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Seznam použitých symbolů a zkratek 
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1 Úvod 
 

Obsahem této práce je v rozsahu technické studie umístit zastávku Ostrava 

Zábřeh na trati č. 321 ve správě SŽDC s.o. s možným přestupem na MHD. 

 Oblast umístění železniční zastávky Ostrava Zábřeh je situována na hranici 

městských obvodů Ostrava Jih a Ostrava Vítkovice. Cílem je navržení optimální varianty 

pro přestup z železniční vlakové dopravy na tramvajovou dopravu, která je součástí MHD 

a naopak. 

V úvodu je nastíněna problematika možnosti vjezdu tramvajových vozidel na 

železniční trať.         

 Výsledkem diplomové práce je variantní návrh umístění železniční zastávky s 

ohledem na charakter trati a přilehlé oblasti s možností přestupu na MHD. 

 

2 Identifikační údaje 
 
Název: Železniční zastávka Ostrava Zábřeh s návrhem přestupu na MHD 

Kraj: Moravskoslezský 

Místo: Ostrava 

Druh: Železniční zastávka 

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty s.o., SDC Ostrava 

Vedoucí práce: Ing. Eva Ožanová, 

Vypracoval: Bc. Pavel Fiala 
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3 Popis zájmového území 
 

Město Ostrava je největším městem Moravskoslezského kraje. Nachází se 10 

kilometrů jižně od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se 

Slovenskem. Rozkládá se na soutoku řek Ostravice a Odry a je členěno na 23 

městských obvodů. Město Ostrava má statut statutárního města. Střední nadmořská 

výška ( v centru města) je 238 m n. m.. Rozloha: 214 km2. Hustota osídlení: 1500 

obyvatel/km2. Počet obyvatel města Ostravy je 315 138, z toho 7 450 v městské části 

Ostrava Vítkovice a 110 276 v městské části Ostrav Jih (údaje platné k 30. 9. 2009).  

Zájmovým územím prochází významná silnice č. 1/58 Rožnov pod Radhoštěm – 

Bohumín ve správě ŘSD, pod kterou prochází železniční trať č. 321. Ostrava - Svinov – 

Český Těšín ve správě SŽDC s.o. Dále pod silnicí č.1/58 v místě Mostu Mládeže 

prochází tramvajová trať Nádraží Vítkovice- Zábřeh. Na již zmiňované silnici č.1/58 je 

vprostřed umístěna tramvajová trať Dubina-Nová Ves vodárna. Podél železniční tratě cca 

80m od osy kolejí dvoukolejné tratě vede silnice č. 1/11 – Rudná,  tzv. jižní obchvat 

Ostravy. V blízkosti umístění zastávky Ostrava Zábřeh se nachází mimoúrovňová 

křižovatka dvou zmiňovaných silnic č. 1/11 a č.1/58. 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 

 

 

 

 

 

                 OBLAST ŘEŠENÉ LOKALITY 

 

 

 

 

 

                                 

Obr. 1- letecký snímek řešené lokality 
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3.1  Geologické poměry 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Obr. 2 - geologická mapa řešené lokality, legenda GEOČR 50 
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Barva: 12 

Hornina 

Typ horniny: sediment nezpevněný 

Hornina: hlína, písek 

Popis: písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment 

Minerální složení: pestré 

Zrnitost: písčito-hlinitá až hlinito-písčitá 

Barva: různá 

Geneze: deluviální 

Chronostratigrafie 

Eratém: kenozoikum 

Útvar: kvartér 

Regionální zařazení 

Soustava: Český masiv – pokryté útvary a magmatity 

  Oblast: Kvartér 

 

3.2 Hydrogeologické poměry 
 

V zájmové oblasti je povrchová voda odvedena jednostranným podélným 

příkopem situovaným vždy na pravé straně koleje ve směru jízdy, dále je voda 

z odvodňovacího příkopu svedena do šachet, které ústí do hloubkové kanalizace nebo 

v nejníže položeném místě odvodňovacího příkopu vyvedena mimo drážní těleso.  

Pro získání podrobností o hydrogeologických poměrech by bylo potřeba provést 

podrobný hydrogeologický průzkum.  

 

4 Popis stávajícího stavu železniční trati 
 4.1  Základní charakteristika 

Řešená oblast se nachází na hranici městských obvodů Ostrava Jih  a Ostrava 

Vítkovice. V zájmovém území se nachází obytná čtvrť mezi ulicemi Rodinná a Moravská. 

Obytná čtvrť končí na hranici se silnicí č. 1/58 na ulici Plzeňská. Za ulicí Plzeňská se 

nachází městská nemocnice a dále pak sídliště Bělský Les. V jižní části zájmového 

území je umístěna radnice městského obvodu ÚMOB Jih, která je v těsné blízkosti 

frekventované křižovatky ulic Plzeňská, Horní a Moravská. Severní část zájmového 
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území ohraničuje silnice č.1/11 Rudná, která slouží jako jižní obchvat Ostravy a je 

spojnicí Opavy s Havířovem a Českým Těšínem až ke státní hranici s Polskem.  

Železniční trať č. 321 Ostrava Svinov – Český Těšín dělí na západní a východní 

část Most Mládeže, který je součástí silnice č. 1/58 a vede nad železniční a zároveň i 

tramvajovou tratí. Přes Most Mládeže je vedena další tramvajová trať, situována 

vprostřed oddělených jízdních pásů silnice č. 1/58. 

 V oblasti se nachází velký průmyslový komplex Vítkovické železárny, který je 

situován severovýchodně od zájmové oblasti. Přibližně 1 km západním směrem se 

nachází obchodní centrum Avion Shopping Park a v severní části cca 800 m se nalézá 

sportovní hala ČEZ Aréna. 

Hlavním důvodem pro umístění nově budované železniční zastávky v této lokalitě 

je fakt, že zájmová oblast má velmi dobrý charakter pro přestup na MHD s možností 

využití 7 tramvajových linek a 5 autobusových linek, které vedou do významných 

pracovních, obchodních a sportovních lokalit. Cestující, kteří využívají vlakovou dopravu 

na trati č. 321 Ostrava Svinov – Český Těšín a dále cestují do zaměstnání nebo za 

sportovními aktivitami, či nakupováním, musí vystoupit na železniční stanici Ostrava 

Vítkovice a dále pokračovat tramvajovou linkou č. 6 nebo 11 na zastávku Most Mládeže, 

kde je umožněn přestup na frekventovanější tramvajovou trať, spojující Sídliště Dubina a 

Novou Ves vodárnu, kde jsou provozovány linky č. 3, 12, 17, které směřují do již 

zmiňovaných oblastí s pracovními příležitostmi, kulturou a obchodním ruchem. Přímé 

spojení se zájmovou oblastí pomocí železniční dopravy s možným jedním přestupem na 

MHD existuje, ale je velmi časově náročné. Ze stanice Ostrava Svinov je možné spojení 

s využitím tramvají linky č. 17, celková délka jízdy 20 minut a ze stanice Ostrava 

Vítkovice linkou č. 3, celková doba jízdy 16 minut. Tento fakt nezanedbatelně prodlužuje 

dobu jízdy a snižuje výsledný komfort přepravy do zájmové oblasti. Účelem studie je 

prokázat, že variantní řešení, které je dále zpracováno, umožní kvalitní a rychlý přestup 

cestujícíh na MHD a zkrácení přepravní doby. V rámci diplomové práce navrhuji 4 

varianty řešení umístění železniční zastávky do výše popsaného zájmového území. Pro 

všechny varianty byl zvolen úsek trati v těsné blízkosti Mostu Mládeže s návazností na 

tramvajové tratě Nádraží Vítkovice – Zábřeh a Dubina - Nová Ves vodárna. Umístění 

bylo zvoleno také s ohledem na směrové a výškové poměry trati, místní zástavbu, 

přiměřenou docházkovou vzdálenost a blízkost MHD.  
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Obr. 3 - situace širších vztahů 

 

Železniční trať SŽDC č. 321 je v daném úseku ve vyhovujícím stavu. Jde o 

mezistaniční úsek trati Ostrava Svinov  – Ostrava Vítkovice, a dále trať pokračuje směr 

Havířov a Český Těšín a v současnosti je trať navržena a pojížděna rychlostí 80 km/h. 

Jde o trať dvoukolejnou, elektrifikovanou stejnosměrnou trakcí o napětí 3kV a 

odvodněnou z obou dvou stran odvodňovacím zpevněným příkopem vždy podél 

příslušné traťové koleje. Osová vzdálenost kolejí je 4 m.  

Typ železničního svršku je klasické soustavy a je tvořen širokopatními kolejnicemi  

S49 na betonových pražci SB6, rok výroby 1987, upevněnými svěrkou ŽS4 na žebrových 

podkladnicích. Typ pražcového podloží železničního spodku je klasické konstrukce – Typ 

2.  

 
Obr. 4 – železniční spodek typ pražcového podloží 2 
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Obr. 5 - železniční mapa s vyznačením proudových soustav na Ostravsku 

 

 4.2  Výškové poměry 

 Trať v zájmovém území je vedena v mírném zářezu. V daném úseku se nenachází 

výškový lom trasy. Trať stoupá ve směru staničení ve sklonu 0,96 ‰. Podrobnější popis 

je znázorněn na schématu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 - přehledné znázornění sklonových poměrů na železniční trati č.321 v úseku 

O.Svinov – O. Vítkovice 

 

4.3   Směrové poměry 

 Ve směru staničení od začátku řešené oblasti je úsek veden v přímé a poté 

navazuje trať na kružnicový oblouk o poloměru: kolej č.1 - 1010 m a kolej č. 2 - 1006 m  

dále je úsek veden opět v přímé. Podrobnější popis včetně délky oblouků a přechodnic je 

znázorněn na schématu. 
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Obr. 7 - přehledné znázornění směrových poměrů na železniční trati č.321 v úseku 

O.Svinov – O. Vítkovice 

 

5 Popis stávajícího stavu tramvajové trati 
 5.1  Základní charakteristika 

Řešená oblast a v ní procházející tramvajová trať Nádraží Vítkovice- Zábřeh se 

nachází v městských obvodech Ostrava Jih a Ostrava Vítkovice. Tramvajová trať začíná 

na zastávce Nádraží Vítkovice a pokračuje přes zastávky Most Mládeže, Kpt. Vajdy, 

Rodimcevova, Zábřeh vodárna, Kotva, Kino Luna a končí na zastávce Zábřeh. Na trati je 

provozována linka č. 6 a 11. v přibližně 10 minutových intervalech. Projektovaná niveleta 

stávající tramvajové tratě v řešené oblasti je přibližně o 2 metry výše než niveleta 

souběžné železniční tratě. Souběh s železniční tratí začíná za nádražím Ostrava 

Vítkovice a končí za Mostem Mládeže, kde pokračuje přes ulici Pavlovova a dále na ulici 

Výškovická a končí na odbočce směrem na zastávku Zábřeh. 

Tramvajový svršek v oblasti řešeného úseku je složen z  klasického typu 

širokopatních kolejnic S49 a betonových pražců SB8 upevněný zvonkovými svěrkami 

ŽS4 na žebrových podkladnicích. Pouze v oblasti odbočky na trať Dubina-Nová Ves 

vodárna je tramvajový svršek proveden ze žlábkových kolejnic a kolejové pasy obou 

kolejí jsou zakryty štěrkem frakce 16-32. V těsné blízkosti zastávky Mostu Mládeže v km 

1,258 815 je zřízena odbočná větev pomocí dvou levostranných výhybek Jv NP4 

17°07´17´´ spojující tramvajovou trať Dubina – Nová Ves vodárna, která prochází po 

Mostu Mládeže, a tak mimoúrovňově křižuje tramvajovou trať Nádraží Vítkovice – 

Zábřeh. V současnosti je odbočka používána pouze pro služební účely. Pro pravidelnou 

přepravu se nevyužívá.  
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 Stávající zastávka na tramvajové trati Most Mládeže je ve vyhovujícím stavu. Výška 

nástupiště nad temenem kolejnice je 240 mm. Hrana nástupiště je tvořena nástupištním 

blokem (600x200 mm) a kryt zastávky je proveden z asfaltobetonu. Celková šířka 

nástupiště je 2,85m a délka 50m. Na zastávce zastavují pouze jednotlivé tramvajové 

vozy, nikoliv soupravy, složené ze dvou vozů. Ve výhledu se nepočítá s výrazným 

nárůstem přepravní kapacity tak, aby bylo třeba provozovat soupravy, složené ze dvou 

vozů. Délka nástupišť 50 m, však pro tyto účely vyhovuje. Ve variantách technické studie, 

které nemění niveletu tramvajové koleje, se počítá se zachováním stávající zastávky 

pouze s rekonstrukcí pochůzí plochy nástupišť a výměnou krytu z asfaltobetonové vrstvy 

za dlažbu ze zámkových dlaždic. 

 

5.2   Výškové poměry 

 Trať v zájmovém území je vedena celá v mírném odřezu. V daném úseku se 

nachází výškové lomy trasy. Přehled a podrobnější popis výškových lomů je znázorněn 

na schématu. 

 
 

 

 
 

 
Obr. 8 - přehledné znázornění sklonových poměrů tramvajové tratě v úseku Nádraží 

Vítkovice - Zábřeh 

 

5.3  Směrové poměry 

 Ve směru staničení od začátku řešené oblasti v km 1,000 000 je úsek veden 

v přímé, poté navazuje na oblouku o poloměru: kolej č.1 - 1030 m a kolej č. 2 - 1026 m, 

opět následuje přímá. Za přímou následuje odbočka -2 levostranné výhybky na trať 

Dubina- Nová Ves vodárna a následuje kružnicový oblouk o poloměru: kolej č.1 - 330 m 

a kolej č. 2 - 326 m. Po oblouku prochází tramvajová trať pod Mostem Mládeže v přímé a 

pokračuje levotočivém obloukem o poloměru: kolej č.1 - 125 m a kolej č. 2 - 129 m. 

Následuje přímá a řešený mezistaniční úsek končí v km 1,600 000 v oblouku o poloměru: 



DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Pavel Fiala 
 

 21 

kolej č.1 - 100 m a kolej č. 2 - 96 m. Podrobnější popis včetně délky oblouků a 

přechodnic je znázorněn na schématu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 - přehledné znázornění směrových poměrů tramvajové tratě v úseku Nádraží 

Vítkovice - Zábřeh 

 

6 Návrh řešení 
 6.1  Problematika napojení a vjezdu tramvají na železniční trať 

 Tzv. tramvlak, (vlakotramvaj, dvousystémová tramvaj, tram-train, bimodální tramvaj 
a mnoho dalších názvů pro dopravní systém) a vozidla umožňující přejíždění z železniční 

tratě na tramvajovou trať, popřípadě pro jízdu po trati, která má smíšené charakteristiky 

(například železniční trať vedená obcí po ulici). 

 Výhodou sloučeného systému je efektivnější využití tratí v úsecích, kde by jinak 

vedly dvě dráhy souběžně a větší komfort pro cestující, kteří méně často musejí 

přestupovat. Nejvýznamnějším nedostatkem je přenášení nepravidelností z městského 

provozu do železniční sítě, což ovšem je problémem spíše v těch zemích, kde se na 

železnici nedodržuje obvyklá časová přesnost. Problémem vlakotramvajových vozidel je 

to, že musí splňovat jak normy pro tramvaje, tak i pro železnici, což s sebou přináší řadu 

problémů, od napětí počínaje, různorodostí přejíždění přes výhybky a odlišné provedení 

kol, po výšku nástupišť a šířku vozidla konče. 

 Základní podmínkou je shodný rozchod kolejí, což v případě této práce a 

problematiky platí. Další podmínkou vjezdu tramvaje na železniční trať je podobnost, či 

shodnost kol s železničními vozidly a šířka žlábků výhybek, užitých v železniční trati. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Pavel Fiala 
 

 22 

V neposlední řadě asi největším problémem je rozdílnost napájecích soustav, 

používaných v železnici a v dopravních podnicích v České republice. Nejčastější trakční 

soustavou na železnici v ČR je soustava o napětí 3kV a na tramvajových tratích je 

nejčastěji volen stejnosměrný proud o napětí 600 V v troleji a 0V je v kolejnici. 

 Dalším technickým problémem je kompatibilnost vozidla se zabezpečovacími a 

komunikačními zařízeními a způsoby organizace dopravy v obou systémech. Vozidlo 

musí být taktéž odolné proti nárazům přiměřeně železničním standardům. 

 Jeden z funkčních systémů s víceletou tradicí je již provozován v sousedním 

Německu, kde se tramvajová rychlodráha nazývá S-Bahn nebo také Karlsruhe-bahn a u 

kterých jsou veškeré problémy s přechodem na železniční trať vyřešeny. 

 

Obr. 10 – vlevo vozidla sytému S-Bahn v Berlíně, vpravo sytém Karlsruhe-bahn 

 

 6.1.1  Možnost napojení tratě DPO a.s. na trať SŽDC s.o. 
 Dopravní podnik v Ostravě jako jediné město v České republice splňuje typ kola pro 

vjezd na železniční trať především tvarem okolku na tramvajových vozidlech, který je 

velmi podobný kolům a okolkům používaných na železničních vozidlech ČD a.s. pro 

provoz na tratích SŽDC s.o. 

 Směrové a výškové napojení tramvajové trati na železniční trať by bylo technicky 

lehce proveditelné. Rozdílné napájecí soustavy v tramvajové a železniční trati by bylo 

možno z technického hlediska jednoduše odizolovat. Pro přechod z tramvajové tratě na 

železniční by mohly být využity klasické železniční výhybky nebo výhybky vyráběné pro 

dopravní podnik s větší šířkou žlábku v místě srdcovky, ovšem musela by být snížena 

rychlost projíždějících železničních vozidel, z důvodu přejíždění přes srdcovku okolky 

místo nákolků. Do budoucna tedy stojí před vpuštěním tramvajových vozidel na 
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železniční trať především tři technicky řešitelné problémy: rozdílnost trakčních napájecích 

soustav, typ kola použitého na tramvajových vozidlech a typ geometrického uspořádání 

koleje pro bezpečný průjezd jak tramvajových vozidel, tak železničních souprav.  

 6.1.2  Typ železničního a tramvajového kola 

 Rozdílnost železničního a tramvajového kola se liší především v šířce nákolku a 

výšce okolku. U železničního kola je šířka nákolku (obruče kola bez okolku) 155 mm, 

výška okolku 28-32,5 mm a u tramvajového kola je z důvodu především menšího 

zatížení šířka nákolku pouze (obruče kola bez okolku) 90 mm a výška okolku 17-23 mm. 

V podmínkách DPO a.s. jsou na tramvajových vozidlech použity typy kol podobných 

rozměrů s vozidly ČD a.s. pro použití na síti SŽDC s.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 – klasický typ železničního kola s rozměry okolku a nákolku 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 12 – typ tramvajového kola s rozměry okolku a nákolku na vozidlech DPO a.s. 
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6.1.3 Rozdílnost trakčních soustav 

Rozdílnost trakčních soustav v sítích DPO a.s. a SŽDC s.o., ale i dalších správců 

tratí, jsou jedním velkým technickým problémem pro vpuštění tramvajového vozidla na 

železniční trať pro umožnění odběru proudu o napětí 3kV/25kV 50Hz. Klasické provedení 

pantografického nebo polopantografického sběrače na tramvajových vozidlech vyhovuje 

standardům a normám pro provoz na trati SŽDC s.o. Technickým problémem je plynulé 

převedení z napájecí soustavy v podmínkách ČR z tramvajových sítí 600/750 V na 

železniční sít s proudovou soustavou 3kV/25kV 50Hz.  

Technicky lze převedení dvou soustav o různých napětích či fázích vyřešit 

odizolováním jednotlivých přechodů. Jediný problém nastává v použití vozidel pro vjezd 

na proudovou soustavu jiného napětí než je 600/750 V. Jedním z nejschůdnějších a 

nejoptimálnějších řešení je přestavba tramvajových souprav na dvousystémová vozidla, 

která zajistí odběr požadovaného proudu pro svůj vlastní provoz jak z napětí 600/750 V a 

taktéž z proudové soustavy 3kV/25kV 50 Hz používané na tratích SŽDC s.o. 

V podmínkách DPO a.s. se jedná o soustavu tramvajové trakce 600 V a vjezdu na trať ve 

správě SŽDC s.o.  a přechod na trakci používané v Moravskoslezském kraji o 

stejnosměrném napětí 3kV. Podobný systém je použit v již zmiňovaném systému 

provozu rychlotramvajové dráhy S-Bahn v Německu, kde spolehlivě funguje. 

Základní nevýhodou je obrovská finanční náročnost na přizpůsobení tramvajového 

vozidla a přestavby na vícesystémovou tramvaj. Dalším problémem je nedostatečná 

tuhost tramvajového vozidla pro provoz na tratích SŽDC  s.o. 

 

6.1.4  Výhybkové konstrukce pro tramvaje a železnice 

V DPO jsou použity výhybkové konstrukce s žlábky u srdcovek a drážky mezi 

jazyky a opornicemi širší než v jiných městech ČR. To především pro typ tramvajového 

kola, které je velmi podobné železničnímu kolu v rozměrech nákolek/okolek. 

Avšak použití výhybkových soustav tramvajových tratí do tratí pro železniční provoz 

není zcela vhodné především pro nižší zatížení na tramvajovou výhybkovou soustavu a 

fakt, že při průjezdu srdcovkou je kolo vedeno po okolku a nedotýká se nákolkem plochy 

srdcovky. Při průjezdu návrhovou rychlostí v přímém směru železničními vozidly by 

mohlo dojít k vybočení kola z drážky pro okolek a vykolejení vozu/soupravy. Možnost 

použití je jen v případě omezení rychlosti na přibližně 30 km/h. To však radikálně 

zpomaluje a zneefektivní průjezd po železničních tratích. 
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Druhou možností je použití klasické železniční výhybkové soustavy, kdy kolo pojíždí 

po nákolku po srdcovce a pro zabránění vykolejení a přesmyknutí kola do opačné drážky 

brání přídržnice. Kolo tramvajových souprav však nemá dostatečně široký okolek a při 

průjezdu srdcovkou a šířce žlábku mezi opornicí a přídržnicí je mezera příliš velká a 

může dojít taktéž k vyjetí z požadovaného směru a vykolejení tramvajového vozidla.  

Nejoptimálnějším řešením je použití výhybek s pohyblivým hrotem, kdy je kolo ve 

stálém styku s kolejnicí a nedochází k dynamickým rázům a k ztrátě vedení. Použití 

výhybek s pohyblivým hrotem je však stále ve fázi testování a nejsou zatím použity 

v systémech pro tramvajové tratě v ČR. Dalším problémem je opět velká finanční 

náročnost na zřízení těchto soustav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 – příklad výhybky s pohyblivým hrotem pro plynulý průjezd kolejových vozidel na 

železniční trati 

 

  6.2  Závěr a doporučení pro vjezd tramvají na železniční trať 

Pro vjezd tramvajových vozidel a souprav na železniční trať se v současné době 

provádí mnoho studií a jsou dokonce již připraveny zkušební projekty a úseky. 

Popisovaný problém je však z technického a hlavně z ekonomického hlediska velmi 

náročný.  

Z těchto důvodů je postoj jednotlivých dopravců a správ tratí především v DPO a.s. 

rezervovaný a zbývá jen doufat v uskutečnění zkušebních úseků s testováním výše 

popsaných problémů. V budoucnu by mohlo dojít ke zřízení zkušebního provozu v síti 

DPO a.s. např. v řešené zájmové oblasti, kdy by tramvajová trať v blízkosti nádraží 

Vítkovice byla napojena na trať SŽDC s.o. a dále pokračovala ve směru Ostrava Svinov 

a následně pak po tramvajové trati směr Třebovice, Poruba, Vřesina. 
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  6.3  Konstrukce železničního svršku 

 6.3.1 Železniční svršek na železniční trati O. Svinov – O. Vítkovice 

 V současné době je v zájmovém úseku železniční tratě SŽDC s.o. v obou traťových 

kolejích na celém řešeném úseku použita sestava železničního svršku z roku 1987 

v následujícím složení: 

• kolejnice S 49 (rok výroby 1987, pevnost 85, legování O, vložena v roce 

1987, stav při vložení – nová) 

• žebrová podkladnice S 4pl 

• betonový pražec SB6 – rozdělení pražců ,,cʻʻ 

• svěrka ŽS 4 

• svěrkový šroub RS 1 M 24 

• matice M 24 

• pryžová podložka S 49 

• vrtule S 1 

• dvojitý pružný kroužek Fe 6 

• polyetylénová podložka 

Pod ložnou plochou pražce se nachází štěrk frakce 32-64. Výška štěrkového lože 

pod pražcem v železniční trati byla potvrzena správcem  trati, SŽDC s.o. Celková výška 

štěrkového lože od ložné plochy pražce po pláň železničního spodku je 350 mm. 

Stávající stav svršku je vyhovující pro traťovou rychlost 80 km/h a ve variantách 

A1 a A2 je zachován, pouze by byla kolej výškově a směrově vyrovnána ASP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 – fotografie stávajícího železničního svršku na železniční trati. 
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 6.3.2  Železniční svršek na tramvajové trati Nádraží Vítkovice - 
Zábřeh 

 V současné době je v zájmovém úseku tramvajové tratě DPO a.s. v obou traťových 

kolejích na celém řešeném úseku vyjma úseku zastávky Most Mládeže a odbočné větve 

použita sestava tramvajového svršku z roku 1996 v následujícím složení: 

• kolejnice S 49 (rok výroby 1996, pevnost 85, legování O, vložena v roce 

1996, stav při vložení – nová) 

• žebrová podkladnice S 4pl 

• betonový pražec SB8 – rozdělení pražců ,,cʻʻ 

• svěrka ŽS 4 

• svěrkový šroub RS 1 M 24 

• matice M 24 

• pryžová podložka S 49 

• vrtule S 1 

• dvojitý pružný kroužek Fe 6 

• polyetylénová podložka 

 

Pod ložnou plochou pražce se nachází štěrk frakce 32-64. Celková výška 

štěrkového lože od ložné plochy pražce po pláň tramvajového spodku je  250 mm. 

V místě zastávky Most Mládeže a odbočné větve je použito následující složení 

železničního svršku: 

•  kolejnice NT1 (rok výroby 1996, pevnost 85, legování O, vložena v roce 

1996, stav při vložení – nová) 

• žebrová podkladnice S 4pl 

• betonový pražec SB8 – rozdělení pražců ,,cʻʻ 

• svěrka ŽS 4 

• svěrkový šroub RS 1 M 24 

• matice M 24 

• pryžová podložka NT1 

• vrtule S 1 

• dvojitý pružný kroužek Fe 6 

• polyetylénová podložka 

Pod ložnou plochou pražce se nachází štěrk frakce 32-64.  
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Celková výška štěrkového lože od ložné plochy pražce po pláň tramvajového 

spodku je  250 mm. V místě tramvajové zastávky Most Mládeže je kolejový rošt zasypán 

štěrkem frakce 16-32 a přechod přes tramvajovou trať za zastávkou Most Mládeže je 

tvořen souvislou asfaltobetonovou vrstvou, zarovnanou 25 mm pod hlavou kolejnice. 

Výška štěrkového lože pod pražcem v tramvajové trati byla potvrzena správcem trati 

DPO a.s. 

Stávající stav svršku je vyhovující pro traťovou rychlost 50 km/h a ve variantách 

A1, A2 a B je zachován, pouze by byla kolej výškově a směrově vyrovnána ASP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 15 – odbočná větev z tramvajové trati před Mostem Mládeže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 – typ železničního svršku použitý v řešené lokalitě na tramvajové trati. 
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  6.4  Konstrukce železničního spodku O. Svinov – O. Vítkovice 

6.4.1 Železniční spodek na železniční trati O. Svinov – O. Vítkovice 

Konstrukce železničního spodku musí splňovat požadavky platných norem, 

typových podkladů a předpisů SŽDC S4. Pláň tělesa železničního spodku musí být 

v požadovaném sklonu 5% pro zajištění odvodnění. Jeho konstrukce musí bezpečně 

zajistit přenášení statického i dynamického zatížení od kolejových vozidel.  

Správce železniční trati SŽDC s.o. potvrdil typ 2 pražcového podloží železničního 

spodku. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 – typ 2 pražcového podloží železničního spodku použitý na dvoukolejné 

železniční trati č. 321 

 

Dle předběžného průzkumu je na daném místě konstrukce železničního spodku bez 

vad a poškození. Současné odvodnění pomocí podélného příkopu sice není v dobrém 

stavu, přesto nedochází k poškozování tělesa. Vady odvodnění jsou především ve 

znečištění odvodňovacího příkopu a u propadlých zákrytových desek typových žlabových 

prefabrikátů. 

Vzhledem ke konstrukci a umístění nástupišť není možné zachovat stávající systém 

odvodnění. Proto bude nové odvodnění řešeno kombinací trativodního potrubí průměru 

150 mm a odvedením srážkové vody novým podélným příkopem do stávajícího  

odvodňovacího příkopu nebo propustku. Řešení se u jednotlivých variant liší a je 

podrobně popsáno u jednotlivých variant. 

Ihned po dokončení stavby bude z důvodu zamezení eroze provedeno zpevnění 

svahu travním semenem, případně vhodnými geosyntetiky.  

 

6.4.2 Železniční spodek na tramvajové trati Nádraží Vítkovice - Zábřeh 

Konstrukce železničního spodku na tramvajové trati musí splňovat požadavky 

platných norem a typových podkladů. Pláň tělesa tramvajového spodku musí být 
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v požadovaném sklonu 5% pro zajištění odvodnění. Jeho konstrukce musí bezpečně 

zajistit přenášení statického i dynamického zatížení od kolejových vozidel.  

Dle předběžného průzkumu na místě je konstrukce tramvajového spodku bez vad a 

poškození. Odvodnění tramvajové trati je řešeno odvodňovacím příkopem. Stávající stav 

odvodnění je ve vyhovujícím stavu. 

 Vzhledem ke konstrukci a umístění nových nástupišť ve variantě C není možné 

zachovat stávající systém odvodnění. Proto bude nové odvodnění řešeno kombinací 

trativodního potrubí průměru 150 mm a odvedením srážkové vody do pokračujícího 

příkopu za a před zastávkou MHD a poté do sběrných šachet. 

 

6.5  Navrhování železniční zastávky 

Při navrhování nové železniční zastávky musí být splněna řada požadavků, 

vycházejících z norem, zákonů, vyhlášek a předpisů SŽDC s.o. Dále je vypsán seznam 

požadavků, jež je nutno splnit. Není to seznam konečný. V další stupni PD bude nutno 

zpracovat požadavky norem, týkajících se problémů, jež se budou detailněji řešit. 

Dle ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic je maximální počet lomů 

nivelety ve stanici 2. Navržené varianty nemají lom nivelety žádný. Variantní uspořádání 

železniční zastávky je mimo variantu A2 situováno v oblouku o poloměru 1006 m, 

respektive 1010 m v druhé traťové koleji, což je dle výše zmiňované normy vyhovující. 

Varianta A2 je situována v přímé.  

Dle požadavků Stavebního a technického řádu drah musí být zastávka vybavena 

následujícími prvky: 

• nástupiště u každé traťové koleje 

• prostory pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními vlivy 

• bezbariérový přístup na nástupiště včetně vyznačení přístupu k vlakům  

• osvětlení prostoru pro cestující 

• názvy stanice pro orientaci cestujících, umístěných vpravo, nejméně 100 m 

před vjezdem do stanice a na nástupišti.  

 

Všechny varianty tyto požadavky splňují. Jejich konkrétní popis se nachází 

v kapitole 7 – Charakteristika jednotlivých variant.  
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Dále musí varianty splňovat požadavky vyhlášky 369/2001 Sb. – obecné 

technické požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace: 

• nově zřizovaná nástupiště musí mít nejméně jeden bezbariérový přístup;  

• povrch chodníků, schodišť, šikmých ramp musí být rovný, pevný a upravený 

proti skluzu; 

• komunikace pro pěší musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící 

linie pro zrakově postižené osoby. Překážky musí být osazeny tak, aby byl 

zachován průchozí profil šířky nejméně 1500 mm, tuto hodnotu lze snížit až na 

900 mm u technického vybavení komunikací a svislého dopravního značení; 

• schodišťová ramena a šikmé rampy musí být po obou stranách opatřeny madly 

ve výši 900 mm; 

• šikmé rampy musí být široké nejméně 1300 mm a jejich podélný sklon smí být 

nejvýše v poměru 1 : 12 (8,33 %), zároveň musí mít po obou stranách ve výši 

250 mm vodící tyč; 

• nástupištní hrana musí být vzdálena od osy přilehlé koleje minimálně 1650 

mm, v oblouku zvětšené o hodnotu rozšíření, maximálně však 1680 mm. 

Podrobnější výpočet je uveden u každé varianty v kapitole 7 – Charakteristika 

jednotlivých variant; 

• nástupiště musí být vybaveno ve vzdálenosti 600 mm od hrany nástupiště 

tvarově jednotnými plastickými kontrastními značkami šířky 150 mm. Tyto 

značky musí být osazeny po celé délce nástupiště a v místě ukončení je nutno 

protáhnout je k obvodu dlážděné plochy.  

 

Železniční svršek musí splňovat požadavky pro bezpečnou jízdu vozidla při 

nejvyšší traťové rychlosti a hmotnosti daného vozidla. Kolejové lože musí zabezpečovat 

propustnost a také pružné uložení koleje. Stejně tak musí vyhovět požadavkům na 

potřebný odpor proti podélnému a příčnému posunutí koleje. Nejmenší dovolená tloušťka 

kolejového lože u koleje s betonovými pražci na regionálních tratích je 250 mm.   

Rozměry a tvar tělesa železničního spodku se musí navrhovat v závislosti na 

terénu a materiálu, z něhož se bude budovat, a také na podloží. Musí zajišťovat 

geometrickou polohu koleje a potřebnou únosnost. Jeho uspořádání musí umožňovat 

umístění inženýrských sítí.  
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  Dle předběžného průzkumu v zájmové oblasti splňují parametry železničního 

spodku i svršku požadavky jednotlivých norem a předpisů. Případné nedostatky 

odhalené při detailním průzkumu musí být zapracovány do dalšího stupně projektové 

dokumentace.    

Délka nástupiště je dána nejdelší vlakovou soupravou, která bude u nástupiště 

pravidelně zastavovat. Dle předpokládaných zastavujících souprav a na základě 

požadavku SDC Ostrava je navrženo ve variantách nástupiště délky 150 m. Výška 

nástupní hrany je projektová na hodnotu  550 mm nad TK.  Nejdelší vlaková souprava 

zastavující na plánované zastávce Ostrava Zábřeh je elektrická jednotka řady 460, 

složená ze dvou hnacích jednotek na začátku a konci vlaku a vložených třech osobních 

vozů. Celková délka soupravy je 122,5 m. S rezervou pro brzdění a zastavení soupravy a 

se sklonem 0,96 ‰ je navržena délka nástupiště na 150 m. Na zastávce dle vyjádření 

SDC Ostrava budou zastavovat pouze soupravy osobních vlaků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 18 – elektrická jednotka 460 013-6 jako nejdelší vozidlo zastavující na zastávce 

 

6.5.1 Skladba a popis nástupišť 

Ve všech navrhovaných variantách je použita nová soustava sklopných 

nástupištních desek od výrobce ŽPSV a.s. Soustava se dá kombinovat pro jednostranné 

i oboustranné nástupiště. Sklopná deska nástupiště tvoří pochůznou část nástupiště s 

možností vyklopení v případě průjezdu těžké drážní mechanizace.  
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Prvek "sklopná deska nástupiště" je výškově nastavitelná pomocí rektifikačního 

zařízení, vzdálenost od osy koleje je možné upravit pomocí prvku "základ sklopného 

nástupiště". Je opatřena dezénem zámkové dlažby.   

Prvek "práh sklopného nástupiště" je prostorový, železobetonový prefabrikát 

systému sklopného nástupiště, kladený na vrstvu podkladního betonu tl. 150 mm ve 

vzdálenosti 2160 mm od osy koleje v přímé. Slouží jako úložný prefabrikát pro prvek 

"základ sklopné desky nástupiště".   

Prvek "základ sklopné desky nástupiště" je prostorový, železobetonový prefabrikát 

systému sklopného nástupiště, který je kladený na prvek "práh sklopného nástupiště". 

Slouží k osazení desky nástupiště s možností vyklopení při průjezdu těžké drážní 

mechanizace bez rozebrání nástupiště. Deska je tvořena pochůznou plochou nástupiště, 

která je opatřena dezénem zámkové dlažby a varovným pásem sloučeným s vodící linií 

šířky 40 cm, ukončeným 20 cm od levého respektive pravého okraje. Varovný pás je 

tvořen rýhováním ve tvaru trapézu.  

Systém sklopného nástupiště ŽPSV 

 

Práh sklopného nástupiště v=980 mm  

 

 

 
 

 

Základ sklopné desky nástupiště 195 

 

 

 

 
 

Sklopná deska nástupiště  

 

 

 

 

Obr. 19 – jednotlivé prvky soustavy sklopného nástupiště ŽPSV. 
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 Podrobnější popis a šířky nástupiště u jednotlivých variant jsou uveden v kapitole  

7  Charakteristika jednotlivých variant. 

 

6.5.2  Objekty železničních nástupišť 

• Osvětlení 

Osvětlení železničních stanic musí splňovat požadavky na zajištění bezpečného 

provozu a musí vytvářet vhodné prostředí pro cestující. Musí být zajištěno běžným 

osvětlením s nepřetržitým napájením a nesmí oslňovat obsluhu drážního vozidla.  

Na zastávku Ostrava Zábřeh bude použito osvětlení nástupišť klasického typy od 

firmy Abatek  typu Siteco SR 50 schválené SŽDC s.o. pro použití  na osvětlení nástupišť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 – osvětlení nástupišť od firmy Abatec typ Siteco SR 50 na stožáru výšky 6m. 

 

• Zastávkový přístřešek pro MHD a železniční zastávku 

Modulová koncepce navržených přístřešků SiaCITY  umožňuje vytvářet prakticky 

neomezené sestavy z velkého množství variant a doplňků tak, že vyhoví konkrétním 

místním podmínkám. 

Ocelová konstrukce pevného přístřešku je chráněna proti korozi pozinkováním a 

následně opatřena lakem z práškové lakovny. Základním konstrukčním prvkem je 

samonosný ocelový sloup se střešním výložníkem, sloužící zároveň jako svod dešťové 

vody. Základní modul má osovou rozteč 1500 mm, světlou výšku 2200 mm (pod 

výložníkem) a hloubku vyložení 2000 mm. Kotvení sloupu do základů je šroubovými spoji 

přes přírubu, která je součástí nosného sloupu.  
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Střecha může být řešena jako průsvitná z dutinových desek z polykarbonátu 

(čirých nebo opál) nebo může být z neprůsvitných desek z akrylátu v různých barevných 

modifikacích.  

Skleněná stěna je z tvrzeného bezpečnostního skla tloušťky 10 mm, které má 

pětinásobně vyšší mechanickou pevnost než běžné sklo stejné tloušťky. Rozměry skel 

jsou jednotné. 

Přístřešek je možné doplnit na kterémkoliv vhodném místě lavičkou, skřínkou na 

jízdní řády, reklamním panelem, odpadkovým košem, aj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 – typy a modulová variabilita zastávkových přístřešků SiaCITY 

 

 Ve variantách studie jsou použity přístřešky o modulu V6 – tedy 6x 1500 mm 

ve variantách A1, A2 a C bez bočních skel a ve variantě B přístřešek SŽDC s bočními 

skly – tzv. místo pro závětří – viz Obr. 21. zastávkový přístřešek pro železniční zastávku 

Ostrava Zábřeh SiaCITY. Pro tramvajovou zastávku jsou navrženy přístřešky SiyCITY o 

modulu V3 -3x1500 mm bez bočních skel. 
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Obr. 22 – zastávkový přístřešek pro železniční zastávku Ostrava Zábřeh SiaCITY 

 

• Typ použitých laviček 

 Typ zvolených laviček pro železniční zastávku byl vybrán z nabídky firmy SiaCITY 

v délce 1650 mm 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 – lavička SiaCITY o délce 1650 mm 
 

• Typ použitých označníků zastávek ve správě DPO a.s. a SŽDC s.o. 

 Typ použitých označníků na zastávce tramvajové trati je zvolen klasický označník 

používaný v podmínkách DPO a.s. Označení železniční zastávky je zvoleno jako běžná 

hliníková tabule modré barvy s bílým textem a nápisem Ostrava Zábřeh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 – typy použitých označníků pro tramvajovou a železniční trať 
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• Typ použitého zábradlí pro železniční a tramvajovou zastávku 

 Při návrhu konstrukce zábradlí bylo postupováno dle místních zvyklostí a byl 

zvolen stejný typ modulového zábradlí, který je použit v následujících stanicích a 

zastávkách, tedy svařované trubkové ocelové zábradlí.  

 Výška zábradlí je standardně 1100 mm a osová vzdálenost sloupů je 2000 mm. 

Zábradlí je situováno po celé délce nástupiště mimo příchodu a odchodu z nástupiště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 – typy použitého zábradlí a podchodu na železniční zastávce. 

 

• Typ použitého výtahu a konstrukce podchodu, parametry schodiště 

 V navržených variantách B a C jsou umístěny výtahy a podchody pro podcházení 

železniční a tramvajové tratě obvyklého typu, které se používají při modernizaci a nové 

výstavbě nástupišť u SŽDC s.o. Šířka podchodu ve variantách B a C je 6,5 m, 

podchodná výška od podlahy ke stropu podchodu je 2,8 metru, další specifikace  

podchodů je uvedena v kapitole 7 Charakteristika jednotlivých variant. 

 Schodiště má šířku 2,2 m. Zvolen je klasický rozměr schodišťového stupně 

160x300 mm. Délky jednotlivých schodišť a schodišťových ramen jsou popsány 

v kapitole 7 Charakteristika jednotlivých variant. 

 

6.6 Chodníky a pochůzí vrstvy 
Přestup mezi tramvajovými zastávkami Most Mládeže, železniční zastávkou 

Ostrava Zábřeh a autobusovou zastávkou Most Mládeže je řešen pomocí stávajících i 

nových chodníkových komunikací. Stávající chodníky mají šířku 2,0-2,5 m, povrch 

převážně asfaltobetonový. Nové chodníky jsou navrženy v šířce min. 2,5 m s pochůzí 

vrstvou tvořenou zámkovou dlažbou. 
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Obr. 26 – vzorový příčný řez pěší komunikace š 2,5 m. 

 

6.7 Skladba a typy parkovacích stání 
V jednotlivých variantách jsou navržena nová parkovací stání pro odstavení 

vozidla v blízkosti železniční/tramvajové zastávky a pokračování v jízdě MHD nebo 

osobními vlaky směr Havířov, Český Těšín nebo Ostrava Svinov.  

U varianty A1, A2 byla zvolena dvě samostatná parkoviště, situována u 

levostranného a pravostranného nástupiště. Počet parkovacích stání na parkovišti na 

ulici Rudná u pravostranného nástupiště ve směru staničení železniční trati je 10, z toho 

jedno stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Počet stání u 

pravostranného nástupiště železniční a tramvajové tratě, u výjezdu z parkoviště na ulici 

Rodinná je 7, z toho jedno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Na 

ulici Rodinná a Rudná, které se nachází v těsné blízkosti železniční zastávky Ostrava 

Zábřeh jsou další možná parkovací stání pro vozidla.  

U varianty B a C je voleno jedno parkoviště pro vozidla se stejným počtem 

parkovacích stání na konci ulice Rudná ve stejné poloze jako parkoviště ve variantě A u 

pravostranného nástupiště ve směru staničení železniční tratě. Na ulici Rodinná a 

Rudná, které jsou v těsné blízkosti železniční zastávky Ostrava Zábřeh, jsou další možná 

stávající parkovací stání pro vozidla. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 – vzorový příčný řez vrstvami parkovacího stání délky 5,2m. 
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6.8 Trakční soustava a vedení 
V dané lokalitě je použito trakční vedení na železobetonových sloupech z roku 

1987, které je ve vyhovujícím stavu. Napětí soustavy je stejnosměrných 3000 V. 

U železniční tratě je zapotřebí při vybudování železniční zastávky ve variantě A1  

přemístit 4 sloupy trakčního vedení u koleje č. 2 a nahradit je sloupy s konzolovým 

vyložením trolejí i pro kolej č.1 pomocí příhradového stožáru a příhradového výložníku. 

U varianty A2 je zapotřebí přemístit 6 sloupů trolejového vedení a nahradit je 

stejným typem – tedy železobetonovými sloupy. 

Ve variantě B je zapotřebí přemístit 6 sloupů trolejového vedení. Čtyři sloupy 

v místě ostrovního nástupiště je zapotřebí nahradit sloupy konzolově oboustranně 

vyloženými. Zbylé dva se nahradí stejným typem, tedy železobetonovými.  

U varianty C je třeba přemístit 12 sloupů trolejového vedení a nahradit je stejným 

typem, tedy jednostranně vyloženými železobetonovými sloupy. 

U tramvajové tratě dojde pouze k posunu určitých stožárů pro trolejové vedení. 

Posuny jsou znázorněny v situaci variant ve výkresech 2-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                 b)                            c) 

Obr. 28 – příklady sloupů trakčního vedení a) konzolový, b) ŽB sloup, c) oboustranný ŽB 

sloup 

 

6.9 Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 
Na základě vyhlášky MMR č.369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 

budou v místech přecházení přes vozovku a v místech přechodů pro chodce, silniční 

obrubníky v min. šířce 1,5 m zapuštěny na úroveň 2 cm nad vozovku. Zároveň se na 

chodnících vytvoří pomocí červené slepecké betonové dlažby tl. 6 cm podél obrubníku 
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varovný pás šířky 400 mm a signální pás pro nevidomé o šířce 800 mm v minimální 

délce 1,5 m, který navazuje na varovný pás a je zakončen zalomením k vodící straně 

chodníku. Konstrukce nástupištních desek je již z výroby vybavena vodící linií a hmatově 

bezpečnostním pruhem, vzdáleným 800 mm od hrany nástupiště, který bude po 

pokládce desek nástupiště opatřen žlutou barvou. Na konci nástupišť je pruh zalomen o 

90° směrem od koleje k zábradlí / opěrné stěně.      

 Na nástupišti MHD bude zřízen reflexní pás z červené barvy o šířce min. 200 mm 

vzdálen 300 mm od hrany nástupiště po celé délce. Dále bude nástupištní plocha 

opatřena vodícím pásem u označníku šířky 800 mm dle schématu. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 – detail provedení úprav pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 – reflexní varovný pás na zastávce MHD a na železničním nástupišti SŽDC s.o. 

 

 Další úpravy musí vyhovovat vyhlášce MMR č.369/2001 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a to především: 

• nově zřizovaná nástupiště musí mít nejméně jeden bezbariérový přístup;  

• povrch chodníků, schodišť, šikmých ramp musí být rovný, pevný a upravený 

proti skluzu; 
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• komunikace pro pěší musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící 

linie pro zrakově postižené osoby. Překážky musí být osazeny tak, aby byl 

zachován průchozí profil šířky nejméně 1500 mm, tuto hodnotu lze snížit až na 

900 mm u technického vybavení komunikací a svislého dopravního značení; 

• schodišťová ramena a šikmé rampy musí být po obou stranách opatřeny madly 

ve výši 900 mm; 

• šikmé rampy musí být široké nejméně 1300 mm a jejich podélný sklon smí být 

nejvýše v poměru 1 : 12 (8,33 %), zároveň musí mít po obou stranách ve výši 

250 mm vodící tyč; 

• nástupiště musí být vybaveno ve vzdálenosti 600 mm od hrany nástupiště 

tvarově jednotnými plastickými kontrastními značkami šířky 150 mm. Tyto 

značky musí být osazeny po celé délce nástupiště a v místě ukončení je nutno 

protáhnout je k obvodu dlážděné plochy.  

 

7  Charakteristika jednotlivých variant 
Konstrukční řešení všech variant bylo voleno shodně. Ve všech navrhovaných 

variantách je použita nová soustava sklopných nástupištních desek od výrobce ŽPSV 

a.s.. Soustava se dá kombinovat pro jednostranné i oboustranné nástupiště. Sklopná 

deska nástupiště tvoří pochůznou část nástupiště s možností vyklopení v případě 

průjezdu těžké drážní mechanizace.  

Prvek "sklopná deska nástupiště" je výškově nastavitelná pomocí rektifikačního 

zařízení, vzdálenost od osy koleje je možné upravit pomocí prvku "základ sklopného 

nástupiště". Je opatřena dezénem zámkové dlažby. Celková délka sklopné desky je 800 

mm a šířka 495 mm. 

Prvek "práh sklopného nástupiště" je prostorový, železobetonový prefabrikát 

systému sklopného nástupiště, kladený na vrstvu podkladního betonu tl. 150 mm ve 

vzdálenosti 2160 mm od osy koleje v přímé. Slouží jako úložný prefabrikát pro prvek 

"základ sklopné desky nástupiště". Výška prahu sklopného nástupiště je 980 mm, délka 

1990 mm. 

Prvek "základ sklopné desky nástupiště" je prostorový, železobetonový prefabrikát 

systému sklopného nástupiště, který je kladený na prvek "práh sklopného nástupiště". 

Slouží k osazení desky nástupiště s možností vyklopení při průjezdu těžké drážní 

mechanizace bez rozebrání nástupiště. Část základu tvoří pochůznou plochu nástupiště, 
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která je opatřena dezénem zámkové dlažby a varovným pásem sloučeným s vodící linií 

šířky 40 cm, ukončeným 20 cm od levého (pravého) okraje. Varovný pás je tvořen 

rýhováním ve tvaru trapézu. Délka prahu sklopného nástupiště je 1145 mm a celkem 

se sklopnou deskou nástupiště 1950 mm, šířka je 995 mm. 

 Zemní těleso nástupiště je tvořeno štěrkodrtí frakce 0–32 ve sklonu 1% u varianty A 

a C a u ostrovního nástupiště varianty B u traťové koleje č.1 – 2% a u traťové koleje č.2 – 

1%. Za konzolovými deskami je zřízena zpevněná plocha ze zámkové dlažby š = 1250 

mm uložené do vrstvy nenamrzavého materiálu. Celková šířka nástupiště je tedy 3,2 m. 

U varianty B je zřízeno ostrovní nástupiště s celkovou šířkou 6,1 m. 

Odvodnění nástupiště je provedeno příčným spádem 1 % směrem do kolejiště. 

Část železničního spodku přiléhající k nástupišti je odvodněna podélným trativodem, 

který bude vyústěn ze zpevněného podélného příkopu za místem zastávky a poté do 

propustku, který se nachází mimo řešenou oblast. Odlišnosti odvodnění jednotlivých 

variant jsou popsány v kapitolách 7.1 - 7.4. Přesný návrh trativodu a povrchového 

odvodnění musí být zpracován v dalším stupni PD dle provedeného hydrotechnického 

výpočtu.   

Nástupiště budou ve všech variantách vybavena ve vzdálenosti 600 mm od hrany 

nástupiště tvarově jednotnými plastickými kontrastními značkami šířky 150 mm. Tyto 

značky jsou součástí povrchové úpravy nástupištních desek. V místě ukončení je nutno 

protáhnout je k obvodu dlážděné plochy. Zastávka bude vybavena všemi informačními 

tabulemi, jak ukládá příslušná norma. Jejich osvětlení bude zajištěno pomocí osvětlení 

nástupiště. Osvětlení nástupiště bude detailně řešeno v dalším stupni PD. Musí však 

zajišťovat bezpečnost provozu a komfort cestujících. Bude napojeno na stávající 

napájecí síť. 

Nástupiště bude dále vybaveno přístřeškem pro cestující typu SiaCITY V6 – 

modul 6x1500mm , šířka 1500 mm bez bočních skel u variant A1, A2 a s bočními skly u 

variant B a C. Typ přístřešku je znázorněn ve výkresu č.12 detail železniční tratě varianta 

B, detail přístřešku a v kapitole 6.5 Objekty železničních nástupišť. 

 
7.1 Varianta A1 
Tzv. ekonomická varianta, kdy se niveleta železniční a tramvajové koleje u 

varianty A1 nemění. Nástupiště bude budováno v délce 150 m ve staničení 34,925 000 – 

35,075 000 jako jednostranné u každé traťové koleje. Výška nástupiště nad temenem 
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kolejnice je 550 mm. Trať je konstruována v mírném zářezu. V daném úseku se 

nenachází lom nivelety. Sklonové poměry jsou přehledně zobrazeny na obr.6. Nástupiště 

varianty A1 je situováno u obou traťových kolejí v oblouku o poloměru u traťové koleje č. 

1 - 1010 m a u traťové koleje č. 2 – 1006 m. Šířka jednostranného nástupiště u každé 

traťové koleje je 3,2 m a je vytvořena rozšířením vydlážděné části. Nástupiště je od osy 

koleje umístěno o rozšířenou vzdálenost 1680 mm dle následujícího výpočtu: 
 

Pro R1 – 1010 m 
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Napojení na MHD na zastávku Most Mládeže je řešeno u levostranného 

nástupiště ve směru staničení železniční tratě u traťové koleje č. 1 pomocí rampy pro 

chodce šířky 2,0 m ve sklonu 1:8 o délce 14,5 m přímo na zastávku Most Mládeže. Z 

pravostranného nástupiště ve směru staničení železniční tratě u traťové koleje č. 2 je 

přestup na MHD umožněn pomocí nově vybudovaného chodníku na ulici Rudná a dále 

pak přes stávající pěší komunikaci na Most Mládeže a poté na zastávku MHD Most 

Mládeže. Přestup z levostranného a pravostranného nástupiště tramvajové trati je 

umožněn přes stávající přechod mezi zastávkami opačných směrů. S ohledem na 

dopravní řešení byla navržena ve variantě A1 dvě samostatná parkoviště, umístěná na 

ulici Rudná, s celkovým počtem parkovacích stání 10, z toho jedno místo pro osoby se 
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sníženou schopností pohybu a orientace a na ulici Rodinná s celkovým počtem 

parkovacích stání 7, z toho jedno stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace. Další možné parkovaní je možné na parkovacích místech na ulici Rodinná a 

Rudná. Parkovací plochy jsou vzdáleny od nástupiště na ulici Rudná 25 m a na ulici 

Rodinná 95 m.  

U železniční tratě ve variantě A1 je zapotřebí při vybudování železniční zastávky  

přemístit 4 sloupy trakčního vedení u koleje č. 2 a nahradit je sloupy s konzolovým 

vyložením trolejí i pro kolej č.1 pomocí příhradového stožáru a příhradového výložníku. 

Stávající 4 sloupy trakčního vedení u traťové koleje č. 1 se zruší. U tramvajové trati se 

stožáry pro trakční vedení nemění. 

Mezi železničním nástupištěm a tramvajovou zastávkou v jiné výškové úrovni je 

z důvodu stísněných poměrů navržena opěrná zeď o celkové výšce od základové spáry 

4650 mm a šířce 600 mm. Posouzení opěrné zdi o celkové délce 175 m je uvedeno 

v příloze C. 

Odvodnění varianty A1 je provedeno pomocí trativodu. Vzhledem k mírným 

sklonovým poměrům trati a potřebě zaústit trativod do stávajícího zpevněného příkopu je 

třeba navrhnout jej v minimálním sklonu a v takové výšce, aby bylo možné spádové 

napojení na současný dlážděný příkop před a za zastávkou. Z tohoto důvodu byla 

zvolena konstrukce z porézních trubek z plastu DN 150 uložených ve sklonu 0,5% do 

rýhy široké 0,45 m, jejíž dno je minimálně 1,35 pod niveletou koleje a 0,3 m pod okrajem 

zemní pláně a bližší stěna rýhy min. 1,6 m od osy koleje. Výplň rýhy musí být 

nenamrzavá, propustná a musí vyhovět filtračnímu kritériu (nevyhoví-li, musí být mezi ní 

a zeminou vložena vhodná geotextilie). K odvedení povrchové vody z přilehlých pozemků 

slouží podélný příkop, zpevněný příkopovou tvárnicí. Odvodňovací příkop je umístěn u 

okraje pravostranného nástupiště a je sveden do stávajícího příkopu za železniční 

zastávkou a poté do propustku.  

Nástupiště ve variantě A1, rampa pro přestup na zastávku MHD, chodník pro 

příchod a odchod k pravostrannému nástupišti u traťové koleje č.2 na ulici Rudnou a 

zastávka MHD Most Mládeže budou vybaveny ocelovým trubkovým svařovaným 

zábradlím výšky 1,1 m.  

Nástupištní přístřešek ve variantě A1 je s ohledem na stísněné prostorové 

podmínky zvolen bez bočních skel typu SiaCITY V6 o celkové délce 9 m a šířce 1,5 m a 

je vybaven 9 sedadly pro čekající cestující. Typ přístřešku byl shledán ze strany SŽDC 

s.o. jako moderní a funkční, poskytující dostatečnou ochranu před nepřízní počasí. 
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Nosným prvkem nástupištního přístřešku jsou ocelové rámy. Jako výplň je volena 

skleněná výloha. V případě rozbití je možná výměna za nový kus, popřípadě se mohou 

nahradit odolnějšími průhlednými plastovými panely. Dále je zastávka vybavena 

veřejným osvětlením, splňujícím normu pro osvětlení nástupišť a informačními a 

směrovými tabulemi. 

U stávající zastávky MHD Most Mládeže bude pouze zrekonstruován pochůzí kryt 

a vytvořeny hmatové prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  

Dále bude na zastávce umístěn přístřešek pro cestující SiaCITY V3 o celkové 

délce 4500 mm a šířce 1500 mm bez bočních skel, vybavený 3 místy pro sezení 

čekajících cestujících.  Typ přístřešku byl shledán ze strany DPO a.s. jako moderní a 

funkční, poskytující dostatečnou ochranu před nepřízní počasí. 

 Nosným prvkem nástupištního přístřešku jsou ocelové rámy. Jako výplň je volena 

skleněná výloha. V případě rozbití je možná výměna za nový kus, popřípadě se mohou 

nahradit odolnějšími průhlednými plastovými panely. Dále je zastávka vybavena 

veřejným osvětlením, které splňuje normu pro osvětlení nástupišť a informačními a 

směrovými cedulemi. Stávající označník MHD zastávky Most Mládeže bude ponechán. 

 
7.2 Varianta A2 
Tzv. ekonomicko-optimální varianta, kdy se niveleta železniční a tramvajové koleje 

u varianty A2 nemění. Nástupiště bude budováno v délce 150 m ve staničení 35,196 000 

– 35,346 000 jako jednostranné u každé traťové koleje. Výška nástupiště nad temenem 

kolejnice je 550 mm. Trať je konstruována v mírném zářezu. V daném úseku se 

nenachází lom nivelety. Sklonové poměry jsou přehledně zobrazeny na obr.6. Nástupiště 

varianty A2 je situováno u obou traťových kolejí částečně v přímé a částečně v oblouku o 

poloměru u traťové koleje č.1 -1010 m a u traťové koleje č.2 – 1006 m . 

 Šířka jednostranného nástupiště u každé traťové koleje je 3,2 m a je vytvořena 

rozšířením vydlážděné části.  

Napojení MHD na zastávku Most Mládeže je řešeno u levostranného nástupiště 

ve směru staničení železniční tratě u traťové koleje č. 1 pomocí chodníku šířky 2,5 m ve 

sklonu 3%, o délce 32 m přímo na novou zastávku Most Mládeže. Z pravostranného 

nástupiště ve směru staničení železniční tratě u traťové koleje č. 2 je přestup na MHD 

umožněn pomocí nově vybudovaného chodníku, který od nástupiště navazuje na 

přiléhající chodník u výjezdové větve od silnice č. 1/11 na ulici Rudná  a dále pak přes 

stávající pěší komunikaci na Most Mládeže a poté na nově vybudovanou zastávku MHD 
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Most Mládeže. Přestup z levostranného a pravostranného nástupiště tramvajové trati je 

umožněn přes nový přechod mezi zastávkami opačných směrů. Nově vybudovaná 

zastávka na tramvajové trati se shodným názvem Most Mládeže je volena s ohledem na 

délku nejdelšího zastavujícího vozidla a to 50 m. Začátek nástupiště ve směru staničení 

začíná na km 1,481 300 a končí na km 1,531 300. Hrana nástupiště je vzdáleno 1650 

mm od osy koleje. S ohledem na dopravní řešení bylo navrženo ve variantě A1 jedno 

samostatné parkoviště, umístěné na ulici Rudná s celkovým počtem parkovacích stání 

10, z toho jedno místo pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Další 

možné parkovaní je možné na parkovacích místech na ulici Rudná a Pavlovova. 

Parkovací plocha na ulici Rudná je vzdálena od nástupiště železniční tratě 105 m. 

U železniční tratě ve variantě A2 je zapotřebí při vybudování železniční zastávky,  

přemístit 6 sloupů trakčního vedení a nahradit je sloupy stejných typových rozměrů, tedy 

betonovými trakčními sloupy s výložníky pro trolejové lano. U tramvajové trati se stožáry 

pro trakční vedení nemění. 

Odvodnění varianty A2 je provedeno pomocí trativodu. Vzhledem k mírným 

sklonovým poměrům trati a potřebě zaústit trativod do stávajícího zpevněného příkopu je 

třeba navrhnout jej v minimálním sklonu a v takové výšce, aby bylo možné spádové 

napojení na současný dlážděný příkop před a za zastávkou. Z tohoto důvodu byla 

zvolena konstrukce z porézních trubek z plastu DN 150, uložených ve sklonu 0,5% do 

rýhy široké 0,45 m, jejíž dno je minimálně 1,35 pod niveletou koleje a 0,3 m pod okrajem 

zemní pláně a bližší stěna rýhy min. 1,6 m od osy koleje. Výplň rýhy musí být 

nenamrzavá, propustná a musí vyhovět filtračnímu kritériu (nevyhoví-li, musí být mezi ní 

a zeminou vložena vhodná geotextilie). K odvedení povrchové vody z přilehlých pozemků 

slouží podélný příkop, zpevněný příkopovou tvárnicí. Odvodňovací příkop je umístěn u 

okraje pravostranného nástupiště a je sveden do stávajícího příkopu za železniční 

zastávkou a poté do propustku. Obdobným způsobem je vytvořeno odvodnění u nově 

vybudované tramvajové zastávky.  

Nástupiště ve variantě A2, chodník pro přestup na zastávku MHD, chodník pro 

příchod a odchod k pravostrannému nástupišti u traťové koleje č. 2 na chodník u 

odbočné větve silnice č.1/11 a zastávka MHD Most Mládeže budou vybaveny ocelovým 

trubkovým svařovaným zábradlím výšky 1,1 m.  

 Zvolený nástupištní přístřešek železniční zastávky je shodný se zvoleným typem 

ve variantě A1, tedy SiaCITY V6 – 6x1,5 m.  
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 Dále je železniční i tramvajová zastávka vybavena veřejným osvětlením, 

splňujícím normu pro osvětlení nástupišť a informačními a směrovými tabulemi. 

Nástupiště nově vybudované tramvajové zastávky Most Mládeže začíná hranou 

nástupiště z nástupištního bloku výšky 640mm, šířky 200 mm, se základovou patou šířky 

350 mm. Výška nástupiště nad temenem kolejnice je 240 mm. Pochůzí plocha je tvořena 

zámkovou dlažbou a 300 mm od hrany nástupiště bude proveden reflexní a zároveň 

hmatový pás o šířce 200 mm po celé délce nástupiště. 

Dále bude na zastávce umístěn přístřešek pro cestující SiaCITY V3 o celkové 

délce 4500 mm a šířce 1500 mm bez bočních skel, vybavený 3 místy pro sezení 

čekajících cestujících.  Typ přístřešku byl shledán ze strany DPO a.s. jako moderní a 

funkční, poskytující dostatečnou ochranu před nepřízní počasí. 

 Nosným prvkem nástupištního přístřešku jsou ocelové rámy. Jako výplň je volena 

skleněná výloha. V případě rozbití je možná výměna za nový kus, popřípadě se mohou 

nahradit odolnějšími průhlednými plastovými panely. Dále je zastávka vybavena 

veřejným osvětlením, které splňuje normu pro osvětlení nástupišť a informačními a 

směrovými tabulemi. Nástupiště bude vybaveno novým označníkem MHD s názvem 

zastávky Most Mládeže. 

 

7.3 Varianta B 
Tzv. optimální varianta. U varianty B bude nástupiště vybudováno jako 

oboustranné ostrovní o celkové délce 150 m ve staničení 34,915 150 – 35,065 150. 

Hrana nástupiště je umístěna 1680 mm od osy koleje dle následujícího výpočtu: 

 
Pro R1 – 950 m 

podmínka 1500>R>300=1680 

mme
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S- hodnota rozšíření 

e- rozchod koleje zvetšený o maximální přípustnou odchylku od rozchodu. 
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L
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Pro R2 – 940,5 m 

podmínka 1500>R>300=1680 
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mme
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S- hodnota rozšíření 

e- rozchod koleje zvetšený o maximální přípustnou odchylku od rozchodu. 
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Výška nástupiště nad temenem kolejnice je 550 mm. Celková šířka nástupiště je 

6,1 m. Z tohoto důvodu je zapotřebí odsunout traťovou kolej č. 2 na osovou vzdálenost 

9,46 m směrem k ulici Rudná. Začátek směrových úprav nivelety koleje je v km 34,814 

130. Odsunutí tratě je provedeno dvěma protisměrnými kružnicovými oblouky o 

poloměrech R1 = 366m a R2 = 510 m. Protisměrné oblouky se stýkají v inflexním bodu 

ve staničení 34,863 960.  

Výpočet nedostatku převýšení dvou protisměrných oblouků: 

R 366 m 
 Kontrola nedostatku převýšení  I = Deq - DN1 ≤ Imax = 100mm 

 

 všechny vlaky jezdí traťovou rychlost                

mm
r

V 34,206
366

80.8,118,11D
22

eq ==
⋅

=  

 traťové koleje s převahou osobní dopravy V≤120km/h    

mm
r
VDN 15,124

366
80.1,71,7 22

1 ==⋅=  

 I = Deq - DN1 ≤ Imax = 206,34-124,15=82,19 ≤ 100mm => VYHOVUJE 

 

R 510 m 
 Kontrola nedostatku převýšení  I = Deq - DN1 ≤ Imax = 100mm 

 

 všechny vlaky jezdí traťovou rychlost             

 mm
r

VDeq 08,148
510

80.8,118,11 22

==
⋅

=  

traťové koleje s převahou osobní dopravy V≤120km/h    

mm
r
VpN 09,89

510
80.1,71,7 22

1 ==⋅=  

I = Deq - DN1 ≤ Imax = 148,08-89,09=58,99 ≤ 100mm => VYHOVUJE 
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Dále trať pokračuje obloukem o poloměru 940,5 m, přímým úsekem a navazuje na 

oblouk o poloměru 600 m. Konec úseku úprav směrové polohy koleje je ve staničení km 

35,231 230. Přechodnice mezi oblouky jsou v příslušných délkách znázorněny ve 

výkresu č.15 podélný řez vlakové koleje č.1,2 varianta B  a jsou voleny s ohledem na 

požadavek investora SŽDC s.o. a místních traťových poměrů jako kubické paraboly. 

Železniční trať je jako celek konstruována v mírném zářezu a  v daném úseku se 

nenachází lom nivelety. Sklonové poměry jsou zachovány ve stávajícím sklonu a jsou 

přehledně zobrazeny na obr.6. Traťová kolej č. 1 je vedena v upraveném kružnicovém 

oblouku o poloměru 950 m a za železniční zastávkou pokračuje v přímé. Konec úprav 

směrové polohy koleje je v km 35,231 230. Konstrukce koleje a pražcového podloží bude 

tvořena novými kolejnicemi 49 E1 , pražci B91 S, pružnými upevňovacími svěrkami 

Vossloh skl 14. Výška štěrkového lože pod pražcem je navržena min. 350 mm od spodní 

hrany pražce k plání železničního spodku. Podrobnější schéma směrových poměrů a 

konstrukčních prvků je znázorněno ve výkrese č. 6 – vzorový příčný řez podchodem 

varianta B.  

Napojení MHD na zastávku Most Mládeže je řešeno pomocí podchodu pro 

chodce. Šířka podchodu je 2,2 m a délka schodiště v podchodu 10,8 m. Celkový počet 

schodišťových stupňů u výstupu na ostrovní nástupiště je 2x13 celkem 26 a u výstupu na 

parkoviště na ulici Rudná a na zastávku MHD Most Mládeže 3x12, celkem 36 stupňů. 

Podchod bude po celé délce zastřešen. Ukázka podchodu je znázorněna na obr. 24 typy 

použitého zábradlí a podchodu na železniční zastávce. 

Zastávka je dále vybavena přístřeškem pro cestující od výrobce SiaCITY 

v provedení V6 s bočními skly a s vytvořením tzv. závětří. Rozměry přístřešku jsou 

9000x1500 mm. Ukázka přístřešku je znázorněna na obr. 21 – zastávkový přístřešek pro 

železniční zastávku Ostrava Zábřeh SiaCITY.  

 Dále je zastávka vybavena veřejným osvětlením, splňujícím normu pro osvětlení 

nástupišť a informačními a směrovými tabulemi. 

S ohledem na dopravní řešení bylo navrženo ve variantě B jedno parkoviště, 

umístěné na ulici Rudná s celkovým počtem parkovacích stání 10, z toho jedno místo pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Další možné parkovaní je možné na 

parkovacích místech na ulici Rodinná a Rudná. Parkovací plocha je vzdálena od 

nástupiště na ulici Rudná 20 m.  

U železniční tratě ve variantě B je zapotřebí při vybudování železniční zastávky,  

přemístit 6 sloupů trakčního vedení, z toho dva sloupy budou nahrazeny stejným typem, 
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tedy ŽB sloupy s výložníky pro trolejové lano a 4 sloupy v místě ostrovního nástupiště 

budou nahrazeny příhradovými ocelovými sloupy s oboustrannými dlouhými výložníky 

pro traťovou kolej č. 1 a 2. U tramvajové trati se stožáry pro trakční vedení nemění. 

Odvodnění varianty B je provedeno pomocí trativodu u traťové koleje č. 1 a 

zpevněného odvodňovacího příkopu a traťové koleje č. 2. Vzhledem k mírným sklonovým 

poměrům trati a potřebě zaústit trativod do stávajícího zpevněného příkopu je třeba 

navrhnout jej v minimálním sklonu a v takové výšce, aby bylo možné spádové napojení 

na současný dlážděný příkop před a za zastávkou. Z tohoto důvodu byla zvolena 

konstrukce z porézních trubek z plastu DN 150, uložených ve sklonu 0,5% do rýhy široké 

0,45 m, jejíž dno je minimálně 1,35 pod niveletou koleje a 0,3 m pod okrajem zemní 

pláně a bližší stěna rýhy min. 1,6 m od osy koleje. Výplň rýhy musí být nenamrzavá, 

propustná a musí vyhovět filtračnímu kritériu (nevyhoví-li, musí být mezi ni a zeminou 

vložena vhodná geosyntetika). K odvedení povrchové vody i vody z pražcového podloží 

u koleje č. 2 slouží podélný příkop zpevněný příkopovou tvárnicí. Odvodňovací příkop je 

umístěn u pravostranného okraje traťové koleje č. 2 a je sveden do stávajícího příkopu 

za železniční zastávkou a poté do propustku.  

Konce ostrovního nástupiště ve variantě B a zastávka MHD Most Mládeže budou 

vybaveny ocelovým trubkovým svařovaným zábradlím výšky 1,1 m.  

U stávající zastávky MHD Most Mládeže bude zrekonstruován pochůzí kryt a 

vytvořeny hmatové prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále u 

levostranného nástupiště ve směru staničení tramvajové tratě za zastávkou Most 

Mládeže bude postaven podchod pro chodce spojující železniční zastávku Ostrava 

Zábřeh a parkoviště na ulici Rudná a další možný přestup na autobusovou zastávku na 

ulici Rudná. Šířkové a výškové uspořádání podchodu již bylo popsáno u popisu 

železniční zastávky varianty B.  

Dále bude na zastávce umístěn přístřešek pro cestující SiaCITY V3 o celkové 

délce 4500 mm a šířce 1500 mm bez bočních skel, vybavený 3 místy pro sezení 

čekajících cestujících.  Typ přístřešku byl shledán ze strany DPO a.s. jako moderní a 

funkční, poskytující dostatečnou ochranu před nepřízní počasí. 

 Nosným prvkem nástupištního přístřešku jsou ocelové rámy. Jako výplň je volena 

skleněná výloha. V případě rozbití je možná výměna za nový kus, popřípadě se mohou 

nahradit odolnějšími průhlednými plastovými panely. Dále je zastávka vybavena 

veřejným osvětlením, které splňuje normu pro osvětlení nástupišť a informačními a 

směrovými tabulemi. Stávající označník MHD zastávky Most Mládeže bude ponechán. 
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 Pro výstavbu podchodu pod tramvajovou a železniční tratí bude zapotřebí dle 

stavební technologie vykopat stavební jámu o celkové šířce 8 m a délce 50 m. Jako 

pažení jsou navrženy štětovnice Larsen v délce 12 m pro příslušnou výšku stavební 

jámy. Z tohoto důvodu bude potřeba tramvajovou trať a zastávku v místě stavební jámy 

snést a následně opět vybudovat. Podrobnější technologii výstavby bude řešit případný 

následný stupeň PD stavby. 

 

7.4 Varianta C 
Tzv. nadstandardní varianta. U varianty C je voleno stejné umístění železniční 

zastávky jako u varianty B, ale hlavním rozdílem je výšková poloha obou tratí. U této  

varianty, je navržen zdvih železniční tratě o 960 mm od původní nivelety tratě a u 

tramvajové tratě je snížena o 1 050 mm, tak aby byl vytvořen přímý přestup mezi 

vlakovou a tramvajovou dopravou bez nutnosti podcházení či přecházení tratě. Tento 

přímý přestup je ovšem možné uskutečnit pouze u traťové železniční koleje č.1 a u 

tramvajové koleje č. 2, tedy z vlaku ve směru Ostrava Vítkovice na tramvajové linky ve 

směru Zábřeh. Z pravostranného nástupiště u traťové koleje č. 2 je nutno přestoupit na 

zastávku MHD pomocí podchodu pro chodce na poloostrovní nástupiště mezi 

tramvajovou a železniční tratí. Přestup na zastávku MHD ve směru linek tramvají do 

zastávky Nádraží Vítkovice je umožněn přes přechod přes tramvajovou trať, který je 

situován na konci poloostrovního nástupiště.  

Nástupiště u železniční tratě je tedy tvořeno u traťové koleje č. 2 jako 

jednostranné o celkové délce 150 m a šířce 3,2 m, obdobně jako ve variantě A1 a u 

traťové koleje č. 1 jako poloostrovní o celkové délce 150 m a šířce v ostrovní části 7,35 m 

a mimo ostrovní část jako jednostranné o šířce 3,2 m. Začátek nástupiště začíná v km 

34,925 000 a končí v km 35,075 000. Hrana nástupiště je umístěna 1680 mm od osy 

koleje dle výpočtu uvedeného u popisu varianty A1. 

Směrové poměry tratě jsou zachovány v původní podobě, pouze dojde ke zvýšení 

nivelety železniční tratě a ke snížení nivelety tramvajové tratě, tak aby byl umožněn 

plynulý přestup z traťové koleje č. 1 na tramvajovou kolej č.2. 

Začátek úprav varianty C je volen v km 34,820 000 a konec úprav je v km35,143 

000.  

Konstrukce koleje a pražcového podloží bude tvořena novými kolejnicemi 49 E1 , 

pražci B91 S, pružnými upevňovacími svěrkami Vossloh skl 14. Výška štěrkového lože 

pod pražcem je navržena min. 350 mm od spodní hrany pražce k pláni železničního 
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spodku. Podrobnější schéma směrových poměrů a konstrukčních prvků je znázorněno 

ve výkresu č. 7 Vzorový příčný řez podchodem varianta C. 

Napojení na MHD na zastávku Most Mládeže je řešeno z pravostranného 

nástupiště pomocí podchodu pro chodce. Šířka podchodu je 2,2 m a délka schodiště 

v podchodu 10,8 m. Celkový počet schodišťových stupňů je u výstupu na ostrovní 

nástupiště a levostranné nástupiště u traťové koleje č. 1 tramvajové trati  2x13  stupňů, 

celkem 26. Podchod bude po celé délce zastřešen. Ukázka podchodu je znázorněna na 

obr. 24 typy použitého zábradlí a podchodu na železniční zastávce. 

Zastávka je dále vybavena přístřeškem pro cestující od výrobce SiaCITY 

v provedení V6 s bočními skly a s vytvořením tzv. závětří. Rozměry přístřešku jsou 

9000x1500 mm. Ukázka přístřešku je znázorněna na obr. 21 – zastávkový přístřešek pro 

železniční zastávku Ostrava Zábřeh SiaCITY. Tento přístřešek je použit pouze na 

poloostrovním nástupišti mezi železniční a tramvajovou tratí. U pravostranného 

nástupiště ve směru staničení železniční tratě u traťové koleje č.2 a u tramvajové 

zastávky Most Mládeže u traťové koleje tramvajové trati č. 1 je zvolen typ přístřešku 

SiaCITY V6 a V3 o rozměrech 9000 a 4500 mm bez bočních skel, tak aby byl umožněn 

průchod pod přístřeškem. Tyto typy přístřešku již byly popsány u předchozích variant.  

 Dále je zastávka vybavena veřejným osvětlením, splňujícím normu pro osvětlení 

nástupišť a informačními a směrovými tabulemi. 

S ohledem na dopravní řešení bylo navrženo ve variantě C jedno parkoviště, 

umístěné na ulici Rudná, s celkovým počtem parkovacích stání 10, z toho jedno místo 

pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Další možné parkovaní je  na 

parkovacích místech na ulici Rodinná a Rudná. Parkovací plocha je vzdálena od 

nástupiště na ulici Rudná 20 m.  

U železniční tratě ve variantě C je zapotřebí při vybudování železniční zastávky  

přemístit 12 sloupů trakčního vedení u železniční tratě a 11 stožárů pro vedení 

trolejového drátu tramvajové tratě. Nahrazení bude provedeno stejným typem ŽB  a 

ocelových sloupů s výložníky pro trolejové vedení. 

Odvodnění varianty C je provedeno pomocí trativodu u traťové koleje č. 1 i 2. 

Vzhledem k mírným sklonovým poměrům trati a potřebě zaústit trativod do stávajícího 

zpevněného příkopu je potřeba navrhnout jej v minimálním sklonu a v takové výšce, aby 

bylo možné spádové napojení na současný dlážděný příkop před a za zastávkou. 

Z tohoto důvodu byla zvolena konstrukce z porézních trubek z plastu DN 150, uložených 

ve sklonu 0,5% do rýhy široké 0,45 m, jejíž dno je minimálně 1,35 pod niveletou koleje a 
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0,3 m pod okrajem zemní pláně a bližší stěna rýhy min. 1,6 m od osy koleje. Výplň rýhy 

musí být nenamrzavá, propustná a musí vyhovět filtračnímu kritériu (nevyhoví-li, musí být 

mezi ni a zeminou vložena vhodná geotextilie). K odvedení povrchové vody slouží 

podélný příkop, zpevněný příkopovou tvárnicí. Odvodňovací příkop je umístěn u 

pravostranného okraje traťové železniční koleje č. 2 a traťové koleje č. 1 u tramvajové 

trati a je sveden do stávajícího příkopu za železniční zastávkou a poté do propustku.  

Pravostranné nástupiště u traťové koleje č. 2 ve směru staničení a zastávka MHD 

ve směru Nádraží Vítkovice bude opatřena trubkovým ocelovým zábradlím o výšce 1,1 

m.  

Zastávka MHD Most Mládeže bude nově vystavěna do stejné polohy jako před 

stavbou a rozměrově i typově bude stejná s variantou B, kde byla podrobněji zastávka 

MHD popsána. 

Dále bude na levostranném nástupišti zastávky ve směru Nádraží Vítkovice 

umístěn přístřešek pro cestující SiaCITY V3 o celkové délce 4500 mm a šířce 1500 mm 

bez bočních skel, vybavený 3 místy pro sezení čekajících cestujících.  Typ přístřešku byl 

shledán ze strany DPO a.s. jako moderní a funkční, poskytující dostatečnou ochranu 

před nepřízní počasí. 

 Nosným prvkem nástupištního přístřešku jsou ocelové rámy. Jako výplň je volena 

skleněná výloha. V případě rozbití je možná výměna za nový kus, popřípadě se mohou 

nahradit odolnějšími průhlednými plastovými panely. Dále je zastávka vybavena 

veřejným osvětlením, které splňuje normu pro osvětlení nástupišť a informačními a 

směrovými tabulemi. Zastávka bude vybavena typovými označníky DPO a.s.. 

 Pro výstavbu podchodu pod tramvajovou a železniční tratí bude zapotřebí dle 

stavební technologie vykopat stavební jámu o celkové šířce 8 m a délce 50 m. Jako 

pažení jsou navrženy štětovnice larsen v délce 9 m  a to v místě hrany výkopu u 

železniční tratě a 12 m v místě hrany výkopu u tramvajové tratě. Z tohoto důvodu bude 

potřeba tramvajovou trať a zastávku v místě stavební jámy odstranit a následně opět 

vybudovat. Podrobnější technologii výstavby bude podrobně řešit následná PD stavby. 

 

8  Přestup na MHD 
 Přestup mezi současnou zastávkou MHD a nově vybudovanou železniční 

zastávkou Ostrava Zábřeh je řešen jako mimoúrovňový u variant A1, A2 a B a jako 

částečně úrovňový u varianty C pomocí rampy a podchodů pro chodce. Další možný 
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přestup na MHD ze zastávky Most Mládeže na tramvajové trati Nádraží Vítkovice – 

Zábřeh, kde jsou provozovány linky č. 6 a 11 a ze železniční zastávky Ostrava Zábřeh je 

možný na tramvajovou trať vedoucí přes Most Mládeže ve směru Dubina – Nová Ves 

vodárna, kde jsou provozovány linky č. 12, 17 a 18. Přestup je umožněn pomocí 

stávajících pěších komunikací, ale i nově vybudovaných komunikací směřujících na 

chodníkový pás široký 2 m na okraji silnice na Mostu Mládeže. Další možný, avšak již 

vzdálenější přestup, je umožněn pomocí stávajícího chodníku, směřujícího na 

autobusovou zastávku, umístěnou na silnici č.1/11 se stejným názvem Most Mládeže, 

kde zastavuje autobusová linka č. 45 ve směru Nová huť a v opačném směru na ulici 

Slavíkova do Ostravy Poruby. 

 Celková docházková doba na tuto zastávku ze zástavky Most Mládeže a 

ze železniční zastávky Ostrava Zábřeh je přibližně 4-5 minut. 

Docházková doba ze zastávky MHD Most Mládeže na tramvajové trati Nádraží 

Vítkovice – Zábřeh na zastávku MHD na tramvajové trati vedoucí přes Most Mládeže ve 

směru Dubina – Nová Ves vodárna je přibližně 2 minuty. 

 Docházková vzdálenost ze železniční tratě u varianty A1 a A2 na zastávku MHD 

na Mostu Mládeže je přibližně 2 minuty a na zastávku Most Mládeže na tramvajové trati 

Nádraží Vítkovice – Zábřeh přibližně 3 minuty. U variant B a C je přestup řádově 

v sekundách, maximálně jedné minuty a 3 minuty na zastávku Most Mládeže na 

tramvajové trati Dubina – Nová Ves vodárna. 

 Počet zastavujících spojů na zastávce Most Mládeže na trati Nádraží Vítkovice - 

Zábřeh je 6-8 spojů za hodinu, uskutečněných linkami č. 6 a 11. Počet spojů na zastávce 

Most Mládeže na tramvajové trati Dubina – Nová Ves vodárna procházející přes Most 

Mládeže je 12-14 spojů za hodinu, uskutečňovány převážně linkami č. 12 a 17 a 

v nočních hodinách linkou č. 18 v intervalu jedné hodiny. 
 
9  Ochrana životního prostředí  
 9.1. Základní informace o životním prostředí v lokalitě Ostrava 
Zábřeh  

Plánovaná železniční zastávka Ostrava Zábřeh byla podrobena zkoumáním 

negativních účinků a vlivů na životní prostředí. Železniční doprava bývá obecně 

považována za ekologický způsob dopravy. Z posouzení stavby nevyplynul žádný 
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negativní účinek a samotná stavba železniční zastávky nijak nenaruší životní prostředí 

v dané oblasti.  

 

  

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 – digitální mapa zájmového území s lokalitami, týkajícími se životního prostředí 

 

9.2. Posouzení stavby na životní prostředí procesem EIA  
Celková uvažovaná plocha, která se bude stavby dotýkat, je cca 7 ha. Jedním 

z nejvýznamnějších zásahů do místního charakteru by bylo odstranění stávajících cca 20 

listnatých stromů stáří do 20 let a rozsáhlé terénní úpravy, které by souvisely s úpravou 

nivelety železniční a tramvajové tratě. Celý záměr byl předmětem posouzení procesem 
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EIA, kterým se objasní konkrétní vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí včetně 

hodnocení jejich velikosti a významu. 

Z hlediska funkčnosti by měla plánovaná zastávka zlepšit dopravně technickou 

situaci v návaznosti na příměstskou vlakovou dopravu a zlepšit a zrychlit cestování MHD 

v Ostravě, především rychlé propojení městských částí Poruba a Svinov, Ostrava Jih a 

Dubina. V blízkosti každé z variant je pamatováno na systém tzv. P+R (park and ride) – 

to znamená zaparkuj vozidlo na parkovišti k tomu určeném a dále pokračuj městskou 

hromadnou dopravou či vlakem. Celá plánovaná stavba zlepší dopravní spojení mezi 

železnicí a MHD v Ostravě a zkulturní prostředí v blízkosti stavby. 
 

 9.2.1 Seznam aktivit 
STAVEBNÍ FÁZE 

 Geologické a hydrogeologické průzkumy – budou provedeny v místě budoucí 

stavby - pod stávajícími kolejemi a do osové vzdálenosti 10 m od plánované hranice 

budoucí stavby. 

 Přístupové cesty – na budoucí staveniště je přístupová cesta vedena od 

komunikace na ulici Rudná a druhá přístupová cesta je po komunikaci na ulici Rodinná. 
 Mýcení vzrostlé zeleně – v plánované stavbě bude vykáceno 20 stromů 

průměrného stáří 12 let. 
 Zábor pozemků dočasný v plánované výstavbě pro potřeby stavby bude zabráno 

celkem 6 pozemků soukromých vlastníků. 

 Zábor pozemků trvalý v plánované variantě C je počítáno se zabráním 3 

pozemků do trvalého stavu a odkoupení pozemků od stávajících vlastníků. 
 Zařízení staveniště - dočasné budovy – především pro účely stavby – stavební 

buňky, sklady. 
 Přípojky ing. sítí – připojení na městské osvětlení, a hloubkovou kanalizaci pro 

odvedení srážkových vod. 

 Skládky materiálu – budou na hranici zabraných pozemků, pro prefabrikované 

výrobky, sypké hmoty a konstrukce, které budou na stavbě použity ( přístřešek, 

osvětlení, stožáry trolejového napětí). 

 Skládky odpadů – odpady budou odvezeny na skládku v Hlučíně, k této věci 

určenou. 
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 Nakládání s nebezpečnými odpady – odvoz materiálu zajištuje firma SITA-Svez

 Přítomnost dělníků – bude mít spíše pozitivní charakter z ekonomického hlediska 

– ubytování , stravování. 
 Doprava materiálu, pracovních sil a mechanizmů na stavbu budou řešeny 

nákladními automobily dodavatelské firmy. 
 Doprava materiálu, pracovních sil a mechanizmů na stavbě - tato 

problematika je řešena v organizaci výstavby, materiál bude dovezen na stavbu 

prostředky dodavatelské firmy. 
 Zemní práce – především úprava odvodnění spodní stavby, položení nových 

kolejových pásů na zvýšenou zemní pláň a úprava příkopů a svahů. 
 Deponie půd - sejmutá ornice bude odvezena na skládku ornice do Hlučína. 

 Odvodnění - u železničních staveb se řeší dle předpisu S4 – bude provedeno 

pomocí trativodů a příkopů. 
 Dopravní výluky – v plánované výstavbě je vždy povolena jízda po jedné ze dvou 

kolejí, druhá kolej se bude modernizovat, po zmodernizování bude probíhat provoz po 

této koleji a proběhne modernizace první koleje, jak u železniční tratě, tak u tramvajové 

tratě. 

 Výstavba zamýšleného projektu – veřejností braná jako pozitivní záměr pro 

zlepšení dopravní situace v městské části Ostrava Jih. 

 Rekultivace staveniště – proběhne před dokončením stavby v samotném závěru 

– osetí travního semene a úprava ploch dotčených výstavbou. 

 

PROVOZNÍ FÁZE 

 Provoz a údržba stavby – se skládá z úklidu v zimním a letním období – běžných 

úklidových prací – čištění a zametání a odstranění sněhu, provoz se skládá z úhrady 

energií za veřejné osvětlení. 

 Provoz a údržba přístupových cest – stejné – viz výše provoz a údržba. 

 Dopravní obslužnost lokality – zlepšení přestupu z a na tramvaj linky 6 a 11 a 

dále do příměstských spojů linky S ve směru Havířov a Český Těšín a v opačném směru 

na Ostravu Svinov a Opavu. 

 Koordinace s MIDS – interval zastavujících vlaků – 30 min., interval zastavujících 

tramvají- 10 min. přímý přestup ze zóny 3 na další zóny ve směru Opava a Havířov. 

 Obyvatelé, pracovníci – zlepšení dopravní obslužnosti a zrychlení cest do 

zaměstnání, pracovní příležitost pro dodavatelskou firmu, která bude realizovat stavbu. 
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 Fauna a flóra v lokalitě   

  - fauna touto stavbou nebude dotčena      

   - flóra – odstranění 12-ti stromů bude nahrazeno vysazením 25-ti nových 

dřevin v závěru stavby při rekultivaci staveniště. 

 

 9.2.2 SOCIOEKONOMICKÉ DOPADY 
 Hluk a vibrace- hladina hluku a vibrací bude plánovanou výstavbou zvýšena 

nejen po dobu výstavby, ale následně i po dobu provozu stavby z důvodů brzdění 

souprav vlaků a tramvají. Pro snížení hladiny hluku a vibrací jsou navrženy a použity 

nové technologie, které jsou navrženy na snížení hladiny hluku a vibrací z tramvajové a 

železniční dopravy. 

 Kulturní hodnota 

   Stávající zvyklosti – nově vybudovanou železniční zastávkou se zlepší 

propojení stávající lokality s ostatními významnými kulturními body města. 

   Vliv na historické, kulturní hodnoty území – v blízkosti se nenachází žádné 

historické a kulturní hodnoty. 

   Vliv na chráněné krajinné části – v blízkosti se nenachází žádné chráněné 

krajinné oblasti. 

 Pracovní příležitosti v regionu – stavbou bude zvýšena pracovní příležitost 

v lokalitě, během stavby, ale i umožněn další rozvoj dané oblasti díky lepší dopravní 

obslužnosti a rozvoji daného území. Nyní se v blízkosti nachází velký komplex 

Vítkovických železáren, strojní podnik Ferona a nákupní středisko Avion Shoping Park 

Ostrava. Tyto podniky se mohou díky lepší dopravní obslužnosti dále rozvíjet a umožnit 

vytvoření nových pracovních míst. 

  

 Estetická hodnota 

   Prostorové a estetické začlenění – plánovaná stavba je navržena v souladu 

s estetickým umístěním do stávající krajiny a zlepší prostorové a estetické 

vlastnosti. 

   Dominantnost v území – bude stavbou zvýšena především pro lepší 

dopravní obslužnost. 

   Předpoklad využití území – plánovaná zastávka bude užívána jako přestup 

mezi tramvajovou a železniční dopravou. 
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 Postoj veřejnosti – veřejnost vnímá stavbu velmi pozitivně pro zlepšení dopravní 

obslužnosti a přímého přestupu z a na vlak/tramvaj a nejsou známy překážky v zahájení 

výstavby. 

 Zlepšení nálady obyvatelstva -  zvýšení životního standardu obyvatel, vytvoření 

nové železniční zastávky a možnost volby přestupu na dvě tramvajové zastávky a 

celkem 6 linek. 

 Vyšší ceny pozemků - vytvoření zastávky s přestupem na MHD a kvalitní 

dopravní obslužnost ve středně zalidněné oblasti má téměř vždy za následek zvýšení 

cen nemovitostí v řešené lokalitě. 
 Zvýšení podílu emisí a nebezpečných plynů v ovzduší – při stavbě může být 

díky výfukovým plynům z těžké techniky místy zvýšeny emise nebezpečných plynů. 
 Znečištění podzemních vod - na parkovacích plochách může dojít k úniku RL, 

olejů, pokud nebude dostatečně zajištěno jejich zachycení, může dojít ke znečištění 

podzemních vod. 

 Infrastruktura a funkční využití území – infrastruktura a funkční využití území se 

stavbou částečně změní a to v oblasti bez možnosti přestupu z příměstské dopravy na 

dopravní terminál s přestupem na MHD – tramvajové linky 6,11, a 12, 17 a autobusovou 

linku 45. Pozitivní je docílení rychlejší cesty do zaměstnání a do blízké nákupní zóny. 

 Zábor pozemků soukromých vlastníků – jedním z negativních vlivů a možným 

problémům je vykoupení a zábor pozemků okolních 3 rodinných domů, pro umístění 

železniční zastávky s přestupem na MHD. 

 Výluky – během výstavby musí být zřízeny výluky vždy jedné z traťových kolejí jak 

na železniční trati, tak na tramvajové trati, které mohou vézt ke zpoždění některých 

spojů. 

 Provoz v blízkosti stavby – při budování stavby je předpokládán zvýšený provoz 

těžkých nákladních vozidel a těžké techniky, která bude ze stavby a na stavbu 

dopravovat materiál, zeminu a vybavení stavby. 
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9.2.3 Matice aktivit a impaktů 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Tab. 1 – matice aktivit a impaktů 
 

9.2.4 Vyhodnocení matice aktivit a impaktů 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2 – vyhodnocení matice aktivit a impaktů 
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Tab. 3 – výsledná tabulka zhodnocení matice aktivit a impaktů 

9.2.5 Alokační metoda hodnocení variant 

             
Tab. 4 – alokační metoda hodnocení variant 

9.2.6 Výsledné porovnání variant 

          

Tab. 5 – výsledné porovnání variant 
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9.2.7 Závěr posouzení stavby na životní prostředí procesem EIA 
Na základě pochůzky v zájmovém území a srovnání s obdobnými záměry a dle 

výsledného srovnání variant konstatuji, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na 

životní prostředí přijatelný a že nepřináší takový zásadní negativní vliv na některou ze 

složek životního prostředí, který by nebylo možno akceptovat. 

Negativní vlivy záměru ve fázi výstavby 

Ve fázi výstavby bude negativním vlivem zejména hluk z provozu stavebních 

mechanizmů a vozidel používaných pro přemístění zemin a odpadů a při samotné 

stavbě. Tento vliv se bude projevovat po dobu několika měsíců, pak budou prováděny 

montážní práce, které nebudou tak významným zdrojem hluku. 

Negativní vlivy záměru ve fázi provozu 

K nejvýznamnějším negativním vlivům provozu záměru na složky životního 

prostředí a obyvatelstvo se řadí hlukové a imisní vlivy z liniového zdroje - dopravy 

spojené s provozem záměru. Záměr vyvolá nárůst dopravy zejména na komunikaci 

Rudná. Další zdrojem hluku v době užívání stavby mohou být brzdící soupravy vlaků. 

Tento vliv je vratný, stálý, co do velikosti relativně významný s ohledem na 

negativní vnímání záměru častí obyvatelstva, ve skutečnosti jsou hodnoty nárůstu 

imisních koncentrací i hlukové zátěže velmi nízké. Možností zlepšení této skutečnosti je 

použití souprav ŘADY 471/971 s kotoučovými brzdami, kterými jsou vybaveny jednotky 

příměstské dopravy s názvem CityElefant. Toto opatření pro velmi nákladné finanční 

pořízení těchto souprav je v horizontu 10-ti let. 

Pozitivní vlivy záměru ve fázi provozu 

Záměr přináší kromě některých negativních vlivů také velmi výrazné pozitivní vlivy, 

které nejsou zanedbatelné. Jedná se zejména o kvalitní přestup z/na 

tramvajovou/vlakovou dopravu a kvalitní dopravní spojení se systémem ODIS, vznik 

nových pracovních míst v době výstavby a následné údržbě v provozování stavby. 

Jedním z dalších pozitivních vlivů je vylepšení estetické stránky v lokalitě umístění 

železniční zastávky, kdy bude provedena výstavba nových chodníků, komunikací, 

nástupišť, ramp, podchodu, který usnadní přístup k rodinným domům za železniční tratí a 

kompletní úpravu zatravněných ploch a výsadbu nových dřevin. 

Záměr vykazuje minimální nebo nulové vlivy na klima, faunu, ekosystémy a 

horninové prostředí. Malý negativní vliv vykazuje vzhledem k potřebě kácení zeleně, 
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přičemž tento vliv je kompenzován náhradní výsadbou v lokalitě. Záměr nevykazuje 

žádné významné vlivy na zvýšení rizik v území. 

Vzhledem k charakteru a lokalizaci záměru je možno vyloučit jakékoliv negativní 

přeshraniční vlivy. 

 

10  Kalkulace nákladů  
 Pro kalkulaci nákladů jednotlivých variant jsou v kapitole 10.1 sestaveny jednotkové 

ceny pro stavební práce, které budou ve variantách konfigurovat. Jednotkové ceny byly 

sestaveny dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 

komunikací a Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací železničních staveb 

z února 2009. 

 
10.1 Jednotkové ceny 

 konstrukce cena [Kč] jednotka 
železniční spodek včetně odvodnění 9 000 Kč/m´ 
nástupiště ze sklopných desek od ŽPSV š. 1,95 m 7 950 Kč/m´ 
chodník - zámková dlažba 1 050 Kč/m2 
zámková dlažba – prodloužení nástupištní šířky 1 150 Kč/m2 
zastávkový přístřešek SiaCITY V6 bez bočních skel 210 000 Kč/ks 
zastávkový přístřešek SiaCITY V6 s bočními skly – tzv. závětří 270 000 Kč/ ks 
zastávkový přístřešek SiaCITY V3 bez bočních skel 160 000 Kč/ ks 
terénní úpravy 70 Kč/m2 
založení trávníku 40 Kč/m2 
Železniční svršek (kolejnice, pražce, štěrkové lože, upevnění , sváry) 28 000 Kč/m´ 
Nástupiště MHD 5 500 Kč/m2 
Osvětlení nástupišť a chodníků 18 000 Kč/ks 
Trolejové vedení z ŽB sloupů 145 000 Kč/ks 
Trolejové vedení z ocelových příhradových sloupů 238 000 Kč/ks 
Trolejové vedení měděného drátu, napojení, výložníky 8 000 Kč/m´ 
Konstrukce podchodu včetně schodiště a zastřešení 36 000 Kč/m´ 
Výtah  1 200 000 Kč/ ks 
Zábradlí 1 900 Kč/ m2 
Vybavení zastávek, lavičky, směrové cedule, označníky 6 000 Kč/ks 
Parkovací plocha – zámková dlažba, podloží, zemní pláň 4 500 Kč/ m2 
Odvodnění zpevněným příkopem 750 Kč/ m´ 
Hloubení jam s pažením v hornině tř.3 s odvozem do 10 km 1 300 Kč/ m3 
Zemní práce – přesun materiálu, výkopy, násypy 1 000 Kč/ m3 
Bezbariérové rampy 3 200 Kč/ m´ 

 

Tab. 6 – jednotkové ceny 
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10.2 Varianta A1  
Konstrukce cena jednotka počet jednotek cena [Kč] 

železniční spodek včetně odvodnění 9 000 m´ 360 3 240 000   
nástupiště ze sklopných desek od ŽPSV š. 1,95 m 7 950 m´ 300 2 385 000   
chodník - zámková dlažba 1 050 m2 64 67 200   
zámková dlažba – prodloužení nástupištní šířky 1 150 m2 390 448 500   
zastávkový přístřešek SiaCITY V6 bez bočních skel 210 000 ks 2 420 000   
zastávkový přístřešek SiaCITY V3 bez bočních skel 160 000 ks 2 320 000   
bezbariérové rampy 3 200 m´ 25 80 000   
Osvětlení nástupišť a chodníků 18 000 ks 12 216 000 
Trolejové vedení z ocelových příhradových sloupů 238 000 ks 4 952 000 
Trolejové vedení měděného drátu, napojení, výložníky 8 000 m´ 600 4 800 000 
Zábradlí 1 900 m´ 290 551 000 
Vybavení zastávek, lavičky, směrové cedule, označníky 6 000 ks 16 96 000 
Parkovací plocha – zámková dlažba, podloží, zemní 4 500 m2 275 1 237 500 
Odvodnění zpevněným příkopem 750 m´ 180 135 000 
terénní úpravy 70 m2 1360 95 200   
založení trávníku  40 m2 760 30 400   

celková cena 15 073 800 
 

Tab. 7 – ekonomické zhodnocení varianty A1 

 

10.3 Varianta A2  
Konstrukce cena jednotka počet jednotek cena [Kč] 

železniční spodek včetně odvodnění 9 000 m´ 360 3 240 000   
nástupiště ze sklopných desek od ŽPSV š. 1,95 m 7 950 m´ 300 2 385 000   
chodník - zámková dlažba 1 050 m2 127 133 350   
zámková dlažba – prodloužení nástupištní šířky 1 150 m2 390 448 500   
zastávkový přístřešek SiaCITY V6 bez bočních skel 210 000 ks 2 420 000   
zastávkový přístřešek SiaCITY V3 bez bočních skel 160 000 ks 2 320 000   
Nástupiště MHD 5 500 m2 114 627 000 
Osvětlení nástupišť a chodníků 18 000 ks 12 216 000 
Trolejové vedení z ŽB sloupů 145 000 ks 8 1 160 000 
Trolejové vedení měděného drátu, napojení, výložníky 8 000 m´ 600 4 800 000 
Zábradlí 1 900 m´ 566 1 075 400 
Vybavení zastávek, lavičky, směrové cedule, označníky 6 000 ks 16 96 000 
Parkovací plocha – zámková dlažba, podloží, zemní 4 500 m2 167,5 753 750 
Odvodnění zpevněným příkopem 750 m´ 360 270 000 
Zemní práce – přesun materiálu, výkopy, násypy 1 000 m3 225 225 000 
terénní úpravy 70 m2 1840 128 800   
založení trávníku  40 m2 1160 46 400   

celková cena 16 345 200 
 

Tab. 8 – ekonomické zhodnocení varianty A2 
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10.4 Varianta B 
konstrukce cena [Kč] jednotka počet jednotek cena [Kč] 

železniční spodek včetně odvodnění 9 000 m´ 840 7 560 000   
nástupiště ze sklopných desek od ŽPSV š. 1,95 m 7 950 m´ 300 2 385 000   
chodník - zámková dlažba 1 050 m2 85 89 250   
zámková dlažba – prodloužení nástupištní šířky 1 150 m2 390 448 500   
zastávkový přístřešek SiaCITY V6 s bočními skly – tzv.závětří závětří 270 000 ks 2 540 000   
zastávkový přístřešek SiaCITY V3 bez bočních skel 160 000 ks 2 320 000   
Nástupiště MHD 5 500 m2 114 627 000 
Osvětlení nástupišť a chodníků 18 000 ks 12 216 000 
Trolejové vedení z ŽB sloupů 145 000 ks 2 290 000 
Trolejové vedení měděného drátu, napojení, výložníky 8 000 m´ 840 6 720 000 
Zábradlí 1 900 m´ 220 418 000 
Vybavení zastávek, lavičky, směrové cedule, označníky 6 000 ks 16 96 000 
Parkovací plocha – zámková dlažba, podloží, zemní pláň 4 500 m2 167,5 753 750 
Odvodnění zpevněným příkopem 750 m´ 360 270 000 
Zemní práce – přesun materiálu, výkopy, násypy 1 000 m3 225 225 000 
Železniční svršek (kolejnice, pražce, štěrkové lože, upevnění, sváry) 28 000 m´ 884,2 24 757 600 
Trolejové vedení z ocelových příhradových sloupů 238 000 ks 4 952 000 
Konstrukce podchodu včetně schodiště a zastřešení 36 000 m´ 80 2 880 000 
Hloubení jam s pažením v hornině tř.3 s odvozem do 10 km 1 300 m3 4 050 5 265 000 
Výtah 1200 000 ks 3 3 600 000 
terénní úpravy 70 m2 2140 149 800   
založení trávníku  40 m2 960 38 400   

celková cena 58 601 300 
 

Tab. 9 – ekonomické zhodnocení varianty B 

 

10.5 Varianta C 
Konstrukce cena [Kč] jednotka počet jednotek cena [Kč] 

železniční spodek včetně odvodnění 9 000 m´ 1680 15 120 000   
nástupiště ze sklopných desek od ŽPSV š. 1,95 m 7 950 m´ 300 2 385 000   
chodník - zámková dlažba 1 050 m2 85 89 250   
zámková dlažba – prodloužení nástupištní šířky 1 150 m2 440 506 000   
zastávkový přístřešek SiaCITY V6 s bočními skly – tzv.závětří závětří 270 000 ks 2 540 000   
zastávkový přístřešek SiaCITY V3 bez bočních skel 160 000 ks 1 160 000   
zastávkový přístřešek SiaCITY V6 bez bočních skel 210 000 ks 1 210 000 
Nástupiště MHD 5 500 m2 114 627 000 
Osvětlení nástupišť a chodníků 18 000 ks 12 216 000 
Trolejové vedení z ŽB sloupů 145 000 ks 14 2 030 000 
Trolejové vedení měděného drátu, napojení, výložníky 8 000 m´ 1680 13 440 000 
Zábradlí 1 900 m´ 310 589 000 
Vybavení zastávek, lavičky, směrové cedule, označníky 6 000 ks 16 96 000 
Parkovací plocha – zámková dlažba, podloží, zemní pláň 4 500 m2 167,5 753 750 
Odvodnění zpevněným příkopem 750 m´ 1680 1 260 000 
Zemní práce – přesun materiálu, výkopy, násypy 1 000 m3 4475 4 475 000 
Železniční svršek (kolejnice, pražce, štěrkové lože, upevnění, sváry) 28 000 m´ 1680 47 040 000 
Trolejové vedení z ocelových příhradových sloupů 238 000 ks 7 1 666 000 
Konstrukce podchodu včetně schodiště a zastřešení 36 000 m´ 80 2 880 000 
Hloubení jam s pažením v hornině tř.3 s odvozem do 10 km 1 300 m3 4 050 5 265 000 
Výtah 1200 000 ks 3 3 600 000 
terénní úpravy 70 m2 3290 230 300   
založení trávníku  40 m2 1360 54 400   

celková cena 103 232 700 
 

Tab. 10 – ekonomické zhodnocení varianty C 
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11 Porovnání variant  
Varianty A1, A2, B a C, které byly v této diplomové práci řešeny, byly posouzeny 

zvlášť dle předem stanovených kritérií. Každé kritérium je hodnoceno na stupnici 1 – 5 

(kdy známka 1 je nejlepší a známka 5 je nejhorší) a výsledné hodnocení varianty je 

vyjádřeno aritmetickým průměrem dílčích hodnocení.  

Hodnocení variant 

  posouzení A1 A2 B C 

O
bj

ek
ty

 Kolej 
Hodnoceny směrové a výškové poměry a posuny od původní geometrie 

tratě. zn.1 bez posunu, zn. 2. mírná změna, zn. 3 převážná změna jedné z 

tratí, zn. 4 celková změna obou tratí, zn. 5 přetrasování a odsun koleje 

1 1 2 3 

Typ nástupiště 
Hodnoceny směrové poměry, rozhledy, šířka, délka a příchod k nástupišti. 

známka od 1 do 5 dle popisu variant v textové části. 
2 2 1 2 

Fu
nk

čn
í p

rv
ky

 

Technická náročnost 
Hodnocena technologie postupu výstavby a náročnost na nasazení 

speciálních mechanizmu a metod. zn. dle vlastního uvážení 
1 1 2 3 

Náročnost na údržbu 
Hodnoceny nároky na údržbu po vybudovaní a následném provozu stavby. 

zn. dle vlastního uvážení 
1 1 2 2 

Délka Výstavby 
Hodnocena dle měsíců trvání délky výstavby 1-3 měsíce – zn.1, 4-6 měs. zn. 

2, 7-9 měs. zn. 3, 10-12 měs. zn. 4, 13- a více zn. 5 
1 2 4 5 

Výluky 

Hodnoceny zavedení a délka trvání výluk.zn1 – bez výluk, zn.2 pro 

krátkodobé výluky vždy na jedné traťové koleji, zn.3  pro výluky delší než 10 

hod/den, zn.4 pro celodenní výluky a více jak polovinu délky výstavby, zn.5 

pro nepřetržité výluky po celou délku výstavby 

2 2 3 5 

Přestup na MHD 
Hodnocena délka přestupu nejdelší vzdálenosti mezi zastávkami MHD a 

železniční zastávkou. zn1 – 1min  až zn.5 – 5min. 
4 4 2 1 

Vliv na ŽP 

Hodnoceno především kácení zeleně a objem zemních prací a záborů a 

umístění stavby do krajiny. zn.1 – 0 str. zn.2 -1-6 str. zn.3. 7-12 str. zn.4. 13-

18 str. zn.5. 19 a více str.  

2 2 3 5 

Uspořádání  
Hodnoceno prostorové a estetické uspořádání nástupišť a objektů na 

nástupišti. zn. dle vlastního uvážení 
2 2 1 1 

Zábor pozemků 
Hodnocen nutný výkup pozemků od soukromých vlastníků k potřebě 

uskutečnění varianty. zn.1 – 0 poz. zn.2 -1-2 poz. zn.3. 3-4 poz. zn.4. 5-6 

poz. zn.5. 7-8 poz. 

2 2 3 3 

Bezpečnost 
Hodnoceny rozhledové poměry, bezpečnost a srozumitelnost přestupu, 

výstupu, nástupu a pohybu po nástupišti. zn. dle vlastního uvážení 
2 2 2 1 

Ekonomické hledisko 
Hodnoceno dle nákladu na výstavbu jednotlivých variant dle bodu č. 10 

kalkulace nákladů zn. 1 – do 15 mil. zn. 2 do 40 mil. zn. 3 do 75 mil. zn. 4 do 

120 mil. zn. 5 nad 120 mil. 

1 2 3 4 

Hodnocení jednotlivých variant 1,75 1,92 2,33 2,92 

 

Tab. 11 – hodnocení variant 
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Z výsledného hodnocení vychází podle stanovených kritérií nejlépe varianta A1. Je 

však nutné poznamenat že výsledné hodnocení je stanoveno pouze mou osobou a 

vítězná varianta neznamená, že je nejlepší, ale především odpovídá rychlosti a 

nenáročnosti na vybudování a provoz.  

 

12 Závěr a doporučení 
 Cílem této diplomové práce bylo navrhnout železniční zastávku Ostrava Zábřeh 

s možným přestupem na MHD. V diplomové práci byly navrženy 4 varianty řešení a 

podrobeny zhodnocení jak ekonomickému tak multikriteriálnímu. Předem stanoveným 

kritériím nejvíce vyhověla variant A1.  

Je však nutné poznamenat že výsledné hodnocení je stanoveno pouze subjektivně 

mou osobou a vítězná varianta neznamená, že je nejlepší, ale především odpovídá 

rychlosti a nenáročnosti na vybudování a provoz.  Kdybychom přehlédli ekonomické 

hledisko stavby, zajisté by bylo vhodné uvažovat o výstavbě varianty C především pro 

srozumitelný a rychlý možný přestup na MHD. 

 Vybudování zastávky v této oblasti s možným přestupem na MHD je více než 

vhodné. Dokazuje to nejenom zájem občanů v dané lokalitě, ale i mnou provedený 

dotazníkový průzkum v osobních vlacích na trati č. 321 mezi zastávkami Ostrava Svinov 

a Ostrava Vítkovice, který je součástí přílohy D.  
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A. Fotodokumentace stávajícího stavu, typy vozidel 
 

 

 

 

 

 

              tramvajová trať a odbočka směr Dubina                      železniční trať ve směru Ostr. Svinov před Mostem Mládeže 
    

 

 

 

 

 

    železniční trať ve směru Ostr. Svinov před Mostem Mládeže              tramvajová trať a odbočka směr Nádraží Vítkovice    

 

 

 

 

   

       tramvajová trať směr Zábřeh pod Mostem Mládeže                                tramvajová trať směr Zábřeh  

 

 

 

 

 elektrická jednotka 460 jako nejčastěji provozované vozidlo             elektrická jednotka 471 City Elefant  - nový typ vozidla            
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       místo plánované zastávky MHD na trati. u varianty A2              železniční trať ve směru Ostrava Svinov za Mostem Mládeže 

    

 

 

 

 

          místo plánované železniční zastávky u varianty A2                              pěší komunikace přes Most Mládeže 

 

 

    

 

 

       tramvajová zastávka Most Mládeže na Mostu Mládeže                pohled z Mostu Mládeže na tramvajovou trať směr Vítkovice 

    

 

 

 
    pohled z Mostu Mládeže na železniční trať směr Vítkovice            pohled ze zastávky Most Mládeže na trati Vítkovice - Zábřeh 
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B. Situace záborů pozemků 

B.1 Varianta A1 

 

Pozemky potřebné pro vybudování varianty A1: 

 1149/2      SŽDC s.o. 

1149/6   DPO a.s. 

573/5    Statutární město Ostrava 

569/1    Soukromý vlastník 

 
Obec Ostrava;554821 
Katastrální území   Zábřeh nad Odrou;714305 
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B.2 Varianta A2 

 

Pozemky potřebné pro vybudování varianty A2: 

 1149/2      SŽDC s.o. 

1149/6   DPO a.s. 

573/5    Statutární město Ostrava 

612/55   Městský obvod Ostrava-Jih 

613/97   Statutární město Ostrava 

613/128   Soukromý vlastník 

612/127   Městský obvod Ostrava-Jih 

 

Obec Ostrava;554821 
Katastrální území   Zábřeh nad Odrou;714305 
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B.3 Varianta B 

 

Pozemky potřebné pro vybudování varianty B: 

 1149/2      SŽDC s.o. 

1149/6   DPO a.s. 

573/5    Statutární město Ostrava 

574/8    Městský obvod Ostrava-Jih 

571/3     Soukromý vlastník 

555/121    Soukromý vlastník 

 

Obec Ostrava;554821 
Katastrální území   Zábřeh nad Odrou;714305 
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B.4 Varianta C 

 
Pozemky potřebné pro vybudování varianty C: 

    Číslo pozemku.                      Vlastník 

 1149/2      SŽDC s.o. 

1149/6   DPO a.s. 

573/5    Statutární město Ostrava 

1079/7   Městský obvod Ostrava-Jih 

 612/37   Soukromý vlastník 

574/16   Soukromý vlastník 

574/1     Soukromý vlastník 

574/8     Soukromý vlastník 

574/21    Soukromý vlastník 

574/9     Soukromý vlastník 

574/23    Soukromý vlastník 

574/14    Soukromý vlastník 

Obec Ostrava;554821 
Katastrální území   Zábřeh nad Odrou;714305 
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C Posouzení opěrné stěny 
Návrh: 

                                                      

 

 

 

 

 

 

schéma opěrné zdi 

Úložná zemina: F2 – F4 – hlinitopísčitokamenitá, tuhá konzistence   
 
- specifikace podloží - 

3
0 0,18 −= kNmγ  

62,0=β  
°= 0,30ϕ  

32500 −= kNmŽBρ  
 

210 −= kNmq  
MPadovz 20,0, =σ  

 
Síly účinku od provozu železničních vozidel 
 

mkN
b

VV
R

s

kgkg
g /00,70

0,1
0,565,2,1 =

+
=

+
=  

mkN
b

V
R

s

pk
q /00,48

0,1
48

===  

 
Výpočet těžiště 

Plocha č. b [m] h [m] l [m] ρ [kN/m3] g [kN] zx [mm] 

1 1,20 1,00 1,00 25,00 30,000 600,000 

2 1,90 0,60 1,00 25,00 28,500 900,000 

3 1,75 0,30 1,00 25,00 13,125 1050,000 

4 1,75 0,30/2 0,50 25,00 6,563 700,000 
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 *) iiiii blhg ρ...=  
**)  zx = vzdálenost od osy klopení k těžišti obrazce 
 
 
- výpočet těžiště - 

kNg 000,3025.00,1.00,1.20,11 ==  

kNg 500,2825.00,1.60,0.90,12 ==  

kNg 125,1325.00,1.30,0.75,13 ==  

kNg 563,62/00,25.00,1.30,0.75,14 ==  

 
kNgG i 188,78∑ ==  

m
G
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3
, === ∑  

 
Posouzení – překlopení opěrné stěny: 
 
Od stálého zatížení: 
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Posouzení – posunutí opěrné stěny: 
 

577,030 =°= tgtgϕ  

kNGbRRV sqg 188,196188,7800,1).4870().( =++=++=  
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Posouzení – napětí v základové spáře: 
 

kNV 188,196=  

kNTH AKT 778,49==  

m

b
V

xGbxRbxR
r sRqsRg

438,0
2
2,1

188,196
793,0.188,78)4870.(00,1.20,1

2
..... 1

1

=−
++

=

=−
++

=
 

 

( )

m

H

hb
hShS

r
is

ii

196,2
788,49

)65,3.(0,1.62,0
2

65,3.485,15
3

65,3.803,64

..
2

.
3

. 21

2

=
++

=

=
++

=
∑∑∑ β

 

 
kNmrHrVM 382,13196,2.778,49438,0.188,196.. 21 =−=−=  

 

m
V
Me 068,0

188,196
382,13

===  

 
2

1 064,100,1).068,0.22,1()..2( mbebA seff =−=−=  

 
- napětí na spáře - 

kPa
A
V

eff

387,184
064,1
188,196

===σ  

 
kPakPa DOV 200387,184 =≤= σσ    

è VYHOVUJE 
 
 
 



DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Pavel Fiala 
 

 80 

D Sběr a vyhodnocení dotazníků na trati č.321 
Dne 12.10 byl proveden dotazníkový výzkum v osobních vlacích na trati č. 321 ze 

stanice Ostrava Svinov až do stanice Ostrava Kunčice. Cestující byli dotazováni na 

otázky které jsou popsány v dotazníku níže.  

Vzor dotazníku 

Dobrý den, jmenuji se Pavel Fiala a řeším v závěrečném ročníku stavební fakulty v Ostravě diplomovou 

práci na téma zřízení železniční zastávky Ostrava Zábřeh s přestupem na MHD. Chci Vás poprosit o 

vyplnění následujících sedmi otázek pro potřeby diplomové práce. Za vyplnění Vám předem děkuji. 

1) Jak často cestujete osobními vlaky ve směru Ostrava Svinov – Havířov a Český Těšín? 
 

5 krát do týdne                         
2-4 krát do týdne 
Méně než 2 krát do týdne 
 
2) Za jakým účelem cestujete osobními vlaky ve směru Ostrava Svinov – Havířov ,Český Těšín? 
 

Do zaměstnání 
Do školy 
Zábava/nákupy/sportovní akce/ostatní 
 
3) Po výstupu z osobních vlaků pokračujete dále MHD? 
 

Ano 
Ne 
 
4) Používáte k nástupu nebo výstupu převážně železniční stanici Ostrava Svinov nebo Ostrava 

Vítkovice? 
 

Ano 
Ne 
 
5) Využívali by jste železniční zastávku Ostrava Zábřeh umístěnou v těsné blízkosti zastávky MHD  

Most Mládeže s možností přestupu na tram č. 6,11,12,17,18 a bus č.45 ? 
 

Ano 
Ne 
 
6) Pokud by jste zastávku Ostrava Zábřeh využívali, tak k  jakému účelu, pokud ne, nevyplňujte. 
 

Přestup na MHD 
Nástup 
Výstup 
 
7) Patříte do věkové kategorie 
 

10-25 
26-60 
61-99 
 
Děkuji Vám za vyplnění 
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Celkově byly dotazníkové otázky položeny 108 cestujícím. 

Vyhodnocení dotazníku: 

 

Jak často cestujete osobními vlaky ve směru Ostrava Svinov – Havířov a Český Těšín? 

   graf č. 1 

 

Za jakým účelem cestujete osobními vlaky ve směru Ostrava Svinov – Havířov ,Český 

Těšín? 

  graf č. 2 

 

Po výstupu z osobních vlaků pokračujete dále MHD? 

             graf č. 3 

 

Používáte k nástupu nebo výstupu převážně železniční stanici Ostrava Svinov nebo 

Ostrava Vítkovice? 

 

     graf č. 4 

 

méně než 2 
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Využívali by jste železniční zastávku Ostrava Zábřeh umístěnou v těsné blízkosti 

zastávky MHD Most Mládeže s možností přestupu na tram č. 6,11,12,17,18 a bus č.45 ? 

      graf č. 5 

 

Pokud by jste zastávku Ostrava Zábřeh využívali, tak k  jakému účelu, pokud ne, 

nevyplňujte. 

 graf č. 6 

 

Patříte do věkové kategorie 

     graf č. 7 

 

Čísla v legendě označují počet cestujících, kteří na otázku v určitém bodě odpověděli. 

 

Z vyhodnocení dotazníků vyplývá, především dle grafů č.5 a č.6, že vybudování 

železniční zastávky v lokalitě Ostrav Zábřeh s možným přestupem na MHD je více než 

vhodné, především z důvodu zájmu poloviny cestujících, kteří by místo stanice Ostrava 

Svinov, nebo Ostrava Vítkovice k nástupu nebo výstupu použili zastávku Ostrava 

Zábřeh. 

Dotazníkový průzkum byl proveden pouze v osobních vlacích na trati č. 321 mezi 

stanicemi Ostrava Svinov – Ostrava Kunčice. Pro potřebu diplomové práce je dostačující, 

avšak pro další úvahy o vybudování železniční zastávky Ostrava Zábřeh s přestupem na 

MHD by bylo vhodné průzkum doplnit i dotázáním občanů bydlících v dané lokalitě, tedy 

v městské části Ostrava Vítkovice, Ostrava Zábřeh a Ostrava Jih. 
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E Vizualizace 
E.1 Varianta A1 
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E.2 Varianta A2 
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E.3 Varianta B 
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E.4 Varianta C 
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