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Abstrakt 

Cílem práce je návrh takových stavebích úprav, které povedou k zefektivnění osobní železniční dopravy 
na tomto úseku. Plánovaná revitalizace s elektrifikací podstatně změní povahu i význam zdejší železniční 
dopravy, a je výzvou k prověření možností stávajícího stavu. 
Mým úkolem bylo zaměřit se na dotčené stanice, jako zásadní aspekt propustnosti trati, a zastávky, kde 
lze nedrahými úpravami značně zvýšit kvalitu i kulturu cestování. Prověřil jsem docházkové vzdálenosti, 
navrhl vznik nové zastávky Troubelice – Centrum, v Novém Malíně přiblížil nástupiště k centru obce. 
Vhodným posunem nástupišť jsem dosáhl zvýšení rychlosti. Všechny úpravy jsou navržené 
s bezbariérovým přístupem.
Návrh stanic pak umožňuje průjezdy vyššími rychlostmi, respektuje stávající využití ostatních kolejí 

Klíčová slova 

Zvýšení rychlosti železniční tratě, zvýšení propustnosti železniční tratě rekonstrukce stanic 
a zastávek, docházkové vzdálenosti, optimalizace poloh nástupišť 

Abstract 

The thesis target is to design construction treatments resulting in improving the passenger railway 
transport in this section. Planned modernization and electrification will change the transport nature 
significantly, which calls for an examination of the existing track possibilities.
The task was to focus on the regarding stations as a crucial troughput aspect and on the travel quality 
improvment by minor construction adjustments. I have examined walking distances, designed a new 
Troubelice - Centrum stop. By convenient platform shifts higher velocities criteria were met. All 
precautions respect the wheelchair access.
The station design allows higher velocities operation and do not restricts current use. 

Keywords 

Railway line velocity increase, railway line throughput increase, railway stations and stops reconstruction,
walking distances, platform position optimalization 
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Záměrem práce bylo zefektivnit osobní železniční dopravu mezi Uničovem a Šumperkem. Návrh 
Diplomové práce se týká pěti obcí.

1) Troubelice

Ve stávajícím stavu se jedná o žst. Troubelice a zastávku Troubelice-Zastávka. Ani jeden objekt 
však není umístěn v blízkosti centra obce. Docházková vzdálenost mezi centrem a žst. Troubelice je 
1400 m, mezi centrem a zastávkou Troubelice-Zastávka 1700 m. Zřízením nové zastávky Troubelice-
Centrum, docházková vzdálenost klesne na necelých 600 m z centra obce. Zároveň dojde k zrušení 
nástupišť v žst. Troubelice. Návrh také počítá s kolárnou při nově zřízené zastávce Troubelice-Centrum, 
docházkové časy se zkrátí i touto drobností.

Docházkové vzdálenosti v Troubelicích dnes:



Docházkové vzdálenosti po vybudování zastávky Troubelice-Centrum, kdy většina vsi spadá do zelené, 
tedy kilometrové vzdálenosti. Pouze nepatrná část obce(ta červená) je vzdálena více než 1500 m.



2) Nová Hradečná

Železniční trať podélný tvar Nové Hradečné téměř míjí, není však jiného myslitelného místa pro 
novou zastávku, proto zastávka Nová Hradečná zůstane ve stávající pozici.



3) Libina

Mezi obcí Libina a žst. Libina je značný rozdíl ve vzdálenosti i v nadmořské výšce. Stávající 
podmínky žádné vhodnější umístění nenabízejí. Lepší pozici vůči žst. Libina má obec Obědné, kde 
všechny budovy spadají do docházkové vzdálenosti 1500.



4) Hrabišín

Zastávka Hrabišín leží v nevýhodné poloze vůči obci. Výškový rozdíl mezi zastávkou a větší částí 
obce převyšuje 60 m. Přestože je zastávka relativně vzdálena, je velmi dobře dostupna pozemními 
komunikacemi, proto zůstane ve stávající poloze.



5) Nový Malín

Přestože je obec Nový Malín spíše podélného tvaru, zastávka leží poměrně blízko centra. Ani 
sklon svahu není tak strmý jako v předchozích případech. Nový stav počítá s posunutím 
nástupiště o 150 m blíže centru, takže se docházkové poměry ještě nepatrně vylepší.
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Abstrakt práce 

Cílem práce je návrh takových stavebích úprav, které povedou k zefektivnění osobní 
železniční dopravy na tomto úseku. Plánovaná revitalizace s elektrifikací podstatně změní 
povahu i význam zdejší železniční dopravy, a je výzvou k prověření možností stávajícího 
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jsem docházkové vzdálenosti, navrhl vznik nové zastávky Troubelice – Centrum, 
v Novém Malíně přiblížil nástupiště k centru obce. Vhodným posunem nástupišť jsem 
dosáhl zvýšení rychlosti. Všechny úpravy jsou navržené s bezbariérovým přístupem.
Návrh stanic pak umožňuje průjezdy vyššími rychlostmi, respektuje stávající využití 
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The thesis target is to design construction treatments resulting in improving the passenger 
railway transport in this section. Planned modernization and electrification will change the
transport nature significantly, which calls for an examination of the existing track 
possibilities.
The task was to focus on the regarding stations as a crucial troughput aspect and on the 
travel quality improvment by minor construction adjustments. I have examined walking 
distances, designed a new Troubelice - Centrum stop. By convenient platform shifts 
higher velocities criteria were met. All precautions respect the wheelchair access.
The station design allows higher velocities operation and do not restricts current use. 
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