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ANOTACE 

Cílem této bakalářské práce bylo v rozsahu územně technické studie návrh 

variantních řešení kolejového napojení nové průmyslové zóny v Mankovicích na stávající 

regionální trať Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou. V úvodní části je dle 

získaných podkladů a vlastních poznatků popsáno zájmové území a stávající stav 

regionální trati. Při návrzích byl brán ohled na okolní plochy, stávající objekty v 

souvislosti k možnostem výškového a směrového vedení trasy vlečkové koleje. Navržené 

varianty jsou následně porovnány dle technických, provozních a ekonomických hledisek 

včetně posouzení možnosti využití dálničního přivaděče pro silniční napojení na D1. 

Klíčová slova: průmyslová zóna; návrh napojení; železniční vlečka; varianta. 

 

ANNONATION 

The aim of the bachelor thesis was to propose in the extent of the territorial - 

technical study variant solutions of a railroad connection of the new industrial zone 

Mankovice to the current regional line Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou. In 

the introduction the character of the area of interest and the state of the current railway 

with the respect to the gained finding were described. When projecting, surrounding areas 

and current buildings were considered with regard to the possibilities of the altitudinal and 

directional leading of the railway siding. The proposals were subsequently compared 

regarding the technical, operational and economic perspectives including the evaluation of 

the possibility of using the slip road for the road connection to D1. 

Keywords: Industrial Zone; Propsal to Connecting; Railway Siding; Variant. 

ANNOTATION 
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Seznam použitého značení 
BP – Bakalářská práce 
Bpv – Výškový systém: Balt po vyrovnání 
ČOV – Čistírna odpadních vod 
JŽM – Jednotná železniční mapa 
m.n.m.  – Metry nad mořem 
SDC – Správa dopravní cesty 
SŽDC  – Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
S-JTSK – Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
RPDI – Roční průměr denních intenzit 
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic 
Žst.. – Železniční stanice 
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1. Úvod 

Železniční doprava v 1. polovině 19. století ovládla většinu přeprav nákladů nejen 

na území nynější České republiky. Výstavba železnic byla snazší, levnější, dostupnější 

a především byla rychlejší než ostatní druhy dopravy. Po tomto dominantním období do 

období 2.poloviny 20. století, kdy již nebyla schopná přepravovat zásilky vyšší rychlostí, 

začala ji nahrazovat doprava silniční, která operativněji umožňovala splňovat požadavky 

kladených na přepravu. Obzvláště největšího poklesu znamenala 90. léta 20. století po 

pádu totalitních systémů v postkomunistických zemích po otevření hranic, a tím 

obrovského nárůstu konkurence.  

Zvýšením silniční dopravy se také zvyšují negativní dopady svým provozem na 

životní prostředí. Proto je v současnosti prioritou podpora dopravních systémů příznivých 

k životnímu prostředí, snižování spotřeby neobnovitelných zdrojů energie, snižování 

emisí, hladin hluku či omezení kontaminace vodních zdrojů a půd tím, že bude snahou 

převedení části silničních přeprav na ekologičtější železniční dopravu.  

Úkolem této práce je posouzení vhodnosti napojení dle územních plánů vytvořené 

nové průmyslové zóny v Mankovicích vlečkovou kolejí na stávající regionální trať 

Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou.   

2. Identifikační údaje stavby 

Název stavby Návrh napojení průmyslové zóny na trať 

Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou 

Místo stavby: Mankovice 

Traťový úsek 1961 

Definiční úsek: 18  

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Nový Jičín 

Pověřený OÚ:  Odry 

Katastrální území: 691534 Mankovice, 

Obecní úřad: Mankovice 
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3. Popis zájmového území 

3.1. Obecné informace 

Průmyslová zóna, která je předmětem napojení se nachází v obci Mankovice. 

Mankovice jsou územně začleněny pod okres Nový Jičín a náleží pod Moravskoslezský 

kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Odry. Obec Mankovice se rozkládá 

asi jedenáct kilometrů severozápadně od Nového Jičína a šest kilometrů jihovýchodně od 

města Odry.  

Dle platných Územních plánů Mankovic [01] vydaných v roce 2010 byla 

vytvořena nová zastavitelná plocha určená pro průmyslovou výrobu, která by mohla být 

pro obytné území obtěžující. Výhodou této lokality je, že se nachází se mimo zastavěnou 

obytnou část obce. Od zastavěné části je oddělena tělesem dálnice D1. 

 

 

Obrázek č.01  : Mapa Mankovice -  Průmyslový zóna 

 

Průmyslový zóna 
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3.2. Doprava 

3.2.1. Silniční doprava 

Obcí Mankovice prochází důležitá dopravní cesta dálnice D1 (dřívější značení 

D47). V roce 2010 byl dokončen sjezd z dálnice s označením exit 321,  který je napojen 

na silnici III.  třídy  III/04734. Silnice je spojnicí: Kunín – Suchdol nad Odrou –

 Mankovice – Odry. V místě exitu byla silnice pozměněna na silnici I. třídy. Nyní je 

v úseku od křížení s dálnicí až po exit vedena pod číslem I/441. Od exitu na Mankovice 

zůstává původní  III/04734. V místě průmyslové zóny je silnice navržena v kategorii S 7,5 

s návrhovou rychlostí 70km. Přibližná vzdálenost sjezdu z dálnice od areálu je 

cca. 1,2 km.   

Dle výsledků sčítání celostátní dopravy v roce 2010 [11] na silnici 

III/04734 dosáhl roční průměr denních intenzit RPDI všech motorových vozidel v obou 

směrech 1888 vozidel / 24 hodin. . Hodinová intenzita dopravy padesátirázová intenzita 

dopravy všech vozidel byla stanovena hodnotou 230 vozidel / hodinu. 

 

 

Obrázek č. 02: Situace – dopravní sítě 
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3.2.2. Železniční doprava 

Danou lokalitou vede normálně rozchodná železniční regionální trať Suchdol nad 

Odrou - Budišov nad Budišovkou. Provoz na této trati byl zahájen 15.10.1891. Poslední 

větší rekonstrukcí prošel v roce 1969. Železniční stanice Suchdol nad Odrou je napojena 

na celostátní trať Česká Třebová  – Přerov – Bohumín, která je součástí III. tranzitního 

železničního koridoru Cheb – Praha – Ostrava – Mosty u Jablunkova. 

Dle Územních plánů Mankovic [01] je podél průmyslové zóny ze směru od dálnice 

vymezena územní rezerva pro koridorovou vysokorychlostní trať v celkové šíři 200 m. 

V tomto území je nepřípustné využití, které by znemožňovalo budoucí realizaci. 

 

 
     Legenda: 

 

 

 
 

 

 

 

Obrázek č. 03: Výřez z Územních plánů obce Mankovic - doprava 
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3.3. Ochranná pásma  

Mimo ochranného pásma pro vysokorychlostní trať je okrajem hranice areálu 

kratší strany ve směru od kafilérie k dálnici vedeno bezpečnostní ochranné pásmo 

vysokotlakého plynovodu VTL v šíři 80 m. Celé zájmové území se nachází ve 

vyhlášeném hygienickém ochranném pásmu sousedící kafilérie. [01]  

3.4. Geomorfologické poměry 

Podle regionálního členění reliéfu [02] náleží zájmové území do 

geomorfologických jednotek (od nejvyšší k nejnižší): 

 

Tabulka. 01: Zařazení zájmového území do geomorfologických jednotek 

Systém Alpsko-himalájský systém 

Subsystém Karpaty 

Provincie Západní Karpaty 

Subprovincie Vněkarpatské sníženiny 

Oblast Západní Vněkarpatské sníženiny 

Celek Moravská brána 

Podcelek Oderská brána 

Okrsek Oderská niva 

 

Oderská niva, střední část Oderské brány, je rovina na mladopleistocenních 

a holocenních sedimentech. Šířka nivy je cca. 2,5 km. V údolní  nivě jsou četné rybníky 

a volné meandry. Na nivu navazují zvýšené okraje říčních teras a terasových plošin. 

3.5. Geologické poměry 

Zájmové území se dle geologické mapy nachází v údolní nivě řeky Odry. Niva 

řeky je převážně tvořena kvartérními nivními sedimenty, které jsou zastoupeny hlinitými, 

písčitými a štěrkovitými zeminami. Při okrajích těchto sedimentů se místy objevují 

terasové písky a štěrky hlavní terasy. V místech drobných přítoků do řeky, které tvoří 

výplavové kužely, jsou sedimenty smíšené převážně jemnozrnné.  
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Severně od obce Mankovice je území tvořeno zpravidla eolickými sprašovými 

hlínami holocénního stáří, místy s hrubší klastickou příměsí. Jen ojediněle je možné 

zastihnout na přechodu nivních a sprašových zemin písčito-hlinité až hlinito-písčité 

sedimenty. 

Na úpatí pod vrchem Pohoř je možné zastihnout kvartérní kamenité až hlinito-

kamenité sedimenty, místy s celými bloky a eolickou příměsí. Vrch Pohoř je budován 

karbonskými sedimenty hradecko-kyjovického souvrství. Z větší části jsou karbonské 

sedimenty tvořeny jílovitými břidlicemi, prachovci a drobami. 

3.6. Hydrogeologické poměry 

Území je odvodňováno řekou Odrou a jejími drobnými přítoky. Oblast říční nivy 

spadá do zaplavované oblasti a spadá do oblasti tzv. stoleté vody. Území, kde jsou 

navrhovány trasy vlečkové koleje, je od záplavových oblastí chráněno jen násypovým 

tělesem stávající regionální trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou.  

Písčité štěrky a hrubozrnné písky vytvářejí průlinově propustný hydrogeologický 

kolektor o proměnlivé mocnosti. Transmisivita sedimentů je vysoká, s koeficientem 

v řádu nad 1.10-3 m2/s. [03], [12]. 

 

 

Obrázek č. 04: Výřez z mapy záplavových území 
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3.7. Přírodní poměry  

Zájmová oblast leží na území Přírodního parku Oderské vrchy. Svahy Oderských 

vrchů pokrývají rozlehlé smíšené lesy. Součástí Oderských vrchů je území Pohořské 

vrchy. Mezi tyto vrchy patří vrcholek Pohoř (475 m n.m.) a vrcholek Olšová 

(475 m n.m.). Tyto vrcholky se nachází v  těsné blízkosti severozápadně od zájmové 

lokality průmyslové zóny. Les rozprostírající se po svazích Pohoře se nazývá Dubový 

vrch. V roce 2001 byla na úbočí Pohořského vrcholku a kolem oderských rybníků 

otevřena naučná stezka "Stříbrný chodník".  
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4. Stávající stav 

4.1. Průmyslový areál 

Nový průmyslový areál průmyslové zóny, který je předmětem návrhu napojení se 

nachází severozápadně od obce Mankovice směrem na Odry v těsné blízkosti stávajícího 

areálu asanační firmy Agris spol. s r.o. Od zastavěné části obce je zóna oddělena 

dálničním tělesem.   

 Území pro průmyslovou výrobu a sklady se nachází ve mírně skloněném terénu 

terasy říční nivy. Svah je skloněn přibližně 5% směrem ke komunikaci. Plocha tohoto 

území o půdorysných rozměrech přibližně 280 x 165m činí přibližně 4,7 ha. Plocha se 

nachází  v nadmořské výšce 275÷300m n.m. (Bpv). Nejníže u přiléhající komunikace. 

Územím protéká v podélném směru vodoteč, přibližně ve vzdálenosti 36 m od hranice s 

přiléhající kafilérií. Poblíž propustku pod silnicí směrem k dálničnímu přivaděči se 

nachází stavba kaple a kamenný kříž. Kaple i kříž jsou obklopeny vzrostlými stromy.  

Pod areálem za přiléhající silnicí se také nachází územní rezerva pro průmyslovou 

výrobu a sklady o přibližných půdorysných rozměrech: 250 x 160 m. Pro toto území 

nebylo uvažováno s připojením. 

4.2. Popis trati 

Železniční trať Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou, na kterou se bude 

vlečka napojovat, je jednokolejná regionální neelektrifikovaná trať. Provozovatelem této 

trati  je SŽDC, s.o. . 

Podkladem pro získaní informací o této trati mi byla poskytnuta: 

- digitální i tištěná mapa JŽM v rozsahu cca. km 5,000 až km 8,000, 

- pasport trati - skladba železničního svršku, sklonové, směrové poměry trati,  

- nákres přilehlých železničních stanic: žst. Suchdol nad Odrou, žst. Odry. 

Celková stavební délka traťové koleje je 39,350 km. Pro řešení návrhů napojení 

byl vyspecifikován jen zájmový úsek v km 6,000 až km 7,373.  Největší traťová rychlost 
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celé trati je proměnlivá. Pohybuje se v rozmezí 30÷60 km/h. V zájmovém úseku km 

6,000÷7,373 trati dosahuje rychlosti 60km/h. 

 

Stávající sklonové poměry v zájmovém úseku: 

Staničení  km 6,100 km 6,500 km 6,700 km 7,100 km 7,373 

Výšková úroveň [m n.m.] 273,841 275,792 276,627 278,118 279,964 

Sklon [‰] 3,66 +4,88 +4,18 +3,73 +6,80 6,13 

Poloměr zaoblení [m] 4000 4000 4000 4000 4600 

Výškové hodnoty jsou vztaženy k temeni kolejnice. Výškový systém: Bpv.  

4.3. Železniční svršek 

Stávající železniční svršek v zájmovém úseku tvoří: 

- kolejnice tvaru T (h=150mm), rok vložení: 1969, 

- betonové pražce typu SB5, SB 3/4, ojediněle je vložen dřevěný pražec, 

- nepřímé podkladnicové upevnění, pomocí rozponových podkladnic, svěrek, 

- štěrkové lože. 

 

 

Obrázek č.05  : Stávající železniční svršek 
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4.4. Železniční spodek, stavby železničního spodku 

Projektová dokumentace železničního spodku nebyla dostupná. Dle odhadu 

z prohlídky výška násypů dosahuje cca. max. 2m. Dle prohlídky trati a poskytnutých 

dokumentů byly zjištěny tyto stavby železničního spodku (v pořadí dle staničení objektu 

na trati): 

- trubní propustek o světlosti 600 mm v km 6,085,  

- kolmý přejezd v km 6,260 při křížení s polní cestou zabezpečený pouze 

výstražným křížem, 

- trubní propustek o světlosti 1000 mm v km 6,605 převádějící vodoteč z místní 

ČOV a odvádějící vodu z odvodňovacích příkopů. Čistírna se nachází pod 

areálem stávající kafilérie v sevření ze severu pozemní komunikací III/04734 

a z jihu železniční tratí. 

- šikmý přejezd v km 7,244 při křížení s pozemní komunikací zabezpečený 

světelný signalizačním zařízením. 

 

← Odry  Suchdol n. O.→ ← Suchdol n. O.  Odry.→ 

  

Obrázek č. 06  :Přejezd v km 6,260  Obrázek č .07 : Trubní propustek v km 6,605 
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↑ Odry ↑ ↑ Suchdol n. O ↑ 

  
Obrázek č. 08  : Přejezd v km 7,244 Obrázek č. 09 : Přejezd v km 7,244 

4.5. Inženýrské sítě 

Stávající trať v zájmovém úseku křižují nebo se v blízkosti trati nacházejí tyto 

inženýrské sítě: 

- nadzemní sdělovací vedení  v km 6,257,  

- nadzemní neidentifikované vedení podél pravé strany trati ve směru staničení 

cca. od km 6,655 do km 7,205. 

- nadzemní vedení vysokého napětí 22kV v km 6,570, 

- podzemní vedení plynu v km 6,953, 

- nadzemní vedení vysokého napětí 22kV v km 6,066 

Podél levé  strany  trati jsou v tělese násypu vedeny kabely sdělovacího zařízení. 
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5. Návrh řešení 

Pro daný úkol byly navrženy celkem tři varianty. První dvě jsou řešeny dle 

možnosti napojení ze směrů od přilehlých železničních stanic. Pro obě varianty byla 

zpracována výkresová dokumentace v rozsahu: 

- přehledné situace, 

- výkresu podélného profilu trati jako průkaz umožnění výškového vedení trasy 

-  a výkresu vzorového příčného řezu jako charakteristické úpravy zemního 

tělesa v násypu.  

Třetí varianta je rozšířenou variantou druhé, kde je navržená objízdná kolej. Tato 

varianta je jen zapracována ve výkresu situace navržených variant.  

5.1. Společná řešení pro varianty  

5.1.1. Průmyslový areál 

V době zpracování této BP byly známé jen informace, že na území pro výrobu 

a sklady, navržené dle Územních plánů Mankovic, má být realizována stavba určená pro 

výrobu a skladování pracích a čišících prostředků pro profesionální použití [01]. Nebyl 

znám ani projektant, ani předběžné návrhy rozmístění výrobních, skladových, 

administrativních budov, příjezdových komunikací či odstavných ploch. Proto bylo 

navrženo jen idealizované půdorysné schéma areálu, resp. umístění skladové budovy 

s nakládací rampou pro konkrétnější řešení. Pro toto řešení pak bylo navrženo kolejiště. 

Protože je svah terénu nakloněn ve směru ke stávající komunikaci, je nutné 

výškově upravit terén areálu pro možné umístění kolejiště. Kolejiště i skladová budova 

byla umístěna ve směru podélné strany souběžně s hranicí stávajícího areálu kafilérie, 

mimo podél protékající vodoteč. Bylo snahou i vést kolejiště opodál stávajícího objektu 

kaple. Tím tak došlo k umístění kolejiště i s budovou do středu plochy areálu. Vhodnou 

úpravou by bylo přeložení stávající protékající vodoteče. Přeložením by mohlo dojít 

k vhodnějšímu osazení kolejiště ze středové části více k okrajovým, kde by tak nebyl 

dominantním objektem. I v případě, že by kolejiště bylo osazeno v navrhované poloze, 

muselo by dojít alespoň částečnému přeložení vodoteče v dolní části areálu. Důvodem 
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k přeložení jsou výškové úpravy v areálu pro osazení kolejiště – vedení trati v zářezu. 

Proto bude nutné přeložit vodoteč tak, aby se s novou tratí nekřížila.  

Předpokládanou přepravou byla uvažována přeprava kusových balených zásilek 

a zásilek na paletách. V dalších stupních projektové dokumentace by bylo již nutné znát 

přesně dané půdorysné rozmístění budov, výškové umístění areálu, druh a množství 

přepravovaného sortimentu pro ověření dostačujících délek kolejí pro vlakové soupravy. 

5.1.2. Ochranné pásmo dráhy 

Dle zákona o drahách [04] bude podél trati vymezený prostor ochranného pásma 

po obou stranách dráhy svislou plochou vedenou u vlečky 30m od osy krajní koleje. 

V tomto prostoru je možné zřizovat a provozovat uvedené stavby v zákoně jen se 

souhlasem drážního správního úřadu za podmínek jím stanovených.  

5.1.3. Prostorové uspořádání - Průjezdný průřez 

Dle vyhlášky č. 177/1995 Sb [05] vlečka musí mít prostorovou průchodnost 

určenou průjezdným průřezem odpovídající obrysu drážního vozidla používaného na 

vlečce. Pro návrh byl uvažován základní průjezdný průřez tvaru Z-GC pro maximální 

rychlost jízdy na trati 40km/h pro přechodnost drážního vozidla. 

5.1.4. Všeobecné řešení sklonových poměrů  

Výškové řešení je dáno: 

- na jedné straně umístěním odbočné výhybky ve stávající trati,  

- na druhé straně výškovým osazením zhlaví v průmyslovém areálu, popř. 

výškovým vedením křižující silnice III/04734.  

Výškopis nově uvažovaného areálu nebyl v době zpracování této BP znám. Nebyla 

známa ani výšková úroveň komunikace. Proto byla odhadnuta přepokládaná přibližná 

výšková úroveň osazení stávající silnice v místě křížení s tratí vlečky 279 m n.m. [13]. 

Dle výškového osazení areálu by muselo dojít i k výškovým úpravám na křižující 

komunikaci III/04734. Výškové osazení je nutné koordinovat i s sklonovými poměry 

jednotlivých vypracovaných variant, které by umožňovaly osadit areál ve vyšších 

úrovních nadmořské výšky.  
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5.1.5. Odevzdávkové kolejiště  

Jako nejvýhodnější provozní variantou umístění odevzdávkového kolejiště je 

umístění přímo v obsluhovacích přilehlých stanicích v žst. Suchdol nad Odrou, popřípadě 

v žst. Odry. Tato volba se navrhuje i z důvodu stísněných poměrů na trati mezi stanicí 

i průmyslovým areálem, ale i z stísněných poměrů v samotném průmyslovém areálu. 

Stísněné poměry mohou být jak z prostorových pro zajištění dostatečné délky pro posun 

vlakových souprav, tak i z důvodů sklonových, kdy je nemožné dodržet podélný sklon 

(0‰ - 1‰), nutný pro stání a odstavování drážních vozidel. 

V této práci bylo v první a druhé variantě rozkresleno možné umístění 

odevzdávkového kolejiště v průmyslovém areálu. Z důvodu neznámého přesného druhu 

a množství převáženého sortimentu, bylo navrženo kolejiště pro nakládku, vykládku 

sortimentu a přesunů vlakových souprav o třech kusých kolejích v maximálních délkách. 

Osová vzdálenost mezi kolejemi je 5000 m. Délky byly navrhnuty dle prostorových 

poměrů v areálu. Koleje byly ukončeny před hranicí bezpečnostního ochranného pásma 

VTL plynovodu procházejícího na konci areálu. Hlavní kolej č. 101 v areálu je navržena 

jako objízdná kolej, kolej č. 102 je určena pro nakládku a vykládku a kolej č. 103 je pro 

odstavení vlakové soupravy. Přejezd mezi objízdnou a nakládkovou kolejí je umožněn 

vloženými jednoduchými  jednostrannými výhybkami J49-1:7.5-190.  

5.1.6.  Nakládková a vykládková rampa 

Pro umožnění vykládky a nakládky se zbožím by se zřídila u koleje určené 

k vykládce u objektu skladu boční nakládací rampa. Rampa může být navržená pro 

kombinovanou nakládku a vykládku. Jak pro překládku na železniční vozy, tak tvarově 

přizpůsobená i pro dopravu silniční s nakládkou na kamiony. Pro silniční dopravu by bylo 

vhodné do rampy osadit nakládací vyrovnávací můstky k vyrovnání výškového rozdílu 

a k přemostění vzájemného odstupu ložné plochy nákladního automobilu a rampy 

skladového objektu. Výška horní plochy u boční rampy je navrhována 1 100 mm nad 

temenem přilehlé kolejnice. V případě boční rampy se zřizuje ve výšce 1 300 mm nad 

temenem kolejnice. Vzdálenost boční rampy od osy přilehlé koleje je 1 725 mm.  
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Pro bezpečný pohyb osob a manipulací s materiálem musí být zachován volný 

schůdný a manipulační prostor. Případné sloupky zastřešení či zábradlí musí být na rampě 

umístěny do výšky 3050 mm a šířky 3000 mm od osy přilehlé koleje. 

5.1.7. Železniční svršek 

V kolejích je navržen železniční svršek dle předpisu SŽDC S3 [06] na maximální 

pojezdovou rychlost 40km/h jako nepřímé upevnění kolejnic ve skladbě: 

- kolejnice tvaru S49 (h=149mm), 

- kolejnicové podpory - pražce s rozdělením typu „c“ v osových vzdálenostech 

674,5mm: 

o dřevěné pražce v obloucích o poloměru 190 m, v úsecích rozšíření 

rozchodu koleje před a za obloukem a ve výhybkách, 

o betonové pražce SB 8P v přímých úsecích, 

- žebrové podkladnice : 

o S 4 s tuhými svěrkami ŽS4 na dřevěných pražcích, 

o S 4pl s tuhými svěrkami ŽS4 na betonových pražcích.   

- ručně ovládané výhybky tvaru S49, 

- kolejové lože ze štěrku frakce 32/63 tloušťky min. 200mm pod ložnou plochou 

dřevěného pražce, 250mm pod betonovým pražcem v šířce 1700 mm od osy 

koleje na každou stranu, 

- drážní stezky po obou stranách kolejového šířky 400mm pro pohyb drážních 

zaměstnanců budou obsypány štěrkem frakce 16/32mm. 

Na stávající regionální trati jsou použity kolejnice tvaru T, proto by bylo nutné 

vložit před a za odbočnou výhybkou přechodové kolejnice z tvaru T na tvar S49, resp. S49 

na tvar T uložených na betonových pražcích. 

 



Bakalářská práce 

 

24 

x 

Obrázek č. 10 : Detail sestavy upevnění železničního svršku na dřevěném pražci 

 

Obrázek č. 11 : Detail sestavy upevnění železničního svršku na betonovém pražci 

V areálu, kde by kolej byla součástí zpevněných ploch, bude navržen svršek 

v přejezdové úpravě pro pohyb silničních a manipulačních vozidel. Skladba by byla 

řešena až v souvislosti a v koordinaci s projektem stavby průmyslového areálu. 

5.1.8. Rozchod koleje, rozšíření rozchodu koleje 

Trati jsou navržené jako normálně rozchodné. U všech variant je na trati navržen 

směrový  kružnicový oblouk o poloměru 190 m. U kružnicového směrového oblouku je 

navržený zvětšený rozchod o hodnotu rozšíření rozchodu koleje 12mm. Rozšíření 

rozchodu koleje v oblouku bez přechodnice se provádí v přilehlé přímé koleji posunutím 

vnitřního kolejnicového pásu ke středu oblouku. Výběh rozšíření se v oblouku bez 

přechodnice se provádí v přímé přilehlé koleji. Standardně je rozchod rozšiřován změnou 

rozchodu 1mm na 1 m délky koleje. Mezní hodnota změny je 2mm na 1 m délky, 

maximálně 3mm na 1 m délky [07]. 
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Výpočet rozchodu koleje 

mmmm
R

u 126,1126
190

7150
26

7150
1 ≅=−=−=∆  

5.1.9. Železniční spodek 

Varianty nové vlečkové koleje jsou mimo areál navržené na novém násypu 

zemního tělesa. Zemní pláň nového náspu je řešena v jednostranném příčném sklonu 5%. 

Základní vodorovná šířka pláně tělesa železničního spodku nových jednokolejných tratí 

normálního rozchodu v širé trati musí být nejméně 6 m. V obloucích bez převýšené koleje 

se pláň tělesa nerozšiřuje. Zemní těleso železničního spodku musí zajišťovat stanovenou 

únosnost a musí být zřízeno tak, aby statické i dynamické účinky vyvolané provozováním 

drážních vozidel a klimatické vlivy nezpůsobovaly trvalé deformace a nenarušovaly  

stabilitu tělesa. Železniční spodek je navržen v souladu s přepisem SŽDC S4 [08].  

Zemní těleso musí být vybudováno z materiálu, které zajistí jeho trvalou únosnost 

a stabilitu. Nejvhodnějším materiálem jsou nezvětrávající horniny skalního podkladu. 

Dalším vhodným materiálem jsou nesoudržné a nenamrzavé zeminy. V případě budování 

násypu ze soudržných, nepropustných a namrzavých zemin, bude násypové těleso 

založené na konsolidační vrstvě s odvodňovacími rýhami z propustného a nenamrzavého 

materiálu. Svahy budou opatřeny ochranou vrstvou ze nenamrzavé zeminy a na povrchu 

zeminou vhodnou k zatravnění. S touto variantou bylo uvažováno v této práci.  

Volba použitého materiálu pro výstavbu náspového tělesa musí být provedena na 

základě geotechnického průzkumu, odběrů vzorků a výsledků laboratorních zkoušek. 

V průzkumu jsou používané základní destruktivní a doplňkové nedestruktivní metody.  

Budovaný násyp se zřizuje ze sypanin po vrstvách. Tloušťka jednotlivých vrstev se 

stanoví dle použité sypaniny a zvoleného zhutňovacího stroje. 

Svahy násypu do výšky 6,0 m budou v jednotném sklonu v závislosti na druhu 

použité zeminy. Ze zemin nesoudržných ve sklonu 1:1,25 až 1:1,75, v případě ze soudržné 

zeminy ve sklonech 1:2 až 1:2,5.  

Rozšíření stávajících násypů se může realizovat až po odhumusování a vytvoření 

svahových stupňů, které jsou nezbytné pro zajištění stability přisypávky. Svahové stupně 
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musí mít minimální šířku 1,0 m a provedené ve sklonu 1-2%. Svislé stěny stupňů musí mít 

maximální výšku 0,75 m. Technologie hutnění se stanoví dle zhutňovacích zkoušek.  

Nové násypové těleso železničního spodku musí být chráněno před nepříznivými 

účinky povrchových a podzemních vod odvodňovacím zařízením. Těleso se musí opatřit 

vhodně umístěnými odvodňovacími propustky, navrženými dle hydrotechnických výpočtů 

a povrchovými odvodňovacími prvky podél nové trati . 

V průmyslovém areálu by kolejiště bylo vedeno již v zářezu. Mocnost a rozsah 

zářezu se bude odvíjet od sklonových možností vedení vlečkové koleje od stávající trati až 

k hranici areálu v koordinaci s projektem průmyslového areálu dle osazení stavebních 

objektů. Samotný zářez v areálu ani zabezpečení svahů zářezového tělesa není předmětem 

této práce. Prostorově nejvhodnější variantou zajištění svahů by bylo vybudování 

zárubních zdí ze železobetonu či gabionových drátokamenných prvků pro přenesení 

zemních tlaků.  

5.1.10. Zarážedla 

Na konci odvratných kolejí se osadí kolejnicové zarážedlo. Zarážedlo se osadí i na 

koncích kusých kolejí v areálu. Před nárazníky zarážedla se na kolejnice ve vzdálenosti 

1500mm připevní příčný pražec. 

5.1.11. Přejezd 

V místě křížení vlečkové koleje se silnicí III/04734 je navržen nový úrovňový 

přejezd. Způsob zabezpečení provozu na přejezdu by se měl ověřit a stanovit na základě 

dopravní intenzity. Dopravní intenzita se vyjadřuje dopravním momentem přejezdu. 

Dopravní moment je počítán jako součin intenzity silničního provozu na pozemní 

komunikaci, deseti hodinami a průměrné intenzity provozu na železniční trati za 24 hod. 

Protože se jedná o novostavbu, použije se pro výpočet dopravního momentu výhledová 

padesáti-rázová intenzita dopravního proudu. Přejezd jednokolejné trati s traťovou 

rychlostí nižší nebo rovnou 60 km/h, jehož dopravní moment přejezdu nepřesáhne 

hodnotu 10 000, může být zabezpečen pouze výstražným křížem. I když není přesně znám 

počet vlakových posunů, předpokládám, že by dopravní moment neměl překročit tuto 
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mezní hodnotu pro návrh zabezpečení výstražným křížem [04]. Předběžně je tedy 

uvažováno zabezpečení jen výstražným křížem. 

Úhel křížení je k m : cca. 70°. 

Kolejové lože i železniční spodek přejezdu bude odvodněn pomocí trativodu. Musí 

být dodrženy rozhledové poměry a sjízdnost přejezdové vozovky.  

U přejezdu musí být zajištěn, v případě zabezpečení pouze výstražným křížem, 

nerušený rozhled na čelo drážního vozidla z výše 1,0 m nad vozovkou v rozhledovém poli 

pro řidiče silničního vozidle [09]. V případě přejezdu vybaveného přejezdovým 

zabezpečovací zařízením musí být zajištěn rozhled na výstražník nebo na sklopené 

závorové břevno, aby řidič mohl spolehlivě zastavit. 

5.1.12. Výstroj trati 

Na trati vlečky se musí osadit kilometrovníky a hektometrovníky, u nových 

výhybek je třeba vložit nové námezníky. Situování námezníků bude provedeno mezi 

sbíhajícími se kolejemi na minimální požadovanou vzdálenost 3750 mm. Ke každé nové 

vložené výhybce bude osazen jeden nový prefabrikovaný námezník. 
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5.2. Varianta č. 1  

5.2.1. Směrové poměry  

Napojení vlečkové koleje je uvažováno přes nově vloženou pravostrannou 

výhybku  JS49-1:9-190 ve směru od žst. Suchdol nad Odrou v přímě v místě před 

přejezdem s polní cestou. Za odbočnou výhybkou je vložená přímá, za níž následuje 

pravotočivý oblouk o poloměru R=190m. Za obloukem následuje přímá až k výhybce 

zhlaví navrženého odstavného kolejiště viz odstavec 5.1.5. . Směrové oblouky jsou 

navrženy bez převýšení a bez přechodnic. V obloucích je kolej rozšířena o 12 mm. 

Staničení osazení odbočné výhybky na stávající regionální trati je v km 6,115 000.  

Celková délka napojení od odbočné výhybky až po výhybku ve zhlaví 

v průmyslovém areálu činí cca. 0,451 144 km, ke koncovým zarážedlům 0,679 952 km. 

 

 

Obrázek č. 12 : Půdorysné schéma varianty č. 1 
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5.2.2. Sklonové poměry  

Podkladem pro návrh výškového vedení trasy byla vrstevnicová mapa. Výškové 

řešení je navrženo o třech lomech. První a druhý lom je přizpůsoben tak, aby bylo možné 

vhodně vystoupat od úrovně odbočné výhybky až do úrovně umístění zhlaví kolejiště. 

Třetí lom je lom mezi stoupající částí trasy a částí trasy v areálu vedené bez výškových 

úprav ve sklonu 0‰. Lomy jsou navržené v souladu s normou ČSN 73 6360-1 [07]. 

Výškové řešení je navrženo: 

- v místě napojení na stávající trať 273,841,  

- na druhé straně z důvodu možného výškového vedení trasy ke zhlaví v areálu. 

Zde bylo umožněno jen vystoupat do výšky 279,500 m n.m.  

Navržené sklonové poměry vlečkové koleje – varianta 1: 

Staničení  km  

0,000 000 

km  

0,043 025 

km  

0,093 848 

km 

0,458 009 

km 

0,466 144 

Výšková úroveň [m n.m.] 273,841 274,075 274,442 279,500 279,500 

Sklon nivelety TK [‰] +4,88 +4,88 +8,00 +13,89 0,00 0,00 

Poloměr zaoblení [m] - 2000 2000 1000 - 

Výškové hodnoty jsou vztaženy k temeni kolejnice TK. Výškový systém: Bpv. 

 

Výpočet zaoblení podélného lomu sklonu 

Minimální poloměr zaoblení lomu pro rychlost drážního vozidla V<80km/h nemá být 

menší než: 

m2000≥limv,R , 

mmVRv 7006404040,040,0 22
lim, ≅=⋅=⋅≥  

Z důvodu stísněných poměru bylo před železničním přejezdem lom sklonů zaoblen 

obloukem jen o poloměru 1000 mm. Tuto hodnotu norma ČSN 73 6360-1 právě ve 

stísněných podmínkách umožňuje. 
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5.2.3. Odvratná kolej  

Z důvodu sklonových poměrů za odbočnou výhybkou je navržená bezpečnostní 

odvratná písková kusá kolej délky minimální 50m zabraňující vyjetí vozidel do vlakové 

cesty.  
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5.3. Varianta č. 2  

Cílem této varianty bylo ověřit možnost vystoupat přiměřeným sklonem oproti 

první varianty do vyšší úrovně ke kolejišti v areálu osazením odbočné výhybky ve vyšší 

úrovni v úseku mezipřímé na stávající trati a prodloužením trasy nové koleje. 

5.3.1. Směrové poměry  

Zde je napojení vlečkové koleje řešeno přes vloženou levostrannou výhybkou 

JS49-1:9-190 ve směru od žst. Odry v blízkosti stávající ČOV. Za odbočnou výhybkou 

v nové koleji je vložená krátká přímá, za níž následuje levotočivý oblouk o poloměru 

R=190m. Za obloukem následuje přímá až k výhybce zhlaví v areálu. Směrové oblouky 

jsou navrženy bez převýšení a bez přechodnic. V obloucích je kolej rozšířena o 12 mm. 

Staničení osazení odbočné výhybky na stávající regionální trati je km 6,690 000.  

Celková délka napojení od odbočné výhybky až po výhybku ve zhlaví 

v průmyslovém areálu činí cca 0,535 704 km, ke koncovým zarážedlům 0,764 512 km.  

 

 

Obrázek č. 13 : Půdorysné schéma varianty č. 2 
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5.3.2. Sklonové poměry  

V této variantě je také navržena trasa o třech výškových lomech, kterými bylo 

docíleno vystoupat do požadované výškové úrovně. 

Výškové řešení je navrženo: 

- v místě napojení na stávající trať 276,585 m n.m,  

- na druhé straně výškovým osazením zhlaví kolejiště v areálu. Oproti variantě č. 1 

by bylo možné vystoupat se splněním výškových předpisů do vyšší úrovně. 

V této variantě byla zvolena přiměřená zvýšená úroveň napojení cca. o 2,0m 

s ohledem na přiměřené výškové úpravy křižující silnice. Kolejiště za 

výhybkovým zhlavím je řešeno bez výškových úprav.  

Navržené sklonové poměry vlečkové koleje – varianta 2: 

Staničení  km  

0,000 000 

km 

0,043 025 

km 

0,090 000 

km 

0,524 000 

km 

0,535 903 

Výšková úroveň [m n.m.] 276,585 276,447 276,447 281,405 281,405 

Sklon nivelety TK [‰] -4,18 -4,18 0,00 +11,166 0,00 0,00 

Poloměr zaoblení [m] - 2000 2000 2000 - 

Výškové hodnoty jsou vztaženy k temeni kolejnice TK. Výškový systém: Bpv. 

5.3.3. Odvratná kolej  

I zde v této variantě důvodu sklonových poměrů za odbočnou výhybkou je 

navržená bezpečnostní odvratná písková kolej délky minimálně 50m.  

5.3.4. Propustek 

V místě, kde nová vlečková kolej odbočuje od stávající trati a kde je rozšířeno 

násypového tělesa, se nachází pod areálem ČOV v km 6,605 stávající trati objekt trubního 

propustku. Proto zde dojde k prodloužení tohoto objektu cca. o 12m. Parametry - světlost 

otvoru stávajícího propustku musí být ověřeny na základě hydrotechnického výpočtu. 

V případě nevyhovující stávající světlosti bude objekt zcela nahrazen novým 

s vyhovujícími parametry. 
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5.4. Varianta č. 3 

Tato varianta je řešena pro případ, kdy z důvodu nevyhovujících prostorových či 

provozních poměrů, například dle skutečného řešení osazení objektů v areálu, by nebyla 

možnost zřídit odevzdávkové kolejiště přímo v areálu. Pro tento případ je zde navržena 

podél stávající trati v osové vzdálenosti 5 000 mm objízdná kolej vhodná pro odstavení 

vozidel. Oproti předchozích variant je do areálu vyvedena jen jedna kolej č. 101 určená  

pro vykládku a nakládku. Délka koleje v areálu je oproti předchozích variant zkrácená. 

 

 

Obrázek č. 14 : Půdorysné schéma varianty č. 3 

 

5.4.1. Směrové poměry  

Napojení vlečkové koleje i objízdní koleje je řešeno přes vloženou levostrannou 

výhybkou JS49-1:9-190 ve směru od žst. Odry umístěné mezi dvěmi protisměrným 

oblouky v úseku mezi km 7,100 až 7,200. Za odbočnou výhybkou je kolej až ke dvojité 

kolejové spojce DKS S49 1:9 - 190 vedená podél levé strany stávající koleje v osové 

vzdálenosti 5000 mm. Objízdná kolej je sestavena přímé koleje umístěné za odbočnou 

výhybkou, krátkou přímou. Dále následuje oblouk o poloměru 385 m a přímá kolej až ke 
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spojce, umístěné před výškovým lomem v km 6,700. Kolejová spojka určená pro přejezdy 

mezi oběma kolejemi je tvořena dvěmi jednoduchými levostranným, dvěmi 

pravostrannými jednoduchými výhybkami a vloženou středovou kolejovou křižovatkou. 

Za kolejovou spojkou je navržená krátká přímá a krátký oblouk o poloměru 190 m, za 

obloukem je kolej vedená ve stejné poloze jako ve druhé variantě po levotočivém oblouku 

o poloměru 190 m a přímé až do konce trati v areálu. Směrové oblouky jsou navrženy bez 

převýšení a bez přechodnic. V obloucích o poloměru 190 m bude kolej rozšířena 

o 12 mm. 

Staničení odbočné výhybky na stávající trati je od žst. Odry je km 7,160 000. 

Celková délka koleje od odbočné výhybky v km 7,160 000 na regionální trati po 

konec koleje v areálu ukončené zarážedlem je 1293,536 m. Užitečná délka objízdné koleje 

určená mezi námezníky odbočné výhybky a dvojité kolejové spojky je cca. 365 m. Tato 

hodnota představuje celkem velkou rezervu pro vytvoření úseku bez sklonu pro odstavení 

vlakové soupravy.  

5.4.2. Sklonové poměry  

V úseku mezi odbočnou výhybkou a kolejovou spojkou bude objízdná kolej pro 

odstavení vozidel upravena. Vytvoří se úsek, který by měl být mít nulový, popř. 

maximálně 1‰ sklon.  

Výškové řešení je navrženo: 

- v místě napojení na stávající trať 278,526 m n.m,  

- na druhé straně výškovým osazením kolejiště v areálu. Úroveň je zde zvolená 

stejně jako u předchozí druhé varianty na úrovni 281,405 m n.m. .  

V této variantě nejsou podrobněji řešené sklonové poměry v úseku objízdné koleje. 

Dostatečná délka objízdné koleje zaručuje vytvoření odstavného úseku . 
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5.4.3. Propustek 

V úseku, kde dochází k rozšíření násypového tělesa pro objízdnou kolej, se 

nachází stávající trubní propustek o světlosti 1000 mm v km 6,605. Tento propustek by 

musel být jako v druhé variantě po posouzení hydrotechnickým výpočtem prodloužen, 

popřípadě vybudován nový s vyhovujícími parametry pro převedení vodoteče. 
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6. Ekonomicko-technické porovnání variant 

6.1. Orientační odhad nákladů 

Do odhadu nákladů je zahrnutý železniční svršek v celé délce trati. Železniční 

spodek a stavby železničního spodku jsou jen v rozsahu od začátku úseku navrhované 

varianty až k novému železničnímu přejezdu, kde se trať kříží se stávající komunikací. 

V tomto úseku je trať vedena na novém násypovém tělese.  

6.1.1. Varianta č. 1 

Tab. 02Orientační propočet varianty č. 1  

V a r i a n t a   1 délka koleje: [m] 685,952 

Skupina Popis položky 
Počet 

jednotek 

Měrná 

jednotka 

Jednotková 

cena [Kč] 
Cena  [Kč] 

sejmutí ornice 2 570 m3 100 257 000 Zemní 
práce 

          

násypy mimo areál - 
nepropustný materiál -
jádro 

5 750 m3 100 575 000 

násypy mimo areál -
propustný materiál -
ochranná vrstva 

2 950 m3 600 1 770 000 

povrchové odvodnění 420 m 800 336 000 

Železniční 
spodek 

vegetační úpravy 1 666 m2 100 166 576 

svršek vlečky - 
dřevěný  pražec 

777 m 8 400 6 526 397 

svršek vlečky - 
betonový pražec 

450 m 6 700 3 015 000 

Železniční 
svršek 

výhybka  6 ks 1 200 000 7 200 000 

úrovňový přejezd 
pryžový systém silnice     
S 7,5 

1 ks 300 700 300 700 

Stavby 
železničního 
spodku 

          

Celkové náklady     20 146 673 
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6.1.2. Varianta č. 2 

Tab. 03  Orientační propočet varianty č. 2  

V a r i a n t a   2 délka hlavní koleje: [m] 764,712 

Skupina Popis položky 
Počet 

jednotek 

Měrná 

jednotka 

Jednotková 

cena [Kč] 
Cena  [Kč] 

sejmutí ornice 3 648 m3 100 364 800 Zemní práce 

          

násypy mimo areál - 
nepropustný materiál 
-jádro 

13 700 m3 100 1 370 000 

násypy mimo areál -
propustný materiál -
ochranná vrstva 

5 850 m3 600 3 510 000 

povrchové odvodnění 515 m 800 412 000 

Železniční 
spodek 

vegetační úpravy 3 064 m2 100 306 382 

svršek vlečky-
dřevěný  pražec 

762 m 8 400 6 398 381 

svršek vlečky-
betonový pražec 

500 m 6 700 3 350 000 

Železniční 
svršek 

výhybka  6 ks 1 200 000 7 200 000 

úrovňový přejezd 
pryžový systém 
silnice   S 7,5 

1 ks 300 700 300 700 

propustek, dl. 12m 12 m 8 200 98 400 

Stavby 
železničního 
spodku 

          

Celkové náklady     23 310 663 



Bakalářská práce 

 

38 

6.1.3. Varianta č. 3 

Tab. 04  Orientační propočet varianty č. 3  

V a r i a n t a   3 délka hlavní koleje: [m] 1293,536 

Skupina Popis položky 
Počet 

jednotek 

Měrná 

jednotka 

Jednotková 

cena [Kč] 
Cena  [Kč] 

sejmutí ornice 5 240 m3 100 524 000 Zemní 
práce 

          

násypy mimo areál - 
nepropustný materiál 
-jádro 

17 200 m3 100 1 720 000 

násypy mimo areál -
propustný materiál -
ochranná vrstva 

7 350 m3 600 4 410 000 

povrchové odvodnění 1 015 m 800 812 000 

Železniční 
spodek 

povrchové úpravy 4 575 m2 100 457 454 

svršek vlečky-
dřevěný  pražec 

769 m 8 400 6 455 702 

svršek vlečky-
betonový pražec 

525 m 6 600 3 465 000 

Železniční 
svršek 

výhybka  7 ks 1 200 000 8 400 000 

úrovňový přejezd 
pryžový systém 
silnice     S 7,5 

1 ks 300 700 300 700 

propustek, dl. 12m 12 m 8 200 98 400 

Stavby 
železničního 
spodku 

          

Celkové náklady     26 643 257 
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6.2. Orientační porovnání variant 

6.2.1. Metoda hodnocení 

Každá navržená varianta je posouzena dle technického, provozního a 

ekonomického hlediska. Z technického hlediska jsou varianty posuzovány po stránce 

sklonových, směrových poměrů. Provozní kritérium bylo hodnoceno dle nároků na 

dojezdové vzdálenosti. Ekonomické hledisko je vyhodnoceno z orientačního propočtu 

nákladů jednotlivých variant. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena body v rozmezí  1 až  3. 

Výsledným hodnocením jsou aritmetické průměry jednotlivých variant. 

Z  hlediska technického ohodnocení znamená: 

1 – vyhovující technickým předpisům a normám, 

2 – vyhovující technickým předpisům a normám, ale  z důvodu stísněných poměrů 
jsou použity limitní parametry, 

3 – nevyhovující.  Z tohoto důvodu by měl i být celkově označen jako nevyhovující. 

Z  hlediska provozního ohodnocení znamená: 

1 – nejkratší dojezdová vzdálenost do cíle,  

2 – střední dojezdová vzdálenost do cíle, 

3 – nejdelší vzdálenost. 

Z  hlediska ekonomického ohodnocení znamená: 

1 – nejmenší náklady z hodnocených variant, 

2 – v pořadí druhé nejnižší náklady, 

3 – nejvyšší náklady. 
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6.2.2. Výsledek porovnání variant 

Tab. 05  Celkové porovnání a hodnocení variant  

Hledisko 1. varianta 2. varianta 3. varianta 

Směrové 1 1 2 

Sklonové 2 1 1 

Provozní 1 2 3 

Ekonomické 1 2 3 

Celkové 1,25 1,50 2,25 
    

Splnění  
technických 
požadavků 

Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje 
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7. Zhodnocení 

 

Všechny varianty, které byly v této práci navržené, splňují technické požadavky. 

Nevýhodou těchto navržených variant  je vedení úseku vlečkové koleje v oblouku územím 

dle Územních plánů Mankovic [01] určené pro územní rezervu pro výrobu a sklady. Tím 

dochází k jeho určitému znehodnocení umístěním zemního tělesa vlečkové trati. Nejmenší 

nároky na zábor má varianta č. 1. V první variantě, kde je kolejiště v areálu osazeno 

v nadmořské výšce okolo 279,5 m n.m, dosahuje násypové těleso výšky cca. 3,5 m, šířka 

v patě se pohybuje okolo 16 m. Ve druhé variantě, kde je kolejiště osazeno cca. o 2 m 

výše, dosahuje násyp výšky až 6,0 m a šířky v patě až 24 m. Proto by byl konečný výběr 

zvolené varianty projednán s úřady kompetentními v rámci územního plánování kvůli 

těmto záborům. V případě zástavby územní rezervy bude vhodné plochu výškově 

upravovat, resp. zvyšovat terén pro eliminaci nebo minimalizaci plošných nároků v patě 

násypových těles. Nebo v případě napojení této rezervy terén upravit tak , aby bylo možné 

vytvořit nakládací rampu. 

Další nevýhodou by při výstavbě byly plošné terénní svahové úpravy terénu 

v areálu pro umístění kolejiště. Navržené kolejiště je celkem i plošně náročné oproti 

celkové velikosti plochy průmyslového areálu, kdy kolejiště je navržené skoro po celé 

délce areálu. Dle výpočtů pro stanovení počtu přistavovaných vozů dle požadovaného 

množství přepravovaných produktů by mohlo dojít ke zkrácení délek. Eliminací kolejí by 

bylo možné opět zredukovat plošnou náročnost kolejiště i rozsahu nároků na zemní práce 

z důvodu vedení v zářezu. Tento problém se snažila vyřešit varianta č. 3, kde bylo snahou 

právě omezení délek a počtu kolejí tak, že byla v blízkosti areálu podél stávající regionální 

koleje navržená objízdná kolej. Ve variantě č. 2 bylo snahou omezit výkopové práce 

v novém areálu umístěním kolejiště ve vyšší úrovni, ale tím zase dochází k větším 

nárokům na násypová tělesa v dolní části trasy a zvyšování nivelety stávající přilehlé 

silnice III/04374 v místě křížení s vlečkovou kolejí pro osazení železničního přejezdu. 
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8. Závěr a doporučení 

 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout napojení dle Územních plánů 

Mankovic nové průmyslové zóny železniční vlečkou. Byly navržené celkem tři varianty. 

Při návrhu variant byly upřednostňovány různé vstupní požadavky dle možných 

požadavků při návrhu průmyslového areálu.  

Protože v době zpracování této práce nebyly známy důležité informace o nově 

zřizovaném areálu, jako je výškové osazení a situování budov, tak i informace o druhu a 

množství přepravovaného sortimentu, bude nutné konečný návrh přeposoudit až po 

zjištění a doplnění veškerých informací dle stavebních, technických, technologických 

požadavků nového areálu. Tyto požadavky mohou zcela ovlivnit celkový výběr, kdy by 

ani jedna navržená varianta nesplňovala požadovaná kritéria. V tomto případě by byla 

zvolena pro přepravu sortimentu silniční doprava. Tato varianta i nabízena i důvodu 

blízkého vedení dálniční komunikace D1, a hlavně jeho přímého napojení přes exit 321 z 

přilehlé silnice III/04374, resp. pod dálnicí a přilehlých exitů upravenou na silnici I. třídy 

I/47. Zde by byly vyžádány náklady úpravu či přestavbu úseku stávající komunikace od 

nově upravované komunikace k nové zóně na požadované parametry. Toto řešení není 

součástí této práce. 

V této fázi lze vyhodnotit jako nejvýhodnější variantu, která je ekonomicky 

nejméně nejnáročnější, a tou je varianta č.1 pro svou nejkratší délku. Další varianty jsou 

ekonomicky znevýhodňovány svou délkou, či většími nároky na stavbu násypových 

zemních těles. Varianta č. 1 by byla upřednostňována i z důvodu nejmenších záborů při 

průjezdu vlečkové trati územní rezervou pro průmyslovou výrobu.. 
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