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ANOTÁCIA BAKALÁRSKEJ PRÁCE 

          Obsahom tejto bakalárskej práce je zrušenie ţelezničnej trate v úseku Jakartovice – 

Svobodné Heřmanice. V prvej časti je práca sústredená na popis stávajúceho stavu trate, jeho 

konštrukcie a všetkých súčasti. Ďalšou časťou je návrh zrušenia a popis postupu 

a technického riešenie odstraňovania ţelezničného roštu a jeho uskladnenie na dočasnú 

skládku. Práca pokračuje návrhom na vyuţitie traťového telesa a to ako základ pre cyklocestu 

na odstránenom úseku. Poslednou časťou bakalárskej práce je ekonomicko – technické 

vyčíslenie navrhovaného riešenia. 

 

ANOTATION OF BACHELOR THESYS 

          Content of this bachelor thesys is cancellation of railway in section Jakartovice – 

Svobodné Heřmanice. The first part of work has been focused on description of existing state 

line, construction and all parts of the line. Next part is concentrated on proposal of 

cancellation and description of procedure and technology of removaling railway grid and its 

storage at the temporary landfill. Work continous by the proposal of reusing railway body as 

the basisfor the cyclo track at the removed section. The last part of bachelor thesys is 

economic and technology quantification of proposed solution. 
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Zoznam použitého značenia 

BOZP .......................Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

ČD.............................České dráhy 

ČEZ ..........................České energetické závody 

ČSN ..........................Česká státní norma 

DÚ ............................Definičný úsek 

E ...............................East (východ) 

GPS ..........................Global positioning system 

KF .............................Kaiser Ferdinands Nordbah – Severná dráha cisára Ferdinanda 

Km. konca ................Kilometer konca 

Km. zač ....................Kilometer začiatku 

LT ............................Lichobeţníková tabuľa 

MJ ............................Merná jednotka 

N ..............................North (sever) 

Obr ...........................Obrázok 

PKP ..........................Pokladač koľajových polí 

RCP ..........................Regionální centrum provozu 

SJŘ ...........................Sešitový jízdní řád 

SŢDC ......................Správa ţelezniční dopravní cesty 

T 815 ... ...................Tatra 815  

Tab. .........................Tabuľka 

TÚ ...........................Technický úsek 

VK ...........................Výkoľajka 
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Ţel. zvršok ................Ţelezničný zvršok 

a.s. ............................akciová spoločnosť 

byt. jednotka ............ bytová jednotka 

cca .............................pribliţne 

cm .............................centimeter 

cyklistov/h ................počet cyklistov za 1 hodinu 

č.................................číslo 

el. zariadenie .............elektrické zariadenie 

kč ..............................korún českých 

km ..............................kilometer 

km/h ...........................kilometer za hodinu 

m ................................meter 

mil. .............................milión 

mm .............................milimeter 

odst. ............................odstavec 

resp. ............................respektíve 

s.r.o. ...........................spoločnosť s ručením obmädzeným 

t ...................................tona 
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1   Úvod 

         V posledných rokoch výrazne klesol dopyt po osobnej doprave na ţelezničnej trati 

Jakartovice – Svobodné Heřmanice. Grafikon pre rok 2008 zahŕňal uţ len jeden pár osobných 

vlakov týţdenne. Táto trať, pôvodne navrhnutá na zaistenie dopravnej obsluţnosti medzi 

obcou Svobodné Heřmanice a mestom Opava, sa stala prakticky nevyuţívanou 

a v posledných rokoch slúţila výhradne pre nákladnú dopravu (nakládka firmy REVLAN 

s.r.o. Horní Benešov). Osobná ţelezničná doprava je úplne nahradená autobusovou dopravou. 

          Z tohto dôvodu bola vznesená ţiadosť na zahájenie správneho konania pre zrušenie 

časti regionálnej dráhy. Prejednávaný úsek je posledným traťovým úsekom trate (Opava 

východ) odbočka Moravice – Svobodné Heřmanice. Pôvodne trať pokračovala aţ po obec 

Horní Benešov, ale tento úsek bol uţ v minulosti pre svoju neefektívnosť a z dôvodu poklesu 

v území ovplyvnenom banskou činnosťou odstránený. 
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2   Návrh 

Návrh vlastníka trate na odstránenie trate a jej budúce vyuţitie 

          V súlade s ustanovením § 5, odst.4 a časti tretieho zákona č.266/1994 Sb. o dráhach 

v platnom znení, bude zahájené jednanie o zrušení regionálnej dráhy: 

-navrhuje sa zrušenie regionálnej dráhy Jakartovice – Svobodné Heřmanice od km 21,065 

do km 25,300. 

          Na základe rozhodnutia o zrušení regionálnej trate bude požiadaný Drážní úřad 

o vydanie stavebného povolenia na odstránenie trate. Po vydaní povolenia, sa začne 

príprava na vykonanie prác a práce samotné. 

          Po prejednaní s vedením obcí, bude na starom traťovom telese navrhnutá cyklotrasa, 

ktorá bude viesť z obce Jakartovice do Svobodných Heřmaníc. K vybudovaniu trate bude ako 

základ slúžiť stávajúce zemné teleso. Následne sa prevedú  potrebné úpravy na zabezpečenie 

požadovanej kvality a parametrov cyklotrás podľa normy ČSN 73 61 10. 
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3   Sprievodná správa 

3.1   Situovanie trate 

          Ţelezničná trať – úsek Jakartovice – Svobodné Heřmanice je situovaná na 

severozápadnom okraji obce Jakartovice,  kde pokračuje ako súčasť regionálnej trate odbočka 

Moravice – Svobodné Heřmanice km 20,982. Trať vedie západným smerom údolím  rieky 

Hvězdnice, v km 25,048 začína dopravovňa dD3 Svobodné Heřmanice. Trať končí 

zaráţadlom v km 25,300 pred cestou Staré Heřmínovy – Svobodné Heřmanice. Pôvodne trať 

končila v Hornom Benešove, bola zrušená 6.4.1970 z dôvodov poklesu terénu  v mieste 

ovplyvnenom banskou činnosťou. 

 

Obr. 1: Prehľadná mapa v mierke 1:25 000 [7] 

 

         Prevádzka na trati Opava – Horní Benešov bola zahájená 29.6.1892 (KFNB – Kaiser 

Ferdinands Nordbahn – Severná dráha cisára Ferdinanda). 

         Podľa organizačného členenia SŢDC je trať v obvode správcu zariadení ţelezničnej 

infraštruktúry – Správy dopravní cesty Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava. 
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         Prevádzkovo a dopravne spadá trať do obvodu ČD, a.s., Regionálniho centra provozu 

(RCP) Ostrava, ul. 30.dubna 9, 728 61 Ostrava. 

        Prevádzka osobnej dopravy spadá do obvodu ČD, a.s., Krajského centra osobnej 

dopravy, Wattova 1047/21, 702 00 Ostrava. 

 

3.2   Údaje o území a o majetkoprávnych vzťahoch 

         Prejednávaná trať je vedená prevaţne v extraviláne na katastrálnom území obcí 

Svobodné Heřmanice, Bratříkovice a Jakartovice.  

Tab. 1: Zatriedenie parciel 

Pacelné číslo Katastrálne 

územie 

Správna obec Dĺţka úseku 

[m] 

Vlastník 

pozemku 

1877/2 Svobodné 

Heřmanice 

Svobodné 

Heřmanice 

2800 SŢDC 

1553/1 Jakartovice Jakartovice 200 Lesy Českej 

republiky 

1260 Bratříkovice Litultovice 655 SŢDC 

2038 Jakartovice Jakartovice 1660 SŢDC 

 

 

           Uvaţuje sa s vyuţitím parcely číslo 850/2 na zriadenie dočasnej skládky, na ktorú by 

boli uloţené znesené rošty. Parcela je výhodne umiestnená v blízkosti obce Jakartovice, na 

pozemok vedie aj prejazd cez ţelezničnú trať napojený na hlavnú cestu. Je potrebné prejednať 

podmienky prenájmu s vlastníkom parcely. 

          V prípade označenia parcely 850/2 ako nevhodnej pre dočasnú skládku, sú vedené 

ďalšie 3 parcely ako vhodné na vyuţitie a to s parcelnými číslami 855/2 spolu s 852/1 

a 850/3.       
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3.3   Termíny realizácie prác 

          Menovaná trať je vedená v značnej časti v extraviláne a je obklopená vo veľkej miere 

pozemkami, ktoré sa vyuţívajú na poľnohospodárske účely. Z tohto dôvodu je zvolený 

termín, kedy práce na demontáţi ţelezničného roštu nebudú nepriaznivo pôsobiť na okolité 

pozemky a tým znehodnocovať poľnohospodárske produkty. Predpokladá sa zvýšená 

prašnosť a hlučnosť. Tak isto aj zvýšený pohyb nákladných automobilov a ťaţkej techniky 

v období ţatvy by mohol spôsobiť komplikácie v doprave na cestách v okolí trate. 

         Začiatok prác je určený na 1.9.2011. Predpokladaná doba na znesenie ţelezničného 

roštu, uloţenia na dočasnú skládku, rozobratie roštu na jednotlivé časti a ich odvoz sa 

predpokladá do termínu 30.9.2011. Teleso trate sa ponechá v pôvodnom stave, bude 

upravované na potreby cyklotrasy. 

          Začiatok realizácie prác na budovaní novej stavby sa prekrýva s dátumom na úplne 

zrušenie trate a to o obdobie cca 11 dní. Takţe predpokladaný začiatok prác na novom stave 

líniovej stavby je 19.9.2011 a ukončenie prác a odovzdanie stavby do uţívania na termín 

14.10.2011. Práce budú navzájom ovplyvnené len v malej miere, pretoţe dočasná skládka sa 

nachádza mimo líniovej stavby.    

 

  

Obr.2 : Vzájomné prekrývanie sa termínov 
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4   Súhrnná technická správa 

          Ţelezničná trať Jakartovice – Svobodné Heřmanice je regionálna trať jednokoľajová 

neelektrifikovaná. Traťový úsek začína v km 20,982 (výhybka č.2 v dopravovni Jakartovice), 

predpokladané ukončenie trate po zrušení by bolo v úrovni lichobeţníkovej tabule (LT) v km 

21,065. 

          Koniec trate sa nachádza v km 25,300 v stanici dD3 Svobodné Heřmanice. Celková 

dĺţka trate je 4 318 m (resp. 4235 m medzi LT a zaráţadlom) 

 

Obr. 3: Ukončenie trate zarážadlom 

4.1   Identifikačné údaje: 

          Označenie dráhy podľa predpisu SŢDC M12 [1]              : 2271 10 

          Označenie dráhy podľa dodatku k SJŘ [2]                        : 307D 

          Označenie dráhy podľa cestovného poriadku                    : 314 
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          Vymedzenie dráhy v súradniciach GPS: 

          Začiatok dráhy v km 21,065                  :49°55´10.462´´  N    17°41´23.421´´  E 

          Koniec dráhy v km 25,300                    :49°56´43.353´´  N     17°39´11.570´´  E 

 

4.2   Stavebno technické parametre dráhy: 

          Najvyššia traťová rýchlosť:                                        50 km/h 

          Zábrzdná vzdialenosť:                                                400 m 

          Prechodnosť vozidiel:                                                 C3 

          Najväčšia dovolená hmotnosť na nápravu:                20t 

          Rozhodný spád/trieda sklonu:                                    30‰ /IV 

          Prevádzka:                                                                  obojsmerná 

          Rozchod koľaje:                                                         1435 mm 

          Trakčná sústava:                                                         nezávislá 

          Najväčšia dĺţka vlaku osobnej dopravy:                    90 m / 18 náprav   

          Najväčšia dĺţka vlaku nákladnej dopravy:                 180 m / 36 náprav 

          Organizovanie a prevádzka koľajovej dopravy:        ČD D3 

          Traťový rádiový systém:                                            - 

 

4.3   Zoznam staníc, dopravovní, zástaviek, umiestenie určených 

zariadení: 

          dD3 Jakartovice                                     km 20,826 

          LT                                                          km 21,065 
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          LT                                                          km 24,945 

          dD3 Svobodné Heřmanice                    km 25,052 

          koniec trate (zaráţadlo)                         km 25,300 

          Dispozičné schémy staníc a dopravovní sú schématicky znázornené v prílohe číslo 1.  

   

        Obr. 4: Stanica v Jakartoviciach                   Obr. 5: Stanica v Svobodných Heřmaniciach 

 

4.4   Členenie trate (TÚ DÚ): 

          Traťový úsek Jakartovice – Svobodné Heřmanice nesie podľa predpisu SŢDC M12 

označenie TÚ 2271 a skladá sa z dvoch definičných úsekov a to z úseku 10 a F1. Prvý úsek je 

dlhý 4066 m a druhý 252 metrov. 

Tab. 2: Členenie trate 

DÚ Od km Do km Úsek 

E1 20,709 20,982 dD3 Jakartovice 

10 20,982 25,048 Jakartovice-Svobodné Heřmanice 

F1 25,048 25,300 dD3 Svobodné Heřmanice 

 

 

 



Bakalárska práca                                                                                                                         Daniel Sádecký 

19 
 

4.5   Ţelezničný zvršok 

          Zvrškový materiál: 

          V úseku od Jakaratovice – Svobodné Heřmanice 20,982 aţ po km 24,450 je vyuţitý 

zvršok  s koľajnicami tvaru T na betónových praţcoch SB5 s rokom vloţenia 1981. Od km 

24,450 aţ po km 24,850 je zvršok na drevených praţcoch, rok vloţenia 1981. Od km 24,850 

aţ po koniec trate je tvar zvršku T na betónových praţcoch SB5. Rozdelenie praţcov v celej 

trati je ˝c˝. [4] 

      

  Obr. 6: Žel. zvršok na drevených pražcoch           Obr. 7: Žel. zvršok na betónových pražcoch         

        

            Zoznam výhybiek: 

          Trať: Moravice (mimo) – Svobodné Heřmanice (Vrátane) TU 2271  

               Tab. 3: Výhybky v stanici dD3 Jakartovice 

1 20,709 J A 6° I.typ    P p  1963 40 

2 20,982 J A 6° I.typ    P p  1963 40 

 

              Tab. 4: Výhybky v stanici dD3 Svobodné Heřmanice    

1 25,048 J A 6° I.typ    P p  1980 30 

2 25,234 J A 6° I.typ    P l  1980 30 
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4.6   Ţelezničný spodok 

          V stanici Svobodné Heřmanice sa nachádza  sypané nástupište, je umiestnené medzi 

koľajami 1 a 2. Kilometer konca nástupišťa je 25, 144 a má dĺţku 47 m. Podľa druhu ide 

o nástupište jednostranné vnútorné. Svojou polohou je voči koľaji na pravej strane. 

                                       

Obr. 8: Výhybka v Svobodných Heřmaniciach 

          Rampy: 

          Na danom úseku sa nachádzajú 3 rampy, všetky s vegetačným povrchovým 

materiálom. Ide o rampu bočnú jednostrannú v stanici Jakartovice a o rampu bočnú 

obojstrannú v stanici Svobodné Heřmanice. 

 

Tab. 5: Zoznam a charakteristika rámp 

Stanica-

názov 

Stanica-

typ 

rampa Km.zač. Km.konca Kol. dĺžka plocha Materiál 

povrchu 

Jakartovice zástavka Rampa 

bočná 

jednostranná 

20,880 20,940 2 24 252 vegetačný 

Svobodné 

Heřmanice 

zástavka Rampa 

bočná 

obojstranná 

25,119 25,124 2 5 35 vegetačný 

   25,124 25,129 2 5 23 vegetačný 
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Obr. 9: Rampa v Svobodných Heřmaniciach 

 

          Povrchové odvodnenie traťového telesa: 

          Ako povrchové odvodnenie traťového telesa sú vybudované traťové priekopy, detailný 

výpis dĺţky úsekov zariadení, kilometre konca, kilometre začiatku a poloha voči referenčnej 

koľaji je v prílohe číslo 9. 

                                  

Obr. 10: Pravostranná priekopa 

 

4.7   Prejazdy 

          Na trati sa nachádza 7 prejazdov, všetky sú úrovňové a trať je kriţovaná poľnými 

cestami okrem prejazdu P7856, ktorý je kriţovaním lesnej cesty s traťou. 
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Tab. 6: Zoznam prejazdov 

Číslo 

prej Mezistaničný úsek km zabezpečenie trieda poz.  

        komunikácie 

P7854 

Jakartovice - Svob. 

Heřmanice 21,450 VK polná cesta 

P7855 

Jakartovice - Svob. 

Heřmanice 21,745 VK polná cesta 

P7856 

Jakartovice - Svob. 

Heřmanice 22,328 VK lesná cesta 

P7859 

Jakartovice - Svob. 

Heřmanice 23,424 VK polná cesta 

P7860 

Jakartovice - Svob. 

Heřmanice 23,694 VK polná cesta 

P7861 

Jakartovice - Svob. 

Heřmanice 24,446 VK polná cesta 

P7862 

Jakartovice - Svob. 

Heřmanice 24,967 VK polná cesta 

 

 

         

               Obr. 11:Prejazd P7854                                        Obr. 12: Prejazd P7862 
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4.8   Mosty a priepusty 

          Na trati Jakartovice – Svobodné Heřmanice sa nachádzajú 4 mosty a 77 priepustov. 

Dva priepusty slúţia na prevedenie miestnej kanalizácie, ktorá nie je vlastníctvom SŢDC, 

pokiaľ je kanalizácia funkčná a vlastník má záujem o zachovanie priepustu je nevyhnutné 

v rámci rušenia trate prejednať odovzdanie týchto objektov do správy a vlastníctva 

príslušného vlastníka sieti. 

          Detailný výpis umiestnenia mostov a priepustov, technologický popis objektu podľa 

evidencie je v prílohe číslo 10. 

 

          

                  Obr. 13: Priepust                                        Obr. 14: Pohľad na vtok priepustu 

 

4.9   Zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia 

          V traťovom úseku nie je ţiadne traťové zabezpečovacie zariadenie, ktoré by bolo nutné 

rušiť. 

          V dD3 Svobodné Heřmanice sa zrušia výmenové zámky na výhybke č.1 a 2 v počte 3 

ks a na koľaji č.2 sa zruší miestne stavaná výkoľajka. 

          V dD3 Jakartovice sa z dôvodu moţného obchádzania súprav nebude rušiť ţiadne 

zabezpečovacie zariadenie. 
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4.10   Zariadenie elektrotechniky a energetiky 

           dD3 Jakartovice: 

          V dD3 Jakartovice je elektrická prípojka z rozvodnej siete ČEZu, ďalej je zriadený 

funkčný káblový rozvod a osvetlenie stanice – 1  prípojková skriňa ( umiestnená na výpravnej 

budove), dve káblové skrine (osadené na stene výpravnej budovy), 2  stoţiare JŢ 12, 2 

perónové stoţiare, 2  svietidlá na drevenej podpere, 3  osvetľovacie lampy s výloţníkom 

vrátane elektroinštalácie výpravnej budovy a budovy WC hliníkovým káblami. 

 

                               

Obr. 15: Osvetľovacia lampa s výložníkom v Jakartoviciach      

    dD3 Svobodné Heřmanice: 

          V dD3 Svobodné Heřmanice je elektrická prípojka z rozvodnej siete ČEZu, ďalej je 

zriadeny funkčný káblový rozvod a osvetlenie zástavky – prípojková skriňa (umiestená na 

výpravnej budove), káblová skriňa (umiestnená na stene budovy), dva rozvádzače 

(umiestnené na/v budove zástavky), 3 drevené osvetľovacie lampy s výloţníkom, 2 perónové 

stoţiare, 1 svietidlo v čakárni pre cestujúcich, vrátane elektroinštalácií výpravnej budovy, 

hliníkové káble. 
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          Elektrická prípojka z rozvodnej siete ČEZu zostane zachovaná v oboch staniciach pre 

budúce vyuţitie budov. Drevené lampy, stoţiare JŢ 12, perónové stoţiare a osvetľovacie 

lampy s výloţníkom budú odpojené od prívodu elektrickej energie a odstránené pomocou 

ţeriavu.  

 

4.11   Pozemné stavby 

Tab. 7: Zoznam pozemných stavieb 

Dopravovňa, 

zástavka Popis budovy, objektu 

Číslo 

popisné 

Katastrálne 

územie Poznámka 

Jakartovice 

Jakartovice - budova zástavky         112 Jakartovice 2 byt.  jednotky 

Jakartovice - prenosné WC                          Jakartovice   

Svobodné 

Heřmanice 

Svobodné Heřmanice - výpravná 

budova         153 

Svobodné 

Heřmanice 1 byt. jednotka 

Svobodné Heřmanice - sklad                      

Svobodné 

Heřmanice   

 

 

 4.12   Ochranné a bezpečnostné pásma 

          Prejednávaná trať spadá do kategórie regionálnych tratí a preto je pre ňu na základe 

zákona č.266/1994 Sb., určené ochranné pásmo 60 m od osy koľaje, najmenej však 30 m od 

hraníc obvodu dráhy. [3] 

         So zrušením trate sa zrušia aj všetky ochranné a bezpečnostné pásma. 
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4.13   Kontaminácia  

          V priestore pri výhybkách, je ţelezničný zvršok kontaminovaný prostriedkami 

pouţívanými pri údrţbe výhybiek, preto bude nutné pri budovaní cyklotrasy nahradiť 

kontaminované kamenivo za kamenivo nové, výmena sa vykoná na všetkých výhybkách 

v úseku a to na vzdialenosť 2 m pred výhybkou a 2 m za výhybkou. 
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5   Zásady organizácie búracích prác 

5.1   Technická správa 

          Stavba je v dobrom stave, nie je zarastená ani nijako ináč poškodená čiţe prípravné 

práce spojené s úpravou traťového telesa nie sú potrebné. Povrchové odvodnenie zabezpečené 

traťovou priekopou, bude nutné prečistiť na niektorých úsekoch. Priestory obidvoch staníc sú 

nepouţívané, ale udrţiavané, osvetlenie bude moţné počas stavby vyuţívať aţ do jeho 

odpojenia a odstránenia.  

          Trať sa bude demontovať a rušiť smerom od Svobodných Heřmaníc ku Jakartoviciam. 

Priestor v okolí stanice v Svobodných Heřmaniciach bude vyuţitý ako prvotný prístup na 

stavenisko, súprava slúţiaca na demontáţ ţelezničného roštu bude odstavená a pripravená na 

vykonávanie práce v tejto stanici. Ďalšie prístupy na stavenisko budú prostredníctvom 

prejazdov cez trať. Obvod staveniska nebude nijako zabezpečený, pretoţe sa jedná o líniovú 

stavbu, zabezpečená bude iba dočasná skládka umiestnená v katastre obce Jakartovice a to 

dočasným oplotením nepriehľadným pletivom aţ do výšky 2 m.  

 

  

Obr. 16: Návrh na umiestnenie  dočasnej skládky [8] 
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         Oplotenie skládky sa vytvorí z rozoberateľných dielcov, aby bolo moţné uloţenie 

ţelezničných roštov na skládku a po rozobratí na jednotlivé časti naloţené na nákladné 

automobily bez problémov a bezpečne. 

         V čase keď bude prebiehať odvoz rozobratých časti roštu z dočasnej skládky, bude 

z bezpečnostných dôvodov umiestnená 40 metrov od vjazdu na stavenisko a 40 m od výjazdu 

zo staveniska dopravná značka upozorňujúca na výjazd automobilov zo staveniska. 

         V rušenom úseku sa nenachádzajú ţiadne významné nadzemné ani podzemné sieti 

technickej infraštruktúry na ktoré by bolo potrebné brať ohľad.  

          Pri demontáţi budú pouţívané stroje ťaţkej techniky. Bude zriadená dočasná skládka, 

kde budú dočasne umiestnené ţelezničné rošty, preto bude pred zahájením prác uskutočnené 

školenie BOZP, ktorého sa budú musieť zúčastniť všetci pracovníci, ktorí budú prítomní na 

stavbe. Určí sa koordinátor BOZP, ktorý bude vykonávať toto školenie a počas trvania prác 

kontrolovať pouţívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

          Podľa prvotného plánu budú práce spojené s odstraňovaním trate trvať 22 pracovných 

dní. Príprava dočasnej skládky - 4 dni, odpojenie a demontáţ elektrických zariadení v stanici 

Svobodné Heřmanice - 3 dni, vybratie ţelezničných roštov a ich uskladnenie na dočasnej 

skládke, rozobratie a odvezenie zo skládky - 16 dní, odpojenie a demontáţ elektrických 

zariadení v stanici Jakartovice - 3 dni, výmena kontaminovaného koľajového lôţka- 4 dni. 

 

       

Obr. 17: Postup demontážnych prác na stavbe 
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          Kamenivo z kontaminovaného koľajového lôţka bude ihneď po vyňatí naloţené na 

nákladné autá a odvezené na skládku nebezpečného odpadu, aby nebolo ohrozené ţivotné 

prostredie jeho uskladnením v blízkosti stavby. 

          Staničná budova v stanici Jakartovice, bude vyuţívaná ako umývarka a šatňa pre 

pracovníkov, bude tu aj kancelária majstra a sklad náradia. Pri budove je umiestnené prenosné 

WC, ktoré sa bude tieţ vyuţívať. 

5.2   Znesenie starého koľajového roštu        

          Pri znášaní ţelezničného roštu bude braný do úvahy predpis ČD S 3/1, najmä zásady zo 

IV. kapitoly. V prvej fáze musíme rozdeliť rošty podľa ich pouţiteľnosti na tie, ktoré sa budú 

dať znovu pouţiť a na tie, ktoré budú na dočasnej skládke rozobraté a odvezené po 

jednotlivých častiach buď na skládku odpadu, alebo na sklad materiálu SŢDC k ich ďalšiemu 

spracovaniu a vyuţitiu. 

         Materiál starého koľajnicového roštu nesmie byť vyňatý bez predchádzajúcej 

defektoskopickej kontroly. Týka sa to iba materiálu, ktorý nebol pri predkategorizácií 

označený ako ďalej nepouţiteľný. [4]   

          Delenie koľajníc v prípade bezstykovej koľaje sa musí previesť v tesnej blízkosti 

zvarov, aby  bol zabezpečený čo najmenší odpad v prípade ďalšieho vyuţitia koľajníc. [4] 

                         

Obr. 18: Príklad styku koľaje s mostovou doskou na riešenej trati 
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6   Dokumentácia odstraňovaných stavieb 

6.1   Technická správa 

          Úsek je zloţený zo ţelezničných roštov dĺţky 25 metrov, ich stav umoţní 

odstraňovanie a vyberanie z lôţka bez problémov - je nutné odstrániť všetky spojky, aby bolo 

moţné rošty vyzdvihnúť. Uvoľňovanie spojok sa bude prevádzať postupne na úseku 50 

metrov pred pracujúcou súpravou, umoţníme tým lineárny priebeh vykonávaných prác. 

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať pri odstraňovaní roštu na 7 mostoch, ktoré sú na 

danom úseku, aby nedošlo k ich porušeniu alebo zničeniu, keďţe sa uvaţuje s ich vyuţitím pri 

budovaní cyklotrasy. Ďalej musí byť odstránené zábradlie na všetkých priepustoch, toto bude 

nahradené dočasným dreveným zábradlím, kvôli dodrţaniu bezpečnosti pri práci a z dôvodu, 

ţe stavba nebude oplotená, musíme zamedziť moţnému úrazu zo strany verejnosti. 

 

          6.1.1   Pokladač PKP 25/20.1i  

         Na znesenie roštu bude pouţitý hydraulický pokladač koľajových polí PKP 25/20.1i. 

Pokladač PKP 25/20.1i je zdvíhacie zariadenie určené pre pokládku koľajových polí 

o maximálnej dĺţke 25 metrov a hmotnosti 20 t na rozchode 1435 a 1520 mm. Pokladač 

pozostáva z ťahača Tatra T 815 Ţ, na tomto ťahači je uloţený predný diel konštrukcie 

mostového ţeriavu, zadná časť je uloţená na koľajovom podvozku. Stroj sa pohybuje na 

základe prenosu síl medzi pneumatikami ťahača a koľajnicami, hydraulický prítlak 

ţelezničných podvozkov zabezpečuje optimálne hodnoty trenia medzi pneumatikami 

a koľajnicami.[5] 

          Pracovné časti stroja sú poháňané hydraulickým pohonom. Stroj je moţné ovládať aj 

diaľkovo. Na ťahači T 815 Ţ je umiestnená elektrocentrála.[5] 

          Mostový ţeriav sa skladá z mostu, krákorca, mačiek, výkyvného ramena, portálu so 

ţelezničným podvozkom a závaţím, kabíny ţeriavnika a elektrickej a hydraulickej sústavy. 

Na moste tvoreného priehradovou konštrukciou je aj dráha pre pohyb mačiek. Skladá sa 

z troch dielov navzájom spojených čapmi. Krákorec je pokračovaním mostu, svojou 

konštrukciou umoţňuje vodorovné vychyľovanie pojazdnej dráhy mačiek. Ovláda sa 
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pomocou hydraulických valcov. Mačky sa pohybujú po vnútornej dráhe mostu a sú k nim 

pripevnené zariadenia na manipuláciu s koľajovým roštom. [5] 

          Výkyvné rameno je tvorené plnostenným nosníkom, ktorý je vzoprený o dráhu mostu 

v priestore mačky. Portál je tvorený dvoma obdĺţnikovými stĺpmi pripevnenými pomocou 

skrutiek a čapov ku mostu pokladača a kĺbovo ku ţelezničnému podvozku portálu. K portálu 

su pripevnené stabilizačné závaţia. V ţelezničnom podvozku sa nachádza automatické 

zariadenie, ktoré vyrovnáva portál pri práci v prevýšení. Kabína ţeriavnika je zavesená na 

moste a je premiestniteľná na obe jeho strany. [5] 

 

  

Obr. 19: Ukladanie roštov strojom PKP 25/20.1i  [5]            Obr. 20: PKP25/20.1i  [5]    

 

6.1.2   Postup búracích prác 

          Práce začnú v obci Svobodné Heřmanice a budú pokračovať smerom k Jakartoviciam. 

Ako prvé budú odpojené elektrické zariadenia v stanici. Tieto zariadenia budú odstraňované 

pomocou autoţeriavu. Elektrické zariadenia budú uskladnené na dočasnej skládke kde ich 

rozdelia na časti, ktoré sa ešte pouţijú pri iných stavbách a odvezú sa na sklad SŢDC a na tie, 

ktoré sa odvezú na skládku odpadu s prihliadnutím na charakteristiku odpadu (v prípade 

nebezpečného odpadu v súlade s zásadami ochrany ţivotného prostredia). 

          Práce budú pokračovať nasadením stroja PKP25/20.1i. Spojky sa uvoľňujú vţdy 

v úseku 50 m pred pracujúcou súpravou. Vytvorí sa sústava kde sa bude v prvej časti 

vyzdvihovať uţ uvoľnený rošt a pomocou mostového ţeriavu sa uloţí na pristavený vagón na 

konci súpravy. Ukladá sa na seba vţdy 5 kusov roštov. Sústava 3 vagónov sa prevezie 
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k dočasnej skládke, kde sa pomocou autoţeriavu rošty zloţia. Rozdelia sa podľa uvedených 

zásad v časti číslo 5 - Zásady organizácie búracích prác. Koľajové lôţko sa neupravuje ani sa 

doňho nijako ináč nezasahuje. Prevedie sa iba výmena kontaminovaných úsekov. 

          Práce na dočasnej skládke budú prebiehať súčasne s prácami znášania roštov, zároveň 

sa budú uţ rozdelené rošty odváţať zo skládky. 

          V stanici Jakartovice sa odstránia elektrické zariadenia ako posledné z dôvodu 

vyuţívania tejto stanice pri prevádzaní prác. 

          V prípade, ak by sa nepodarilo dohodnúť s vlastníkmi pozemkov ich prenájom, vyuţije 

sa varianta, s vytvorením dvoch súprav vagónov, kde jedna bude vţdy čakať v stanici 

Jakartovice a druhá sa bude nakladať. Keď sa prvá súprava naloţí, odvezie sa priamo na 

skládku SŢDC a druhá sa pristaví k nakladaniu, tým nám odpadne časť vytvárania skládky 

a medziskládky. 
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7   Návrh využitia zemného telesa 

            Ţelezničná trať sa nachádza v časti obklopená poľnohospodárskymi pozemkami 

a v časti blízko lesa. Celkovo pôsobí obklopujúce prostredie veľmi príjemne a je ukáţkou 

krásy kraja Opava. Dlhé zvlnené polia tiahnuce sa do diaľky, potok ktorý sprevádza na časti 

trať spolu s vysokými stromami, vytvárajú ideálne prostredie na rekreáciu a oddych. 

           Dnešná uponáhľaná doba zabúda na svoj vplyv na ţivotné prostredie, preto je veľmi 

dôleţité odstránenú trať a jej časti vhodne začleniť do prostredia. Na výber je niekoľko 

variant.   

7.1   Varianta A - Cyklotrasa 

 

 

Obr. 21: Vizualizácia varianty A - Cyklotrasa 
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          Variantou A je navrhnúť na existujúcom zemnom telese cyklotrasu. Vyuţije sa 

koľajové lôţko, ktoré sa čiastočne rozhrnie a zhutní. Na zhutnené kamenivo z koľajového 

lôţka sa dá geotextília a vrstva štrkopiesku, slúţiaca hlavne na vyrovnanie. Vrstva bude 

hrúbky 5 cm. 

          Cyklistická doprava prináša viacej pozitívnych aspektov a to zlepšovanie ţivotného 

prostredia, upevňovanie zdravia obyvateľstva a je prínosnou alternatívou automobilovej 

dopravy. Z týchto dôvodov je rozvoj cyklo - dopravy podporovaný a stretáva sa s priaznivými 

ohlasmi. [6] 

          Cyklistická doprava sa navrhuje vzhľadom na ostatných účastníkov dopravy ako 

spoločná alebo oddelená. V doprave spoločnej sú cyklisti vedený v spoločnom priestore 

s ostatnými účastníkmi dopravy, v doprave oddelenej sú vedený po pruhoch pre cyklistov 

v priestore mimo komunikácie alebo po samostatných cestách pre cyklistov mimo priestor 

komunikácie. [6] 

          Základná šírka jazdného pruhu pre cyklistov je 1,00 m. V pozdĺţnom sklone v stúpaní 

väčšom ako 6 % sa jazdný pruh rozširuje o 0,25 m. [6] 

          Cesty pre cyklistov vedené v samostatnej trase sa navrhujú ako dvojpruhové 

obojsmerné. Protismerné pruhy na jazdnom páse sa oddeľujú bezpečnostným odstupom 

a vodorovným dopravným značením. [6] 

                      

Obr. 22: Príklad vodorovného dopravného značenia na cyklotrase  
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          Návrhové prvky: 

          Pri projektovaní jazdných pruhov pre cyklistov alebo ciest pre cyklistov sa uvaţuje 

návrhová rýchlosť 20 km/h. Na úsekoch s klesaním sa uvaţujú vyššie hodnoty. [6] 

          Dĺţka rozhľadu pre zastavenie sa uvaţuje pre mokrý asfaltový povrch. Pri povrchu 

nespevnenom a v klesaní so sklonom  väčším neţ 5 % sa vzdialenosť potrebná na zastavenie 

predlţuje o 50 %. [6] 

 

Tab. 8: Dĺžka rozhľadu pre zastavenie [6] 

Návrhová rýchlosť km/h Doporučená najmenšia dĺţka rozhľadu v m 

20 15 

30 25 

 

          Pri návrhu polomerov oblúkov sa doporučuje pouţívať polomery vnútorného okraja 

pruhu väčšie ako 8 m, pri samostatných cestách 20 m. [6] 

          Najväčší pozdĺţny sklon pri cyklistických komunikáciach nemá presiahnuť v rovinatom 

alebo zvlnenom území 3 %, v pahorkatom území 6 % a v horskom území 8 %. Pri väčších 

sklonoch neţ 3 % sa majú ich dĺţky obmedziť podľa nasledujúcej tabuľky:  

Tab. 9: Vzťah hodnoty pozdĺžneho sklonu a dĺžky sklonu v rovinatom a mierne zvlnenom 

území [6] 

Sklon % Najväčšia dĺţka stúpania v m 

12 8 

10 20 

6 65 

5 120 

4 250 

≤ 3 neobmedzená 

 

          Základný priečny sklon je zvolený vzhľadom na pouţitý asfaltový povrch na 2%, aby 

bolo zaistené dostatočné odvodnenie.  
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          V celej dĺţke cyklotrasy je zaistená voľná výska najmenej 2,5 m , keďţe na existujúcej 

trati je zaistený prejazdný prierez pre vlak, nie je potrebné túto výšku nijako preverovať ani 

zabezpečovať. 

          Odvodnenie cyklotrasy: 

         Na odvodnenie sa vyuţije existujúce povrchové a podpovrchové odvodnenie ţelezničnej 

trate, priekopy sa prečistia a prípadné poruchy odstránia, uvaţuje sa aj s prečistením 

a ponechaním všetkých priepustov a mostov.  

          Kríţenie s inými komunikáciami: 

          Cyklotrasa sa kriţuje len s poľnými a jednou lesnou cestou, kriţovanie sa vyznačí 

vodorovným dopravným značením. Nájazdy na cyklotrase sa upravia kamenivom frakcie 32 – 

64 a zhutnia. 

          Vplyv na ţivotné prostredie: 

          Stavba nebude mať negatívny dopad na zdravie občanov ani na okolité ţivotné 

prostredie. Nebudú vybudované ţiadne konštrukcie, ktoré by dočasne alebo trvalo zasahovali 

do charakteru okolitého prostredia. Cyklotrasa tak isto nevyvolá vznik ochranných alebo 

bezpečnostných pásiem. 

          Napojenie na existujúce cyklotrasy: 

          Uvaţuje sa s napojením novo vybudovanej cyklotrasy na uţ existujúce a to v oboch 

obciach. V obci Jakartovice vedie cyklotrasa spolu s miestnou komunikáciou a napojenie na 

novovybudovanú stavbu, bude poza budovu ţelezničnej stanice. Nachádza sa tu úsek, kde 

nebude vybudovaný asfaltový povrch, preto sa táto časť upraví prostredníctvom kameniva 

frakcie 32 – 64 a a zhutní sa. 

          V obci Svobodné Heřmanice je v priestore, kde bude cyklotrasa končiť, spevnená 

plocha napojená na komunikáciu, zabezpečí sa iba nábeh z tejto plochy na novo vybudovanú 

stavbu. 

          Predpokladaná intenzita cyklistov je 80 cyklistov/h a v období sviatkov a prázdnin 120 

cyklistov/h. 
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          Táto stavba bude určená len pre cyklistov, pruhy budú šírky 1,00 m. Vzorový priečny 

rez je ako príloha č.4. 

                            

Obr. 23: Samostatná cesta pre cyklistov[6] 

          Bezpečnostný odstup protismerných pruhov sa môţe pri intenzitách niţších ako 120 

cyklistov/h v oboch smeroch vypustiť. [6] 

 

Tab. 10 :Ekonomické zhodnotenie varianty A 

Poloţka MJ Mnoţstvo Cena za MJ 

[kč] 

Celkom 

[kč] 

Vyňatie 

koľajových polí 

m 4235 100 424 000 

Rozobratie 

prejazdu 

ks 7 4600 33 000 

Rozobratie 

zaráţadla 

ks 1 3000 3000 

Demolícia 

oceľových 

konštrukcií 

t 6 3600 22 000 

Cyklotrasa m
2 

13 000 170 2 210 000 

Osadenie 

obrubníkov 

ABO 50/5/150 

m 8470 170 1 440 000 

Vodorovné 

značenie 

m 4235 17 72 000 

                                                                                                       Σ 4 204 000 
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          Ekonomické zhodnotenie: 

          Prepočtom varianty A, kde sa uvaţuje s vybudovaním cyklotrasy s uţívaním iba 

cyklistami, som určil pribliţnú cenu 4,2 mil. kč. Ceny sú zaokrúhlené a pribliţné, v prípade 

budovanie varianty A bude vypracovaný poloţkový rozpočet. 

 

                          

                     

Graf 1: Percentuálne zobrazenie nákladov podľa charakteru práce varianty A 
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7.2   Varianta B – cyklotrasa so zmiešaným uţívaním chodcov a 

cyklistov       

 

 

Obr. 24: Vizualizácia varianty B – cyklotrasa so zmiešaným užívaním 

 

    Varianta B je podobná variante A, rozdiel je v tom, ţe v druhej variante sa uvaţuje 

vytvorenie cesty so spoločným uţívaním chodcov a cyklistov. V tejto variante sa predpokladá 

dodrţanie všetkých zásad ako vo variante A. Taktieţ, bude cesty vytvorená rozhrnutím 

a zhutnením existujúceho koľajového lôţka. Na koľajové lôţko sa umiestni geotextília 

a vrstvy štrkopiesku frakcie 16 – 32. Povrch bude asfaltový hrúbky 10 cm. 

          Cesty pre spoločnú prevádzku cyklistov a chodcov majú mať šírku  ≥ 3,00 m. Ak 

intenzita na ceste prekročí hodnoty 180 chodcov/h a 150 cyklistov/h, rozšíri sa cesta na 4,00 

m alebo sa prevádzka cyklistov a chodcov oddelí. [6] 
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          Pri niţších intenzitách je moţné šírku zmenšiť. Navrhovaná cesta so zmiešanou 

prevádzkou bude mať šírku 3,50 m. Predpokladaná intenzita chodcov a cyklistov je 100 

chodcov/h a 80 cyklistov/h a cez sviatky a prázdniny 130 chodcov/h a 120 cyklistov/h.  

          Pre návrhové prvky, odvodnenie, kríţenie s inými komunikáciami, vplyv na ţivotné 

prostredie a napojenie na existujúce cyklotrasy, platia rovnaké zásady ako vo variante A. 

                                    

Obr. 25: Spoločné obojsmerné cesty pre chodcov a cyklistov [6] 

            Vzorový priečny rez  je ako príloha č.5. 

          Ekonomické zhodnotenie: 

          Prepočtom varianty B, kde sa uvaţuje s vybudovaním cyklotrasy so 

spoločným uţívaním cyklistami a chodcami, som určil pribliţnú cenu 4,7 mil. kč. Ceny sú 

zaokrúhlené a pribliţné, v prípade budovanie varianty B bude vypracovaný poloţkový 

rozpočet. 

                           

Graf 2: Percentuálne zobrazenie nákladov podľa charakteru práce varianty B 
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Tab. 11: Ekonomické zhodnotenie varianty B 

Poloţka MJ Mnoţstvo Cena za MJ 

[kč] 

Celkom 

[kč] 

Vyňatie 

koľajových polí 

m 4235 100 424 000 

Rozobratie 

prejazdu 

ks 7 4600 33 000 

Rozobratie 

zaráţadla 

ks 1 3000 3000 

Demolícia 

oceľových 

konštrukcií 

t 6 3600 22 000 

Cyklotrasa m
2 

15 000 170 2 550 000 

Osadenie 

obrubníkov 

ABO 50/5/250 

m 4235 210 890 000 

Osadenie 

obrubníkov 

ABO 50/5/150 

m 4235 170 720 000 

Vodorovné 

značenie 

m 4235 17 72 000 

                                                                                                       Σ 4 714 000 
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7.3   Varianta C – úplné zrušenie trate a začlenenie do okolitého 

prostredia 

 

 

Obr. 26: Vizualizácia varianty C - začlenenie zrušenej trasy do prostredia 

 

          Varianta C nepozostáva z návrhu ďalšieho vyuţitia koľajového lôţka alebo telesa 

násypu. Je to varianta, v ktorej sa pozostatok odstránenej trate úplne začlení do prostredia. 

          V prípade, ţe sa zvolí varianta C, práce na odstraňovaní ţelezničného zvršku sa predĺţia 

cca o 10-15 dní. Znesie sa nielen rošt, ale je potrebné aj odviesť kamenivo koľajového lôţka. 

Toto kamenivo sa podľa kvality rozdelí na kamenivo určené k ďalšiemu vyuţitiu a na to, 

ktoré sa určí ako nevhodné z dôvodu kontaminácie alebo opotrebované. Opotrebované 

kamenivo bude uskladnené a roztriedené na dočasnej skládke. Kontaminované kamenivo 

bude určené ešte v koľajovom lôţku a bude naloţené na nákladné automobily a odvezené ako 
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nebezpečný stavebný odpad. Jeho ďalšie uskladnenie alebo zneškodnenie, bude prejednané 

s ekológom. 

          Odstránia sa všetky konštrukcie ţelezničného zvršku, aj ţelezničného spodku. 

Konštrukcie mostov a priepustov sa rozbúrajú a stavebný odpad bude odvezený na skládku 

odpadu. Priepusty, ktoré sa vyuţívajú na prevedenie kanalizácie, sa ponechajú a prejedná sa 

s vlastníkmi kanalizácie odovzdanie do správy a údrţby. Mosty sa nahradia betónovou rúrou 

priemeru 1200 mm ak to bude moţné, ak nie, tak sa mostné konštrukcie ponechajú a ich 

správa sa prejedná s obcami na ktorých katastre mosty leţia. Celá trať sa upraví pomocou 

ťaţkej techniky. Buldozérom sa rozhrnú všetky násypy a prebytočná zemina sa prevezie do 

časti kde teleso trate vedie v záreze. Trať vedúca cez poľnohospodárske pozemky sa zavezie 

ornicou a vyseje trávou. Úsek vedúci cez lesný pozemok sa začlení prostredníctvom vhodne 

zvolenej výsadby nových stromov. Vzorový priečny rez je ako príloha číslo 6.  

          Pozemky, ktoré patria do správy SŢDC budú ponúknuté na predaj obci a v prípade 

nezáujmu o kúpu, vlastníkom susediacich pozemkov. 

           Ekonomické zhodnotenie: 

          Prepočtom varianty C, kde sa uvaţuje s úplným zrušením trate a s jej následným 

začlenením do okolitého prostredia, som určil pribliţnú cenu 2 mil. kč. Ceny sú zaokrúhlené 

a pribliţné, v prípade budovanie varianty B bude vypracovaný poloţkový rozpočet. 

 

                   

Graf 3: Percentuálne zobrazenie nákladov podľa charakteru práce varianty C 
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Tab. 12: Ekonomické zhodnotenie varianty C 

Poloţka MJ Mnoţstvo Cena za MJ 

[kč] 

Celkom 

[kč] 

Vyňatie 

koľajových polí 

m 4235 97 424 000 

Rozobratie 

prejazdu 

kus 7 4600 33 000 

Rozobratie 

zaráţadla 

kus 1 3000 3000 

Demolícia 

oceľových 

konštrukcií 

t 6 3600 22 000 

Odstránenie 

kameniva po 

rozobraní koľaje 

m
3 

7 000 132 924 000 

Rozprestretie 

ornice a výsev 

trávy 

m
2 

17 000 30 510 000 

Výsadba sadeníc 

stromov 

kus 100 1000 100 000 

                                                                                                       Σ 2 016 000 
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8   Porovnanie variant  

          Pri variantach A a B uvaţujem s vyuţitím koľajové lôţka stávajúcej trate. Varianta C je 

riešením kedy sa trať úplne zruší a priestor bývalej trate sa začlení do okolitého prostredia. 

Zvolil som si kritéria podľa ktorých sa budú varianty hodnotiť. Sú to tieto kritéria: technická 

náročnosť, ekonomická náročnosť a prínos pre okolité prostredie. Kritéria majú 10 bodov a tie 

som pridelil kaţdej variante podľa jej výhodnosti. A to takým spôsobom, ţe 1 bod je 

minimum a 10 bodov maximum. 

 

8.1   Technická náročnosť 

          V tomto kritériu som zohľadňoval najmä dostupnosť pouţitej techniky. Dobu trvania 

prác. Moţnosť prístupu na stavenisko, vplyv na okolité pozemky a dodrţanie zásad 

a predpisov zohľadňujúcich ochranu ţivotného prostredia. 1 bod znamená najniţšiu 

výhodnosť a 10 b najvyššiu . 

          Varianta A a B:  

          Tieto dve varianty vyţadujú pouţitie ťaţkej techniky, najmä stroja PKP 25/20.1i. 

Prenájom a prevádzka tohto stroja je ekonomický náročná. Ďalej sa vyuţijú stroje potrebné 

pri budovaní komunikácií.  V súčasnosti je vlastníkom týchto súprav SKANSKA a GJW 

Praha. Začlenenie cyklotrasy do prostredia nebude veľmi náročne vzhľadom na charakter 

súčasného stavu. Preto tie dve varianty získavajú po 4 body. 

          Varianta C: 

          Táto varianta vyţaduje pouţitie autoţeriavu pri demontáţi konštrukcií elektrického 

vedenia v oboch staniciach. Následne stroj PKP 25/20.1i. Ďalej sa uvaţuje uţ len s vyuţitím 

techniky pri rozprestieraní ornice a oseve. Začlenenie do prostredia, bude jednoduché. Táto 

varianta získava 6 bodov. 
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Graf 4: Bodové ohodnotenie na základe technickej náročnosti  

 

8.2   Ekonomická náročnosť 

          Kritérium ekonomickej náročnosti zohľadňuje náklady potrebné na prevedenie 

varianty. 

          Varianta A: 

          Varianta A je druhou najdrahšou variantou, náklady spojené s odstraňovaním trate 

tvoria 11 % celkovej sumy, čo je 470 000 kč. Náklady spojené s budovaním cyklotrasy tvoria 

89 % čo predstavuje sumu 3 721 900 kč. Celková orientačná cena tejto varianty je 4,2 mil kč. 

Túto variantu som ohodnotil 6 bodmi. 

          Varianta B: 

         Vybudovanie cyklotrasy so zmiešaným uţívaním chodcami a cyklistami je najdrahšou 

variantou. Odstraňovacie práce tvoria rovnaké percento ako v predchádzajúcej variante a to 

11 % -  470 000 kč. Budovanie nového stavu predstavuje 89 % celkovej sumy – 4 200 000 kč. 

Celková orientačná cena tejto varianty je 4,7 mil kč. Preto získava 5 body. 
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   Varianta C:  

          Varianta C je ekonomicky najvýhodnejšia. Odstraňovanie ţelezničného telesa tvorí 70 

% percent všetkých nákladov, čo predstavuje 1 400 000 kč. Začlenenie do okolitého územia 

tvorí 30 % celkov ceny – 610 000 kč. Celková orientačná cena tejto varianty je 2 mil. kč. 

Varianta získava 7 bodov 

 

                   

Graf 5: Bodové ohodnotenie na základe ekonomickej náročnosti 

 

8.3   Prínos pre okolité prostredie 

          V tomto kritériu sa hodnotí efektívnosť stavby, prístupnosť verejnosti, rozvoj územia a 

príleţitosti na oddych a relaxáciu. 

          Varianta A: 

          Efektívnosť cyklotrasy určenej výhradne pre cyklistov, nie je príliš vysoká. Náklady na 

stavbu nie sú omnoho niţšie ako pri variante B. Prístup pre verejnosť by bol vysoký a trendy 

dnešnej doby by uvítali vybudovanie cyklotrasy. Varianta A získava 6 bodov. 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Varianta A Varianta B Varianta C

6

5

7

Rady1



Bakalárska práca                                                                                                                         Daniel Sádecký 

48 
 

          Varianta B: 

          Efektívnosť výstavby cesty so zmiešaným uţívaním cyklistami a chodcami je veľmi 

vysoká. Vyuţitie starého koľajového lôţka je dobrým riešením úspory materiálu a tým 

zniţovaním nákladov. Varianta získava 10 bodov. 

          Varianta C: 

           Prínos tejto varianty svojmu prostrediu by nebol veľmi veľký. Výhodný by bol iba pre 

vlastníkov priľahlých parciel tým, ţe sa uvaţuje s odpredaním pozemku. Pre širšiu verejnosť 

by nemala táto varianta väčší úţitok. Preto získava 5 bodov. 

 

              

Graf 6: Bodové ohodnotenie na základe prínosu pre okolité prostredie 

 

8.4   Bodové vyhodnotenie 

          Varianty A,B a C som ohodnotil podľa ich výhodnosti. Maximálny počet bodov je 10, 

čo znamená, ţe varianta je veľmi výhodná a 1 bod znamená najmenej výhodné riešenie. 

Maximálny počet bodov je 30 a minimálny 3. Získané body a výsledok hodnotenia ja 

v nasledujúcej tabuľke. 
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Tab. 13: Bodové vyhodnotenie variant 

Varianta A B C 

 Získané body 

Technická 

náročnosť 

4 4 6 

Ekonomická 

náročnosť 

6 5 7 

Prínos pre 

okolité 

prostredie 

6 10 5 

Σ 16 19 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalárska práca                                                                                                                         Daniel Sádecký 

50 
 

9   Záver 

          Najmenej vhodnou variantou je varianta A. V prípade, ţe sa rozhodneme vybudovať na 

existujúcom koľajovom lôţku cyklotrasu, nebolo by príliš efektívne vybudovať trasu určenú 

výhradne pre cyklistov. Varianta získala 16 bodov z moţných 30. 

          Varianta C je vhodnejším riešením ako varianta A. Z toho dôvodu, ţe je ekonomicky 

najmenej náročná a získali by sa pozemky ktoré by sa mohli vyuţívať spolu s okolitými 

plochami. Táto varianta je veľmi priaznivo pôsobiaca na ţivotné prostredie. Varianta získala 

18 bodov. 

          Najvhodnejšou variantou je varianta B. Predpokladá sa vysoký záujem o vyuţívanie 

tejto cyklotrasy či uţ chodcami, korčuliarmi a cyklistami. Bola by vhodným prostredím pre 

relaxáciu a oddych. Trasa by sa mohla vyuţívať na organizovanie rôznych športových akcií 

a bola by veľkým prínosom pre svoje okolie. Varianta získala 19 bodov. 

 

                  

Graf 7: Celkové bodové vyhodnotenie variant 
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