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ANOTACE 

 

 Obsahem této bakalářské práce je prověření možnosti obnovení osobní dopravy na 

trati Petrovice u Karviné – Karviná město. V úvodu se seznamujeme s dotčeným okolím a 

stávajícím stavem trati. Následuje analýza současného stavu a návrh možného řešení. Návrh 

je rozdělen na tři části. V první části je řešen návrh nástupiště v dopravně Karviná město. 

Druhá a třetí část se zabývá samotným návrhem dvou zastávek na trati. Na závěr je uvedeno 

zhodnocení a závěrečné doporučení.  

 

 

ANNOTATION 

 

  The goal of this bachelor thesis is to analyse the possibility to start anew passenger 

transport on the railroad track between Petrovice u Karviné and Karviná město.   

The first part of my thesis describes the environment and the current condition of the track. 

An analysis of the current state and a proposal of a solution follows. The proposed solution is 

divided into three parts. The first part talks about it provides a design of a platform in 

Karviná-město. The other two parts include designs of two stops on the track. The thesis 

finishes with a final assessment and closing recommendations.  
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KEYWORDS 

  

 Railway, renewal, passenger transport, railway track, Karviná, platform, Petrovice u 

Karviné 



Tomáš Novotný   BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

1 

 

Obsah bakalářské práce: 

 

Seznam použitého značení: ........................................................................................................ 3 

1. Úvod .................................................................................................................................... 4 

1.1. Cíle bakalářské práce ................................................................................................... 4 

1.2. Zkušenosti s touto problematikou ................................................................................ 4 

1.2.1. Děčín - Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk ....................................................... 4 

1.2.2. Nysa – Głuchołazy ............................................................................................... 6 

1.2.3. Aš – Selb .............................................................................................................. 6 

1.2.4. Hrušovany u Brna – Židlochovice ....................................................................... 6 

1.3. Podklady ...................................................................................................................... 7 

2. Základní údaje o trati .......................................................................................................... 7 

2.1. Historie trati ................................................................................................................. 8 

2.2. Trať v současnosti...................................................................................................... 10 

3. Stávající stav ..................................................................................................................... 11 

3.1. Směrové vedení trati .................................................................................................. 11 

3.2. Výškové vedení trati .................................................................................................. 12 

3.3. Výhybkové konstrukce .............................................................................................. 13 

3.4. Železniční svršek ....................................................................................................... 14 

3.4.1. Kolejnice ............................................................................................................ 14 

3.4.2. Upevnění kolejnic .............................................................................................. 15 

3.4.3. Kolejnicové podpory .......................................................................................... 16 

3.5. Železniční spodek ...................................................................................................... 16 

3.5.1. Stavby železničního spodku ............................................................................... 16 

3.5.2. Malé stavby a zařízení železničního spodku ...................................................... 17 

3.6. Křížení s pozemními komunikacemi ......................................................................... 18 

3.6.1. Mimoúrovňové křížení ....................................................................................... 18 

3.6.2. Úrovňové křížení ................................................................................................ 18 

4. Analýza trati ...................................................................................................................... 22 

4.1. Petrovice škola ........................................................................................................... 24 

4.2. Petrovice zastávka ..................................................................................................... 25 

4.3. Rozbor současného stavu trati ................................................................................... 27 

4.3.1. Výhybkové konstrukce ....................................................................................... 27 



Tomáš Novotný   BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

2 

 

4.3.2. Železniční svršek ................................................................................................ 28 

4.3.3. Železniční spodek ............................................................................................... 29 

4.3.4. Staniční budova Karviná město .......................................................................... 29 

5. Návrh ................................................................................................................................. 30 

5.1. Požadavky .................................................................................................................. 30 

5.1.1. Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách ....................................................................... 30 

5.1.2. Vyhláška č. 177/1995 Sb. ................................................................................... 30 

5.1.3. Vyhláška č. 398/2009 Sb. ................................................................................... 31 

5.2. Návrh nástupišť železničních zastávek ...................................................................... 32 

5.2.1. Návrh nástupiště žst. Karviná město .................................................................. 32 

5.2.2. Návrh nástupiště zastávky Petrovice škola ........................................................ 36 

5.2.3. Návrh zastávky Petrovice zastávka .................................................................... 38 

6. Závěr ................................................................................................................................. 42 

7. Seznamy ............................................................................................................................ 43 

7.1. Seznam použité literatury .......................................................................................... 43 

7.2. Seznam obrázků ......................................................................................................... 45 

7.3. Seznam tabulek .......................................................................................................... 47 

7.4. Seznam výkresů ......................................................................................................... 47 

 

  



Tomáš Novotný   BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

3 

 

Seznam použitého značení: 

 

ČSA: Důl Československé armády 

EU: Evropská unie 

KFNB: Kaiser Franz Nord Bahn – Severní dráha císaře Ferdinanda 

MD: Ministerstvo dopravy 

MDS: Ministerstvo dopravy a spojů  

SDCO: Správa dopravní cesty Ostrava 

SŽDC: Správa železniční dopravní cesty 

žst.: železniční stanice 
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1. Úvod 

 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku možnosti využití trati Petrovice 

u Karviné – Karviná město pro osobní dopravu. Trať je v současnosti využívána jako vlečka. 

 

 

1.1. Cíle bakalářské práce 

 

 Cílem bakalářské práce je prověřit možnosti znovuobnovení osobní dopravy 

na železniční trati Petrovice u Karviné – Karviná město. Zároveň je cílem návrh řešení této 

problematiky. 

 

 

1.2. Zkušenosti s touto problematikou 

 

V České republice se ruší více železničních tratí než kdekoli v Evropě. Nejčastěji se to 

týká tratí regionálních. K obnově provozu osobní dopravy na zrušených tratích dochází 

zřídka. V nadcházejících letech je v plánu revitalizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice. 

Tato trať z hlediska počtu možných přepravených cestujících je do budoucna pro osobní 

dopravu velice perspektivní. V podkapitolách 1.2.1. až 1.2.4. jsou uvedeny příklady obnovy 

osobní dopravy na českých tratích a na tratích v pohraničí sousedních států. 

 

 

1.2.1. Děčín - Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk 

 

V roce 1905 se po trati projel první vlak. Provoz byl zrušen po druhé světové válce 

z důvodů poválečných vypořádání a část železničního svršku byla rozebrána. Na zavedení 

linky po 64 letech se domluvil Ústecký kraj s německou stranou. 5. července 2014 byl 

obnoven pravidelný provoz na trati Děčín – Bad Schandau – Sebnitz –Rumburk (viz obr. 2). 

Dopravu zde zajišťují České dráhy i německý dopravce Deutche Bahn. Zajímavostí je, že 

personál musí plnohodnotně zvládnout komunikaci jak v českém, tak v německém jazyce. 

Spoje jezdí v dvouhodinových intervalech a zajišťují je motorové jednotky řady 844 

RegioShark Českých drah a jednotky Desiro německého dopravce (viz obr. 1). 
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Obr. 1 Odshora dolů motorová jednotka Desiro a RegioShark [19], [22] 

 

 

 

Obr. 2 Schéma linky U28 [10] 
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1.2.2. Nysa – Głuchołazy 

 

Dalším příkladem je trať v česko-polském pohraničí. Po čtyřech letech došlo 

k obnovení železniční dopravy na úseku Nysa – Głuchołazy. Spoje jezdí dvakrát za den 

v každém směru o víkendu a polským státem uznané státní svátky. Zajišťuje je polský 

dopravce Przewozy Regionalne moderními motorovými jednotkami SA134 – 013 (viz obr. 3). 

Z České republiky se lze do stanice Głuchołazy dopravit spěšnými vlaky z Krnova. 

 

 

Obr. 3 Motorová jednotka SA134 - 013 dopravce Przewozy Regionalne [20] 

 

1.2.3. Aš – Selb 

 

Na trati z Aše do německého Selbu nikdy nebyl provoz zrušen, byl jen pozastaven. 

V současné době začínají úpravy nutné k znovuobnovení provozu. Dojde k opravě železniční 

stanice Aš a vlaky by se měly rozjet v prosinci letošního roku 2015. 

 

 

1.2.4. Hrušovany u Brna – Židlochovice 

 

Posledním příkladem obnovy osobní železniční dopravy je trať Hrušovany u Brna – 

Židlochovice. Provoz byl zastaven v roce 1979, v současnosti je využívána jako vlečka. 

O opětovné zprovoznění usiluje Jihomoravský kraj. Úsek navazuje na trať z Brna do Břeclavi. 

Podle studie využitelnosti by trať mohla denně převézt až 4600 cestujících v obou směrech. 
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V rámci obnovy dojde i k elektrifikaci a maximální rychlost bude zvýšena na 80 km/h. 

K revitalizaci by mělo dojít v nejbližších letech. 

 

 

1.3. Podklady 

 

· Pasport trati 

· Fotodokumentace 

· Mapy (mapy.cz) 

· Ortofotomapa 

 

 

2. Základní údaje o trati 

 

Zpočátku trať vede souběžně s úsekem trati 320 z Dětmarovic do Petrovic u Karviné. 

Po pěti stech metrech se stáčí jižním směrem do města Karviná. V minulosti trať končila 

ve stanici Karviná (dnes Karviná doly). Úsek Karviná doly až Karviná město byl zrušen 

a rozebrán. V současnosti končí 200 m za stanicí Karviná město. 

 

 

Obr. 4 Historická mapa trati Petrovice u Karviné – Karviná [13] 
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2.1. Historie trati 

 

Trať Petrovice u Karviné – Karviná město postavila společnost Severní dráha císaře 

Ferdinanda. 1. 9. 1898 byla zahájena veškerá doprava na tomto úseku. Jako důvod výstavby 

uvádí autor dráhy v projektu odtížení hlavní trati Vídeň – Bohumín – Krakov. Dalším 

důvodem bylo rozšíření průmyslu v okolí Fryštátu a doprava lázeňských hostů do jodových 

lázní Darkov. 

 

Nádražní budovu v Petrovicích postavili roku 1855 pro jednokolejnou hlavní trať 

patřící Severní dráze císaře Ferdinanda. V roce 1889 hlavní trať zdvoukolejnili. Nádraží 

v Petrovicích u Bohumína (dnes Petrovice u Karviné) se stalo výchozím bodem Karvinské 

místní dráhy KFNB. Trať dlouhá 11,4 km končila stanicí Karviná hlavní nádraží (dnes 

Karviná doly). 1. 1. 1906 byla trať zestátněna a 28. 10. 1918 se staly vlastníkem 

a provozovatelem Československé státní dráhy.  

 

 

Obr. 5 Staniční budova Petrovice na přelomu 20. století [16] 

 

Podle jízdního řádu z roku 1946 (viz obr.7) se nacházely na trati 29a stanice Fryštát 

(dnes Karviná město) a čtyři zastávky: Ráj, Darkov lázně, V Lipinách a jedna zastávka beze 

jména, později zvaná Karviná – Stalingrad. Provoz zajišťovala nejprve parní lokomotiva typu 

310, motorové vozy se začaly objevovat v třicátých letech 20. století. 



Tomáš Novotný   BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

9 

 

 

Obr. 6 Stanice Karviná město v běžném provozu [13] 

 

Obr. 7 Jízdní řád z roku 1946 [7] 

 

V roce 1959 byla zrušena trať v úseku Karviná město – Karviná doly, aby byl uvolněn 

prostor pro stavbu nové železnice z Dětmarovic do Karviné. Zrušenou část trati nám stále 

připomínají některé dochované stavby, železniční most přes řeku Mlýnku, dnes využíván jako 

chodník, nebo zastávka Ráj jako prodejna a z nádražní budovy Darkov lázně je rodinný dům. 

Kolem celé trati jsou stále vidět tzv. hektometrovníky (viz obr. 8), které udávaly vzdálenost 

od výchozí stanice. 

 

V provozu zůstal železniční úsek Karviná město – Petrovice u Karviné dlouhý 

5,28 km a osobní doprava zde byla ukončena k 27. 5. 1962. Od platnosti jízdního řádu 

1963/1964 je trať využívána v nákladní přepravě. Od roku 1974 se začala provozovat 

 vlečková doprava. 1. 1. 2003 se stala vlastníkem a provozovatelem trati SŽDC, s.o./ČD. 
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Obr. 8 Pozůstatek náspu s hektometrovníkem po zrušené části trati [7] 

 

 

2.2. Trať v současnosti 

 

Dnes končí trať asi dvě stě metrů za stanicí Karviná město. Je využívána jen 

nákladními přepravci při manipulaci nákladních vlaků na vlečce. Parní vlak zde uvidíme 

jednou v roce, kdy je jeho jízda součástí celoměstských oslav Dny Karviné (viz obr. 9). 

 

 

Obr. 9 Historická jízda ke Dnům Karviné [7] 
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3. Stávající stav 

 

Trať začíná ve staničení 0,481 km udávajicí vzdálenost od stanice Petrovice u Karviné 

v nadmořské výšce 229,07 m. Trať je dlouhá 5,28 km a končí ve stanici Karviná město 

ve výšce 239 m nad mořem. Výškový rozdíl počátečního a koncového bodu je 9,93 m.  

 

 

3.1. Směrové vedení trati 

 

 Celková délka trati je 4 779 m. Z toho je pět přímých úseků o celkové délce 

3 685,48 m. Dále se na trati nachází pět levostranných a dva pravostranné oblouky 

s přechodnicemi i bez přechodnic. Poloměry směrových oblouků jsou v rozmezí 180 m až 

470 m. Průběh směrového vedení je obsažen v tab. 1 a ve výkresu 1. Přehledná situace. 

 

 

Tab. 1 Směrové vedení trati 
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3.2. Výškové vedení trati 

 

 Počátečních 212 m trať mírně klesá do svého nejnižšího bodu. Poté začne stoupat 

a asi po 100 m ve staničení 0,800 km se nachází nejvyšší násyp o výšce až 6 m. Následuje 

největší stoupání 21,3‰ a nejvyššího bodu dosáhne přibližně ve staničení 1,750 km. Rozdíl 

nejvyššího a nejnižšího bodu činí 15,52 m. V úseku 1,750 km až 3,200 km trať klesá. 

Dosáhne zde největšího klesání 16,47‰. 

 

Na trati se nachází 15 výškových oblouků, z toho je 7 údolnicových a 8 vrcholových. 

Poloměry se liší, jsou v rozmezí 2500 m až 7500 m. Podrobnější informace jsou zobrazeny 

v tab. 2 a ve výkresu 2. Přehledný podélný profil. 

 

 

Tab. 2 Výškové vedení trati 
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3.3. Výhybkové konstrukce 

 

 V celém úseku se nachází šest výhybkových konstrukcí. Jsou značeny velkým 

písmenem V a číslicí 1 až 6 od počátku staničení (např. V1 viz obr. 10). Tři výhybkové 

konstrukce slouží k napojení firem na železniční trať. Zbývající tři patří k dopravně Karviná 

město. Více informací je uvedeno v tab. 3.  

 

 

Tab. 3 Výhybkové konstrukce 

 

Obr. 10 Výhybková konstrukce V1 (zdroj: vlastní fotodokumentace) 
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3.4. Železniční svršek 

  

 Kolejový rošt je tradiční konstrukce, je uložen ve štěrkovém kolejovém loži. Kolejnice 

jsou upevněny nepřímo, podkladnice k pražcům upevňují samostatné šrouby. 

 

 

3.4.1. Kolejnice 

 

Po celé délce trati jsou položeny širokopatní kolejnice typu S49, výhybky V4, V5 a V6 

tvoří konstrukce z kolejnice typu T. Ocelové spojky se šrouby spojují styky kolejnic. 

Z bližšího prozkoumání pojížděné kolejnice jsou viditelné vady, například v obloucích 

viditelné boční ojetí a na stykách zvlnění hlavy kolejnice (viz obr. 11).  

 

 

Obr. 11 Viditelné zvlnění hlavy kolejnice na stykách (zdroj: vlastní dokumentace) 
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3.4.2. Upevnění kolejnic 

 

 Na trati byly využity dva typy podkladnic. Žebrové podkladnice (viz obr. 12) se 

vyskytují na větší části trati, kolejnice k nim připevňují svěrkové šrouby a ŽS svěrky. 

Na konci trati ve stanici Karviná město byly použity starší typy podkladnic – rozponové (viz 

obr. 13), kolejnice jsou připevněny svěrkami typu T. 

 

 

Obr. 12 Žebrová podkladnice (zdroj:vlastní fotodokumentace) 

 

Obr. 13 Rozponová podkladnice (zdroj:vlastní fotodokumentace) 
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3.4.3. Kolejnicové podpory 

 

 Na tento železniční svršek byly použity nejčastěji využívané podpory na českých 

tratích, a to příčné pražce. V úseku dopravny Karviná město jsou místy využity pražce 

dřevěné. Na zbylou část trati byly položeny železobetonové pražce typu SB5. Až na dva 

úseky trati je použito rozdělení pražců typu c. U tohoto typu betonových i dřevěných pražců 

se stykovanou kolejí je vzdálenost jednotlivých vnitřních pražců 670 mm a je jich 36 kusů. 

Dva krajní pražce jsou vzdáleny 529 mm. Zbývající dva úseky odpovídají typu d – 39 

vnitřních pražců ve vzdálenosti 611 mm a dva krajní pražce vzdálené 645 mm. 

 

 

3.5. Železniční spodek 

 

V úseku 0,481 km až 1,200 km je terén členitý, proto dosahuje násyp výšky až 6 m. 

Zářez nepřesáhne 3 m. Od staničení 1,200 km trať kopíruje terén. Rozdíl nivelety trati 

a terénu nepřesáhne 1,5 m. Mocnosti a složení jednotlivých vrstev tělesa železničního spodku 

nejsou známy.  

 

 

3.5.1. Stavby železničního spodku 

 

Na trase se nachází 15 železobetonových propustků, které slouží k odvedení srážkové 

vody z polí a zemního tělesa. Jsou sestaveny z kruhových trub ZTR (viz obr. 14). Stav 

některých z nich zřejmě již nesplňuje funkci z důvodů zanesení naplavenin z polí a zarůstání 

vegetací.  

 

Z jiných staveb železničního spodku stojí za zmínku rampa v Karviné město. Rampa 

je dnes už zarostlá vegetací a v současnosti se nepoužívá. Zárubní, opěrné zdi, obkladní zdi, 

nástupiště se v řešeném úseku nevyskytují. 
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Obr. 14 Trubní propustek (zdroj:vlastní fotodokumentace) 

 

 

3.5.2. Malé stavby a zařízení železničního spodku  

 

Na trase jsou umístěna dvě zarážedla. První z nich je umístěno na vedlejší koleji 

u vlečky ke skladu firmy SALTAGRO, a.s. přibližně ve staničení 1,800 km (viz obr. 15). 

Druhé je na konci trati ve staničení 5,280 km. 

 

 

Obr. 15 Zarážedlo (zdroj:vlastní fotodokumentace) 
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Prostor stanice Karviná město býval oplocen vlnitým plechem pomocí úhelníků. Dnes 

se už na některých místech nevyskytuje. Oplocení je přerušeno dvěma branami. Brána 

u staniční budovy umožňuje vstup do kolejiště. Druhá brána spojuje ulici Rudé armády 

s kolejištěm. Tato brána je v současnosti uzamčena. 

 

 

3.6. Křížení s pozemními komunikacemi 

 

Pozemní komunikace kříží trať celkem pětkrát. V jednom případě se jedná 

o mimoúrovňové křížení. V ostatních případech jde o úrovňové křížení.  

 

 

3.6.1. Mimoúrovňové křížení 

 

V Karviné kříží řešenou železniční trať ulice Havířská. Komunikace je vedena 

na mostním objektu. Mostní konstrukce je třípolová železobetonová. 

 

 

3.6.2. Úrovňové křížení 

 

U úrovňových křížení jsou jednokolejné přejezdy označeny svislou dopravní značkou  

A32a, u dvoukolejného přejezdu svislou dopravní značkou A32b. Jedná se o výstražné kříže. 

Spolu s tímto označením je ještě použito značení P6 ,,Stůj, dej přednost v jízdě‘‘ (viz obr. 16). 

Železniční svršek na přejezdu je konstruován z kolejnic S49 upevněných ŽS svěrkami 

k žebrové podkladnici. Podpory jsou železobetonové pražce SB5.  

 

 

Obr. 16 Svislé značení přejezdů [15] 
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Přejezd č. 1 

První z přejezdů je dvoukolejný a nachází se ve staničení 1,688 km. Přejezd křižuje trať 

ve směrovém oblouku. Rozchod koleje je normální 1435 mm. Maximální rychlost silničních vozidel 

přes přejezd je 20 km/h. Nejvyšší traťová rychlost je 40 km/h. 

 

 

Obr. 17 Přejezd č. 1 (zdroj: mapy.cz) 

 

Přejezd č. 2 

Přejezd číslo dvě se nachází ve staničení 1,879 km. Trať je v přímém úseku a klesá 

ve sklonu 4,65‰. Kříží polní účelovou komunikaci se štěrkovou vozovkou pod úhlem 40°. 

Přejezdová konstrukce má shodnou délku i šířku, a to 5 m.  Povrch přejezdové konstrukce je 

živičný. Maximální rychlost na přejezdu je 20 km/h u silničních vozidel a 40 km/h u drážních 

vozidel. Rozhledové poměry jsou patrné v tab. 4.  

 

 

Tab. 4 Rozhledové poměry přejezdu č. 2 
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Obr. 18 Přejezd č. 2 (zdroj: mapy.cz) 

 

Přejezd č. 3 

Ke třetímu úrovňovému křížení dochází ve staničení 2,895 km. Trať se nachází 

v přímém úseku, kříží komunikaci v úhlu 50° a ve sklonu -3,1‰. Jedná se o místní účelovou 

komunikaci s živičným povrchem. Při přejíždění přejezdu nesmí silniční vozidla přesáhnout 

rychlost 20 km/h. Drážní vozidla musí dodržovat nejvyšší traťovou rychlost 40 km/h. 

Konstrukce přejezdu má živičný povrch a je 5 m dlouhá a 5 m široká. Rozhledové poměry 

jsou patrné v tab. 5. 

 

 

Tab. 5  Rozhledové poměry přejezdu č. 3 
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Obr. 19 Přejezd č. 3 (zdroj: mapy.cz) 

 

Přejezd č. 4 

Posledním úrovňovým křížením je křížení s místní účelovou komunikací s živičným 

povrchem ve staničení 3,058 km. Úhel křížení je 65° a sklon trati je -3,1‰. Konstrukce 

přejezdu má délku a šířku 5 m, a je také pokryta živičným povrchem. Maximální rychlost 

silničních vozidel je 20 km/h. Nejvyšší rychlost drážních vozidel je 30 km/h. Rozhledové 

poměry naleznete v tab. 6. 

 

 

Tab. 6 Rozhledové poměry přejezdu č. 3 
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Obr. 20 Přejezd č. 3 (zdroj: mapy.cz) 

 

 

4. Analýza trati 

 

Trať má z hlediska osobní dopravy veliký potenciál. V Karviné se podél železnice 

nachází mnoho firem. Pracovníci těchto podniků dojíždějící z Petrovic u Karviné budou moci 

využívat ranní spoje na cestu do práce. Po pracovní době se pomocí tohoto spojení zase budou 

vracet domů. Železniční trať mohou využívat také žáci a studenti. V Karviné je Obchodně 

podnikatelská fakulta Slezské univerzity, osm středních škol a v Petrovicích soukromá Střední 

škola DAKOL. Trať by mohli využívat i cyklisté. Napojení na síť cyklostezek okolo stanice 

Karviná město je hned ve vedlejší ulici Rudé armády (viz obr. 21 a 22). Cyklostezky protínají 

všechna strategická místa, jako jsou například lázně Darkov, zámek Karviná Fryštát, místní 

černouhelné doly Darkov a závod ČSA.  
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Obr. 21 Síť cyklostezek v Karviné (zdroj: mapy.cz) 

 

Obr. 22 Legenda sítě cyklostezek v Karviné (zdroj: mapy.cz) 

 

 Současná traťová rychlost je 40 km/h, je omezena rozhledovými poměry 

na nezabezpečených přejezdech. Přejezd č. 4 ve staničení 3,058 km dokonce počítá jen 

s rychlostí 30 km/h. Bez rekonstrukce a zabezpečení světelnou signalizací přejezdů není 

navýšení rychlosti možné. 
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Jako nejvhodnější drážní vozidlo pro tuto trať se jeví motorová jednotka typu 

RegioNova řady 814 (viz obr. 23). Jedná se o rekonstrukci motorových vozů řady 810 

a přípojného vozu 010. Jednotka je složena ze dvou vozů motorového a řídicího. Řídicí vůz je 

nízkopodlažní a umožňuje bezbariérový nástup cestujícím s omezenou schopností pohybu. 

Cyklisté zde mají prostor pro uložení svých jízdních kol. 

 

 

Obr. 23 Typový výkres Motorové jednotky řady 814 [14] 

 

Mezi žst. Petrovice u Karviné a Karviná město budou umístěny dvě zastávky. Detaily 

k zastávkám jsou v podkapitolách 4.1. Petrovice škola a 4.2 Petrovice zastávka. 

.  

 

4.1. Petrovice škola 

 

První oblast využitelná pro osobní dopravu byla zvolena u přejezdu č. 1. Zastávka 

může být umístěna ve směru z Petrovic u Karviné jen napravo od kolejiště. Vlevo to není 

možné z důvodu zde stojící vlečky ke skladu firmy SALTAGRO, a.s.. Vpravo za přejezdem 

by železniční vozidlo stálo na výhybce V1 (viz obr. 24 Zelená varianta). Jediná možnost 

umístění je vpravo před přejezdem (viz obr. 24 Modrá varianta). 
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Obr. 24 Umístění zastávky Petrovice škola (zdroj: Google Earth) 

 

Ve vzdálenosti 600 m od zastávky se nachází Vyšší odborná škola a střední škola 

DAKOL. Tuto školu navštěvuje v současnosti kolem 1200 žáků z Karviné, Orlové, 

Bohumína, Havířova, Českého Těšína a okolí. Zastávku mohou tudíž využívat žáci z Karviné. 

Cesta autobusem trvá delší dobu, než by trvala cesta vlakem. 

 

370 m od zastávky se nachází areál společnosti ZE – FA, s.r.o.. Zabývá se 

zemědělskou činností a prodejem zemědělských plodin. V budovách firmy se nachází také 

menší truhlářství SI – PA. 

 

 

4.2. Petrovice zastávka  

 

Pozice byla zvolena před přejezdem č. 3 na levé straně. Oblastí vyznačené na obr. 25 

neprochází žádná linka hromadné městské dopravy. Bez auta se obyvatelé do centra Karviné 

nedostanou. Obyvatelům bydlícím nejdále od zastávky by pěšky trvala nejdéle 10 minut.  
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Obr. 25 Umístění zastávky Petrovice zastávka (zdroj: Google Earth) 

 

V blízkosti zastávky se nachází pobočka firmy ArcelorMittal, a.s.. Název pobočky je 

Jäkl Karviná, a.s.. Vyrábí se zde tenkostěnné profily a trubky. Firma byla založena v roce 

1918. Název firmy se k ní váže už od roku 1922, kdy firmu převzal rýmařovský kovář Jäkl. 

V současné době ve firmě pracuje 435 zaměstnanců. 

 

V okolí zastávky se nachází také areál firmy Martin Kolek, s.r.o.. Firma se zabývá 

vnitrostátní i mezinárodní kamionovou dopravou. Ve vzdálenosti 1 km od zastávky  mají 

sídlo další firmy SAPLER, a.s. a NICROMET, s.r.o.. První z nich je zaměřena na výrobu 

hliníkových slitin. Druhá jmenovaná vyrábí reklamní tašky s potiskem, zaměstnává převážně 

osoby se zdravotním postižením. 
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4.3. Rozbor současného stavu trati 

 

Současná trať je v dobrém stavu. Jenom je nutné provést údržbu odvodnění, výměnu 

poškozených pražců a upevnění, výměnu starších typů výhybkových konstrukcí. 

 

 

4.3.1.  Výhybkové konstrukce 

 

Výhybkové konstrukce V1, V2 a V3 neslouží k přímému provozu na trati. Slouží 

k napojení průmyslových firem na železniční trať. Výhybková konstrukce V2 vyžaduje 

obměnu pražců a úpravu kolejového lože (viz obr. 26). Obměna závisí na domluvě 

s provozovatelem firemní vlečky. Výhybkové konstrukce V4, V5 stupňové soustavy T budou 

nahrazeny výhybkovými konstrukcemi soustavy S 49 II. generace. Jedná se o jednoduché 

výhybkové konstrukce J49 – 1:7,5 – 190. Výhybková konstrukce V6 bude zrušena. 

 

 

Obr. 26 Výhybková konstrukce V2 (zdroj:vlastní fotodokumentace) 
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4.3.2. Železniční svršek 

 

Železniční svršek je skoro v celé části vyhovující, je jen pár míst, kde je nutná oprava. 

V žst. Karviná město dojde ke zrušení koleje č. 1. od staniční budovy a dále vlečky do areálu 

firmy KOVONA SYSTEM, a. s.. Podle vyjádření firmy KOVONA SYSTEM, a.s. se 

do budoucna nepočítá s jejím využitím. 

 

Kolejnicové podpory 

Úseky s dřevěnými pražci jsou již nevyhovující. Dřevěné pražce musí být nahrazeny 

betonovými typu SB8 P (viz obr. 27).  

 

 

Obr. 27 Betonový pražec SB8 P [23] 

 

Upevnění kolejnic 

V úsecích, kde jsou použity rozponové podkladnice, budou navrženy podkladnice 

ploché žebrové s pružnými svěrkami (viz obr. 28). 

 

 

Obr. 28 Žebrové podkladnice S 4 pl s pružnými svěrkami Skl 12 [8] 
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Kolejnice 

Stávající kolejnice S49 v celé části zůstanou. V místech železničních přejezdů, 

navrhovaných zastávek a úseku dopravny Karviná město budou kolejnice provedeny jako 

bezstykové. Na ostatních úsecích zůstanou kolejnice stykované. 

 

Kolejové lože 

Kolejové lože zůstane nezměněno. 

 

 

4.3.3. Železniční spodek 

 

Tvar tělesa kolejového spodku zůstane nezměněn. Zanesené propustky a příkopy musí 

být vyčištěny, aby splňovaly svoji funkci. Oplocení v dopravně Karviná město bude 

zrekonstruováno. Chybějící části oplocení budou doplněny novým. Přístupová cesta 

ke kolejišti bude jak brankou napravo od staniční budovy, tak i bránou z ulice Rudé armády. 

 

4.3.4. Staniční budova Karviná město 

 

Staniční budova Karviná město je v dezolátním stavu. Pokud dojde v budoucnu 

k obnovení osobní dopravy na trati, bude muset být opravena nebo stržena. V současném 

stavu ohrožuje zdraví osob (viz obr. 29) 

 

 

Obr. 29 Staniční budova Karviná město (zdroj: vlastní fotodokumentace) 
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5. Návrh 

 

 

5.1. Požadavky 

 

Návrh železničních zastávek musí respektovat podmínky stanovené zákony, 

vyhláškami, normami a dalšími předpisy. Nejdůležitější z nich je zákon č. 266/1994 Sb. 

o drahách. Dále vyhláškou Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb. a vyhláškou Ministerstva 

pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

 

 

5.1.1. Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách 

 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 

Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního 

soudu uveřejněného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb.,  zákona č. 103/2004 Sb.,  zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 

Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.  191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 

č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., 

zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 

Sb. a zákona č. 250/2014 Sb. 

 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy EU a přímo upravuje podmínky pro 

stavbu drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových, a stavby na těchto 

drahách.  

 

 

5.1.2. Vyhláška č. 177/1995 Sb. 

 

Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 

ve znění vyhlášky MD č. 243/1996 Sb., vyhlášky MDS č. 346/2000 Sb., vyhlášky MDS 
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č. 413/2001 Sb., vyhlášky MD č. 577/2004 Sb., vyhlášky č. 58/2013 Sb. a vyhlášky č. 8/2015 

Sb. 

 

Tato vyhláška Ministerstva dopravy popisuje množství podmínek a požadavků 

týkajících se drah. Pro navrhování zastávek jsou nezbytné podmínky na vybavenost 

železničních stanic a zastávek. Zastávky musí být vybaveny nástupišti, prostorami pro 

cestující, bezbariérovým přístupem na nástupiště, včetně hmatového nebo akustického 

vyznačení přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

osvětlením prostoru pro cestující. 

 

 

5.1.3. Vyhláška č. 398/2009 Sb. 

 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Mezi osoby s omezenou schopností pohybu a orientace patří osoby na invalidním 

vozíku a jinak tělesně, zrakově nebo sluchově postižené, osoby v pokročilém věku a těhotné 

ženy. 

 

Nástupištní šikmé rampy zastávek musí splňovat tuto vyhlášku. Rampy musí být 

bezbariérové. Níže jsou uvedeny jednotlivé podmínky nutné k návrhu šikmých ramp. 

 

 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

· Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí být 

nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %). 

· Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 

1500 mm. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa. 

· Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše 

v poměru 1:50 (2,0%). 

· Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí mít 

podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty zvláštního 

určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením. 
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· Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez výškových 

rozdílů. 

· Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, 

doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm 

začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí 

být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí 

umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření. 

Řešení pro osoby se zrakovým postižením 

· Bezbariérové rampy vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu, či sokl 

výšky nejméně 300 mm, nebo ve výši 100 až 250 mm pevnou zarážku pro bílou hůl 

jako je spodní tyč zábradlí, nebo podstavec a ve výši 1100 mm nad pochozí plochou 

pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení. Pevná zábrana nebo 

zarážka musí být umístěna tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu zrakově 

postižených osob do průmětu prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru 

a 2100 mm v interiéru. 

 

 

5.2. Návrh nástupišť železničních zastávek 

 

Samotný návrh je rozdělen do tří částí. První část je zaměřena na stanici Karviná 

město, kde je nutná výstavba nástupiště. Druhá a třetí část se zabývá návrhem jednotlivých 

zastávek. 

 

5.2.1. Návrh nástupiště žst. Karviná město 

 

Žst. Karviná město se nachází v přímém úseku ve sklonu 0,5‰. Ve stanici jsou 

navržena dvě nástupiště. První z nich je 80 m dlouhé a 3 m široké. Bude určeno pro obsluhu 

motorových jednotek RegioNova, tak vlaků při historických jízdách. Druhé nástupiště má 

délku 60 m, šířku 3 m. Bude sloužit pro obsluhu jednotek RegioNova. 

 

Obě nástupiště jsou sestavena z prefabrikátů firmy ŽPSV OHL GROUP. Spodní 

stavba nástupišť je konstruována z nástupištních bloků L (viz obr. 30). Tyto bloky nahrazují 

nástupištní zítku SUDOP složenou z úložných bloků U65, U85, U95, nástupištní tvárnice 
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Tischer a výplňové desky D1, D2, D3. Bloky L jsou uloženy na podkladní beton tloušťky 100 

mm. V horní části mají zabetonované ocelové hmoždinky, které slouží k spojování bloků. 

Horní část nástupiště je tvořena konzolovými deskami KS 150 AZZ 202 – 19. Nástupní hrana 

desky je vzdálena 1670 mm od osy koleje a je ve výšce 550 mm od temene kolejnice. Desky 

mají na povrchu varovný pás sloučený s vodící linií šířky 400 mm a vzdálené 800 mm 

od okraje. Tyto desky jsou 150 cm dlouhé a 1 m široké. Desky se pokládají na nástupištní 

bloky L a na nenamrzavý odolný materiál. Zbývající 1,5 m je vydlážděn zámkovou dlažbou 

tloušťky 60 mm se stejným vzorem jako povrch desek KS 150 (viz obr. 30). Nástupiště je 

ukončeno chodníkovým obrubníkem uloženým do betonového lože. Detaily konstrukce jsou 

patrné ve výkresu 5. Příčné řezy Karviná město. 

 

 

Obr. 30 Vlevo deska KS 150, vpravo blok L [23] 

 

 Na konci nástupišť a u svahů je zřízeno zábradlí o výšce 1000 mm. Chrání cestující 

od pádu ze svahu (viz obr. 31). 
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Obr. 31 Navržené zábradlí (zdroj: vlastní tvorba) 

 

Příchod na nástupiště je bezbariérový. Je zajištěn dvěma šikmými rampami o délce 

8,9 m a šířky 1,5 m. Rampy jsou navrženy ve sklonu 1:16 (6,25%). Po obou stranách mají 

jednotlivé rampy zábradlí s madly o výšce 900 mm (viz obr. 32 a 33). Spodní hrana zábradlí 

je ve výšce 150 mm a plní funkci zarážky pro bílou hůl nevidomých. 

 

 

Obr. 32 Napojení šikmých ramp na nástupiště ve stanici Karviná město (zdroj: vlastní tvorba) 
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 Obr. 33 Pohled na šikmou rampu ve stanici Karviná město (zdroj: vlastní tvorba) 

 

Na konci nástupišť budou nahrazeny desky KS 150 AZZ 202 – 19 deskami KS 230 

V AZZ 210 – 19. Tyto desky mají nedokončený varovný pás sloučený s vodící linií. Je 

ukončený 200 mm od kraje desky. Na straně má navíc varovný pás o velikosti 

850 mm x 400 mm (viz obr. 34). 

 

 

Obr. 34 Ukončení nástupiště ve stanici Karviná město (zdroj: vlastní tvorba) 

 

Na rampy navazuje úrovňový přechod přes staniční koleje. Tento přechod je 

konstruován ze zádlažbových panelů (vnitřního LP A a vnějšího LP B) firmy ŽPSV OHL 

GROUP (viz obr. 35). Zbylý prostor mezi vnějšími panely je vyplněn zámkovou dlažbou. 

 

 

Obr. 35 Přechod přes staniční koleje [23] 
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Na obou stranách stanice je navržen nástupištní přístřešek. Přístřešky mají půdorys 

4,5 m x 2 m. Je proveden ve tvaru U z prefabrikátů firmy ŽPSV OHL GROUP. Firma ŽPSV 

OHL GROUP vyrábí nástupištní přístřešky na zakázku. Jednotlivé dílce přístřešku jsou velice 

odolné. Povrch dílců je tvořen antivandalovým, oboustranným a hlubokým dezénem. Uvnitř 

přístřešku je namontována lavička a odpadkový koš. Montáž celé konstrukce se provádí 

na předem připravenou monolitickou desku o stejných rozměrech. 

 

 

5.2.2. Návrh nástupiště zastávky Petrovice škola 

 

Výběr prostoru pro zastávku byl velmi složitý. V nejideálnějším místě brání umístění 

výhybka V1. Tato výhybka napojuje areál skladu firmy SALTAGRO, a.s.. Vozidlo by stálo 

při nástupu a výstupu cestujících na výhybce. Proto byl zvolen prostor ve staničení 1.619 km 

– 1,679 km. Směrové podmínky zde nejsou ideální. Zastávka se nachází z části v oblouku 

o poloměru 470 m, přechodnici a přímém úseku. Nástupiště je navrženo 60 m dlouhé a 3 m 

široké. Nachází se v zářezu, ve sklonu 10‰ a je pravostranné.  

 

U konstrukce nástupiště jsou použity prefabrikáty firmy ŽPSV OHL GROUP. Spodní 

stavba nástupiště je konstruována z nástupištních bloků L. Bloky L jsou uloženy na podkladní 

beton tloušťky 100 mm. Horní část nástupiště je tvořena konzolovými deskami KS 150 AZZ 

202 – 19. Nástupní hrana desky je vzdálena 1680 mm od nakloněné osy koleje a je ve výšce 

550 mm od temene kolejnice. Desky mají na povrchu varovný pás sloučený s vodící linií 

šířky 400 mm a vzdálené 800 mm od okraje. Tyto desky jsou 150 cm dlouhé a 1 m široké. 

Desky se pokládají na nástupištní bloky L a na nenamrzavý odolný materiál. Zbývající 1,5 m 

je vydlážděn zámkovou dlažbou tloušťky 60 mm se stejným vzorem jako povrch desek KS 

150. Nástupiště je ukončeno chodníkovým obrubníkem uloženým do betonového lože. 

Detaily konstrukce jsou patrné ve výkresu 8. Příčné řezy Petrovice škola. 

 

Celé nástupiště je odvodněno směrem ven z kolejiště ve spádu 1% do příkopu. Příkop 

je vydlážděn odvodňovacími tvárnicemi TBM 53 - 30. Svah zářezu je svahován v poměru 

1:1,5. 
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 Na koncích nástupiště a u příkopu je zřízeno stejné zábradlí jako u nástupišť ve stanici 

Karviná město. Odděluje nástupiště od okolní krajiny. Chrání cestující od pádu do příkopu 

(viz obr. 31). 

 

Nástupiště je napojeno na stávající silniční trať šikmou rampou. Rampa je navržena 

ve sklonu 1:16 (6,25%). Je 7,87 m dlouhá a 1,5 m široká. Překonává převýšení 490 mm. 

Po obou stranách rampy je navrženo zábradlí s madly o výšce 900 mm (viz obr. 36 a 37). 

Spodní hrana zábradlí je ve výšce 150 mm a plní funkci zarážky pro bílou hůl nevidomých. 

 

 

Obr. 36 Pohled na šikmou rampu u zastávky Petrovice škola (zdroj: vlastní tvorba) 

 

Obr. 37 Napojení šikmé rampy na nástupiště zastávky Petrovice škola (zdroj: vlastní tvorba) 

 

Na koncích nástupiště bude nahrazena deska KS 150 AZZ 202 – 19 deskou KS 230 

V AZZ 210 – 19 (viz obr. 38). Tato deska má nedokončený varovný pás sloučený s vodící 

linií. Je ukončený 200 mm od kraje desky. Na straně má navíc varovný pás o velikosti  

850 mm x 400 mm. 
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Obr. 38 Ukončení nástupiště zastávky Petrovice škola (zdroj: vlastní tvorba) 

 

Nástupištní přístřešek je navržen o půdorysu 4,5 m x 2 m. Je proveden ve tvaru U 

z prefabrikátů firmy ŽPSV OHL GROUP. Firma ŽPSV OHL GROUP vyrábí nástupištní 

přístřešky na zakázku. Uvnitř přístřešku je namontována lavička a odpadkový koš. Montáž 

celé konstrukce se provádí na předem připravenou monolitickou desku o stejných rozměrech. 

 

 

5.2.3. Návrh zastávky Petrovice zastávka 

 

Zástavka č. 2 je umístěna nalevo ve směru staničení v mnohem lepších směrových 

podmínkách než Petrovice škola. Nástupiště je 60 m dlouhé a 3 m široké ve staničení 

2,817 km až 2,877 km. Nachází se v přímém úseku a ve směru staničení klesá ve sklonu 3‰. 

Niveleta je v mírném násypu nepřesahující 1,5 m.  

 

Konstrukce nástupiště je stejná jako u zastávky Petrovice škola. U konstrukce 

nástupiště jsou použity prefabrikáty firmy ŽPSV OHL GROUP. Spodní stavba nástupiště je 

konstruována z nástupištních bloků L. Bloky L jsou uloženy na podkladní beton tloušťky 

100 mm. V horní části mají zabetonované ocelové hmoždinky, které slouží k spojování bloků. 
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Horní část nástupiště je tvořena konzolovými deskami KS 150 AZZ 202 – 19. Nástupní hrana 

desky je vzdálena 1670 mm od osy koleje a je ve výšce 550 mm od temene kolejnice. Desky 

mají na povrchu varovný pás sloučený s vodící linií šířky 400 mm a vzdálené 800 mm 

od okraje. Tyto desky jsou 150 cm dlouhé a 1 m široké. Desky se pokládají na nástupištní 

bloky L a na nenamrzavý odolný materiál. Zbývající 1,5 m je vydlážděn zámkovou dlažbou 

tloušťky 60 mm se stejným vzorem jako povrch desek KS 150. Nástupiště je ukončeno 

chodníkovým obrubníkem uloženým do betonového lože. Detaily konstrukce jsou patrné 

ve výkresu 11. Příčné řezy Petrovice zastávka. 

 

Celé nástupiště je odvodněno směrem ven z kolejiště ve spádu 1% do příkopu. Příkop 

je vydlážděn odvodňovacími tvárnicemi TBM 53 - 30. Svah náspu je svahován v poměru 

1:1,5. 

 

 Na koncích nástupiště a u svahu je zřízeno stejné zábradlí (viz obr. 31) jako 

u nástupišť ve stanici Karviná město. Odděluje nástupiště od okolní krajiny. Chrání cestující 

od pádu ze svahu do příkopu. 

 

Nástupiště je napojeno na stávající silniční trať šikmou rampou o sklonu 6,25%. 

Šikmá rampa je 9,5 m dlouhá a 1,5 m široká (viz obr. 39 a 40). V tomto případě je rampa delší 

než 9 m, proto je nutné vybudovat podestu. Podesta má délku 1500 mm a nachází se uprostřed 

rampy. Ramena rampy mají délku 4,75 m. Celková délka šikmé rampy je 11 m a překonává 

převýšení 590 mm. 

 

 

Obr. 39 Pohled na šikmou rampu u zastávky Petrovice zastávka (zdroj: vlastní tvorba) 
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Obr. 40 Napojení šikmé rampy na nástupiště zastávky Petrovice zastávka (zdroj: vlastní tvorba) 

 

Na koncích nástupiště bude místo desky KS 150 AZZ 202 – 19 použita deska 

KS 230 V AZZ 210 – 19. Tato deska má nedokončený varovný pás sloučený s vodící linií. Je 

ukončený 200 mm od kraje desky. Na straně má navíc varovný pás o velikosti  

850 mm x 400 mm (viz obr. 41). 

 

 

Obr. 41 Ukončení nástupiště zastávky Petrovice zastávka (zdroj: vlastní tvorba) 
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Nástupištní přístřešek je navržen o stejném půdorysu 4,5 m x 2 m. Je proveden ve 

tvaru U z prefabrikátů firmy ŽPSV OHL GROUP. Uvnitř přístřešku je namontována lavička a 

odpadkový koš. Montáž celé konstrukce se provádí na předem připravenou monolitickou 

desku o stejných rozměrech. 
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6. Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo prověřit možnost znovuobnovení osobní dopravy na trati 

Petrovice u Karviné – Karviná město. 

 

Znovuobnovení osobní dopravy je možné. Pravdou je, že se tak děje málokdy. Trať 

Petrovice u Karviné však má na znovuobnovení potenciál. Záleží jen na SŽDC, jaké mají 

s tratí plány.  

 

U mého řešení by z důvodů stavby dvou zastávek muselo dojít k výkupu pozemků. 

Stěžuje to proveditelnost mé varianty. Například zastávka Petrovice škola svým umístěním 

zasáhne do pozemku s vlastnickým právem 24 osob. Kromě nákladů nutných na výkup 

pozemků a realizaci nástupišť jednotlivých zastávek jsou náklady na opravu poškozených 

míst zanedbatelné. Nástupiště ve stanici Karviná město je využitelné i v současném provozu 

historického vlaku, který jezdí na trati jednou ročně. 

 

Během psaní své bakalářské práce jsem narazil na další témata prací v souvislosti 

s touto tratí a blízkého okolí. 

 

· Rekonstrukce přejezdů na trati 

· Rekonstrukce staniční budovy Karviná město 

· Úprava přednádraží stanice Karviná město 
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