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Abstrakt  

Bakalářská práce „Optimalizace poloh železničních zastávek v úseku Znojmo-Okříšky“ se 
zabývá posouzením stávajícího stavu umístění železničních zastávek a železničních stanic ve 
zmíněném traťovém úseku z hlediska docházkové vzdálenosti k zastavěnému území obcí. 
Jsou-li docházkové vzdálenosti neuspokojující, nabízí práce řešení v podobě přeložení 
železniční zastávky do vhodnější polohy nebo vybudování nové zastávky podle platných 
zákonů a norem. Dále práce navrhuje přístupové komunikace k přeloženým nebo nově 
zbudovaným zastávkám. Práce předkládá konstrukční řešení nově budovaných zastávek. 
Práce se rovněž zabývá stávajícím obsloužením obcí linkovou autobusovou dopravou a 
zohledňuje ho při rozhodování. V práci jsou uvažovány pouze drobné úpravy geometrické 
polohy koleje.  
  
Klí čová slova 
železniční zastávka, železniční stanice, docházková vzdálenost, dopravní obslužnost, 
konstrukce zastávky, geometrické parametry koleje  

  
  
  
Abstract 
The bachelor thesis "Optimization of Location of Railway Stops in Track Section Znojmo - 
Okříšky" deals with assessing the current state of the location of railway stops and railway 
stations in the track section in terms of walking distance to built-up areas of municipalities. If 
the walking distance is unsatisfactory the thesis offers solution by transferring the railway 
stop to a more suitable location or by building a new stop in accordance with applicable laws 
and standards. Moreover, the work designs access roads to the newly built or transferred 
stops. Design of newly constructed stops is presented. The work also deals with the current 
municipal bus service and takes it into account in the decision making. The paper considered 
only minor adjustments to the track geometry.  
  
Keywords 

railway stop, railway station, attendance distance, transport service, design of railway stop, 
track geometry parameters  
 



 

 2 

Bibliografická citace VŠKP 
  
KUBINA, Jiří. Optimalizace poloh železničních zastávek v úseku Znojmo-Okříšky. Brno, 
2012. 58 s., 40 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 
Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Ing. Richard Svoboda, Ph.D.. 



 

 3 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení: 
  
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně, a že jsem uvedl všechny použité‚ 
informační zdroje. 
  
  
  
V Brně dne 25.5.2005 
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 



 

 4 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
PODĚKOVÁNÍ: 
 
Na tomto místě bych chtěl poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce Ing. Richardu 
Svobodovi, Ph.D. za informace poskytnuté k dané problematice a dále za připomínky a cenné 
rady. Rovněž bych chtěl poděkovat pracovníkům SŽDC, kteří poskytli potřebné podklady 
k vypracování práce. A v neposlední řadě také děkuji svým rodičům za to, jak mě vychovali, 
vedli a podporovali. 
 
 
 
V Brně dne 25.5.2005 
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Jiří Kubina 



 

 5 

OBSAH 
Obsah.......................................................................................................................................... 5 

Úvod ........................................................................................................................................... 7 

1 VÝCHOZÍ STAV .............................................................................................................. 8 

1.1 Historie tratě ............................................................................................................... 8 

1.2 Umístění zastávek a stanic ......................................................................................... 9 

1.3 Současný provoz ........................................................................................................ 9 

2 OMEZENÍ UMÍSŤOVÁNÍ ZASTÁVEK ....................................................................... 10 

2.1 Umístění zastávek dle dopravní obslužnosti ............................................................ 10 

2.2 Omezení dle ČSN 73 4959....................................................................................... 10 

2.3 Ochranná pásma ....................................................................................................... 11 

2.3.1 Ochranná pásma pozemních komunikací......................................................... 11 

2.3.2 Ochranná pásma dráhy ..................................................................................... 12 

2.3.3 Ochranná pásma elektrických vedení............................................................... 12 

2.3.4 Ochranná pásma plynárenských zařízení ......................................................... 13 

2.3.5 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok................................ 15 

2.3.6 Ochranná pásma vyplývající ze zákona o pohřebnictví ................................... 16 

3 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A VYBAVENÍ ZASTÁVEK .............................................. 16 

3.1 Konstrukce nástupiště .............................................................................................. 16 

3.2 Délka nástupiště ....................................................................................................... 17 

3.3 Ostatní vybavení zastávek........................................................................................ 17 

3.4 Přístupové cesty........................................................................................................ 18 

4 POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO UMÍSTĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH ZASTÁVEK A STANIC 
A NÁVRH PŘÍPADNÝCH ŘEŠENÍ ...................................................................................... 18 

4.1 Okříšky ..................................................................................................................... 19 

4.2 Hvězdoňovice........................................................................................................... 19 

4.3 Čechočovice, Stařeč ................................................................................................. 20 

4.4 Kojetice .................................................................................................................... 21 

4.5 Horní Újezd .............................................................................................................. 27 

4.6 Šebkovice ................................................................................................................. 27 

4.7 Lesůňky .................................................................................................................... 28 

4.8 Jaroměřice nad Rokytnou......................................................................................... 28 

4.9 Bohušice ................................................................................................................... 30 

4.10 Lukov ....................................................................................................................... 30 

4.11 Moravské Budějovice............................................................................................... 31 



 

 6 

4.12 Vesce, Častohostice.................................................................................................. 39 

4.13 Blížkovice................................................................................................................. 39 

4.14 Grešlové Mýto, Ctidružice ....................................................................................... 40 

4.15 Šumná....................................................................................................................... 41 

4.16 Olbramkostel, Žerůtky ............................................................................................. 46 

4.17 Citonice .................................................................................................................... 47 

4.18 Znojmo ..................................................................................................................... 47 

5 SHRNUTÍ......................................................................................................................... 52 

Závěr......................................................................................................................................... 54 

Seznam použitých zdrojů ......................................................................................................... 55 

Seznam použitých zkratek a symbolů ...................................................................................... 57 

Seznam příloh........................................................................................................................... 58 

 



 

 7 

ÚVOD 
K často diskutovaným tématům patří využití osobní železniční dopravy. Například 

během září roku 2010 se hodně diskutovalo o rušení některých málo vytížených tratí. Osobní 
železniční doprava si z nynějšího jízdného na svůj provoz sama nevydělá, proto na její provoz 
přispívají samosprávy dotčených území. Základní dopravní obslužnost financují kraje a 
ostatní dopravní obslužnost financují jednotlivé obce. Kdyby se mělo jízdné zvýšit na takovou 
úroveň, aby nebylo třeba dotací ze strany státu, bylo by to pro cestující finančně neúnosné. 

Jedna skupina diskutujících má argumenty takové, že dotace na provoz jednoho 
kilometru osobní železniční dopravy je 6× větší než dotace autobusové dopravy. Druhá 
skupina, ale poukazuje na to, že srovnávání dotací na kilometr může být účelové, protože 
nezohledňuje více obsazené dálkové vlaky. Proto uvádí srovnání dotací na jeden 
osobokilometr. Železniční doprava je podle tohoto srovnání 2,8× dražší. Dále se tyto dvě 
skupiny přou o to, kolik litrů paliva spotřebuje vlak oproti autobusu a kolik který druh 
dopravy vypustí CO2 do ovzduší na osobokilometr. Následně si vyměňují názory ve smyslu, 
že právě ten jejich druh dopravy není státem zvýhodňován oproti tomu konkurenčnímu. 

Nechci tady řešit, která skupina má v konkrétních případech pravdu. Určitě se najdou 
kritéria, ve kterých jednoznačně vyhrává jeden druh dopravy, oproti kritériím, v nichž mohou 
oba druhy dopravy být rovnocenné. Pro úplnost uvedu, že pro argumenty uváděné u první 
skupiny, jsem použil vyjádření ČESMAD BOHEMIA z kampaně „Jedeme v tom spolu“. [26] 
A jako argumenty druhé skupiny jsem využil vyjádření Klubu přátel lokálek, o.s. [27] 

Atraktivnost osobní železniční dopravy závisí na tom, jakou rychlost nabídne 
cestujícím. Tím je myšlena nejen časová náročnost samotné přepravy, ale i čas potřebný 
k dostavení se na zastávku a čas strávený čekáním na přípoje. Dalším kritériem při výběru 
druhu dopravy je její kvalita. Zde se dá zařadit kvalita vozového parku, vybavenost čekáren 
včetně přístupu na zastávku a také množství a velikost zpoždění. Zájem cestujících ovlivňují i 
časy, ve kterých jsou spoje vedeny. Příznivé jsou časy začátku a konce vyučovací doby a 
pracovní doby. V neposlední řadě cestující zohledňují cenovou náročnost. 

Výhoda železnice je ta, že umí přepravit oproti autobusu velké množství cestujících 
najednou. Nevýhodou je však to, že trasa spojů je pevně dána. To je i případ tratě Znojmo – 
Okříšky. Trasa byla původně projektována pro dálkové spojení Vídně s Prahou. Proto se 
úspěšně vyhýbá některým zastavěným územím a okolo jiných vede bez zastavení. 

V dnešní době už trať, dle mého názoru, neplní účel dálkové trasy. Proto je nutné 
zamyslet se nad tím, zda se dají provést změny, které by zajistily lepší využití tratě pro 
regionální dopravu a zlepšily by dostupnost železniční dopravy pro obyvatele žijící podél 
tratě. Předmětem této práce není změna trasování tratě, která by si vyžádala velké finanční 
nároky. 

Ovšem zřízení nové zastávky také není levnou záležitostí. Dle informací z tisku [17] 
za zřízení nové zastávky v Bohušicích zaplatila SŽDC 7,6 milionu korun a obec platila 
přístupové komunikace. Zastávka byla vybudována roku 2011 a nachází se právě na trati 
Znojmo – Okříšky. Tato zpráva dokazuje fakt, že v některých případech se obci vyplatí 
zajistit si svou dopravní obslužnost pomocí železnice. 
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Cílem této práce bude posoudit dostupnost stávajících zastávek a stanic z pohledu 
docházkové vzdálenosti a navrhnout možná zlepšení v podobě přemístění zastávky nebo 
vybudování zastávky nové. 

 
K vypracování této práce byly použity materiály poskytnuté SŽDC: 
 Jednotná železniční mapa (digitální) 
 Nákresný přehled železničního svršku 
K vyznačení docházkové vzdálenosti byly využity mapové podklady ČÚZK. 
V rámci práce nebyla prováděna geodetická měření. 
 
 
 

1 VÝCHOZÍ STAV 

1.1 Historie trat ě 
První plány na výstavbu tratě z Vídně do Prahy vedoucí přes Znojmo a Jihlavu byly 

zpracovány ing. A. Demerteau a L. Försterem již v roce 1840. Ovšem nakonec byla roku 
1842 zvolena pro výstavbu trasa vedoucí z Olomouce přes Českou Třebovou do Prahy. 

Jihlavsko se ovšem objevilo na dalších projektech. Roku 1840 navrhl JUDr. Václav 
Lichtner několik variant napojení Vídně a Prahy přes Jihlavu. Ale kancelář c.k. obchodu ani 
přes doporučení významnými ekonomy nepřijala roku 1842 tyto návrhy k realizaci. 

Velký zájem vzbudil návrh Společnosti státní dráhy na výstavbu tratě přes Laa, 
Znojmo, Třebíč, Jihlavu, Časlav do Kolína. Dokonce roku 1866 byly povoleny přípravné 
práce na trať Laa – Tetčice. Ovšem ani tento projekt se nedočkal závěrečných prací. 

Roku 1866 vstoupila do jednání nová společnost Jiho-severoněmecké spojovací dráhy 
SNDVB, která měla velký zájem vybudovat spojení ze Znojma přes Jihlavu do Pardubic, což 
by umožnilo spojení Vídně s uhelnými revíry v okolí Svatoňovic. Stejného roku obdržela 
společnost povolení k realizaci přípravných prací. V lednu roku 1867 byly vytvořeny dvě 
konsorcia. První v Kolíně pro výstavbu tratě z Kolína do Jihlavy a druhé v Nymburce pro 
výstavbu tratě Kolín – Mladá Boleslav. Obě konsorcia byla velice rozhodná ve svém jednání 
a plánování a již za měsíc obdržela předběžnou koncesi k projektování dráhy. V září roku 
1867 se obě konsorcia spojila a společným cílem bylo vybudování obou projektů dráhy 
Znojmo – Kolín s odbočkou do Pardubic. Do tohoto konsorcia vstoupila i společnost SNDVB 
se svými předchozími plány. 

20. května 1867 vydalo c.k. ministerstvo obchodu starohraběti Františku Salm-
Reifferscheidtovi povolení k zahájení technických přípravných prací a 8. září 1867 byla 
udělena konečná koncese pro stavbu a provozování Rakouské severozápadní dráhy, kterou 
obdrželo sdružené konsorcium. 

Bylo tedy přikročeno k vytvoření společnosti Rakouské severozápadní dráhy, jejímž 
ředitelem byl jmenován ing. Vilém Hellwag, který měl pověst vynikajícího železničního 
stavaře. V listopadu 1868 byl zahájen první slavnostní výkop u Čáslavi. Stavba pokračovala 
dosti rychle. Roku 1869 přijeli inženýři a geodeti do Jihlavy vytyčovat polohu nového nádraží 
a tratě. Jihlavští radní je uvítali s velkou slávou, ale poté, co se dozvěděli, že nádraží má být 
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umístěno 1900 sáhů (cca 3,4 km) od města, se přízeň radních změnila ve zlost. Nakonec byla 
stavba úseku Znojmo – Okříšky dokončena v prosinci roku 1870. 

Pravidelná doprava byla na trati Znojmo-Jihlava zahájena 23. dubna 1871. Pod 
vedením ing. Hellwaga se tedy týmu inženýrů podařilo za pouhé tři roky postavit hlavní trať 
z Vídně přes Znojmo do Mladé Boleslavi s dalšími odbočkami z Německého Brodu (dnes 
Havlíčkova Brodu) do Pardubic a z Velkého Oseku do Trutnova, v celkové délce 410 km. 
[10] 

Stavitel Hellwag si uvědomoval důležitost tratě Znojmo – Jihlava a navrhl, že stoupání 
nesmí přesáhnout 11 ‰ a traťová rychlost v obloucích musí být 75 km/h. Ačkoliv trať měla 
sloužit k rychlému spojení sever – jih, ukázalo se, že stavební parametry tomuto záměru příliš 
nevyhovují. Trať patří mezi jednu z nejbohatších na oblouky u nás. Jen necelých 60 % délky 
je v přímé a sklon 10 ‰ je spíše pravidlem než výjimkou. 

1.2 Umístění zastávek a stanic 
V současnosti se na úseku Znojmo – Okříšky nachází 9 železničních stanic a 6 

zastávek. 
 staničení název kategorie 
 km 100,149 Znojmo ŽST 
 km 108,285 Citonice zast. 
 km 112,586 Olbramkostel ŽST 
 km 119,464 Šumná ŽST 
 km 127,170 Grešlové Mýto ŽST 
 km 130,080 Blížkovice zast. 
 km 132,480 Vesce zast. 
 km 138,466 Moravské Budějovice ŽST 
 km 143,693 Bohušice zast. 
 km 146,587 Jaroměřice nad Rokytnou ŽST 
 km 150,726 Šebkovice zast. 
 km 154,640 Kojetice na Moravě ŽST 
 km 161,154 Stařeč ŽST 
 km 166,330 Hvězdoňovice zast. 
 km 169,857 Okříšky ŽST 

1.3 Současný provoz 
Trať je ve správě SŽDC a pravidelnou osobní dopravu na ní zajišťuje společnost ČD. 

Dopravce označuje trať číslem 241. Úsek tratě Znojmo – Blížkovice spadá do 
Jihomoravského kraje a úsek Vesce – Okříšky se nachází v Kraji Vysočina. 

Úsek Znojmo – Moravské Budějovice je začleněn do IDS JMK a denně je obsloužen 
11 páry spojů. Úsek Moravské Budějovice – Okříšky je obsloužen 9 páry spojů denně. Tyto 
vlaky jsou v kategorii osobní vlaky. Podle pentlogramu zveřejněného v Plánu dopravní 
obslužnosti Jihomoravského kraje je úsek ze Znojma do Moravských Budějovic využíván 100 
až 250 cestujícími v jednom směru za pracovní den. [13] 
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Ještě v jízdním řádu z období 2004/05 byl jednou týdně po trati veden rychlík ze 
Znojma do Prahy a zpět, který zastavoval v Šumné, Moravských Budějovicích, Jaroměřicích 
nad Rokytnou a Okříškách. [15] Řazení tohoto rychlíku bylo: dieselová lokomotiva + 3 vozy 
Bt + 1 vůz AB. [23] 

V jízdním řádu z roku 2003/04 jsou navíc po trati vedeny 3 páry spěšných vlaků. 
Jeden z nich stavěl v Šumné, Blížkovicích, Moravských Budějovicích, Jaroměřicích nad 
Rokytnou a Okříškách a pokračoval do Havlíčkova Brodu. Další stavěl všude kromě 
Hvězdoňovic a Šebkovic a rovněž pokračoval do Havlíčkova Brodu. A třetí byl veden z Brna 
přes Znojmo do Šumné. Ovšem od jízdního řádu z roku 2005/06 jsou po trati vedeny jen 
osobní vlaky a tento stav je na trati do dnešních dnů. [15]  

Na osobní vlaky je v období jízdního řádu 2011/2012 nasazen motorový vůz ČD 810, 
který je u cca 5 párů ve všední den posílen o přípojný vůz BDtax. Tento přípojný vůz je 
přizpůsoben pro přepravu cestujících s jízdními koly. O sobotách a nedělích je na 8 spojích 
nasazena dvouvozová motorová jednotka ČD 814 (Regionova). Na jednom páru osobních 
vlaků, který jede v úseku Znojmo – Moravské Budějovice, je nasazena dieselová lokomotiva 
a 3 vozy Btx. Tento pár osobních vlaků jede pouze 2 dny v roce. [18] Údaje o nasazených 
vozech poslouží při určování délky nástupiště, viz kapitola 3.2. 

 
 
 

2 OMEZENÍ UMÍS ŤOVÁNÍ ZASTÁVEK 

2.1 Umístění zastávek dle dopravní obslužnosti 
Jihomoravský kraj má vypracován Plán dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje. 

[13] V tomto dokumentu se píše, že za standard dostupnosti veřejné osobní dopravy se 
považuje zajištění dostupnosti veřejné osobní dopravy (zastávek, stanic) pěší dopravou 
zpravidla nepřesahující docházkovou vzdálenosti 2 km s přihlédnutím k místním podmínkám. 

Dále je v tomto dokumentu stanoven standard minimální frekvence spojů do obce. 
V pracovní den je jako minimum stanoveno 6 párů spojů a v den pracovního volna a 
pracovního klidu jsou minimum 3 páry spojů. 

Kraj Vysočina má vypracovaný Dopravní plán. [14] V tomto dokumentu se píše: 
„Vzhledem ke stabilizované poloze převážné většiny zastávek a stanic veřejné osobní dopravy 
pokrývající celé území kraje a přijatelné docházkové vzdálenosti (až na výjimky 
u rozptýleného osídlení) lze označit stávající stav za základ dopravní obslužnosti Kraje 
Vysočina. Změny budou prováděny v souladu s normou ČSN 73 6425 – 1. Zřizování nových 
zastávek spadá do pravomoci obcí, v jejichž katastrálním území bude zastávka vybudována 
(ve spolupráci s dopravcem či jiným zájemcem o vybudování zastávky) a bude probíhat 
v režimu vydání stanovení dopravního značení příslušným správním orgánem dle zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“ 

2.2 Omezení dle ČSN 73 4959 
Dle normy ČSN 73 4959 [1] se mají nástupiště umísťovat přednostně u koleje v přímé, 

pokud to je možné s ohledem na polohu obsluhovaného území. Při umísťování do oblouku má 
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být poloměr alespoň 500 m a musí být minimálně 300 m. Dále má být nástupiště přehledné, 
aby byl zajištěn bezpečný výstup a nástup cestujících. 

Projektovaná hodnota převýšení u nástupiště má být do 60 mm a nesmí překročit 
hodnotu Dmax = 110 mm. [2] 

2.3 Ochranná pásma 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. praví, že „Rozhodnutí o ochranném pásmu“ chrání 

stavbu, pozemek nebo zařízení před negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či 
zařízení před jejich negativními účinky. Ochranná pásma jednotlivých staveb však v tomto 
stavebním zákoně nejsou vyjmenována. Ochranná pásma jsou vyjmenována v jednotlivých 
zákonech zabývajících se danou problematikou a rovněž je zde definováno, které činnosti a 
stavby se v ochranném pásmu omezují. 

V následujících podkapitolách zmíním ochranná pásma staveb, která se mohou 
vyskytovat v okolí míst vhodných pro umísťování zastávek a v okolí tratě. Při zjišťování, 
která ochranná pásma se mohou u tratě vyskytovat, mi pomohla příručka Ochranná a 
bezpečnostní pásma ve výstavbě. [11] 

2.3.1 Ochranná pásma pozemních komunikací 
Problematikou ochranných pásem pozemních komunikací se zabývá zákon č. 13/1997 

Sb. § 32 omezuje výstavbu v ochranném pásmu pozemní komunikace takto: 
 

§ 32 
 (1) V silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení vydaného silničním 
správním úřadem a za podmínek v povolení uvedených 
  a) provádět stavby, které podle zvláštních předpisů vyžadují povolení nebo 
ohlášení stavebnímu úřadu, 
  b) provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve 
vztahu k niveletě vozovky.  
 Ustanoveními tohoto odstavce nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a o 
stavebním řádu.  
 (2) Povolení podle předchozího odstavce se nevyžaduje pro stavby čekáren linkové 
osobní dopravy, zařízení tramvajových a trolejbusových drah, telekomunikačních a 
energetických vedení a pro stavby související s úpravou odtokových poměrů. [3] 

 
Ochranné pásmo zákon vymezuje v § 30 takto: 
 

 Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený 
svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 
  a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo 
rychlostní místní komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené 
pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního 
pozemku, 
  b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a 
ostatních místních komunikací I. třídy, 
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  c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy 
nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy. [3] 

 

2.3.2 Ochranná pásma dráhy 
Toto ochranné pásmo je vymezeno zákonem č. 266/1994 Sb. 
 

§ 8 
  (1) Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou 
vymezeny svislou plochou vedenou 
  a) u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně 
však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy, 
  b) u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, 100 m od 
osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy, 
  c) u vlečky 30 m od osy krajní koleje, 
d) u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy, u tunelů speciální dráhy 35 m od osy 
krajní koleje, 
  e) u dráhy lanové 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní 
koleje, 
  f) u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo 
krajního trolejového drátu. 
 (2) Pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru 
provozovny nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje. 

§ 9 
 (1) V ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat stavby, provádět hornickou 
činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem, provozovat střelnici, skladovat výbušniny, 
nebezpečné odpady a zřizovat světelné zdroje a barevné plochy zaměnitelné s návěstními 
znaky jen se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených. [4] 

 

2.3.3 Ochranná pásma elektrických vedení 
Zákon č. 458/2000 Sb. vymezuje ochranné pásmo elektrizačních soustav následovně: 
 

§ 46 
 (3) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na 
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany  
  a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 
   1. pro vodiče bez izolace 7 m, 
   2. pro vodiče s izolací základní  2 m, 
   3. pro závěsná kabelová vedení 1 m, 
  b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 
   1. pro vodiče bez izolace  12 m, 
   2. pro vodiče s izolací základní  5 m, 
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  c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně   15 m, 
  d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně  20 m, 
  e) u napětí nad 400 kV 30 m, 
  f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m, 
  g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m. 
  (5) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a 
vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 
110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. [5] 

 

2.3.4 Ochranná pásma plynárenských zařízení 
Plynárenská zařízení jsou chráněna zákonem č. 458/2000 Sb., ve kterém jsou ochranná 

pásma těchto zařízení vymezena takto: 
§ 68 

  (2) Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v 
bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí: 

  a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, 
jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu, 

  b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od 
půdorysu, 

  c) u technologických objektů 4 m od půdorysu. 
  (3) V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit 

plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých 
činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. 

  (4) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li 
k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, fyzická či právnická osoba 
provozující příslušnou plynárenskou soustavu nebo přímý plynovod, těžební plynovod či 
plynovodní přípojku 

  a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, 
pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu, 

  b) udělí písemný souhlas se stavební činností, umísťováním staveb, 
neuvedených v písmenu a), zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu 
v ochranném pásmu; souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen. [5] 
 
V tomto zákoně jsou rovněž stanovena bezpečnostní pásma plynárenských zařízení. 
 

§ 69 
  (1) Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných 
havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. 
Bezpečnostní pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby, 
nebo dnem nabytí právní moci územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle 
stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynového 
zařízení do provozu. 
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  (2) Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor 
vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového 
zařízení měřeno kolmo na jeho obrys. 
  (3) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení 
života, zdraví, bezpečnosti nebo zdraví osob, lze v bezpečnostním pásmu 
  a) realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud stavebník prokáže nezbytnost 
jejího umístění v bezpečnostním pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou nebo 
právnickou osobou, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení, 
  b) umístit stavbu, neuvedenou v písmenu a), pouze po předchozím písemném 
souhlasu fyzické nebo právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového 
zařízení. 
  (4) Rozsah bezpečnostních pásem je uveden v příloze tohoto zákona. [5] 

 
Zde uvádím přílohu zákona č. 458/2000 Sb., ve které jsou specifikovány velikosti 

bezpečnostních pásem plynárenských zařízení. 
 

Bezpečnostní pásma plynových zařízení 
druh zařízení: velikost pásma: 
 
Zásobníky (od oplocení) mimo samostatně umístěných sond 250 m 
Tlakové zásobníky zkapalněných plynů 
 do vnitřního obsahu nad 5 m3 do 20 m3 20 m 
 nad 20 m3 do 100 m3 40 m 
 nad 100 m3 do 250 m3 60 m 
 nad 250 m3 do 500 m3 100 m 
 nad 500 m3 do 1000 m3 150 m 
 nad 1000 m3 do 3000 m3 200 m 
 nad 3000 m3 300 m 
Plynojemy 
 do 100 m3 30 m 
 nad 100 m3 50 m 
Plnírny plynů (od technologie) 100 m 
Zkapalňovací stanice stlačených plynů 100 m 
Odpařovací stanice zkapalněných plynů 100 m 
Kompresorové stanice (od technologie) 200 m 
Regulační stanice vysokotlak do tlaku 40 barů včetně 10 m 
Regulační stanice s tlakem nad 40 barů 20 m 
 
Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 barů včetně 
 do DN 100 včetně 10 m 
 nad DN 100 do DN 300 včetně 20 m 
 nad DN 300 do DN 500 včetně 30 m 
 nad DN 500 do DN 700 včetně 45 m 
 nad DN 700 65 m 
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Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů 
 do DN 100 včetně 80 m 
 nad DN 100 do DN 500 včetně 120 m 
 nad DN 500 160 m 
Sondy zásobníku plynu od jejich ústí 
 s tlakem do 100 barů 80 m 
 s tlakem nad 100 barů 150 m. 

[5] 
 

2.3.5 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok 
Ochrannými pásmy vodovodních řadů a kanalizačních stok se zabývá zákon 

č. 274/2001 Sb. Ochranná pásma těchto zařízení jsou v něm definována takto: 
§ 23 

  (1) K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením 
se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen „ochranná 
pásma“). 
  (2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů 
a kanalizačních stok, určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních 
zdrojů podle zvláštního zákona tímto nejsou dotčena. 
  (3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 
  a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
  b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
  c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž 
dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 
písmen a) nebo 
  b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
  (4) Výjimku z ochranného pásma uvedeného v odstavci 3 může povolit v 
odůvodněných případech vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní 
úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu 
nebo kanalizační stoky a k technickobezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob. 
  (5) V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze 
  a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná 
zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační 
stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, 
  b) vysazovat trvalé porosty, 
  c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, 
  d) provádět terénní úpravy, § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon). 
jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, 
pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. [7] 
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2.3.6 Ochranná pásma vyplývající ze zákona o pohřebnictví 
Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví stanovuje ochranné pásmo okolo pohřebiště 

takto: 
§ 17 

  (2) Ochranné pásmo okolo veřejných pohřebišť se zřizuje v šíři nejméně 100 
m. Stavební úřad může v tomto ochranném pásmu zakázat nebo omezit provádění staveb, 
jejich změny nebo činnosti, které by byly ohrožovány provozem veřejného pohřebiště nebo by 
mohly ohrozit řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost. [6] 

 
 
 

3 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A VYBAVENÍ ZASTÁVEK 

3.1 Konstrukce nástupiště 
Dle ČSN 73 4959 [1] se nová a rekonstruovaná nástupiště na dráze celostátní a 

regionální zřizují jako ostrovní, poloostrovní nebo vnější s výškou 550 mm nad spojnicí 
temen kolejnic. Nástupiště a nejméně jedna přístupová cesta na ně musí zajistit bezbariérový 
přístup a užívání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Nástupiště musí být 
vybavena orientačním systémem a mohou být vybavena informačním systémem. Konstrukce 
nástupišť a nástupištních přístřešků, včetně zařízení na nich umístěných, nesmí omezit 
viditelnost návěstidel. 

Vzdálenost L nástupní hrany od osy přilehlé koleje je pro výšku nástupní hrany 
550 mm nad spojnicí temen kolejnic: 

• pro poloměr R ≥ 1500 m L = 1670 mm 

• pro poloměr 1500 m > R ≥ 300 m L = 1680 mm 
 
Příčný sklon nástupiště pro odvedení vody má být dle ČSN 73 4959 0,5 % až 2 %. [1] 

Šířka vnějších nástupišť má být nejméně 3 m a musí být nejméně 2,5 m. 
Proto navrhuji nástupiště šířky 3 m. Konzolová deska bude tvořit 2,3 m šířky a 

zbývající šířka 0,7 m bude vydlážděna betonovou dlažbou, viz obr. 3.1-1. 
U nově budovaných zastávek navrhuji vnější nástupiště typu L s konzolovými 

deskami. Na podkladní beton je uložen prefabrikát typu L, na kterém je položena konzolová 
deska KS 230. Prostor za rubem prefabrikátu L je vyplněn zhutněným nenamrzavým 
materiálem. Povrch nástupiště navrhuji v příčném sklonu 2 % směrem od koleje. V případě, 
že povrch nástupiště v dané lokalitě nelze odvodnit volně do terénu, navrhuji vybudovat 
meliorační žlábek, který následně vodu odvede buď na okolní terén nebo do drážního příkopu. 
V úsecích nově budovaných zastávek navrhuji odvodnění zemní pláně jednostranným 
sklonem směrem od nástupiště. V případě, že před nástupištěm bude drážní příkop, bude 
potřeba srážkovou vodu z příkopu převést pod nástupištěm v kanalizačním potrubí. Navrhuji 
potrubí DN 400. Viz obr. 3.1-1. 
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obr. 3.1-1 - Konstrukční řešení nástupiště typu L s konzolovými deskami 

3.2 Délka nástupiště 
Podle ČSN 73 4959 musí mít délky nástupních hran délku nejdelšího vlaku pro 

přepravu osob, který u nástupiště pravidelně zastavuje s přihlédnutím k výhledovým záměrům 
objednatelů veřejné osobní dopravy. Délka soupravy složené z motorového vozu ČD 810 [21] 
a přípojného vozu BDtax [20] má délku 27,94 m. Délka motorové dvouvozové jednotky ČD 
814 je 28,44 m. [19] Souprava tří vozů Btx má délku 55,50 m. [22] 

V úvodu jsem zmínil, že koncem roku 2011 byla v obci Bohušice otevřena nová 
zastávka. Na místě jsem zjistil, že nástupní hrana má délku 60 m. Nástupiště je tvořeno 
prefabrikátem typu L bez konzolových desek. 

Zjištěné informace jsem využil pro stanovení délky nově navrhovaných zastávek. 
Délku nástupních hran nových zastávek navrhuji 60 m. 

 
Jedinou výjimku uvažuji u města Jaroměřice nad Rokytnou. V této stanici zastavoval 

v období platnosti jízdního řádu 2004/2005 jeden pár rychlíků, který měl řazení 3 vozy Bt + 
1 vůz AB. Délka této soupravy je 98 m. [24] Proto u tohoto města budu uvažovat nástupiště 
délky 100 m, viz kapitola 4.8. 

3.3 Ostatní vybavení zastávek 
Osvětlení nástupišť a přístupových cest k nim se provádí podle ČSN EN 12464-2. 
Dle ČSN 73 4959 [1] musí být nástupiště označeno názvem stanice nebo zastávky a 

vybaveno orientačním a informačním systémem podle standardů vlastníka dráhy. Dále se 
doporučuje vnější nástupiště vybavit sedadly pro cestující, odpadkovými koši a stojany 
s informacemi pro cestující. 

Nástupištními přístřešky se dle ČSN 73 4959 opatřují nástupiště vnější a ostrovní. 
Minimální plocha přístřešku je 6 m2. Proto navrhuji přístřešky o rozměrech 2,0 × 4,0 m, které 
budou mít zadní a boční strany chráněné proti nepřízni povětrnostních vlivů. Světlou výšku 
přístřešku navrhuji 2,5 m. U přístřešku bude instalován odpadkový koš a na zadní straně 
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přístřešku bude zřízena lavice pro cestující. V přístřešku bude rovněž zřízena tabule pro 
vyvěšení informací pro cestující. 

Na konce nástupiště navrhuji dle ČSN 73 4959 [1] osadit zábradlí se zarážkou pro 
slepeckou hůl a s piktogramem zakazujícím vstup. Šířka bezpečnostního odstupu je 800 mm 
pro traťovou rychlost V ≤ 160 km/h. Poté následuje hmatová vodící linie s funkcí varovného 
pásu šířky 400 mm, která se provede po celé délce nástupní hrany. Vizuálně se žlutou barvou 
na hmatové vodící linii, blíže k nástupní hraně, označí pás šířky 150 mm. Viz obr. 3.1-1. 

Dalším vhodným vybavením zastávek by mohly být stojany na jízdní kola. Stojany by 
mohly být betonové s ocelovými oky pro možnost uzamčení kola. Jejich umístění by bylo 
vhodné buď vedle přístřešku nebo u přístupové cesty. Prostor pro jízdní kola by však nesměl 
zasahovat do průchozí šířky nástupiště ani přístupové cesty. 

3.4 Přístupové cesty 
Přístup k zastávkám bude po chodnících šířky 1,6 m. Budou-li na přístupových cestách 

schodiště nebo šikmé rampy, musí být vybaveny dle ČSN 73 4959 [1] madly nebo 
zábradelními madly ve výšce 900 mm, případně 1 000 mm. Madla musí nepřerušovaně 
sledovat sklon schodišť, šikmých ramp a podest a musí přesahovat na oba konce minimálně o 
300 mm a musí být zakončena zaobleně. Šikmé rampy musí mít ve výši 250 mm od povrchu 
vodící tyč. 

Konstrukci přístupových chodníků navrhuji: 
 betonová dlažba 60 mm 
 pískové lože 30 mm 
 štěrkodrť 200 mm 
 
 
 

4 POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO UMÍST ĚNÍ ŽELEZNI ČNÍCH 
ZASTÁVEK A STANIC A NÁVRH P ŘÍPADNÝCH ŘEŠENÍ 

Tato kapitola je zaměřena na posouzení jednotlivých území podél tratě Znojmo – 
Okříšky. Základní docházková vzdálenost, která je posuzována, je 1 000 m. V případech, kdy 
bude osídlení ve větší vzdálenosti od zastávky, je prozkoumáno, které území padne do 
docházkové vzdálenosti 1 500 m, případně 2 000 m. 

Následně se zmíním o obsloužení obce linkovou autobusovou dopravou. V případě, že 
bude zastávka nebo stanice v nevyhovující poloze, navrhnu přesun zastávky nebo zřízení 
nové. Poté vytvořím tabulku území obslouženého stávající zastávkou a zastávkou v nové 
poloze. Následně posoudím vhodnost provedení navrhovaného řešení, jestli má smysl 
provádět navrhované řešení s ohledem na obsloužení obce linkovou autobusovou dopravou, 
technickou náročnost provedení a přínosem pro obec. Nakonec přiložím přehlednou situaci 
obce s vyznačenou docházkovou vzdáleností. Pro vyznačení docházkové vzdálenosti využiji 
mapový podklad ČÚZK z jeho internetové aplikace Geoprohlížeč. [25] 
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4.1 Okříšky 
Městys Okříšky se nachází 9 km západně od Třebíče. V městysi žije 2054 obyvatel 

podle sčítání lidu z roku 2011 [8]. V obci se nachází základní škola, knihovna a koupaliště 
[9]. Okříšky jsou ve spádové oblasti Třebíče, kde žije 37 516 obyvatel. 

Přes městys prochází trať č. 240 Brno – Jihlava a v Okříškách z ní odbočuje trať č. 241 
Znojmo – Okříšky. Obě tratě vedou podél západního a severního okraje zastavěného území 
městyse. Stanice zde byla vybudována roku 1871 [10] a sloužila pro trať Retz-Kolín. Až roku 
1886 došlo k rozšíření stanice z důvodu výstavby dráhy do Brna. Byly vybudovány nové 
koleje a staniční koleje byly přiděleny jednotlivým dopravním společnostem. Tento historický 
vývoj vedl k tomu, že dnešní výpravní budova je umístěna mezi nástupišti. Stanice má dnes 7 
dopravních kolejí a 5 kolejí manipulačních (z toho 3 kusé). Do brněnského zhlaví je zaústěna 
vlečka Lesní společnosti, která zde provozuje pilu. 

Stanice Okříšky je v km 169,857. V současnosti ve stanici Okříšky zastavují osobní 
vlaky a všechny rychlíky jedoucí po trati Brno-Jihlava. Pro osobní vlaky ve směru na Znojmo 
je tato stanice výchozí. Čekací doby na přípoj z osobních vlaků ze Znojma na směr do Třebíče 
(Brna) jsou cca 30 minut a na směr do Jihlavy jsou cca 5 minut. Ve směru z Třebíče (Brna) na 
Znojmo se čeká na přípoj cca 30 minut a ve směru z Jihlavy na Znojmo je čekací doba na 
přípoj cca 10 min. 

V docházkové vzdálenosti 1000 m se nachází celé území Okříšek. Okříšky jsou ve 
všední den obslouženy ve směru na Jihlavu a Třebíč cca 19 páry autobusových linek [29]. 

 
Docházková vzdálenost Okříšky: stávající stav 

1 km celé území 

 
Stávající umístění ŽST Okříšky je z pohledu docházkové vzdálenosti v pořádku a 

doporučuji neměnit polohu stanice. 

4.2 Hvězdoňovice 
Obec Hvězdoňovice se nachází 3 km jižně od Okříšek a 8,5 km západně od Třebíče. 

V obci žije 95 obyvatel [8]. 1 km východně od středu obce se nachází chatová oblast s cca 60 
chatkami. Obec patří do spádové oblasti Třebíče. 

Stávající zastávka byla vybudována prosinci roku1945 [10]. Nástupiště se nachází 
v  km 166,314 až km 166,450. Nástupiště je sypané. Trať je v oblouku o poloměru R=500 m, 
s převýšením D = 66 mm a v podélném sklonu s = 0,26‰. Nástupiště má délku 136 m a na 
celé jeho délce je instalováno elektrické osvětlení. Zastávka má krytou čekárnu. V blízkosti 
zastávky se nachází železniční přejezd zabezpečený světelným zabezpečovacím zařízením. 

Celé území Hvězdoňovic se nachází v docházkové vzdálenosti 1 000 m. Obec je 
obsloužena 2 páry autobusů do Třebíče [29]. 

Do docházkové vzdálenosti 1,5 km spadají i západně ležící Pokojovice s 98 obyvateli 
[8]. Pokojovice jsou obslouženy 6 páry autobusů do Třebíče, z nichž většina zajíždí do 
Okříšek. Přístupová cesta z Pokojovic k zstávce Hvězdoňovice vede po silnici III/40513 [12]. 
Proto nelze uvažovat s tím, že by obyvatelé Pokojovic využívali pro svou cestu do Třebíče 
zastávku Hvězdoňovice. 
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Docházková vzdálenost Hvězdoňovice: stávající stav 

1 km celé území 

 
U zastávky Hvězdoňovice navrhuji rekonstrukci nástupiště dle požadavků platných 

norem, tj. s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice a vybudování zpevněné 
přístupové komunikace k zastávce. Také navrhuji snížení stávajícího převýšení na 
D = 60 mm, aby byla splněna podmínka maximálního převýšení uvedeného v normě 
ČSN 73 4959. Snížení převýšení si v daném oblouku nevyžádá snížení stávající traťové 
rychlosti V = 75 km/h. 

4.3 Čechočovice, Stařeč 
Čechočovice 

Obec Čechočovice leží 7 km západně od Třebíče. V obci žije 273 obyvatel [8]. V obci 
se nenachází škola, proto musejí žáci dojíždět. 

Trať vede jižním okrajem zastavěného území obce. Spádovým městem pro 
Čechočovice je Třebíč. Obec je ve směru do Třebíče obsloužena cca 16 páry autobusů [29]. 

Necelá polovina zastavěného území je v docházkové vzdálenosti 1 km železniční 
stanice Stařeč. 

 
Možnou variantou 1 je vybudování nové zastávky, která bude blíže obci Čechočovice. 

Bude umístěna v km 162,228 s délkou nástupiště 60m. Trať je v tomto úseku v zářezu. 
Směrem ze Starče na Okříšky (po směru staničení) navrhuji zastávku vpravo. Zářez vpravo je 
menší, je u něj více volného místa od osy koleje pro zřízení zastávky a přístup k obci nebude 
muset být řešen přechodem přes trať. Trať je zde v přímé s podélným sklonem s = 5,25‰. 
Přístupová cesta by mohla být vybudována přes pozemky 971/2 a 60/4. V tom případě by 
bylo možné s osobními vlaky zastavovat v nově zbudované zastávce Čechočovice a stávající 
stanicí Stařeč projíždět (viz. Stařeč). 

Nově vybudovaná zastávka pokryje celé zastavěné území obce Čechočovice 
docházkovou vzdáleností do 1 km, což by bylo přínosem pro cestování směrem do Jihlavy a 
do Moravských Budějovic. 

 
Čechočovice:  Docházková vzdálenost 
stávající stav z ŽST Stařeč stav s novou zastávkou 

1 km necelá ½ území  celé území 

 

Stařeč 

Stařeč je městys s 1667 obyvateli [8] ležící 4,5 km jihozápadně od Třebíče. Železniční 
stanice se však nachází cca 2 km západně od středu městyse. 

Stanice Stařeč byla vybudována jako třetí největší stanice (po Jihlavě a Znojmě) na 
trati, pro svou nejkratší vzdálenost k velkému městu Třebíč. První vlak do stanice přijel 
26.3.1871 [10]. V prvních letech provozu zajišťovala spojení stanice s Třebíčí formanská 
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doprava. Avšak roku 1886 poklesl význam a využití této stanice, protože byla otevřena dráha 
Okříšky – Brno a centrum Třebíče bylo připojeno na tuto dráhu. 

Stanice se nachází v km 161,154. Má tří dopravní a jednu manipulační kolej. Výpravní 
budova je vpravo po směru staničení. V současnosti je ve stanici největším nákladním 
přepravcem firma na uhelná paliva [10]. 

V docházkové vzdálenosti 2 000 m leží jen pouhá ¼ zastavěného území městyse 
Stařeč. Nelze však předpokládat, že by obyvatelé Starče docházeli na tuto stanici, protože 
Stařeč je dostatečně autobusově spojen s Třebíčí [29] a přístup k železniční stanici je po 
silnici II/410 [12]. 

 
Možnou variantou 2 je, že se nebude stavět nová zastávka Čechočovice a opraví se 

nástupiště ve stanici Stařeč tak, aby splňovalo podmínky nynějších norem. Musela by se 
provést i úprava obou zhlaví tak, aby hlavní průjezdná kolej byla 3. od staniční budovy. 
Protože nyní je hlavní kolej 2. od staniční budovy s rychlostí V = 65 km/h, což podle normy 
ČSN 73 4959 neumožňuje zřídit úrovňový přechod pro cestující. V této variantě by stanice 
sloužila pro obsluhu obce Čechočovice, ale pro obyvatele Čechočovic je stanice ve více jak 
1km vzdálenosti. 

 

 
Z nabízených variant doporučuji vybudovat novou zastávku Čechočovice, která bude 

sloužit obyvatelům hlavně ke spojení s Jihlavou a Moravskými Budějovicemi. Nebudou-li 
tomu bránit předpisy, osobní vlaky by po vybudování nové zastávky Čechočovice nemusely 
zastavovat v ŽST Stařeč. V nynější době v ŽST Stařeč neprobíhá křižování vlaků. 

 

4.4 Kojetice 
 Obec Kojetice se nachází 8 km jižně od Třebíče a 12,5 km severně od Moravských 

Budějovic. Žije zde 734 občanů. [8] 1 km západně od centra obce se nachází hrad Sádek. 
V obci je mateřská škola a nižší stupeň základní školy [9]. 

Stavba nádraží byla dokončena roku 1870 [10]. Stanice byla v období let 1934 – 1935 
a 1947 – 1948 vedena jako zastávka a výhybna s nákladištěm. Mimo tato vyjmenovaná 
období byla vedena jako samostatná stanice. Nyní je od roku 1994 spolu se Starčí pod 
správou stanice Okříšky [10]. 

V roce 1948 započala u stanice stavba Hospodářského družstva v Kojeticích a sila. 
Roku 1952 byla vybudována vlečka k silu. 

Stanice se nachází v km 154,640. Má 3 koleje dopravní a jednu manipulační. Výpravní 
budova je vlevo po směru staničení. Do stanice je zaústěna vlečka bývalé firmy ZZN, která se 

Docházková vzdálenost 
z ŽST Stařeč do obcí: 

Stařeč Čechočovice 

1 km žádné obsloužené území necelá ½ území 
1,5 km žádné obsloužené  území celé území 
2 km necelá ¼ území celé území 
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zabývala zemědělským zásobováním. Firmu ZZN v roce 2000 odkoupila firma ADW, která 
zde navíc provozuje čerpací stanici. [28] 

Trať vede okolo východního okraje zastavěného území obce. Stanice se však nachází 
ve vzdálenosti 1,5 km od středu území zastavěného obytnou zástavbou. Docházková 
vzdálenost 1 km od stanice pokryje asi 1/3 obydleného území. 

Navrhuji vybudování nové zastávky v km 155,440. Nástupiště by bylo délky 60 m. 
Trať je zde v oblouku o poloměru R = 301 m s převýšením D = 78 mm a s traťovou rychlostí 
V = 60 km/h. Tento oblouk je složený ze dvou poloměrů bez mezilehlé přechodnice, proto se 
musí při posuzování nedostatku převýšení posoudit oba poloměry. Snížení převýšení na 
normou požadovaných D = 60 mm si nevyžádá snížení stávající traťové rychlosti. Podélný 
sklon je zde s = 10,01 ‰. Zastávka by se po směru staničení nacházela vpravo na vnitřní 
straně oblouku za přejezdem, který je zabezpečený mechanickými závorami ovládanými 
z ŽST Kojetice na Moravě. Toto řešení si nevynutí přeložení drátovodu vedoucího 
k předvěsti. Tím sice vznikne nutnost přecházení tratě při příchodu k zastávce, ale terén je na 
pravé straně příznivější pro výstavbu zastávky. Na levé straně je mírný násep a bylo by nutné 
přeložit drátovod nebo ho převést pod nástupištěm. Jako přístupová komunikace k zastávce 
by sloužila místní pozemní komunikace, která vede k přejezdu. 

Při zřízení nové zastávky by vlaky nemusely zastavovat v ŽST Kojetice na Moravě. 
Kojetice jsou obslouženy 3 páry autobusů ve směru na Třebíč a jedním spojem 

jedoucím z Moravských Budějovic do Okříšek [29]. 
 

Docházková vzdálenost Kojetice: stávající stav nová zastávka 

1 km 1/3 území (z ŽST Kojetice na 
Moravě) 

celé území 

 
Doporučuji vybudovat zastávku Kojetice v nové poloze. Nebudou-li tomu bránit 

předpisy, tak po vybudování nové zastávky by osobní vlaky mohly ŽST Kojetice na Moravě 
projíždět. Při zřizování nové zastávky doporučuji rekonstruovat i zabezpečení přejezdu 
v km 155,403, protože nyní je přejezd před příjezdem vlaku delší dobu uzavřen a tento stav 
by vedl k tomu, že cestující by při příchodu k nástupišti obcházeli stažené závory. 

Alternativou, aby se nemuselo rekonstruovat zabezpečení zmíněného přejezdu, by 
bylo vybudování zastávky v km 155,310 až km 155,370. Nástupiště by bylo ve směru 
staničení vlevo, tj. na vnější straně oblouku. Ale tuto možnost nedoporučuji, protože by 
nástupiště bylo na vnější straně oblouku s poloměrem R = 301 m. 
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4.5 Horní Újezd 
Obec Horní Újezd leží 9 km jižně od Třebíče a 10 km severně od Moravských 

Budějovic. Žije zde 271 obyvatel [8].V obci se nenachází škola, žáci musejí dojíždět do 
okolních obcí [9]. 

Trať je vedena u západního okraje zastavěného území. Obec je obsloužena stejnými 
autobusovými linkami jako obec Kojetice, ale do obce zajíždí více spojů linky 790410. 
Obslužnost autobusy je tedy 6 párů spojů do Třebíče a jeden spoj jedoucí z Moravských 
Budějovic do Okříšek [29]. 

U této obce jsem zvažoval dvě varianty umístění zastávky. 
 
Varianta 1: Zastávka by byla umístěna do km 153,263. U této varianty je ale problém, 

že po směru staničení se před zastávkou nachází most a za zastávkou železniční přejezd. Mezi 
těmito objekty není dostatek místa na umístění nástupiště délky 60 m. Dalo by se zde zřídit 
nástupiště délky 56 m. Bylo by vlevo po směru staničení a musel by se rozšířit stávající násep. 

 
Varianta 2: Poloha zastávky by byla km 153,146. Zastávka by byla vpravo po směru 

staničení. Nástupiště by bylo délky 60 m. Terén je v tomto místě téměř rovný, proto zde 
nebudou tak velké zemní práce jaké by byly u varianty 1. Trať je v tomto místě v přímé 
s podélným sklonem s = 9,65 ‰. Přístupové komunikace k zastávce by byly vedeny od 
přejezdu se silnicí III/36072 [12] v km 153,299 po náspu. A pro pohodlnější přístup obyvatel 
z jižní části obce by se mohla vybudovat přístupová komunikace od přejezdu s cyklostezkou 
v km 152,962. Na části cyklostezky spojující zastávku s obcí by se mohl zavést smíšený 
provoz cyklistů a chodců. 

 
Docházková vzdálenost Horní Újezd: stávající stav s novou zastávkou 

1 km žádné obsloužené území celé území 

 
U obce Horní Újezd doporučuji vybudovat novou zastávku v km 153,146 (výše 

uvedená jako varianta 2). Obyvatelé tím získají dopravní spojení směrem do Moravských 
Budějovic a směrem do Jihlavy. 

4.6 Šebkovice 
Obec Šebkovice se nachází 12 km jižně od Třebíče a 7,5 km severně od Moravských 

Budějovic. Obec má 464 obyvatel [8] a nachází se zde nižší stupeň základní školy [9]. Trať je 
vedena východně od obce mimo souvisle zastavěné území. U zastávky Šebkovice se nachází 
seskupení cca 8 rodinných domů, které jsou od souvisle zastavěného území obce odděleny 
700m prolukou. 

Zastávka Šebkovice byla otevřena v roce 1945 a roku 1946 zde byla postavena zděná 
čekárna s výdejnou jízdenek [10]. Od roku 1968 je zastávka neobsazená personálem. 
Zastávka je v km 150,756 a má délku 106 m. Nástupiště je tvořeno nástupištní deskou 
uloženou na tvárnici Tischer. Nástupiště se nachází z části v přechodnicích okolních 
protisměrných oblouků. Mezi přechodnicemi je úsek přímé délky 24,52 m. Trať má zde 
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podélný sklon s = 8,68 ‰. Na zastávce je krytá čekárna pro cestující a nástupiště je vybaveno 
elektrickým osvětlením. V docházkové vzdálenosti 1 km je zhruba 1/3 zastavěného území 
obce. Při posouzení docházkové vzdálenosti 2 km je obsloužena celá obec. 

Šebkovice jsou obslouženy ve směru na Třebíč 7 páry autobusů, ve směru na 
Moravské Budějovice 5 páry autobusů a do Jaroměřic nad Rokytnou jezdí 3 páry autobusů 
[29]. 

 
Docházková vzdálenost Šebkovice 

1 km 1/3 zastavěného území 
2 km celé území obce 

 
U zastávky Šebkovice doporučuji ponechat stávající stav, protože poloha této zastávky 

se nedá změnit tak, aby obsloužila větší území obce Šebkovice, protože se trať nikde více 
nepřibližuje k obci. 

4.7 Lesůňky 
Lesůňky jsou obec ležící 12,5 km jižně od Třebíče a 6,6 km severně od Moravských 

Budějovic. 3 km východně se od Lesůněk nacházejí Jaroměřice nad Rokytnou. Obec má 93 
obyvatel [8] a nemá na svém území žádnou školu [9]. Trať vede východně od zastavěného 
území obce a není v okolí žádná železniční zastávka. 

V obci se nachází autobusová zastávka, která je obsluhována 1 párem autobusů ve 
směru na Moravské Budějovice a 3 páry autobusů do Jaroměřic nad Rokytnou [29]. 

Možnou variantou je vybudování nové zastávky v km 148,701. Ve směru staničení by 
byla vlevo za přejezdem se silnicí III/36080 [12]. Terén je zde z části v mírném zářezu a od 
půlky nástupiště přechází v mírný násep. Polohu vlevo volím proto, že by se nemusela při 
přístupu k zastávce přecházet trať. Zastávka by se nacházela u přejezdu, což je výhodné 
z hlediska přístupu k zastávce. Nástupiště by bylo délky 60 m. Trať je zde v přímé 
v podélném sklonu s = 6,42‰. Začátek nástupiště by se nacházel v mírném zářezu, který 
následně přechází v násep. 

 
Docházková vzdálenost Lesůňky: stávající stav s novou zastávkou 

1 km žádné obsloužené území celé území 

 
U obce Lesůňky doporučuji vybudovat novou zastávku. Nová zastávka by obyvatelům 

zlepšila dostupnost do Moravských Budějovic, Znojma i Jihlavy. Na druhou stranu má obec 
méně než 100 obyvatel. Proto by se mohlo nejprve s vedením obce projednat, zda si 
vybudování nové zastávky přejí a zda jsou schopni se finančně podílet na výstavbě 
přístupových komunikací. 

4.8 Jaroměřice nad Rokytnou 
Jaroměřice nad Rokytnou jsou městem s 4 141 obyvateli [8]. Leží 7,5 km 

severovýchodně od Moravských Budějovic a 13 km jižně od Třebíče. V obci se nachází 
mateřská a základní škola [9]. V centru města se nachází barokní zámek se zámeckou 
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zahradou francouzského typu, který patří k nejmohutnějším architekturám 1. pol. 18. stol. u 
nás i v Evropě. Patří mezi nejnavštěvovanější památky Vysočiny. [16] Dále se v obci nachází 
i nekryté koupaliště. 

Trať vede ve 400m odstupu od jihozápadního okraje zastavěného území. Stávající 
železniční stanice se nachází 1,9 km západně od centra města. U nádraží je místní část 
Popovice s cca 35 domky. 

Stanice je v km 146,857. Má tři dopravní a jednu manipulační kolej. Výpravní budova 
je vpravo. 

Kvůli vzdálenější poloze stanice od města se v docházkové vzdálenosti 1 km nachází 
pouze místní část Popovice a pár domů na okraji města. Při posouzení docházkové 
vzdálenosti 2 km obslouží stanice navíc polovinu zastavěného území města. 

 
Možným zlepšením by bylo vybudovat zastávku v km 145,858. Nacházela by se 

vpravo po směru staničení na vnější straně složeného oblouku. Zastávka by byla v oblouku o 
poloměru R = 915 m s převýšením D = 56 mm. Podélný sklon tratě je v tomto místě nulový. 
Vnější stranu oblouku volím proto, že je blíže k městu a na vnitřní straně vede drátovod 
k předvěsti. Také je tam umístěno telefonní vedení. Nástupiště by bylo délky 100 m. Zastávka 
by se nacházela za přejezdem se silnicí III/36079 [12]. Na konci navrhované zastávky se 
nachází vjezdové návěstidlo do ŽST Jaroměřice nad Rokytnou. 

Do 1 km docházkové vzdálenosti nové zastávky by spadala ½ zastavěného území 
města a zbytek města by spadal do docházkové vzdálenosti 2 km. Ovšem místní část 
Popovice by při chůzi po stávajících komunikacích nespadala ani do docházkové vzdálenosti 
2 km. Zkrátit docházkovou vzdálenost pro místní část Popovice od nové zastávky na hodnotu 
1,5 km by mohlo vybudování pěší komunikace podél tratě. 

Jaroměřice nad Rokytnou jsou obslouženy na Třebíč cca 15 páry autobusů, směrem na 
Moravské Budějovice cca 19 páry autobusů, ve směru na Znojmo 1 párem autobusů, směrem 
na Jihlavu 1 párem autobusů a směrem na Brno 7 páry autobusů [29]. 

 
Jaroměřice nad Rokytnou Popovice Docházková vzdálenost 

stávající stav nová zastávka stávající stav nová zastávka 

1 km cca 10 domů ½ území celé území žádné 
obsloužené 
území 

1,5 km 1/3 území 2/3 území celé území celé území *)  

2 km ½ území téměř celé území celé území celé území *)  

*) platí pouze při přístupu po nově zbudované komunikaci podél tratě; při chůzi po stávajících 
komunikacích nejsou Popovice pokryty ani jednou docházkovou vzdáleností (1,5 km ani 2 km) 

 
U města Jaroměřice nad Rokytnou doporučuji ponechat stávající stav a nebudovat 

novou zastávku. Docházková vzdálenost z města by se zkrátila o pouhých cca 800 m a 
zastávka by se nacházela v blízkosti vjezdového návěstidla do ŽST Jaroměřice nad Rokytnou. 
V současném jízdním řádu probíhá v této stanici křižování 3krát denně. Jaroměřice nad 
Rokytnou jsou ve směru na Třebíč i Moravské Budějovice dostatečně obslouženy autobusy. 
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4.9 Bohušice 
Bohušice jsou obec ležící 5 km severně od Moravských Budějovic. Mají 138 obyvatel 

[8]. V obci se nenachází škola, proto musejí žáci dojíždět [9]. Trať vede severně od centra 
obce. 

Na konci roku 2011 byla v této obci otevřena nová železniční zastávka. Bylo tomu po 
140 letech, kdy vedla trať za domy místních obyvatel a vlaky obcí jen projížděly. Zastávka je 
vytvořena z nástupištních L prefabrikátů, které jsou umístěny 1 670 mm od osy koleje a 
prostor za L prefabrikátem je vyplněn zhutněným materiálem. Tato konstrukce omezuje např. 
práce čističky kolejového lože. Vhodnější by byla konstrukce, u které je L prefabrikát 
odsazen od osy koleje až na 2 100 mm a následně je překryt nástupištní konzolovou deskou. 

Podle sdělovacích prostředků za vybudování zastávky zaplatila SŽDC 7,6 mil Kč [17] 
a obec zaplatila přístupovou cestu. Nástupiště je dlouhé 60 m, je osvětleno elektrickým 
osvětlením a je zde vybudován nástupištní přístřešek. 

Tato zastávka obsloužila celou obec v docházkové vzdálenosti 1 km. 
Do obce zajíždí 1 pár autobusů, který jezdí pouze do Jaroměřic nad Rokytnou. 

K autobusovému spojení s Třebíčí a Moravskými Budějovicemi musejí obyvatelé docházet na 
1,5 km vzdálenou zastávku k hlavní silnici II/152 [12], proto je pro ně nově vybudovaná 
zastávka velkým přínosem, jak sami potvrzují v tisku: „Jsme fakt šťastní, že se věc podařila. 
Už se nebudeme jen koukat, jak nám mezi baráky jezdí vlak, a sami se pomalu nemáme jak 
dostat třeba do Budějovic,“ neskrývá dobrou náladu starosta Bohušic František Plocek.“ 
[17] 

 
Docházková vzdálenost Bohušice 

1 km celé území 

 
Vzhledem k tomu, že nová zastávka zde byla vybudována vloni, doporučuji ponechat 

stávající polohu zastávky. 

4.10 Lukov 
Lukov je obec s 383 [8] obyvateli ležící 2,5 km severně od Moravských Budějovic. 

V obci se nachází nižší stupeň základní školy [9]. 
V centru obce se nachází zastávka autobusů, kterou obsluhuje 13 párů spojů do 

Třebíče a do Moravských Budějovic. 
Další autobusová zastávka se nachází 1 km východně od obce na křižovatce s hlavní 

silnicí II/152 [12]. Tuto zastávku obsluhuje ve směru do Brna 5 párů, do Jihlavy 1 pár, do 
Třebíče 11 párů a do Moravských Budějovic 21 párů autobusů [29]. 

 
V obci Lukov je možnost postavit novou železniční zastávku. Zastávka by byla 

v km 140,510. Nástupiště by bylo umístěno z části do přechodnice a pokračovalo by v přímé. 
Převýšení v místě začátku nástupiště by mělo hodnotu D = 51 mm. Trať je zde v podélném 
sklonu s = 0,27 ‰. Umístění nástupiště by bylo vpravo. Trať zde vede v zářezu K zastávce by 
se musela vybudovat přístupová komunikace délky cca 170 m. Zastávka by zasahovala do 
ochranného pásma hřbitova. 
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Docházková vzdálenost Lukov: stávající stav s novou zastávkou 

1 km žádné obsloužené území celé území 

 
U obce Lukov doporučuji vybudovat novou zastávku v km 140,510. Mé doporučení 

však není úplně jednoznačné, protože obec je ze svého centra dostatečně autobusově spojena 
s Třebíčí a Moravskými Budějovicemi, ale vybudováním nové zastávky by obec získala 
přímé spojení se Znojmem. Doporučuji oslovit vedení obce s tím, zda má zájem o vybudování 
zastávky a zda by byla obec schopna zaplatit vybudování přístupových komunikací. 

4.11 Moravské Budějovice 
Moravské Budějovice jsou městem se 7 601 obyvateli [8]. Leží 27 km severozápadně 

od Znojma a 60 km západně od Brna. Ve městě jsou 2 základní školy, jedno gymnázium a 
jedno střední odborné učiliště. Je zde i koupaliště a krytý bazén [9]. Trať obklopuje okraj 
zastavěného území ze severu a západu a částečně z jihu. 

Moravské Budějovice jsou mimo jiné autobusově spojeny s Prahou, Brnem, Jihlavou i 
Znojmem [29]. 

ŽST Moravské Budějovice je situována v severní části města. Stanice má 5 kolejí 
dopravních a 3 koleje manipulační. Dále je ve stanici vlečka firmy Agrovýkup. Ze stanice 
odbočuje na znojemském zhlaví trať do Jemnice. Na této trati byla 31.12.2010 ukončena 
pravidelná osobní přeprava. Stanice v docházkové vzdálenosti 1 km obslouží severní část 
města a centrum. Jižní a jihovýchodní část města jsou ale už mimo tuto vzdálenost. 

 
Zlepšením dostupnosti železniční dopravy pro jižní a jihovýchodní části města by 

mohlo být vybudování zastávky v km 136,455. V této poloze se zastávka vyhýbá ochrannému 
pásmu elektrického vedení 22 kV, které vede přes trať. Zastávka bude v přímé s nulovým 
podélným sklonem, který posléze na obě strany od zastávky klesá. Nástupiště bude délky 
60 m a bude umístěno vpravo. Terén je v tomto místě v mírném zářezu a napojení přístupové 
komunikace bude provedeno na stávající místní obslužnou komunikaci, která vede souběžně 
s tratí. Dále je třeba zmínit, že tato nová zastávka by lépe než stávající stanice obsloužila 
koupaliště s bazénem, které se nacházejí v jižní části města, a zároveň by byla ve 200m 
vzdálenosti od domova důchodců. 

 
Moravské Budějovice: Docházková vzdálenost 
stávající stav stávající ŽST + nová zastávka 

1 km ¾ území celé území 

 
V případě města Moravské Budějovice doporučuji vybudovat novou zastávku 

v km 136,455. Vybudováním zastávky se zlepší obsloužení jižní části města. 
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4.12 Vesce, Častohostice 
Vesce 

Vesce jsou místní částí města Moravské Budějovice, která leží 3,7 km jihovýchodně 
od centra města. V této místní části žije 149 obyvatel [8]. Není zde škola [9]. 

Hláska Vesce byla zřízena roku 1920 a zastávka u této hlásky vznikla až v roce 1946 a 
byla vybudována společným nákladem s obcí Častohostice (viz Častohostice) [10]. Na 
zastávce je vybudována zděná budova čekárny. Nástupiště má délku 142 m, ve směru 
staničení je vlevo za přejezdem se silnicí III/4118 [12] a je tvořeno nástupištními deskami 
uloženými na tvárnicích Tischer. Trať je zde v oblouku o poloměru R = 1001 m s nulovým 
převýšením D = 0 mm a má podélný sklon s = 4,20 ‰. Na zastávce je nainstalováno 
elektrické osvětlení. Zastávka je od roku 1999 neobsazena personálem. 

V docházkové vzdálenosti 1 km leží celá místní část Vesce a ¼ území obce 
Častohostice. Zastávka Vesce je cca 300 m od hranice zastavěného území Vesců. Trať vede 
jižně od Vesců ve vzdálenosti právě již zmiňovaných 300 m. Vesce jsou obslouženy 1 párem 
autobusů do Znojma, 7 páry do Moravských Budějovic, a jedním párem do Jihlavy [29]. 

 

Častohostice 

Častohostice jsou obec s 206 obyvateli [8]. Leží 4 km jižně od Moravských Budějovic. 
V obci se nenachází žádná škola [9]. ¼ území obce leží v docházkové vzdálenosti 1 km od 
zastávky Vesce. Zbytek území obce spadá do docházkové vzdálenosti 1,5 km. Vzdálenost  
obce Častohostice od Vesců je 1,5 km. Zastávka Vesce se od okraje obce Častohostice při 
chůzi po silnici III/4118 [12] nachází ve vzdálenosti cca 900 m. Trať přitom od obce 
Častohostice vede severně ve vzdálenosti pouhých 300 m, ale k zastávce Vesce je nutné ujít 
ještě cca 600 m východním směrem. 

Obec je obsloužena 3 páry autobusů do Znojma, 6 páry do Moravských Budějovic a 
1 párem do Jihlavy [29]. 

 
Docházková vzdálenost Vesce Častohostice 

1 km celé území obce ¼ zastavěného území 
1,5 km celé území obce celé území obce 

 
U zastávky Vesce doporučuji ponechat stávající polohy zastávky, protože přiblížení 

k jedné obci by pro druhou obec znamenalo zvětšení docházkové vzdálenosti a vybudování 
dvou zastávek vzdálených od sebe cca 550 m nemá smysl. Při budoucí úpravě zastávky by se 
mohlo zřídit nástupiště s nástupní hranou ve výšce 550 mm od temene kolejnice. 

4.13 Blížkovice 
Městys Blížkovice má 1 219 obyvatel [8] a leží 6 km jižně od Moravských Budějovic. 

Městys leží již v Jihomoravském kraji. V městysi je mateřská a základní škola [9]. Trať vede 
1 km severovýchodně od centra městyse. K zastávce od centra městyse vede liniová zástavba 
podél silnice III/4117 [12]. 



 

 40 

Zastávka byla otevřena roku 1896 a v roce 1913 zde byla vystavěna zděná budova 
čekárny. Až v roce 1965 bylo nástupiště prodlouženo na dnešních 130 m a bylo zde 
instalováno elektrické osvětlení. Nástupiště je vlevo před přejezdem se silnicí III/4117. Trať 
je zde v oblouku o poloměru R = 807 m s převýšením D = 24 mm a podélný sklon má 
s = 8,20 ‰. Nástupiště tvoří nástupištní desky uložené na tvárnicích Tischer. 

V docházkové vzdálenosti 1 km se nachází 1/3 zastavěného území městyse. Zbytek 
území je v docházkové vzdálenosti 2 km. 

V centru městyse se nachází autobusová zastávka obsloužená 1 párem spojů do 
Jihlavy, 3 páry do Znojma a 7 páry do Moravských Budějovic [29]. 

 
Docházková vzdálenost Blížkovice 

1 km 1/3 zastavěného území 
2 km celé území obce 

 
Doporučuji polohu zastávky neměnit, protože se trať v jiných místech k městysi více 

nepřibližuje. Při některé z budoucích úprav zastávky bych navrhoval opravit nástupní hranu 
tak, aby splňovala normové parametry. 

4.14 Grešlové Mýto, Ctidružice 
Grešlové Mýto 

Obec Grešlové Mýto leží 9 km jihovýchodně od Moravských Budějovic a 19 km 
severozápadně od Znojma. V obci žije 196 obyvatel [8] a není zde škola [9]. Mateřská škola a 
nižší stupeň základní školy je v obci Pavlice, která má s Grešlovým Mýtem na jihovýchodě 
společnou hranici zastavěného území. 

Trať vede cca 1 km západně od obce Grešlové Mýto a nachází se zde ŽST Grešlové 
Mýto. Stanice má 3 dopravní koleje a 1 manipulační. Stanice byla postavena roku 1870, leží 
v údolí a trať na obě strany pokračuje stoupáním cca 9 ‰. Výpravní budova je vpravo. Od 
října do listopadu roku 1918 byla tato stanice ustavena jako česká přechodová stanice, protože 
Znojemsko připadlo Rakousku. Znovu byla stanice prohlášena jako česká přechodová 
v období od listopadu 1938 do října 1940, kdy zde byl zrušen celní úřad a hraniční kontrola se 
prováděla nadále jen ve stanici Šumná. Stanice je dnes využívána k vykládce nedalekou 
firmou zabývající se zpracováním dřeva. 

V docházkové vzdálenosti 1 km se nachází ½ území obce Grešlové Mýto, zbývající 
část území je v docházkové vzdálenosti 1,5 km. Obec Grešlové Mýto leží na hlavním tahu 
I/38 (E59), proto je obec obsloužena 14 páry autobusů do Znojma, 12 páry do Moravských 
Budějovic, 8 páry do Jihlavy, 3 páry do Prahy a 1 párem do Třebíče [29]. 

 

Ctidružice 

Ctidružice jsou obec s 336 [8] obyvateli. Leží 2 km západně od Grešlového Mýta, což 
je 9 km jihovýchodně od Moravských Budějovic a 20 km severozápadně od Znojma. V obci 
není žádná škola [9]. 
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Obec je obsloužena 3 páry autobusů do Znojma a 4 páry do Moravských Budějovic 
[29]. 

Trať vede 500 m východně od hranice zastavěného území obce. V této vzdálenosti se 
nalézá ŽST Grešlové Mýto. V docházkové vzdálenosti 1 km od této stanice leží 1/3 území 
obce Ctidružice. Zbytek území obce se nachází v docházkové vzdálenosti 1,5 km. 

 
 

Docházková vzdálenost Grešlové Mýto Ctidružice 

1 km ½ zastavěného území 1/3 zastavěného území 
1,5 km celé území obce celé území obce 

 
V případě ŽST Grešlové Mýto doporučuji ponechat stávající stav. Trať se nikde 

nepřibližuje ani k jedné z vesnic, proto není žádná lepší poloha pro zřízení zastávky. 
V budoucnosti by se ve stanici mohly upravit nástupiště tak, aby odpovídaly normovému 
stavu. 

4.15 Šumná 
Šumná je obec s 619 obyvateli [8] ležící 14 km jižně od Moravských Budějovic a 

16 km severozápadně od Znojma. V obci je mateřská a základní škola [9]. 4 km jihozápadně 
se od obce nachází přehrada Vranov, kde je pláž, camping i skály. 

ŽST Šumná byla vybudována roku 1871. Roku 1918 zde byla zřízena celní pohraniční 
služba (viz Grešlové Mýto). Od roku 1931 do roku 1933 byla stanice využívána k vykládce 
materiálu pro výstavbu Vranovské přehrady. Materiál se ze Šumné přepravoval po dráze o 
rozchodu 760 mm. Jednalo se hlavně o cement, cihly a armatury. Od roku 1938 zde byl 
vytvořen německý celní úřad a německá pohraniční kontrola byla zrušena až roku 1945. 
V květnu 1945 byla stanice úplně zničena. [10] 

Stanice má 3 dopravní a 1 manipulační kolej. Ve stanici má vlečku Lesní společnost 
Jihomoravské lesy, a.s. 

Obec je autobusově spojena pouze linkou IDS JMK 830, která vede z Milíčovic, které 
jsou 10 km západně od Znojma, přes Šumnou do Lubnice [29]. Směrem na Znojmo a na 
Moravské Budějovice obsluhuje obec pouze železnice. 

V docházkové vzdálenosti 1 km od stanice leží celé zastavěné území obce. 
 

Docházková vzdálenost Šumná 

1 km celé území 

 
Doporučuji ponechat stávající umístění ŽST Šumná, protože celé území obce se 

nachází v docházkové vzdálenosti 1 km. Při budoucí obnově stanice by se mohlo opravit 
nástupiště tak, aby odpovídalo normovému stavu. 
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4.16 Olbramkostel, Žerůtky 
Olbramkostel 

Městys Olbramkostel leží 10 km severozápadně od Znojma. Žije zde 531 obyvatel [8]. 
Nachází se zde pouze mateřská škola [9]. Trať vede cca 2 km jižně od okraje městyse. Stejně 
jako Grešlové Mýto je i Olbramkostel dobře autobusově spojen se Znojmem a Moravskými 
Budějovicemi [29], proto nelze předpokládat, že by lidé docházeli něco málo přes 2 km po 
silnici III/40624 [12] na ŽST Olbramkostel. 

 

Žerůtky 

Žerůtky jsou obec s 241 obyvateli [8], která leží 1 km východně od ŽST Olbramkostel. 
Od Znojma se Žerůtky nacházejí 8,5 km severozápadním směrem. V docházkové vzdálenosti 
1 km od ŽST Olbramkostel se nachází 1/3 území obce. V obci není škola [9]. Trať vede u 
jižního okraje obce. 

Obec je obsloužena z centra 6 páry autobusů do Znojma a 1 párem do Moravských 
Budějovic. 700 m východně od obce se nachází zastávka Žerůtky, rozc1.0, kterou navíc 
obsluhují 3 páry autobusů do Jihlavy a 5 párů autobusů do Znojma a Moravských Budějovic 
[29]. 

U této obce je možnost vybudovat novou zastávku v km 111,580. Zastávka by byla 
vlevo na vnitřní straně oblouku. Trať je zde bohužel vedena v oblouku o poloměru R = 300 m 
s převýšením D = 130 mm a v podélném sklonu s = 9,48 ‰ stoupá k ŽST Olbramkostel. 
Vnitřní stranu oblouku volím proto, že oblouk dosahuje minimálního možného poloměru pro 
zřízení zastávky. Rovněž by se musel vybudovat zabezpečený přechod přes trať k nástupišti, 
protože se obec nachází na vnější straně oblouku. Při zřízení zastávky by se muselo snížit 
převýšení v oblouku na D = 60 mm, což si vyžádá snížení traťové rychlosti z původních 
V = 75 km/h na novou hodnotu: 

• V = 60 km/h � nedostatek převýšení I = 82 mm < Ilim = 100 mm; 
n = 22,82 V > nn = 10 V; nI = 16,70 V > nI,n = 10 V 

nebo na hodnotu 

• V = 65 km/h � nedostatek převýšení I = 107 mm < Imax = 130 mm; 
n = 21,07 V > nn = 10 V; nI = 11,81 V > nI,n = 10 V 

 
Možnou alternativou by bylo snížení převýšení pouze na hodnotu 

D = 92 mm < Dmax = 110 mm (Dmax pro umístění zastávky dle ČSN 73 4959) [1]. U této 
alternativy by při zachování původní rychlosti V = 75 km/h nedostatek převýšení činil 
I = 130 mm, což je právě rovno maximální hodnotě nedostatku převýšení Imax = 130 mm 
uváděné v normě ČSN 73 6301-1 [2]. Další sledované parametry by činily 
n = 11,90 V > nn = 10 V; nI = 8,42 V > nI,lim = 4 V. Zde bych chtěl podotknout, že následující 
zastávka Citonice byla zřízena v oblouku s poloměrem R = 295 m a převýšením D = 133 mm. 

 
Pokud by se vybudovala nová zastávka Žerůtky, osobní vlaky by nemusely v ŽST 

Olbramkostel zastavovat. 
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Žerůtky  Docházková vzdálenost Olbramkostel 

stávající stav s novou zastávkou 

1 km žádné obsloužené území 1/3 zastavěného 
území 

celé území 

2 km žádné obsloužené území celé území celé území 
 
U obce Žerůtky doporučuji s vedením obce projednat možnost vybudování nové 

zastávky. Při zřízení zastávky by se totiž muselo v oblouku snížit převýšení a vybudovat 
zabezpečený přechod, což jsou další finanční náklady. Případně se může prověřit, zda by 
zastávka mohla být umístěna na vnější straně oblouku. Žerůtky jsou obslouženy 6 páry 
autobusů do Znojma, proto je na zvážení, zda vybudování nové zastávky přinese přiměřené 
zlepšení dostupnosti oproti stávajícímu stavu, kdy obyvatelé na vlak docházejí na ŽST 
Olbramkostel. 

 

4.17 Citonice 
Citonice je obec s 561 obyvateli [8], která leží 6 km severozápadně od Znojma. V obci 

je mateřská škola a nižší stupeň základní školy [9]. 
Trať vede cca 300 m východně od okraje obce, jen na jihu vybíhá k trati liniová 

zástavba domů. U této zástavby se nachází zastávka v km 108,225 s délkou nástupiště 145 m. 
Nástupiště je vlevo na vnější straně oblouku s poloměrem R = 295 m a s převýšením 
D = 133 mm. Trať je zde v podélném sklonu s = 10,4 ‰. Zastávka byla zřízena roku 1915. 
Roku 1919 byla vystavěna na zastávce zděná budova. Zastávka je dnes neobsazená 
personálem. 

V docházkové vzdálenosti 1 km se nachází ½ území obce. Zbytek území pokrývá 
docházková vzdálenost 1,5 km. 

Obec je obsloužena 11 páry autobusů ve směru na Znojmo [29]. 
 

Docházková vzdálenost Citonice 

1 km ½ zastavěného území 
1,5 km celé území obce 

 
U obce Citonice doporučuji zachovat stávající stav, protože se trať nikde více 

nepřibližuje k obci. 
 

4.18 Znojmo 
Znojmo je město s 33 644 obyvateli[8]. Leží 55 km jihozápadně od Brna a od hranic 

s Rakouskem ho dělí cca 9 km. Městem protéká řeka Dyje. Ve městě se nachází 7 mateřských 
škol, 6 základních škol, 3 střední odborné učiliště, 2 gymnázia, 1 vyšší odborná škola a 1 
vysoká škola [9]. Město Znojmo má svou MHD. 
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Provoz v ŽST Znojmo byl oficiálně zahájen roku 1870. Stanice je v km 100,149. Trať 
ze Znojma pokračuje jižním směrem do rakouského města Retz. Ze stanice odbočuje trať č. 
246, která vede na východ přes Hrušovany nad Jevišovkou až do Břeclavi. 

Ve městě Znojmě je možno zřídit novou zastávku v km 102,295. Zastávka by byla 
umístěna ve směru staničení vlevo. Zde je trať v přímé s podélným sklonem s = 9,75 ‰. 
Před zastávkou se nachází přejezd v km 102,250 s místní komunikací. Umístit zastávku 
vpravo nedoporučuji, protože se zde nachází budka s vybavením přejezdu, která by se musela 
přesunout. Vybudováním této zastávky by se zlepšila obslužnost severní části města směrem 
na Moravské Budějovice. Zastávka by také obsloužila v 500m docházkové vzdálenosti 
nemocnici s poliklinikou, která leží severním směrem. 

 
Znojmo Docházková vzdálenost 
stávající ŽST Znojmo nová zastávka 

1 km centrum města a průmyslová 
oblast jihovýchodně od nádraží 

severní část města 

 
V případě Znojma doporučuji vybudovat novou zastávku Znojmo u nemocnice. Zlepší 

se tím obsloužení severní části města a zkrátí docházková vzdálenost pro dojíždějící pacienty. 
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5 SHRNUTÍ 
 
Návrhy a doporučení předložené v předcházející kapitole se mohou rozdělit do 

několika skupin podle toho, jaký přínos by jejich realizace obcím přinesla. 
 
První skupinu tvoří zastávky a stanice, u nichž je stávající stav z hlediska docházkové 

vzdálenosti vyhovující, tudíž není potřeba provádět žádné změny v poloze nebo stávající 
zastávky rušit. Jedná se o ŽST Okříšky, zast. Hvězdoňovice, zast. Bohušice, ŽST Moravské 
Budějovice, ŽST Šumná, zast. Citonice a ŽST Znojmo. 

 
Druhou skupinou jsou doporučení navrhovaná u obcí, které nyní železniční zastávku 

nemají a vybudování nové zastávky by zlepšilo dopravní obslužnost do okolních měst. Jedná 
se o obce Horní Újezd a Lesůňky. Provedení staveb doporučovaných u této druhé skupiny 
považuji za přínos pro dotčené obce a jejich realizaci pokládám za důležitou. 

 
Třetí skupina jsou návrhy předkládané u obcí, v jejichž okolí se železniční zastávka 

nebo stanice nachází, ale zastavěné území se nachází ve větší docházkové vzdálenosti. Do této 
skupiny návrhů patří vybudování nové zast. Čechočovice, vybudování nové zast. Kojetice 
zastávka, vybudování nové zast. Moravské Budějovice-Čechova a vybudování nové zast. 
Znojmo u nemocnice. Tyto úpravy mohou svým zkrácením docházkové vzdálenosti přispět 
k většímu využívání železniční dopravy při cestách do okolních měst, proto je považuji za 
přínosné pro obce. 

 
Čtvrtou skupinu tvoří obce Lukov a Žerůtky. U této skupiny je možno vybudovat nové 

zastávky, ale provedení navrhovaných staveb považuji za méně podstatné než u 
předcházejících skupin. Rovněž by tyto stavební úpravy výrazně nepřispěly k obsloužení 
obcí, protože Lukov je nyní ze svého centra obsloužen 13 páry autobusů do Moravských 
Budějovic a Třebíče. Žerůtky jsou ze svého centra obslouženy 6 páry autobusů do Znojma a 
pro případné cesty opačným směrem je cca 1/3 území obce v docházkové vzdálenosti ŽST 
Olbramkostel. 

 
Pátou skupinu tvoří město Jaroměřice nad Rokytnou. Výstavbu nové zastávky 

považuji za velmi málo přínosnou, protože město je ze svého centra dobře autobusově 
spojeno s okolními městy a při případné cestě vlakem lze využít stávající ŽST Jaroměřice nad 
Rokytnou, která je z centra města oproti navrhované nové zastávce vzdálenější o pouhých cca 
800 m. 

 
Poslední šestou skupinou jsou zastávky a stanice, ze kterých není docházková 

vzdálenost k zastavěnému území právě ideální. Ovšem u těchto zastávek a stanic nelze nalézt 
vhodnější umístění, protože se trať k obcím oproti stávajícímu stavu nepřibližuje. Případně 
by změna polohy zastávky ve prospěch jedné obce znamenala zvětšení docházkové 
vzdálenosti pro obec druhou. V této skupině jsou zast. Šebkovice, zast. Vesce, zast. 
Blížkovice a ŽST Grešlové Mýto. 
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Po provedení výstavby zastávek zařazených do druhé až čtvrté skupiny (tj. do skupin 
důležité, přínosné a méně podstatné) by se na trati Znojmo - Okříšky nacházelo 9 železničních 
stanic a 14 zastávek. Zde přikládám jejich přehled. 

 
staničení název kategorie nově poznámky 
    zbudovaná 
km 100,149 Znojmo ŽST 

km 102,295 Znojmo u nemocnice zast. ano 

km 108,285 Citonice zast. 

km 111,580 Žerůtky zast. ano 1) 

km 112,586 Olbramkostel ŽST  1) 

km 119,464 Šumná ŽST 

km 127,170 Grešlové Mýto ŽST 

km 130,080 Blížkovice zast. 

km 132,480 Vesce zast. 

km 136,455 Moravské Budějovice-Čechova zast. ano 

km 138,466 Moravské Budějovice ŽST 

km 140,510 Lukov zast. ano 

km 143,693 Bohušice zast. 

km 146,587 Jaroměřice nad Rokytnou ŽST 

km 148,701 Lesůňky zast. ano 

km 150,726 Šebkovice zast. 

km 153,146 Horní Újezd zast. ano 

km 154,640 Kojetice na Moravě ŽST  2) 

km 155,440 Kojetice zastávka zast. ano 2) 

km 161,154 Stařeč ŽST   3) 

km 162,228 Čechočovice zast. ano 3) 

km 166,330 Hvězdoňovice zast. 

km 169,857 Okříšky ŽST 

 
1) při zřízení zast. Žerůtky možno v ŽST Olbramkostel nezastavovat 
2) při zřízení zast. Kojetice zastávka možno v ŽST Kojetice na Moravě nezastavovat 
3) při zřízení zast. Čechočovice možno v ŽST Stařeč nezastavovat 
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ZÁVĚR 
 
V bakalářské práci „Optimalizace poloh železničních zastávek v úseku Znojmo-

Okříšky“ je posouzena poloha stávajících stanic a zastávek z pohledu docházkové 
vzdálenosti. Práce nabízí možná řešení v lokalitách, kde je docházková vzdálenost 
nevyhovující. Následně jsou tato řešení posuzována s ohledem na stávající obsloužení lokalit 
linkovou autobusovou dopravou. Po tomto posouzení jsou navrhovaná řešení seskupena do 
několika skupin podle důležitosti své realizace a podle svého přínosu pro dané lokality. Ke 
každé skupině řešení je uvedeno doporučení zda tato řešení realizovat. 

 
Nyní by bylo vhodné předložit výše uvedená řešení samosprávám jednotlivých 

dotčených obcí a zjistit jejich stanoviska a připomínky k uvedeným řešením. Přitom by se 
mělo zjistit, zda je zájem obce na vybudování nebo přesunutí zastávky stejný jako priorita, se 
kterou je toto řešení uvedeno v této práci. V postupu dalších prací by se měly zohlednit 
případné odchylky obcí v pohledu na důležitost provedení jednotlivých změn. 

 
Rovněž bude třeba zjistit, jakou důležitost má trať Znojmo - Okříšky pro Kraj 

Vysočinu a Jihomoravský kraj a jak by navrhované změny ovlivnily jejich objednávání 
pravidelné osobní železniční dopravy. 

 
Doufám, že řešení předložená v této práci jsou užitečná k tomu, aby se s jejich 

využitím dala zlepšit dopravní obslužnost obcí ležících podél této tratě. 
 
 
 
 
 
 

V Brně dne 25.5.2005 
 

                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Jiří Kubina 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 
 

Podklady pro trať č. 1201 Retz (ÖBB) – Kolín 
 

Nákresný přehled železničního svršku – Šatov st.hr. - Okříšky 

Jednotná železniční mapa, vybrané úseky, digitální podoba 

 

Normy a zákony 
 

[1] ČSN 73 4959 - Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, 
regionálních a vlečkách, duben 2009 

[2] ČSN 73 6360-1 – Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha – Část 1: Projektování, říjen 2008 

[3] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, účinnost od 1. dubna 1997, poslední 
změna ze dne 6. listopadu. 2011 

[4] Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, účinnost od 1. ledna 1995, poslední změna ze dne 
3. května 2011 

[5] Zákon č 458/2000 Sb., energetický zákon, účinnost od 1. ledna 2001, poslední změna ze 
dne 18. srpna 2011 

[6] Zákon č 256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví, účinnost od 1. ledna 2002, poslední změna 
ze dne 1. dubna 2012 

[7] Zákon č 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, účinnost 
1.1.2002, poslední změna ze dne 1. ledna 2011 

 

Ostatní zdroje 
 

[8] Český statistický úřad. Sčítání lidu, domů a bytů 2011 [databáze online]. c2012, datum 
poslední revize 20.1.2012 [cit. 2012-04-10]. URL: <http://www.scitani.cz/ > 

[9] Obce a města v ČR [databáze online]. [cit. 2012-04-10]. 
URL: <http://www.obceamesta.info/> 

[10] CILA, Richard. 130 let trati Znojmo – Jihlava – Havlíčkův Brod. Grafická úprava Cila 
Richard, ing. Novotný Miroslav. 1. vydání. Jihlava: Jiprint Jihlava, 2001. 150 s. 

[11] SERAFÍN, Petr. – SLÁČAL, Josef. Ochranná a bezpečnostní pásma ve výstavbě. 1. 
vydání. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, Krasíkovická 1787, 2009. 116 s. Edice: 
Metodické pomůcky k činnosti autorizovaných osob (MP). ISBN 978-80-87093-96-2. 

[12] Ředitelství silnic a dálnic ČR - Soubor map – kraje [online]. c2012, [cit. 2012-04-10]. 
URL: <http://www.rsd.cz/mapy/soubor-map---kraje> 



 

 56 

[13] Plán dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje pro období let 2012 až 2016 [online]. 
c2011, [cit. 2012-04-10].  
URL: <http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=176382&TypeID=7> 

[14] Dopravní plán Kraje Vysočina [online]. [cit. 2012-05-15]. URL: <http://www.kr-
vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450008&id_dokumenty=40
40365&n=dopravni%2Dplan%2Ddoc> 

[15] VYKA, Miroslav. Elektronický archív vlakových jízdních řádů ČD a ČSD [online]. 
c2007, datum poslední revize 20.11.2011 [cit. 2012-04-10]. URL: <http://www.jizdni-
rady.nanadrazi.cz/index.php?page=elektronicky-archiv-vlakovych-jizdnich-radu> 

[16] Turistické informace: Jaroměřice nad Rokytnou [online]. [cit. 2012-04-10]. 
URL: <http://www.jaromericenr.cz/vismo/osnova.asp?id_org=5750&id_osnovy=19008
&p1=19008> 

[17] JAKUBCOVÁ, Hana. Vlak v Bohušicích zastaví. Po 140 letech - Třebíčský deník 
[online]. c23.11.2011 [cit. 2012-04-10]. 
URL: <http://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/vlak-v-bohusicich-zastavi-po-letech-
20111123.html> 

[18] Řazení vlaků - ŽelPage [www.zelpage.cz] [online]. [cit. 2012-05-15]. 
URL: <http://www.zelpage.cz/razeni/12/cr/trate/241/> 

[19] Přispěvatelé Wikipedie, Motorová jednotka 814 [online], Wikipedie: Otevřená 
encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 6. 05. 2012, 12:46 UTC, [cit. 2012-05-15]. 
URL: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Motorov%C3%A1_jednotka_814&ol
did=8494935> 

[20] BDtax [online]. c2004, [cit. 2012-05-15]. 
URL: <http://www.parostroj.net/katalog/ov/formular.php3?ind=196&ktere=0&razeni=0
&odkud=40> 

[21] Motorové vozy řad 810, 809 (M 152.0) | Atlas Lokomotiv [online]. c2004, 
[cit. 2012-05-15]. URL: <http://www.atlaslokomotiv.net/loko-810.html> 

[22] Btx(021) [online]. c2004, [cit. 2012-05-15]. 
URL: <http://www.parostroj.net/katalog/ov/formular.php3?ind=203&ktere=0&razeni=0
&odkud=80> 

[23] Řazení vlaků 2004/2005 - trasa vlaku 1518 - ŽelPage [www.zelpage.cz] [online]. c2004, 
[cit. 2012-05-15]. URL: <http://www.zelpage.cz/trasa_vlak.php?vlak=1518> 

[24] Katalog osobních vozů [online]. c2004, [cit. 2012-05-15]. 
URL: <http://www.parostroj.net/katalog/ov/katalog.php3?obdobi=6&ktere=o> 

[25] Katastrální mapa [webová aplikace]. c2010, [cit. 2012-05-15]. 
URL: <http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/> 

[26] Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA. JEDEME V TOM SPOLU 
[online]. c2006, [cit. 2012-05-15]. URL: <http://www.jedemevtomspolu.cz/> 



 

 57 

[27] Klub přátel lokálek, o.s.. Vyvracíme lži ČESMAD :: Klub přátel lokálek, o.s. [online]. 
c2010, [cit. 2012-05-15]. URL: <http://www.klub-pratel-lokalek.cz/nase-
cinnost/vyvracime-lzi/> 

[28] ADW | Historie v datech [online]. c2009, [cit. 2012-05-15]. 
URL: <http://www.adw.cz/cs/166-historie-v-datech.aspx?sid=30&lid=112> 

[29] Portál CIS JŘ [databáze online]. [cit. 2012-05-15]. 
URL: <http://portal.idos.cz/Search.aspx?mi=4&c=7> 

 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 

ADW ADW AGRO, a.s. – společnost zabývající se mimo jiné zemědělskou výrobou a 
výrobou bionafty 

cca cirka 
ČD České dráhy, a.s. 
ČSN Česká technická norma 
ČSN EN Převzaté (harmonizované) Evropské normy 
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 
DN jmenovitý vnitřní průměr 
IDS JMK Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 

lim mezní hodnota parametru 

max maximální hodnota parametru 
MHD městská hromadná doprava 

min minimální hodnota parametru 

n standardní hodnota parametru 
např. například 
SNDVB Jiho-severoněmecké spojovací dráhy 
st.hr. státní hranice 
SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
tj. to jest 
zast. zastávka 
ZZN ZZN Třebíč a. s., zemědělské zásobování a nákup 
ŽST železniční stanice 
 
D převýšení koleje [mm] 
I nedostatek převýšení [mm] 
n součinitel sklonu vzestupnice [-] 
nI součinitel změny nedostatku převýšení [-] 
R poloměr kružnicového oblouku [m] 
s podélný sklon koleje [‰] 
V rychlost [km/h] 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

Č. Název Měřítko Formát 
 
1 Technická a průvodní zpráva  21 × A4 
2 Přehledná situace 1 : 50 000 7 × A4 
3.1 Situace nové zast. Čechočovice 1 : 1 000 2 × A4 
3.2 Situace nové zast. Kojetice zastávka 1 : 1 000 2 × A4 
3.3 Situace nové zast. Horní Újezd 1 : 1 000 3 × A4 
3.4 Situace nové zast. Lesůňky 1 : 1 000 2 × A4 
3.5 Situace nové zast. Jaroměřice zastávka 1 : 1 000 2 × A4 
3.6 Situace nové zast. Lukov 1 : 1 000 3 × A4 
3.7 Situace nové zast. Moravské Budějovice-Čechova 1 : 1 000 2 × A4 
3.8 Situace nové zast. Žerůtky 1 : 1 000 2 × A4 
3.9 Situace nové zast. Znojmo u nemocnice 1 : 1 000 2 × A4 
4.1 Podélný řez nové zast. Čechočovice 1 : 2 000 / 200 3 × A4 
4.2 Podélný řez nové zast. Kojetice zastávka 1 : 2 000 / 200 3 × A4 
4.3 Podélný řez nové zast. Horní Újezd 1 : 2 000 / 200 3 × A4 
4.4 Podélný řez nové zast. Lesůňky 1 : 2 000 / 200 3 × A4 
4.5 Podélný řez nové zast. Jaroměřice zastávka 1 : 2 000 / 200 3 × A4 
4.6 Podélný řez nové zast. Lukov 1 : 2 000 / 200 3 × A4 
4.7 Podélný řez nové zast. Moravské Budějovice-Čechova 1 : 2 000 / 200 3 × A4 
4.8 Podélný řez nové zast. Žerůtky 1 : 2 000 / 200 3 × A4 
4.9 Podélný řez nové zast. Znojmo u nemocnice 1 : 2 000 / 200 3 × A4 


