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TK  Temeno kolejnice 
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Anotace 

Obsahem diplomové práce je řešení návrhu rekonstrukce železniční stanice                 

Milotice nad Opavou v návaznosti na záměr realizace vodního díla Nové Heřminovy. 

Současně je řešeno optimalizované zapojení pronajaté regionální trati Milotice nad Opavou –               

Vrbno pod Pradědem do celostátní dráhy. Výsledkem práce je situace širších vztahů 

s vykreslením variant, včetně ekonomicko-technického porovnání jednotlivých řešení a 

podrobnější řešení vybrané varianty. 

 

Annotation 

Content of thesis is design solution to reconstruction of the railway station         
Milotice nad Opavou in relationship to hydroengineering structure Nové Heřminovy. 

Currently is solved optimalized integration of leased regional railway line                           

Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem to national railway line. The result of the work 

is situation wider relations with design of variants, including economic – technical 

confrontation and detailed solution of choice variant. 

 

1 Identifikační údaje 

Název práce: Rekonstrukce železniční stanice Milotice nad Opavou 

Druh práce: Železniční stanice 

Obec: Milotice nad Opavou 

Kraj: Moravskoslezský 

Zadavatel: VŠB–TUO,  SŽDC Ostrava 

Vedoucí práce: Ing. Leopold Hudeček, Ph.D. 

Vypracoval: Bc. Radim Žvak 
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2 Popis zájmového území 

2.1 Obecné informace o zájmovém území 

 Obec Milotice nad Opavou a Nové Heřminovy se nachází na severo-

západě Moravskoslezského kraje. Administrativně leží v okrese Bruntál, přičemž okresní 

město Bruntál je příslušnou obcí s rozšířenou působností. Obec Milotice n. Opavou se 

rozkládá přibližně 6 km východně od Bruntálu v průměrné výšce 509 m.n.m. Celková 

katastrální plocha obce je 1919 ha, z toho je převážná část zalesněná, a to v ploše 50 % 

katastrálního území. Orná půda zabírá pouze 24 %. Oblast má vysoký krajinný potenciál.  

K trvalému pobytu je v Miloticích n. Opavou přihlášeno celkem 420 obyvatel. 

V Nových Heřminovech žije trvale 289 lidí. Obec Milotice n. Opavou i Nové Heřmínovy 

patří k poměrně řídce zalidněným obcím. Počet obyvatel na 1 km2 je menší než 25 obyvatel. 

Obce se potýkají s vysokým úbytkem obyvatel migrací. 

 Tab. 2.1: Rozdělení obyvatel do věkových skupin 

 Věková skupina Počet obyvatel Celkem 

0 -14 77 

15 - 64 296 
Milotice nad 

Opavou 
> 65 47 

420 

0 -15 52 

>15 200 Nové Heřminovy 

> 65 37 

289 

 Největší podíl přepravy tvoří dojíždění obyvatel do zaměstnání a škol. Další 

významný podíl přepravy osob by mohli představovat turisté, navštěvující zájmovou, 

turisticky atraktivní, oblast. Propagace této oblasti však není dostatečná, z čehož vyplývá 

špatná informovanost návštěvníků kraje. Nárůst turistů a rekreantů se předpokládá                        

po realizaci vodní nádrže s navazující rekreační a sportovní oblastí. Podíl dopravy                        

do zaměstnání tvoří přibližně 70 % vyjíždějících zaměstnanců pracujících převážně v obci 

Bruntál v obchodu a průmyslu. K dojíždění do zaměstnání je nejvíce preferována osobní 

doprava a hojně je využívána také hromadná autobusová doprava. 



 - 6 - 

2.2 Doprava 

2.2.1 Silniční doprava 

 Důležitou komunikací na území obce Nové Heřminovy je silnice  I.  třídy I/45 s trasu 

Horní Loděnice  (I/45) – Bruntál (I/11)  –  Krnov  (I/57)  –  Polsko. Na  tuto  komunikaci             

v Nových  Heřminovech  navazuje  silnice  II.  třídy  v  trase  Široká  Niva  –  Karlovice  – 

Vrbno  pod  Pradědem  –  Vidly  a silnice  III.  třídy v  trase  Milotice  nad Opavou – Dlouhá 

Stráň.  

 Vzhledem k navrhovanému vodnímu dílu je nutné přemístění silnice I/45 procházející 

obcí. S tím dojde k celkové úpravě řešení místních  komunikací. Navrženy byly dvě varianty 

– severní a jižní. U severní varianty byl předpoklad střetu se zájmy ochrany přírody (NPP  

Ptačí  Hora) a omezení budoucího rozvoje v této části obce. Proto se přihlíží k jižní variantě, 

která povede jižně od obce. Zásahy do krajiny jsou v tomto případě nižší. Trasa povede 

dvěma kratšími tunely a nebude zasažena rozvojová plocha u železniční stanice Nové 

Heřminovy. Dále je nutné dbát na požadavky minimalizace zásahů do nemovitostí, přírody, 

řešit stavbu s ohledem na estetické začlenění do krajiny a v neposlední řadě je nutné zpracovat 

technická opatření na snížení hlukové zátěže. Stávající komunikace I/45, procházející středem 

obce, bude dále sloužit jako komunikace III. třídy pro dopravní obsluhu obce. Komunikace 

bude přizpůsobena pěší a cyklistické dopravě. Zřízení přeložky je vhodné i z důvodů hlukové  

zátěže a většího znečištění ovzduší přímo v zástavbě. Doprava na významné silnici I/45  

dosahuje intenzit až 6500 voz/den. 

2.2.2 Železniční  doprava 

 Hromadná doprava na území je zajišťována prostřednictvím železničních zastávek a 

stanic. Základní  železniční síť pro Nové Heřminovy je tvořena tratí č. 310 Opava – Krnov – 

Milotice nad Opavou – Bruntál – Valšov – Olomouc a tratí č. 313 Milotice nad Opavou – 

Vrbno pod Pradědem. Trať č. 310 a č. 313 jsou tratě jednokolejné. Trať č. 310 je součástí 

celostátní a regionální dráhy a trať č. 313 je pronajatá. Pronajatá trať č. 313 slouží k přepravě 

cestujících z okolních obcí na železniční stanici Milotice nad Opavou, která slouží jako 

přestupní uzel na celostátní dráze. Nejbližší obcí k železniční stanici jsou Nové Heřminovy  

vzdálené přibližně 1,4  km. Četnost spojení je relativně dostačující.  
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Obr. 2.1: Schéma tratí [19] 

 V rámci Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského  kraje  se  

předpokládá v horizontu roku 2016 s realizací  elektrizace a optimalizace celé tratě Ostrava 

Svinov  – Opava východ – Krnov – Olomouc [14]. Cílem je zvýšení rychlosti, modernizace  

zabezpečovacích  zařízení  pro zlepšení  podmínek  při  vedení  vlaků  příměstské dopravy  a  

dálkové dopravy. Kromě  toho  se předpokládá  zavedení  tzv. taktové dopravy u trati č. 310  

u dálkových vlaků v úseku Olomouc – Krnov ve dvouhodinovém intervalu. Hlavním znakem  

taktové dopravy je rovnoměrné rozložení spojů a provázanost mezi všemi prostředky veřejné 

dopravy. Dalším potenciálním záměrem je návrh novostavby trati Vrbno pod Pradědem – 

Malá Morávka, která by s tratí Bruntál - Malá Morávka, Milovice nad Opavou – Vrbno               

pod Pradědem vytvořila jednotný propojený ekologický systém hromadné dopravy                           

v turisticky atraktivní oblasti Jeseníků. Změny v uspořádání zvýší využití osobní i nákladní 

dopravy a podpoří rozvoj celé oblasti. 

2.2.3 Pěší a cyklodoprava 

 Zájmová oblast je vhodná pro turistické vyžití s možností pěší i cyklistické turistiky. 

Přímo u železniční stanice Milotice nad Opavou začíná turistická trasa Milotice nad Opavou 

nádr. – Zátor – Radim – Krnov. Přes řešené území dále prochází značené cyklostezky.               

Jedná se o cyklostezku č. 6073 v trase M. Morávka – Světlá Hora – Široká Niva –                  

Milotice nad Opavou – Skrochovice, cyklostezku č. 6161 v trase Dolní  Moravice – Valšov – 

Milotice  nad Opavou – Čaková a cyklostezku č. 6162 Nové Heřminovy – Bruntál –               
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Razová – Leskovec nad Moravicí. Turisté mohou využít zavedenou přepravu kol na trati                

č. 313 a v rychlících na trati č. 310. Realizací vodní nádrže nedojde k negativnímu ovlivnění 

stávajících tras. Naopak předpokládá se zlepšení podmínek pro cyklodopravu a s tím zlepšení 

podmínek pro cestovní ruch.  V plánu je vybudování obslužných komunikací kolem vodního 

díla s přizpůsobením pro pěší a cyklodopravu. 

 

Obr. 2.2: Dopravní trasy zájmového území 

 

2.3 Složení železniční dopravy 

Železniční stanice Milotice n. Opavou je součástí integrovaného systému 

Moravskoslezského kraje ODIS. Území Nových Heřminov je do integrovaného systému 

ODIS začleněno jen okrajově, a to díky železniční stanice Milotice n. Opavou. Obsluha území 

je zajišťována prostřednictvím železničních zastávek a stanic. Základní  železniční síť 

zájmového území je tvořena tratěmi č. 310 Opava – Krnov – Milotice nad Opavou – Bruntál – 

Valšov – Olomouc a tratí č. 313 Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem. Největší podíl 

na dopravě má přeprava osobní, kdy přes pracovní dny dosahuje vyšších intenzit. Nejnižší 

intenzity dosahují nedělní spoje. Aktuální intenzity drážní dopravy vyjádřené v počtu vlaků     

za den jsou zaznamenány v tabulce Tab. 5. Nedílnou součástí drážní dopravy jsou vlaky 

nákladní v trasách Český Těšín - Opava východ  – Olomouc hl. nádraží – Jakubčovice nad 

Odrou, Přerov - Olomouc hl. n. – Opava východ – Prostřední Suchá, Ostrava–Svinov - Opava 

východ  – Olomouc hl. nádraží, Krnov – Olomouc hl. n., Krnov – Bruntál a zpět. Intenzity 

nákladní dopravy jsou opět zaznamenány v tabulce Tab.5. Nákladní doprava není pravidelná, 

proto je uvedena v maximálních intenzitách. 
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Tab. 2.2: Stávající intenzity dopravy  

Počet spojení 
Druh Trasa Přestup 

Po-Pá So Ne 

Nové Heřminovy - Bruntál Milotice nad Opavou 10 9 8 

Milotice nad Opavou - Bruntál - 17 17 14 

Nové Heřminovy - Krnov Milotice nad Opavou 8 7 7 
Osobní 

Milotice nad Opavou - Krnov - 18 17 15 

Opava východ - Olomouc hl.n. - 5 - - 

Krnov - Olomouc hl. n. - 2 - - 

Krnov - Bruntál - 1 - - 
Nákladní 

Milotice nad Opavou - Krnov - 1 - - 

Počet vlaků / den 55 50 44 

 

Stávající počet všech vlaků, které projedou železniční stanicí Milotice nad Opavou je 

19971 vlaků / rok. Z toho má podíl 19241 vlaků / rok přeprava osobní a 730 vlaků/ rok 

přeprava nákladní s přihlédnutím na nepravidelnost spojů nákladní dopravy, kdy je počítáno 

s max. 2 vlaky / den. 
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2.4 Vodní nádrž Nové Heřminovy 

2.4.1 Základní údaje 

Záměrem pro realizaci vodní nádrže Nové Heřminovy je soubor opatření na snížení 

povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy. Dalšími opatřeními ze souboru jsou, 

protipovodňová opatření na vodních tocích v úseku Kunov – Nové Heřminovy – Krnov, 

náhradní výstavba a přeložka silnice I/45 v obci Nové Heřminovy. Řešením by mělo být 

dosaženo ochrany přibližně 6 000 přímo ohrožených obyvatel. Doplňkovými účely nádrže je 

energetické využití a rekreační využití. 

 
Obr. 2.3: Údolní hráz [18] 

 

Celkový objem (kapacita) vodního díla činí 14,61 mil. m3, přičemž stálý objem vody 

v nádrži bude 3,09 mil. m3 a ochranný objem nádrže bude schopen zadržet dalších                  

11,34  mil. m3. Údolní hráz zajišťující vzdutí bude hlavní konstrukcí vodní nádrže. Celý profil 

hráze bude betonový, konstrukčně statický trojúhelník s téměř svislým návodním lícem a 

strmým vzdušným lícem. Typickými příklady této hráze jsou např. Lipno, Orlík nebo Slapy. 

Konstrukce hráze bude založena na skalním povrchu v nejužším místě údolí nad obcí Zátor a 

Loučky. Pro stavbu hráze bude využit místní materiál, a to údolní štěrk z oblasti nad hrází. 

Osa hráze povede v oblouku o poloměru 500 m v délce 320 m. Největší hloubka vody pod 

hrází při maximální hladině bude 24,5 m.  
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Obr. 2.4: Vizualizace hráze [18] 

 

2.4.2 Změny spojené s realizací vodní nádrže 

 Z důvodu realizace vodní nádrže Nové Heřminovy a dalších protipovodňových 

opatření bude odstraněna řada objektů pro bydlení a podnikání. Na území obce Nové 

Heřminovy  se nachází 35 objektů v plánované zátopové oblasti přehrady a dalších 10 objektů 

v místech plánovaných protipovodňových hrází. Objekty jsou naznačeny v situaci na obr. 5.  

Majitelům odstraněných objektů bude zajištěno náhradní bydlení. Zájemcům, kteří budou mít 

zájem zůstat v obci Nové Heřminovy, budou připraveny pozemky a výstavby odpovídajícího 

náhradního bydlení. Počet obyvatel obcí v zájmové oblasti je z dlouhodobějšího hlediska 

vzrůstající. Přírůstek obyvatel za posledních 18 let je u – Nové Heřminovy 20 %, Milotice              

n. Opavou 4,5 %, Zátor 8 %. Z těchto údajů vyplývá, že nárůst zájmu o nové bydlení není 

výrazný. To bude  zohledněno při plánování velikosti rozvojových ploch. V obci Nové 

Heřminovy se nachází 3 vhodné lokality pro realizaci náhradní nebo nové výstavby. Plochy 

jsou zaznamenány v situaci na obr. 5. Jedná se o plochu na západním břehu plánované vodní 

nádrže, západní část obce za železniční zastávkou Nové Heřminovy, volné plochy 

v zastavěném území obce a bylo také uvažováno s plochou v jižní části obce za řekou, která 

však není příliš vhodná pro celoroční bydlení vzhledem k zastíněnosti a špatnému přístupu. 

Proto se s touto plochou neuvažuje. Dle průzkumu se bude v konečné fázi jednat o realizaci 

nových pozemků pro přibližně 20 náhradních výstaveb a 10 nových stavebních parcel pro 

ostatní zájemce. Pozemky budou lokalizovány především do volných ploch v centru obce. 

Podrobnější situace je k nahlédnutí v příloze č.2.  
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Obr. 2.5: Situace širších vztahů 

 K zvýšení atraktivity oblasti pro cestovní ruch je u vodní nádrže navržena rekreační a 

sportovní oblast. Rekreační využití je důležité pro rozvoj cestovního ruchu v dané oblasti.  

Volné plochy kolem nádrže budou využity k rekreačním účelům, stánkovým prodejům, 

zhotovení sociálních zařízení a ploch pro statickou dopravu. Vodní plocha bude využívána              

k  rybářským účelům a v létě ke koupání a provozování vodních sportů. U přehrady je 

plánován sportovní areál (fotbalové hřiště, beach-volejbal, basketbal, tenis, petangue, apod). 

Kolem vodní nádrže bude zpracován okruh obslužné komunikace s přizpůsobením                      

pro cyklistickou dopravu a in-line. Rekreační význam by se neměl přeceňovat z důvodů 

vysoké nadmořské výšky a tedy nižších teplot, dále z menší rozlohy přehrady.  

2.5 Geologické poměry 

Dle geomorfologického členění spadá území do geomorfologického celku Nízký 

Jeseník a podcelku Brantická vrchovina. V případě Brantické vrchoviny se jedna o členitou 

vrchovinu o středním skonu tvořenou spodnokarbonskými flyšovými horninami 

hornobenešovského souvrství – drobami a břidlicemi. Ve svažitém terénu převládají 

svahoviny s vysokým podílem suťových úlomků hornin, ve vrcholech pak hlinitopísčitá 

eluvia vyvíjející se z podložních hornin [14]. Pod samotnou železniční stanicí                 
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Milotice n. Opavou a v blízkém okolí trati a železniční stanice  je podloží tvořeno především 

hlínou, drobami a deluviálními sedimenty jež jsou hlavními podkladními vrstvami                      

pod řešenou železniční stanicí. Směrem k stávajícímu toku řeky Opavy jsou pásma fluviálních 

písčitých štěrků. Údolí řeky Opavy je v nadmořské výšce cca 390 m.n.m. Niva řeky Opavy je 

tvořena kvarterními sedimenty - hlíny, písky a štěrky, v okolí jsou droby a břidlice.   

Na území obcí nejsou evidována žádná sesuvná ani poddolovaná území. Ve středověku 

se zde těžila železná ruda a drahé kovy. V současné době těžba nerostných surovin neprobíhá. 

Není zde evidováno žádné ložisko nerostů, chráněné ložiskové území ani dobývací prostor.         

V obci Nové Heřminovy se nacházejí dva bývalé lomy, ve kterých se těžila břidlice a stavební 

kámen. V této lokalitě je plánováno využití pro zážitkové aktivity a vyhotovení naučných 

stezek. 

Údaje o geologických poměrech jsou získány z mapy geologických poměrů na Obr. 3 

a literatury „Strategie udržitelného rozvoje obce Nové Heřminovy ...“. Pro podrobnější 

informace o geologickém složení podloží pod rekonstruovanou železniční stanicí je potřeba 

provést geologický průzkum. 

 

Obr. 2.6: Mapa geologických poměrů 
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Tab. 2.3: Legenda geologických poměrů 

 

 

2.6 Hydrogeologické poměry 

Vodní zdroje zájmového území zasahují do povodí Odry. Území spadá do jesenické 

hydrologické oblasti. Hlavními vodními toky v tomto území jsou Opava, Jelení potok, 

Oborenský potok, Popel, Smrčinský potok, Milotický potok a další menší bezejmenné 

potůčky. V zastavěném území obce Nové Heřminovy je řeka Opava vedena v upraveném 

korytě. Mimo obec má řeka Opava relativně přirozený charakter. Na zájmovém území                    

se nenachází žádná významnější vodní plocha. Na území Nových Heřminov se nevyskytuje 

chráněná oblast přirozené akumulace vod. Celkový odtok je relativně velký, ale velmi 

nerovnoměrný, protože petrografický charakter hornin většiny území je nepříznivý pro 

akumulaci podzemní vody. Plánovaná výstavba nádrže Nové Heřminovy bude o objemu 

14,61 mil. m3. Nádrž Nové Heřminovy je součástí řešení protierozních a především 

protipovodňových opatření v povodí Opavy. Z celkového objemu nádrže bude stálý objem 

vody 3,09 mil. m3 a ochranný prostor pojme 11,34 mil. m3. Železniční stanice Milotice                  

n. Opavou a navazující úseky tratí v  řešeném úseku nespadají do oblasti záplavového území. 

Podrobnější informace o hydrogeologických poměrech nejsou k dispozici a pro jejich získání 

je potřeba provést hydrogeologický průzkum v další fázi PD. 
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Dle územně analytických podkladů MSK jsou podzemní vody zájmového území 

rizikové, a to z hlediska kvantitativního i chemického. Podzemní  vody  v zájmové  oblasti  

jsou  typu CaHCO3NSO4. Jejich mineralizace se pohybuje v rozmezí  0,3 N1  g/l.  Na  území  

obce  Nové Heřminovy vyvěrá pramen  léčivé  minerální  vody a v minulosti zde  fungovaly  

lázně. Možnou příležitostí je obnovení  využívání  minerálního  pramene v obci pro 

zmiňované lázeňské účely. 

 

Obr. 2.7: Mapa hydrogeologických poměrů   

Tab. 2.4: Legenda hydrogeologických poměrů 
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3 Popis stávajícího stavu  

3.1 Charakter železniční stanice 

Železniční stanice se nachází v katastrálním území obcí Milotice nad Opavou a Zátor.  

Řešená železniční stanice Milotice nad Opavou je svou polohou na trati stanice odbočná.  

Leží na trati č. 310 Opava – Krnov – Milotice nad Opavou – Bruntál – Valšov – 

Olomouc. Dále z železniční stanice ústí trať č. 313 Milotice nad Opavou – Vrbno                      

pod Pradědem. Obě tratě jsou jednokolejné a neelektrifikované. Do budoucna se 

s elektrifikací bude uvažovat. Trať č. 310 je součástí celostátní a regionální dráhy a trať č. 313 

je pronajatá. 

Stanice leží mimo záplavové území a mimo území se svahovými aktivitami. 

  
Obr. 3.8: Situace železniční stanice 

 

Železniční stanice slouží pro smíšenou (osobní i nákladní) dopravou. Stávající kolejiště 

tvoří 5 staničních kolejí. Hlavní staniční kolej č. 1 a kolej č. 3 jsou určené pro vjezd a výjezd 
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z hlavní trati. Kolej č. 2 je určena i pro vjezd a odjezd směr Vrbno p. Pradědem, není však 

využívaná. Kolej č. 4 je určena výhradně pro vjezd a výjezd směr Vrbno p. Pradědem. Kolej 

č. 5 je kolej předjízdná a je určena pro odstavování, nakládku a vykládku nákladních vlaků 

v části železniční stanice vymezené pro nákladní dopravu. Rychlost pro jízdu po staničních 

kolejích je v současnosti stanovena na 40 km/h. 

Pro osobní dopravu jsou k dispozici 3 nástupiště. Z konstrukčního hlediska jsou 

nástupiště řešena jako sypaná s pevnou nástupní hranou ve výšce 150 mm nad TK. Přístup           

na nástupiště je zajištěn úrovňovým přechodem přes staniční koleje z ŽB panelů šířky             

500 mm. 

3.2 Důvody rekonstrukce 

Důvodem pro rekonstrukci jsou nevyhovující parametry staničních kolejí. Především 

minimální vzdálenosti os kolejí a s tím související rozměry nástupišť a uspořádání nástupišť. 

Nástupiště jsou příliš úzká a nevyhovují normovým požadavkům pro úrovňové nastupování, 

kde je vyžadována hrana nástupiště ve výšce 550 mm nad TK. Dále je řešeno vhodnější 

zapojení tratě č. 313 a pohodlnější přestup na navazující vlaky stojící na hlavní trati č. 310.   

Rekonstrukce dále řeší úpravu úrovňového přechodu přes kolejiště, úpravu 

nevyhovujícího prostoru přednádraží a přidružených prostorů, dále je řešen bezbariérový 

přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a odvodnění. Rekonstrukce prostorově  

počítá s elektrifikací tratě. 

3.3 Konstrukce železničního svršku 

Kolejnice jsou podporovány převážně betonovými pražci. Výjimkou je kolej č. 5 

s pražci dřevěnými. Kolejnice kolejí č. 1-4 jsou bezstykové. Spoje kolejnic v koleji č. 5  jsou 

montované. Je použita klasická konstrukce železničního svršku: 

Kolejnice S49 

Žebrové podkladnice S 4 pl  

Betonové pražce PB2 / Dřevěné pražce 

Svěrky ŽS 4 

Svěrkové šrouby RS 1 M 24 

Matice M 24 
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Pryžové podložky S49 

Vrtule S 1 

Dvojité pružné kroužky Fe 6 

Polyetylénové podložky  

 

Toto upevnění je použito na kolejích č. 1, 2, 4. Upevnění koleje č. 3 je provedeno               

ve stejné skladbě na žebrových podkladnicích typu ŽT. Opotřebení je především formou 

uštípnutí a deformací kolejnic v místech montovaných kolejových styků a vybroušených 

plošek od prokluzů. Dřevěné pražce jsou rozštípané.   

  

 

Obr. 3.9: Stávající upevnění kolejnice   

 

3.4 Konstrukce železničního spodku 

Dle vizuálního průzkumu není možné blíže určit konstrukční typ železničního spodku. 

Pravděpodobně se jedná o typ 2 (železniční svršek uložen na konstrukční vrstvu, která 

spočívá na zemní pláni), a to s přihlédnutím na lokalitu, hladinu podzemní vody, mapu 

charakteristických hodnot indexu mrazu a tedy možnost promrzání zeminy (až 1,1 m).  

S typem 2 se počítá i při novém návrhu řešení. Konstrukce železničního spodku a odvodnění 

staničních kolejí je bez větších vad, však vzhledem k charakteru rekonstrukce se odvodnění 

železniční stanice zřídí nově, a to pomocí trativodů s kombinací otevřených podélných 

příkopů mimo železniční stanici. Řešení odvodnění bude dále popsáno v části 4  Návrh řešení.   
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3.5 Směrové řešení trati 

Vzhledem k členitému terén v zájmovém území je trať vedena v obloucích o menších 

poloměrech. Oblouky jsou s přechodnicemi. Železniční stanice je umístěna v přímém úseku 

trati mezi směrovými oblouky. Kolejová zhlaví jsou rovněž umístěna na přímých úsecích 

trati. 

Začátek řešeného úseku ZÚ tratě č. 310 je ve staničení km 72,854. Úsek 

začíná pravotočivým obloukem o poloměru 225 m. Na oblouk navazuje přímý úsek                      

ve staničení km 73,003 po km 73,312. V přímém úseku délky 309 m dochází k rozvětvení 

staničních kolejí  a jsou v něm umístěna nástupiště. Staniční koleje pokračují směrovým 

levotočivým obloukem o poloměru 283 m se staničením km 73,312 – km 73,692. Dále 

navazuje krátký přímý úsek, po staničení km 73,804, v němž se staniční koleje vrací 

kolejovým zhlavím do jedné hlavní koleje trati č. 310. Trať pokračuje obloukem 

pravotočivým o poloměru 285 m po staničení km 74,078, krátkou mezipřímou po staničení 

km 74,111 a traťový úsek končí pravotočivým obloukem po KÚ km 74,132.  

Začátek úseku tratě č. 313 Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem je ve staničení 

km 73,270 koleje č. 4. Následuje pravotočivý oblouk o poloměru 225 m se staničením                   

km 0,189 - km 0,274, dále přímý úsek km 0,274 – km 0,325, oblouk levotočivý o poloměru 

150 m se staničením km 0,325 - km 0,521 a traťový úsek končí přímou tratí ve staničení                

km 0,662.  

Stávající rozmístění návěstidel je k dispozici v příloze č. 4: Schéma stávající železniční 

stanice. 

3.6 Výškové řešení trati 

Trať č. 310 je v posuzovaném území vedena především ve výkopu, v místě železniční 

stanice v násypu. Na stávající trati v daném úseku km 72,854 – km 74,132 se nachází 7 lomů 

nivelety, a to ve staničení trati km 73,003, km 73,100, km 73,426, km 73,586, km 73, 803,  

km 73,976 a km 74,078. 

 Po směru staničení, tj. traťový úsek vedoucí z Bruntálu do Krnova, má klesající 

charakter. Úsek trati č. 313 ve směru staničení, tj. Milotice nad Opavou – Vrbno                         
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pod Pradědem má stoupající charakter. Sklony  mimo železniční stanici dosahují místy sklonu 

přes 13 ‰. Staniční koleje v místě nástupišť jsou v mírném rostoucím sklonu 0,85 ‰. 

Niveleta všech staničních kolejí dosahuje stejných hodnot. Niveleta bude v nových návrzích 

mírně upravena tak, aby nedocházelo k velkým zásahům do terénu a staveb železničního 

spodku viz 5 Charakteristiky variant. Staniční koleje budou navrženy opět o shodných 

niveletách. 

 

Obr. 3.10: Podélný profil stávající trati č. 310 

 

3.7 Stavby železničního spodku 

V posuzovaném traťovém úseku se nachází 2 propustky. Ve staničení km 73,362 je 

propustek čtvercového průřezu o rozměrech 0,85 m x 0,85 m s délkou 46,70 m. Druhý 

propustek se nachází ve staničení km 73,526. Má čtvercový průřez o rozměrech                            

1,00 m x 1,00 m a dosahuje délky 32,50 m. Propustky jsou v zachovalém stavu. K zásahům 

do propustků v rámci rekonstrukce nedochází. 

3.8 Výpravní budova  

Výpravní budova je situována ve staničení km 73,271. Výpravní budova je 

v zachovalém stavu, nevykazuje známky vážnějších poruch. Vhodná je úprava vnějšího 

vzhledu budovy a interiéru železniční stanice z hlediska funkčnosti, hygieny, estetiky a 

poskytnutí dostatečného komfortu cestujícím. Důležitým bodem je zajištění bezbariérové 

přístupnosti VB, která je k dnešnímu dni nevyhovující. 
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3.9 Přednádraží 

Prostory přednádraží jsou v nevyhovujícím stavu. Zpevněná plocha přednádraží je 

sypaná, zhutněná a není však dostatečně odvodněná. Hlavní vchod do výpravní budovy není 

napojen na zpevněnou plochu přednádraží. Není jasné rozčlenění prostoru. Vhodná je celková 

úprava přednádražního prostoru. 

 

4 Návrh řešení 

Návrhem řešení jsou tři varianty. V této kapitole jsou popsány jejich společné znaky. 

4.1 Železniční svršek 

4.1.1 Kolejnice a její upevnění 

Upevnění kolejnic na podpory je zvoleno dle doporučené sestavy železničních svršků 

viz Obr. 4.11. Navrženy jsou kolejnice typu S 49. Upevnění kolejnic je pomocí ploché 

žebrové podkladnice S 4 pld.. Podkladnice jsou spojeny s pražcem pomocí čtyř vrtulí R2 

s distančními kroužky ODK 1 a ocelovými pružnými podložkami. Upevnění kolejnic je 

pružné, podkladnicové, v sestavě svěrek Skl 12, svěrkových šroubů R S0 M 22, matic M 22                 

a podložek Uls 6. Podkladnice jsou na pražcích uloženy ve dvou vrstvách z penefolových 

podložek o rozměrech 380x160x2 mm. Pružná pryžová podložka S 49 je umístěna mezi 

kolejnicí S 49 a žebrovou podkladnicí  S 4 pld. 

 

Obr. 4.11: Nové upevnění kolejnice [3]  
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4.1.2 Pražce 

Pro staniční koleje pro osobní dopravu jsou navrženy betonové příčné pražce typu              

SB 8 P délky 2,42 m s podkladnicovým upevněním. Pro rozchod 1,435 m, nápravovou sílu 

250 kN a rychlost 160 km/hod. Pražce jsou vhodné pro typy kolejnice S 49, UIC 60 a R 65            

se sklonem 1 : 20. Pražce pro výhybky jsou navrženy dřevěné. 

4.1.3 Kolejové lože 

Kolejové lože je ve staničních kolejích navrženo v tloušťce 350 mm pod pražcem          

z nevětravého hutného hrubého drceného kameniva frakce 32–63. Užité kamenivo bude směsí  

přírodního a recyklovaného kameniva, vyzískaného z kolejového lože při modernizaci. 

Kolejové lože bude přenášet účinky železničního provozu z kolejnicových podpor na pláň 

tělesa železničního spodku a podílet se na zajištění odporu proti příčnému a podélnému 

posunu kolejového roštu. Zároveň bude sloužit ke zpružnění konstrukce železničního svršku a 

tím k tlumení dynamických účinků železničního provozu s pozitivním dopadem na životnost 

celé konstrukce.  

4.1.4 Výhybky 

Výhybky budou nahrazeny typy JS49-1:9-300, s úhlem odbočení 5,194429o                        

a poloměrem odbočení 300 m, které dovolují průjezd rychlostí až 50 km/h. Výhybky a 

výkolejky se budou přestavovat a zároveň zabezpečovat elektrickými přestavníky. Výhybky 

budou uloženy na dřevěných pražcích. 

U výhybek je navržen ohřev dodatečně vkládaným zařízením do výměnové části 

výhybek. V zimním období ohřívá kluzné stoličky a opornice pro odstranění sněhu a námrazy 

k zajištění přestavování jazyků. Podle topného média může být užito ohřevu elektrického a 

plynového [3]. 

4.2 Nástupiště 

Nástupiště bude provedeno jako sestava z prefabrikovaných dílců, a to vzhledem                

k jednoduchému a rychlému rozebírání a následovnému sestavení v případě opravy a údržby. 

Využito bude systému prefabrikovaných sklopných nástupišť viz Obr. 4.12. Složení 

konstrukce je rozebráno v podkapitolách níže.  
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Obr. 4.12: Sklopný nástupištní systém [23] 

Délka nástupiště je volena na základě délky nejdelších stojících vlaků v řešené stanici. 

V tomto případě je po konzultaci s SŽDC zvolena délka nástupišť v jednotlivých variantách 

v rozmezí 143 – 162 m. Vzdálenost mezi nástupní hranou a konstrukcemi na nástupišti nesmí 

být menší než 2,00 m. Výška nástupištní hrany musí být 0,55 m nad TK. 

Nástupiště je navrženo s ohledem na bezbariérovou přístupnost pro osoby s omezenou 

možností pohybu. Nástupiště je opatřeno  vodícími prvky pro nevidomé a slabozraké 

cestující. Od výpravní budovy je přístup k nástupištím řešen dlážděnou plochou.                   

Na nástupiště je přístup zajištěn úrovňovým přechodem přes staniční koleje. Úrovňový 

přechod je navržen pomocí systému zádlažbových panelů používaných pro zádlažbu 

železničních přejezdů a pro zádlažbu manipulačních a vlečkových kolejí s rozchodem 1,435 

m. Panely budou uloženy na průběžné dřevěné opěrky podél kolejnic uvnitř koleje. Panely 

jsou opatřeny otvory umožňující spojení panelů vložením krátkých čepů. Vzájemné spojení 

zajistí zvýšení stability celé konstrukce. Na čela panelů boudou nainstalovány náběhové klíny. 

 Z úrovňového přechodu je přístup na nástupiště zajištěn šikmými rampami v čele 

nástupišť. Povrch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Hodnota součinitele 

smykového tření musí být nejméně 0,6 a u šikmých ramp pak 0,6 + tg α, kde α je úhel sklonu 

rampy. Šikmé rampy musí být široké nejméně 1,30 m, což je splněno návrhem ramp na šířku 

nástupišť. Podélný sklon ramp je navržen na maximální přípustný sklon, a to v poměru 1: 12 

(8,33 %). Pro další rampy v prostoru železniční stanice platí sklony stejných hodnot a 

v případě délky ramp menší než 3,00 m, smí mít sklon v poměru 1: 8 (12,5 %). Podesty 

šikmých ramp musí mít délku nejméně 1,50 m. 
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4.2.1 Sklopná deska nástupiště 

Jako nástupištní desky jsou navrženy sklopné nástupištní desky z železobetonového 

prefabrikátu. Délka vyložení sklopné desky je 800 mm, šířka prvku je 495 mm a tloušťka 

prvku 90 mm. Výhodou systému je možnost vyklopení pro průjezd těžké drážní mechanizace. 

Deska je výškově nastavitelná pomocí rektifikačního zařízení. Vzdálenost od osy koleje je 

možné upravit pomocí základu sklopného nástupiště. Plocha nástupištní desky je opatřena 

dezénem zámková dlažba. 

 

Obr. 4.13: Sklopná nástupištní deska [23] 

4.2.2 Základ sklopné desky 

Základ sklopné desky je železobetonový prefabrikát systému sklopného nástupiště. 

Klade se na práh sklopného nástupiště. Slouží k osazení desky nástupiště s možností 

vyklopení pro průjezd těžké drážní mechanizace bez rozebrání nástupiště. Část základu tvoří 

pochůznou plochu nástupiště, která je opatřena dezénem zámkové dlažby a varovným pásem 

sloučeným s vodící linií šířky 400 mm. Na koncových dílech jsou vodící linie ukončeny           

200 mm od okraje. Varovný pás je tvořen rýhováním ve tvaru trapézu. Základ sklopné desky 

je opatřen úchyty pro manipulaci a montáž [23]. 
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Obr. 4.14: Základ sklopné desky [23] 

 

4.2.3 Práh sklopného nástupiště 

Práh sklopného nástupiště je železobetonový prefabrikát, který slouží jako podstava 

pro uložení základu sklopné desky nástupiště. Práh je dlouhý 1990 mm, široký 550 mm a 

vysoký 980 mm. Práh se klade na vrstvu podkladního betonu tl. 150 mm ve vzdálenosti              

2160 mm od osy koleje.  

 

Obr. 4.15: Práh sklopného nástupiště [23] 

 

4.3 Odvodnění 

Odvodnění staničních kolejí je řešeno pomocí dvou trativodů. Nově zřízený trativodní 

systém v řešeném úseku bude napojen na stávající odvodnění. V místech vyústění je nutné 
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zřízení příslušného vybavení pro ochranu životního prostředí, jakož to odkalovacích zařízení, 

apod. Mimo železniční stanici je odvodnění řešeno odvodňovacími žlaby. 

Trativodní potrubí bude sestaveno z betonových trub s hladkými konci o délce 0,50 m 

a DN 0,15 m. Šířka rýhy bude min. 0,45 m vzhledem k dodržení minimálních vzdáleností 

trativodního potrubí od stěny rýhy 0,15 m. Dno rýhy musí být umístěno mezi kolejemi,                    

a to tak, že bližší strana rýhy bude od osy kolejí vzdálená min. 1,60 m. Je nutné dodržet min. 

hloubku uložení trativodu min. 1,20 m pod niveletou koleje a zároveň min. 0,30 m pod zemní 

plání.  

Betonové trouby se uloží do vyrovnávací vrstvy zřízené na dně rýhy o tloušťce             

min. 0,05 m. Výplň trativodních rýh se zřídí jako jednotná výplň z těženého nebo drceného 

kameniva. Výplň musí být nenamrzavá, propustná a musí vyhovět filtračnímu kritériu. 

Trativodní potrubí se musí chránit proti zanášení jemnými částicemi, proto se obalí                         

do geotextilií. Pro prodloužení životnosti odvodnění bude geotextilií opatřeno i rozhraní mezi 

zeminou a drenážní výplní. Užitá geotextilie musí vyhovovat kritériu propustnosti, kdy 

součinitel propustnosti geotextilie musí být min. 5 krát vyšší než součinitel propustnosti 

zeminy, však min. 5 . 10-2 mm . s-1. Úprava trativodní rýhy a její minimální rozměry jsou 

vyobrazeny na Obr. 4.16. 

 

Obr. 4.16: Trativodní rýha [6] 

 

Podélný sklon trativodu musí být min. 10,0 ‰, v odůvodněných případech 5,0 ‰              

se souhlasem správy trati. Trativody budou provedeny v přímých trasách a každých 50 m 

bude zřízena šachta. V nejvyšším bodě trativodu bude vrcholová šachta, která je určena 

k pročišťování trativodních potrubí. Její průměr musí být min. 0,30 m. Objekty na trativodní 
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síti musí být navrženy tak, aby byla zajištěna správná funkce a bylo možno provádět jejich 

kontrolu, čištění a údržbu. 

Před zahájením zemních prácí na železničním spodku je nutné provést zaměření 

polohy všech inženýrských sítí. Práce mohou začít až po udělení souhlasu příslušných orgánů. 

V blízkosti potrubí, stok, kabelů a jiných podzemních a nadzemních inženýrských sítí je třeba 

zemní práce provádět s maximální opatrností podle ČSN 73 3050 a ostatních souvisejících 

předpisů. 

4.4 Návěstidla 

Světelná návěstidla budou ve staničních kolejích užita stožárová a trpasličí. Líce 

stožárových návěstidel budou vzdálena od osy koleje min. 2500 mm. Návěstidla umístěna 

mezi kolejemi budou vzdálena od osy min. 2200 mm. Trpasličí vně koleje budou umístěna            

ve vzdálenosti 2500 mm a mezi kolejemi min. 1725 mm. Pro přesné rozmístění návěstidel je 

v dalším stupni dokumentace nutné zhotovit situační schéma zabezpečovacího zařízení. 

Zásady pro užití, provedení a umístnění drážních návěstí jsou stanoveny Předpisem 

ČD č.1 a normou TNŽ 73 6390. Značení návěsti se vyrábí z FeZn plechu v provedení jako 

dopravní značky rámečkové nebo rámečkové s úchytem a s polepem retroreflexní folií třídy 1. 

Uchycení drážních návěstí se provádí na sloupky DN 0,06 m nebo na sloupy veřejného 

osvětlení. Mimo tyto návěstí se realizují rovněž informačně orientační značení na nádraží. 

Tyto informační systémy mohou být vyrobeny z FeZn plechu nebo jako prosvětlené 

jednostranné nebo oboustranné panely. 

4.5 Trakční vedení 

Vzhledem k plánované elektrifikaci trati je nutné veškerá vzdušná spojová a 

osvětlovací vedení nahradit kabelovým. Aby nebyla rušena frekvence spojových vedení je 

nutné jejich vedení ve vzdálenosti min. 25 m od osy nejbližší elektrifikované koleje. Nutné je 

taky odstínění proti bludným proudům v zemi. Ostatní potrubní a jiná kovová vedení 

v blízkosti elektrifikovaných kolejí se musí opláštit ochranným obalem zajišťující ochranu 

proti korozi.Všechny konstrukce, na kterých bude uchyceno trolejové vedení, musí být 

uzemněny.  
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Výška napájecího vodiče nad temenem kolejnice bude 5500 mm. Vzdálenost pevných 

objektů od troleje má být min. 3000 mm. V železniční stanici budou napájecí vodiče 

upevněny na lanových převěsech. Sloupy trakčního vedení jsou navrženy ocelové kruhového 

průřezu s betonovým základem. Sloupy budou osazeny do dutiny základů ve tvaru 

obráceného komolého kužele. Dutina se zalije řídkým betonem. Výhodou je přesnější 

výškové i plošné osazení sloupů. Důležité je základ sloupů umístit min. 2300 mm od osy 

koleje, aby byl dodržen volný prostor pro průjezd čističky štěrkového lože. 

 Vzdálenost sloupů od krajních staničních kolejí bude min. 3000 mm. Nejmenší 

dovolená hodnota je však 2500 mm. Pro sloupy u kolejí mimo železniční stanici na širé trati 

platí min. 3000 mm a nejmenší dovolená 2700 mm. Hodnoty jsou platné pro koleje v přímém 

úseku a v obloucích o poloměru větším než 4000 m. V případě menších poloměrů je 

vzdálenost od osy koleje zvětšena o přírůstek Δ1 mm (rozšíření průjezdného průřezu) pokud je 

sloup umístěn vně oblouku. Sloupy umístěné uvnitř oblouku jsou ve vzdálenosti s přírůstkem 

Δ2 mm (rozšíření průjezdného průřezu + vychýlení vrcholového bodu).  

4.6 Výpravní budova 

Železniční stanice Milotice nad Opavou je stanicí s malou špičkovou frekvencí                

do 500 cest./hod. Stávající kapacity výpravní budovy jsou s ohledem na budoucí výhled 

dostačující, proto zásadní změny nejsou nutné.  

Úpravy výpravní budovy se týkají především bezbariérové přístupnosti pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a vizuálních úprav vnější fasády i vnitřních prostorů, které 

jsou v nevyhovujícím stavu. Bezbariérově bude přizpůsoben hlavní vstup do VB, který je 

v současné době tvořen jedním stupněm. Nutná je i výměna stávajících dvoukřídlých dveří za 

dveře splňující technické a rozměrové požadavky na průjezd vozíku.  V novém řešení bude 

stupeň nahrazen rampou o sklonu max. 8,33 %. Úprava vstupu do VB bude volně navazovat 

na úpravu celého přednádražního prostoru, který je v havarijním stavu. Úprava 

přednádražních prostorů je popsána a vyobrazena v kapitole 4.7 Přednádraží. Před dveřmi 

otevíravými i za nimi musí být dostatečný prostor pro manipulaci s vozíkem. Stěny interiéru 

musí být opatřeny mechanicky odolným a otěruvzdorným povrchem do výšky min. 1,0 m.  

Požadavky dle vyhlášky 369/2001 Sb. – obecné technické požadavky zabezpečující 

užívání staveb jsou na výpravní budovu následující: 
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 Povrch podlah vnitřních komunikací musí být rovný, pevný a upravený proti 

skluzu. Podlahy místností musí mít povrch se součinitelem smykového tření 

nejméně 0,6. 

 Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 0,80 až 0,90 m opatřena vodorovnými 

madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy. 

 Prosklené stěny nebo dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 0,80 m                 

nad podlahou, musí být ve výšce 1,10 m až 1,60 m označeny výraznou páskou 

šířky nejméně 0,05 m, nebo pruhem ze značek o rozměru 0,05 m x 0,05 m 

vzdálenými od sebe maximálně 0,15 m, jasně viditelnými proti pozadí. Spodní část 

takových dveří musí být upravena do výšky 0,40 m proti mechanickému 

poškození. 

 Vstup musí být osvětlen tak, aby nevznikal náhlý a velký kontrast mezi osvětlením 

vně a uvnitř budovy.  

 Základní informační zařízení pro orientaci musí být doplněna akustickými, 

taktilními a optickými prvky, které slouží osobám se smyslovým postižením. Musí 

mít kontrastní dostatečně velké a osvětlené nápisy a jednotné piktogramy. 

 Část prodejních pultů a veřejných přepážek u staveb občanského vybavení podle 

vyhlášky 369/2001 Sb. musí být nejvýše 0,80 m nad podlahou v nejmenší délce 

0,90 m. U těchto částí prodejních pultů musí být předsunutá plocha šířky nejméně 

0,25 m pro možnost manipulace se zbožím. Před přepážkami musí být zajištěn 

průchod šířky nejméně 0,90 m. 

 Stavby v částech určených pro veřejnost musí být navrženy pro užívání osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace, zejména přístup k WC. 

Návrh úpravy fasády výpravní budovy je vyobrazen na vizualizaci viz Obr.4.17. 

s porovnáním k stávajícímu stavu objektu. Vizualizace zobrazuje i úpravu přednádražního 

prostoru, která je dále rozvedena v kapitole 4.7 Přednádraží. 

Označení železniční stanice nápisem se provádí dle TNŽ 73 6390. Název musí být 

umístěn vpravo před vjezdem do stanice, nejméně 100 m před začátkem nástupiště, na 

nástupišti  a v prostoru nástupišť. Tyto požadavky železniční stanice splňuje. Název před 

stanicí je umístěn na objektu krytého skladu 117 m před stanicí. Nápis je nečitelný viz příloha 

fotodokumentace Obr. 13. Návrhem je výměna za nové označení. 
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Obr. 4.17: Vizualizace výpravní budovy a přednádraží 
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4.7 Přednádraží 

Rekonstrukce příjezdové cesty bude navazovat na stávající zpevněnou komunikaci. 

Šířka příjezdové komunikace bude min. 5,5 m. Nová část příjezdové cesty  je navržena 

s dvěmi protisměrnými oblouky o poloměru 40 m s krátkou mezipřímou. Před výpravní 

budovou bude komunikace vedena v přímé. V této části je také vymezený prostor                       

pro parkování a odstavování silničních vozidel. Parkovací plochu tvoří 10 kolmých stání, 

z nichž jedno stání je určeno pro vozidla zdravotně postižených osob. Počet parkovacích stání 

je odvozen z průzkumu statické dopravy na místě. Parkovací stání jsou zvolena o velikosti   

2,4 m x 5,3 m. Stání pro vozidla zdravotně postižených osob má rozměry 3,5 m x 5,3 m. Stání               

pro vozidla zdravotně postižených osob smí mít sklon nejvýše v poměru 1: 20 (5,0 %). 

V návrhu se počítá se sklonem všech stání 2,5 %. Stání budou vyznačena vodorovným                  

i svislým dopravním značením. Užito bude dopravní značky Parkoviště č. IP 11b. Při realizaci 

a užívání parkovacích stání se musí dbát na základní hygienické požadavky a na ochranu 

životního prostředí.  

Komunikace pro pěší volně navazuje na příjezdovou komunikaci. Šířka pásu                   

pro chodce v souběhu s výpravní budovou je navržena 2,0 m. Plochy určené pouze pro pěší 

dopravu budou odděleny hmatným pásem červené reliéfní dlažby o šířce 300 mm. 

Chodníkové plochy smí mít podélný sklon nejvýše 1: 12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše              

1: 50 (2,0 %). Pás dosahuje příčného sklonu min. 0,5 %. Zpevněná plocha pro pěší pokračuje 

dále k nástupištím mezi výpravní budovou a kancelářemi. Plocha je spádovaná k uličním 

vpustím ve sklonu max. 2,0 %. 

Při rekonstrukci musí být nově zpřístupněn hlavní vchod do výpravní budovy. 

Přístupová plocha musí splňovat požadavek na minimální plochu a sklon. Před vstupem                

do budovy musí být vodorovná plocha při otevírání dveří ven nejméně 1,50 m x 2,00 m.              

Za vodorovnou plochu se považuje i plocha ve sklonu v poměru max. 1: 50 (2,0 %). V návrhu 

je uvažováno se sklonem 0,5 %. 

Veškeré zpevněné plochy jsou navrženy ze zámkové dlažby ve skladbě D2-D-1. 

Skládá se z vrstvy štěrkodrti 16/32 mm o tl. 300 mm, hutněnou po 150 mm, na zhutněnou 

vrstvu štěrkodrti se zhotoví podkladní vrstva dlažby z drti frakce 2/8 mm o tl. 40 mm a položí 
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se zámková dlažba betonová o tl. 80 mm. Ostatní nezpevněné plochy kolem výpravní budovy 

a kanceláří budou nově zatravněny a bude vysazena nová zeleň.  

Situace přednádraží je zobrazena na Obr. 4.18, dále pak viz. Příloha 5 – Výkresová 

dokumentace.  

 

Obr. 4.18: Řešení přednádraží 

 

Obr. 4.19: Vizualizace přednádraží 
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5 Charakteristika variant 

V této kapitole je podrobně popsáno směrové a výškové řešení staničních kolejí, 

rozmístění nástupišť a přístupových cest a popis dalších individuálních technických řešení. 

Vybraná varianta C, viz kapitoly níže, je navíc doplněna o vizualizace. Technické vybavení, 

systémy řešení nástupišť, odvodnění, přechodů, přejezdů, trakčních vedení a úpravy 

přednádraží a výpravní budovy jsou popsány, jakožto společné charakteristiky pro všechny 

varianty, v kapitole 4 Návrh řešení. 

5.1 Varianta A 

5.1.1 Směrové poměry 

Charakteristikou u varianty A je mimoúrovňové křížení s pozemní komunikací, 

popsáno níže.  

Optimalizované napojení pronajaté tratě Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem 

je řešeno dvěmi protisměrnými oblouky, stejně jako ve stávajícím směrovém řešení. V novém 

návrhu je kolej napojena na staniční koleje výhybkou č. 5 ve staničení km 73,147563                  

(km 0,000000). Na výhybku navazuje pravotočivý oblouk s přechodnicemi. Přechodnice jsou 

symetrické o délce 54,0 m, na níž je dosaženo převýšení 110 mm, které umožní průjezd 

rychlostí 60 km/h. V přechodnici je docíleno rozšíření rozchodu kolejí 12 mm. Rozšíření 

rozchodu se provede posunem vnitřní koleje do středu oblouku. Přechodnice začíná                      

ve staničení km 0,033232, v km 0,087232 navazuje oblouk o poloměru 225 m o délce 14,315 

m a pravotočivý oblouk končí přechodnicí se staničením km 0,101547 – km 0,155547. 

V daném staničení navazuje přechodnice levostranného oblouku o poloměru 190 m. 

Přechodnice dosahují délky 74,0 m s převýšením 135 mm. V přechodnici je docíleno rozšíření 

rozchodu kolejí 12 mm. Staničení oblouku je km 0,229547 – km 0,369071. Změna směru trati 

končí přechodnicí ve staničení km 0,443071. Navazuje krátká přímá a úsek rekonstrukce 

zapojení trati končí ve staničení km 0,448910. Optimalizované zapojení tratě Milotice nad 

Opavou - Vrbno pod Pradědem je vedeno především v rozšířeném stávajícím výkopu. Křížení 

s pozemní komunikací je ve staničení km 0,206384. 
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Počátek rekonstrukce železničního nádraží je navržen v místě hlavní trasy o stávajícím 

staničení km 72,976230. Trasa je vedena v přímé. Ve staničení km 72,986445 je 

mimoúrovňové křížení s pozemní komunikací. Ve staničení km 73,038197 začíná staniční 

zhlaví výhybkou č.8. Zhlaví umožňuje přechod na všechny staniční koleje. Staniční kolejiště 

je v novém stavu tvořeno čtyřmi kolejemi. Navrženo je odstranění jedné koleje, což umožňuje 

umístění prostornějšího nástupiště bez větších zásahů v rámci terénních úprav. Nástupiště jsou 

navržena dvě, obě se nacházejí v přímém úseku trati. Ve staničení km 73,192750                       

(km 0,000000) je na manipulační (nákladní) kolej č. 5 napojena kolej kusá č. 5a. Napojení je 

provedeno pravou výhybkou č. 4. Kolej 5a má jeden směrový oblouk v km 0,081165 –                  

km 0,099166. Oblouk je bez přechodnic s poloměrem 190 m. Kolej končí pevným ocelovým 

zarážedlem v km 0,172523. Přímý úsek staničních kolejí pokračuje po staničení                           

km 73,299631. Na přímý úsek navazuje levotočivý oblouk se symetrickými přechodnicemi                  

o délce 71,00 m na nichž je dosaženo převýšení 115 mm. Přechodnice navazuje na oblouk             

ve staničení km 73,370631. Oblouk na koleji č. 1 má poloměr 300 m a dosahuje délky            

236,35 m. Oblouk končí v km 73,605983 a navazuje na něj přechodnice, která končí                

v km 73,676983. Staniční koleje pokračují v krátké přímé po kolejové zhlaví. Zhlaví je 

tvořeno třemi výhybkami z nichž dvě leží na hlavní koleji v km 73,761563 č. 2 a                     

v km 73,794794 č. 1. Dále navazuje pravotočivý oblouk se symetrickými přechodnicemi                

o délkách 64,0 m s převýšením 120 mm. Přechodnice začíná v km 73,794794 a končí                 

v km 73,869791. Navazuje oblouk o poloměru 285 m s délkou 123,86 m a přechodnice                        

se staničením km 73,993653 – km 74,068653. Úsek rekonstrukce končí krátkou přímou                

po staničení km 74,096510. 

Užitné délky kolejí: 

Kolej č. 1 = 583 m 

Kolej č. 2 = 561 m 

Kolej č. 3 = 533 m 

Kolej č. 5 = 506  m 

Kolej č. 5a = 127 m 
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5.1.2 Mimoúrovňové křížení 

Mimoúrovňové křížení s pronajatou i hlavní tratí je řešeno tunelem na pozemní 

komunikaci. Tunel vede pod stávajícím terénem. Vzhledem k přehlednosti a bezpečnosti 

došlo k narovnání pozemní komunikace. Z hlediska směrových poměrů je tunel umístěn 

v přímé a dosahuje délky 74,0 m. Výškové úpravy nivelety se týkají pouze pozemní 

komunikace. V rámci snížení rozsáhlých výkopových prací jsou navrženy před a za tunelem 

zárubní stěny. Tunel má navržen obdélníkový průřez o rozměrech 8,0 x 5,8 m. V tunelu je 

nutné oddělení pásu pro cyklisty od jízdních pruhů pro motorová vozidla. Mimoúrovňové 

řešení se dále dotkne pěší lesní stezky, která musí být v tomto případě zaslepena.  

5.1.3 Uspořádání nástupišť 

Osové vzdálenosti staničních kolejí se odvíjí od umístění a účelu nástupišť. Stávající          

3 mimoúrovňová nástupiště o nevyhovujících rozměrech byla zredukována na 2 nástupiště. 

Mezi kolejí č. 1 a č. 2 o osové vzdálenosti 8,40 m je nástupiště hlavní a mezi kolejemi č. 3 a  

č. 5 o osové vzdálenosti 5,00 m je nástupiště doplňkové, které bude užívané jen zřídka. Osová 

vzdálenost koleje č. 1 a č. 3 je 4,75 m. Mezi kolejí č. 1 a č. 2 je hlavní oboustranné nástupiště 

umožňující úrovňové nastupování s výškou nástupní hrany 0,55 m nad TK. Nástupiště má 

šířku 5,10 m a dosahuje délky 143,40 m (km 73,147563 – km 73,290963), jež zajišťuje 

odbavení nejdelších stojících vlaků v železniční stanici. Nástupiště je navrženo ze systému 

sklopných nástupišť, který je popsán v části  Návrh řešení 4.2 – Nástupiště. Doplňkové 

nástupiště mezi kolejemi č. 3 a č. 5 je řešeno jako nástupiště s mimoúrovňovým 

nastupováním. Nástupiště dosahuje délky 70,00 m. Vnější kostra je tvořena bloky Sudop 

uloženými do vyrovnávací vrstvy písku. Základ konstrukce nástupní hrany je tvořen úložným 

blokem U 65. Na bloky jsou osazeny nástupištní tvárnice Tischer B. Nástupištní tvárnice 

Tischer B tvoří i obvod protilehlé strany. Prostor mezi bloky je vyplněn zhutněnou kamennou 

drtí na níž se provede konstrukce zámkové dlažby. 

5.1.4 Přístup k nástupištím 

Přístup na hlavní i doplňkové nástupiště je řešen rampou o sklonu 7,40 % navazující  

na úrovňový přechod přes staniční koleje ve staničení km 73,292665. Úrovňový přechod přes 

staniční koleje je navržen z železničních zádlažbových panelů (vnitřních a vnějších 
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zkrácených). Zbylý volný prostor mezi vnějšími bloky je opatřen zámkovou dlažbou. 

Odvodnění je příčným sklonem 0,5 %.  

5.1.5 Sklonové poměry 

Trať Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem má od železniční stanice klesající 

tendenci. Od ZÚ km 0,000000 (km 73,147563) má mírný sklon 0,27 ‰ v délce 308,105 m   

po staničení km 0,308105. Dále klesá ve sklonu 6,00 ‰ po konec rekonstruovaného úseku, 

kde navazuje na stávající kolej ve staničení km 0,448910. Vrcholový vypuklý oblouk                  

ve staničení km 0,308105 dosahuje poloměru 5000 m. Ve staničení km 0,206384 

mimoúrovňové křížení s pozemní komunikací. 

Stávající zalomení nivelety hlavní koleje je výrazně redukováno. Ze stávajících sedmi 

zalomení na řešeném úseku zůstaly v novém řešení pouhé dvě. První zalomení ve směru 

staničení je v bodě stávajícího zalomení km 73,003000. V tomto místě se mnění sklon 

z klesání 13,37 ‰ na stoupání 0,27 ‰. Zaoblení nivelety je v tomto místě řešeno vrcholovým 

vydutým obloukem o poloměru 2000 m. Druhý zlom je v bodě km 73,580844, kde se mění 

sklon ze stoupání 0,27 ‰ na klesání 9,81 ‰. Zde je zvolen vrcholový oblouk o poloměru 

5000 m. Sklonové poměry ostatních staničních kolejí jsou shodné s řešením hlavní koleje.            

Ve staničení km 72,986445 mimoúrovňové křížení s pozemní komunikací. 

5.1.6 Rychlost 

Rychlost na hlavní koleji mimo železniční stanici je navržena na 70 km/h. Rychlost          

na napojené trati Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem je 60 km/h. Vzhledem 

k úrovňovému křížení staničních kolejí s přístupovou pěší komunikací na nástupiště je nutné 

dodržet bezpečnost na úrovňovém přechodu a v tomto případě je navrženo snížení rychlosti 

projíždějících vlaků stanicí na 50 km/h. Rychlost na kusé koleji 5a je stanovena na 40 km/h. 

5.2 Varianta B 

5.2.1 Uspořádání nástupišť 

Optimalizované napojení pronajaté tratě Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem 

je řešeno dvěmi protisměrnými oblouky, stejně jako ve stávajícím směrovém řešení. V novém 

návrhu je kolej napojena na staniční koleje výhybkou č. 5 ve staničení km 73,147263                 
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(km 0,000000). Na výhybku navazuje pravotočivý oblouk s přechodnicemi. Přechodnice jsou 

symetrické o délce 54,0 m, na níž je dosaženo převýšení 110 mm, které umožní průjezd 

rychlostí 60 km/h. V přechodnici je docíleno rozšíření rozchodu kolejí 12 mm. Rozšíření 

rozchodu se provede posunem vnitřní koleje do středu oblouku. Přechodnice začíná                      

ve staničení km 0,033232, v km 0,087232 navazuje oblouk o poloměru 225 m o délce 14,044 

m a pravotočivý oblouk končí přechodnicí se staničením km 0,101276 – km 0,155276. 

V daném staničení navazuje přechodnice levostranného oblouku o poloměru 190 m. 

Přechodnice dosahují délky 74,0 m s převýšením 135 mm. V přechodnici je docíleno rozšíření 

rozchodu kolejí 12 mm. Staničení oblouku je km 0,229276 – km 0,368871. Změna směru trati 

končí přechodnicí ve staničení km 0,443071. Navazuje krátká přímá a úsek rekonstrukce 

zapojení trati končí ve staničení km 0,448910. Optimalizované zapojení tratě Milotice               

nad Opavou - Vrbno pod Pradědem je vedeno především v rozšířeném stávajícím výkopu. 

Úrovňové křížení s pozemní komunikací je ve staničení km 0,173490. 

Počátek rekonstrukce železničního nádraží je navržen v místě hlavní trasy o stávajícím 

staničení km 72,976230. Trasa je vedena v přímé. Ve staničení km 72,990402 je úrovňové 

křížení s pozemní komunikací. Ve staničení km 73,030200 začíná staniční zhlaví výhybkou 

č.8. Zhlaví umožňuje přechod na všechny staniční koleje. Staniční kolejiště je v novém stavu 

tvořeno čtyřmi kolejemi. Navrženo je odstranění jedné koleje, což umožňuje umístění 

prostornějšího nástupiště bez větších zásahů v rámci terénních úprav. Nástupiště jsou 

navržena dvě, obě se nacházejí v přímém úseku trati. Ve staničení km 73,184415                         

(km 0,000000) je na manipulační (nákladní) kolej č. 5 napojena kolej kusá č. 5a. Napojení je 

provedeno pravou výhybkou č. 4. Kolej 5a má jeden směrový oblouk v km 0,076370 –                 

km 0,094371. Oblouk je bez přechodnic s poloměrem 190 m. Kolej končí pevným ocelovým 

zarážedlem v km 0,1700812. Přímý úsek staničních kolejí pokračuje po staničení                         

km 73,299631. Na přímý úsek navazuje levotočivý oblouk se symetrickými přechodnicemi       

o délce 71,00 m, na nichž je dosaženo převýšení 115 mm. Přechodnice navazuje na oblouk           

ve staničení km 73,370631. Oblouk na koleji č. 1 má poloměr 300 m a dosahuje délky              

236,35 m. Oblouk končí v km 73,605983 a navazuje na něj přechodnice, která končí               

v km 73,676983. Staniční koleje pokračují v krátké přímé po kolejové zhlaví. Zhlaví je 

tvořeno třemi výhybkami z nichž dvě leží na hlavní koleji v km 73,761563 č. 2 a                     

v km 73,794794 č. 1. Dále navazuje pravotočivý oblouk se symetrickými přechodnicemi                

o délkách 64,0 m s převýšením 120 mm. Přechodnice začíná v km 73,794794 a končí                

v km 73,869791. Navazuje oblouk o poloměru 285 m s délkou 123,86 m a přechodnice            
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se staničením km 73,993653 – km 74,068653. Úsek rekonstrukce končí krátkou přímou               

po staničení km 74,096510. 

Užitné délky kolejí: 

Kolej č. 1 = 592 m 

Kolej č. 2 = 561 m 

Kolej č. 3 = 539 m 

Kolej č. 5 = 515  m 

Kolej č. 5a = 118 m 

5.2.2 Uspořádání nástupišť 

Osové vzdálenosti staničních kolejí se odvíjí od umístění a účelu nástupišť. Stávající          

3 mimoúrovňová nástupiště o nevyhovujících rozměrech byla zredukována na 2 nástupiště. 

Mezi kolejí č. 1 a č. 2 o osové vzdálenosti 9,30 m je nástupiště hlavní a mezi kolejemi č. 3 a č. 

5 o osové vzdálenosti 5,00 m je nástupiště doplňkové. Osová vzdálenost koleje č. 1 a č. 3 je 

4,75 m. Mezi kolejí č. 1 a č. 2 je hlavní oboustranné nástupiště umožňující úrovňové 

nastupování s výškou nástupní hrany 0,55 m nad TK. Nástupiště má šířku 6,00 m a dosahuje 

délky 143,70 m (km 73,147263 – km 73,290963), jež zajišťuje odbavení nejdelších stojících 

vlaků v železniční stanici. Nástupiště je navrženo ze systému sklopných nástupišť, který je 

popsán v části  Návrh řešení 4.2 – Nástupiště. Doplňkové nástupiště mezi kolejemi č. 3 a č. 5 

je řešeno jako nástupiště s mimoúrovňovým nastupováním. Nástupiště dosahuje délky           

70,00 m. Vnější kostra je tvořena bloky Sudop uloženými do vyrovnávací vrstvy písku. 

Základ konstrukce nástupní hrany je tvořen úložným blokem U 65. Na bloky jsou osazeny 

nástupištní tvárnice Tischer B. Nástupištní tvárnice Tischer B tvoří i obvod protilehlé strany. 

Prostor mezi bloky je vyplněn zhutněnou kamennou drtí na níž se provede konstrukce 

zámkové dlažby. 
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5.2.3 Přístup k nástupištím 

Přístup na hlavní i doplňkové nástupiště je řešen rampou o sklonu 7,15 % navazující  

na úrovňový přechod přes staniční koleje ve staničení km 73,292665. Úrovňový přechod přes 

staniční koleje je navržen z železničních zádlažbových panelů (vnitřních a vnějších 

zkrácených). Zbylý volný prostor mezi vnějšími bloky je opatřen zámkovou dlažbou. 

Odvodnění je příčným sklonem 0,5 %.  

5.2.4 Sklonové poměry 

Trať Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem má od železniční stanice klesající 

tendenci. Od ZÚ km 0,000000 (km 73,147263) má mírný sklon 0,27 ‰ v délce 308,105 m  

po staničení km 0,308105. Dále klesá ve sklonu 6,00 ‰ po konec rekonstruovaného úseku, 

kde navazuje na stávající kolej ve staničení km 0,448910. Vrcholový vypuklý oblouk                  

ve staničení km 0,308105 dosahuje poloměru 5000 m. 

Stávající zalomení nivelety hlavní koleje je výrazně redukováno. Ze stávajících sedmi 

zalomení na řešeném úseku zůstaly v novém řešení pouhé dvě. První zalomení ve směru 

staničení je v bodě stávajícího zalomení km 73,003000. V tomto místě se mnění sklon 

z klesání 13,37 ‰ na stoupání 0,27 ‰. Zaoblení nivelety je v tomto místě řešeno vrcholovým 

vydutým obloukem o poloměru 2000 m. Druhý zlom je v bodě km 73,580844, kde se mění 

sklon ze stoupání 0,27 ‰ na klesání 9,81 ‰. Zde je zvolen vrcholový oblouk o poloměru 

5000 m. Sklonové poměry ostatních staničních kolejí jsou shodné s řešením hlavní koleje.  

5.2.5 Železniční přejezdy 

Přejezdy jsou umístěny na hlavní trati ve staničení km 72,990402 a na přípojné trati 

Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem v km 0,173490. Železniční přejezdy jsou                    

o šířkách 5,0 m. Jsou navrženy jako klasické asfaltové. Odvodnění železničních přejezdů je 

řešeno spádováním komunikace do příkopů. Železniční přejezd na napojované trati Milotice 

nad Opavou – Vrbno pod Pradědem je umístěn stejně jako ve stávajícím řešení v přechodnici, 

což by v provozu vyžadovalo častější údržbu. V rámci rekonstrukce dojde k přesunutí a 

obnovení svislého dopravního značení.  
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5.2.6 Rychlost 

Rychlost na hlavní koleji mimo železniční stanici je navržena na 70 km/h. Rychlost             

na napojené trati Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem je 60 km/h. Vzhledem 

k úrovňovému křížení staničních kolejí s přístupovou pěší komunikací na nástupiště je nutné 

dodržet bezpečnost na úrovňovém přechodu a v tomto případě je navrženo snížení rychlosti 

projíždějících vlaků stanicí na 50 km/h. Rychlost na kusé koleji 5a je stanovena na 40 km/h. 

5.3 Varianta C 

5.3.1 Směrové poměry 

Charakteristikou pro variantu C je napřímení zaústění pronajaté trati Milotice nad 

Opavou - Vrbno pod Pradědem. Stávající kolej je tvořena dvěmi protisměrnými oblouky. 

V novém návrhu je kolej napojena na staniční koleje výhybkou č. 5 ve staničení                        

km 73,115693 (km 0,000000). Na výhybku navazuje přímý traťový úsek. Na přímém úseku je 

ve staničení km 0,129742 úrovňový přejezd. Na přímou navazuje levotočivý oblouk 

s přechodnicemi. Přechodnice jsou symetrické o délce 74,0 m, na níž je dosaženo převýšení 

135 mm, které umožní průjezd rychlostí 60 km/h. Přechodnice začíná ve staničení                         

km 0,212249, navazuje oblouk o poloměru 190 m o délce 81,62 m (km 0,286249 -                

km 0,367869) a opět přechodnice, která končí ve staničení km 0,441876. Na přechodnici 

navazuje přímá jako poslední část  rekonstruovaného úseku s KÚ km 0,466822. Nové 

zapojení tratě je vedeno především ve výkopu. V rámci přemístění železniční trasy musí dojít 

k úpravám směrového řešení pěší stezky. 

Počátek rekonstrukce železničního nádraží je navržen v místě hlavní trasy o stávajícím 

staničení km 72,976230. Trasa je vedena v přímé, kde v km 72, 990402 je úrovňové křížení 

s pozemní komunikací. Ve staničení km 72,998710 začíná staniční zhlaví výhybkou č.8. 

Zhlaví čítá celkově 5 výhybek, což umožňuje přechod na všechny staniční koleje. Pro 

upřesnění řešení zhlaví je zpracován vytyčovací výkres viz Příloha 5 – Výkresová 

dokumentace. Staniční kolejiště je v novém stavu tvořeno čtyřmi kolejemi. Navrženo je 

odstranění jedné koleje, což umožňuje umístění prostornějšího nástupiště bez větších zásahů  

v rámci terénních úprav. Nástupiště jsou navržena dvě, obě se nacházejí v přímém úseku trati. 

Ve staničení km 73,153150 (km 0,000000) je na manipulační (nákladní) kolej č. 5 napojena 

kolej kusá č. 5a. Napojení je provedeno pravou výhybkou č. 4. Kolej 5a má jeden směrový 
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oblouk v km 0,044872 – km 0,062873. Oblouk je bez přechodnic s poloměrem 190 m. Kolej 

končí pevným ocelovým zarážedlem v km 0,139370.  Přímý úsek staničních kolejí pokračuje 

po staničení km 73,301761, kde dochází ke změně směru. Na přímý úsek navazuje levotočivý 

oblouk se symetrickými přechodnicemi o délce 51,00 m na nichž je dosaženo převýšení               

85 mm. Přechodnice navazuje na oblouk ve staničení km 73,352761. Oblouk na hl. trati má 

poloměr 300 m a dosahuje délky 277,13 m. Oblouk končí v km 73,629886 a navazuje na něj 

přechodnice, která končí v km 73,680886. Staniční koleje pokračují v krátké přímé                       

po kolejové zhlaví. Zhlaví je tvořeno třemi výhybkami z nichž dvě leží na hlavní koleji                

v km 73,761490 č. 2 a km 73,685349 č. 1. Dále navazuje pravotočivý oblouk se symetrickými 

přechodnicemi o délkách 54,0 m s převýšením 90 mm. Přechodnice začíná v km 73,685349 a 

končí v km 73,859349. Navazuje oblouk o poloměru 285 m s délkou 140,49 m a přechodnice 

se staničením km 73,999841 – km 74,053841. Úsek rekonstrukce končí krátkou přímou             

po staničení km 74,094755. 

Užitné délky kolejí: 

Kolej č. 1 = 623 m 

Kolej č. 2 = 593  m 

Kolej č. 3 = 548 m 

Kolej č. 5 = 547 m 

Kolej č. 5a = 86 m 
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5.3.2 Uspořádání nástupišť 

 

Obr. 5.20: Vizualizace varianty C –  číslování staničních kolejí 

Osové vzdálenosti staničních kolejí se odvíjí od umístění a účelu nástupišť. Stávající          

3 mimoúrovňová nástupiště byla zredukována na 2 nástupiště. Mezi kolejí č. 1 a č. 2 o osové 

vzdálenosti 9,30 m je nástupiště hlavní a mezi kolejemi č. 3 a č. 5 o osové vzdálenosti 5,00 m 

je nástupiště doplňkové, které bude užívané jen zřídka. Osová vzdálenost koleje č. 1 a č. 3 je 

4,75 m a v tomto prostoru nástupiště není. Mezi kolejí č. 1 a č. 2 je hlavní oboustranné 

nástupiště umožňující úrovňové nastupování s výškou nástupní hrany 0,55 m nad TK. 

Nástupiště má šířku 6,00 m a dosahuje délky 161,80 m (km 73,115693 – km 73,277493), jež 

zajišťuje odbavení nejdelších stojících vlaků v železniční stanici. Nástupiště je navrženo             

ze systému sklopných nástupišť, který je popsán v kapitole  4 Návrh řešení – Nástupiště. 

Pochůznou plochu tvoří v příčném řezu 2 základy nástupištních sklopných desek s dvěmi 

sklopnými nástupištními deskami. Střední část nástupiště mezi prefabrikáty je tvořena 

zámkovou dlažbou. Základy nástupištních desek jsou uložené na prazích sklopného nástupiště 
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o výšce 980 mm. Prahy leží ve vrstvě podkladního betonu s min tl. 150 mm. Prostor mezi 

prahy je vyplněn po vrstvách zhutněnou kamennou drtí. Odvodnění nástupiště je zajištěno 

střechovitým sklonem 1,0 % s vrcholem v ose nástupiště. V ose rampy nástupiště je osazeno 

zábradlí pro usnadnění výstupu o výšce 1,10 m.  Doplňkové nástupiště mezi kolejemi č. 3 a         

č. 5 je řešeno jako nástupiště s mimoúrovňovým nastupováním. Nástupiště dosahuje délky 

70,00 m. Vnější kostra je tvořena bloky Sudop uloženými do vyrovnávací vrstvy písku. 

Základ konstrukce nástupní hrany je tvořen úložným blokem U 65. Na bloky jsou osazeny 

nástupištní tvárnice Tischer B. Nástupištní tvárnice Tischer B tvoří i obvod protilehlé strany. 

Prostor mezi bloky je vyplněn zhutněnou kamennou drtí na níž se provede konstrukce 

zámkové dlažby. 

5.3.3 Přístup k nástupištím 

Přístup na hlavní i doplňkové nástupiště je řešen rampou o sklonu 7,05 % navazující  

na úrovňový přechod přes staniční koleje ve staničení km 73,279439. Přístup na doplňkové 

nástupiště je navíc možný dalšími dvěmi zpevněnými přístupy přes kolej č. 5. Úrovňový 

přechod přes staniční koleje je navržen z železničních zádlažbových panelů (vnitřních a 

vnějších zkrácených). Zbylý volný prostor mezi vnějšími bloky je opatřen zámkovou dlažbou. 

Odvodnění je příčným sklonem 0,5 %.  

 

Obr. 5.21: Vizualizace varianty C – pohled na nástupiště a úrovňový přechod 
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Obr. 5.22: Vizualizace varianty C – pohled na nástupiště 

5.3.4 Sklonové poměry 

Trať Milotice n. O. - Vrbno p. P. má od železniční stanice klesající tendenci. Od ZÚ 

km 0,000000 (km 73, 115693) má mírný sklon 0,27 ‰ v délce 308,105 m po staničení               

km 0,308105. Dále klesá ve sklonu 6,00 ‰ po konec rekonstruovaného úseku, kde navazuje 

na stávající kolej ve staničení km 0,466822. Vrcholový vypuklý oblouk ve staničení                    

km 0,308105 dosahuje poloměru 5000 m.  

Stávající zalomení nivelety hlavní koleje je výrazně redukováno. Ze stávajících sedmi 

zalomení na řešeném úseku zůstaly v novém řešení pouhé dvě. První zalomení ve směru 

staničení je v bodě stávajícího zalomení km 73,003000. V tomto místě se mnění sklon 

z klesání 13,37 ‰ na stoupání 0,27 ‰. Zaoblení nivelety je v tomto místě řešeno vrcholovým 

vydutým obloukem o poloměru 2000 m. Druhý zlom je v bodě km 73,580844, kde se mění 

sklon ze stoupání 0,27 ‰ na klesání 9,81 ‰. Zde je zvolen vrcholový oblouk o poloměru 

5000 m. Sklonové poměry ostatních staničních kolejí jsou shodné s řešením hlavní koleje.  
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5.3.5 Železniční přejezd 

Železniční přejezd má celkovou šířku 14,08 m. Je navržen jako klasický asfaltový a 

jeho konstrukce je zobrazena v Příloha 5 – Výkresová dokumentace. Odvodnění železničního 

přejezdu je řešena pomocí zakrytých žlabů před hl. tratí a dále je voda sváděna do příkopů 

spádováním komunikace. Na komunikaci musí být zachován minimální výsledný sklon          

0,5%. Na železničním přejezdu je navrženo světelné zabezpečení. V rámci rekonstrukce dojde 

k přesunutí a obnovení svislého dopravního značení. 

 

Obr. 5.23: Vizualizace varianty C – železniční přejezd 

Vzhledem k napřímení trasy došlo ke změně místu křížení s příjezdovou pozemní 

komunikací. Díky tomu jsou železniční přejezdy umístěny vedle sebe a v lepších 

rozhledových poměrech. V kombinaci s navrženým světelným zabezpečením je výrazně 

zvýšena bezpečnost na pozemní komunikaci. 
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5.3.6 Rychlost 

Rychlost na hlavní koleji mimo železniční stanici je navržena na 60 km/h. Rychlost   

na napojené trati Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem je také 60 km/h. Vzhledem 

k úrovňovému křížení staničních kolejí s přístupovou pěší komunikací na nástupiště je nutné 

dodržet bezpečnost na úrovňovém přechodu a je navrženo snížení rychlosti projíždějících 

vlaků stanicí na 50 km/h. Rychlost na kusé koleji 5a je stanovena na 40 km/h. 

6 Ochrana životního prostředí 

Území je  součástí  Jesenického  bioregionu a spadá do oblasti Jesenické podhůří. 

Potenciální  vegetací  jsou  zde  bučiny  s  kyčelnicí devítilistou a kostřavová bučina. Podnebí  

je mírně chladné,  dle  klimatického  členění  se  jedná  o oblast  mírně  teplou s průměrnou  

roční teplotou 6,2 °C a až 678 mm srážek ročně. 

Zájmová oblast  leží  mimo  velkoplošně  chráněná  území (CHKO). Za chráněné 

území může být označen porost  smíšeného  lesa až  na  levém  břehu  řeky  Opavy.  

Železniční koridor je vedený v jižním svahu na okraji obce. Je potenciálním zdrojem 

hluku. Hluk není setrvalý (celodenní) a subjektivně je hluková zátěž z železniční dopravy  

vnímána méně negativně než hluk z dopravy silniční. V další fázi PD je však nutné posoudit 

hladinu přípustného hluku a akustického tlaku a zjistit jestli nepřekračuje povolené hygienické 

limity. Posoudit tak nutnost zřízení protihlukové stěny, či uplatnění jiného možného řešení, 

jakož je například pružné uložení kolejnic a pražců a speciální broušení kolejnic, které utlumí 

dynamické účinky při průjezdu vlaků. V případě přeložky silnice I/45 je provedení 

protihlukových opatření pro eliminaci hlukových emisí nedílnou součástí. 

Železniční stanice se nachází v oblasti s nejvyšším potenciálem zranitelnosti 

podzemních vod. Ochrana životního prostředí, ochrana vod a vodních zdrojů, ochrana 

ovzduší, hospodaření s odpady, ropnými látkami, herbicidy, pesticidy, zásady jejich 

skladování a manipulace ve stanicích i na tratích musí vyhovovat zásadám státní politiky 

ochrany životního prostředí a obecně závazným právním normám z ní vyplývajících [1]. 

V dalším stupni zpracování projektové dokumentace a při samotné výstavbě se musí dbát           

na splnění požadavků a rozhodnutí ze strany Odboru životního prostředí.  
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7 Technicko - ekonomické zhodnocení 

7.1 Odhad nákladů 

Tab. 7.5: Náklady varianty A 

VARIANTA A 

Skupina Popis položky Mj Počet 
jednotek Jednotk. cena Cena 

Zemní práce Výkopy s odvozem do 3 km m3 12683 m3 220 Kč 2 790 260 Kč 

  Násypy vč. hutnění, dopravy m3 0 m3 375 Kč 0 Kč 

  Odvodnění otevřené m 891 m 500 Kč 445 400 Kč 

  Odvodnění trativody m 1352 m 1 700 Kč 2 298 400 Kč 

  Tunely m 74 m 750 000 Kč 55 500 000 Kč 

  Zárubní stěny m 158 m 35 000 Kč 5 530 000 Kč 

Železniční svršek Kolej č.1 m 1121 m 32 000 Kč 35 872 000 Kč 

  Kolej č.2 m 1055 m 32 000 Kč 33 760 000 Kč 

  Kolej č.3 m 605 m 32 000 Kč 19 360 000 Kč 

  Kolej č.5 m 559 m 32 000 Kč 17 888 000 Kč 

  Kolej č.5a m 173 m 32 000 Kč 5 536 000 Kč 

  Výhybky JS49 1:9-300 ks 8 ks 1 659 000 Kč 13 272 000 Kč 

Vybavení Nástupiště hl. m 143 m 15 900 Kč 2 280 060 Kč 

  Nástupiště doplň. m 70 m 3 500 Kč 245 000 Kč 

  Zádlažbové panely m2 54 m2 2 400 Kč 129 600 Kč 

  Železniční přejezdy m 0 m 100 000 Kč 0 Kč 

  Oprava výpravní budovy - 1 - 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 

Zpevněné plochy Zpevněné plochy pěší m2 334 m2 900 Kč 300 600 Kč 

  Zpevněné plochy komunikace m2 2800 m2 2 000 Kč 5 600 000 Kč 

  Sypané stezky m2 0 m2 500 Kč 0 Kč 

Zabezpečení Přemístění návěstí, kabeláž ks 12 ks 15 000 Kč 180 000 Kč 

  Zabezpečení žel. přejezdu - 0 - 215 000 Kč 0 Kč 

  Přemístění stožárů el. vedení ks 7 ks 50 000 Kč 350 000 Kč 

Dokončovací práce Rekultivace terénu m2 6094 m2 215 Kč 1 310 210 Kč 

  Výsadba zeleně ks 25 ks 2 350 Kč 58 750 Kč 

       

Celková cena varianty A         206 700 000 Kč 
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Tab.7. 6: Náklady varianty B 

VARIANTA B 

Skupina Popis položky Mj Počet 
jednotek Jednotková cena Cena 

Zemní práce Výkopy s odvozem do 3 km m3 3685 m3 220 Kč 810 700 Kč 

  Násypy vč. hutnění, dopravy m3 0 m3 375 Kč 0 Kč 

  Odvodnění otevřené m 520 m 500 Kč 260 000 Kč 

  Odvodnění trativody m 1350 m 1 700 Kč 2 295 000 Kč 

  Tunely m 0 m 650 000 Kč 0 Kč 

  Zárubní stěny m 0 m 35 000 Kč 0 Kč 

Železniční svršek Kolej č.1 m 1121 m 32 000 Kč 35 872 000 Kč 

  Kolej č.2 m 1056 m 32 000 Kč 33 792 000 Kč 

  Kolej č.3 m 606 m 32 000 Kč 19 392 000 Kč 

  Kolej č.5 m 568 m 32 000 Kč 18 176 000 Kč 

  Kolej č.5a m 171 m 32 000 Kč 5 472 000 Kč 

  Výhybky JS49 1:9-300 ks 8 ks 1 659 000 Kč 13 272 000 Kč 

Vybavení Nástupiště hl. m 144 m 15 900 Kč 2 284 830 Kč 

  Nástupiště doplň. m 70 m 3 500 Kč 245 000 Kč 

  Zádlažbové panely m2 54 m2 2 400 Kč 129 600 Kč 

  Železniční přejezdy m 10 m 100 000 Kč 1 000 000 Kč 

  Oprava výpravní budovy - 1 - 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 

Zpevněné plochy Zpevněné plochy pěší m2 334 m2 900 Kč 300 600 Kč 

  Zpevněné plochy komunikace m2 618 m2 1 500 Kč 927 000 Kč 

  Sypané stezky m2 150 m2 500 Kč 75 000 Kč 

Zabezpečení Přemístění návěstí, kabeláž ks 12 ks 15 000 Kč 180 000 Kč 

  Zabezpečení žel. přejezdu - 0 - 215 000 Kč 0 Kč 

  Přemístění stožárů el. vedení ks 5 ks 50 000 Kč 250 000 Kč 

Dokončovací práce Rekultivace terénu m2 3504 m2 215 Kč 753 360 Kč 

  Výsadba zeleně ks 14 ks 2 350 Kč 32 900 Kč 

       

Celková cena varianty B         139 500 000 Kč 
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Tab. 7.7: Náklady varianty C 

VARIANTA C 

Skupina Popis položky Mj Počet 
jednotek Jednotková cena Cena 

Zemní práce Výkopy s odvozem do 3 km m3 4051,3 m3 220 Kč 891 286 Kč 

  Násypy vč. hutnění, dopravy m3 33 m3 375 Kč 12 375 Kč 

  Odvodnění otevřené m 672 m 500 Kč 336 000 Kč 

  Odvodnění trativody m 1380 m 1 700 Kč 2 346 000 Kč 

  Tunely m 0 m 650 000 Kč 0 Kč 

  Zárubní stěny m 0 m 35 000 Kč 0 Kč 

Železniční svršek Kolej č.1 m 1121 m 32 000 Kč 35 872 000 Kč 

  Kolej č.2 m 1082 m 32 000 Kč 34 624 000 Kč 

  Kolej č.3 m 618 m 32 000 Kč 19 776 000 Kč 

  Kolej č.5 m 599 m 32 000 Kč 19 168 000 Kč 

  Kolej č.5a m 140 m 32 000 Kč 4 480 000 Kč 

  Výhybky JS49 1:9-300 ks 8 ks 1 659 000 Kč 13 272 000 Kč 

Vybavení Nástupiště hl. m 162 m 15 900 Kč 2 575 800 Kč 

  Nástupiště doplň. m 70 m 3 500 Kč 245 000 Kč 

  Zádlažbové panely m2 54 m2 2 400 Kč 129 600 Kč 

  Železniční přejezdy m 10 m 100 000 Kč 1 000 000 Kč 

  Oprava výpravní budovy - 1 - 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 

Zpevněné plochy Zpevněné plochy pěší m2 334 m2 900 Kč 300 600 Kč 

  Zpevněné plochy komunikace m2 803 m2 1 500 Kč 1 204 500 Kč 

  Sypané stezky m2 112 m2 500 Kč 56 000 Kč 

Zabezpečení Přemístění návěsti, kabeláž ks 12 ks 15 000 Kč 180 000 Kč 

  Zabezpečení žel. Přejezdu - 1 - 215 000 Kč 215 000 Kč 

  Přemístění stožárů el. vedení ks 4 ks 50 000 Kč 200 000 Kč 

Dokončovací práce Rekultivace terénu m2 5540 m2 215 Kč 1 191 100 Kč 

  Výsadba zeleně ks 40 ks 2 350 Kč 94 000 Kč 

       

Celková cena varianty C         142 200 000 Kč 
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7.2 Porovnání variant 

Každá varianta je posouzena dle vybraných rozhodujících kritérií. V Tab. 8 jsou 

jednotlivá kritéria tématických celků hodnocena body 1 až 5, kdy 1 je nejhorší a 5 nejlepší. 

Výsledným hodnocením jsou aritmetické průměry jednotlivých skupin. 

Tab. 7.8: Rozpis hodnocených složek 

ROZPIS HODNOCENÝCH SLOŽEK 

Kritérium Podstata A B C 

Zásahy do terénu násypy/výkopy 1 3 4 

Nástupiště prostornost, vybavení, bezpečnost 4 4 5 

Zabezpečovací 
prostředky bezpečnost, přehlednost 5 3 5 

Přednádraží zařízení, úpravy 5 5 5 

Zásahy do 
navazujících tras  pěší stezky, cyklostezky 2 4 4 

Te
ch

ni
ck

é 
pr

vk
y 

 

Zásahy do sítí přesun stožárů el. vedení 1 3 3 

Vyhodnocení 3,0 3,8 4,6 

Rychlost  rychlost mimo prostory odbavování 5 5 4 

Pohodlnost délka přístupu k nástupištím 3 3 4 

Bezpečnost vzdálenost os kolejí, rozměry 
nástupišť, přestupy 4 5 5 

Bezbariérový přístup rozměry, sklony, zábradlí u nástupištní 
rampy 4 4 5 Fu

nk
čn

í p
rv

ky
 

Dopravní obslužnost vliv na místní dopravu, těžká technika 3 5 5 

Vyhodnocení 3,8 4,4 4,6 

Geologické a 
hydrogeo. změny 

Změny ovlivňující půdní poměry a 
vodní režim 1 4 4 

Flóra kácení stromů, zábory zelených ploch 3 4 3 

Vl
iv

 n
a 

ŽP
 

Estetika území estetické vnímání změn 2 4 4 

Vyhodnocení 2,0 4,0 3,7 

Doba výstavby složitost rekonstrukce, omezení 
dopravy 1 3 4 

Finance cenová náročnost jednotlivých variant 1 3 3 

Ek
on

om
ik

a 

Lokalita uplatnění návrhu vzhledem k lokalitě 1 4 5 

Vyhodnocení 1,0 3,3 4,0 
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 V následující tabulce Tab. 9 je jednotlivým celkům přidělena váha. Vyhodnocení 

variant je získáno součtem bodů variant přenásobených váhou. Grafické zpracování 

vyhodnocení je uvedené níže viz Obr. 7.24. 

 

Tab.7.9: Číselné vyhodnocení 

ČÍSELNÉ VYHODNOCENÍ 

Získané body Body přenásobené váhou 
Hledisko 

Varianta A Varianta B Varianta C 
Váha [%] 

Varianta A Varianta B Varianta C 

Technické 3,0 3,8 4,6 25 75 95 115 

Funkční 3,8 4,4 4,6 30 114 132 138 

ŽP 2,0 4,0 3,7 15 30 60 55 

Ekonomické 1,0 3,3 4,0 30 30 100 120 

Vyhodnocení 249 387 428 

 

 

Obr. 7.24: Grafické vyhodnocení 
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8 Závěr a doporučení 

Cílem diplomové práce bylo v rozsahu studie zhodnotit současný stav a navrhnout 

nové variantní řešení včetně podrobného řešení vybrané varianty na základě technicko-

ekonomického zhodnocení. Součastný stav byl zhodnocen v mezích možnosti a další 

průzkumy (geologické, hydrogeologické, hlukové studie, apod.) je potřeba provést v dalším 

stupni projektové dokumentace.  

Rekonstrukce železniční stanice Milotice n. Opavou je vhodná. Stávající stav je 

především z hlediska bezpečnosti, bezbariérového přístupu a přístupnosti nevyhovující. 

Nástupiště jsou příliš úzká a krátká. Přístupnost pro osoby s omezenou možností pohybu je 

nedostatečná. 

Diplomová práce obsahuje 3 variantní návrhy. Vhodnost jejich použití je posouzeno 

technicko-ekonomickým zhodnocením obsahující rozhodující kritéria. Variantní návrh A je 

výrazně ekonomicky nákladnější variantou, přičemž po technické a funkční stránce 

srovnatelné se zbývajícími variantami, proto byla zamítnuta. Rozdíly mezi variantami B a C 

nejsou z ekonomického hlediska rozhodující. V tomto případě bylo přihlédnuto k výhodám, 

které skýtá napřímení zapojované trati varianty C. Konkrétně se jedná o železniční přejezdy 

umístěné vedle sebe s kombinací světelného zabezpečení, které výrazně zvýší bezpečnost          

na pozemní komunikaci. Dále je díky napřímení trasy umožněno posunutí kolejového zhlaví 

dále od výpravní budovy, čímž bylo možné posunout nástupiště a zkrátit tak přístupové cesty 

k nim. Menší nevýhodou varianty C je snížení výkopových prací, na úseku staničních kolejích 

v oblouku, na úkor snížení rychlosti na 60 km/h. Rychlost v ostatních variantách je 70 km/h 

s tím, že v samotné stanici platí u všech variant omezení na 50 km/h.  

Varianta C byla technicko-ekonomickým zhodnocením označena jako nejvhodnější 

varianta. Varianta C je i doporučenou variantou pro zpracování další fáze projektové 

dokumentace. 
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