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Seznam použitého značení
1
 

SŽDC    Správa železniční dopravní cesty 

RSM    Regionální zpráva majetku 

OŘ     Oblastní ředitelství 

PŘD-V    Provozní řád dráhy - vlečky 

ZDŘP    Zaměstnanec dopravce řídící posun 

ZDD    Základní dopravní dokumentace 

TZ     Telefonní zápisník 

CDP    Centrální dispečerské stanoviště 

SŘ     Staniční řád 

MU     Mimořádná událost 

PPŘ    Přípojový provozní řád 

URMIZA   Ústřední registr mimořádných zásilek 

OOPP    Ochranné osobní pracovní pomůcky 

KFNB    Kaiser Franz Nord Bahn – Severní dráha císaře Ferdinanda 

                                                  ýš  í 

Med Návrhový ohybový moment  

Mrd Únosnost desky 

As,reg    Minimální plocha výztuže 

As     Navržená plocha výztuže 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 Tento Seznam značek byl převzat z Provozního řádu dráhy – vlečky „REGENA Hranice“ a doplněn o 

vlastní značení. 

  Provozní řád dráhy – vlečky „REGENA Hranice“ byl vypracován kolektivem autorů pro společnost 

REGENA, spol. s r.o. (Hranice) a byl mi poskytnut Ing. Ivanem Červenkou (pracovníkem SŽDC) se 

souhlasem výše uvedené společnosti. Tento provozní řád nebyl dosud publikován.  
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1. Úvod 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku optimalizace kolejiště vlečky Regena, 

která se nachází za hlavním nádražím Hranice na Moravě. Tato vlečka je využívána větším 

počtem firem, ale řešená část je používána pouze firmou Regena s.r.o.. Po zoptimalizování 

vlečky dojde ke zjednodušení provozu a zefektivnění dopravy materiálu a rychlejší 

expedici. 

1.1 Cíle bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je zoptimalizovat část vlečky Hranice na Moravě pronajatou 

firmou Regena od vlastníka České dráhy a.s.. Další cíl je návrh rekonstrukce mostního 

objektu, který se vyskytuje v kolejišti mnou řešené vlečky.   

1.2 Předmět bakalářské práce 

 Popis stávajícího stavu vlečky 

 Rekonstrukce železničního svršku kolejového lože a jeho sjednocení 

 Modernizace bezpečnostních prvků 

 Návrh mostního objektu 

1.3 Použité podklady 

 Fotodokumentace 

 Provozní řád vlečky 

 Mapy (mapy.cz) 

 Ortofotomapa 
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2. Popis stávajícího stavu
2
 

2.1 Základní údaje 

Provoz ve stanici Hranice na Moravě byl zahájen k 1. květnu roku 1845. „Železniční 

úsek tehdy financoval a zajistil výstavbu KFNB.“
 [1]

 Nyní železniční stanicí Hranice na 

Moravě prochází 2. a 3. tranzitní koridor. Schéma vedení koridoru viz obr.1. Stanice je 

považována za významný železniční uzel a to nejen z důvodu napojení na výše uvedené 

tranzitní koridory, ale také vzhledem k významu železničního úseku Hranice na Moravě – 

Púchov. „Tento úsek byl dokončen 2. května 1937 a v roce 1960 byla trať 

elektrifikovaná.“
[2]

  

Plánek stanice znázorňující možné směry jízdy viz obr. 2. 

 

 

Obr. 1. Tranzitní koridory 

 

                                                 

2
 Kapitola Popis stávajícího stavu (a její podkapitoly) byla vytvořena na základě údajů čerpaných 

z Provozního řádu dráhy – vlečky „REGENA Hranice“ a doplněna o informace a materiály získané vlastním 

studiem a zpracováním dané problematiky. 
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Obr. 2. Železniční uzel Hranice na Moravě a zájmová oblast 

2.1.1 Definice vlečky 

Vlečka je neveřejná normálně rozchodná železniční dráha, jenž je připojena do 

celostátní nebo regionální dráhy. Slouží k potřebám provozovatele dráhy nebo jiného 

podnikatele. Hlavní funkce je především spojení železniční stanice s průmyslovým 

objektem a přeprava vozových zásilek. Každá vlečka má svého provozovatele dráhy a 

provozovatele drážní dopravy (provozovatelů může být i více). Maximální dovolená 

rychlost na vlečce je povolena v=40km/h, vlečka by neměla obsahovat oblouky bez 

přechodnic s menším poloměrem než R=150m. Oblouky by neměli obsahovat převýšení.
 [3]

 

2.1.2 Vlastník vlečky 

České dráhy a.s., Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15, IČO: 70994226 

2.1.3 Provozovatel 

REGENA spol. s r.o., Hranice – Hranice I – Město, Nádražní 551, okres Přerov, PSČ 

753 01,  IČO: 60778695 

2.1.4 Přípojová stanice 

ŽST Hranice na Moravě 

2.1.5 Seznam dopravců s platnou smlouvou o provozování drážní dopravy na vlečce 

Na vlečce provozuje drážní dopravu dopravce „REGENA, spol. s r.o.“ na základě 

udělené Licence k provozování drážní dopravy. Seznam dopravců, kteří mají povolení 

k provozování drážní dopravy na vlečce od provozovatele dráhy a drážní dopravy 
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REGENA, spol. s .r.o., Nádražní 551, 753 01 Hranice; TOMI-REMONT a.s. ,Přemyslovka 

2514/4, 796 01 Prostějov; ČD CARGO, a.s., Jankovcová 1569/2c, 1701 00 Praha 7; 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice; RSPM Praha s.r.o., 

Lihovarská 1060/12, 190 0 Praha 9; SGJW Hradec Králové spol. s r.o.; Na Důchodě 

čp.1674, 500 02 Hradec Králové; SŽDC, s.o.; Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1; Traťová 

strojní společnost, a.s., Na Valše 686/18, 702 00 Ostrava Přívoz; BF LOGISTICS s.r.o., 

Beranových 65, 199 02 Praha – Letňany; VIAMONT DSP a.s., Železničářská 1385, 400 03 

Ústí nad Labem; IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 21, 779 00 

Olomouc; LOKO TRANS s.r.o., Voříškova 2, 623 00 Brno; OHL ŽS, a.s., Burešova 

938/17, 602 00 Brno, Veveří; SKANSKA a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4; SEŽEV – 

REKO, a.s., Jarní 898/50, 614 00 Brno – Maloměřice. 

2.1.6 Zaústění vlečky 

Vlečka je zaústěna v obvodu železniční stanice Hranice na Moravě celostátní dráhy 

Bohumín – Přerov koncem výhybky č. M4 v km 212,169, koncem výhybky č. M7 v km 

212,119 a koncem výhybky č. M8 v km 212,096. Vlečka je ukončena zemním zarážedlem 

kusé koleje v km 212,649. 

Do vlečky REGENA Hranice jsou zaústěny výhybkou č. M11a/b účelové koleje č. 9a 

a č. 9b a výhybkou č. M14 účelová kolej č. 11 provozovatele dráhy celostátní ve vlastnictví 

ČR, výhybkou č. M13a/b a výhybkou č. M14 je zaústěna vlečka RSPM Praha – vlečka 

Hranice. Stavební délka dráhy je 1819 m. 

Mezníkem rozdělujícím obvody odpovědnosti za zabezpečení jízdy drážních vozidel 

na styku drah je dle Přípojového provozního řádu pro dráhu – vlečku REGENA Hranice: 

Km 212,169 koleje č. 33 

Km 212,119 koleje č. 35 

Km 212,096 koleje č. 37 

Km 212,096 účelové koleje č. 9a 

Km 212,064 účelové koleje č. 9b 

Km 212,014 účelové koleje č. 11 

2.1.7 Způsob pojíždění vlečky drážními vozidly 

Na vlečce je provozována neveřejná drážní doprava za účelem přepravy materiálu. 

Jízda drážních vozidel na styku drah je organizována jako jízda posunového dílu bez 

potřeby vytvoření jízdního řádu. Obsluha vlečky je prováděna jako posun. Při obsluze 
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vlečky jsou drážní vozidla na vlečku táhnuta i sunuta. 

2.1.8 Místo přejímky a odevzdávky vozidel 

Předávka vozových zásilek od dopravců se uskutečňuje na předávkových kolejích č. 

33 a 35, které jsou společné i pro jiné spoluuživatele vlečky na základě smlouvy vzájemně 

zaústěných drah (RSPM Praha – vlečka Hranice, SŽDC, s.o., Sklad svrškového materiálu 

Hranice).  

2.2 Popis vlečky 

2.2.1 Podmínky pro jízdu drážních vozidel 

Dovolená hmotnost na nápravu:   20 t 

Přechodnost hnacích vozidel a traťová  

třída vlečky:        C 2 

Přechodnost vozů:      C 

Nejvyšší dovolená rychlost na vlečce:  15 km.h
-1 

Osvětlení vlečky:       není  

Trakční vedení na vlečce:      není  

Sklonové poměry:      0 – 20 ‰  

Nejmenší poloměr oblouku:    R 180 m 

2.2.2 Přístupové cesty na pracoviště zaměstnanců provozovatele dráhy 

Přístupová cesta na pracoviště vlečky je po zpevněné komunikaci, ve které je vlečková 

kolej č. 3, opatřená žlábkem pro okolek železničních vozidel. Silniční motorová vozidla 

mají stanovenou maximální rychlost 10 km.h
-1

. Při posunu na tuto kolej musí být v čele 

posunujícího dílu zaměstnanec řídící posun (ZDŘP, posunovač) a musí být dávána návěst  

„Pozor“ lokomotivní houkačkou. 
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2.2.3 Místa na vlečce, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor a je 

proto za jízdy vozidel nebezpečné se z nich vychylovat nebo pobývat vedle 

koleje 

Kolej 

číslo 

Staničení 

v km 
Směr 

Vzdálenost 

od osy v m 
Objekt Poznámka 

1 2 3 4 5 6 

3   vpravo 1,7 Boční rampa   

3   vpravo 3,16 
Budova pily PLR,  

schody 
6 m  

3   vpravo 1,7 Boční rampa 1,1 m x 25 m 

3   vpravo 3,16 Budova dílen údržby 25 m  

3   vpravo 3,16 Vrata dílny   

3   vpravo 1,7 
Boční rampa, dílny 

údržby 
1,2 m x 31,5 m 

5   vlevo 1,7 Boční rampa 1,2 m x  65 m 

5   vlevo 3,4 
Budova zadní  pily, 

schody 
  

5   vlevo 1,7 Boční rampa 1,1 m x 30 m 

5   vlevo 3,4 
Budova 

svařovny,schody 
  

5   vlevo 3,4 Vrata pily,schody   

5   vlevo 1,7 Boční rampa 1,1 m x 128 m 

7   vpravo 1,7 Boční rampa 1,1 m x 65 m 

7   vpravo 3,1 
Budova zadní pily, 

schody 
  

7   vpravo 1,7 Boční rampa 1,1 m x 30 m 

7   vpravo 3,1 
Budova svařovny, 

schody, vrata 
  

7   vpravo 1,7 Boční rampa 1,1 m x 128 m 

Tab. 1 Nedodržení volného schůdného a manipulačního prostoru 
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2.2.4 Koleje, jejich určení a užitná délka 

Ko

lej 

čísl

o 

Užite

čná 

délka 

v m 

Omezená polohou 

(námezníků, vyh.č., zarážedla 

apod.) 

Účel použití a jiné poznámky (snížená 

rychlost,apod.) 

1 2 3 4 

1 130 výh.č.M5, zarážedlo z kolejnic opravárenská 

2 225 výh.M12, zarážedlo z pražců odstavná kolej 

3 250 výh.č.M9, bez zarážedla 

v příjezdné komunikaci se žlábkem, max. 

rychlost 3 km.h
-1

,návěst Pozor 

5 250 výh.č.M9, bez zarážedla nakládková kolej u svařovací rampy 

7 265 výh.č.M10,zarážedlo betonové  nakládková kolej u svařovací rampy 

9a 185 

výh.M11a/b,zarážedlo 

z kolejnic 

Účelová kolej železničního jeřábu skladu 

SŽDC 

9b 39 

výh.M11a/b, vjezd do haly 

RSPM Účelová kolej na styku drah s vlečkou RSPM 

11 350 

Výh.M14,ukončená 

zarážedlem u rampy skladu 

Účelová kolej skladu SŽDC, zpevněná se 

žlábkem v živičné ploše 

31 400 výh.M1, zarážedlo z kolejnic výtažná kolej 

31

a 22 výh.M3, zarážedlo z pražců odstavná kolej 

31

b 50 výh.č.M3, zarážedlo z pražců odstavná kolej 

39 245 výh.č.M8,zarážedlo z kolejnic odstavná kolej 

Tab. 2 Užitná délka kolejí a jejich využití 
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2.2.5 Seznam výhybek 

Výhybky umožňují přechod vozidel z jedné koleje na druhou bez přerušení jízdy, 

kolejové křižovatky umožňují křížení kolejí. 

Charakteristika výhybky je dána jejím úhlem odbočení vyjádřeným poměrem nebo 

tangentou úhlu a poloměrem oblouku odbočné větve. Výhybka se skládá ze srdcovky, 

přídržnice a opornice. 

Výměníkový závěr slouží k nežádoucímu odlehnutí jazyka vlivem průjezdu, které by 

vedlo k případnému vykolejení. V ČR se používají tři typy závěrů hákový, rybinový a 

čelisťový. 

Označení 
Obsluha 

Zabezpečení Druh Úhel Svršek Pražce 
jak kdo 

1 2 3 4 5 6 7 8 

M1 ručně ZDŘP nezabezpečená J  7° A Ocel. 

M2 ručně ZDŘP nezabezpečená J  6° T Ocel. 

M3 ručně ZDŘP nezabezpečená J  6° T Ocel. 

M4 ručně ZDŘP nezabezpečená J  6° T Ocel. 

M5 ručně ZDŘP nezabezpečená J  6° T Ocel. 

M6 ručně ZDŘP nezabezpečená J  6° A Ocel. 

M7 ručně ZDŘP nezabezpečená J  7° T Ocel. 

M8 ručně ZDŘP nezabezpečená J  6° A Ocel. 

M9 ručně ZDŘP nezabezpečená J 6°  A Ocel. 

M10 ručně ZDŘP nezabezpečená J   7° A Ocel. 

M11a/b ručně ZDŘP nezabezpečená C   7° T Ocel. 

M12 ručně ZDŘP nezabezpečená J  6° A Ocel. 

M13a/b ručně ZDŘP nezabezpečená C 6° A Ocel. 

M14 ručně ZDŘP nezabezpečená J 6° A Ocel. 

Tab. 3 Tabulka výhybek 

Ručně přestavovaná výhybka je výhybka, přestavovaná přímo zaměstnancem (rukojetí 

závaží výměníku). 

Výhybky může obsluhovat pouze odborně způsobilá osoba. Výhybku není dovoleno 
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přestavovat před pohybujícími se drážními vozidly tak, aby byla ohrožena bezpečnost 

jejich jízdy. 

Všechny výhybky jsou osazený na ocelových pražcích a obsahují hákový závěr. 

Konstrukce hákového závěru se skládá ze dvou háků připevněných k jazykům spojených 

tyčí, která je protažena až k přestavníku.
 [13]

 

2.2.6 Používaná návěstní souprava 

Na vlečce není kromě výhybkových návěstidel žádná návěstní soustava. Pro řízení 

posunu na vlečce se používají ruční návěsti, dávané rukou, návěstní pomůckou (praporek, 

svítilna za snížené viditelnosti), nebo slovním pokynem, případně s použitím radiostanice. 

Snížená viditelnost je viditelnost, při níž nejsou nejméně na vzdálenost 100 m zřetelně 

viditelné předměty a osoby (v době soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, silného deště a 

v uzavřených prostorech).  

Všichni zaměstnanci dopravce pracující na vlečce musí znát návěst pro okamžité 

zastavení drážního vozidla „Stůj, zastavte všemi prostředky“ dávanou kroužením 

návěstním praporkem, jakýmkoliv předmětem, nebo i jen rukou, za snížené viditelnosti 

kroužením světlem jakékoliv barvy, kromě zelené, nebo zvukovou návěstí, tvořenou třemi 

krátkými zvuky píšťaly, trubky, houkačky, několikrát opakovanou. 

2.2.7 Přejezdy, přechody a křížení s pozemní komunikací 

Na kolejišti vlečky je jeden úrovňový přechod pro chodce přes koleje č. 2,5,7 a 9a. 

Kolej č. 3 je v příjezdné komunikaci, zpevněná asfaltovým betonem a živičnou směsí se 

žlábkem pro okolek železničních vozidel. Při posunu přes přechod a v příjezdné 

komunikaci je nutno dbát zvýšené pozornosti na provoz silničních vozidel, provoz 

portálových jeřábů a pohyb zaměstnanců na přístupové komunikaci na pracoviště, ZDŘP je 

povinen jet v čele posunujícího dílu. Kolej prochází kolem boční rampy u objektů dílen 

údržby, není zde dodržen volný schůdný a manipulační prostor, hrozí nebezpečí vstupu 

osob do provozované koleje. Řidič drážního vozidla je povinen při jízdě dávat návěst 

„POZOR“ pro upozornění osob na provozování dráhy a drážní dopravy. 

2.2.8 Elektrické osvětlení 

Odevzdávkové koleje č. 33 a 35 jsou osvětleny v rámci osvětlení žst. Hranice na 

Moravě. Osvětlení kolejiště vlečky je nedostatečné, při snížené viditelnosti je v případě 

nutnosti provozování drážní dopravy dbát zvýšené opatrnosti. Koleje vlečky RSPM Praha 
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– vlečka Hranice jsou osvětleny stožárovým osvětlením. 

2.2.9 Obsluha zabezpečovacího zařízení 

Obsluha zabezpečovacího zařízení na styku drah se provádí podle: 

 platné legislativy 

 ZDD Hranice na Moravě 

 Doplňujícího ustanovení Předpisu pro obsluhu staničních a traťových 

zabezpečovacích zařízení v ŽST Hranice na Moravě. 

Vlečka neobsahuje zabezpečovací zařízení, všechny výměny jsou ručně stavěné 

s denními návěstmi, obsluhu provádí ZDŘP, který je povinen se přesvědčit pohledem před 

jejím přestavením, zda není obsazena vozidly. 

Po ukončení posunu je nutno přestavit všechny výměny do základního postavení. 

2.2.9.1 Trakční vedení: 

Vlečka je bez trakčního vedení. 

2.2.9.2 Zjišťování volnosti vlakové cesty  

ZDŘP je povinen se před zahájením posunu přesvědčit o volnosti vlakové cesty a 

stanovit postup práce při jízdě drážních vozidel na jednotlivé koleje a seznámit s ním řidiče 

drážního vozidla. 

2.2.10 Označení drážního vozidla 

Označení pronajatého drážního vozidla při posunu na vlečce – za snížené viditelnosti 

označení bílým světlem na obou čelech vozidla. 

2.2.11 Sklonové poměry pro zajištění vozidel proti ujetí a při vykonávání jednoduché 

a úplné zkoušky brzdy, brzdící procenta 

Skutečná brzdící procenta každého vlaku se zjistí výpočtem podle vzorce: 

 

                          Celková brzdící váha vlaku 

Skutečná brzdící procenta =  -------------------------------------   . 100 

                          Celková hmotnost vlaku 

 

Celková brzdící váha vlaku brzděného průběžnou brzdou se rovná součtu všech 
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brzdících vah jednotlivých drážních vozidel a účinkující samočinnou průběžnou (tlakovou) 

brzdou zapnutou do průběžné brzdy vlaku a u vlaku s ručně brzděnými vozidly součtem 

brzdících vah jednotlivých vozidel s obsluhovanou ruční brzdou. 

Celková hmotnost vlaku se rovná součtu hmotností jednotlivých drážních vozidel 

vlaku a hmotnosti nákladu na vozidlech. Skutečná brzdící procenta vlaku musí být vyšší 

nebo alespoň rovna požadovaným brzdícím procentům, viz tabulka. 

Kolej 

číslo 
Stavební spád  v ‰ 

 

Brzdící  

procenta 

Stoupání, klesání směrem k  

1 0   Vodorovná  

1 0  Stoupání k výhybce M5 

2 0  Vodorovná  

3 0  Vodorovná  

5 0  Vodorovná  

7 0  Vodorovná 

9a 4 6 Klesání k zarážedlu  

9b 6 7 Klesání k hale RSPM 

31 0  Vodorovná 

31 4 6 Klesání k zarážedlu 

31a 0  Vodorovná 

31b 0  Vodorovná 

39 0  Vodorovná   

33 19,13 20  Stoupání k výh. M43 

35 19,13  20  Stoupání k výh. M44 

 11a 3 6 Klesání k zarážedlu skladu  

Tab. 4 Sklonové poměry přímých 

2.2.12 Místa pro uložení zarážek a podložek 

Pro zajištění odstavených drážních vozidel proti samovolnému pohybu jsou 

k dispozici zarážky, které jsou uloženy ve stojanech umístěných u kolejí předávkových č. 

33, č. 35 a v areálu vlečky v blízkosti kolejí č. 3 a č. 5.  Na hnacím vozidle jsou vždy 

minimálně dvě zarážky.  
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2.2.13 Posun současně na více místech 

Posun na více místech současně je na vlečce zakázán. 

2.3 Technické podmínky provozuschopnosti vlečky 

2.3.1 Prohlídky a měření na vlečce 

Pro zajištění provozuschopnosti vlečky se provádějí pravidelné prohlídky a měření 

staveb drah. 

Prohlídky a měření na vlečce provádí zaměstnanci vlastníka vlečky - ČD, a.s., RSM 

Olomouc na základě uzavřené smlouvy. 

Pol. Předmět a způsob prohlídky Objekt 
Časový interval 

prohlídky 

1 2 3 4 

1 Obchůzka tratí s měřením koleje všechny koleje 12 měsíců 

2 

Měření rozchodu, vzájemné 

výškové polohy kolejnicových 

pasů a směru kolejí, bez 

kontinuálního záznamu 

všechny koleje 12 měsíců 

3 

Měření výškové polohy 

kolejnicových pásů a rozchodu ve 

výhybkách 

všechny výhybky 12 měsíců 

4 Kontrola průjezdného průřezu koleje 24 měsíců 

5 Prohlídka výhybek všechny výhybky 6 měsíců 

6 Komplexní prohlídka vlečky všechny koleje 12 měsíců 

7 
Prohlídka mostů a objektů 

mostům podobným 
všechny 36 měsíců 

8 Prohlídka přejezdů a přechodů přechody a přejezdy na vlečce 12 měsíců 

Tab. 5 Tabulka prohlídek a časových intervalů 
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2.3.2 Práce v zimních podmínkách 

V rámci přípravy na provoz v zimních podmínkách je nutno provést podle potřeby 

vyčištění mezi pražcového prostoru, pohyblivých částí výhybek a koryt pod 

přestavníkovými táhly a tyčemi. Pro mazání musí být k dispozici dostatečné množství 

vhodného maziva. Pro sypání stezek zajistit posypový materiál, vhodný písek do pískovačů 

hnacích drážních vozidel a dostatečný počet prostředků pro odklízení sněhu. Odstraňování 

sněhu a ledu z výhybek provádí pracovníci dopravce řídící posun, řidiči hnacích vozidel 

před zahájením provozování dráhy a drážní dopravy, v případě kalamitních situací i další 

zaměstnanci dopravce. 

Za včasné zajištění provozuschopnosti kolejí vlečky odpovídá odborně způsobilá 

osoba. 

2.3.3 Provozování drážní dopravy v zimních podmínkách a za snížené viditelnosti 

Práce za snížené viditelnosti, za tmy, mlhy, vánice a hustého deště se smí provádět jen 

výjimečně a za mimořádných bezpečnostních opatření. 

2.3.4 Zdravotní způsobilost 

Zaměstnanci, kteří zabezpečují činnosti při provozování vlečky a organizování drážní 

dopravy na vlečce, musí splňovat zdravotní způsobilost a procházet pravidelnými 

zdravotními prohlídkami. 

2.3.5 Školení a ověřování znalostí 

Zaměstnanci, kteří zabezpečují činnosti při provozování dráhy a organizování drážní 

dopravy na vlečce a přímo vykonávají činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy se 

pravidelně zúčastňují povinného školení organizovaného dopravcem.  

Znalost tohoto PŘV nepodléhá pravidelnému ověřování znalostí, školení osob, které mají 

předepsanou znalost se provádí jednou za rok v délce 8 hodin. 

Ověřování znalostí určených pracovníků provádí osoba pověřená provozovatelem 

drážní dopravy a provozovatelem dráhy na vlečce. Ověření znalostí se provádí zkouškou 

jednou za 3 roky. Výsledek zkoušky se zapíše do výkazu o zkouškách. 
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2.4 Drážní vozidla, UTZ a mechanizace 

2.4.1 Hnací drážní vozidla 

Pro zajištění provozování drážní dopravy je na vlečce provozováno pronajaté drážní 

hnací vozidlo označené jako 702 005-0 dle smlouvy o pronájmu s DKV – Depo kolejových 

vozidel Olomouc.   

2.4.2 Tažená drážní vozidla 

Tažená drážní vozidla provozována na vlečce jsou vozy z volného oběhu, nebo vozy 

soukromých dopravců. 

2.4.3 Mechanizační a manipulační zařízení 

K provádění vykládky a nakládky železničních vozů, pro manipulace s materiálem na 

vlečce a obsluhu svařovací linky jsou na jeřábové dráze souběžné s kolejemi č. 3, 5 a 7 

provozovány na jedné jeřábové dráze 3 portálové jeřáby.  

Obsluha těchto jeřábů je zajištěna odborně způsobilými pracovníky s oprávněním 

podle platných předpisů a podle vnitřní organizační směrnice pro provoz a údržbu 

zdvihacího zařízení. 
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3. Optimalizace vlečky
3
 

3.1 Částečné odstranění stávajícího železničního svršku a předání majiteli ČD a.s. 

3.1.1 Odstranění kolejí 

Mým prvním krokem v optimalizaci kolejiště vlečky Regena bylo odstranění 

nepoužívaných kolejí, pro případné uvolnění prostoru pro vybudování nového železničního 

svršku.  

Odstranění kolejového lože bude probíhat se zřetelem na další využití kameniva, pro 

jeho případnou recyklaci a pro použití zpět do kolejového lože nebo konstrukční vrstev 

železničního spodku.
 [4]

 

Pražce použité na odstraněných kolejích, jsou převážně betonové a po odstranění 

z kolejového lože budou recyklovány, nebo využity podle svého technického stavu pro 

další stavbu. 

Staré kolejnice budou recyklovány z důvodu velkého ojetí hlavy kolejnice a 

zastaralého typu kolejnic. 

Odstraněny budou tyto koleje: 

 kolej č. 31a užitné délky 22m 

 kolej č. 31b užitné délky 50m 

 kolej č. 2 užitné délky 225m s obloukem 2R1 o poloměru 275m navazující na 

výhybku M12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3
 Kapitola optimalizace vlečky byla zpracována za pomoci ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické 

uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – projektování, a Předpisu SŽDC S3 Železniční 

svršek 
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Obr. 3 Zarážedlo na koleji 31a 

3.1.2 Zkrácení kolejí 

Zkrácená kolej byla kolej č. 39, která se nenachází v areálu vlečky, ale je provozována 

firmou Regena. Zkrácení proběhlo o 46m z km 211,846 na km 211,892. Na koleji bylo 

zrušeno i stávající zemní zarážedlo nahrazeno zarážedlem kolejnicovým. 

 

Obr. 4 Zarážedlo typ C 

S odstraněnou částí koleje bude naloženo viz. kapitola 3.1.1 Odstranění kolejí. 

3.1.3 Odstranění výhybek a napojení trati 

Po odstranění kolejí č. 31a a č. 31b bylo umožněno odstranit výhybky M2 a M3, které 

se přímo napojovali na výše uvedené koleje. 
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Jedná se o jednoduché výhybky na svršku T s úhlem odbočení 6° o poloměru 200m na 

ocelových pražcích. 

Odstraněné výhybky byly nahrazeny tečným obloukem 31R3 o poloměru 223m, délce 

oblouku 22,919m a délce tečny 11,470m. Oblouk začíná na konci přímí větve výhybky M1 

a končí tečným napojením výhybky M4 . 

Další odstranění výhybky je z důvodu po odstranění koleje č. 2, na kterou byl vjezd 

umožněn z výhybky M12 a odstraněním oblouku 11bR1. Toto odstranění bylo nahrazeno 

novým tečným obloukem 11bR1 o poloměru 270m, délce oblouku 97,885m a délce tečny 

49,486m. Oblouk začíná na konci křižovatkové výhybky M13 b/a a končí přímou o délce 

2,526m, která ústí do křižovatkové výhybky M11 b/a. 

3.1.4 Oprava vad kolejnic a výměna pražců 

Oprava vad kolejnice, kolejnice na vlečce jsou díky svému pokročilému stáří a 

častému pojíždění poškozeny a to ojetím jak bočním tak výškovým. Dále občasnými 

vlnami a vybroušenými místy na hlavě kolejnic. Proto jsem navrhl přebroušení hlav 

kolejnic po celém areálu vlečky. 
[5]  

Výměna pražců bude provedena převážně u dřevěných pražců, které se na vlečce 

vyskytují. Budou nahrazeny pražci betonovými. Práce bude prováděna za pomoci stroje 

SVP 74.1, který se specializuje na  výměnu vadných dřevěných i betonových pražců.
 [3]

 

 

Obr. 5 Příklad pražců vyskytujících se na vlečce 
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3.1.5 Úsek vracení 

Po dokončení optimalizace stávajícího stavu jsem se rozhodl, že křižovatkové výhybky 

M11 b/a a M13 b/a  a jednoduchou výhybku M14 budou navráceny zpátky z pronájmu do 

užívání firmě ČD a.s. a dalším pokračování své práce budu považovat za napojení na 

stávající stav výhybku M11 b/a. 

3.2 Souhrnné odstranění železničního svršku a jeho nahrazení svrškem S49 

3.2.1 Umístění železničního svršku 

Nový železniční svršek je napojen na stávající stav na vlečce přes křižovatkovou 

výhybku M11 b/a, poté je zaústěn do obvodu železniční stanice Hranice na Moravě 

celostátní dráhy Bohumín – Přerov koncem výhybky č. M2 v km 212,173, koncem 

oblouku 35R1 o poloměru 208m v km 212,123 a koncem oblouku 37R1 o poloměru 363m 

v km 212,095. Nový železniční svršek je ukončen kolejnicovým zarážedlem kusé koleje č. 

31v km 0,694 811. 

U výškového vedení trasy, kvůli nedostatku informací ponechávám stávající výškové 

vedení původního stavu. Pro větší přesnost a možnost zobrazení podélných profilů trati a 

skutečných příčných řezů trati by musel být nový a stávající stav podrobně zaměřen. 

3.2.2 Druh železničního svršku 

Železniční svršek tvoří jízdní dráhu pro drážní vozidlo, přenáší dynamické a statické 

zatížení do oblasti železničního spodku. Je složen z kolejnice, upevňovadel a drobného 

kolejiva kolejového pražce a kolejového lože. 

Na trati je použit železniční svršek S 49, který je složen z kolejnice tvaru S 49 (jedná 

se o širokopatní stojinou bezžlábkovou kolejnici, jejíž váha je 49kg/m). Kolejnice je 

připevněna do betonových pražců SB 8 za pomoci svěrek typu ŽS 4 a uložena na 

žebrových podkladnicích tvaru S 4pl.
 [6] [7]
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Obr. 6 Sestava železničního svršku 

 

3.2.3 Druh železničního spodku 

Z důvodu nedostatku materiálu týkajícího se geologického podloží pod vlečkou Regena 

předpokládám, že v zájmovém území se nachází soudržné zeminy. Z tohoto důvodu 

navrhuji železniční spodek typ. 2. 
[8] 

 

Obr. 7 Železniční spodek pláň tělesa železničního spodku vodorovná zemní pláň 

v oboustranném sklonu  
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3.2.4 Geometrické uspořádání vlečky 

Pod pojmem geometrické uspořádání vlečky se nachází rozchod koleje, popis délek 

přímých a jejich staničení. Popis oblouku skládající se z poloměru, délky oblouku a 

převýšení popřípadě obsahuje rozšíření rozchodu koleje. Rozšíření rozchodu koleje bylo 

zjištěno podle vzorce      
    

 
    [  ]. 

Na celé vlečce se nachází standardní rozchod 1435mm. Na vlečce bylo zavedeno nové 

staničení začínající v km 0,000 000 a končící v km 0,697 811. 

Napojení vlečky na celostátní trať je za pomoci koncem výhybky č. 2 v km 212,173, 

koncem oblouku 35R1 v km 212,123 o poloměru 208m, délky oblouku 29,923m a 

rozšířením rozchodu o 8mm,poté následuje výhybka č. 3. Poslední třetí napojení je koncem 

oblouku 37R1 v km 212,095 o poloměru 363m a délce oblouku 10,120m. Dále pokračuje 

přímou o délce 5,376m do výhybky č. 5. 

Samostatná vlečka je pak tvořena kolejí č. 39 začínající ve staničení km 0,051 700 o 

délce přímé 174,296m, navazující na oblouk 39R1 o poloměru 321m a délce oblouku 

38,051m. Oblouk končí napojením na výhybku č. 5, která je napojena na výhybku č. 4. 

Dále se vyskytuje kolej č. 1 začínající ve staničení km 0,170 155 o délce přímé 59,565m, 

navazující na oblouk 1R1 o poloměru 347m a délce oblouku 60,497m, který pokračuje 

přímou 13,721m a následuje výhybka č. 4, jenž pokračuje č. 3 a 2, následuje přímý úsek 

0,174m a oblouk 1R2 o poloměru 246m, délce oblouku 25,182m a rozšířením rozchodu o 

3mm. Následuje přímá o délce 4,905m a napojení na výhybku č. 1. Dále se vyskytuje kolej 

č. 3 začínající ve staničení km 0,027,193 o délce přímé 225,878m, navazující na oblouk 

3R1 o poloměru 441m a délce oblouku 66,766m, který pokračuje přímou 0,052m, která je 

napojena na výhybku č. 7. Kolej č. 5, která je mnou vybraná za hlavní kolej vlečky začíná 

ve staničení km 0,000 000 délka přímé je 261,121m, následuje oblouk 5R1 o poloměru 

210m, délky oblouku 59,630m a rozšíření rozchodu o 8mm. Poté je vedena přímá o délce 

0,044m která je zaústěna do výhybky č. 7, pokračující do výhybky č. 6. Z výhybky č. 6 

pokračuje přímá 0,138m, která ústí do oblouku 5R2 o poloměru 200m, délce oblouku 

56,790m a rozšíření rozchodu o 10mm. Následuje přímá o délce 1,427m a zaústění do 

výhybky č. 1. Kolej č. 7 se staničením km 0,000 000 má délku přímé 225,158m následuje 

oblouk 7R1 o poloměru 228m, délce oblouku 64,741m a rozšíření rozchodu o 5mm. 

Z oblouku vede přímá o délce 0,352m do výhybky č. 8, následující přímou 34,741m až do 

výhybky č. 6. Poslední kolej č. 31 začíná přímou vycházející z výhybky č.1 o délce 0,479m 

a následuje oblouk 31R1 o poloměru 186m, délky oblouku 260,556m, rozšíření rozchodu o 
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12mm a končí přímou o délce 31,400m ve staničení km 0,694 811. 

3.2.5 Seznam výhybek svršku S49 

Všechny nově navržené výhybky jsou výhybky jednoduché, poměrové s výměnovým 

závěrem konstrukce hákové na betonových pražcích. 

Označení 
Obsluha 

Zabezpečení Druh Poměr Poloměr Směr 
jak kdo 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ručně ZDŘP nezabezpečená J  1:7,5 190 L 

2 ručně ZDŘP Ano J 1:9  300 P 

3 ručně ZDŘP Ano J  1:11 300 L 

4 ručně ZDŘP nezabezpečená J 1:6  150 P 

5 ručně ZDŘP Ano J  1:11 300 L 

6 ručně ZDŘP nezabezpečená J  1:7,5 190 P 

7 ručně ZDŘP nezabezpečená J  1:7,5 190 P 

8 ručně ZDŘP nezabezpečená J  1:7,5 190 P 

Tab. 6 Tabulka výhybek svršek S49 

3.2.6 Seznam oblouků svršku S49 

Číslo oblouku Poloměr[m] Úhel[°] Tečna[m] Délka oblouku [m] Vzepětí[m] 

1R1 347 9,9892 30,326 60,497 1,323 

1R2 240 5,8651 12,602 25,182 0,331 

3R1 441 8,6746 33,448 66,766 1,266 

5R1 210 16,2692 30,017 59,630 2,134 

5R2 200 16,269 28,587 56,790 2,0464 

7R1 228 16,2692 32,590 64,741 2,317 

31R1 186 80,2621 156,799 260,556 48,085 

35R1 208 6,8653 12,476 24,923 0,374 

37R1 363 1,5974 5,060 10,120 0,035 

39R1 321 6,7918 19,048 38,051 0,564 

Tab. 7 Seznam oblouků svršku S49 
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3.3 Navrhnutí nového přejezdu  

3.3.1 Definice přejedu 

Přejezd je úrovňové křížení pozemních komunikací s železnicí, základní dělení je na 

trvalé a dočasné, jednokolejné, dvojkolejné a vícekolejné. Dále kolmé nebo šikmé, 

zabezpečené a nezabezpečené a jiné. U přejezdu klademe velký důraz na vyřešení žlábku 

pro průjezd okolku. Vozovku ohraničíme po obou stranách závěrnými trámci, které se 

zabezpečí proti poškození nárazu nezavěšenými šroubovkami narážecí rampou šířky 

minimálně 250mm.   

Železniční přejezdy svou samotnou existencí ohrožují bezpečnost jak železniční, tak 

silniční dopravy, proto je ze strany SŽDC stále vyvíjen tlak na snižování počtu málo 

frekventovaných železničních přejezdů.
 [10]

 

3.3.2 Konstrukční úpravy 

V koleji na přejezdu nesmí být zřizovány kolejnicové styky ani termitové svary. 

Pokud je to nutné, vloží se před přejezdem nebo za ním kolejové pole abnormální délky 

tak, aby do přejezdu bylo vloženo celé kolejové pole. 

Železniční přejezd se nemá budovat v oblouku s převýšením. Nesmí se budovat 

v koleji s obloukem, ve kterém převýšení vytváří sklon větší než 3% a směřuje proti 

podélnému sklonu pozemní komunikace, nesmí se budovat v obvodu železničních stanic 

mezi výhybkovými zhlavími, v pohyblivé části výhybky, srdcovce a přídržnici.
 [9]

 

V koleji na přejezdu se použijí příčné pražce stejného druhu a rozdělení jako v přilehlé 

koleji, nesmí se však používat měkké dřevěné pražce.Kolejové lože má mít stejnou 

tloušťku jako v přilehlé koleji. Podbíjení pražců, směrová a výšková úprava koleje 

v přejezdu se musí vykonávat zvlášť důkladně vzhledem na složitost údržby přejezdu po 

dobu provozu. 

Pro volný přechod okolků kol železničního vozidla se zřizují žlábky s ochrannými 

dřevěnými, železobetonovými nebo ocelovými prvky a úhelníky s předepsanou tvarovanou 

hranou. 
[11] [17]

 

3.3.3 Důvod navržení nového přejezdu 

Nový železniční přejezd navrhuji, kvůli poškození přejezdu stávajícího a také díky 

posunuti umístění nového železničního svršku. Nový přejezd bude navržen jako trvalý, 

dvojkolejný a nezabezpečený. Přejezd zajišťuje přejetí kolejí v oblouku 7R1 oblouku 5R1 a 
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přímou mezi výhybkami č. 8 a křižovatkovou výhybkou M11 b/a. Přejezd byl navržen o 

šířce 10m. 

Složky železničního přejezdu 

 Asfaltový beton abh tř. III, tl. 50mm 

 Koberec živičný otevřený z kameniva drc. obal. asfaltem, tl. 50mm 

 Podkladní vrstva písku 

 Betonový pražec SB 8 

 Kamenivo frakce (32-63)mm tl. 350mm 

 Zhutněná pláň 

 

Obr. 8 Poškození stávajícího železničního přejezdu 

3.3.4 Způsob řešení kolejnicového žlábku 

Způsob řešení je možný více způsoby. Za pomoci opřené kolejnice, za pomoci L-profilů, 

nebo pryžových opěrek 
[12]

. Pro své řešení jsem si vybral řešení z technických listů Z 11-

323. A to za pomoci L-profilu. 



Matěj Darda  Bakalářská práce 

25 

 

 

Obr. 9 Řešení kolejnicového žlábku 

3.4 Navrhnutí nového mostního objektu 

3.4.1 Zásady navržení železničního svršku na mostním objektu  

Kolejnice: 

 Nesmí se vyskytovat kolejnice o menší hmotnosti než v přilehlých úsecích 

 Přechodové kolejnicové styky a sváry se zřizují nejméně 4m od konce 

provizória 

Upevnění kolejnic: 

 Na mostnice popřípadě pozednice se kolejnice připevňují za pomoci žebrových 

podkladnic s úklonem úložné plochy a šířkou 200mm. 

 Podkladnice se ukládají na polyetylénové podložky. 

Pražce: 

 Do kolejového lože použití zpravidla stejný typ pražců jako v přilehlém úseku 

tratě. 

 Na mostních provizóriích, dřevěné pražce potřebné délky 

 Výběhy pojistných úhelníků, pouze dřevěné pražce 
[14]
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3.4.2 Stav a důvody pro navržení nového mostního objektu 

Stávající mostní objekt je navržen jako trámový s horní mostovkou pro jednokolejnou 

trať. Je umístěn na koleji č. 31 a nachází se v oblouku. Hlavní nosná konstrukce je tvořena 

čtyřmi ocelovými profily tvaru I. Délka mostního objektu je 3,5m. 

Kolejnice jsou uloženy a přichyceny za pomoci pevných svěrek na mostovce 

z dřevených podélně uložených pražců. Manipulační plocha kolem koleje byla tvořena po 

obou stranách ocelovými plechy o šířce 1m uchycených pomocné konstrukci z I profilů. 

Celá nosná konstrukce je vyztužena příčnými prvky tvaru L. Nosná konstrukce je 

podepřena na každém konci za pomoci podpěr a funkci ložisek zajišťovali dřevěné trámky 

uložené mezi konstrukcí podpěr a samotnou konstrukcí mostního objektu.  

Mostní objekt obsahuje po obou stranách zábradlí. 

Důvody pro navrhnutí nové konstrukce jsou nefunkční ložiska, rozebraná obslužná plocha, 

špatný stav jak nosné konstrukce mostu, tak železničního svršku. 

 

Obr. 10 Mostní objekt 
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3.4.3 Zatěžovací schéma 

Pro výpočet mostu jsem uvažoval se zatěžovacím schématem viz. Obr. 11, a 

jednotlivém zatížení od nápravy 200kN. 

 

Obr. 11 Zatěžovací schéma 

3.4.4 Navržení a výpočet 

Navržení nového mostního objektu jsem provedl jako železobetonovou vanu o šířce 

spodní desky 300mm. Uloženou na stávající podpěry. Styk mezi podpěrami a vanou bude 

doplněn o živičný asfaltový pas sloužící jako izolace. Železobetonová vana je tvořena 

betonem C 16/20, ocelí B 500B průměru 16mm. Krytí ocele jsem navrhl o tloušťce 26mm. 

 Samotný výpočet:  

 Zjištění návrhového ohybového momentu vyvozujícího zátěžovým vozidlem 

bylo zjištěno za pomoci ručního výpočtu a to na Med= 174,86 kNm. 

 Návrh plochy výztuže složeného z účinné výšky d=226mm a minimální plochy 

výztuže As,reg=1633mm
2
 

 Samotný návrh kdy jsem navrhl Ø16/100mm se skutečnou plochou výztuže 

As=2011mm
2
. 

 Únosnost desky, tímto krokem jsem došel ke konečné únosnosti desky 

Mrd=194,74kNm 

 Posouzení, proběhlo jako rozdíl hodnot Mrd a Med kdy hodnota musí být větší 

než 1. 

Číselné vyjádření 196,74kNm ≥ 174,86kNm → návrh vyhověl.
 [16] [17]
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3.5 Kalkulace ceny stavby
4
 

Kalkulace ceny stavby jsem zpracoval ve dvou krokách. Během prvního kroku jsem 

získal náklady na první krok optimalizace vlečky a to zrušení části starého železničního 

svršku a jeho následné doplnění. 

Druhý krok je kalkulace fáze odstranění stávajícího železničního svršku a jeho 

nahrazení novým svrškem S 49. V obou fázích kalkulací počítám pouze práci a materiál, 

který je potřebný pro vlastní svršek. Do kalkulace jsem nebral v úvahu cenu mostního 

objektu, případných zemních prací ani cenu železničního přejezdu vybudovaného na 

kolejích č. 7 a č. 9. Cena je vyhotovena i bez doplňujícího značení a vybaveni vlečky. 

Fáze 1. 

Profese Položka m.j. Sazba (kč) m.j Cena (kč) 

Železniční 

svršek 

Demontáž koleje včetně výhybek m 1 600 603 964 368 

Kolej nová, štěrkové lože m 15 000 121,58 1 823 760 

Kolej, směrová a výšková úprava m 8 000 121,58 972 640 

Tab. 8 Ceník fáze I. 

Fáze 1. 

Profese Položka m.j. Sazba (Kč) m.j Cena (Kč) 

Železniční 

svršek 

Demontáž koleje včetně výhybek m 1 600 2044,8 3 271 700 

Kolej nová, štěrkové lože m 15 000 2056,7 30 850 

995 

Kolej, směrová a výšková úprava m 8 000 2056,7 16 453 

864 

Výh. 1:11-300 ks 2 763 161 2 5 526 322 

Výh. 1:9-300 ks 3 651 867 1 3 651 867 

Výh. 1:7,5-190 ks 2 080 391 4 8 321 564 

Výh. 1:6-150 ks 1 840 321 1 1 840 321 

Tab. 9 Ceník fáze II. 

Celková cena za jednotlivé fáze činí fáze I. 3 760 768 Kč, fáze II. 69 916 633 Kč. 

Cena za obě fáze činí 73,7 mil. Kč. 

 

                                                 

4
  Kapitola kalkulace ceny stavby byla zhotovena za pomocí ceníku „Kros“ vydávaného ÚRS PRAHA, a.s. 

rok vydání 2002  
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3.6 Zabezpečovací zařízení  

Jako zabezpečovací zařízení na trati jsem si vybral mechanické zámky výhybek. 

Mechanický zámek se používá u ručně přestavovaných výhybek a slouží k uzamknutí 

výhybky do jednoho směru zpravidla přímého. 

Na vlečce jsem rozhodl vložit mechanicky zámek výměnový a to do výhybek č. 2, 3 a 

5. Všechny výhybky budou uzamknuty v přímém směru, aby se zamezilo výjezdu z areálu 

vlečky do celostátní dráhy.
 [13]

 

Klíče k odemknutí zámku jsou umístěny u vedoucího železniční stanice Hranice na 

Moravě a jsou vydávány na základě podpisu. Umístění klíčů bude doplněno do provozní 

zprávy vlečky Regena. 

 

Obr. 12 Výměnový zámek 
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4. Závěr 

Pro účely stávajícího provozu vlečky je návrh změny kolejového svršku a změna 

směrového řešení nepotřebný. Práce může sloužit jako případný návrh pro optimalizaci, 

která by měla proběhnout do 10-15 let. Pro stávající stav vlečky je v blízké časové době 

použitelné řešení mostního objektu, přejezdu a optimalizace rušení nevyužívaných kolejí. 

 Návrh na zhotovení celého nového železničního svršku je v nynější době 

neekonomicky, kvůli svým velkým finančním nárokům. 

 Během zpracování práce jsem dospěl k řadě námětů a rozšíření stávající projektu. 

Rozšíření by bylo možné: 

 Výškovým zaměřením jak stávajícího stavu, tak stavu nového 

 Provedení geologických průzkumů a následné řešení kolejového spodku 
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