

spokojenost 

Menší 

výhrady 

Výhrady 

středního 

rozsahu 

Problémy, které by 

mohli ovlivnit 

provozuschopnost 

Nevhodné 

řešení 

 

6.5 Náklady na stavbu 

 

Posledním kritériem je orientační cena jednotlivých variant. 

 

Tabulka 7: Náklady, zdroj: autor 

Řešení Výborné Velni dobré Dobré Dostatečné Nevhodné 

Body 5 4 3 2 1 

Popis 

Méně než 

15 000 000 

Kč 

15 000 000 

Kč – 

20 000 000 

Kč 

20 000 000 

Kč – 

25 000 000 

Kč 

25 000 000 

Kč – 

30 000 000 

Kč 

30 000 000 

Kč a více 
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6.6 Orientační náklady na stavbu 

 

Tabulka 8: Orientační kalkulace varianty A, zdroj: autor 

VARIANTA A 

NÁZEV POLOŽKY MJ 
MNOŽSTVÍ 

CELKEM 
Kč/MJ CELKEM KČ 

Železniční spodek         

Násypy m
3
 2135,2 600,0 1 281 120,0 

Výkopy m
3
 426,3 400,0 170 520,0 

odvodnění m 240 5 000,0 1 200 000,0 

Železniční svršek         

Demontáž koleje včetně výhybek m 78,44 7 800,0 611 832,0 

nová kolej + stěrkové lože m 227 15 000,0 3 405 000,0 

výhybka 1:9-300 ks 1 
2 700 

000,0 
2 700 000,0 

výhybka 1:7,5-190 ks 2 
2 290 

000,0 
4 580 000,0 

zarážedlo betonové ks 1 92 000,0 92 000,0 

cena celkem 
14 040 472 

Kč 
Tabulka 9:Orientační kalkulace varianty B, zdroj: autor 

VARIANTA B 

NÁZEV POLOŽKY MJ 
MNOŽSTVÍ 

CELKEM 
Kč/MJ CELKEM KČ 

Železniční spodek       0,0 

Násypy m
3
 2750,1 600,0 1 650 060,0 

Výkopy m
3
 288,5 400,0 115 400,0 

odvodnění m 280 5 000,0 1 400 000,0 

propustek ks 1 
3 000 

000,0 
3 000 000,0 

Železniční svršek         

Demontáž koleje včetně výhybek m 191,5 7 800,0 1 493 700,0 

nová kolej + stěrkové lože m 348 15 000,0 5 220 000,0 

výhybka 1:11-300 ks 2 
3 600 

000,0 
7 200 000,0 

výhybka 1:9-190 ks 2 
2 293 

400,0 
4 586 800,0 

výhybka 1:7,5-190 ks 1 
2 293 

400,0 
2 293 400,0 

zarážedlo betonové ks 1 92 000,0 92 000,0 

cena celkem 
27 051 360 

Kč 
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Tabulka 10:Orientační kalkulace varianty C1, zdroj: autor 

VARIANTA C1 

NÁZEV POLOŽKY MJ 
MNOŽSTVÍ 

CELKEM 
Kč/MJ CELKEM KČ 

Železniční spodek         

Násypy m
3
 1774,39 600,0 1 064 634,0 

Výkopy m
3
 683,52 400,0 273 408,0 

odvodnění m 296 5 000,0 1 480 000,0 

propustek ks 1 3 000 000,0 3 000 000,0 

Železniční svršek         

Demontáž koleje včetně výhybek m 66,84 7 800,0 521 352,0 

nová kolej + stěrkové lože m 344 15 000,0 5 160 000,0 

výhybka 1:11-300 ks 1 3 600 000,0 3 600 000,0 

výhybka 1:9-300 ks 1 2 700 000,0 2 700 000,0 

cena celkem 
17 799 394 

Kč 

 

 

Tabulka 11:Orientační kalkulace varianty C2, zdroj: autor 

VARIANTA C2 

NÁZEV POLOŽKY MJ 
MNOŽSTVÍ 

CELKEM 
Kč/MJ CELKEM KČ 

Železniční spodek         

Násypy m
3
 1774,39 600,0 1 064 634,0 

Výkopy m
3
 683,52 400,0 273 408,0 

odvodnění m 296 5 000,0 1 480 000,0 

propustek ks 1 3 000 000,0 3 000 000,0 

Železniční svršek         

Demontáž koleje včetně výhybek m 66,84 7 800,0 521 352,0 

nová kolej + stěrkové lože m 344 15 000,0 5 160 000,0 

výhybka 1:11-300 ks 1 3 600 000,0 3 600 000,0 

výhybka 1:9-300 ks 1 2 700 000,0 2 700 000,0 

výkolejka ks 1 111 000,0 111 000,0 

cena celkem 
17 910 394 

Kč 
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Tabulka 12: Orientační kalkulace varianty C3, zdroj: autor 

VARIANTA C3 

NÁZEV POLOŽKY MJ 
MNOŽSTVÍ 

CELKEM 
Kč/MJ CELKEM KČ 

Železniční spodek         

Násypy m
3
 706,155 600,0 423 693,0 

Výkopy m
3
 4901,738 400,0 1 960 695,2 

odvodnění m 350 5 000,0 1 750 000,0 

propustek ks 1 3 000 000,0 3 000 000,0 

Železniční svršek         

Demontáž koleje včetně výhybek m 66,84 7 800,0 521 352,0 

nová kolej + stěrkové lože m 420 15 000,0 6 300 000,0 

výhybka 1:11-300 ks 1 3 600 000,0 3 600 000,0 

výhybka 1:9-300 ks 2 2 700 000,0 5 400 000,0 

zarážedlo betonové ks 1 92 000,0 92 000,0 

cena celkem 
23 047 740 

Kč 

 

 

Tabulka 13:Orientační kalkulace varianty C4, zdroj: autor 

VARIANTA C4 

NÁZEV POLOŽKY MJ 
MNOŽSTVÍ 

CELKEM 
Kč/MJ CELKEM KČ 

Železniční spodek         

Násypy m
3
 881,5 600,0 528 906,0 

Výkopy m
3
 3 915,0 400,0 1 566 000,0 

odvodnění m 370,0 5 000,0 1 850 000,0 

propustek ks 1,0 3 000 000,0 3 000 000,0 

Železniční svršek         

Demontáž koleje včetně výhybek m 66,8 7 800,0 521 352,0 

nová kolej + stěrkové lože m 450,0 15 000,0 6 750 000,0 

výhybka 1:11-300 ks 1,0 3 600 000,0 3 600 000,0 

výhybka 1:9-300 ks 2,0 2 700 000,0 5 400 000,0 

zarážedlo betonové ks 1,0 92 000,0 92 000,0 

cena celkem 
23 308 258 

Kč 
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6.7 Celkové zhodnocení variant 

 

Tabulka 14: Celkové zhodnocení, zdroj: autor 

Název 
Váha 

kritéria 

Varianta 

A 

Varianta 

B 

Varianta 

C1 

Varianta 

C2 

Varianta 

C3 

Varianta 

C4 

Technické 

řešení 
1 2 3 5 5 3 3 

Zemní 

práce 
1 4 4 4 4 1 2 

Počet 

výhybek 
1 2 1 3 3 2 2 

Zhodnocení 

ze strany 

SŽDC 

2 1 1 2 4 5 5 

Náklady na 

stavbu 
1 5 2 4 4 3 3 

Celkem   15 12 20 24 19 20 

 

Dle multikriteriálního hodnocení vychází nejlépe varianta C2, jejíž směrové a 

výškové uspořádání bylo na výbornou a spokojenost byla i ze strany SŽDC. 

 

7. Závěr 

 

Předmětem bakalářské práce bylo v rozsahu studie navrhnout technické řešení 

zapojení vlečky do celostátní dráhy. Vypracoval jsem šest variant, z nichž dvě byly vyloučeny 

jako nevhodné kvůli dopravním a technickým vztahům přilehlé oblasti. Řešení jsem provedl 

na základě podkladů dodaných SŽDC a materiálů z ČÚZK. Pro další stupně projektové 

dokumentace doporučuji přesné zaměření stávající vlečky a hlavní trati a pro přesné zjištění 

geologického podloží doporučuji provést geotechnický průzkum dané lokality. 

 

 

 

 

 

 



Ondřej Šmejkal BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  

32 

 

8. Seznam použitých informačních zdrojů  

Knihy: 

 

 [1]  Uživatelské příručka: Railcad verze 3.2. Dostupné z: http://railcad.cz/Ke_stazeni.htm 

[2]  ČSN 73 6360-1. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha: Část 1: Projektování. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ 

INSTITUT, 2008. 

 [3]  PLÁŠEK, Otto. Železniční stavby: železniční spodek a svršek. Vyd. 1. Brno: CERM, 

2004, 291 s. ISBN 80-214-2621-7. 

 [4]  SCHREIER, Pavel. Zrození železnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: 

Baset, 2004, 263 s. ISBN 80-734-0034-0. 

 [5]  ČŠN 73 6380. Železniční přejezdy a přechody. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ 

INSTITUT, 2004. 

 [6]  Železniční stavby: kurz zajišťuje Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta stavební. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010, 169 s. ISBN 

978-80-7204-729-1. 

 [7]  SŽDC a.s. Ostravský železniční okruh, interní data 

 [8]  TNŽ 34 2620. Železniční zabezpečovací zařízení: Staniční a traťové zabezpečovací 

zařízení. Olomouc: České dráhy, s.o., 2002. 

 [9] Katalog betonových výrobků. ŽPSV Uherský Ostroh, 2013  

www stránky: 

 [10]  Provoz szdc: mapy. [online]. [cit. 2014-04-28]. Dostupné z: 

http://provoz.szdc.cz/PORTAL/ 

 [11] Zelpage: Popis trati 321. [online]. [cit. 2014-04-28]. Dostupné z: 

http://www.zelpage.cz/trate/ceska-republika/trat-321 

 [12]  Vítkovice Doprava: Železniční doprava. [online]. [cit. 2014-04-28]. Dostupné z: 

http://doprava.vitkovice.cz/ 

 [13]  Geology: Geologická mapa. [online]. [cit. 2014-04-28]. Dostupné z: 

http://www.geology.cz/ 

[14] ČÚZK: Nahlížení do katastru nemovitostí. [online]. [cit. 2014-04-28]. Dostupné z: 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 



Ondřej Šmejkal BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  

33 

 

9. Seznam obrázků a tabulek 

Seznam obrázků 

 

 
Obr. 1. Schéma železnižní trati na Ostravsku, zdroj:[2]………………………………………… 2 

Obr. 2.: Schéma OŽO, zdroj:[7] ……………………………………………………………………. 4 

Obr. 3 žst. Ostrava Střed, zdroj: autor……………………………………..…………….………… 7 

Obr. 4.: Popis trati č. 321, zdroj: [11] ……………………………………………………..……… 8 

Obr. 5. Schéma vlečkové sitě Vítkovic a Acelor Mittal, zdroj:[6] ……………………………… 9 

Obr. 6.: Geologická mapa oblasti, zdroj:[13]………………………………………….…………. 10 

Obr. 7. Jednokolejný přejezd, zdroj:mapy.cz……………………………………………………… 12 

Obr. 8. Schéma varianty A, zdroj: autor…………………………………………………………… 13 

Obr. 9. Schéma varianty B, zdroj: autor…………………………………………………………… 15 

Obr. 10. Schéma varianty C1, zdroj: autor………………………………………………………… 17 

Obr. 11. Schéma varianty C2, zdroj: autor………………………………………………………… 19 

Obr. 12. Schéma varianty C3, zdroj: autor………………………………………………………… 21 

Obr. 13. Schéma varianty C4, zdroj: autor………………………………………………………… 23 

 

Seznam tabulek 
 

 

Tabulka 1: Dopravny a zastávky, zdroj [7] ……………………………………………….…3 

Tabulka 2: Traťové rychlosti, zdroj:[7]…………………………………………………………. 4 

Tabulka 3.: Technické řešení, zdroj: autor……………………………………………………… 25 

Tabulka 4: Zemní práce, zdroj: autor…………………………………………………………… 26 

Tabulka 5: Počet výhybek, zdroj: autor………………………………………………………….. 26 

Tabulka 6: Zhodnocení dle SŽDC, zdroj: autor…………………………………………………. 27 

Tabulka 7: Náklady, zdroj: autor…………………………………………………………………. 27 

Tabulka 8: Orientační kalkulace varianty A, zdroj: autor…………………………………….. 28 

Tabulka 9:Orientační kalkulace varianty B, zdroj: autor……………………………………… 28 

Tabulka 10:Orientační kalkulace varianty C1, zdroj: autor……………………………………29 

Tabulka 11:Orientační kalkulace varianty C2, zdroj: autor……………………………………29 

Tabulka 12: Orientační kalkulace varianty C3, zdroj: autor………………………………….. 30 

Tabulka 13:Orientační kalkulace varianty C4, zdroj: autor……………………………………30 

Tabulka 14: Celkové zhodnocení, zdroj: autor………………………………………………….. 31 

file:///D:/Users/Ondra/Documents/VSB/4/bakalarka/bakalarka%201.2.docx%23_Toc386724387
file:///D:/Users/Ondra/Documents/VSB/4/bakalarka/bakalarka%201.2.docx%23_Toc386724390
file:///D:/Users/Ondra/Documents/VSB/4/bakalarka/bakalarka%201.2.docx%23_Toc386724391
file:///D:/Users/Ondra/Documents/VSB/4/bakalarka/bakalarka%201.2.docx%23_Toc386724392
file:///D:/Users/Ondra/Documents/VSB/4/bakalarka/bakalarka%201.2.docx%23_Toc386724393
file:///D:/Users/Ondra/Documents/VSB/4/bakalarka/bakalarka%201.2.docx%23_Toc386724394
file:///D:/Users/Ondra/Documents/VSB/4/bakalarka/bakalarka%201.2.docx%23_Toc386724395
file:///D:/Users/Ondra/Documents/VSB/4/bakalarka/bakalarka%201.2.docx%23_Toc386724396
file:///D:/Users/Ondra/Documents/VSB/4/bakalarka/bakalarka%201.2.docx%23_Toc386724397


Ondřej Šmejkal BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  

34 

 

10. Seznam výkresů 

1a Situace – varianta A 

1b Situace – varianta B 

1c1 Situace – varianta C1 

1c2 Situace – varianta C2 

1c3 Situace – varianta C3 

1c4 Situace – varianta C4 

2c1 Podélný řez – varianta C1 

2c2 Podélný řez – varianta C2 

2c3 Podélný řez – varianta C3 

2c4 Podélný řez – varianta C4 

3c1 Příčné řezy – varianta C1 

3c2 Příčné řezy – varianta C2 

3c3 Příčné řezy – varianta C3 

3c4 Příčné řezy – varianta C4 

4c1 Vytyčovací výkres – varianta C1 

4c2 Vytyčovací výkres – varianta C2 

4c3 Vytyčovací výkres – varianta C3 

4c4 Vytyčovací výkres – varianta C4 

5 Betonové zarážedlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ondřej Šmejkal BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  

35 

 

11. Přílohy 

 
Fotografie č.  1 - směr žst. Ostrava-Kunčice, zdroj: autor 

 
Fotografie č.  2 - směr žst. Ostrava Vítkovice, zdroj:autor 



Ondřej Šmejkal BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  

36 

 

 
Fotografie č.  3 - pohled ze stávající vlečky k hlavní trati, zdroj: autor 

 
Fotografie č.  4 - pohled na Dolní nádraží, zdroj: autor 

 



Ondřej Šmejkal BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  

37 

 

 

Přehled dotčených parcel, zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 



Ondřej Šmejkal BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  

38 

 

 
Přehled dotčených parcel - parcela číslo 1172/1, zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 



Ondřej Šmejkal BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  

39 

 

 
Přehled dotčených parcel - parcela číslo 135/1, zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 



Ondřej Šmejkal BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  

40 

 

 
Přehled dotčených parcel - parcela číslo 143/1, zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

 


