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Seznam použitého značení 

 

BP    bakalářská práce 

ČD     České dráhy 

ČSN   České technické normy 

ČR    Česká republika 

PL    Polsko 

BRD   Spolková republika Německo 

SŽDC   Správa železniční dopravní cesty,s.o. 

SDC   Správa dopravní cesty Ostrava 

CHKO   Chráněná krajinná oblast 

IAD   individuální automobilová doprava 

MSCB   Moravskoslezská ústřední dráha 

ČSD   Československé státní dráhy 

AHD   Autobusová hromadná doprava 

NRTM   Nová rakouská tunelovací metoda 

dl.    délka 
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1 ÚVOD 

 

Obsahem této bakalářské práce je, v rozsahu studie, navrhnout variantní vedení tras ze stanice 

Jindřichov ve Slezsku do stanice Zlaté hory s respektováním stávající trati Jindřichov ve 

Slezsku – státní hranice (PL), navrhnout zapojení do stávajících uspořádání stanic s jejich 

minimálními úpravami a návrh umístění zastávek na trase trati. Výsledkem této bakalářské 

práce je ekonomicko – technické porovnání variantních návrhů trasy. 

  
Obr.1  Umístění stávajících tratí 
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2 VÝCHOZÍ ÚDAJE 

 

Důvodem ke zpracování této bakalářské práce byl požadavek zadavatele SŽDC navrhnout 

v rozsahu studie variantní řešení tras mezi stanicemi Jindřichov ve Slezsku a Zlaté Hory. 

Oblast pro návrh tratě se nachází v severozápadní části Moravskoslezského kraje, přibližně  

80 km od hlavního města tohoto regionu - Ostravy. Záměrem této práce je navrhnou 

nejekonomičtější vedení trasy s minimálními úpravami stávajících tratí a navrhnutí zastávek u 

obcí Janov a Petrovice. BP bude podkladem pro podrobnější zpracování návrhu trati, která by 

zvýšila atraktivitu železničních drah v tomto regionu. Hlavním cílem je propojit výše uvedené 

stanice a tím omezit nebo úplně vyloučit současné využívání tratě na polském území. Tato 

studie má za úkol rozšířit železniční infrastrukturu a zvýšit oblíbenosti železničních drah. 

Jednou z možností je i zapojení průmyslových podniků v tomto regionu do železniční 

infrastruktury.  

Podkladem jsou prameny a normy uvedené v seznamu literatury. 

 

2.1 Obecné informace 

 

Variantní návrh tratí se vztahuje ke stávající trati Jindřichov ve Slezsku-Polsko a Zlaté Hory-

Mikulovice. V současné době je doprava osob v oblasti mezi Jindřichovem a Zlatými Horami 

zajišťována autobusy, které jezdí po silnici č.457, a vlaky, které jezdí přes Polsko. (viz obr.2)  

Mezi Jindřichovem a Zlatými Horami jsou umístěny 3 autobusové zastávky. Místo stavby se 

nachází v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. V oblasti jsou katastrální území 

Jindřichov ve Slezsku, Janov, Petrovice a Zlaté Hory. Tyto katastrální celky se rozprostírají 

v horkém území Hrubého Jeseníku. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí od 350 m n. m. 

do 890 m n. m. Dominantou tohoto území je Biskupská kupa, jehož hřeben prochází hranicí 

katastrálního území Petrovic a Zlatých Hor. V daném území se nenacházejí žádné CHKO. 

Stávající tratě jsou motorové trakce, jednokolejné s dřevěnými pražci a normálního rozchodu 

1435 mm. Železniční stanice Zlaté hory je podle polohy v železniční síti klasifikovaná jako 

výchozí a pokračuje ve směru Mikulovice. Kolej je ukončená u silnice č.457 kolejnicovým 

zarážedlem. Stanice Jindřichov je klasifikovaná jako mezilehlá. Trať vede v jednom směru na 

polské hranice a ve druhém směru na Město Albrechtice.  
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Obr.2. Stávající dopravní komunikace 

 

2.2 Dopravní infrastruktura 

 

V Moravskoslezském a Olomouckém kraji je mnoho železničních tratí různého významu od 

celostátních a mezinárodních až po regionální tratě nižšího přepravního významu. 

Předpokládá se, že realizace trati by se měla stát součástí regionálního dopravního systému. 

V současné době je dopravní infrastruktura v tomto regionu málo rozvinutá a z toho plyne, že 

obyvatelé se musí převážně spoléhat na individuální automobilovou dopravu, což má za 

následek zvýšenou intenzitu silniční dopravy. S tím je přímo spojen i vliv silniční dopravy na 

životní prostředí. Má-li být železniční osobní doprava optimální, musí splňovat požadavky 

obyvatel obcí a cestujících majících v tomto regionu cíl své cesty. Tato podkapitola se snaží 

uvést důvody k vybudování přímého spojení mezi Jindřichovem a Zlatými Horami. 

 

2.2.1 Historie 

Ke konci 19. století procházela dnešním okresem Bruntál jedna významná železniční tepna, 

která vedla z Třemešné přes stanici Jindřichov do Glucholaz a byla vystavěna jako hlavní 

celostátní trať.(viz obr.3) Provoz byl na této trati zahájen roku 1872 bez osobní dopravy, ale ta 

byla o rok později zavedena. Délka úseku z Třemešné ke státním hranicím je 10,5 km. 

Majitelem této dráhy bylo do doku 1895 MSCB a pak byla trať zestátněna. V roce 1918 přešla 
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do vlastnictví ČSD a nyní je vlastníkem SŽDC, s.o. Roku 1896 byl zahájen provoz na 

železniční trati Mikulovice – Zlaté Hory, která byla vystavěna jako místní dráha tj. regionální. 

Na dráze bylo umístěno nákladiště u zastávky Ondřejovice. Délka úseku je 8,6 km.  

Majitelem jsou od roku 1918 ČSD a nyní je ve vlastnictví SŽDC, s.o.  

 

 

Obr.3 Výřez z mapy z roku 1880 
 

 

2.2.2 Dopravní a přepravní vztahy 

„Pro zjištění přepravních vztahů je základem poznání příčin pohybu obyvatel. Současné 

přepravní vztahy se získávají dopravními průzkumy, ve kterých se statisticky sledují potřebné 

údaje.“[1] Těchto přepravních údajů se využívá nejen při výstavbě, ale i při rekonstrukcích 

železničního dopravního systému.  
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Tyto údaje závisí na:  

� velikosti měst (obcí) 

� životní úrovni obyvatelstva 

� rozložení pracovišť 

� rozložení obytných zón 

Pro navrhování dopravních cest a počtu dopravních prostředků je důležité také časové 

rozložení dopravy. Největší je samozřejmě ranní špička mezi 5,30 a 8,30 hod, kdy lidé cestují 

do zaměstnání, škol. A pak i odpolední špička v rozmezí 14,30 až 18,00 hod. Intenzita 

dopravy se mění v průběhu týdne, v pátek se zvyšuje množství cest za rekreací, dětí ze škol, 

v neděli zase zpět. Také v průběhu roku se mění přepravní množství, zejména v letních 

měsících dochází k omezení pravidelných cest, ale zároveň ke zvětšení počtu nepravidelných 

cest (např. dovolené). 

  

2.2.3 Mezistátní trasy v regionu 

Dráha mezi Jndřichovem ve Slezsku a Glucholazy v současnosti slouží jako spojovací kolej 

mezi ČR a PL.(viz obr.4) Zvyšující se význam žst. Jindřichov, kterou prochází mezistátní 

trasa, udává nutnost železničního spojení s nejbližšími katastrálními celky. Tím je zde město 

Zlaté Hory a obce Janov a Petrovice. Pro uvedené spojení je třeba vybudovat novou 

železniční trať. Druhá mezistátní trať je vedena z Mikulovic do Glucholazy. 

 

 

Obr.4 Hlavní železniční tratě v Moravskoslezském a Olomouckém kraji 
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Dopravní zatíženi těchto drah nepřesahuje 1,825 milionu hrubých tun za rok (řád 6) 

z čehož je vidět, že tyto tratě nejsou příliš frekventované po stránce přepravy věcí.(viz obr.5)  

  

Obr.5 Provozní zatížení na okolních tratích 
 
 
 

Směrování trati právě přes území České republiky povede k lepší nabídce přepravních 

služeb a k vyšší atraktivitě celého území pro případné investory s pozitivním dopadem na 

hospodářský růst a zaměstnanost. Navržená trať by spojovala území Hrubého Jeseníku 

s okolními oblastmi a zároveň by zajišťovala napojení na II. a III. tranzitní koridor. (viz obr.4) 

II. tranzitní železniční koridor je název pro hlavní dálkový železniční tah mezi Břeclaví a 

Petrovicemi u Karviné. Koridor prochází po následujících tratích SŽDC: Hohenau ÖBB - 

Břeclav - Přerov- Ostrava - Bohumín - Petrovice u Karviné - Zebrzydowice (PL). II. 

železniční koridor představuje kromě významného vnitrostátního spojení také tranzitní 

spojení mezi Vídní popř. Bratislavou a Varšavou. V tomto smyslu jde o část 6. panevropského 

koridoru, který je definován, jako hlavní dopravní osa mezi Evropskou unií a státy střední a 

východní Evropy. Celková délka koridorové trati je 213 km. III. tranzitní železniční koridor je 

název pro hlavní dálkový železniční tah mezi Mosty u Jablunkova a Chebem. Koridor 

prochází po následujících tratích SŽDC: Čadca (PL) – Mosty u Jablunkova – Bohumín – 

Olomouc – Česká Třebová – Pardubice – Praha – Plzeň – Cheb – Schirnding (BRD). III. 

železniční koridor představuje tedy kromě významného vnitrostátního spojení také tranzitní 
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spojení Žiliny s Norimberkem. Celková délka koridorové trati je 665 km. S jeho dokončením 

se podle představ z roku 2005 počítá v roce 2016.  

 

2.2.4 Umístění stávajících železničních stanic  

Zde musíme uvážit, jestli jsou stávající osobní nádraží Jindřichov a Zlaté Hory vhodně 

umístěná. Stanice Zlaté hory (viz obr.6), která se nachází na regionální železniční trati č.297, 

je provedena jako stanice konečná (výchozí). Je umístěna jihozápadně od centra na okraji 

města.(viz obr.6) Stanice se nachází na kilometrické poloze 8,608 km a její nadmořská výška 

je 440,058 m. n. m. Průměrná docházková vzdálenost z centra je asi 20 minut po ulici 

Bezručova a z nejvzdálenější části města cca 48 min po ulicích Podlesní, Krnovská, 

Nerudova, Sokolská, Hornická a Nádražní. Umístění v této lokalitě je poměrně nevhodné z 

důvodu dostupnosti obyvatel ze vzdálenějších míst města. Hlavní autobusové nádraží se 

nachází přibližně 30 minut od stanice. V současné době je doprava osob ve směru na 

Mikulovice a zpět zajištěna 18-ti spoji z čehož lze předpokládat, že tato stanice je pro 

přepravu osob poměrně frekventovaná.  

 

Obr.6 Výpravní budova Zlaté Hory 
 
 

Podle územního plánu se nachází cca 500 m od stanice průmyslová zóna, která by se měla 

dále rozšiřovat směrem k Dolnímu Údolí. (viz obr.6)  Při podrobnějším zpracování návrhu 

tratě by mohl vzniknout požadavek firmy, která se zabývá transportem, na zavlečkování.   
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Obr.7 Umístění stanice Zlaté Hory a průmyslových pozemků 
 

 

 

Stanice Jindřichov ve Slezsku(viz obr.8), která se nachází na peážní železniční trati č.292, je 

provedena jako stanice mezilehlá. Je umístěna na jižním okraji obce.(viz obr.9) Stanice se 

nachází na kilometrické poloze 21,645 km a její nadmořská výška je 347,958 m. n. m. 

Průměrná docházková vzdálenost z centra je asi 36 minut a z nejvzdálenější části města cca 

50 min. Umístění stanice je poměrně nevhodné z důvodu rozložení obce, která se line podél 

silnice č.457. V současné době je doprava osob ve směru na Glucholazy zajištěna sedmi  spoji 

a ve směru na Třemešnou 11-ti spoji, z čehož plyne, že směr do PL je méně frekventovaný. 

 

 
Obr.8 Výpravní budova Jindřichov ve Slezsku 
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Obr.9 Umístění stanice Jindřichov ve Slezsku 

 

 

2.3 Konkurenceschopnost železnice 

 

Přestože je železniční doprava ekologickou a pohodlnou alternativou individuální 

automobilové dopravy, využívá ji stále méně osob. Tomuto trendu lze zamezit pouze 

zvýšením její konkurenceschopnosti. Tato její vlastnost je v osobní dopravě podmíněna 

především zvýšením cestovní rychlosti, komfortu cestování a rozvojem integrovaných 

dopravních systémů. ,,Pokud chce železnice na dopravním trhu obstát, musí bezpodmínečně 

zmodernizovat a rozšířit svoji síť, která se za několik uplynulých desetiletí téměř nezměnila. 

Je třeba přehodnotit kategorizaci tratí i jejich vybavení a stanovit nové priority.“ [2] 

 

                                                                                

2.3.1 Komfort cestování 

 „Doprava patří mezi základní sociální práva občana.“[3] Účelem revitalizace je tak 

především zvýšení dopravní obslužnosti obyvatel regionu a  větší komfort cestování. S tím 

bezprostředně souvisí obnova vozidlového parku – jednou z možností je použití 

nízkopodlažních motorových vozidel (např. typ Regionova (viz obr.10)). Tím se zajistí 

bezproblémová přeprava větších zavazadel (kol, kočárků, lyží…) a především bezbariérovost 

tohoto druhu dopravy. Toto řešení nevyžaduje elektrifikaci trati. 
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obr.10  Nízkopodlažní regionální motorová jednotka řady 814 - 914 Regionova 
 

 

Přístupnost dopravy 

„Přístupnost dopravy je hlavním strategickým cílem v oblasti integrace osob se zdravotním 

postižením. Při navrhování, posuzování a zejména zlepšování dopravních systémů se nelze 

soustředit pouze na mladou a zdravou skupinu uživatelů, ale zejména na potřeby a problémy  

těch skupin, jejichž početnost se neustále zvyšuje, které jsou v dopravě ohroženy nebo jsou 

z ní přímo či nepřímo vyloučeny“[4]. Musíme zajistit bezbariérový přístup pro zdravotně 

postižené osoby nejen na nástupiště, ale i na všechny zpevněné plochy přednádraží. 

V prostoru přednádraží budou vytvořena parkovací stání, z nich alespoň 5% budou tvořit stání 

pro tělesně postižené. V přednádraží budou umístěny také vodící proužky pro nevidomé. 

 

„Na základě usnesení vlády ČR č. 706 ze dne 14. 6. 2004 vyhlásil Vládní výbor pro 

zdravotně postižené občany dne 13. 3. 2005 Národní rozvojový program mobility pro všechny 

– NRPM, který je finančně podporován Státním fondem dopravní infrastruktury.“[5] Cílem 

tohoto programu je svobodný pohyb pro všechny skupiny obyvatelstva. Toho chceme 

dosáhnout pomocí zvýšení kvality a bezbariérovosti dopravních komunikací ve městech, 

zlepšení přístupu všech obyvatel k dopravě, zavedení signalizačních a informačních 

prostředků v dopravě. 

 

Cíle 2006 – 2008 

 

� Zlepšení přístupnosti dopravy postupným budováním bezbariérových dopravních 

řetězců 
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� V oblasti dopravy podporovat na území Moravskoslezského kraje naplňování 

Národního rozvojového programu mobility pro všechny 

 

 

2.4 Vliv železniční dopravy na životní prostředí 

 

Širší využití veřejné osobní přepravy na trati Jindřicho ve Slezsku – Zlaté Hory by mělo 

vést ke snížení objemu IAD na souběžné státní silnici II/457 a tím i ke snížení emisí  

z dopravy. V současné době je péče o životní prostředí dána celým souborem zákonů a jejich 

prováděcích předpisů, které jsou zaměřeny přímo na ochranu jednotlivých složek. Základ 

legislativních opatření je dán „Zákonem č. 17/1992 Sb.“, o životním prostředí. Životní 

prostředí je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je 

předpokladem dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, 

organismy, ekosystémy a energie. Mezi hlavní činnosti v oblasti ochrany životního prostředí 

patří v železniční dopravě zejména: 

- plnění zákonných povinností v oblasti jednotlivých složek životního prostředí 

- průběžné odstraňování minulých vlivů železnice na životní prostředí a snižování 

zátěže životního prostředí stávajícími zdroji znečistění (včetně např. řešení úniků 

nebezpečných látek do životního prostředí, staré hlukové zátěže) 

- důraz na ochranu životního prostředí u připravovaných projektů v oblasti 

železniční infrastruktury 

Evropské společenství této problematice přisuzuje prvořadý význam a usměrňuje ochranu 

životního prostředí rozsáhlým systémem právních předpisů. 

 

3.2 Hydrogeologické poměry   

Povrchová voda je výraznou složkou životního prostředí. Vlivem činnosti člověka dochází 

velmi často k výrazným změnám hydrogeologických poměrů a to jak kvalitativním tak i 

kvantitativním. V zájmové oblasti se povrchová voda nachází podél silnice č.457. Jedná se o 

řeku Osoblahu (viz obr.11), která protéká Petrovicemi, Janovem a Jindřichovem ve Slezsku. 

Na tuto řeku se napojují jednotlivé potoky, které nám křižují navržené varianty. 
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obr.11  Poloha řeky Osoblahy v zájmovém území 
 

 

 

3 SOUČASNÝ STAV 

 

Řešená oblast se nachází mezi obcí Jindřichov ve Slezsku a městem Zlaté Hory, kde jsou 

podél silnice I. třídy č.457 obce Janov a Petrovice. Spojení  těchto obcí s okolními je 

zajišťována prostřednictvím autobusové dopravy, která jezdí 2x denně ve směru na Zlaté 

Hory a  ve stejném počtu směrem na Jindřichov ve Slezsku. Mezi Petrovicemi a Zlatými 

Horami se nachází Biskupská kupa, která má nadmořskou výšku 890 m. 

 

 

3.1 Charakteristika současného stavu výchozích tratí 

 

Posouzení stavu kolejového svršku a spodku vychází především z vizuálních prohlídek na 

místě a z mapových podkladů SŽDC Ostrava. Do stávajících tratí se musíme napojit tak, aby 

vznikly minimální požadavky na úpravu železničního svršku a spodku. 

 

3.1.1 Železniční svršek 

Poslední obnova železničního svršku na úseku Jindřichov ve Slezsku – stát. hranice byla  

provedena naposledy v roce 1987. Těleso železničního svršku je tvořeno klasickou 

konstrukcí. Kolejové podpory tvoří příčné pražce. Jsou betonové monoblokové. Ve stanici 
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Jindřichov jsou zachovány zřejmě původní dřevěné a ocelové pražce. Betonové pražce jsou 

typu SB 8P délky 2420mm, vyztužené 40ø3,0mm s žebrovými podkladnicemi S4. (viz 

obr.12) Kolejnice typu S49 jsou na pražec upevněny nepřímo pomocí vrtulí R2.  Pro upevnění 

kolejnic jsou zde použity tuhé svěrky ŽS4. V místech spojů kolejnic jsou převislé kolejnicové 

styky. Kolejové lože tvoří vrstva hrubého kameniva předpokládané tloušťky pod pražcem 0,2-

0,4m. Tvar kolejového lože je v širé trati lichoběžníkový. Šířka kolejového lože v širé trati je 

5,0m (dříve standardně používaná vzdálenost).  

 

obr.12  Sestava železničního svršku 
 

 

V místě železniční stanice Zlaté hory jsou zachovány zřejmě původní dřevěné pražce, 

které jsou z impregnovaného bukového nebo dubového dřeva. Poslední obnova železničního 

svršku ve stanici byla provedena naposledy v 70. letech. Kolejnice typu S49 jsou na pražec 

upevněny nepřímo pomocí vrtulí R2.  Pro upevnění kolejnic jsou zde použity tuhé svěrky 

ŽS4. V místech spojů kolejnic jsou plně podporované kolejnicové styky. Kolejové lože tvoří 

vrstva hrubého kameniva předpokládané tloušťky pod pražcem 0,2-0,4m. Tvar kolejového 

lože je v širé trati lichoběžníkový. Šířka kolejového lože v širé trati je 5,0m. Železniční svršek 

je v tomto úseku už značně zastaralý a bylo by potřeba provést rekonstrukci.  

 

 

3.1.2 Železniční spodek 

Tvar a rozměry železničního spodku musí vyhovovat ustanovením předpisu ČD S4 Železniční 

spodek, platným technickým normám a typovým podkladům.  
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Předpokládáme, že těleso železničního spodku u obou tratí je tvořeno štěrkovou vrstvou 

tloušťky 0,4-0,6m. Šířka pláně železničního tělesa je přibližně 6,0m (vzhledem k šířce 

kolejového lože a sklonu zemního tělesa). V převažujících částech těchto úseků je trať vedena 

v náspu. Ve stanicích Jindřichov ve Slezsku a Zlaté hory je šířka tělesa železničního spodku 

dána počtem kolejí a jejich osovou vzdáleností 4750mm a dále minimální šířkou pražcového 

podloží ve stanici.  

 
Odvodnění 

Odvodnění můžeme pouze předpokládat z vizuální prohlídky místa a z pramenů, jež ilustrují 

tehdejší drážní stavitelství.  

 

Odvodnění tratí je jednak provedeno pomocí sklonu zemní pláně. V širé trati je pak 

odvodnění realizováno pomocí lichoběžníkových příkopů. Tyto příkopy jsou odvodněny 

pomocí podélného sklonu. Odvodnění je však obtížné, protože dno příkopů je neudržované a 

zarostlé travinami a křovinami. Ve stanicích je zapuštěné kolejové lože, odvodnění 

předpokládáme pomocí trativodů. Můžeme předpokládat, že trativody jsou provedeny podélné 

v minimálním sklonu kolem 10‰. Další možností, která by zde mohla být provedena, je 

odvodnění pomocí sklonu zemní pláně.  

 

3.2 Zhodnocení současného stavu stanic a tratí 

 

V zájmové oblasti se nachází dvě stanice a to Zlaté Hory, která je provedena jako 

koncová, a stanice Jindřichov ve Slezsku, která je mezilehlá. Trať Jindřichov – stát. hranice je 

z technického hlediska v dobrém stavu, a proto by při napojení nové tratě neměli vzniknout 

žádné problémy. Trať Zlaté Hory – Mikulovice je v horším stavu, ale při napojení do stanice 

Zlaté Hory to nemá žádný význam.  

 

3.2.1 Železniční stanice Jindřichov ve Slezsku (viz obr.13) 

Tato mezilehlá stanice je v současné době užívána pro veřejnou dopravu osob. Výpravní 

budova je umístěna rovnoběžně s osou kolejí. V této stanici je pět kolejí, první dvě od 

výpravní budovy jsou nástupní a výstupní označeny č.3 a 1 a kolej č.3 je průběžná, třetí, 

čtvrtá a pátá kolej jsou odstavné koleje SŽDC Ostrava. Kolejiště tohoto nádraží tvoří klasická 

konstrukce zapuštěného kolejového lože, osové vzdálenosti kolejí jsou 4750mm. Přístupy 

k první a druhé koleji je řešeno úrovňově s délkou nástupišť jsou 120 m a 140 m. Pro příjezd 
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k výpravní budově slouží pozemní účelová komunikace, z obou stran této budovy jsou 

objekty pro skladování, které náležející k tomuto nádraží. Na pravé straně kolejiště ve směru 

na PL je  drážním pozemek volný.  

 
obr.13  Situace železniční stanice Jindřichov ve Slezsku 

 
 

3.2.2 Železniční stanice Zlaté Hory (viz obr.14) 

Tato koncová stanice je v současné době užívána pro veřejnou dopravu osob. Výpravní 

budova je umístěna rovnoběžně s osou kolejí. V této stanici jsou čtyři koleje, první tři od 

výpravní budovy jsou nástupní a výstupní označeny č.1, 2 a 4, kolej č.1 je průběžná. Kolejiště 

tohoto nádraží tvoří klasická konstrukce zapuštěného kolejového lože, osové vzdálenosti 

kolejí jsou 4750mm. Přístupy k první, druhé a třetí koleji je řešeno úrovňově s délkou 

nástupišť jsou 100 m. Pro příjezd k výpravní budově slouží pozemní účelová komunikace. 

Naproti výpravní budovy je objekt určený pro revizi lokomotiv a motorových kolejových 

vozů. Kolej č. 1 je průběžná a je ukončena u silnice č. 457 zarážedlem. 
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obr.14  Situace železniční stanice Zlaté Hory 
 

 

 

4 NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

Návrh trasování trati Jindřichov ve Slezsku – Zlaté Hory bude řešeno komplexně. Největší 

důraz je však v této práci kladen na směrové a výškové uspořádání tratě s ohledem na 

minimální úpravy v napojení na stávající tratě. Trasování je navrženo ve třech variantách 

s ekonomicko – technickým porovnáním. Všechny varianty jsou řešeny podle platných 

technických norem ČSN a technických listů Českých drah.  

                        

4.1 Technické řešení trati 

 

V technickém řešení vycházíme z platných technických norem a předpisů ČD a literatury 

uvedené v seznamu pramenů. Technické řešení trati je řešeno pouze okrajově, proto jsou 

v této kapitole pouze návrhy řešení. 

 

4.1.1 Železniční svršek 

 (viz výkresy 8, 9) 

Je navrhnut tento typ upevnění kolejnice na pražci z důvodů nízkých nákladů na sestavení. 

Typ upevnění na příčné pražce je nepřímý. Tedy podkladnice je upevněna k podpoře 
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(betonovému pražci) jedním druhem upevňovadel (vrtule) a kolejnice dalším druhem 

upevňovadel (svěrky). Navrhnutá sestava železničního svršku svršku se skládá z: Kolejnice S 

49, podkladnice S 4pl, betonový pražec SB 8P – rozdělení pražců b= 1360 ks/km, svěrka ŽS 

4, vrtule R1, hmoždinky, dvojité pružné kroužky, matice M24, svěrkový šroub RS1 M24, 

polyethylenová podložka a pryžová podložka.  

Popis jednotlivých částí navrhovaného železničního svršku: 

-  kolejnice S49 je nejdůležitější součástí železničního svršku. Přejímá kolové síly a 

roznáší je na kolejnicové podpory. Vede dvoukolí v příčném směru. Přenáší 

příčné síly a roznáší je na kolejnicové podpory. Tvoří hladkou jízdní dráhu a 

prostřednictvím adheze přejímá brzdné a rozjezdové síly. Nejčastěji používaným 

typem jsou širokopatní kolejnice. Základní výrobní délkou kolejnice S 49 je 25m.  

- pryžová podložka se používá pod patu kolejnice, aby snižovaly působící 

dynamické účinky. Tloušťka pryžové podložky se řídí typem upevnění. Bude 

navrhnuta pryžová podložka rýhovaná z obou stran tloušťky 6 mm.  

- podkladnice S 4pl se vkládají pod patu kolejnice a podle uspořádání se dělí na 

klínové, rozponové a žebrové. V použité sestavě je použita žebrová podkladnice. 

Při upevnění na žebrové podkladnici je příčná poloha kolejnice v kolejovém roštu 

vymezena dvěma žebry. Kolejnice je k podkladnici upevněna tuhými svěrkami. 

Žebrové podkladnice se upevňují k pražci pomocí čtyř vrtulí. 

- svěrka ŽS4 pro upevnění kolejnic v žebrových podkladnicích má charakteristický 

průřez zvonkového tvaru.  

- svěrkový šroub RS1 M24 slouží k upevnění svěrek v uzlu upevnění. Typ 

svěrkového šroubu je dán typem upevnění a použitou svěrkou. Navrhnutý šroub 

má délku 80 mm a závit M24.  

- vrtule R1 se používají při nepřímém upevnění k upevnění podkladnice k pražci. 

Daná vrtule R1 se požívá pro žebrové podkladnice na betonových pražcích. Je 

charakteristická vydutou hlavou. Délka dříku vrtule je 145 mm a průměr hlavy 44 

mm.  

- hmoždinky jsou určeny pro montáž vrtulí do betonových pražců. Hmoždinka 

svým typem odpovídá tvaru použité vrtule. Vrtule jdou do hmoždinky volně 

zatočit a nerozepínají betonové pražce. Svislé síly od vrtulí se do betonu přenášejí 

pomocí vnějšího závitu hmoždinky.  

- dvojité pružné kroužky se používají pro zajištění přítlačné síly utahovaných prvků 

jako jsou matice svěrkových šroubů, vrtule.  
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- matice M24  

- polyethylenová podložka se používá pod podkladnice. Snižují otlačení pražců na 

úložných plochách. 

- betonový pražec SB 8P z předpjatého betonu jsou v současné době 

nejpoužívanějším typem pražce. Mezi hlavní výhody těchto pražců patří zejména 

dlouhá životnost, vysoká hmotnost důležitá pro stabilitu bezstykové koleje a 

poměrně jednoduchá výroba. Daný typ monolitického předpjatého pražce je 

vyztužený 40 x 3,0 mm. Dříve se vyráběl s dřevěnými vložkami. V současné době 

se vyrábí s polyamidovými vložkami. Standardní délka pražce SB 8P je 2420 

mm.  

- kolejové lože vytváří pružné uložení kolejového roštu. Roznáší zatížení z 

kolejového roštu na pláň tělesa železničního spodku. Zajišťuje odpor proti 

příčnému a podélnému posunutí koleje. Umožňuje směrovou a výškovou úpravu 

koleje. Kolejové lože musí být propustné a nenamrzavé. Tvar kolejového lože je 

lichoběžníkový. Tloušťka kolejového lože 300 mm na celostátních a regionálních 

staničních kolejích. Materiál kolejového lože musí mít takové vlastnosti, aby po 

dobu předpokládané životnosti stavby byla při běžné údržbě zaručena mechanická 

pevnost a stabilita kolejového lože. 

 

 

4.1.2 Železniční spodek 

(viz výkresy 8, 9) 

Tvar zemního tělesa musí odpovídat technické normě ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na 

drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu a předpisu: ČD-

S4 Železniční spodek. Šířka pláně tělesa železničního spodku má být 6,0m v přímé a 6,0 – 6,3 

m v oblouku podle převýšení koleje. Konstrukce železničního spodku, jeho tvary a rozměry, 

požadovaná únosnost a stabilita jsou rozhodujícími parametry pro zajištění trvalé polohy 

koleje. Železniční spodek je jednou ze základních částí trati.  

 

Odvodnění 

Pláň tělesa železničního spodku musí být konstruována v příčném 5 % sklonu, z důvodu 

zajištění odvodnění. Odvodňovací zařízení zachycuje a odvádí povrchovou a podzemní vodu. 

Musí zajistit její rychlý odtok mimo těleso železničního spodku. Vody prosakující kolejovým 

ložem a konstrukčními vrstvami tělesa železničního spodku se odvedou do příkopů nebo 
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podélných trativodů. Srážková voda ze zářezů musí být odvedena příkopy. K zamezení eroze 

se provede zpevnění travním semenem. 

 Odvodnění v zářezech je navrhnuto příkopovým žlabem TZM – 203 – 19. Tento žlab 

také snižuje objem výkopových prací, protože jeho vnější stěny jsou vyšší než vnitřní. (viz 

obr.15) Odvodnění paty násypů je navrhnuto pomocí příkopové tvárnice TZZ 4. (viz obr.16)  

Tyto produkty dodává Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostrov a. s. 

 

             obr.15  Příkopový žlab TMZ -203-19   obr.16  Příkopová tvárnice TZZ 4 

 

 

4.2 Technické řešení opěrných zdí 

(viz výkres 10) 

 

 Gabiony resp. gabionové konstrukce značí vyskládání a vyplnění samostatných drátěných 

košů – gabionů vhodným kamenem. (viz obr.17) Mezi hlavní výhody použití patří stabilita, 

statické působení s terénem, technická variabilita, přírodní vzhled, suchá montáž – možnost 

výstavby i v zimních podmínkách, nenarušuje přirozený vodní režim, vynikající zvukový 

útlum.  

Výroba: 

 Drátěné matrace nebo koše se vyrábějí z korozivzdorného ocelového drátu :  

- ze svařovaných ocelových sítí, s průměrem drátu mi. 3,7 mm a šířkou oka 100 - 120 

mm.  

- z ocelového pletiva z průměrem drátu min 2,0 mm a šířkou 50 – 100 mm  
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- z geomřížky z polymeru stabilizované proti působení slunečního záření a odolné 

proti vlhkosti, kolísání teploty. 

Podle rozměrů se dělí na koše nebo matrace. U matrací je výška max. 0,5m, u košů jsou 

šířka i výška 1,0 m, délka je násobkem celých metrů.  

 

Hlavním důvodem volby tohoto typu zárubní zdi bylo, že stavby lépe zapadají do krajiny 

a tím vytváří i celkové pozitivní vnímání z hlediska estetického cítění.  

 

 

Obr. 17 Příklad gabionové zdi 

 

 

4.3 Technické řešení zastávek 

Při návrhu nové železničních zastávky je nutné přihlédnout k následujícím aspektům: 

-  potřebná vlaková obslužnost přilehlé oblasti  

- sklonové a směrové poměry trati  

- dostupná obslužnost zastávky  

- odlehčení silniční dopravy  

- potřeby obyvatelstva - zpřístupnění obchodních a zdravotních oblastí 

obyvatelstvu z větší vzdálenosti  

Potřebná vlaková obslužnost v zájmové oblasti 

V dané oblasti se nachází město Zlaté Hory, která je situována západně od posuzované 

oblasti a je v okolí největším centrem obchodních a sociálních služeb. Současné dopravní 

spojení je možné pouze prostřednictvím osobního vozidla nebo AHD. 
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Železniční zastávka musí být vybavena :  

- nástupišti  

- prostory pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními vlivy, případně pro 

odbavování cestujících  

- bezbariérové přístupy na nástupiště pro osoby s omezenou pohyblivostí a 

orientací  

- osvětlením pro cestující  

- názvem stanice pro orientaci cestujících umístěných vpravo 100 m před vjezdem 

do stanice a na nástupišti  

 

Koleje železničních zastávek se zřizují v přímých úsecích. Pokud směrové 

podmínky neumožňují umístění zastávky v přímé, smí byt zastávka vložena do 

oblouku s poloměrem větším jak 600 m. Tvar a rozměry železničního spodku se musí 

navrhovat v závislosti na tvaru terénu, na vlastnostech pražcového podloží a 

materiálu, z nichž má být zemní těleso vybudováno. 

 

Nástupiště se zřizují pro zajištění plynulého a bezpečného nástupu a výstupu 

cestujících. Nová nástupiště musí mít alespoň jeden bezbariérový přístup a možnost 

užívání pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace.  

 

Délka nástupiště se zřizuje na délku nejdelšího zastavujícího vlaku, který bude u 

nástupiště pravidelně zastavovat, což je v tomto případě vlak Regionova. Výška 

nástupní hrany musí být 550 mm nad temenem přilehlé koleje. Vzdálenost nástupní 

hrany nástupiště od osy přilehlé koleje musí být 1650 mm. Ve vzdálenosti 600 mm 

od hrany nástupiště musí být v ploše nástupiště umístěny tvarově jednotné kontrastní 

značky šířky 150 mm vyznačující bezpečnostní pás a to po délce celého nástupiště. 

Povrch bezpečnostního pásu musí mít protiskluzovou úpravu.  

 

Osvětlení železničních stanic musí zajišťovat bezpečný provoz a musí vytvářet 

odpovídající prostředí pro cestující. Osvětlení stanic musí být provedeno tak, aby 

neoslňovalo osoby řídící drážní vozidlo a také aby nemohlo dojít k záměně 

návěstních znaků. Osvětlení musí být zajištěno normálním osvětlením s nepřetržitým 

napájením. 
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4.4 Technické řešení tunelů 

Uvedené návrhy je však třeba brát jako orientační – jedno z možných řešení na podkladu 

IG rešerše. Pro definitivní návrh tunelů bude třeba provést další stupně geotechnického 

průzkumu dle TP 76. 

 

Nová rakouská tunelovací metoda (viz obr.18) 

Dnešní způsob ražení pomocí Nové rakouské tunelovací metody, která vědomě a cíleně 

využívá nosných vlastností horninového masivu, se začal v ČR používat začátkem 90. let 20. 

století. Velké a takřka výhradní zaujetí Novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM) 

přetrvává v České republice i v současnosti. NRTM je v našich poměrech, charakteristických 

relativně krátkými tunely, oprávněně preferována. 

Provádění NRTM 

Nerazí se celý profil tunelové trouby v kuse, ale probíhá po částech. Díky tomu tak lze 

postupovat jednak rychleji, jednak využít horninu a její tlak jako nosný prvek (zpevňující) 

celé stavby.Ostění v tomto tunelu se tak dělí na dvě části: primární (dočasné) a sekundární 

(definitivní). Primární je budováno v místech, kde budou navazovat další výruby, sekundární 

pak tam, kde se bude nakonec nacházet skutečná stěna tunelu. Používá se stříkaný beton. 

 

 

Obr. 18 Postup výstavby NRTM 

 

 

Ražení tunelů pomocí plnoprofilovaných tunelovacích strojů 

Poslední projekty dlouhých železničních tunelů v České republice již počítají s ražbou pomocí 

plnoprofilových tunelovacích strojů (TBM) a měly by tak přinést potřebné oživení vývoje. Ve 

světě je nejrozšířenější metoda výstavby dlouhých tunelů právě ražba pomocí TBM. Vedou k 

tomu různé důvody, jako jsou: 

− rychlejší postup ražby oproti konvenční metodě, kratší doba výstavby, 
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− po velkém počtu ve světě strojem ražených tunelů jsou stroje TBM stále dokonalejší, 

jsou schopné si poradit s proměnlivými geologickými podmínkami, 

− stroj TBM zajišťuje vyšší bezpečnost a kulturu práce; pracovníci nejsou v přímém 

kontaktu s horninou, nemohou být zasaženi závalem, 

− stroj TBM má stálou kontrolu objemu odtěženého materiálu a nenarušuje okolí výrubu 

trhacími pracemi; nedochází tedy ke vzniku volných prostor za ostěním v důsledku 

nekontrolovaného odtěžení rozvolněné horniny; poklesy na povrchu jsou pak minimální, 

což je výhodné zejména při podcházení zastavěným územím, 

− kruhový profil tunelu je staticky nejvýhodnější a tedy nejbezpečnější při přiměřených 

nákladech. 

 
Obr. 18 Ražení stroji TBM 

 

 

Příčný řez tunelu 

Velikost příčného řezu tunelu má zásadní vliv na cenu. Rozměr vychází z tunelového 

průjezdného průřezu dle ČSN 73 7508 Železniční tunely. Pod tunelovým průjezdným 

průřezem je prostor pro konstrukční uspořádání koleje, nutné kolejové lože a tunelovou stoku 

a nahoře je nutný prostor pro případné trakční vedení. Základní příčný řez pro ražbu 

tunelovacími stroji je kruhový. Velikost profilu obdobných tunelů ve světě a v Evropě se 

velmi různí v závislosti na individuálních okolnostech (návrhová rychlost, navržené vybavení 

tunelu, aerodynamické řešení tunelu, použité vlakové soupravy, atd.). 
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4.5 Technické řešení mostů 

 

Konstrukční charakteristiky mostních objektu budou navrženy tak, aby odpovídaly 

současným zvyklostem stavby mostů v daných podmínkách a jsou v souladu s ČSN 73 6201. 

Železniční mostní objekty budou navrženy pro zatěžovací třídu střední v souladu s předpisem 

ČD SR5 (S) – Určování zatížitelnosti železničních mostů. Šířkové uspořádání mostních 

objektu odpovídá příčnému uspořádání převáděné komunikací, výškové uspořádání odpovídá 

významu překračované překážky. 

Uvedené návrhy je však třeba brát jako orientační – jedno z možných řešení na podkladu 

IG rešerše. Pro definitivní návrh mostních konstrukcí bude třeba provést další stupně 

geotechnického průzkumu dle TP 76. 

 

4.6 Technické řešení propustků 

 

Propustek by měl být pokud možno kolmý s ohledem na jeho délku, provedení čel, 

statické účinky, hydrotechnické účinky a úsporu materiálu. 

Hydrotechnické účinky 

Výchozím podkladem pro dimenzování a návrh propustků je průtokové množství vody 

protékající propustkem. U standardních železničních propustků připadá v úvahu množství 

srážkových vod z odvodňovaného extravilánu nebo průtokové množství a hladina vody 

malého vodního toku, které určí nebo ověří na požádání příslušný hydrometeorologický ústav. 

U menších povodí než 1 km se řídíme normou ČSN 79 6923, popřípadě 5 km pro bystřiny a 

strže (ON 48 2506) mimo zastavěné území je možno hydrologické údaje stanovit pomocí 

empirických vzorců (pro potřeby pozemních komunikací, např. příloha č. XII.2. ČSN 73 

6101) a je-li povodí delší je nutno ověřovat na HMÚ. 

Rychlost vody v trubním propustku nesmí být větší, než 5,0 m/s o to z důvodu životnosti 

trub. Trvalé trubní propustky se dimenzují na průtok 50-ti leté vody, avšak v případech, že by 

mohlo dojít k ohrožení důležitých objektů, zastavěné oblasti, cenných pozemků, apod., je 

nutno je dimenzovat na 100 - letou vodu. Také v případě, že koryto je upraveno pro kapacitu 

větší než 50 - ti letý průtok, musí nově navrhovaný propustek převést tento průtok. Trubní 
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propustky se mohou zřizovat o dvou a více otvorech. Důležité pokyny a omezení jsou v ČSN 

73 6201 ‘Projektování a prostorové uspořádání mostních objektů“ (1978). 

 

 

5 PODROBNÉ ŘEŠENÍ VARIANT 

 

Návrh trasování trati Jindřichov ve Slezsku – Zlaté Hory je v této studii řešen ve třech 

variantách. Ve všech variantách se počítá s přebudováním průběžné koleje č.1 ve stanici Zlaté 

Hory, na kterou budou navazovat navrhnuté tratě.(viz obr.19) Varianty jsou navrhnuty na 

návrhovou rychlost 60 km/h. 

 

Obr. 19 Místo napojení všech variant do stanice Zlaté Hory 

 

Ochranné pásmo dráhy 

Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny 

svislou plochou vedenou: 

- u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 

vzdálenosti 30 m od hranic obvodu (Zákon č. 266/1994 Sb., § 8) 
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5.1 Varianta A 

(viz výkresy 2, 3) 

 

Trasa železnice ve variantě A je navržena v délce 13,029 km. Je vedena po severní straně od 

silnice č.457. Začátek úpravy je situován na stávající trati č. 292 v 22,907 km před hranicemi 

s PL v přímém úseku.(viz obr.20) Trasa je ke stávající trati napojena pomocí  výhybky JS49 

1:12 – 500 s průjezdnou rychlostí 60 km/h, která odpovídá návrhové rychlosti stávající i 

navrhované tratě. Na výhybku je napojen oblouk R=500 m. Niveleta navazuje na stávající trať 

ve shodném sklonu. Výškové zakružovací oblouky jsou o poloměrech 5000 m, 3000 m a 2000 

m a jsou v souladu s ČSN 73 6360. Směrově je trasa navržena pomocí přechodnicových 

oblouků R=300 m (Lp=80 m) a  R=500 m (Lp=100 m) s respektováním mezipřímých úseků 

Ls,lim= 15 m. 250 m za napojením železniční trať stoupá až k začátku tunelu. V tomto úseku se 

nachází železniční zastávka Janov, dva mostní objekty, tři opěrné zdi a čtyři propustky. Dále 

trasa klesá až ke stanici Zlaté Hory, na kterou je napojení provedeno pomocí přímého úseku  

ve stejné výšce a sklonu jako je původní trať č.297. (viz obr. 19) V tomto úseku se nachází 

zastávka Petrovice, tunel, tři mostní objekty, opěrná zeď a dva propustky. Maximální sklon 

trasy je 35 ‰, který nesměl být, na základě požadavku zadavatele, překročen. Norma 

dovoluje max. sklon 40 ‰. Směrové a výškové vedení trasy je podrobně uvedeno ve 

výkresové části této BP a je navrhnuto v souladu s ČSN 73 6360 – 1 Konstrukční a 

geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. 

 

Obr. 20 Místo napojení varianty A a C na trať č. 292 
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5.1.1 Výpis objektů a jejich umístění na trase 

 

Zastávky: 

Zastávka Janov je umístěna v 5,629 km u obce Janov v místě, kde není žádná zástavba.(viz 

obr.21) Nástupiště je navrhnuto jako jednostranné úrovňové typu SUDOP v délce 70 m. 

Délka je navrhnuta na nejdelší vlak, který bude v zastávce zastavovat (Regionova) s ohledem 

na dobržďování. Přístřešek pro ochranu cestujících před povětrnostními vlivy je navržen 

v délce 6 m.(viz obr.22) K zastávce je třeba navrhnout přístupové cesty a případné parkovací 

stání. ( viz 4.3 Technické řešení zastávek) 

 

 

Obr. 21 Místo umístění železniční zastávky Janov pro variantu A a C  

 

Zastávka Petrovice je umístěna v 7,486 km u obce Petrovice v tunelové části úseku. 

Nástupiště je navrhnuto jako jednostranné úrovňové typu SUDOP v délce 70 m. Zastávka je 

navrhnuta v této části na základě konzultace se starostou obce Petrovice, který předpokládá 

realizaci ski-areálu v místech nad tunelem. K zastávce je třeba navrhnout přístupové cesty a 

případná parkovací stání. (viz 4.3 Technické řešení zastávek) 
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Obr. 22 Přístřešek pro ochranu cestujících před povětrnostními vlivy 

 

Mosty: 

 Návrh řešení viz 4.5 Technické řešení mostů. 

- Železniční most přes údolí      dl. 450 m  5,255 00 km 

- Železniční most přes účelovou komunikaci  dl. 5 m    7,225 60 km 

- Železniční most přes údolí      dl. 900 m   9,898 71 km 

- Železniční most přes účelovou komunikaci  dl. 6 m    12,275 00 km 

- Železniční most přes silnici II/457    dl.10 m   12,821 00 km 

 

Propustky: 

Návrh řešení viz 4.6 Technické řešení propustků. 

- Trubní propustek     dl. 9 m   1,977 60 km 

- Trubní propustek     dl. 30 m  3,874 93 km 

- Trubní propustek     dl. 36 m  5,998 70 km 

- Trubní propustek     dl. 16 m  6,825 11 km 

- Trubní propustek     dl. 17 m  11,321 06 km 

- Trubní propustek     dl. 26 m  11,683 61 km 

 

Opěrné zdi: 

Návrh řešení viz 4.2 Technické řešení opěrných zdí. 

- Opěrná zeď      dl. 200 m    4,300 00 km 

- Opěrná zeď      dl. 200 m    4,900 00 km 
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- Opěrná zeď      dl. 158 m    7,358 80 km 

- Opěrná zeď      dl. 350 m    10,875 00 km 

 

Tunely: 

Návrh řešení viz 4.4 Technické řešení tunelů. 

U varianty A je tunel v úseku 7,437 70 – 9,448 71 km a má délku 2015 m.  V prvních  

70-ti metrech tunelu je umístěna zastávka. V této části musí být tunel rozšířen. 

 

 

5.1.2 Odhad nákladů varianty A 

Odhad nákladů byl zpracován pomocí cenových map z roku 2010. Cena je stanovena bez 

DPH. 

Tab.1 Odhad nákladů pro variantu A 

varianta A 

agregované položky 

 m
ě
rn

á 
je

dn
o

tk
a 

 p
oč

et
 je

d
no

te
k 

 je
d

n
o

tk
o

vá
 c

en
a  

 c
en

a 
(kč

) 

výhybka JS49 - 1:12 - 500 ks 1 500000 500000 

vybudování žel. jednokolejných mostů - - - 425010000 

vybudování propustků - - - 1608000 

těžení zeminy vč. naložení m3 564100 550 310255000 

uložení zeminy do násypu vč. hutnění m3 270400 220 59488000 

zastávkový přístřešek  m3 38 3000 114000 

úrovňová nástupiště SUDOP m 140 3000 420000 

vodorovné přemístění nevyužité zeminy - 10 km m3/10km 293550 150 44032500 

vybudování jednokolejného tunel m 2015 55000 110825000 

kácení stromů včetně odstranění pařezů ks 9 100 8000 72800000 

opěrné zdi m 910 10000 9100000 

přeložení el. vedení 22 KV m 270 4600 1242000 

železniční svršek m 13029 32000 416928000 

Celkem 1 452 322 500 

 

Celková odhadovaná cena pro  variantu A je 1 452 322 500 Kč.  
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5.2 Varianta B 

(viz výkresy 4, 5) 

 

Trasa železnice ve variantě B je navržena v délce 12,862 km. Je vedena po jižní straně od 

silnice č.457. Začátek úpravy je situován na stávající trati č. 292 v 21,938 km za stanicí 

Jindřichov ve Slezsku.(viz obr.23) Trasa je ke stávající trati napojena pomocí  výhybky JS49 

1:9 – 300 s průjezdnou rychlostí 50 km/h. Na výhybku je napojen přímí úsek. Pří použití  této 

varianty se musí oblouk za stanicí přebudovat ze současného oblouku R=277 m na R = 300 

m. Niveleta navazuje na stávající trať ve shodném sklonu. Výškové zakružovací oblouky jsou 

o poloměrech 5000 m a 2000 m a jsou v souladu s ČSN 73 6360. Směrově je trasa navržena 

pomocí přechodnicových oblouků R=300 m (Lp=80 m) a  R=500 m (Lp=100 m) 

s respektováním mezipřímých úseků Ls,lim= 15 m. Od napojením železniční trať stoupá až 

k lomu nivelety před železničním mostem. V tomto úseku se nachází železniční zastávka 

Janov, Janov – u lípy, tři opěrné zdi a dva propustky. Dále trasa klesá až ke stanici Zlaté 

Hory, na kterou je napojení provedeno pomocí přímého úseku ve stejné výšce a sklonu jako je 

původní kolej.(viz obr. 19) V tomto úseku se nachází tunel, pět mostních objektů a dva 

propustky. Maximální sklon trasy je 35 ‰, který nesměl být, na základě požadavku 

zadavatele, překročen. Norma dovoluje max. sklon 40 ‰. Směrové a výškové vedení trasy je 

podrobně uvedeno ve výkresové části této BP a je navrhnuto v souladu s ČSN 73 6360 – 1 

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. 

 

 

Obr. 23 Místo napojení varianty B na trať č. 292 
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5.2.1 Výpis objektů a jejich umístění na trase 

 

Zastávky: 

Zastávka Janov je umístěna v 3,165 00 km u obce Janov v místě, kde není žádná zástavba. 

Nástupiště je navrhnuto jako jednostranné úrovňové typu SUDOP v délce 70 m. Délka je 

navrhnuta na nejdelší vlak, který bude v zastávce zastavovat (Regionova) s ohledem na 

dobržďování. Přístřešek pro ochranu cestujících před povětrnostními vlivy je navržen v délce 

6 m.(viz obr.22) K zastávce je třeba navrhnout přístupové cesty a případná parkovací stání.  

( viz 4.3 Technické řešení zastávek) 

 

Zastávka Janov – u lípy je umístěna v 4,915 00 km u obce Janov. Nástupiště je navrhnuto jako 

jednostranné úrovňové typu SUDOP v délce 70 m. K zastávce je třeba navrhnout přístupové 

cesty a případná parkovací stání. (viz 4.3 Technické řešení zastávek) 

 

Mosty: 

 Návrh řešení viz 4.5 Technické řešení mostů. 

- Železniční most přes údolí      dl. 255 m  7,083 13 km 

- Železniční most přes místní komunikaci   dl. 6 m    9,520 56 km 

- Železniční most přes silnici II/445    dl.10 m   11,095 00 km 

- Železniční most přes účelovou komunikaci  dl. 6 m    12,107 00 km 

- Železniční most přes silnici II/457    dl.10 m   12,653 00 km 

 

Propustky: 

Návrh řešení viz 4.6 Technické řešení propustků. 

- Trubní propustek     dl.18 m   2,210 47 km 

- Trubní propustek     dl. 34 m  4,520 70 km 

- Trubní propustek     dl. 42 m  9,497 09 km 

- Trubní propustek     dl. 50 m  11,736 30 km 

 

Opěrné zdi: 

Návrh řešení viz 4.2 Technické řešení opěrných zdí. 

- Opěrná zeď      dl. 450 m    3,275 00 km 

- Opěrná zeď      dl. 150 m    5,225 00 km 

- Opěrná zeď      dl. 550 m    5,976 00 km 
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Tunely: 

Návrh řešení viz 4.4 Technické řešení tunelů. 

U varianty B je tunel v úseku 7,211 40  – 9,409 60 km a má délku 2195 m. 

 

 

5.2.2 Odhad nákladů varianty B 

Odhad nákladů byl zpracován pomocí cenových map z roku 2010. Cena je stanovena bez 

DPH. 

Tab.2 Odhad nákladů pro variantu B 

varianta B 

agregované položky 

 m
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 je
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 c
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 c
en

a 
(kč

) 

výhybka JS49 - 1:9 - 300 ks 1 500000 500000 

vybudování žel. jednokolejných mostů - - - 88970000 

vybudování propustků - - - 1728000 

těžení zeminy vč. naložení m3 482800 550 265540000 

uložení zeminy do násypu vč. hutnění m3 426220 220 93768400 

zastávkový přístřešek  m3 76 3000 228000 

úrovňová nástupiště SUDOP m 140 3000 420000 

vodorovné přemístění nevyužité zeminy - 10 km m3/10km 56580 150 8487000 

vybudování jednokolejného tunel m 2195 55000 120725000 

kácení stromů včetně odstranění pařezů ks 16400 8000 131200000 

opěrné zdi m 1150 10000 11500000 

přeložení el. vedení 22 KV m 120 4600 552000 

železniční svršek m 12862 32000 411584000 

Celkem 1 135 202 400 
 

Celková odhadovaná cena pro  variantu B je 1 135 202 400 Kč.  
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5.3 Varianta C 

(viz výkresy 6, 7) 

 

Trasa železnice ve variantě C je navržena v délce 12,726 km. Je vedena po jižní straně od 

silnice č.457. Začátek úpravy je situován shodně jako u varianty A. (viz obr.23) Niveleta 

navazuje na stávající trať ve shodném sklonu. Výškové zakružovací oblouky jsou o 

poloměrech 5000 m a 2000 m a jsou v souladu s ČSN 73 6360. Směrově je trasa navržena 

pomocí přechodnicových oblouků R=300 m (Lp=80 m),  R=500 m (Lp=100 m) a R=400 m 

(Lp=90 m), s respektováním mezipřímých úseků Ls,lim= 15 m. Od napojením železniční trať 

stoupá až k lomu nivelety před železničním tunelem. V tomto úseku se nachází železniční 

zastávka Janov, dvě opěrné zdi, dva mostní objekty a čtyři propustky. Dále trasa klesá až ke 

stanici Zlaté Hory, kde je napojení provedeno jako u variant A a B. (viz obr. 19) V tomto 

úseku se nachází tunel, zastávka Petrovice, čtyři mostní objekty a dva propustky. Maximální 

sklon trasy je 35 ‰, který nesměl být, na základě požadavku zadavatele, překročen. Norma 

dovoluje max. sklon 40 ‰. Směrové a výškové vedení trasy je podrobně uvedeno ve 

výkresové části této BP a je navrhnuto v souladu s ČSN 73 6360 – 1 Konstrukční a 

geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. 

 

 

5.3.1 Výpis objektů a jejich umístění na trase 

 

Zastávky: 

Zastávka Janov je umístěna v 5,665 00 km u obce Janov v místě, kde není žádná 

zástavba.(viz obr.21) Nástupiště je navrhnuto jako jednostranné úrovňové typu SUDOP 

v délce 70 m. Délka je navrhnuta na nejdelší vlak, který bude v zastávce zastavovat 

(Regionova) s ohledem na dobržďování. Přístřešek pro ochranu cestujících před 

povětrnostními vlivy je navržen v délce 6 m.(viz obr.22) K zastávce je třeba navrhnout 

přístupové cesty a případná parkovací stání. ( viz 4.3 Technické řešení zastávek) 

Zastávka Petrovice je umístěna v 7,300 00 km u obce Petrovice v tunelové části. 

Nástupiště je navrhnuto jako jednostranné úrovňové typu SUDOP v délce 70 m. Zastávka je 

navrhnuta v této části na základě konzultace se starostou obce Petrovice, který předpokládá 

realizaci ski-areálu v místech nad tunelem. K zastávce je třeba navrhnout přístupové cesty a 

případná parkovací stání. (viz 4.3 Technické řešení zastávek) 
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Mosty: 

 Návrh řešení viz 4.5 Technické řešení mostů. 

- Železniční most přes údolí      dl. 310 m  5,155 50 km 

- Železniční most přes účelovou komunikaci  dl. 5 m    7,055 00 km 

- Železniční most přes místní  komunikaci   dl.6 m    9,730 56 km 

- Železniční most přes silnici II/445    dl. 10 m   10,973 30 km 

- Silniční most přes železnici      dl. 7 m    12,000 00 km 

- Železniční most přes silnici II/457    dl. 10 m   12,516 50 km 

 

Propustky: 

Návrh řešení viz 4.6 Technické řešení propustků. 

- Trubní propustek     dl.10 m   2,115 15 km 

- Trubní propustek     dl. 15 m  3,875 61 km 

- Trubní propustek     dl. 15 m  5,948 60 km 

- Trubní propustek     dl. 25 m  6,770 50 km 

- Trubní propustek     dl. 34 m  9,661 80 km 

- Trubní propustek     dl. 13 m  11,597 35 km 

 

Opěrné zdi: 

Návrh řešení viz 4.2 Technické řešení opěrných zdí. 

- Opěrná zeď      dl. 230 m    4,215 00 km 

- Opěrná zeď      dl. 222 m    4,901 00 km 

 

Tunely: 

Návrh řešení viz 4.4 Technické řešení tunelů. 

U varianty B je tunel v úseku 7,219 44  – 9,545 30 km a má délku 2326 m. V prvních  

70-ti metrech tunelu je umístěna zastávka. V této části musí být tunel rozšířen. 
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5.3.2 Odhad nákladů varianty C 

Odhad nákladů byl zpracován pomocí cenových map z roku 2010. Cena je stanovena bez 

DPH. 

Tab.3 Odhad nákladů pro variantu C 

varianta C 

agregované položky 

 m
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výhybka JS49 - 1:12 - 500 ks 1 500000 500000 

vybudování žel. jednokolejných mostů - - - 108160000 

vybudování propustků - - - 1344000 

těžení zeminy vč. naložení m3 466900 550 256795000 

uložení zeminy do násypu vč. hutnění m3 169050 220 37191000 

zastávkový přístřešek  m3 38 3000 114000 

úrovňová nástupiště SUDOP m 140 3000 420000 

vodorovné přemístění nevyužité zeminy - 10 km m3/10km 297850 150 44677500 

vybudování jednokolejného tunel m 2326 55000 127930000 

kácení stromů včetně odstranění pařezů ks 4 400 8000 35200000 

opěrné zdi m 452 10000 4520000 

přeložení el. vedení 22 KV m 580 4600 2668000 

železniční svršek m 12726 32000 407232000 

Celkem 1 026 751 500 

 

Celková odhadovaná cena pro  variantu C je 1 026 751 500 Kč.  
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6 POROVNÁNÍ VARIANT 

Každá varianta je posouzena zvlášť dle předem stanovených kritérií. U každého kritéria jsou 

zhodnoceny jeho klady a zápory a na základě nich se určí výsledná známka. Ta je v rozmezí 

hodnot 1-3 ( 1 nejlepší, 3 nejhorší). 

 

6.1 Porovnání variant z ekonomického hlediska 

Tab.4 Porovnání variant z ekonomického hlediska 

 

 

Z ekonomického hlediska lze za nejlepší považovat variantu C a za nejhorší variantu A. 

 

6.2 Porovnání variant z technického hlediska 

Tab.5 Porovnání variant z technického hlediska 

 

 

Z technického hlediska lze za nejlepší považovat variantu C a za nejhorší variantu A. 
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7 ZÁVĚR 

 

Hlavním záměrem této bakalářské práce je návrh nejvhodnější trasy mezi stanicemi 

Jindřichov ve Slezsku a Zlatými Horami s minimálními úpravami stávajících tratí. Hlavní 

důraz byl kladen na směrové a výškové vedení trasy. Studie se snaží nejen o optimální vedení 

trasy zájmovou oblastí, ale také o vhodné umístění zastávek u obcí Janov a Petrovice. Studie 

se rovněž pokouší o zkvalitnění dopravní obslužnosti Moravskoslezského a Olomouckého 

kraje, snížení ekologické zátěže krajiny a celkové zlepšení komfortu železniční dopravy.  

 

 Varianta A je z ekonomického hlediska nejvíce nákladná a pravděpodobně nejsložitějším 

řešení. Z technického hlediska se tato varianta také jeví jako nejnevhodnější. Trasa je 

navrhnuta po severní straně od stávající silnice č.457. Trasa je náročná především v ohledu na 

budování dlouhých mostů, což se také promítlo do ekonomické náročnosti. Zastávky jsou 

vzhledem k členitosti terénu umístěny vhodně. Napojení na stávající tratě je zvoleno tak, aby 

došlo k minimálním úpravám. Tunel je ze všech variant nejkratší a navíc překonávaná výška 

mezi stávajícími stanicemi je nejmenší, což by mělo dopad na spotřebu pohonných hmot 

drážních vozidel.   

 

 Varianta B je z ekonomického hlediska méně nákladná a tudíž je vhodnější pro případnou 

podrobnější studii. Z technického hlediska je tato varianta reálnější než varianta A. Trasa je 

navrhnuta po jižní straně od stávající silnice č.457. Mostní objekty u této varianty vyšly jako 

nejlevnější. Zastávky jsou v tomto případě umístěny poměrně nevhodně, protože jsou blízko u 

sebe a pouze na katastrálním území Janova. Napojení na stávající trať č.292  je podmíněno 

přebudováním směrového oblouku za stanicí Jindřichov ve Slezsku. 

 

Varianta C je z ekonomického hlediska nejméně nákladná a proto je nejvhodnější pro 

podrobnější studii. Z technického hlediska se tato varianta jeví jako nejideálnější. Trasa je 

navrhnuta po severní straně od stávající silnice č.457. Mostní objekty u této varianty jsou 

oproti variantě B o něco dražší, ale rozdíl není tak velký. Zastávky jsou vzhledem k členitosti 

terénu a poloze obcí Janov a Petrovice umístěny vhodně. Napojení na stávající tratě je 

zvoleno tak, aby došlo k minimálním úpravám. Tunel je v této variantě nejdelší. Podle 

ukazatelů ekonomicko – technického posouzení je varianta C pro danou oblast nejlepším 

řešením.   
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