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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce „Modernizace železniční stanice Kostelec u Jihlavy“ je 

analyzovat současný stav železniční stanice, včetně rozsahu provozu osobní a nákladní 

dopravy, a nalézt problematická místa a nedostatky ve stanici. Na základě těchto podkladů 

navrhnout možná řešení modernizace, která s ohledem na předpokládaný výhledový provoz 

ve stanici tyto nedostatky odstraní nebo minimalizují, a jeden z návrhů podrobněji rozpracovat. 
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Abstract 

The subject of the diploma thesis „Modernisation of the Railway Station Kostelec u Jihlavy“ is 

to analyse the actual state of the railway station, including a range of passenger and freight 

railway traffic, and to find unsuitable conditions and deficiencies in the station. Based on these 

sources to project variants of modernisation that will eliminate or minimize deficiencies and will 

respect the assumed future traffic in the station and prepare one of the drafts in more detail. 
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1. Seznam použitých zkratek 

ČD  České dráhy, a.s. 

DOZ  Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení 

DP  Diplomová práce 

EVL  Evropsky významná lokalita 

GPK  Geometrické parametry koleje 

GVD  Grafikon vlakové dopravy 

JHMD  Jindřichohradecké místní dráhy 

JOP  Jednotné obslužné pracoviště 

KJŘ  Knižní jízdní řád 

MUV   Motorový univerzální vozík 

MVTV  Montážní vůz trakčního vedení 

MZCHÚ Maloplošné zvláště chráněné území 

SHV  Speciální hnací vozidlo 

SZZ  Staniční zabezpečovací zařízení 

SŽ  Správa železnic, státní organizace 

TES  Technicko-ekonomická studie 

TTP  Tabulky traťových poměrů 

TTZ  Traťová třída zatížení 

TZZ  Traťové zabezpečovací zařízení 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

VZPK  Výstražné zařízení pro přechod kolejí 
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2. Úvod 

Diplomová práce se zabývá modernizací železniční stanice Kostelec u Jihlavy, která se 

nachází u obcí Kostelec a Cejle v Kraji Vysočina v České republice. Stanice propojuje dvě 

železniční tratě číslované dle tabelárních jízdních řádů čísly 225 a 227. 

Celkovým cílem práce je navrhnout několik variant modernizace stanice a jednu z nich 

rozpracovat podrobněji. Železniční stanice musí být modernizována tak, aby splňovala 

současné standardy pro moderní železniční dopravu, zohledňovala moderní trendy v kolejové 

dopravě a byla v souladu s příslušnou legislativou, normami a dalšími souvisejícími právními 

předpisy a dokumenty. Zároveň je třeba přihlédnout k výhledovému provozu a nedílnou 

součástí je dnes i vztah cestujících k železniční dopravě a jejich spokojenost. Proto by stanice 

měla být pro cestující dostupná, pohodlná a zároveň bezpečná.  

Práce se zprvu věnuje širším geografickým vztahům a zasazení stanice do České republiky a 

okolí železniční stanice. Popsána je poloha stanice vzhledem k přiléhajícím obcím, základní 

údaje o nich, jejich stručná historie a dnešní podoba.  

Dále se práce věnuje popisu související železniční sítě, tj. tratím 225 a 227. Pro obě trati je 

postupně uveden jejich současný stav se základními údaji o nich a jejich stručná historie, 

která se promítá i do dnešní podoby. Neopomenutelné jsou související výhledové záměry 

a stavby, jelikož i ty výrazně ovlivní podobu železniční stanice a provozu v ní. 

Provedena je důkladná analýza současného stavu železniční stanice. Popsána je poloha 

stanice na obou tratích. Stručně doplněna je historie stanice, která sahá až do roku 1887 

(otevření tratě 225). Součástí analýzy současného stavu je popis návazností na okolní 

železniční síť, řešení železničního svršku a spodku a směrového vedení staničních kolejí, 

zabezpečovacího zařízení, okolních staveb a dalších souvisejících skutečností. Uvedeny jsou 

i plánované stavby ve stanici. Za účelem ověření informací, zjištění aktuálního stavu a pořízení 

fotodokumentace je provedeno místní šetření. 

Následně jsou uvedeny dopravní vztahy v okolí a návaznosti na další druhy dopravy. Analýza 

provozu ve stanici se týká osobní i nákladní dopravy. Zpracován je současný provoz 

a výhledový provoz ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Podkladem jsou informace 

od Správy železnic, Kraje Vysočina, Ministerstva dopravy a dále veřejně dostupné internetové 

zdroje. Výhledový provoz je úzce spjat se v současnosti realizovanými a plánovanými 

stavbami na tratích a ve stanici.  

Jedna z kapitol je věnována souhrnu prvků ochrany přírody v okolí stanice a souvisejícím 

skutečnostem. Součástí všech kapitol jsou ilustrační schémata, obrazová dokumentace 

a případně samostatné přílohy. 
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Na základě analýzy současného stavu jsou identifikována problematická místa v železniční 

stanici. Shrnutí těchto nedostatků slouží společně s výhledovým provozem, současným 

stavem stanice a okolních tratí a výhledovými stavbami jako podklad pro stanovení základní 

koncepce úprav železniční stanice. Koncepce se zabývá především návrhem celkového 

uspořádání kolejiště, nástupišť, vymezením okolních pozemků, možnostem rozšíření kolejiště, 

přesunem nákladového obvodu a případným dalším požadavkům na modernizaci stanice.  

V souladu s koncepcí je pak navrženo několik variant možných řešení modernizace stanice 

v rozsahu základního popisu a dopravního schématu. Varianty zohledňují stanovenou 

koncepci, finanční náklady a možnosti splnění všech požadavků.  

Jednotlivé varianty jsou vybranou metodikou vyhodnoceny a následně porovnány.  

Podle výsledků porovnání jednotlivých variant, zasazení do kontextu okolních tratí 

a plánovaných staveb a s přihlédnutím k případným dalším požadavkům je jedna z variant 

doporučena k realizaci. Vybraná varianta je podrobněji rozpracována formou situace v měřítku 

1 : 1 000, souhrnné technické zprávy a výsledného dopravního schématu. 
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3. Obec Kostelec 

Obec Kostelec (kód obce LAU 2: 587401) leží v okrese Jihlava v kraji Vysočina v České 

republice. Od centra Jihlavy je tato vesnice vzdálena vzdušnou čarou přibližně 8 km. V roce 

2020 bylo v obci evidováno 908 obyvatel.1 Poloha obce a stanice vzhledem k území celé ČR 

je vyznačena na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 1: Poloha obce na mapě ČR.2 

Obec se rozkládá na březích řeky Jihlava a Třešťského potoka, který se do zmíněné řeky 

v obci vlévá. Na území obce, popřípadě těsně za jejími hranicemi a v okolních obcích, 

lze nalézt velké množství rybníků (např.  Luční rybník, Silniční rybník …), kterým se železnice 

v této oblasti komplikovaně vyhýbá.  

Na úvod je vhodné zmínit, že železniční stanice Kostelec u Jihlavy sice leží u obce Kostelec 

a nese i její název, ale na území této obce se nenachází. Stanice spadá pod katastrální území 

obce Cejle (LAU 2: 586978). Obec Cejle má přibližně 500 obyvatel.1 Tato práce je ale primárně 

vztahována spíše k obci Kostelec, jelikož od centra obce Cejle je stanice vzdálena více než 

1,5 km, zatímco ke Kostelci je docházková vzdálenost poloviční. Ke Kostelci stanice více 

náleží z hlediska spádovosti, ale i z hlediska historického vývoje. Poloha stanice vzhledem 

k těmto obcím a hranicím území obce Cejle (červená křivka) je na následujícím obrázku.  
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Obrázek 2: Poloha stanice a hranice obce Cejle.3 

Pro upřesnění polohy a zjištění širších vztahů je jako obrázek 3 přiložena mapa nejbližších 

obcí v okolí (území Kostelce zvýrazněno červeným polygonem). 

 

Obrázek 3: Obce v okolí Kostelce.4 

3.1. Stručná historie obce a okolí 

V oblasti Jihlavska je dnes možné dohledat pouze ojedinělé archeologické nálezy z dob 

počátků civilizace, z čehož lze usuzovat, že v počátcích civilizace, ani ve starověku, zde 

pravděpodobně nebyla zakládána žádná trvalá sídla. Z dob Římské říše lze v oblasti doložit 

pouze obchodní stezku spojující Čechy s Rakouskou Vindobonou na území dnešní Vídně. 
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I ve středověku bylo osidlování oblasti Českomoravské vrchoviny vzhledem ke geografickým 

podmínkám i nedostatečnému populačnímu přírůstku obyvatel velmi komplikované. První 

zmínky o osidlování zalesněné a kopcovité oblasti Vysočiny pocházejí z 10. století 

v návaznosti na budování obchodních zemských stezek. Kolonizačním centrem a opěrným 

výchozím bodem pro celý severozápadní okraj Českomoravské vysočiny byl již od poloviny 

12. století klášter v Želivu (30 km od Kostelce). Markantní osidlování oblasti nicméně probíhalo 

až od 13. století, a to díky přizvání cizinců, především Němců.  

Z důvodu výstavby nových, především obchodních, stezek byla v pozdějších letech 

pravděpodobně založena i vesnice Kostelec, která měla výhodnou polohu vzhledem 

k přítomnosti dvou vodních toků, které poskytovaly možnost rybolovu a vodní dopravy. 

Za zmínku stojí Humpolecká stezka ze 13. století, která vedla z Humpolce, přes Kostelec 

a dále na jih. V Kostelci stezka překračovala řeku Jihlavu pomocí říčního brodu. 

Přesný původ kolonizátorů Kostelce není znám a dá se vycházet z nejstarších nalezených 

názvů vesnic a z typické architektury a uspořádání budov. U Kostelce se vychází z logiky 

vývoje jména obce, která naznačuje slovanský původ osady, později kolonizované německým 

lidem. Nedaleká obec Cejle, pod jejíž území stanice dnes spadá, mohla být založena 

německým obyvatelstvem, jelikož název Cejle odkazuje na německé slovo zeil. Toto slovo 

značí řadu, ulici neboli řadové uspořádání domů, typické pro německé osady, nicméně 

z pozdějších pramenů je obec známa spíše jako česká. 

Významem strážních sídel na obchodní stezce bylo tyto stezky hlídat, chránit kupce s náklady, 

doprovázet je, hlídat hranice, aby do země nevešel nikdo bez povolení, nebo zadržet nepřítele, 

respektive signalizovat blížící se nebezpečí. Na oplátku měly vesnice i určitá privilegia a mohly 

být osvobozeny od roboty. Později se tato sídla rozšiřovala a vznikaly z nich vesnice s kaplemi 

a kostely, zpočátku opevněnými. Pro tato sídla byly typické názvy jako Stráž, Strážnice, Varta 

apod. To byl případ i Kostelce, jelikož zdejší rybník nesl až do konce 19. století právě název 

Stráž. Původu obce napovídá i dnešní kostel sv. Kunhuty ze 13. století, jehož okolí nese prvky 

dobového opevnění. 

Kostelec je písemně prvně doložen listinou jihlavského městského senátu z 27. ledna 1288, 

sousední Dolní Cerekev až z doby Karla IV. v registru papežských desátků 1352 a dnešní 

obce Cejle a Dvorce pak listinou řešící soudní při o mlýn z roku 1360. Ve stejném dokumentu 

se poprvé objevuje český název vesnice Costelecz (do té doby byl používám německý název 

Wolframs, pravděpodobně podle jména německého kolonizátora Wolframa Schenka 

ze Schenkenberku). 

Navazující dějiny obce jsou spjaty především se třemi mlýny, které se historicky v obci 

nacházely a postupně zanikaly, znovu vznikaly nebo byly rekonstruovány. V roce 1513 byl celý 
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Kostelec zakoupen městem Jihlava „se všemi“, tj. i s řekami a potoky, jejich břehy a okolními 

lesy. Písemné prameny o obci z následujících století se věnují především různým sporům, 

dědictvím, hospodaření s půdou, prodejům a přesunům majetku apod. v souvislosti s mlýny 

v obci. Zajímavostí je, že tou dobou Kostelcem procházela Česko-moravská hranice a některé 

dochované prameny tedy rozdělují Kostelec na českou a moravskou část. 

Obec geograficky náležela do Jihlavského jazykového ostrova, ve kterém většina obyvatelstva 

mluvila německým jazykem, což bylo původně spojeno s osidlováním nepřístupných oblastí 

cizinci, jak již bylo zmíněno dříve. Další vlna rozšiřování německého obyvatelstva probíhala 

v 16. století v důsledku politického vývoje (např. po bitvě na Bílé Hoře). Na počátku 20. století 

žilo v oblasti až 3/4 německy mluvících obyvatel a pouze 1/4 Čechů. 

V 18. a 19. století byl jeden z mlýnů (na Třešťském potoce) třetím nejbohatším mlýnem 

v celém Jihlavském panství a velmi dobře prosperoval. Velkými událostmi konce 19. století 

bylo postupné dovedení dvou železniční tratí a založení železniční stanice (které se věnuje 

tato práce). Na počátku 20. století byl Třešťský mlýn přestavěn na parní. V roce 1907 mlýn 

zcela vyhořel a byla místo něho vybudována neúspěšná brusírna skla, která byla později 

uzavřena.  

V roce 1917 byla brusírna i s okolními pozemky a rybníky zakoupena v té době věhlasným 

řezníkem Janem Strapou a jeho společníky (v té době měli továrnu na uzeniny ve Studené) 

a vznikl nový podnik Továrna na uzeniny a konzervy, spol. s r.o. v Kostelci na Moravě, který 

měl ve své době ideální polohu vzhledem k přítomnosti dvou železničních drah. Podnik 

průběžně modernizoval svoji výrobu a přestál světovou ekonomickou krizi i druhou světovou 

válku.  

Po druhé světové válce byla obec výrazně zasažena odsunem německého obyvatelstva, 

které v té době tvořilo většinu. Moderní dějiny jsou spjaty hlavně s rozvojem masného 

průmyslu v Kostelci, který byl v roce 1948 znárodněn, v roce 1992 privatizován a nyní působí 

pod jménem Kostelecké uzeniny a.s. na stejném místě jako původní Třešťský mlýn.  

Kapitola byla sestavena kompilací zdrojů 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11.  

V následující tabulce je ještě zobrazen vývoj počtu obyvatel v obci. 

Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel v obci.1 12 

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 

380 411 413 412 470 470 502 545 

        
1961 1970 1980 1991 2001 2011 2020  

481 432 480 693 826 908 908  
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3.2. Současnost a cíle dopravní obsluhy v obci 

V obci je provozována mateřská škola a základní škola, společně se školní družinou, jídelnou, 

umělým hřištěm a dětským hřištěm. Zajímavostí je, že v suterénu budovy je umístěna sauna 

určená pro žáky.13 Dále lze v obci narazit na sportovní areál s fotbalovým hřištěm, kde sídlí 

fotbalový klub SK Kostelec u Jihlavy se dvěma dospělými mužstvy, která se aktivně účastní 

fotbalových soutěží. V obci se nachází pobočka České pošty, malé zdravotní středisko, 

které sdílí prostory s obecním úřadem, a dům s pečovatelskou službou.14 Na Silničním rybníku 

působí od roku 1970 klub KVL Slavoj Kostelec, který se věnuje sportovnímu vodnímu lyžování 

a jehož členové se účastní republikových soutěží a který také nabízí možnost vodního lyžování 

i pro veřejnost.15 

Největším zaměstnavatelem jsou Kostelecké uzeniny a.s., které jsou dnes největším 

výrobcem uzenin v České republice. Celkem má podnik na všech pracovištích dohromady 

asi 1300 zaměstnanců (kromě tradičního závodu v Kostelci mají ještě dvě další továrny).16 

Mezi pamětihodnosti lze zařadit kostel sv. Kunhuty a zbytky Kosteleckého hrádku, který zanikl 

již v 15. století a jeho pozůstatky jsou spíše neznatelné.17 
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4. Trať 225 Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod 

První z tratí, která prochází železniční stanicí Kostelec u Jihlavy, je trať 225 Veselí nad Lužnicí 

– Jindřichův Hradec – Jihlava – Havlíčkův Brod. Přehled číslování trati je uveden v následující 

tabulce. 

Tabulka 2: Číslování trati 225.18 19 20 

Způsob číslování Číslo trati 

Knižní jízdní řád 225 

Pomůcky GVD 701 

Tabulky traťových poměrů 701A 

 

Provozovatelem dráhy je Správa železnic, státní organizace. Organizování drážní dopravy je 

dle předpisu SŽDC D1.   

Délka dráhy je 118 km, začátek staničení je umístěn ve stanici Veselí nad Lužnicí. Ve stanici 

Jihlava je změna soustavy staničení (viz následující tabulka). Alternativně někdy bývá uváděn 

počátek trati ve Veselí nad Lužnicí v km 55,232 trati 704- (dle GVD) České Budějovice – 

Benešov u Prahy (viz třetí řádek tabulky) a rozdílný konec trati.21 

Tabulka 3: Staničení trati 225.21 

Úsek od Úsek do Staničení 

Veselí nad Lužnicí Jihlava km 0,533 – km 92,804 

Jihlava Havlíčkův Brod km 198,301 – km 222,989 

Veselí nad Lužnicí Havlíčkův Brod km 55,232 – km 224,108 

 

Trasování celé trati je uvedeno na obrázku na následující stránce.  
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Obrázek 4: Mapa trati 225.22 

Na trati leží 17 stanic a 16 zastávek. Jejich seznam je společně s dalšími dopravně 

významnými místy na trati uveden v následující tabulce. 

Tabulka 4: Popis trati 225.23 

Místo Název Km Dopravní koleje 

stanice Veselí nad Lužnicí 0,0 10 

zastávka Řípec 2,1  

stanice Doňov 7,7 3 

stanice Kardašova Řečice 13,6 2 

zastávka Mnich 16,1  

výhybna Velký Ratmírov 19,6 2 

zastávka Děbolín 22,6  
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stanice Jindřichův Hradec 26,8 4 

odbočka Skrýchov 28,8  

odbočka Kanclov 29,5  

zastávka Rodvínov 31,6  

stanice 
Jarošov nad 
Nežárkou 

34,1 3 

zastávka Bednárec 36,7  

výhybna Kamenný Malíkov 38,4 2 

zastávka Bednáreček 41,8  

stanice Popelín 44,4 3 

stanice Počátky-Žirovnice 47,8 2 

zastávka Horní Vilímeč 51,8  

stanice Jihlávka 55,9 2 

zastávka Horní Ves 60,7  

stanice Horní Cerekev 63,6 5 

zastávka Švábov 66,2  

stanice Batelov 69,7 2 

výhybna Spělov 74,0 2 

zastávka Dolní Cerekev 75,6  

stanice Kostelec u Jihlavy 78,1 6 

zastávka Dvorce 85,0  

stanice Rantířov 85,1 2 

zastávka Jihlava-Staré Hory 89,5  

stanice Jihlava město 91,1 8 

stanice Jihlava 93,0 = 198,6 13 

zastávka Jihlava-Bosch Diesel 202,2  

zastávka Střítež u Jihlavy 204,5  

stanice Dobronín 207,1 4 

zastávka Kamenná 210,8  

stanice Šlapanov 215,5 5 
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zastávka Mírovka 220,6  

stanice Havlíčkův Brod 224,1 21 

 

Trať je v celé délce jednokolejná a elektrizovaná střídavou napájecí soustavou 25 kV 50 Hz. 

Rekuperace je povolena pouze mezi stanicemi Veselí nad Lužnicí a Horní Cerekev.24 Rozchod 

trati je normální, tj. 1435 mm. 

Trať je dnes zařazena do kategorie celostátních drah.25 Trať není zařazena v síti TEN-T 

ani do sítě evropských nákladních koridorů.26 27 Úsek Veselí and Lužnicí byl ale už v době 

svého vzniku budován v parametrech regionálních drah a tomu odpovídá směrové a výškové 

vedení. Významná část oblouků má poloměry okolo 250 až 300 m, ale některé poloměry jsou 

i menší než 250 m. Rychlostní profil pro rychlostníky N na většině trati ukazuje hodnoty pouze 

60 až 70 km/h, navíc s dalšími lokálními propady. Na většině úseků tak nelze uvažovat 

s případnými přínosy při nasazení jednotek s naklápěcí skříní.28 Nejvyšší traťová rychlost je 

uváděna 75 km/h (návěstěná je pouze na cca 1,5 km úseku při profilu V130). Na značné části 

úseku jsou sklony okolo 10 až 12 promile, místy nejsou výjimkou ani sklony téměř 14 promile.  

Odlišná situace je u úseku Jihlava – Havlíčkův Brod, který byl historicky součástí Rakouské 

severozápadní dráhy (viz následující kapitola). Zde se traťová rychlost pohybuje v rozmezí 70 

až 120 km/h s lokálními propady na 60 km/h. Nejvyšší traťová rychlost je v úsecích Jihlava – 

Šlapanov uváděna 120 km/h a Šlapanov – Havlíčkův Brod 80 km/h. Sklony obvykle 

nepřesahují 10 promile.  

Rozhodný sklon je jednotný pro celou trať – 14 promile pro oba směry. Největší povolená délka 

vlaku je 650 m. Normativ délky pro vlaky nákladní dopravy je 538 m, osobní vlaky dálkové 

dopravy 145 m a osobní vlaky zastávkové 80 m. Zábrzdná vzdálenost je 700 m pro úsek Veselí 

and Lužnicí – Jihlava a 1 000 m pro úsek Jihlava – Havlíčkův Brod. Maximální traťová třída 

zatížení (TTZ) s příslušnou přidruženou rychlostí je pro úsek Veselí nad Lužnicí – Jihlava 

D4/75 a pro úsek Jihlava – Havlíčkův Brod D4/80, respektive pro druhý zmíněný úsek TTZ 

s maximální přidruženou rychlostí C4/120. Dovolená přechodnost vozidel je skupiny 3. 

Průjezdný průřez je typu GC. 

Orientační mapa traťových rychlosti je na dvou následujících obrázcích (nejsou zobrazeny 

všechny úseky s propady rychlosti apod., pro detailnější informace je nutné vycházet z TTP). 



18 
 

 

Obrázek 5: Traťové rychlosti na trati 225, část I.29 

 

Obrázek 6: Traťové rychlosti na trati 225, část II.30 
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Traťové zabezpečovací zařízení je podle úseku trati 2. nebo 3. kategorie.31 Úsek Jihlava – 

Havlíčkův Brod je řízen dálkově z Jihlavy.32 Železniční sdělovací zařízení (rádiové spojení) je 

typu TRS.33 Vlakový zabezpečovač typu LS je k dispozici mezi stanicemi Jihlava – Havlíčkův 

Brod.34 Úseky s jednotlivými TZZ jsou na následujícím obrázku (oranžová – tříznaký 

automatický blok obousměrný, modrá – automatické hradlo, fialová – reléový poloautoblok 

s kontrolou volnosti tratě, zelená – reléový poloautoblok bez kontroly volnosti tratě).  

 

Obrázek 7: Traťová zabezpečovací zařízení na trati 225. 

Neoznačené části kapitoly byly sestaveny kompilací údajů z jednotlivých listů Tabulek 

traťových poměrů21 a aplikací Správy železnic ISPD mapy (pasporty železničních tratí35 

a zobrazení železničního svršku36) a Topologická schémata kolejišť37.  

4.1. Historie trati 225 

Kapitola se zabývá historickým vývojem úseku Veselí nad Lužnicí – Jihlava. Úsek z Jihlavy 

do Havlíčkova Brodu, který je sice dnes značen jako stejná trať, byl historicky součástí sítě 

privátní společnosti Rakouská severozápadní dráha a byl vystavěn v letech 1869 – 1870. Trať 

Veselí nad Lužnicí – Jihlava, na které leží stanice Kostelec u Jihlavy, byla součástí plánu 

výstavby tzv. Českomoravské transverzální dráhy, která měla spojovat Čechy, Moravu 

a Slovensko ve směru západ – východ přes jižní části území Čech. Jednalo se o soubor drah, 

které byly místy navázány a propojeny již existujícími tratěmi. Tehdejší tratě měly obvykle 

spíše severojižní orientaci (na Rakousko a Vídeň), a proto bylo potřeba realizovat i zmíněné 

horizontální propojení. Jedním z mnoha důkazů o nutnosti podobných projektů byla rakouská 

prohra Prusko – Rakouské války v roce 1866, ve které Prusko těžilo z dostupnosti hustší 

železniční sítě. Vzhledem k očekávanému nižšímu významu, než u severojižních tratí, byl 

návrh realizován spíše v parametrech regionálních tratí. 
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Zajímavostí je, že česká část tratě byla budována a financována státem a moravská část 

soukromou společností Rakouská společnost státní dráhy (StEG). Mapa tehdy plánované trati 

je zobrazena červenou (části budované státem) a zelenou barvou (části StEG) na následujícím 

obrázku.  

 

Obrázek 8: Českomoravská transverzální dráha.38 

Historie trati se začala, podobně jako u ostatních železničních tratí, psát v souvislosti 

s průmyslovým rozvojem v 19. století. Před výstavbou trati v dnešním trasování bylo vedeno 

mnoho jednání a sporů o budoucím trasování napříč dnešním krajem Vysočina. Spory 

o vedení trati trvaly téměř 20 let, ale ne všichni byli s výsledkem spokojeni. Například v roce 

1868 byly vedeny debaty o stavbě dráhy České Budějovice – Třeboň – Jindřichův Hradec – 

Jihlava. Největší spory nastaly později mezi stoupenci varianty trasování Tábor – Pelhřimov – 

Jihlava a příznivci dnešní trasy Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec – Jihlava.  

Do jednání o budoucí podobě trati vstupovaly zájmy státu, petice obyvatel, ale i vlivných 

a bohatých jednotlivců a firem, podobně, jak bylo běžné i při výstavbě jiných železničních drah 

v téže době. Po mnohých jednáních a sporech bylo vybráno trasování z Veselí nad Lužnicí 

přes Jindřichův Hradec, Horní Cerekev a Kostelec do Jihlavy, tedy dnešní trasa. 

Na financování tratě přispěly v letech 1881 a 1883 český a moravský sněm. Souhlas 

na započetí stavby byl rakousko-uherským císařem podepsán až v roce 1884. Trať byla 

stavěna státem. 

Po vykoupení pozemků a vypořádání vznesených připomínek byla stavba v prosinci roku 1885 

zahájena. Stavbou byly státem pověřeny dvě firmy, rozdělena byla na 13 úseků a podílelo se 

na ní přes 4 100 dělníků. Stavba trati měla kromě nového spojení s okolím také přinést práci 

obyvatelům okolních obcí, kde v té době panovala špatná situace ohledně nezaměstnanosti. 
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Praxe ale ukázala, že stavební firmy již v té době raději přiváděly levné pracovní síly 

ze zahraničí, především z Itálie a jihoslovanských států, které byly ubytovávány v ubytovnách. 

Během stavby také došlo ke vzpouře dělníků, např. po odvolání stavbyvedoucího dílčího 

úseku a nevyplacení mzdy. 

Úsek z Kostelce do Horní Cerekve byl jedním z nejnáročnějších úseků stavby kvůli trasování 

souběžně s řekou Jihlava (společně např. s viaduktem v Jihlavě o délce téměř 165 metrů, 

na následujícím obrázku). Součástí celé stavby bylo mj. i vybudování nové železniční stanice 

v Jihlavě (dnes Jihlava město). V té době jediná stanice (dnes Jihlava) na síti Rakouské 

severozápadní dráhy ležela daleko od centra města. Zkušební jízdy byly zahájeny na podzim 

roku 1887 a trať byla slavnostně otevřena 3. listopadu 1887. Otevření doprovázely slavnosti 

s účastí obyvatel snad ve všech stanicích a zastávkách tak, jak v té době bývalo zvykem.  

 

Obrázek 9: Stavba viaduktu v Jihlavě, 1887.39 

Zajímavostí je, že příznivci dřívější severnější varianty Jihlava – Pelhřimov – Tábor se díky 

svému úsilí dočkali téměř ve stejné době i trati ve „svém“ trasování. Stavba trati v trase Horní 

Cerekev – Pelhřimov – Tábor byla zahájena asi o rok později a dokončena v roce 1888 (dnes 

se jedná o trať 224 dle KJŘ). 

Další významné události na trati probíhaly během druhé světové války. Údolí kolem trati bylo 

opevněno kulometnými hnízdy, která ale do bojů nikdy nezasáhla. Na nákladní vlaky na trati 

byly uskutečňovány nálety spojeneckých stíhačů. Cílem byly především parní lokomotivy 
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a vozy odstavené v nádražích. Ke konci války trať sloužila jako ústupová trasa německých 

vojsk. Samotná trať ale např. při náletech nebo při ústupu německých vojsk zničena nebyla. 

Významnou modernizací tratě byla elektrifikace, která probíhala v letech 1976 až 1980, 

a v rámci které byly modernizovány některé stanice a zabezpečovací zařízení.  

Kapitola byla sestavena kompilací zdrojů 40, 41, 42, 43, 44 a 45. 

4.2. Související záměry a výhledový stav 

4.2.1. Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov 

Předmětem stavby je modernizace železniční stanice Batelov, kde bude kompletně 

rekonstruováno kolejiště, včetně úseků přiléhajících ke stanici, a budou vybudována nová 

nástupiště výšky 550 mm přístupná podchodem. Rekonstrukcí dále projde zastávka Dolní 

Cerekev. Mezi stanicemi Horní Cerekev a Batelov bude vybudována nová zastávka Horní 

Cerekev město s nástupní hranou délky 100 m.  

Ve výhybně Spělov bude realizováno nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie, 

zřízen nový technologický domek, modernizovány výhybky a jedna z kolejí. Výhybna bude 

nově řízena dálkově s možností ovládání ze stanice Batelov nebo Kostelec u Jihlavy. Výhybna 

Spělov je dnes ovládána místně elektromechanickým zabezpečovacím zařízením z roku 1970. 

Důvodem modernizace výhybny je nízké odborné vytížení pracovníků řízení provozu. 

Nevyhovující jsou rovněž pracovní podmínky ve výhybně – absence tekoucí vody, pouze 

suché WC a nevhodná příjezdová komunikace (zaměstnanci jsou dopravováni vlakem). 

Dále bude zřízeno nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie bez oddílových 

návěstidel s využitím současných počítačů náprav (nebo jejich doplněním) v celém úseku 

Horní Cerekev – Batelov – výhybna Spělov – Kostelec u Jihlavy. V rámci modernizace TZZ 

budou upraveny technologie příslušných přejezdových zabezpečovacích zařízení. 

Trať bude vybavena dálkovým ovládáním zabezpečovacího zařízení a diagnostikou pro úsek 

Batelov (mimo) – Kostelec u Jihlavy – Jihlava (mimo). Technologie bude umístěna 

v současných budovách ŽST Kostelec u Jihlavy. Pracoviště výpravčího DOZ bude umístěno 

ve stávající dopravní kanceláři v Kostelci u Jihlavy s možností ovládání i ze stanice Batelov. 

„Dle pokynu GŘ SŽDC č. 9/2013, přílohy 1 je pro traťový úsek Havlíčkův Brod (mimo) – Veselí 

nad Lužnicí (mimo) určeno pro řízení provozu centrální dispečerské pracoviště (CDP) Praha 

s pracovištěm pohotovostního výpravčího (PPV) v žst. Jihlava. Do zřízení DOZ z PPV Jihlava 

a CDP Praha bude navrhovaná řízená oblast řízena z JOP v DK žst. Kostelec u Jihlavy.“ 46 

V rámci stavby budou na mezistaničních úsecích lokálně upraveny geometrické parametry 

koleje a případně opraveny mosty a propustky (v rozsahu dle technického stavu) za účelem 



23 
 

případného zvýšení rychlosti profilu V100 při traťové třídě zatížení D4/75 (dnes rychlost 65 

km/h). Další drobné zásahy do koleje vycházejí z návaznosti na modernizaci TZZ. 

V současnosti byla předložena dokumentace pro územní rozhodnutí a probíhá územní řízení. 

Předpokládaná doba realizace je v letech 2023 až 2024. 

Sestaveno s pomocí zdrojů 46 a 47. 

4.2.2. TES trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava 

Technicko-ekonomická studie se zabývá možnostmi modernizace a zrychlení zmíněného 

úseku trati 225. Zadáním studie bylo v různých kombinacích prověřit možnosti modernizace 

v rámcových oblastech: 

• posouzení možnosti zrychlení a modernizace v současné stopě a zavedení 

rychlostních profilů pro vyšší nedostatky převýšení, případně navrhnout související 

úpravy zabezpečovacích zařízení apod., 

• kompletní rekonstrukce ŽST Jindřichův Hradec, včetně zabezpečovacího zařízení, 

nástupišť, prodloužení podchodu, řešení přednádražního prostoru, přesunutí 

nákladového obvodu atd. ve dvou variantách – se zachováním kolejové splítky 

s úzkorozchodnou tratí JHMD nebo s nahrazením splítky,  

• optimalizace trati v úseku Veselí nad Lužnicí (mimo) – Jindřichův Hradec (mimo) 

pro rychlost alespoň 100 km/h s cílem snížení cestovní doby a stabilizace uzlu České 

Budějovice, včetně modernizace zabezpečovacích zařízení na vybraných úsecích, 

modernizace stanic Doňov a Kardašova Řešice, výhybny Velký Ratmírov a zastávky 

Děbolín,  

• zavedení systémové jízdní doby mezi stanicemi Jindřichův Hradec a Jihlava 60 minut, 

v rámci kterého je posouzena možnost zřízení přeložek trati pro rychlost 100 km/h, 

• návrh Kostelecké spojky za účelem odstranění úvratě v Kostelci u Jihlavy, 

• řešení dopravní technologie s výhledovým rozsahem provozu, návrhy GVD, přepravní 

model a prognóza,  

• úpravy infrastruktury na navazujících odbočných tratích,  

• prověření zrušení nebo náhrady přejezdů, 

• ekonomické hodnocení (analýza CBA). 

Jednotlivé body jsou ve studii různě kombinovány do jednotlivých variant apod. 

V práci jsou v rámci úpravy infrastruktury navazujících tratí řešeny možné úpravy, přeložky, 

zdvoukolejnění dílčích částí a elektrizace tratě 227. Modernizace trati 227 je dnes součástí 

i jiné připravované stavby, popsané později v kapitolách o trati 227 (nicméně tato stavba 

připravuje modernizaci pouze v současné stopě).  
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V konečném odevzdání (k finálnímu předložení na Centrální komisi MD) jsou předloženy tři 

varianty – Bez projektu, Alena a Yveta. Dále byly zpracovány varianty Zora, Zora Plus a několik 

dalších variant a návrhů jednotlivých dílčích staveb označených souhrnně jako Odložené 

varianty. 

Varianta Bez projektu 

Varianta Bez projektu modernizuje trať v současné stopě. Úpravy geometrických parametrů 

koleje obvykle umožní zvýšení rychlosti v obloucích obvykle pouze o 5 až 10 km/h, 

jelikož oblouky na trati se již dnes pohybují blízko hraničních hodnot. Navrhováno je využití 

maximálních možných hodnot nedostatku převýšení, i v obloukových zhlavích ve stanicích. 

Prověřeny a případně zavedeny jsou rychlostní profily pro nedostatky převýšení 130 mm, 150 

mm a 270 mm pro naklápěcí techniku (v obloucích o poloměrech nad 250 m).  

Na základě průzkumu současného stavu infrastruktury bylo dále zjištěno, že během 

následujících 10 – 20 let bude nutné provést výměnu celého svršku až na 95 % trati. 

V navazujících úsecích u Kostelce u Jihlavy je před batelovským zhlavím a v celé stanici nově 

navržena rychlost 70 / 75 km/h (I = 100 / 130 mm) a za rantířovským zhlavím 65 / 70 km/h.  

Varianta Alena 

Ve stanici Veselí nad Lužnicí jsou upraveny délky některých kolejí a upraveny nástupiště. 

V úseku Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec je navržena modernizace v současném 

směrovém vedení nebo s lokálními přeložkami v blízkosti současného trasování (cca 65% 

trasy). Rychlost 100 / 110 km/h s rezervou na 120 km/h po instalaci ETCS. Navrženy jsou nové 

zastávky Řípec a Velký Ratmírov obec a upraveny stanice Doňov a Kardašova Řečice. 

Stanice Jindřichův Hradec je kompletně modernizována. Přístup na nástupiště je podchodem, 

který pokračuje i na druhou stranu stanice. Jsou navrženy celkové změny v uspořádání 

kolejiště, změněny délky kolejí a nástupišť apod., přičemž je využit prostor původně připravený 

pro nákladní terminál ve východní části stanice. Kolejiště JHMD ve stanici není řešeno.  

Kolejová splítka je zachována a odbočky Dolní Skrýchov a Kanclov zůstávají. Navrženo je 

„otočení“ umístění úzkého rozchodu proti současnému stavu (nově k pravé kolejnici) a použití 

výhybek pro vyšší rychlosti. 

Úsek Jindřichův Hradec – výhybna Spělov řešen v současné stopě s úpravou GPK jako ve 

variantě Bez projektu.  

V úseku za výhybnou Spělov – zastávka Dvorce obec jsou především v okolí Kostelce 

navrženy přeložky tratě ve zcela nové stopě pro 140 km/h, které míjí stanici Kostelec u 

Jihlavy. Navržena je nová stanice / výhybna Kostelec u Jihlavy (v jiné poloze), stanice Dvorce 

a zastávka Dvorce obec.  
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Dále trať pokračuje v současném trasování s úpravami jako ve variantě Bez projektu až 

do stanice Jihlava. Úsek Jihlava-Staré hory – Jihlava město je zdvoukolejněn. 

Pro trať 227 je navržena Kostelecká spojka a nedaleko zastávky Kostelec u Jihlavy masna je 

umístěna výhybna stejného jména. Provedena je optimalizace a elektrifikace v úseku Kostelec 

– Telč (cca 3,6 km navazujících na trať 225 na rychlost 100 km/h). Zbylá část pouze opravy. 

V modernizovaných a nových stanicích je nové SZZ 3. kategorie, v traťových úsecích TZZ 

3. kategorie automatické hradlo nebo automatický blok. Provoz řízen dálkově z CDP Praha. 

Varianta Yveta 

Varianta navrhuje větší množství přeložek, obvykle pro rychlosti vyšší než 160 km/h a je 

celkově velkorysejší.  

Současné napojení trati do Veselí nad Lužnicí ze severu je zrušeno. Odbočení na trať je nově 

řešeno z jihu pro rychlost 190 / 200 km/h a dále je navrženo nové druhé napojení až západně 

za Veselím nad Lužnicí mezi zastávkami Horusice a Veselí n. L. zastávka na trati 220. Druhé 

napojení vyhovuje pro rychlost 170 / 180 km/h. 

Úsek Veselí nad Lužnicí zastávka – Kardašova Řečice je ve zcela nové stopě a pro rychlost 

190 / 200 km/h. Zrušeny jsou stanice Doňov a Kardašova Řečice a zastávka Řípec. 

Je navržena nová výhybna Drahov a stanice Kardašova Řečice s novým nákladovým 

obvodem, parkovišti P+R atd.  

Z Kardašovy Řešice do Jindřichova Hradce je trať trasována převážně v nové stopě opět pro 

190 / 200 km/h. Zrušeny jsou zastávky Mnich a Děbolín a výhybna Velký Ratmírov. Je zřízena 

výhybna Velký Ratmírov v nové poloze. Celý úsek výhybna Drahov – výhybna Velký Ratmírov 

je dvoukolejný.  

Stanice Jindřichův Hradec je řešena shodně s předchozí variantou. Kolejová splítka s JHMD 

je zrušena a nahrazena novou souběžnou kolejí na pravé straně dnešní koleje. Odbočka Dolní 

Skrýchov je nahrazena mimoúrovňovým křížením. Odbočka Kanclov je nově pouze místem 

„odklonu“ nové koleje JHMD od trati SŽ. 

Úsek odbočka Kanclov – výhybna Spělov je modernizován v současné stopě jako ve variantě 

Bez projektu.  

Za výhybnou Spělov je navrženo zcela nové trasování, které míjí stanici Kostelec u Jihlavy. 

Zastávka Dolní Cerekev je přesunuta, zrušeny jsou stanice Kostelec u Jihlavy a Rantířov 

a zastávka Dvorce. Je navržena stanice / výhybna Kostelec u Jihlavy v nové poloze a nová 

výhybna Bradlo. Trasa v okolí Kostelce vyhovuje na 140 / 150 km/h. 

Nové trasování se napojuje na současnou trať přes zastávkou Jihlava-Staré Hory. Úsek 

Jihlava-Staré Hory – Jihlava je stejně jako ve variantě Alena zdvoukolejněn. 
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Pro trať 227 je rovněž navržena Kostelecká spojka. Trať je v této variantě elektrizována 

v celém rozsahu až do Slavonic. Celkově je navržen větší rozsah přeložek a rychlost 

v počátečních 3,6 km je 120 / 130 km/h. 

Dále do stanice Třešť jsou navrženy lokální přeložky pro stabilizaci rychlosti 75 / 80 km/h. 

Za městem Třešť jsou opět lokální přeložky pro rychlosti 100 / 110 km/h a poté místy 

až 150 / 160 km/h. Poslední úsek Telč – Slavonice navrhuje lokální přeložky a rychlostní profil 

se pohybuje od 65 do 100 km/h a často se mění. 

V modernizovaných a nových stanicích je nové SZZ 3. kategorie a v traťových úsecích TZZ 

3. kategorie automatické hradlo nebo automatický blok. Provoz řízen dálkově z CDP Praha. 

Výřezy z přehledných situací obou variant v okolí stanice jsou na následujících dvou 

obrázcích. Jak již bylo psáno v předchozím textu, obě varianty shodně uvažují se zrušením 

stanice Kostelec u Jihlavy (žlutě). Nové stanice, výhybny a zastávky jsou světle modře. 

 

Obrázek 10: Přeložky u Kostelce podle varianty Alena. 
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Obrázek 11: Přeložky u Kostelce podle varianty Yveta. 

Očekávané náklady na variantu Alena jsou 6,8 – 7 miliard korun a na variantu Yveta 12,7 – 

12,8 miliardy korun (jsou zahrnuty ještě další kombinace se zachováním nebo zrušením splítky 

s JHMD v Jindřichově Hradci). U obou variant vyšlo ekonomické hodnocení kladně 

(nákladnější varianta přináší větší úspory a naopak). 

Kromě předchozích finálních variant byly ještě zpracovány další varianty, které ale nejsou 

předloženy k finálnímu rozhodnutí: 

Varianta Zora 

Vychází z varianty Yveta, ale navrhuje přeložky na 100 km/h i v úseku odbočka Kanclov – 

Počátky-Žirovnice. 

Varianta Zora Plus 

Navazuje na variantu Zora a rozšiřuje ji o další přeložky tratě v úseku Počátky-Žirovnice – 

Horní Ves. 
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Odložené varianty 

Soubor dalších 7 variant řešení úseku Veselí n. L. – Jindřichův Hradec, 6 variant řešení stanice 

Jindřichův Hradec a 11 variant řešení úseku Jindřichův Hradec – Jihlava a trati 227. Většina 

z těchto variant již nedostala názvy a je označena pouze čísly nebo písmeny.  

Například Varianta 4 řeší úsek výhybna Spělov – zastávka Jihlava-Staré Hory pro 110 – 140 

km/h. V souvisejícím úseku také ruší stanici Kostelec u Jihlavy, ale oproti jiným variantám 

počítá s dvoukolejnou Kosteleckou spojkou, na které je umístěna druhá zastávka Kostelec 

obec blíže centru Kostelce.  

Mezi další zajímavé varianty ke zmínce patří ještě Varianta 9, jejíž téměř výhradní součástí je 

návrh Kostelecké spojky. Varianta navrhuje co nejjednodušším možným způsobem realizaci 

této spojky při zachování trati 225 v současné stopě.  

Spojka propojuje trati 225 a 227 pro přímou jízdu vlaků bez úvratě ve směru Jihlava – Třešť. 

Varianta je dále doplněná částečným zdvoukolejněním pro letmé křižování v prostoru stávající 

zastávky Kostelec u Jihlavy masna. 

Uvažuje elektrizaci trati do Telče. Následující úsek za Kosteleckou spojkou jsou drobné 

přeložky trati pro eliminaci nejvíce omezujících míst a zavedení rychlosti 100 km/h do stanice 

Salavice a 80 km/h dále ke stanici Třešť. Zbylý úsek zůstává v současné stopě. Dále jsou 

na trati některé nové zastávky, obdobně jako v jiných variantách.  

V rámci realizace této spojky se počítá s úplným zrušením napojení trati do stanice 

Kostelec u Jihlavy. Situace spojky a začátku zdvoukolejnění u zastávky Kostelec u Jihlavy 

masna je na následující stránce. 

 

Studie závěrem doporučuje přednostní řešení uzlu Jindřichův Hradec a realizaci Kostelecké 

spojky. Kostelecké spojce je později ještě věnováno krátké zamyšlení u kapitoly výhledových 

staveb a souvisejících záměrů pro trať 227. 

Aktuální stav přípravy této studie je předání schváleného závěrečného plnění v únoru 2021. 

Studie je předložena k projednání a zvolení výsledné varianty na Centrální komisi Ministerstva 

dopravy ČR v květnu 2021 (k datu předložení této práce není výsledek znám). 

Podkladem pro celou kapitolu včetně vložených obrázků byla přímo studie.48 
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Obrázek 12: Návrh Kostelecké spojky podle studie.48 
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Na závěr kapitoly je vhodné uvést, jakou podobu stanice Kostelec u Jihlavy v nové poloze 

studie plánuje. Navržená stanice je shodná pro obě varianty Alena a Yveta. Přehled staničních 

kolejí je zjednodušeně uveden alespoň v následující tabulce (celá situace stanice je příliš velká 

a při vložení do této práce by byla nečitelná nebo by ji bylo nutno rozdělit na několik stran). 

Tabulka 5: Nová podoba stanice Kostelec u Jihlavy podle TES. 

Kolej číslo Typ Rychlost [km/h] Délka [m] 

1 hlavní staniční kolej až 150 850 

3 + 3a dopravní 60 970 

5 dopravní 50 340 

5a výtažná  175 

5b odvratná  50 

7 manipulační  185 

 

Z koleje 1 je poblíž rantířovského zhlaví odbočka na trať 227 (Kostelecká spojka). U Koleje 

číslo 7 je navrženo nákladiště délky cca 150 m (není popsáno, zda jsou umístěny konkrétní 

objekty typu boční rampa, volná skládka atd.). 
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5. Trať 227 Kostelec u Jihlavy – Slavonice 

Druhá trať, na které leží železniční stanice Kostelec u Jihlavy, je trať 227 Kostelec u Jihlavy – 

Telč – Dačice – Slavonice. Přehled číslování trati je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 6: Číslování trati 227.18 19 20 

Způsob číslování Číslo trati 

Knižní jízdní řád 227 

Pomůcky GVD 701 

Tabulky traťových poměrů 701B 

 

Provozovatelem dráhy je Správa železnic, státní organizace. Organizování drážní dopravy je 

dle předpisu SŽDC D1.   

Délka dráhy je přibližně 36 km. Pro úsek Kostelec u Jihlavy – Telč je začátek staničení umístěn 

ve stanici Kostelec u Jihlavy. Pro úsek Telč – Slavonice je směr staničení opačný a začíná 

v km 36,9 ve Slavonicích (staničení pravděpodobně vychází z historického vývoje, kdy trať 

ze Slavonic pokračovala do zahraničí – viz kapitola Historie trati 227). Ve stanici Telč je tedy 

změna soustavy staničení (viz následující tabulka). Alternativně někdy bývá uváděn počátek 

trati v Kostelci u Jihlavy v km 78,111 trati 701A (dle GVD) Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod 

(kilometrická poloha dopravní kanceláře v Kostelci).49 

Tabulka 7: Staničení trati 227.49 

Úsek od Úsek do Staničení 

Kostelec u Jihlavy Telč km 0,085 – km 23,468 

Telč Slavonice km 66,923 – km 36,923 

 

Trasování trati je uvedeno na obrázku na následující stránce (trať dříve pokračovala 

do Rakouska přes obec Waidhofen an der Thaya v dolní části mapy).  
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Obrázek 13: Mapa trati 227.50 

Na trati leží 6 stanic a 16 zastávek. Jejich seznam je společně s dalšími dopravně významnými 

místy na trati uveden v následující tabulce. 

Tabulka 8: Popis trati 227.23 

Místo Název Km Dopravní koleje 

stanice Kostelec u Jihlavy −0,1 3 (6)* 

zastávka Kostelec u J. masna 0,7  

zastávka Salavice 3,6  

zastávka Jezdovice 4,8  

stanice Třešť 7,5 2 

zastávka Třešť město 8,9  

nákladiště, zastávka Hodice 10,9  
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stanice Sedlejov 16,6 2 

zastávka Mystiboř 19,5  

stanice Telč 23,5 = 66,9 3 

zastávka Telč-Staré město 66,0  

zastávka Radkov 62,4  

zastávka Slaviboř 60,4  

zastávka Velký Pečín 58,6  

zastávka Malý Pečín 57,1  

stanice Dačice 54,4 2 

zastávka Dačice město 53,6  

vlečka vlečka Km 52,900 52,9  

zastávka Urbaneč 49,1  

zastávka Peč 46,4  

zastávka Dolní Bolíkov 43,7  

zastávka Mutišov 41,6  

stanice Slavonice 36,9 2 

* Stanice má 6 dopravních kolejí, ale pouze 3 umožňují přímou jízdu na trať 227. 

Trať je v celé délce jednokolejná pro nezávislou trakci (kromě staničních kolejí ve stanici 

Kostelec u Jihlavy společných s tratí 225). Rozchod trati je normální, tj. 1435 mm. 

Trať je regionální a není zařazena v síti TEN-T ani do sítě evropských nákladních koridorů.25 

26 27 Trať byla budována jako regionální (v té době označována jako místní) a tomu odpovídá 

směrové a výškové vedení. Většina oblouků na trati má poloměry v rozmezí 200 až 300 m, ale 

lze narazit i na poloměry menší než 200 m. Rychlostní profil pro rychlostníky N na většině trati 

ukazuje hodnoty pouze 30 až 50 km/h, navíc s dalšími lokálními propady až na 10 km/h 

(obvykle kvůli špatným rozhledovým poměrům u přejezdů zabezpečených pouze výstražným 

křížem). Nejvyšší traťová rychlost je v úseku Sedlejov – Třešť uváděna 60 km/h (návěstěná 

pouze na cca 1,3 km tratě), jinak je 50 km/h. Sklony na trati se často pohybují okolo hodnot 

14 až 16 promile, místy dosahují hodnot až 18 promile. Rozhodný sklon je 16 promile pro oba 

směry.  

Normativ délky pro vlaky nákladní dopravy je 283 m, osobní vlaky dálkové dopravy 80 m 

a osobní vlaky zastávkové rovněž 80 m. Zábrzdná vzdálenost je 400 m. Maximální traťová 
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třída zatížení s příslušnou přidruženou rychlostí je pro úsek Sedlejov – Třešť C2/60, jinak 

C2/50. Dovolená přechodnost vozidel je skupiny 2. Průjezdný průřez je typu GČD. 

Orientační mapa traťových rychlosti je na následujícím obrázku (nejsou zobrazeny všechny 

úseky s propady rychlosti apod., pro detailnější informace je nutné vycházet z TTP). 

 

Obrázek 14: Traťové rychlosti na trati 227.51 

Traťové zabezpečovací zařízení je v úseku Kostelec u Jihlavy – Třešť 2. kategorie – reléový 

poloautoblok, bez kontroly volnosti tratě. Na zbytku tratě probíhá telefonické dorozumívání.31 

Traťové rádiové spojení instalováno není.33  
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Neoznačené části kapitoly byly sestaveny kompilací údajů z jednotlivých listů Tabulek 

traťových poměrů49 a aplikací Správy železnic ISPD mapy (pasporty železničních tratí35 

a zobrazení železničního svršku36) a Topologická schémata kolejišť37.  

5.1. Historie trati 227 

Myšlenky na napojení jihozápadní části Moravy na železniční síť začaly přicházet ve druhé 

polovině 19. století. V té době budované dráhy (např. Rakouská severozápadní dráha nebo 

Českomoravská transverzální dráha, zmíněné v kapitole Historie trati 225) toto území míjely, 

zatímco železniční doprava byla jedním z předpokladů rozvoje průmyslu. Místní obyvatelé, 

podnikatelé a starostové proto žádali o podporu Moravský zemský sněm, který v letech 1883 

až 1885 vyzval vládu, aby se zaobírala napojením této oblasti na Rakouskou severozápadní 

dráhu a Dráhu císaře Františka Josefa. Rakouská vláda ale odmítla na tuto trať poskytnou 

prostředky a doporučila financování Zemí moravskou nebo soukromými prostředky.  

Technické přípravy nové dráhy iniciované moravským sněmem začaly v roce 1886, 

když ministerstvo obchodu vydalo koncesi pro výstavbu. Dráha měla propojit Rakouskou 

severozápadní dráhu a Dráhu císaře Františka Josefa. Nová trať měla obsahovat i odbočku 

na Telč a do Kostelce (k Českomoravské transverzální dráze) a měla sloužit především 

průmyslu a rozvoji v té době poměrně chudého kraje. 

Celá stavba byla od začátku konzultována s místními obcemi a podnikateli a měla být složena 

ze dvou částí. Primární v té době bylo vybudování trasy Moravské Budějovice – Jemnice – 

Slavonice, s výhledem na prodloužení přes Novou Bystřici do Třeboně, a až poté dobudování 

vedlejších tratí Slavonice – Dačice – Telč – Kostelec a Slavonice – Rakousko. Z dnešního 

pohledu je překvapivé, i když v minulosti ne neobvyklé, že ze strany Slavonic byla možnost 

stát se významným železničním uzlem dvou tratí odmítnuta. Novým uzlem se tak měly stát 

Dačice a trasování bylo upraveno přes tuto obec.  

Výstavba ale narazila na další spory mezi obcemi, a především na nedostatek kapitálu. Vláda 

odmítala účast na výstavbě, jelikož trať měla mít pouze lokální význam, a podnikatelé ani obce 

na trase nedisponovali dostatečnými finančními prostředky. Stavba se stále oddalovala 

a ukázalo se, že je spíše nereálné celý projekt realizovat. V roce 1887 byla vydána koncese 

na úsek z Kostelce do Telče, který mělo financovat samotné město Telč, ale stavba byla opět 

odložena.  

I když Moravský zemský sněm stále usiloval o získání finanční podpory státu a výstavby celé 

trati, zůstaly pouze snahy o vybudování kratších úseků poblíž jiných tratí. V roce 1888 tak byl 

postaven pouze úsek Moravské Budějovice – Jemnice (dnes trať 243 dle KJŘ), který nikdy 

později s dnešní tratí 227 propojen nebyl (definitivně bylo prodloužení zamítnuto až v roce 

1950). Úsek ale zpočátku nesloužil pro potřeby osobní dopravy. 
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V roce 1890 město Telč znovu projevilo zájem o vybudování dráhy, město Jihlava však odmítlo 

trať financovat, protože požadovalo přímé vedení Telč – Jihlava, zatímco obce požadovaly 

dnešní vedení přes Třešť a Kostelec. I tak byl připraven a v roce 1892 předložen kompletní 

projekt trati. Příprava byla ale opět zastavena, jelikož se objevil projekt jiný. 

Tento jiný projekt byl přednesen rovněž v roce 1892 a byl podporován rakouským městem 

Zwettl. Projekt předpokládal trasování Kostelec – Třešť – Telč – Dačice – Slavonice (tedy 

v trase dnešní trati), dále na rakouské území ke Dráze císaře Františka Josefa a případně dále 

na jih až k Dunaji. I v tomto projektu se počítalo s nikdy nerealizovaným napojením 

na Moravské Budějovice. Kromě rakouského iniciátora projektu bylo výrazným 

podporovatelem i město Telč, které stále bezúspěšně žádalo o finanční výpomoc Moravský 

zemský sněm. Tento projekt byl na rozdíl od předchozího schválen Slavonicemi i Dačicemi. 

Důležitým milníkem bylo, že vzhledem k uvažovanému propojení k Dunaji a případně až do 

Itálie, se tentokrát jednalo o stavbu se státním zájmem a obchodními, politickými 

a strategickými přínosy. Poslední rozhodnutí, které bylo třeba učinit, byla volba trasování 

z Telče buď přes Třešť a Kostelec nebo přímo do Jihlavy. Proti stopě přímo do Jihlavy hlasitě 

protestovala obec Třešť a mnoho místních firem. Výrazně pro bylo naopak město Jihlava, které 

tvrdilo, že je mu stále upírána možnost stát se důležitou železniční křižovatkou kvůli budování 

odboček tratí v jiných městech (v Horní Cerekvi, Německém Brodě a nyní by byla v Kostelci).  

První úsek na rakouském území byl zprovozněn již v roce 1891, ale rozhodnutí z ministerstva 

obchodu o trasování v Česku bylo vydáno až v roce 1895. Bylo rozhodnuto o ponechání 

trasování dle původního projektu, v dnešní stopě. Z Kostelce do Jihlavy měla být vybudována 

druhá kolej.  Vzhledem k extrémní finanční náročnosti projektu bylo doporučeno zatím budovat 

pouze jednotlivé nezávislé dílčí úseky, které měly být stavěny postupně, podle aktuální 

dostupnosti finančních prostředků. Na stavbu na českém území tak musely obce stále čekat. 

Veřejnosti byl v roce 1896 do užívání předán již vybudovaný úsek Moravské Budějovice – 

Jemnice.  

První nový český úsek byla trať Kostelec – Telč, jejíž výstavba byla poháněna iniciativou 

starostů a průmyslníků v Telči. Do výstavby ale pro změnu zasáhl spor místního akčního 

výboru pro stavbu dráhy a průmyslníka, který jednal o získání koncese na tuto trať. 

Ministerstvo železnic nakonec rozhodlo ve prospěch akčního výboru a města Telč a stavba 

konečně mohla v roce 1897 začít s podmínkou, že nebude trvat déle než rok. To se sice splnit 

nepodařilo, ale 13. srpna 1898 byl na trati zahájen provoz. Zajímavostí je, že navzdory 

tehdejším zvyklostem a 50. výročí panování císaře Františka Josefa byl provoz v Telči zahájen 

bez jakýchkoliv slavností. Důvodem byly spory českého obyvatelstva s úřady a odpor k Vídni. 

Ilustrační fotografie z Telče je na následujícím obrázku. 
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Obrázek 15: Železniční stanice Telč, 1900.52 

Výstavba nového úseku znovu nastartovala aktivity železničních příznivců a již v roce 1899 

byla vydána koncese na další úseky trati. Po přepracování některých detailů byl v letech 1901 

a 1902 vystavěn úsek Telč – Dačice – Slavonice. O rok později byly Slavonice propojeny 

s Rakouskem. Dělnické práce stejně jako u tratě 225 často prováděli Italové a jihoslované. 

Pokračování k Dunaji na rakouské straně ale již realizováno nebylo a trať skončila asi 25 km 

za městem Zwettl, které výstavbu této trati původně iniciovalo. Nedošlo ani k výstavbě jiných 

plánovaných tratí do Třeboně, Jindřichova Hradce nebo Jemnice (Moravských Budějovic). 

Za první republiky se sice znovu uvažovalo o výstavbě některých tratí, ale bylo vystavěno 

pouze několik vleček k továrnám v blízkosti trati (např. masokombinát v Kostelci) a místní 

hospodářská družstva využívala překladiště v jednotlivých stanicích. Od výstavby byla trať 

hojně užívána i k nákladní dopravě z okolních průmyslových podniků a její objemy 

od zprovoznění tratě stoupaly. 

Během druhé světové války trať sloužila, podobně jako ostatní tratě v té době, k přepravě vojsk 

a vojenského materiálu. Po válce byl z politických důvodů v roce 1948 přerušen provoz 

ze Slavonic do Rakouska. V roce 1951 byla trať definitivně přerušena, když byl fyzicky snesen 

úsek kolejí u hranic na českém území. Ve druhé polovině 20. století s rozvojem automobilismu 

a přerušením spojení s Rakouskem klesaly objemy nákladní dopravy a začala převládat 

osobní doprava. 

V roce 1960 bylo sneseno asi 800 m kolejí i na rakouské straně – od hranic do zastávky 

Fratres. Provoz na rakouském území do této zastávky pak pokračoval až do roku 1977. 

Poté začaly vlaky končit ve stanici Gilgenchern, tj. asi 4 km od hranic. Později byl provoz 
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omezován ještě dále od hranic až do současného stavu, kdy trať končí asi 20 km od hranic ve 

stanici Waidhofen an der Thaya. 

Po roce 1990 a změně politické situace se průběžně objevovaly myšlenky na obnovení 

přeshraničního spojení. V Rakousku je dnes stále v provozu trať do města Waidhofen an der 

Thay a chybí zmíněných 20 km tratě k hranicím. Propojení tak náleží spíše na krocích 

podniknutých na rakouské straně. Hlavní diskuze probíhaly od roku 2003 a v následujících 

letech oba státy potvrdily harmonogram s možným zahájením provozu v roce 2007. Na české 

straně bylo dokonce vydáno stavební povolení.  

Od roku 2006 ale byla všechna oficiální stanoviska z rakouské strany negativní kvůli 

předpokládaným vysokým nákladům. Zbytky tratě na rakouském území byly navíc poničeny 

povodní. Nicméně v roce 2011 bylo stále uváděno, že těleso dráhy je sice silně zarostlé, 

ale ještě má dobrý stav a obnovení trati by bylo možné. Snesení tratě na rakouském území 

bylo zahájeno v roce 2013. 

Dnes (postupně od roku 2017) je na rakouském území uváděn do provozu rozsáhlý projekt 

sítě cyklotras Die Thayarunde, který mj. využívá i těleso bývalé dráhy a obnovení provozu je 

tak nadobro vyloučeno. Na druhou stranu zde vznikl i projekt DY-THA rail, který se pokouší 

využít potenciál propojení cyklistické a železniční dopravy, jelikož projekt cyklostezek přechází 

i na české území až ke koncové stanici tratě 227 Slavonice.  

Kapitola byla sestavena kompilací zdrojů 53, 54, 55, 56, 57, 58 a 59. 

5.2. Související záměry a výhledový stav 

5.2.1. Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice 

Oficiálním cílem stavby je modernizovat trať tak, aby bylo možné zavést hodinový takt vlaků 

Havlíčkův Brod – Jihlava – Dačice 60 minut (dále do Slavonic 120 min.). K tomu je ale třeba 

říci, že tento takt byl již zaveden ještě před modernizací tratě (viz kapitola Rozsah provozu 

ve stanici), nicméně modernizace umožní nové polohy systémového křižování a tím zvýšení 

cestovní rychlosti. 

Předmětem stavby je modernizace trati ve stávající stopě za účelem zvýšení rychlosti 

v některých místech na 70 až 80 km/h a zavedení rychlostního profilu V130. Na vybraných 

úsecích, zejména v úseku Kostelec u Jihlavy – Dačice, dojde kvůli zvýšení rychlosti k úpravám 

geometrické polohy koleje a místy ke kompletní rekonstrukci železničního svršku. 

V návaznosti na to budou prováděny sanace železničního spodku, opravy 9 mostů a 9 

propustků, a navrženo nové odvodnění. 

Rekonstruováno bude kolejiště a nástupiště ve stanici Telč, nástupiště ve stanici Sedlejov 

a vystavěno nové oboustranné nástupiště ve stanici Třešť. V některých zastávkách dojde 
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k rekonstrukci nástupišť v návaznosti na úpravy spodku a svršku nebo zvýšení nástupní hrany 

na 550 mm, kde tomu tak dosud není. Navržena je nová zastávka Třešť škola a nová výhybna 

Slaviboř (dnes pouze zastávka) s užitečnou délkou kolejí min. 150 m. Nástupiště budou mít 

délku 100 m, pro úsek Telč – Slavonice 80 m. 

Výraznou úpravou projde zabezpečovací zařízení, jelikož telefonické dorozumívání, fungující 

na většině trati, bude nahrazeno TZZ 3. kategorie typu automatické hradlo bez oddílových 

návěstidel. Pro zjišťování volnosti koleje budou zřízeny počítače náprav. Modernizací projdou 

i staniční zabezpečovací zařízení, nově budou také 3. kategorie – elektronické stavědlo. 

Na celé trati bude instalováno traťové rádiové zařízení typu GSM-R, pro které bude zřízeno 

několik základových stanic. Všechna TZZ a SZZ v úseku Kostelec u Jihlavy (mimo) – 

Slavonice budou dočasně řízena z nového dočasného pracoviště ve stanici Telč, později se 

přesunou do nového pracoviště v Jihlavě. Ostatní stanice již nebudou obsazeny. 

V návaznosti na modernizaci TZZ budou zrekonstruovány železniční přejezdy, které jsou dnes 

většinou zabezpečeny pouze výstražnými kříži. Odstraněním tohoto nízkého stupně 

zabezpečení dojde k odstranění několika míst s trvalým snížením rychlosti, které je vynucené 

nedostatečnými rozhledovými poměry.  

Na 54 km trati je dnes 75 železničních přejezdů, z toho jen 10 je zabezpečeno světelným PZZ 

a zbytek pouze výstražnými kříži. Prověřena byla možnost odstranění některých přejezdů. 

Vytypováno bylo 41 přejezdů určených k možnému zrušení nebo nahrazení. Pro projednání 

s obcemi, popř. jinými subjekty, bylo odsouhlaseno zabezpečení 8 přejezdů uzamykatelnou 

závorou, nahrazení 7 přejezdů stávající nebo novou souběžnou komunikací a zrušení 

10 přejezdů bez náhrady (celkem 25 přejezdů). Ostatní přejezdy (kromě dvou výjimek) budou 

vybaveny vyšším stupněm zabezpečení. 

Zábrzdná vzdálenost se z dnešních 400 m zvyšuje na 700 m. Sjednocen bude systém 

staničení (počátek bude ve Slavonicích). 

Výřez z dokumentace s novými traťovými rychlostmi v navazujícím úseku na stanici 

Kostelec u Jihlavy je na následujícím obrázku (černou barvou zobrazený propad rychlosti 

na 40 km/h v km 89,855 v současném stavu byl již odstraněn). 
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Obrázek 16: Modernizace trati Kostelec u Jihlavy – Slavonice.60 

Stavba přinese poměrně výrazné snížení cestovních dob. Pro srovnání jsou v následujících 

tabulkách uvedeny jízdní doby pro jednotlivé směry dle NJŘ. Varianta stav vychází z GVD 

2021 a varianta modernizace vychází z návrhu NJŘ ze záměru projektu (včetně přirážek). 

Tabulka 9: Srovnání jízdních dob před a po modernizaci z Kostelce.49 60 

Trasa Stav [min] Modernizace [min] Rozdíl [min] 

Kostelec – Třešť 12 10,5 1,5 

Kostelec – Telč 44 30,5 13,5 

Kostelec – Dačice 69 49,5 19,5 

 

Tabulka 10: Srovnání jízdních dob před a po modernizaci do Kostelce.49 60 

Trasa Stav [min] Modernizace [min] Rozdíl [min] 

Třešť – Kostelec 12 10 2 

Telč – Kostelec 38 29,5 8,5 

Dačice – Kostelec 67 – 71 48 19 – 23 

 

Celkové investiční náklady na stavbu jsou předpokládány necelé 2 miliardy korun bez DPH 

(při cenové úrovni 2023).  
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Stavba je v současnosti ve fázi tvorby dokumentace pro územní rozhodnutí. Realizace stavby 

se předpokládá v letech 2022 až 2023. 

Součástí dokumentace je také prověření možnosti nasazení vozidel s bateriemi. Závěrem bylo 

konstatováno, že i pro použití vozidel s dlouhou dojezdovou vzdáleností (60 – 120 km) by bylo 

nutné uvažovat dobíjení ve stanici Slavonice, pro vozidla s kratší dojezdovou vzdáleností (cca 

60 km) i ve stanici Telč, přičemž nabíjení by mohlo trvat až 6 hodin. Alternativou by bylo 

vybudování trakčního vedení v úseku Kostelec u Jihlavy – Telč, které ale generuje zvýšené 

investiční náklady. Dále je třeba počítat se zvýšením traťové třídy zatížení kvůli předpokládané 

vyšší hmotnosti bateriových vozidel. 

Neoznačené sestaveno s pomocí zdrojů 60 a 61. 

5.2.2. Kostelecká spojka 

Návrh řešení Kostelecké spojky byl již zmíněn v kapitole TES trati Veselí and Lužnicí – Jihlava 

a z technického hlediska není třeba záměr více popisovat. I když by byla stavba celé 

modernizace trati 225 centrální komisí zamítnuta, realizace Kostelecké spojky byla 

v dokumentaci považována jako jedna z klíčových staveb určených k realizaci v první etapě 

a mohlo by dojít k realizaci samotné spojky.  

Kraj celou trať 227 považuje za velmi perspektivní a nasazuje na ní moderní nízkopodlažní 

vozidla. Přesto trať není zcela vytížená a větší podíl cestujících využívá autobusovou dopravu. 

To kraj ve své koncepci dopravy z roku 201662 zdůvodňuje třemi hlavními faktory:  

• nutností přestupu v Kostelci u Jihlavy – dnes již vyřešeno zavedením přímých vlaků 

(viz kapitola o provozu dále v této práci),  

• nízkou traťovou rychlostí – řeší připravovaná stavba Revitalizace trati Kostelec – Telč 

– Slavonice (předchozí kapitola), 

• úvratí v Kostelci u Jihlavy – vyřešila by Kostelecká spojka. 

„V delší časové perspektivě Kraj Vysočina trvá na výstavbě tzv. „Kostelecké spojky“ s cílem 

vytvoření konkurenceschopné nabídky drážní dopravy také v téměř příměstské relaci Třešť – 

Jihlava.“ 62 

S přihlédnutím k tomu, že tato poměrně jednoduchá a krátká spojka (cca 500 m) by mohla 

snížit cestovní dobu odhadem až o 5 minut (1,5 min. jízdní doba Kostelec u Jihlavy masna – 

Kostelec u Jihlavy + 3 min. obrat + 0,5 min. odjezd z Kostelce u J.), k požadavkům a vizím 

kraje a k tomu, že Kostelecká spojka se stává poslední nerealizovanou částí „zatraktivnění 

trati 227“ se dá předpokládat pokračování tlaku na tuto stavbu a její možnou realizaci 

v dlouhodobém výhledu i v případě zamítnutí TES trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava.  
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6. Železniční stanice Kostelec u Jihlavy 

Železniční stanice Kostelec u Jihlavy je odbočná stanice na tratích 225 a 227 (číslováno podle 

KJŘ). Přechod vlaků mezi jednotlivými tratěmi zde probíhá poněkud netradičně – úvratí. 

Původně se jednalo o přípojnou stanici, nicméně po relativně nedávném zavedení přímých 

vlaků je to již minulostí. 

6.1. Historie stanice 

Dějiny stanice vychází z otevření dnešní trati 225 v roce 1887 a zvýšení významu stanice 

v roce 1898 při otevření trati 227, případně jejím prodloužením v roce 1902. Informace o historii 

těchto tratí již byly popsány v předchozích kapitolách a není třeba je více rozebírat. 

Pro zajímavost lze uvést ještě několik faktů vztahujících se přímo ke stanici a poté je 

na několika obrázcích přiložena zajímavá historická dokumentace. 

První zajímavostí je, že stanice v Kostelci původně vůbec být neměla. To je založeno na dvou 

rozdílných hypotézách. Jedna z nich tvrdí, že stanice byla plánována v Dolní Cerekvi, ale vlivní 

majitelé kosteleckého mlýna (viz kapitola o historii obce) prosadili přesun stanice do Kostelce. 

Druhá „legenda“ staví na průběhu porady zájemců stavby tratě Jihlava – Jindřichův Hradec – 

Třeboň – České Budějovice v roce 1868, které předsedal starosta a hrabě z Batelova. 

Rozsáhlá a významná stanice tehdy měla stát v Batelově, ale hrabě kvůli obavám z hluku 

kolem jeho zámku a neochotě prodat pozemky prosadil rozdělení velké stanice na dvě menší 

v Horní Cerekvi a Kostelci.40 

Výpravní budova byla postavena podle typizovaného vzoru pro transverzální dráhu. Podoba 

stanice byla od otevření trati 227 téměř nezměněná až do roku 1968. V rámci úprav před 

budoucí elektrifikací trati 225 (v letech 1976 až 1980) byla provedena kompletní rekonstrukce 

stanice. Bylo přestavěno kolejiště, vybudován podchod a ostrovní nástupiště a postavena 

nová výpravní a technologická budova vedle té původní (ta byla i tak zachována). Zřízeno bylo 

reléové zabezpečovací zařízení a zrušena stavědla.63 

Během historie se také několikrát měnil název stanice (případně i celé obce), což mělo 

souvislost především s proměnami místního obyvatelstva nebo politickou situací. 

Před dnešním názvem Kostelec u Jihlavy se vystřídaly názvy jako Wolframs (název obce 

v němčině) nebo Cejle-Kostelec. 
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Obrázek 17: Grafikon úseku Kostelec – Slavonice z roku 1902.64 

 

Obrázek 18: Knižní jízdní řád celé trati Kostelec – Schwarzenau z roku 1904.65 
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Obrázek 19: Stanice na pohlednici z roku 1906.66 

 

Obrázek 20: Schéma stanice z roku 1945 (stav 1952).67 
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Obrázek 21: Železniční nehoda u nedaleké zastávky Dvorce v roce 1953.68 

 

Obrázek 22: Nemožnost zbrojení lokomotivy řady 464.0 ve stanici Kostelec v roce 1969 kvůli malé 
výšce původního vodního jeřábu z roku 1887.69 
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Obrázek 23: Dnes již neexistující patrová vodárna a lokomotiva 556.0176 ve stanici na fotografii 
z roku 1974.70 

 

Obrázek 24: Provoz ve stanici v roce 1977. Vlevo vzadu nová výpravní budova.71 
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Obrázek 25: Nasazované stroje v Kostelci u IV. nástupiště v roce 2001.72 

Nespočetné množství dalších historických fotografií z okolních tratí a stanic, výstavby tratí, 

sbírku snad všech jízdních řádů trati 227 od roku 1898 a další naskenované dokumenty lze 

nalézt ve facebookových albech Muzejní expozice místní dráhy Kostelec-Telč-Slavonice.73 

6.2. Návaznost na železniční síť 

Poloha stanice na trati 225 je vymezena km 77,358 – km 78,314 (polohy krajních výhybek). 

Dopravní kancelář (výpravní budova) je umístěna v km 78,111, který se rovná km −0,074 

trati 227 (z toho vyplývá dříve uvedené zjednodušené umístění stanice v km −0,1).  

Stanice je umístěna na traťovém úseku trati 225 ŽST Batelov (km 69,704) – výhybna Spělov 

(km 74,038) – ŽST Kostelec u Jihlavy – ŽST Rantířov (km 85,052). Mezi výhybnou Spělov 

a Kostelcem u Jihlavy je umístěna zastávka Dolní Cerekev (km 75,640). Mezi Kostelcem u J. 

a Rantířovem je zastávka Dvorce (km 82,000).  

Pro trať 225 je Kostelec u J. výchozí stanicí, na kterou poté v km navazuje ŽST Třešť. 

Na mezistaničním úseku se nachází stanice Kostelec masna (km 0,720), Salavice (km 3,570) 

a Jezdovice (km 4,795). 

Pro průjezd hlavní dopravní kolejí je návěstěna rychlost 65 km/h. Traťové rychlosti 

pro jednotlivé profily v navazujících úsecích trati 225 jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 11: Rychlostní profil ve směru Batalov – Kostelec u J. – Rantířov. 

              Rychlostník   

Poloha 
3 N 

N horní 

(I = 130 mm) 

Batelov 40 65  

výhybna Spělov 40 65  

Kostelec u Jihlavy 40 65  

km 78,318 40 60  

km 79,306 40 65  

km 80,475 40 40 70 

km 81,710 40 65  

km 82,325 40 70  

km 83,318 40 70  

km 84,870 40 70 75 

Rantířov 40 60  

 

Pro trať 225 závisí rychlost na výchozí staniční koleji a přilehlých výhybkách, za zhlavím je 

návěstěna konstantní rychlost 50 km/h podle rychlostníku N (ostatní profily nejsou zavedeny) 

v celém mezistaničním úseku až do stanice Třešť, respektive i dále, až do km 9,343.  

Sklonové poměry od zhlaví ve směru Batelov jsou nejprve cca 200 m asi −14 promile a poté 

necelých 800 m okolo −6 promile (klesání do Kostelce). Za zhlavím ve směru Rantířov se 

sklony mění častěji, ale jsou výrazně menší v rozmezí od −0,6 do +0,5 promile.  

Pro trať 227 následuje za příslušným zhlavím stoupání necelých 14 promile a po asi 400 m 

stoupání přes 17 promile.  

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, na obou tratích se nacházejí oblouky o malých 

poloměrech a relativně vysokých převýšeních (80 – 140 mm). Stejně tak tomu je i ve všech 

záhlavích této stanice, ve kterých se nacházejí oblouky o poloměrech 250 – 300 m 

s převýšeními od 80 do 135 mm. 

Na následujících třech obrázcích je uveden pasport navazujících úseků tratí, ze kterých lze 

vyčíst podrobné informace o sklonech, umístění oblouků, staničení a použitém svršku. 

Z druhého obrázků je patrné, že v oblasti batelovského zhlaví jsou vyšší sklony než ve zbytku 

stanice. Trojice oblouků na trati 225 (druhý a třetí následující obrázek) za / před oběma 

zhlavími jsou propojeny inflexními body. 
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Obrázek 26: Pasport trati 227.* 36 

*Výhybka v km 0,566 je vlečka do Kosteleckých uzenin. 

 

 

Obrázek 27: Pasport trati 225, část I. 36 



50 
 

 

Obrázek 28: Pasport trati 225, část II. 36 

Navazující úseky tratí jsou zobrazeny na následujících obrazcích. 

 

Obrázek 29: Pokračování trati 225 směr Batelov a most přes řeku Jihlava.74 
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Obrázek 30: Pokračování tratě 225 (vlevo) a začátek tratě 227 (vpravo) za rantířovským zhlavím.74 

 

Obrázek 31: Tratě 225 (vlevo) a 227 (vpravo).74 
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Obrázek 32: Pokračování tratě 227.74 

6.2.1. Traťové zabezpečovací zařízení 

Traťové zabezpečovací zařízení odpovídá obecnému popisu u dřívějších kapitol jednotlivých 

tratí. Pro všechny tři mezistaniční úseky navazující na Kostelec u Jihlavy je vybudováno TZZ 

2. kategorie – poloautomatický blok reléový, bez kontroly volnosti tratě. Mezistaniční úseky 

nejsou rozděleny hláskami, hradly nebo oddílovými návěstidly.  

Úsek výhybna Spělov – Kostelec u J. je dnes navíc vybaven počítači náprav, nicméně nabídka 

a přijetí vlaku / obsazení mezistaničního úseku je stále podmíněno obsluhou zabezpečovacího 

zařízení v obou dopravnách (počítače tak slouží pouze ke kontrole, že vlak dojel celý). 

6.3. Přehledná situace stanice 

Přehledná situace je přiložena jako samostatná příloha P1-1 Přehledná situace stanice – 

současný stav. 

Výhledové rychlosti uvedené v situaci vycházejí ze staveb TES trati Veselí nad Lužnicí – 

Jihlava48 (varianta Bez projektu se zachování současného trasování) a Revitalizace trati 

Kostelec – Telč – Slavonice.60 

6.4. Dopravní schéma stanice 

Dopravní schéma je přiloženo jako samostatná příloha P1-2 Dopravní schéma stanice – 

současný stav. 
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6.5. Staniční koleje 

Stanice disponuje šesti dopravními kolejemi 1, 3, 5, 2, 4 a 6. Někdy bývá počet dopravních 

kolejí uváděn jako 7, jelikož hlavní dopravní kolej je rozdělena na části 1 a 1a cestovým 

návěstidlem, před kterým je umístěna výhybka do koleje 2 (a dále do kolejí 4 a 6). Dále je 

ve stanici kusá manipulační kolej 7, záchytná (kusá) kolej 7a a odvratná (kusá) kolej 2a. 

Pro lepší orientaci je vhodnější přihlédnout k dopravnímu schématu stanice. 

Koleje 7 a 7a nedisponují trakčním vedením, všechny ostatní koleje ano. Trakční vedení se 

nachází i na cca 190 metrech trati 227 za poslední výhybkou. 

V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny parametry staničních kolejí.  

Tabulka 12: Přehled staničních kolejí. 

Kolej 

číslo 
Určení 

Rychlost 

[km/h] 
Využití** Kolejnice*** Pražce*** 

1 dopravní 65 
hlavní staniční kolej  

V, O, P 
R65, 60E1 

dřevěné,  

betonové SB8, VPS 

1a dopravní 65 
hlavní staniční kolej 

V, O, P 
R65 

dřevěné,  

betonové SB8, VPS 

3 dopravní 40 V, O, P T, R65 
dřevěné, betonové 

SB3/4, SB5, SB8, VPS 

5 dopravní 40 V, O, P T, S49, R65 
dřevěné, betonové 

SB3/4, SB5, SB8 

7 manipul. 40 nakládka, vykládka T 
dřevěné,  

betonové SB5 

7a záchytná 40  T dřevěné 

2 dopravní 40 (50)* V, O, P R65, S49 
dřevěné,  

betonové SB8 

2a odvratná 40  T 
dřevěné, 

betonové SB3/4 

4 dopravní 40 V, O, P T, R65, S49 
dřevěné,  

betonové SB3/4, SB8 

6 dopravní 40 
pouze odjezdy na 

Rantířov a Třešť 
T, R65, S49 

dřevěné, 

 betonové SB3/4, SB8  

* Rychlost 50 km/h pro jízdu v přímé (trať 227). 

** V, O, P = vjezdy, odjezdy, průjezdy 

*** Tučně vyznačeny prvky s nejvyšším podílem. 
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Tabulka 13: Délky staničních kolejí a jejich vymezení. 

Kolej 

číslo 
Délka [m] Vymezení délky 

Užitečná 

délka [m] 

Vymezení užitečné 

délky 

1 421 
námezník výhybky 3 

námezník výhybky 14 
381 

návěstidlo Sc1 

návěstidlo L1 

1a 311 
námezník výhybky 1 

návěstidlo Se2 
293 

návěstidlo Se2 

návěstidlo S1a 

3 720 
námezník výhybky 2 

námezník výhybky 12 
677 

návěstidlo S3 

návěstidlo L3 

5 729 
námezník výhybky 2 

námezník výhybky 12 
677 

návěstidlo S5 

návěstidlo L5 

7 126 
hrot výhybky 8 

kusé ukončení 
126 

hrot výhybky 8 

kusé ukončení 

7a 183 
námezník výhybky 8 

kusé ukončení 
183 

námezník výhybky 8 

kusé ukončení 

2 286 
námezník výhybky 5 

námezník výhybky 11B 
251 

návěstidlo Sc2 

návěstidlo L2 

2a 192 
návěstidlo Se3 

kusé ukončení 
192 

návěstidlo Se3 

kusé ukončení 

4 198 
námezník výhybky 6 

námezník výhybky 10 
175 

návěstidlo Sc4 

návěstidlo L4 

6 196 
námezník výhybky 10 

návěstidlo Se4 
168 

návěstidlo Se4 

návěstidlo L6 

 

Část stanice za batelovským zhlavím se nachází ve směrovém oblouku o poloměru 400 m 

s převýšením 65 mm. Parametry oblouku v koleji 1 / 1a jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 14: Parametry oblouku v koleji 1 (současný stav). 

ZP 

[km] 

Přech. 

dl. [m] 

KP=ZO 

[km] 

R 

[m] 

D  

[mm] 

Oblouk 

dl. [m] 

KO=PZ 

[km] 

Přech 

dl. [m] 

PK  

[km] 

77,525 45 77,570 400 65 284* 77,854 45 77,899 

* Z toho délku 41,594 m tvoří oblouková výhybka číslo 3. 

Osové vzdálenosti kolejí ve stanici jsou různé pro jednotlivé dvojice kolejí. Osové vzdálenosti 

jsou v rámci stanice proměnné a v tabulce jsou pracovně rozděleny na část „oblouk“ pro část 
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stanice od batelovského zhlaví ke konci směrového oblouku a část „přímá“ pro přímou část 

stanice (před výpravní budovou, u nástupišť) až k rantířovskému zhlaví. 

Tabulka 15: Osové vzdálenosti kolejí. 

Dvojice kolejí Oblouk [m] Přímá [m] 

7 – 5  4,65 – 4,75 

7a – 5  5 4,75 

5 – 3  5 4,75 

3 – 1  5 4,65 

1 – 2  5 (8,4)* 5 

1 – 2a  5,3 – 5,4  

2 – 4   9,6** 

4 – 6   5 

* Osová vzdálenost je postupně rozšířena až na cca 8,4 m v oblasti výhybek 4, 5 a 6 (patrné 
ze situace současného stavu). 

** Mezi kolejemi je vloženo ostrovní nástupiště šířky 6,35 m. 

Osové vzdálenosti jsou odměřeny z účelové železniční mapy, která vzhledem k použití křivek 

typu „spline“ (místo skutečných geometrických prvků – přímek, oblouků a přechodnic) může 

obsahovat drobné odchylky od skutečných osových vzdáleností. 

V následující tabulce jsou uvedeny rozhodující sklony pro jednotlivé koleje a části stanice. 

Tabulka 16: Sklonové poměry staničních kolejí. 

Kolej / místo ve stanici Nejnepříznivější spád [‰] Směr spádu 

záhlaví ve směru Batelov 7,0 Rantířov 

1 2,5 Rantířov 

1a 2,5 Rantířov 

3 2,5 Rantířov 

5 2,5 Rantířov 

7 2,5 Rantířov 

7a 2,5 Rantířov 

2 2,5 Rantířov 

2a 2,5 Rantířov 

4 2,5 Rantířov 

6 2,5 Rantířov 

záhlaví ve směru Rantířov 1,0 Rantířov 

záhlaví ve směru Třešť 14,0 Kostelec u Jihlavy 
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Lze připomenout, že z pasportů tratí, které byly uvedeny v dřívější kapitole, lze v oblasti 

batelovského zhlaví vyčíst sklony výrazně vyšší, než uvádí tato tabulka. 

V km 0,566 trati 227 je umístěna výhybka označená M1 do vlečky „Kostelecké uzeniny a.s. – 

vlečka Kostelec,“ která spadá do obvodu stanice. Délka vlečky je 96 m, užitečná délka 

omezená výkolejkou MVk1 je 51 m. Vlečka disponuje boční rampou. Sklon vlečky je −1,2 

promile směrem ke kusému zakončení. 

Vybraná fotodokumentace kolejiště je na následujících obrázcích. 

 

Obrázek 33: Pohled do stanice z batelovského zhlaví. Kolej 1 je zcela vpravo.74 
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Obrázek 34: Pohled směrem k batelovskému zhlaví. Zleva koleje 1, 3 a 5.74 

 

Obrázek 35: Pohled opačným směrem z koleje 5 – začátek oblouku ve stanici. Vpravo vzadu kusé 
zakončení koleje 2.74 
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Obrázek 36: Kusé zakončení koleje 2a.74 

 

Obrázek 37: Začátek koleje 2a – pohled směr Rantířov.74 
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Obrázek 38: Začátek koleje 2a (vlevo) – pohled směr Batelov.74 

 

Obrázek 39: Kusé zakončení koleje 7a (vlevo).74 
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Obrázek 40: Kusé zakončení koleje 7a (vpravo vzadu) a složený materiál správy tratí. Vpravo 
v pozadí rybník.74 

 

Obrázek 41: Pohled do stanice (směr Rantířov) za obloukem (mezi kolejemi 5 a 7a). Vlevo areál 
správy tratí.74 
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Obrázek 42: Spojka mezi kolejemi 5 a 7 (směr Rantířov).74 

 

Obrázek 43: Pohled (směr Rantířov) na kolejiště v přímé za obloukem. Zleva manipulační kolej 7a, 
spojka mezi kolejemi 7 a 5, dopravní koleje 5, 3, 1, 2, ostrovní nástupiště a koleje 4 a 6.74 
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Obrázek 44: Pohled z obdobného staničení ze sudé skupiny (mezi kolejemi 2 a 4) opačným 
směrem.74 

 

Obrázek 45: Pohled ze stejného místa směr Rantířov (v popředí začátek ostrovního nástupiště).74 
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Obrázek 46: Pohled z koleje 6, vlevo začátek ostrovního nástupiště.74 

 

Obrázek 47: Detail kusého zakončení koleje 7. Vlevo výpravní budova a vzadu již odjezdová 
návěstidla.74 
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Obrázek 48: Pohled do stanice (směr Batelov) za odjezdovými návěstidly. Vpravo výpravní budova.74 

 

Obrázek 49: Pohled do stanice z rantířovského zhlaví.74 
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6.6. Výhybky, výhybkové konstrukce a výkolejky 

Seznam výhybek a jejich parametrů je uveden v následující tabulce. Způsob přestavování 

výhybek je uveden později v kapitole Staniční zabezpečovací zařízení. 

Tabulka 17: Seznam výhybek a jejich parametry. 

Číslo Typ Kolej. 
Úhel 

odboč. 

R 

odboč. 

Směr 

odboč. 

Umíst. 

přesta

v. 

Pražce 
Přímá 

[km/h] 

Odboč. 

[km/h] 

1 J 60 1 : 9 300 L l b 65 40 

2 J R65 1 : 9 300 P l d 40 40 

3 Obl-J R65 1 : 12 500* P l d 65 40 

4 J S49 1 : 9 190 L l d 40 40 

5 J S49 1 : 9 300 P p d 40 40 

6 J S49 1 : 9 300 P p d 40 40 

7 J T 2 : 6  L l d 40 40 

8 J T 2 : 6  L p d 40 40 

10 J R65 1 : 11 300 L l d 50 50 

11A J R65 1 : 9 300 L p d 50 50 

11B J R65 1 : 9 300 L l d 50 50 

12 Obl-O R65 1 : 9 300** L p d 50 50 

13 J 60 1 : 9 300 L p b 65 50 

14 J 60 1 : 9 300 P p b 65 50 

M1 J A 2 : 6  L l d 50 40 

* Transformace na 400 / 222. 

** Transformace na 1 912 / 356. 

Z rychlostí uvedených u přímých a odbočných větví výhybek vyplývá, že v rantířovském zhlaví 

jsou umístěny starší výhybky původně navržené pro rychlosti 50 km/h. Rychlost v předjízdných 

kolejích je ale standardně jednotná v celé jejich délce (40 km/h). Světelná návěstní soustava 

ani nedisponuje dolními indikátory, které by umožnily 50 km/h návěstit (viz kapitola Staniční 

zabezpečovací zařízení). 

Ve stanici jsou umístěny dvě výkolejky Vk1 a Vk2 v kolejích 2a a 6 a výkolejka Mk1 u vlečky 

do Kosteleckých uzenin. 

Fotografie zhlaví a dalších vybraných míst jsou na následujících obrázcích. 
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Obrázek 50: Batelovské zhlaví.74 

 

Obrázek 51: Výhybka 3 (vpravo) mezi kolejemi 1 a 2 a konec výhybky 4 v popředí (pohled směr 
Batelov).74 
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Obrázek 52: Začátek výhybky 4 a výhybky 5 a 6 uprostřed stanice. Pohled směr Rantířov. Vpravo 
pomocné stavědlo PSt1.74 

 

Obrázek 53: Detail spojky mezi kolejemi 5 a 7 (pohled směr Batelov). 
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Obrázek 54: Rantířovské zhlaví – výhybky v sudé skupině.74 

 

Obrázek 55: Rantířovské zhlaví – celkový pohled.74 
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6.7. Nástupiště 

Ve stanici se nachází čtyři nástupiště s pěti nástupními hranami. Tři z těchto nástupišť jsou 

úrovňová a jsou postupně umístěna u jednotlivých kolejí v liché skupině ve směru od výpravní 

budovy. Poslední nástupiště je ostrovní se nachází mezi 2. a 4. kolejí. Obecně lze uspořádání 

nástupišť shrnout jako poloperonizaci. 

Seznam nástupišť se základními parametry je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 18: Seznam nástupišť. 

 I. nástupiště II. nástupiště III. nástupiště IV. nástupiště 

Typ úrovňové úrovňové úrovňové ostrovní 

Přístup úrovňový úrovňový úrovňový podchodem 

Nástupní hrany jednostranné jednostranné jednostranné oboustranné 

U koleje 5 3 1 2 a 4 

Staničení od [km] 77,944 77,968 77,968 77,944 

Staničení do [km] 78,074 78,135 78,135 78,135 

Délka [m] 130 167 167 191 

Nástup. hrana [mm] 200 200 250 300 

Šířka [m] 1,45 1,45 1,5 6,3* 

Konstrukce Tischer Tischer Tischer Tischer 

* Ve střední části nástupiště, na okrajích se postupně zužuje na 5,6 a 3,1 m. 

Staniční řád rozlišuje pouze 2 nástupiště s pevnou nástupní hranou – nástupiště I. je souhrnné 

označení pro nástupiště I až III z předchozí tabulky a nástupiště II je ostrovní (v navazujících 

částech práce bude zachováno číslování I až IV dle tabulky). 

Nástupiště IV je přístupné podchodem dlouhým 29,9 m z betonových prefabrikátů z roku 1973. 

Kilometrická poloha podchodu je km 78,110. U zadního čela IV. nástupiště je úrovňový 

přechod pro ruční vozíky a osoby se sníženou schopností orientace a pohybu.  

Úrovňový přechod pro I. až III. nástupiště je oficiálně definován přibližně ve stejném staničení 

jako podchod.  

Ostrovní nástupiště je vybaveno drobným přístřeškem délky cca 18 m (v praxi se jedná 

především o zakrytí schodiště do podchodu), několika lavičkami a veřejným osvětlením v celé 

délce. Ostatní nástupiště mobiliářem nedisponují.  

Zajímavostí je původní I. nástupiště u staré výpravní budovy, které nejspíše naznačuje 

směřování kolejí před rekonstrukcí v 70. letech. 

Fotografie nástupišť jsou na obrázcích na následujících stranách. 
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Obrázek 56: IV. nástupiště – detail nástupní hrany.74 

 

Obrázek 57: Služební přechod a přejezd pro vozíky u konce IV. nástupiště.74 
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Obrázek 58: Pohled na celou délku nástupiště z opačného konce IV. nástupiště (začátek nástupiště 
dle staničení), vlak projíždí u úrovňového III. nástupiště.74 

 

Obrázek 59: IV. nástupiště – vchod do podchodu s přístřeškem a mobiliář.74 
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Obrázek 60: Vchod do podchodu ze IV. nástupiště.74 

 

Obrázek 61: Podchod ve stanici.74 
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Obrázek 62: Vstup do podchodu u výpravní budovy.74 

 

Obrázek 63: I. až III. úrovňové nástupiště. Vzadu skladiště a boční rampa.74 
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Obrázek 64: Detail konstrukce II. a III. nástupiště.74 

 

Obrázek 65: Detail povrchu I. nástupiště. Vpravo postupně II. až IV. nástupiště.74 
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Obrázek 66: Detail nástupní hrany I. nástupiště.74 

 

Obrázek 67: Zrušené I. nástupiště u staré výpravní budovy (pohled z koleje 5).74 
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6.8. Staniční zabezpečovací zařízení 

Zabezpečovací zařízení je reléové – 3. kategorie typu AŽD 71 s tlačítkovou volbou. Světelná 

návěstidla umožňují návěstit rychlostní soustavu. Zabezpečovací zařízení je obsluhováno 

místně – z dopravní kanceláře.  

Volnost vlakové cesty ve stanici je zjišťována počítači náprav typu ACS2000 a AzF. 

Za nepřehledné úseky při nutnosti zjišťovat volnost vlakové cesty pohledem např. při poruše 

zabezpečovacího zařízení jsou považovány úseky: návěstidlo L – výhybka 1, návěstidlo S – 

výhybka 13 a návěstidlo TS – výhybka 11A (vše ve směrových obloucích). 

Zjišťování konce vlaku probíhá při jízdě vlaku ze směru Rantířov a Třešť pohledem na návěst 

konec vlaku výpravčím, při jízdě ze směru Batelov (výhybna Spělov) podle indikace 

zabezpečovacího zařízení.  

SZZ je závislé na TZZ všech přilehlých mezistaničních úseků (výhybna Spělov – Kostelec u J., 

Kostelec u J. – Rantířov a Kostelec u J. – Třešť). Počítače náprav ve stanici dále ovlivňují 

činnost přejezdových zabezpečovacích zařízení v těchto mezistaničních úsecích. 

V následující tabulce je uveden seznam výhybek a způsob jejich přestavování. 

Tabulka 19: Poloha výhybek a jejich přestavování. 

Číslo 
Poloha 

[km] 

Obsluha 

způsob 

Obsluha 

odkud 
Zabezpečení Závěr 

Pozn. / 

závislost 

1 77,358 ústředně DK/výpravčí elektrický přest. čelisťový  

2 77,397 ústředně DK/výpravčí elektrický přest. čelisťový  

3 77,733 ústředně DK/výpravčí elektrický přest. čelisťový  

4 77,837 ústředně DK/výpravčí elektrický přest. čelisťový  

5 77,837 ústředně DK/výpravčí elektrický přest. čelisťový  

6 77,870 ústředně DK/výpravčí elektrický přest. hákový  

7 77,874 ručně místně výměnový zámek hákový na výh. 8 

8 77,943 ručně místně výměnový zámek hákový  

10 78,193 ústředně DK/výpravčí elektrický přest. čelisťový  

11A 78,236 ústředně DK/výpravčí elektrický přest. čelisťový  

11B 78,230 ústředně DK/výpravčí elektrický přest. čelisťový  

12 78,238 ústředně DK/výpravčí elektrický přest. čelisťový  

13 78,314 ústředně DK/výpravčí elektrický přest. čelisťový  

14 78,277 ústředně DK/výpravčí elektrický přest. čelisťový  

M1 0,553 ručně Místně výměnový zámek hákový  

Vk1  ústředně DK/výpravčí    
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Vk2  ústředně DK/výpravčí    

MVk1  ručně místně výkolej. zámek  na výh. M1 

 

Výhybky 7, 8 a M1 a výkolejka MVk1 jsou sice přestavovány ručně, ale jsou zabezpečeny 

elektromagnetickým zámkem, který musí být uvolněn v dopravní kanceláři. 

Kromě ovládání z dopravní kanceláře je navíc poblíž výhybky číslo 5 umístěno pomocné 

stavědlo PSt1, které umožňuje ovládání výhybek 5 a 6 a výkolejek Vk1 a Vk2. Klíč k PSt1 je 

umístěn v dopravní kanceláři. Dle starších dokumentací byla ve stanici ještě dvě další 

pomocná stavědla (dnes nefunkční). Jedno z nich je dosud zakresleno v účelové železniční 

mapě a mělo by se nacházet u batelovského zhlaví (při místním šetření již nalezeny pouze 

jeho základy), poloha druhého nebyla zjištěna. 

Seznam návěstidel s jejich základními parametry je uveden v tabulce níže. V dalších dvou 

tabulkách je pak zobrazena soustava použitých světel na návěstidlech. 

Tabulka 20: Seznam návěstidel a označníků ve stanici. 

Označení Druh 
Poloha 

[km] 
 Označení Druh 

Poloha 

[km] 

Př L předvěst 76,245  L 6 odjezdové 78,095 

L vjezdové 76,946  L 2 odjezdové 78,147 

 označník 76,990  L 3 odjezdové 78,148 

Se 1 seřaďovací 77,358  L 5 odjezdové 78,148 

S 1a odjezdové 77,431  L 1 odjezdové 78,182 

S 5 odjezdové 77,470  Se 5 seřaďovací 78,282 

S 3 odjezdové 77,470  Se 6 seřaďovací 78,316 

Se 2 seřaďovací 77,724  Se 9 seřaďovací 78,471 

Se 3 seřaďovací 77,775   označník 78,584 

Sc 1 cestové 77,801  S vjezdové 78,634 

Sc 2 cestové 77,895  Př S předvěst 79,375 

Sc 4 cestové 77,920  Se 7 seřaďovací 0,628 

Se 4 seřaďovací 77,927  TS vjezdové 0,678 

L 4 odjezdové 78,095  Př TS předvěst 1,206 

 

Vzdálenosti vjezdového návěstidla L a příslušného označníku od výhybky č. 1 jsou 

398 m a 354 m. Vzdálenosti vjezdového návěstidla S a příslušného označníku od výhybky 
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č. 14 jsou 325 m a 275 m. Vzdálenost vjezdového návěstidla TS a seřaďovacího návěstidla 

Se 7 (nahrazuje označník) od výhybky č. 11 je 678 m a 628 m. 

Tabulka 21: Návěstní soustava, část I. 

           Návěstidlo 

Součást P
ř 

L
 

L
 

S
e

 1
 

S
 1

a
 

S
 5

 

S
 3

 

S
e

 2
 

S
e

 3
 

S
c

 1
 

S
c

 2
 

S
c

 4
 

S
e

 4
 

L
 4

 

Indikátor horní              

Žlutá horní              

Zelená              

Červená              

Bílá              

Žlutá dolní              

Modrá              

Indikátor dolní              

 

Tabulka 22: Návěstní soustava, část II. 

           Návěstidlo 

Součást L
 6

 

L
 2

 

L
 3

 

L
 5

 

L
 1

 

S
e

 5
 

S
e

 6
 

S
e

 9
 

S
 

P
ř 

S
 

S
e

 7
 

T
S

 

P
ř 

T
S

 

Indikátor horní              

Žlutá horní              

Zelená              

Červená              

Bílá              

Žlutá dolní              

Modrá              

Indikátor dolní              

 

Fotodokumentace zmíněných skutečností je na následujících obrázcích. 
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Obrázek 68: Ovládací pult reléového zabezpečovacího zařízení v dopravní kanceláři.74 

 

Obrázek 69: Pomocné stavědlo PSt1 u výhybky 5.74 
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Obrázek 70: Pozůstatek pomocného stavědla PSt2 nebo 3 v batelovském záhlaví.74 

 

Obrázek 71: Odjezdová návěstidla u batelovského zhlaví.74 
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Obrázek 72: Detail výkolejky Vk1.74 

 

Obrázek 73: Cestová návěstidla u začátku kolejí v sudé skupině (pohled směr Batelov).74 
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Obrázek 74: Odjezdová návěstidla L4 a L6 u rantířovského zhlaví.74 

 

Obrázek 75: Odjezdová návěstidla u rantířovského zhlaví a služební přechod k IV. nástupišti.74 
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6.9. Budovy v obvodu stanice 

Stanice disponuje dvěma výpravními budovami. Ta původní, z roku 1887, již neslouží 

veřejnosti ani řízení provozu. Budova je podle katastru nemovitostí75 v majetku ČD, a.s. 

a slouží jako bytový dům se čtyřmi byty. Podle dodnes patrných starých nástupišť lze odvodit 

původní polohu koleje před rekonstrukcí. 

Nová výpravní budova leží v bezprostřední blízkosti a byla vybudována při rekonstrukci stanice 

v 70. letech. V budově je umístěna dopravní kancelář, čekárna pro cestující a technologické 

zázemí pro zabezpečovací zařízení. Před výpravní budovou je schodiště do podchodu ke IV. 

nástupišti. 

Vlevo od výpravní budovy (při pohledu do kolejiště) lze postupně narazit na garáže Správy 

sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) a velké garáže / halu v soukromých rukou, které 

jsou nyní renovovány. U rantířovského zhlaví je dochována budova, která podle umístění 

mohla do rekonstrukce v 70. letech fungovat jako stanoviště výhybkáře (nejedná se 

o ověřenou informaci). Dnes je budova stále vedena jako dopravní stavba, ale v praxi nejspíše 

slouží jako objekt pro bydlení nebo rekreaci (dá se tak usuzovat ze vzorně upravené zahrady). 

Budova je stále ve vlastnictví SŽ, přičemž zahradu pro změnu vlastní ČD. 

Vpravo od výpravní budovy (při pohledu do kolejiště) je v současnosti budována nejspíše nová 

technologická budova (pro zabezpečovací zařízení), její přesný účel se ale nepodařilo zjistit 

(není součástí minulých ani výhledových staveb a v dokumentaci současného stavu ani 

v katastrálních mapách ještě není uvedena). 

Dále napravo, u manipulační koleje 7, je umístěn nákladový obvod, který je tvořen boční 

rampou délky 20 m a šířky 11 m a skladištěm stejné délky. Boční rampa je k dispozici 

pro nakládku a vykládku,76 ale skladiště je dnes v soukromých rukou. Soukromý majitel 

skladiště v současné době rekonstruuje a dá se tedy předpokládat zájem o jeho zachování. 

Dále za skladištěm je plocha vysypaná štěrkem a poté asi 25 m dlouhá a 3,5 metru široká 

plocha z betonových panelů. Může se jednat o pozůstatky volné skládky, ta ale dnes oficiálně 

uváděna není.  

Dále na západ je pak poměrně rozsáhlý opravený soubor budov, který slouží správě tratí (ST), 

včetně garáží, které budou procházet přestavbou (viz další kapitola, část „Kostelec u Jihlavy 

temperované stání SHV“).  

Celý prostor mezi boční rampou a areálem správy tratí dnes slouží k deponii nového nebo 

vytěženého materiálu jako jsou pražce, štěrk, kolejnice apod. 

V okolí kolejiště se dále nachází několik menších či větších garáží a kůlen. Většina je 

ve vlastnictví SŽ nebo ČD. 
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Na odvrácené straně výpravních budov od kolejiště je několik dalších kůlen a zahrad, 

které částečně leží na drážních a částečně na soukromých pozemcích. U silnice pak je 

opuštěný dům (spíše ruina) v majetku státu.75 

Na následujícím obrázku je schéma budov ve stanici. Budovy určené k přestavbě (další 

kapitola) jsou vyznačeny modrými šrafy (vodorovnými šrafy výhledové stání pro MUV / MVTV). 

 

Obrázek 76: Schéma umístění budov ve stanici.77 78 

Na následujících stranách je uvedeno několik obrázků budov ve stanici. 

Celá předchozí část kapitoly (body 6.2 až 6.10) a jejich podkapitoly byla (kromě samostatně 

citovaných odstavců a obrázků) sestavena s pomocí zdrojů Staniční řád stanice (a jeho 

přílohy),79 aplikací Správy železnic ISPD mapy (pasporty železničních tratí35 a zobrazení 

železničního svršku36) a Topologická schémata kolejišť,37 plánků stanic,80 místního šetření, dat 

z příslušného výřezu Účelové železniční mapy77 a mapových podkladů Geoportálu ČÚZK.78 81 
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Obrázek 77: Nová výpravní budova. Zcela vpravo část staré budovy.74 

 

Obrázek 78: Nová výpravní budova a zastřešení nad vstupem do podchodu.74 
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Obrázek 79: Zadní část nové výpravní budovy. Vpravo nový technologický domek.74 

 

Obrázek 80: Stará výpravní budova.74 
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Obrázek 81: Zrušené stanoviště výhybkáře u rantířovského zhlaví.74 

 

Obrázek 82: Stavba nového technologického domku u VB.74 
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Obrázek 83: Skladiště.74 

 

Obrázek 84: Celá boční rampa a skladiště. Vpravo část výpravní budovy.74 
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Obrázek 85: Šířka boční rampy a čelo skladiště.74 

 

Obrázek 86: Materiál složený mezi boční rampou a areálem správy tratí u koleje 7.74 
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Obrázek 87: Materiál složený u koleje 7 ve stanici. Vlevo začíná areál správy tratí.74 

 

Obrázek 88: Část opravených budov v areálu správy tratí a MUV na koleji 7a.74 
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6.10. Informační zařízení a služby pro cestující 

Staniční rozhlas je tvořen dvěma reproduktorovými okruhy: pro I. až III. nástupiště (u výpravní 

budovy) a pro IV. ostrovní nástupiště.  

V nové výpravní budově je umístěna čekárna pro cestující. V rámci čekárny je umístěna 

pokladna, která byla uzavřena v roce 2018. Do roku 2020 pak jízdenky prodávali zaměstnanci 

SŽDC (prodej ukončen od 15. prosince 2019).82 Otevírací doba čekárny je 4:45 – 23:05 každý 

den.  

V budově jsou umístěny moderní veřejné toalety se stejnou otevírací dobou jako čekárna. 

Elektronická odjezdová tabule je umístěná na čelní straně výpravní budovy směrem 

ke kolejišti, poblíž vchodu do podchodu. Hodiny jsou ve stanici umístěné na nástupišti 

a v čekárně. 

Fotografie vybraných částí jsou na následujících obrázcích. 

 

Obrázek 89: Detail vstupu do čekárny a toalet.74 
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Obrázek 90: Interiér čekárny.74 

 

Obrázek 91: Pánské toalety pouze pro štíhlé muže.74 
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Obrázek 92: Elektronická odjezdová tabule u schodiště do podchodu.74 

6.11. Související záměry a výhledový stav 

6.11.1. Kostelec u Jihlavy ON – Oprava 

Oprava nové výpravní budovy ve stanici. Stavba zahrne opravu střešního pláště, sanaci 

nosných konstrukcí a opravy nebo výměny dveří, oken, elektroinstalace, kotelny apod. 

Realizace v letech 2021 – 2022.83 

6.11.2. Kostelec u Jihlavy temperované stání SHV 

Předmětem je výstavba krytého temperovaného stání pro nové speciální hnací vozidlo správy 

tratí. Součástí je výstavba nové koleje a výhybky za účelem přístupu do tohoto stání. 

Temperované stání bude vybudováno v místech současných objektů. Bude využit objekt, 

který je na předcházejícím obrázku vyznačen jako „garáže ST.“ Západní část tohoto objektu 

o délce 31,8 m bude rekonstruována (výměna některých oken, garážových vrat, oprava 

střechy apod.). Východní část délky 18,2 je dnes kryta pouze střechou a nemá obvodové zdi. 

Tato část dostane novou podlahu, novou ocelovou konstrukci s lehkým obvodovým 

opláštěním a novou střechu, která bude zvýšena ze stávajících 4,1 m na 6,1 m. Tato část bude 

sloužit jako garáž pro MUV nebo MVTV a bude osazena zařízením pro odtah výfukových 

plynů.  
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Na východním čele celého objektu budou umístěna vrata pro vjezd. Příjezd vozidel k objektu 

bude z nové koleje a výhybky, která bude zaústěna do koleje 7. 

Situační schéma stavby je umístěno na následujícím obrázku. Situace zapojení nové koleje 

do stávajícího kolejiště zatím není podrobně zpracována, ale dá se předpokládat snaha 

o minimalizaci vlivu na nákladový obvod (do předchozího obrázku budov ve stanici, situace 

stanice, dopravních schémat stanice apod. bylo modrou barvou zakresleno jedno z možných 

řešení pro rychlost 20 – 25 km/h s výhybkou JS49-1:6-150). Realizace stavby se předpokládá 

v roce 2023.84 

 

Obrázek 93: Návrh nové garáže pro MUV se zaústěním nové koleje.84 
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7. Návaznosti na další druhy dopravy 

Jak již bylo vidět na předchozích schématech, železniční stanice leží u západního okraje 

Kostelce. Stanice je od pomyslného středu obce vzdálena přibližně 900 m. Přímo na území 

obce se ještě nachází zastávka Kostelec u Jihlavy – masna. Zastávka leží v těsné blízkosti 

Kosteleckých uzenin a o něco blíže obci a pro dopravní obsluhu je tedy o něco významnější.  

Z hlediska cest do zaměstnání a do škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 převažuje počet 

dojíždějících do Kostelce oproti počtu vyjíždějících téměř dvojnásobně. Z Kostelce do okolních 

obcí vyjíždí 233 obyvatel, z toho 155 za prací a 78 do škol. Nejvíce lidí vyjíždí do Jihlavy (158). 

Do Kostelce z okolních obcí dojíždí 458 lidí, z toho 456 za prací. Nejvíce lidí dojíždí z Třeště 

(102) a Jihlavy (67). Z hlediska cest je tedy největším „partnerem“ město Jihlava, což odpovídá 

tomu, že se jedná o velké město ve spádové oblasti a zároveň i krajské město Kraje Vysočina. 

Pentlogram dojížďky (modře) a vyjížďky (červeně) je zobrazen na následujícím obrázku. 

Kruhem je vyznačen celkový počet vyjíždějících a dojíždějících, jednotlivými čarami pak 

významné směry. Využité dopravní prostředky nejsou zohledněny.85 

 

Obrázek 94: Pentlogram dojížďky a vyjížďky.85 86 

Z hlediska návaznosti na autobusovou dopravu lze zmínit zastávku Cejle, rozc. k žel.st., 

která se nachází u železniční stanice. V této zastávce je nejvýznamnější linka 760650, 
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která v jednom směru pokračuje dále přes Cejle a Dvorce (respektive opačně pro opačný 

směr). Návaznosti mezi vlakovou a autobusovou dopravou nejsou zajištěny a jsou spíše 

náhodné. Je ale důležité zmínit, že autobusy pokračují do, respektive jezdí z Jihlavy, která je 

vzdálena cca 10 km. Vynucení přestupů vlak – autobus v této stanici by mohlo být spíše 

kontraproduktivní, i když spojení vlakem je o jednotky minut rychlejší.  

U železniční zastávky Kostelec u Jihlavy – masna se nachází autobusová zastávka Kostelec, 

masna, kterou obsluhuje 13 linek. Pět z těchto linek ovšem za celý den vytváří pouze jeden 

pár spojů (u některých dokonce jen jeden spoj v jednom směru), linky pravděpodobně slouží 

jako posily ve špičkových hodinách, školní spoje nebo pro potřeby směn v továrnách. Další 

čtyři linky nabízejí pouze 2 až 3 páry denně, pravděpodobně ze stejného důvodu. U zbylých 

čtyř linek se počet spojů pohybuje mezi 5 až 12 v jednom směru. Všechny tyto linky rovněž 

jezdí mezi Jihlavou a okolními obcemi a délka jejich jízdy často nepřekračuje 25 km. S deseti 

a dvanácti spoji v jednotlivých směrech je nejvýznamnější linka 760470 Jihlava – Třešť/Telč, 

nicméně jednotlivé linky se různě doplňují například zajížděním některých spojů do odlišných 

obcí apod.  

Pro srovnatelný výchozí a cílový bod železniční a autobusové dopravy je jízdní doba mezi 

Telčí a Jihlavou buď obdobná, nebo u některých autobusových spojů o 10 minut kratší.87 88 

Vzhledem k malé vzdálenosti Kostelce od Jihlavy by přestup na vlak i v této zastávce (nebo 

obecně v Kostelci) spíše nedával smysl, i když toto hodnocení není předmětem této práce. 

Obdobně se ale vyjadřuje i Kraj Vysočina, který s Kostelcem ani výhledově nepočítá jako 

uzlovou stanicí. Obce mimo dosah železnice jsou obsluhovány přímými autobusovými linkami. 

Případné přestupy vlak – autobus jsou již uskutečňovány nebo plánovány např. ve stanicích 

Batelov, Třebíč a Jindřichův Hradec.89 

Pro individuální automobilovou dopravu nejsou u železniční stanice vyznačena parkoviště 

(např. typu P + R), ale nachází se zde plochy, které mohou sloužit k parkování pro cca 10 

vozidel. V okolí zastávky je několik parkovišť pro větší množství vozidel. Parkoviště nejblíže 

zastávce nemá zpevněný povrch ani dopravní značení (respektive se pravděpodobně oficiálně 

nejedná ani o parkoviště). V praxi tato parkoviště nejspíše slouží pro potřeby zaměstnanců 

Kosteleckých uzenin. 

Z významnějších pozemních komunikací prochází obcí silnice druhé třídy II/406 (Jihlava – 

Třešť – Telč – Dačice – Slavonice) a II/639 (Kamenice nad Lipou – Horní Cerekev – Batelov – 

Kostelec). Roční průměr denních intenzit na daných komunikacích je podle Celostátního 

sčítání dopravy 2016 v pracovních dnech (o víkendech) přibližně 3 800 (2 600) vozidel 

u silnice II/639, 6 100 (4 100) vozidel pro silnici II/406 v úseku z Kostelce na Třešť a 10 200 

(6 900) vozidel pro silnici II/406 v úseku z Kostelce do Jihlavy (částečně se sčítají intenzity 
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obou komunikací za jejich křižovatkou).90 Silnice přibližně kopírují trasy tratí 225 a 227. Mapa 

okolních pozemních komunikací je na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 95: Síť pozemních komunikací.91 

V územních plánech Kostelce a okolních obcí je zanesena návrhová plocha dopravní 

infrastruktury DK1 o šířce 80 m pro přeložku silnice II/406 pojmenované jako západní obchvat 

Kostelce.92 V základech územního rozvoje kraje ale tato přeložka zanesena není. Výřez 

z územních plánů je na následující stránce. 

Stojany pro kola nejsou u stanice ani zastávky umístěny. Přes Kostelec vede jedna cyklotrasa 

(5095), která se nepřibližuje k železniční stanici ani zastávce. 
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Obrázek 96: Část koridoru DK1 v územních plánech.93 

Na následujících dvou obrázcích jsou vyznačeny předpokládané hromadné cíle cest v obci 

a železniční a autobusové stanice a zastávky. Zobrazeny jsou orientační izochrony pěší 

dostupnosti 360, 720 a 1 080 metrů (5, 10 a 15 minut při rychlosti chůze 1,2 m/s) červenou, 

modrou a zelenou barvou (není zohledněna topologie uliční sítě). 

Na dalších obrázcích jsou uvedeny související fotografie. 
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Obrázek 97: Významná místa a izochrony dostupnosti.94 

 

Obrázek 98: Významná místa a izochrony dostupnosti – detail s uliční sítí obce.95 
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Obrázek 99: Zastávka Kostelec u Jihlavy masna.74 

 

Obrázek 100: příjezdová komunikace do stanice (vlevo).74 



101 
 

 

Obrázek 101: Rozcestník u stanice.74 
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8. Současný a výhledový provoz ve stanici 

8.1. Osobní doprava 

Stanicí projíždějí tři linky osobní dopravy. Dvě z nich jsou regionální a jedna dálková.  

8.1.1. Linka R11 Plzeň – České Budějovice – Jihlava – Brno 

Linka R11 s komerčním názvem Rožmberk je tangenciální rychlíková linka propojující jih 

České republiky. Podle jízdního řádu 2021 jezdí přes stanici 8 párů vlaků v pracovní dny 

a v sobotu a 7 párů v neděli. Vlaky jezdí v taktu 120 min. 

Linka v Kostelci u Jihlavy křižuje vždy těsně před sudou hodinou, v minulosti probíhalo 

křižování v sousední Horní Cerekvi.  

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy ještě v grafikonu 2016/2017 popisoval 

zastavení v Kostelci u Jihlavy kvůli přípojům na trať 227. V současném stavu ale vlaky 

ve stanici zastavují naopak pouze z dopravních důvodů a ve stanici tedy již neprobíhá výměna 

cestujících. To je způsobeno rozsáhlou úpravou regionální dopravy a politiky Kraje Vysočina. 

Přípojné vazby ve stanici na vlaky do Slavonic (trať 227) byly rozvázány, čímž došlo 

k razantnímu úbytku vystupujících a nastupujících cestujících a jejich nízký počet dále 

neodůvodňoval zastavování. Trať 227 je nyní obsluhována přímými vlaky bez přestupu 

v Kostelci (viz dále). 

Současné řazení souprav má v čele lokomotivu řady 750.7 pro neelektrifikovaný úsek Brno – 

Jihlava a lokomotivu 242 nebo 362 pro úsek Jihlava – České Budějovice – Plzeň. Souprava je 

standardně složena z jednoho vozu AB349, jednoho vozu Bbdgmee236 a dvěma až pěti vozy 

složenými kombinacemi vozidel B249 a Bd264. Některá řazení místo vozu Bbdgmee236 řadí další 

vůz Bd264. Maximální řazení je tedy celkem 7 vozů + lokomotiva. Délka takovéto soupravy je 

190,2 m, nicméně podle MD by bylo vhodné pro případné zastavování s výměnou cestujících 

uvažovat délku nástupních hran alespoň 220 m (např. při nahrazení všech vozů délky 24,5 m 

novými vozy délky 26,4 m nebo delší soupravy). Ilustrační řazení se sedmi vozy je 

na následujícími obrázku. 

               

     

 

Obrázek 102: Modelové řazení nejdelšího vlaku linky R11.96 
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Krátkodobý až střednědobý výhled 

Ministerstvo dopravy počítá se zachováním stávajícího modelu křižování v Kostelci u Jihlavy 

do dalších úprav dopravní infrastruktury, které ale nebudou v nejbližší době realizovány. 

S opětovným umožněním výměny cestujících ve stanici se nepočítá. 

Od dopravce není indikováno, že by měla být měněna kapacita souprav nebo posil. Soupravy 

tedy budou kapacitně odpovídat současnému stavu. 

Dlouhodobý výhled 

Dlouhodobý výhled bude ovlivňovat případná modernizace úseku Plzeň – České Budějovice. 

Dále je uvažováno rozlomení linky v Českých Budějovicích a odtud pokračování části spojů 

přes České Velenice do Rakouska. Ani jedna z těchto změn by ale neměla mít vliv na průjezdy 

vlaků přes Kostelec, jelikož linka bude i nadále vázána na uzel České Budějovice. 

Výraznou změnou by samozřejmě byla realizace přeložek trati 225 podle TES trati Veselí and 

Lužnicí – Jihlava. 

V neposlední řadě budou velké změny vyvolány stavbou vysokorychlostních tratí a návazností 

na případnou stanici VRT v Jihlavě. Podle studie proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav 

by měly vlaky R11 v Jihlavě přecházet na trať VRT a do Brna pokračovat po nové trase. 

Interval by měl být 60 min ve špičce i sedle, jelikož je uvažován významný nárůst poptávky 

po železniční dopravě. V takovém případě by teoreticky mohla být zvýšená potřeba křižování 

v Kostelci, pokud by nebyly realizovány přeložky trati 225 podle TES (i když v takto 

dlouhodobém výhledu již nelze spolehlivě předpokládat dopravní model).89 97 98 99 100 101 102 

8.1.2. Sp Havlíčkův Brod – Jihlava – Kostelec u Jihlavy – Telč – 

Slavonice 

Spěšné vlaky této linky nesou komerční název Renesance. Vlaky jsou provozovány v taktu 60 

minut ve špičce a 120 minut v sedlech pracovních dnů a o víkendech. Některé vlaky končí 

jízdu již v Telči nebo Dačicích. Tento takt dává 11 párů vlaků Renesance v pracovní dny a 6 

nebo 7 párů vlaků v dnech pracovního klidu. Vlaky jsou ale navíc doplněny o další spoje 

v ranních nebo večerních hodinách, popř. vložené spoje dotvářející takt 60 min., vedené jako 

Os, které ale mají stejnou trasu, zastavovací koncepci i nasazená vozidla.  

V celkovém souhrnu tak v Kostelci zastaví 14 párů vlaků v pracovní dny a 8 párů vlaků 

o víkendech. 

Změna jízdy z trati 225 na trať 227, případně naopak, probíhá v Kostelci u Jihlavy úvratí. Vlaky 

mají pro tento úkon vyhrazený čas pro směr Slavonice od X:44 do X:47 a pro opačný směr 

od X:14 do X:17. Během tohoto pobytu ve stanici nekřižují s jinými osobními vlaky. 
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Vlaky jsou tvořeny jedním nebo dvěma (ve špičce) motorovými vozy řady 841 (Regiospider, 

Stadler RS1) zobrazenými na dalším obrázku. 

 

Obrázek 103: Nejdelší řazení Sp Havlíčkův Brod – Slavonice (současný stav).96 

Krátkodobý až střednědobý výhled 

Provoz linky bude ovlivněn modernizací tratě 227 Kostelec u Jihlavy – Slavonice. Modernizace 

trati přesouvá křižování např. ze stanice Telč do výhybny Slaviboř, ale celkově bude linka 

i nadále vázána uzlem S:00 v Havlíčkově Brodě. Podobně jako u linky R11 platí, že změna 

časové polohy v Kostelci u J. by závisela na úpravách infrastruktury na příslušné části trati 225 

(Havlíčkův Brod – Kostelec u J.), které ale nebudou v nejbližší době realizovány. Zůstává tedy 

zachována úvrať kolem X:15 a X:45 pro jednotlivé směry. 

Nově budou na lince nasazeny soupravy s kapacitou okolo 120 míst k sezení, přičemž vybrané 

špičkové spoje budou tvořeny dvojicí těchto vozidel. Na základě nedávno uzavřené rámcové 

smlouvy a objednávek krajů by se mělo jednat o nové soupravy polského výrobce PESA 

Bydgoszcz, které vycházejí z řady 844 (Pesa Link II, Regioshark). Řazení je zobrazeno 

na dalším obrázku. 

 

 

Obrázek 104: Nejdelší řazení Sp Havlíčkův Brod – Slavonice (výhled).96 

Jednotka má délku 43,73 m. Při provozu ve dvojici je pak délka jednotek 87,46 m. Délka 

nových jednotek bude pravděpodobně obdobná, tedy okolo 45 m.  

Dlouhodobý výhled 

Dlouhodobý výhled uvažuje především s realizací Kostelecké spojky (viz předchozí kapitoly). 

V takovém případě by vlaky této linky již samozřejmě nezajížděly do Kostelce u J. V důsledku 

výstavby VRT se i na této lince předpokládá výrazný nárůst poptávky, na kterou se plánuje 

v úseku Jihlava – Telč reagovat zavedením dvousegmentové obsluhy Sp a Os, ale to 

po realizaci Kostelecké spojky již nebude mít žádný vliv na Kostelec.89 102 103 

8.1.3. Os Tábor – Pelhřimov – Horní Cerekev – Jihlava – Dobronín 

Vlaky této linky jezdí v taktu 120 minut ve špičkách i v dopravních sedlech. Některé spoje jezdí 

pouze v úseku Tábor – Pelhřimov, některé Pelhřimov – Jihlava – Dobronín, jiné např. pouze 

Horní Cerekev – Jihlava. V řešené stanici Kostelec u Jihlavy zastavuje ve směru Horní 

Cerekev 7 vlaků této linky v pracovní dny a dva další spoje stanicí pouze projíždí. O víkendech 
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zastavuje 7 spojů (žádné neprojíždí). V opačném směru do Jihlavy v pracovní dny zastavuje 

6 spojů a 2 projíždí. V sobotu zastavuje 7 vlaků a jeden projíždí a v neděli 6 vlaků a jeden 

projíždí. 

V úseku Horní Cerekev – Jihlava tvoří vlaky proklady s rychlíky linky R11 na takt 60 min 

a v Kostelci u J. tedy křižují vždy v lichou hodinu. Jinak je linka vázána na stanici Tábor, rovněž 

v lichou hodinu. 

Na vlaky jsou nasazovány motorové jednotky řady 814 (Regionova), výjimečně některé spoje 

ve dvojici (viz následující obrázek). 

 

Obrázek 105: Nejdelší řazení Os Tábor – Jihlava – Dobronín.96 

Délka této soupravy je 2x 28,44 m. 

Krátkodobý až střednědobý výhled 

Nepředpokládají se změny v provozní koncepci. Případné změny by byly v návaznosti na linku 

R11 pro zachování prokladů. 

Není vyloučeno nasazování motorových jednotek s kapacitou cca 120 míst, není ale 

rozhodnuto, o jaké jednotky by se mělo jednat (jednotky z nové rámcové smlouvy ČD pro tuto 

trať zatím uvažovány nejsou). Případné motorové vozy Stadler RS1 (nejedná se o DMU 120) 

ze Sp Havlíčkův Brod – Slavonice se mají po dodávce nových vozidel přesunout na tratě 

240, 250 a 257 a nikoliv na tuto linku. 

Dlouhodobý výhled 

Dlouhodobý výhled opět závisí na prokladech s linkou R11 a případné modernizaci trati podle 

TES Veselí nad Lužnicí – Jihlava, později na případných návaznostech na VRT.  

Lze uvažovat o zavedení taktu 60 minut ve špičkách pracovních dnů v úseku Horní Cerekev – 

Jihlava.89 99 101 104 

8.2. Nákladní doprava 

Stanice má výpravní oprávnění pro přepravu vozových zásilek ve vnitrostátní a mezinárodní 

přepravě a má výpravní oprávnění pro podej a výdej vozových zásilek přepravců, kteří mají 

uzavřenou zvláštní dohodu s dopravcem.76 

Dle současného grafikonu je přes stanici veden jeden pár nákladních vlaků Jihlava – 

Slavonice, jeden pár nákladních vlaků Kostelec u Jihlavy – Slavonice (v řešené stanici začíná), 

jeden pár vlaků Nex 60430 a 60431 a 15 různých vlaků Pn a Mn. Seznam všech zavedených 

vlaků je v následující tabulce.23 



106 
 

Tabulka 23: Seznam nákladních vlaků. 23 

Vlak  

číslo 

Příjezd 

[hh:mm] 

Pobyt  

[hh:mm] 

Odjezd 

[hh:mm] 

69415   02:04,5 

62143   2:30,5 

69401   04:13 

82650 04:12 1:11 05:23 

62140   07:34 

62146 07:46 00:39 08:25 

82652   08:16,5 

69413   09:22 

69404   09:34 

82481   10:48 

47530   11:38 

44501   16:16,5 

69414   16:34 

62141 17:21 00:04 17:25 

82840 18:35 00:45 19:20 

69405   19:38,5 

60431 20:36 00:51 21:27 

62142 21:16 00:14 21:30 

69400   21:38,5 

69412   22:15 

60430   23:26,5 

 

Z tabulky je vidět, že některé vlaky ve stanici čekají okolo 45 minut. Z tohoto podkladu (NJŘ) 

ale není možné zjistit, které vlaky jsou celotýdenní, pravidelné ve vybrané dny, nebo vedené 

pouze ad hoc. TES trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava uvádí v rozboru nákladní dopravy 

pravidelný provoz čtyř párů vlaků Pn a NEx pokračujících na České Budějovice (– Cheb) nebo 

Havlíčkův Brod (– Brno / Nymburk) v pracovní dny. 

Vhodné je dále přihlédnout ke skutečným počtům jedoucích nákladních vlaků v minulých 

letech a Modelu nákladní dopravy Správy železnic, který je orientačním koncepčním 

materiálem pro výhledové požadavky infrastruktury. Data jsou uvedena v následující tabulce. 



107 
 

Tabulka 24: Rozsah nákladní dopravy ve stanici (počet vlaků za den).105 106 107 

2018 2019 2020 výhled 2035 výhled 2055 

Průměr 9. decil* 9. decil** Průměr Maximum Průměr Maximum 

7 12 16 6 10 7 12 

* Hodnoty představují denní počty vlaků v 9. nejsilnější den ve sledovaném období od 1. ledna 
do 31. března 2019. 

** Hodnoty představují denní počty vlaků v 9. nejsilnější den ve sledovaném období od 1. ledna 
do 15. března 2020. 

Výhledový provoz 

Částečně je výhledový provoz již uveden v předchozí tabulce. Dále byla převzata data ze 

zmíněné TES,48 která pro ověření průjezdnosti v období špičky kalkulovala s vlaky a jejich 

parametry uvedenými v následující tabulce (z hlediska této práce je důležitá především 

uvažovaná délka vlaků). 

Tabulka 25: Parametry vybraných nákladních vlaků. 

Vlak Trasa Manipuluje* Délka [m] Hmot. [t] 

Mn 82650 Slavonice – Jihlava ano 450 900 

Mn 85652 Havlíčkův Brod – Pelhřimov  300 350 

Mn 82840 Jihlava – Slavonice  ano 300 700 

Mn 82841 Pelhřimov – Havlíčkův Brod  120 250 

Mn 88120 Jarošov n. Nežárkou – Veselí n. L.  300 650 

Pn Havl. Brod – České Budějovice  740 1 100 

* Manipuluje nebo může dobírat v Kostelci u Jihlavy. Manipulace je v tomto případě vynucená 

především jízdou úvratí.  

8.3. Shrnutí 

Největší počet vlaků ve stanici v jednom momentě je dle současného grafikonu tři. Dva vlaky 

osobní a jeden nákladní nebo dva nákladní a jeden osobní. Tato kombinace se může během 

dne vyskytnou vícekrát. 

Význam stanice pro osobní dopravu oproti minulosti zavedením přímých vlaků do Slavonic 

výrazně klesl. Je ale třeba přihlédnout i k tomu, že význam stanice byl vždy vytvořen spíše 

uměle – nutností přestupovat mezi vlaky na tratích 225 a 227. Pro většinu cestujících je dnes 

navíc v praxi výhodnější využít zastávku Kostelec u Jihlavy masna, která je o něco blíže centru, 

a především leží v přímém sousedství velkého zaměstnavatele v obci.  

V budoucnu se dá uvažovat o dalším útlumu osobní dopravy a snížením významu stanice 

při realizaci Kostelecké spojky, kterou prosazuje kraj, jak již bylo zmíněno v dřívějších 
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kapitolách. Celkem reálně se tak dá očekávat využití pro výměnu cestujících pouze osobními 

vlaky Tábor – Jihlava. 

Kraj ŽST Kostelec u Jihlavy v koncepci dopravy ani výhledově neuvažuje jako uzlovou stanici, 

všechny hlavní přepravní směry jsou pokryty přímými vlaky bez nutnosti přestupu. Přestupy 

vlak – vlak nebo vlak – autobus jsou pak realizovány nebo plánovány v jiných stanicích / 

přestupních terminálech u stanic Jihlava, Jihlava město, Batelov, Horní Cerekev a Jindřichův 

Hradec.89 62 

Provozní zatížení koleje 1 a navazujících traťových úseků trati 225 je řádu 5, tj. 1,825 – 7,3 

milionu hrubých tun/rok. Pro trať 227 a staniční kolej 4 platí nejnižší řád 6, tj. méně než 1,825 

mil. hrt/rok. U ostatních staničních kolejí není hodnota k dispozici, ale zcela jistě to bude také 

v rámci řádu 5 nebo 6. 108 

8.3.1. Obsazení kolejí v současném stavu 

V přílohách P2-1 Obsazení dopravních kolejí – současný stav, pracovní den ráno a P2-2 

Obsazení dopravních kolejí – současný stav, pracovní den odpoledne jsou zobrazeny příklady 

obsazení kolejí v současném stavu. Jako podklady pro zastavující vlaky osobní dopravy je 

uvažován pracovní den a pro umístění byla použita data z odjezdových tabulí SŽ v únoru 

a březnu 2021.109 Ostatní vlaky byly k jednotlivým kolejím umístěny pouze odhadem 

nebo na základě pozorování z místního šetření. Počet nákladních vlaků vychází z maximální 

variace dle NJŘ.23  
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9. Životní prostředí a ochrana přírody 

Z hlediska ochrany přírody prochází obcí Kostelec Nadregionální biokoridor ÚSES číslo 124 

Špičák – Rasůveň. Osa koridoru je ale od Kostelce ještě asi 1 km vzdálena. K hranicím obce 

se ze severu vzdáleně blíží Regionální biocentrum ÚSES Vlčí jámy a z jihu Nadregionální 

biocentrum ÚSES Špičák společně s Maloplošným zvláště chráněným územím Vílanecké 

rašeliniště. Asi 2 km východně od hranice obce lze dále nalézt Evropsky významnou lokalitu 

NATURA 2000 Lužný rybník. Další prvky ochrany přírody jako velkoplošná zvláště chráněná 

území, ptačí oblasti soustavy NATURA 2000 a geoparky nejsou v nejužším okolí obce 

zastoupeny. Asi 2 až 3 km západně od obce jsou dvě maloplošná zvláště chráněná území. 

Schéma prvků ochrany přírody je zobrazeno na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 106: Prvky ochrany přírody.110 

Prověřena dále byla důlní díla a poddolovaná území, která se v dané oblasti nenachází. 

V oblasti se rovněž nenachází evidovaná naleziště nerostných surovin ani oblasti 

s archeologickými nálezy v souvisejícím okolí železniční stanice.  

Z hlediska ochrany vodních toků a podzemních nebo povrchových vod se podél oblasti řeky 

Jihlava nachází mokřady národního významu Veselík, stanovené v rámci projektu Ochrana 

a udržitelné využívání mokřadů České republiky. Program je zaměřen na ochranu, výzkum 

a udržitelné využívání mokřadů. Mokřady patří mezi nejvýznamnější ale současně i světově 

nejohroženější ekosystémy a podílejí se na koloběhu a udržování vody v přírodě.111 Řeka 

Jihlava a zmíněné mokřady přibližně kopírují železniční trať a stanici. 
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Celé území kolem Kostelce pak spadá do ochranného pásma vodních zdrojů III. stupně – 

Rantířov povrchový zdroj Jihlava. Ochranné pásmo III. stupně má význam ochrany 

před nepříznivými zásahy do hydrologických a hydrogeologických podmínek oběhu vody, 

které by mohly způsobit snížení vydatnosti vodního zdroje nebo jeho znečištění a přísun 

biogenních látek v celém povodí nad místem odběru vody (v praxi např. omezení používání 

některých hnojiv).112 Jednotlivé zmíněné prvky jsou na následujících třech obrázcích. 

   

Obrázek 107: Důlní díla a poddolovaná území.113 Obrázek 108: Mokřady národního významu 
podél řeky Jihlava.114 

 

Obrázek 109: Ochranná pásma vodních zdrojů I. (červeně), II. (modře) a III. stupně (zeleně).115 

Vzhledem k blízkosti dvou vodních toků byla prověřena hladina průtoku stoleté vody Q100, 

která je zobrazena na následujícím obrázku záplavových území. 
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Obrázek 110: Záplavová území stoleté vody Q100.116 

Železniční stanice a přilehlé traťové úseky leží na náspu vysokém 1,5 až 4 m a nejsou 

záplavami přímo zasaženy, nicméně při případných změnách výškového řešení je potřeba 

s průtokem Q100 a příslušnou rezervou počítat. Za zmínku stojí fakt, že vzhledem k rovinatému 

okolí trati, je rozsah záplavových území Q5, Q20 a Q100 téměř totožný a zaplavení většiny 

zobrazených území probíhá už při průtoku Q5. 

Celkově není stanice a její modernizace přímo ovlivněna ochranou přírody, ale zcela jistě by 

měly být minimalizovány zásahy do řeky Jihlava, okolních rybníků a vodstva jako celku. 

Vodní toky ve vztahu ke stanici jsou zobrazeny na následujících obrázcích. 
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Obrázek 111: Vzdálenost řeky Jihlava od koleje 2a. Pohled směr Batelov přibližně z prostředku 
koleje.74 

 

Obrázek 112: Vzdálenost řeky Jihlava od koleje 2a. Pohled ze stejného místa směr Rantířov – řeka se 
stáčí doprava dále od stanice.74 
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Obrázek 113: Rybník u kusé koleje 7a.74 
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10. Shrnutí identifikovaných nedostatků 

Kapitola byla zpracována na základě znalostí získaných během studia a s pomocí technických 

norem,28 117 118 119 doporučené literatury120 121 a dalších souvisejících dokumentů.122 123 

Obecně lze říci, že z dopravního hlediska plní stanice svoji funkci relativně dobře. Její stav 

a uspořádání ale odpovídá době jejího vzniku a poslední velké modernizaci před více než 50 

lety. Hlavním nedostatkem je podoba nástupišť a přístup k nim. 

Nástupiště 

Podoba nástupišť a jejich uspořádání typu poloperonizace neodpovídá dnešním požadavkům. 

Výška ani jednoho ze čtyř nástupišť nevyhovuje současným standardům 550 mm. Nástupiště 

I. až III. v liché kolejové skupině jsou úrovňová a nemají ani dostatečnou šířku. Šířka 1,45 m 

je sice u těchto typů nástupišť běžná, ale je nutné na ní pohlížet jako na nevyhovující 

i z hlediska bezpečnosti. Už od pohledu nástupiště působí stísněným dojmem a dvě osoby se 

na nich těžko vyhnou. Nástupiště nemají bezbariérový přístup a kvůli své výšce neumožňují 

ani pohodlný nástup do železničních vozidel. Zcela postrádají bezpečnostní prvky a prvky 

pro orientaci a přístup osob s omezenou schopností orientace a pohybu. 

Jediné ostrovní nástupiště, má sice o něco vyšší výšku nástupní hrany, ale i tak je to pouze 

300 mm. Nástupiště je umístěno v odlehlé kolejové skupině a je nejvíce vzdálené od výpravní 

budovy. Přístupné je dlouhým podchodem, přičemž přístup do podchodu je pouze pomocí 

schodišť, tedy také není bezbariérový. U čela nástupiště je sice zřízen úrovňový přechod, ale 

ten sám o sobě nesplňuje podmínky bezbariérového přístupu podle platných norem. Samotné 

nástupiště rovněž nedisponuje prvky pro OOSPO. 

V praxi jsou navíc vlaky, u kterých se předpokládá největší výměna cestujících, stavěny spíše 

k bližším nástupištím (I. – III.), které umožňují kratší, rychlejší a pohodlnější přístup.  

Nevhodná je i celková stavební podoba nástupišť, jelikož pevnou mají pouze nástupní hranu 

a samotný pochozí povrch je vysypán drobným kamenivem (viz například obrázky Obrázek 65 

a Obrázek 66). Stejně tak jsou nevyhovující úrovňové přechody, které mezi kolejnicemi tvoří 

betonové panely a mezi jednotlivými kolejemi jsou vysypány drobným kamenivem 

(viz Obrázek 57).  

Celkový koncept stanice 

Současná podoba stanice vychází z minulosti, kdy se jednalo o významnou přípojnou stanici 

tratě 227. Tomu odpovídá i orientace spíše na osobní dopravu. Po zavedení přímých vlaků 

a „změny konceptu stanice“ na odbočnou její význam pro osobní dopravu výrazně klesl. 

Nejvíce vytížená vlaková linka Sp Havlíčkův Brod – Slavonice navíc zastavuje v zastávce 

Kostelec u Jihlavy masna, která je díky své poloze pro cestující výhodnější. V budoucnu se dá 

navíc očekávat absence i této linky kvůli realizaci Kostelecké spojky. 
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Stanice disponuje čtyřmi nástupišti s pěti nástupními hranami. Současný i výhledový provoz si 

ale vystačí pouze se dvěma nástupními hranami (případně třetí jako rezervní pro případné 

odchylky v provozu). 

Nejdelší předjízdné koleje 3 a 5, které jsou vhodné pro nákladní dopravu, jsou umístěny před 

výpravní budovou, a naopak kratší koleje 2, 4 a 6 (užitečná délka 200 – 300 m), které by 

postačovaly osobním vlakům, jsou na opačné straně kolejiště. To sice vzhledem k nástupišti 

přístupnému podchodem samo o sobě nevadí, ale problém může nastat při potřebě využít 

stanici dlouhým nákladním vlakem. Dlouhý vlak zastavující na dlouhých předjízdných kolejích 

3 a 5 zastíní výhled na zbytek stanice. To v kombinaci se současným SZZ a TZZ, které ve 

dvou ze tří směrů umožňuje zjišťování konce vlaku pouze pohledem, není vhodné. Řešením 

ale může být kromě změny uspořádání kolejiště i nové zabezpečovací zařízení nebo zastavení 

dlouhého vlaku v hlavní koleji 1 a průjezd ostatních vlaků kolejemi 3 a 5. 

Kladně může být naopak hodnoceno uspořádání rantířovského zhlaví, které umožňuje 

současné jízdy na obě trati 225 a 227. 

Manipulační kolej 7 a nákladový obvod 

Jediná manipulační kolej má užitečnou délku pouze 126 m. Hrana rampy je umístěna cca 36 m 

od kusého zakončení koleje a v praxi je tak možné provádět vykládku soupravy maximálně 

2 – 3 vozů najednou. Výrazné prodloužení koleje 7 dále za kusé zakončení ale není možné, 

jelikož mezi koncem koleje a výpravní budovou je pouze 20 m. Objektivně se v tomto případě 

nutně nemusí jednat o nedostatek určený k řešení, jelikož velký průmyslový podnik v okolí má 

svoji vlečku a pro ojedinělé využití nemá smysl za vysoké náklady budovat nákladový obvod 

větších rozměrů. 

Osové vzdálenosti kolejí 

Osové vzdálenosti kolejí ve stanici dosahují proměnných hodnot. Mezi některými kolejemi 

a v oblouku ve stanici je dosaženo dnešních standardních 5 metrů. V části před výpravní 

budovou je vzdálenost mezi některými kolejemi pouze 4,65 m, nicméně i hodnotu nad 4,5 m 

lze při rekonstrukcích ve velmi stísněných poměrech, při dovolení provozovatele dráhy a při 

rychlostech v této stanici ještě tolerovat. Mezi dvojicemi kolejí 1 – 3, 3 – 5 a 5 – 7 jsou ale 

umístěna úrovňová nástupiště, což při dnešní osové vzdálenosti 4,65 m a 4,75 m při umístění 

nástupišť není přípustné (mělo by být alespoň 6 m). 

Rychlosti v předjízdných kolejích 

I když traťová rychlost v navazujících úsecích trati 225 je pouze 60 a 65 km/h, rychlosti alespoň 

v některých předjízdných kolejích by mohly být vyšší než současných 40 km/h (podle 

aktuálních trendů minimálně 50 km/h). 
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11. Rámcová koncepce navržených úprav 

Kapitola byla zpracována na základě znalostí získaných během studia a s pomocí technických 

norem,28 117 118 119 doporučené literatury120 121 a dalších souvisejících dokumentů.122 123 

Nástupiště 

V souladu se současným a výhledovým provozem ve stanici je dostatečný návrh nástupišť 

v různých kombinacích s celkovým počtem dvou nástupních hran. Případně může být 

ve vybraných variantách navržena i třetí nástupní hrana pro zvýšení operability stanice při 

mimořádnostech, výlukách apod. 

Délka nástupních hran je odvozena od výhledového provozu linky Sp Havlíčkův Brod – Jihlava 

– Kostelec u Jihlavy – Telč – Slavonice, kde budou nasazeny nové jednotky s kapacitou 

cca 120 míst (DMU 120). Konkrétní délka jednotek není známa, ale lze vycházet z běžných 

délek obdobných jednotek 40 – 45 m. Plánuje se nasazení souprav složených ze dvou 

jednotek, tedy celkově bude souprava mít délku max. 90 m. Po započtení rezervy 5 – 10 m se 

jeví jako optimální délka nástupních hran 100 m.  

Teoreticky je dle současného a výhledového provozu potřebná tato délka pouze pro jednu 

nástupní hranu a ostatní nástupní hrany mohou mít délku pouze pro jednu DMU 120 (tj. 50 až 

60 m). Snahou ale je navrhnout, pokud to je z prostorových důvodů možné, obě hrany (popř. 

více) o shodné délce 100 m. 

Minimální doporučená délka 220 m pro případné zastavení rychlíků linky R11 není 

respektována, jelikož ani Ministerstvo dopravy ČR ani Kraj Vysočina zastavování těchto vlaků 

z jiných než dopravních důvodů ani v dlouhodobém výhledu neplánuje. Pokud to uspořádání 

kolejiště dovolí, bude za nástupišti pro jistotu zachována rezerva 120 m pro jejich případné 

prodloužení na tuto délku. 

Vzdálenost nástupišť od osy koleje je standardně 1 670 mm v přímé a v obloucích 

o poloměrech vyšších než 1 500 m a 1 680 mm v obloucích o poloměrech 1 500 – 300 m. 

Nástupiště jsou navržena s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice.  

Vzhledem k očekávanému nízkému obratu cestujících je šířka nástupišť dostatečná 

při navržení minimálních hodnot dle norem (4,3 m pro poloostrovní nástupiště, 6,1 m 

pro ostrovní nástupiště atd.). 

Všechna nástupiště mají prvky pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu – jsou 

opatřena hmatnými a kontrastními prvky dle příslušných norem (bezpečnostní pás je 

ve vzdálenosti 800 mm od nástupištní hrany vyznačen vodící linií v šířce 400 mm s funkcí 

varovného pásu z kontrastního materiálu šířky 150 mm). Povrch nástupišť je z pevného 

materiálu umožňujícího pohodlné pocházení. 
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Přístup na nástupiště je bezbariérový. U poloostrovních nástupišť je pomocí centrálního 

úrovňového přechodu, který vede přes maximálně jednu dopravní kolej. Ve všech variantách 

je u centrálního přechodu, nezávisle na počtu překonávaných kolejí nebo rychlosti 50 km/h 

a nižší, zřízeno výstražné zařízení pro přechod kolejí (VZKP) se světelnou a zvukovou 

signalizací, které vyplývá z požadavku dozoru nad přechodem, přičemž stanice bude 

výhledově neobsazena a řízena z Jihlavy nebo CDP Praha.  

Výškový rozdíl mezi temenem kolejnice (úrovňovým přechodem) a nástupištěm je překonán 

šikmým přístupovým chodníkem se sklonem 1 : 12. Šířka šikmého přístupového chodníku je 

1,64 metru při použití nejmenší šířky nástupiště 4,3 m, za předpokladu hrany nástupiště 

ve vzdálenosti 1 670 mm od osy koleje a odsazení rampy minimálně 3 m od os přilehlých kolejí 

po obou stranách. Zábradlí jsou osazena tak, aby byla zachována nejmenší přípustná šířka 

šikmé rampy 1,6 metru.  

Pro ostrovní nástupiště přístupná podchodem je u každého vstupu do podchodu zřízena šikmá 

rampa o sklonu 1 : 12 (při délce do 3 m lze tolerovat sklon 1 : 8). U ramp delších než 9 m je 

každých 9 m umístěna podesta pro odpočinek o sklonu maximálně 2 %. Alternativě jsou vstupy 

do podchodu tvořeny schodištěm a výtahem. 

Orientační systém bude navržen pro číslování kolejí pro cestující vzestupně od výpravní 

budovy (je již i v současném stavu), nikoliv podle dopravní technologie pro potřeby 

provozovatele dráhy. 

Staniční koleje 

Osové vzdálenosti jsou ve všech kolejích i v přímé části stanice rozšířeny na standardních 

5 m, popř. více kvůli umístění nástupišť. Výjimku tvoří varianty rekonstrukce se zachováním 

současného kolejiště. 

Délka alespoň dvou staničních kolejí by měla zůstat obdobná jako v současném stavu (tj. okolo 

720 – 730 m). Při vhodných prostorových podmínkách je vhodné navrhnout užitečnou délku 

kolejí 740 m a respektovat rezervu pro zavedení ETCS, které podle národního 

implementačního plánu124 ani na jedné z tratí plánováno není, ale Bezpečnostní komise MD 

ČR v roce 2020 zařadila trať 225 do plánu implementace ETCS již na rok 2033.125 Celkové 

uspořádání kolejiště a délky kolejí závisí na možnostech jednotlivých navržených variant. 

Oblouk ve stanici musí umožnit případné zvýšení rychlosti na V100 = 70 km/h a V130 = 75 km/h. 

Tomu vyhovuje současný poloměr 400 m (např. V = 70 km/h při D = 70 mm a I = 75 mm). 

Rychlosti v některých předjízdných kolejích jsou zvýšeny na 50 nebo 60 km/h. 

Z důvodu zvětšení osových vzdáleností a nové koncepce nástupišť může vyplývat požadavek 

na větší prostorové nároky. Je uvažováno se zachováním staničních kolejí v současném počtu 

nebo zrušení maximálně jedné z nich. 
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V rantířovském zhlaví je vhodné zachovat možnost současné jízdy na obě trati. Pokud 

v některých variantách není možné tento požadavek dodržet pro vlaky osobní dopravy např. 

kvůli novému umístění nástupiště pouze v liché nebo sudé skupině, není dodržení tohoto 

požadavku považováno za chybu, vzhledem k výhledové realizaci Kostelecké spojky 

a absenci vlaků z trati 227 (pro připomenutí, varianty modernizace navržené v TES trati Veselí 

nad Lužnicí – Jihlava dokonce napojení trati 227 do Kostelce u Jihlavy vůbec neuvažují). 

Nákladový obvod a jeho případné přemístění 

Nákladový obvod je vhodné zachovat alespoň v současném rozsahu. Zvětšení nákladového 

obvodu nebo přidání další koleje by bylo spíše neopodstatněné. Lze uvažovat o prodloužení 

délek některé z kolejí, ale není to bezpodmínečně nutné.  

Případné zrušení nákladového obvodu je velmi nevhodné a v rozporu se současnou celostátní 

vizí přesunu většího množství nákladní dopravy na železnici. Do manipulační koleje 7 je navíc 

v budoucnu plánováno zaústění nové kusé koleje z areálu správy tratí, které by při zrušení 

nákladového obvodu muselo být řešeno jinak. 

Přesun nákladového obvodu do jiného místa ve stanici nelze doporučit kvůli nevhodnému 

okolnímu terénu a infrastruktuře. Přesun na nová místa by byl velmi nákladný a nejspíše 

ekonomicky neodůvodnitelný. Pro případné nové umístění lze uvažovat o čtyřech místech, 

nicméně ani jednu z variant přesunu nelze doporučit: 

První z řešení je posunutí nákladového obvodu dále od výpravní budovy na místo dnešního 

areálu správy tratí. V takovém případě by ale bylo nutné vynaložit vysoké náklady 

na vybudování nového areálu správy tratí.  

Druhou možností je teoretický přesun až dále za tento areál. V tom případě by možná bylo 

nutné vysušení části přilehlého rybníka a bylo by nezbytné vybudovat novou přístupovou cestu 

ze stanice, vzadu za budovami správy tratí, nebo rekonstruovat současnou úzkou polní cestu 

s délkou asi 600 m. Nákladový obvod by se navíc nacházel ve směrovém oblouku o poloměru 

400 m a pro vybudování boční rampy norma118 požaduje poloměr alespoň 600 m.  

Třetí varianta proto uvažuje se zvětšením poloměru oblouku ve stanici na poloměr 600 m 

a přesun nákladového obvodu k tomuto oblouku. V takovém případě ale zbývá prostor 

pro maximálně jednu dopravní kolej, jinak by bylo nutné přeložit celou řeku Jihlava. 

Poslední čtvrtou možností je přesun k sudé skupině kolejí. Zde je sice volný rozsáhlý prostor, 

který je ale ohraničen kolejištěm z jedné strany a řekou Jihlava z ostatních stran. Bylo by tedy 

nutné vybudovat nadjezd přes trať (zřízení nového přejezdu ve zhlaví již není dle normy119 

možné), a nebo novou silnici z Kostelce s délkou cca 550 m, včetně mostu nebo přejezdu přes 

trať 227 a jednoho nebo více mostů přes řeku Jihlava. Tedy také velmi nákladné řešení. 
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Na následujícím obrázku je schéma zmíněných řešení přesunu nákladového obvodu 

(označeny kruhem s číslem podle předchozí rozvahy), variant různých přístupových cest 

(červená přerušovaná čára), orientační poloha manipulační koleje 7 / 7a při zvýšení poloměru 

na 600 m (červenou plnou čárou) a současná poloha boční rampy a skladiště (modrým 

kruhem). 

 

Obrázek 114: Varianty přesunu nákladového obvodu. 77 78 81 

Celkově lze říci, že přesun nákladového obvodu není reálný a jediným možným řešením je 

jeho zachování na současném místě nebo zrušení. 

Kostelecké spojka 

V navržených variantách nebude uvažováno s přeložením trati 225 do nové stopy podle 

přeložek navržených v TES trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava (tedy opuštění řešené stanice), 

ale je uvažováno s výhledovou realizací Kostelecké spojky. 

Zásahy do okolních pozemků 

Cílem je minimalizovat zásahy do okolních pozemků, nicméně ve variantách s přesunem 

nástupiště blíže dopravní budově je nutné počítat s prodloužením alespoň některých kolejí 

v sudé skupině, což je možné pouze za předpokladu úpravy kolejiště nebo záboru další plochy. 

Pozemky u sudé skupiny v současnosti nejsou využívány a teoreticky ani neumožňují jiné než 

drážní využití, protože se jedná o relativně úzké pásy mezi kolejemi a řekou Jihlavou. 
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Přítomnost řeky ale bohužel také znemožňuje výrazné rozšíření kolejiště bez nutnosti 

vybudování opěrných zdí nebo zásahů do vodního toku v některých místech. 

Katastrální mapa pozemků v okolí stanice je vyobrazena na následujícím obrázku. Červenou 

barvou je vyznačena hranice soukromých a „snadno dostupných“ pozemků (zahrnuty jsou 

pozemky Státního pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Povodí Moravy, Správy železnic, Českých drah apod. a dále související pozemky obcí Cejle 

a Kostelec a Kraje Vysočina). Světle modrou barvou je vyšrafován tok řeky Jihlava podle 

základních map ČR.81 Fialovou barvou jsou pro lepší orientaci zvýrazněny stávající koleje. 

 

Obrázek 115: Pozemky v okolí stanice.77 78 81  
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12. Navržená řešení modernizace 

Kapitola byla zpracována na základě znalostí získaných během studia a s pomocí technických 

norem,28 117 118 119 doporučené literatury120 121 a dalších souvisejících dokumentů.122 123 

Pro každou uvažovanou variantu bylo zpracováno dopravní schéma a stručný popis. Dopravní 

schémata co nejvíce ilustrují změny oproti současnému stavu (posuny kolejí, výhybek, 

nástupišť apod.), ne vždy lze ale změny srozumitelně zakreslit – např. změny osových 

vzdáleností často probíhají v rámci oblouku ve stanici, který na zjednodušených schématech 

standardně znázorněn není. 

V koleji 1 je na schématech zakreslena rychlost V100 = 70 km/h podle výhledového stavu dle 

TES (75 km/h pro I = 130 mm). Pro kolej číslo 2 je ve všech variantách zapsána rychlost 

pro jízdu do odbočky (přes výhybky) 50 km/h, ale při přímé jízdě na trať 227 bude umožněna 

traťová rychlost jako v navazujícím úseku trati (výhledově V100 = 55 km/h a V130 = 60 km/h). 

12.1. Varianty 0A a 0B 

Účelem prvních navržených variant je provést rekonstrukci stanice v omezeném rozsahu 

a s co nejnižšími možnými náklady pro přechodné období do jejího zrušení při realizaci 

přeložky tratě. Varianty neřeší dopravní technologii, uspořádání kolejiště apod., ale primárně 

bezpečný a bezbariérový přístup na nástupiště v kombinaci s jejich zvýšením na 550 mm.  

Varianta 0A 

Dopravní schéma je přiloženo jako samostatná příloha P3-0A Dopravní schéma stanice – 

Varianta 0A. 

Nástupiště I. – III. nevyhovují dnešnímu standardu výšky nástupní hrany 550 mm a je navrženo 

jejich zrušení. V krajním případě by bylo možné nástupiště zachovat a provést alespoň jejich 

opravu a pochozí plochu realizovat z pevného materiálu. V případě jejich zachování ale 

nedojde téměř k žádnému zvýšení bezpečnosti. Současný a výhledový provoz zachování 

nepožaduje a na dopravním schématu tedy nástupiště nejsou uvažována. 

Pro IV. nástupiště je navržena jeho demolice a výstavba nového. Šířka současného nástupiště 

je 6,35 m v nejširších místech a prostor tak vyhovuje dnešním požadavkům na minimální šířku 

ostrovních nástupišť 6,1 m. Nástupiště má šířku 6,1 m a vyšší na délce cca 153 m z celkové 

délky 191 m. Užší konce nástupišť jsou přípustné, případně lze nástupiště zkrátit na minimální 

požadovanou délku nástupišť 100 m. 

Navrženo je nástupiště s prefabrikovanými bloky typu L130 nebo H130, s výškou nástupní 

hrany 550 mm, doplněny jsou prvky pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu 

apod. Na nástupišti bude prodlouženo zastřešení na délku alespoň 50 m a instalován vhodný 

mobiliář. 
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Doporučena je rekonstrukce podchodu ve stávající poloze. Vstup do podchodu na nástupišti 

je doplněn výtahem. Výstavba výtahu u výpravní budovy je komplikovanější. Navržený výtah 

naproti schodišti částečně blokuje vstup do dopravní kanceláře a tento vstup je nutné upravit. 

Alternativně by šlo podchod prodloužit a umístit výtah dovnitř výpravní budovy do čela 

podchodu. To by ale pravděpodobně bylo velmi komplikované a nákladné, a tedy v rozporu 

s myšlenkou této „levné“ varianty. Šikmá rampa by při hloubce dna podchodu 3,5 metru měla 

délku 48 m a zasahovala by až do prostor staré výpravní budovy. Případné umístění výtahu je 

nutné podrobněji posoudit na základě zvolených parametrů výtahu apod. V krajním případě je 

při rekonstrukci přípustné instalovat pouze schodišťovou plošinu na stávajícím schodišti. 

Dnešní přejezd pro vozíky u čela IV. nástupiště musí být opraven a zabezpečen závorou 

a bude sloužit pro bezbariérový přístup v případě poruchy výtahů nebo schodišťové rampy. 

Zachovány zůstávají polohy všech kolejí, osové vzdálenosti a rychlosti v předjízdných kolejích. 

Varianta 0B 

Dopravní schéma je přiloženo jako samostatná příloha P3-0B Dopravní schéma stanice – 

Varianta 0B. 

Varianta vychází z předchozí Varianty 0A ale je přidána jedna nástupní hrana navíc. Úrovňová 

nástupiště jsou pomyslně nahrazena jedním vnějším nástupištěm šířky 2,5 m, umístěným 

u dnešní koleje 5, před výpravní budovou. Nástupiště je stejné nebo obdobné konstrukce, jako 

ostrovní nástupiště ve Variantě 0A, ale jeho délka je pouze 50 m (maximálně 60 m). Tato délka 

vyhovuje např. jednotkám typu DMU 120 s obvyklou délkou okolo 45 m (výhledově Os Tábor 

– Jihlava). Zkrácená délka umožní umístění nástupiště bez zásahu do manipulační koleje 7. 

12.2. Varianty 1A a 1B 

Jedná se o relativně úsporné varianty, které počítají se zachováním stávajícího uspořádání 

kolejiště a svršku v co možná největší možné míře. Uspořádání vychází z ponechané polohy 

kolejí 1 a 2, které navazují na širou trať, takže není nutná úprava navazujících úseků, 

a ponechané polohy manipulačních kolejí 7 a 7a (nově koleje 5 a 5a).  

Varianta 1A 

Dopravní schéma je přiloženo jako samostatná příloha P3-1A Dopravní schéma stanice – 

Varianta 1A. 

Polohy kolejí ve variantě jsou vázány na zachování kolejí 1, 2 a 7 a osové vzdálenosti 5 m.  

Za batelovským zhlavím začínají koleje 1 a 3 ve standardní osové vzdálenosti 5 m, 

v navazujícím oblouku se osová vzdálenost pomocí nesoustředných oblouků postupně 

zvyšuje na 9,05 m a v oblasti kolem výpravní budovy je mezi kolejemi umístěno poloostrovní 

nástupiště šířky cca 5,7 m. Šířka nástupiště vychází ze zbylého prostoru při svázání kolejí 3 
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a 5 na osovou vzdálenost 5 m. Alternativně by šlo navrhnout užší nástupiště a zvětšit osovou 

vzdálenost mezi kolejemi 3 a 5, ale bylo upřednostněno řešení se širším nástupištěm 

pro pohodlnější a bezpečnější pohyb cestujících. Dnešní kolej 5 je z prostorových důvodů 

zrušena (nově jsou číslem 5 označeny manipulační koleje). 

Poloostrovní nástupiště je dle stanovené koncepce délky 100 m s případnou rezervou 220 m 

(zasahovalo by až do oblouku ve stanici a ke konci by se zužovalo), konstrukce H130 nebo 

L130 s výškou nástupní hrany 550 mm. Původní nástupiště jsou zrušena. 

Kromě odstranění ostrovního nástupiště je největší změnou v sudé skupině prodloužení koleje 

2 přibližně ve stopě dnešní kusé koleje 2a a dále až k batelovskému zhlaví. Tím je vytvořena 

nová dlouhá kolej pro nákladní vlaky. Prodlouženy o cca 150 m směrem k batelovskému zhlaví 

jsou i koleje 4 a 6, při dalším prodloužení směrem k batelovskému zhlaví by již bylo nutné 

zasahovat do vodního toku řeky Jihlava. Minimálně v koleji 2 bude v tomto místě nutné použít 

obloukovou výhybku. 

V rantířovském zhlaví je v současnosti použita kolejová spojka pouze pro jeden směr. 

Z důvodu nového umístění nástupiště je nutné vybudovat spojku i pro opačný směr. 

Pro úsporu místa je použita dvojitá kolejová spojka. 

Kvůli použití nových kolejových spojek a zvýšení rychlosti v koleji 3 ze 40 km/h na 60 km/h 

(delší mezipřímé, výhybky pro vyšší rychlost) dochází ke zkrácení užitečné délky kolejí 1 a 3 

o cca 65 a 30 metrů. Ze stejného důvodu je ze strany od rantířovského lehce zkrácena i délka 

kolejí v sudé skupině.  

Do koleje 3 je zachováno zapojení manipulačních kolejí 5 a 5a (dříve 7 a 7a), které je nově 

řešeno – o několik metrů posunuto a „otočeno“ pro možnost přímé jízdy z nové koleje správy 

tratí do dopravní koleje 3. 

Varianta 1B 

Dopravní schéma je přiloženo jako samostatná příloha P3-1B Dopravní schéma stanice – 

Varianta 1B. 

Základ varianty je totožný s variantou 1A, ale obsahuje další drobná rozšíření. Díky zrušení 

dnešní dopravní koleje 5 a rozšiřující se osové vzdálenosti kolejí 1 a 3 až ve směrovém 

oblouku pomocí nesoustředných oblouků (nikoliv hned ve zhlaví) zůstává dostatek místa 

na současných pozemcích k prodloužení manipulační koleje s novým číslem 5 (dříve 7a) 

až k batelovskému zhlaví.  

Druhou úpravou je návrh další předjízdné koleje v sudé skupině (číslo 8) s odhadovanou 

užitečnou délkou okolo 200 m. 
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12.3. Varianty 2A až 2D 

Rámcově a uspořádáním kolejiště (zachování kolejí 1, 2 a 7) varianty vycházejí z Variant 1A 

a 1B, ale liší se typem použitého nástupiště. 

Varianta 2A 

Dopravní schéma je přiloženo jako samostatná příloha P3-2A Dopravní schéma stanice – 

Varianta 2A. 

Směrové vedení vychází z Varianty 1A, ale osová vzdálenost mezi kolejemi 1 a 3 je pouze 

7,67 m. Do prostoru mezi koleje je umístěno jednostranné nástupiště šířky 3 m s nástupní 

hranou ke koleji 1, konstrukce H130 nebo L130 s výškou nástupní hrany 550 mm a délkou 100 

m, s rezervou na případné prodloužení až na 220 m.  

Snížením osové vzdálenosti mezi kolejemi 1 a 3 je zvětšena osová vzdálenost mezi kolejemi 

3 a 5 na 6,38 až 6,48 m. Ani tak ale prostor nepostačuje pro umístění jednostranného 

nástupiště (ani i kdyby obě nástupiště měla pouze minimální šířku 2,5 m). Posunutí nástupiště 

blíže zhlaví není možné, jelikož je potřeba do příslušných míst umístit centrální úrovňový 

přechod k II. nástupišti. V této variantě je tedy nutné zrušit nákladový obvod. Nástupiště 

u koleje 5 má stejnou konstrukci a délku jako II. nástupiště, ale tentokrát bez rezervy na další 

prodloužení. Zachována a nově napojena je alespoň manipulační kolej 5 (původně 7a), 

v případě i jejího zrušení by šla navrhnout rezerva i pro prodloužení I. nástupiště. 

Jak je vidět na schématu, řešení znemožňuje napojení plánované koleje do areálu správy tratí, 

které by muselo být navrženo jinak. Zbytek kolejiště je totožný s variantou 1A. 

Varianta 2B 

Dopravní schéma je přiloženo jako samostatná příloha P3-2B Dopravní schéma stanice – 

Varianta 2B. 

Varianta přebírá koncepci uspořádání kolejiště a nástupišť jako ve variantě 2A, ale navíc je 

prodloužena manipulační kolej 5 a přidána kolej 8 v sudé skupině, stejně jako ve variantě 1B.  

Varianta 2C 

Dopravní schéma je přiloženo jako samostatná příloha P3-2C Dopravní schéma stanice – 

Varianta 2C. 

V této variantě jsou navržena opatření, která umožní zapojení nové koleje z areálu správy tratí 

do manipulační koleje 5 (dnešní koleje 7). 

Pro realizaci tohoto zapojení je jednostranné nástupiště u koleje 3 uvažováno délky pouze 

50 m (maximálně 60 m), což je limitní pro zastavování jednotek typu DMU 120 (délka cca 45 

m) a z hlediska výhledového provozu to u jedné nástupní hrany je možné. 
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Druhým opatřením je snížení rychlosti v koleji 3 ze 60 km/h, jako je navrženo v předchozích 

variantách, na 50 km/h a použití odpovídající kratší výhybky a mezipřímých pro tuto rychlost. 

Díky tomu je možné posunout úrovňový přechod k II. nástupišti blíže rantířovskému zhlaví 

a tím posunout i I. nástupiště. 

Opatření umožní zachovat asi 70 až 80 m manipulační koleje, tedy dostatek místa pro vložení 

výhybky do nové koleje správy tratí (uvažováno bezúvraťově) a vykládku jednoho vozu u boční 

rampy. 

Varianta 2D 

Dopravní schéma je přiloženo jako samostatná příloha P3-2D Dopravní schéma stanice – 

Varianta 2D. 

Vychází z varianty 2C a rozšiřuje kolejiště o prodlouženou manipulační kolej 5 a kolej 8 v sudé 

skupině, stejně jako ve variantách 1B a 2B. 

12.4. Varianty 3A a 3B 

Varianta počítá se zachováním kolejí 2 a 7/7a v současné poloze. Kolej 1 je částečně 

zachována a částečně přeložena. 

Varianta 3A 

Dopravní schéma je přiloženo jako samostatná příloha P3-3A Dopravní schéma stanice – 

Varianta 3A. 

Největší změnou oproti předchozím variantám je posun koleje 1 u batelovského zhlaví o cca 

5 m vlevo ve směru staničení (na severozápad). Navázání na současnou polohu koleje 

v navazujícím (předchozím) úseku trati je zajištěno změnou parametrů nejbližšího oblouku 

před stanicí (cca 130 m před první výhybkou). Oblouk je součástí trojice oblouků s inflexními 

body mezi sebou, nicméně to samo o sobě nepředstavuje problém. Posunutím koleje na vnější 

stranu dnešního oblouku navíc umožní mírné zvýšení poloměru. 

V rámci oblouku ve stanici, jehož poloměr zůstává 400 m, se kolej 1 postupně vrací do své 

původní polohy a v přímé části stanice (před výpravní budovou) je kolej již zachována 

v původním trasování. 

Osová vzdálenost kolejí 1 a 3 je za batelovským zhlavím standardně 5 m a v navazujícím 

oblouku ve stanici se pomocí nesoustředných oblouků postupně zvyšuje na 9,05 m. Kolej 3 je 

u výpravní budovy stejně jako ve variantách 1A a 1B vázána na osovou vzdálenost 5 m 

od zachované koleje v nákladovém obvodu. Mezi kolejemi 1 a 3 je umístěno poloostrovní 

nástupiště šířky 5,7 m. Původní nástupiště jsou zrušena a z prostorových důvodů je zrušena 

i dnešní kolej 5 (nově jsou číslem 5 označeny manipulační koleje). 
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Poloostrovní nástupiště je totožné jako ve variantě 1A / 1B, tj. dle stanovené koncepce délky 

100 m s případnou rezervou 220 m, konstrukce H130 nebo L130 s výškou nástupní hrany 

550 mm. 

Největší výhoda této varianty se nachází v sudé skupině kolejí. Díky odsunu koleje 1 více vlevo 

vzniká dostatečný prostor k prodloužení nejen koleje 2, ale i koleje 4 až k batelovskému zhlaví, 

aniž by bylo nutné zasahovat do toku řeky Jihlava. Tím jsou vytvořeny dvě dlouhé koleje 

pro nákladní vlaky.  

Prodloužena o cca 150 m směrem k batelovskému může být kolej 6, ale opět bude nutné 

použít obloukovou výhybku (tentokrát jak z principu vyplývá v koleji 4). 

V rantířovském zhlaví je z prostorových důvodů shodně umístěna dvojitá kolejová spojka 

na rychlost 50 km/h. 

Kvůli použití nových kolejových spojek a zvýšení rychlosti v koleji 3 ze 40 km/h na 60 km/h 

(delší mezipřímé, výhybky pro vyšší rychlost) dochází ke zkrácení užitečné délky kolejí 1 a 3 

o cca 65 a 30 metrů. Ze stejného důvodu je ze strany od rantířovského lehce zkrácena i délka 

kolejí v sudé skupině.  

Do koleje 3 je zachováno zapojení manipulačních kolejí 5 a 5a (dříve 7 a 7a), které je nově 

řešeno – o několik metrů posunuto a „otočeno“ pro možnost přímé jízdy z nové koleje správy 

tratí do dopravní koleje 3. 

Varianta 3B 

Dopravní schéma je přiloženo jako samostatná příloha P3-3B Dopravní schéma stanice – 

Varianta 3B. 

Obdobně jako ve variantách 1B, 2B a 4D lze předchozí variantu rozšířit o prodloužení 

manipulační koleje 5 a přidání další koleje v sudé skupině.  

Toto řešení ale zde spíše nelze doporučit, jelikož ani jeden z těchto „dodatků“ by vzhledem 

k předpokládaným nákladům nebyl efektivní – kvůli posunu koleje 1 více vlevo ve směru 

staničení zasahuje prodloužená manipulační kolej 5 na soukromé pozemky a hlavně je již 

velmi blízko rybníku, který by musel být v některých místech upraven (popř. alespoň zpevněna 

část břehu). Další kolej v sudé skupině je vzhledem k prodloužení koleje 4 také spíše 

diskutabilní. 

12.5. Varianty 4A a 4B 

Jedná se o kombinaci variant 2C / 2D a 3A / 3B, tj. přebírá koncepci kolejiště z variant 3, ale 

liší se typem použitých nástupišť. 
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Varianta 4A 

Dopravní schéma je přiloženo jako samostatná příloha P3-4A Dopravní schéma stanice – 

Varianta 4A. 

Varianta přebírá myšlenku uspořádání kolejiště jako ve variantě 3A, ale místo jednoho 

poloostrovního nástupiště jsou použita dvě nástupiště – poloostrovní jednostranné délky 

100 m a vnější délky 50 m (maximálně 60 m). Obě nástupiště jsou šířky 3 m a jejich parametry 

jsou totožné jako ve Variantě 2C.  

V tomto případě není vůbec navržena varianta s oběma jednostrannými nástupišti délky 100 

m a rovnou navržena varianta s jedním kratším nástupištěm, které umožňuje zachování 

alespoň části nákladového obvodu, přičemž opatření nutná pro toto uspořádání jsou stejná 

jako ve Variantě 2C, tj. rychlosti v předjízdné koleji 3 pouze 50 km/h a již zmíněné zkrácení 

jednoho nástupiště na 50 až 60 m.  

Varianta 4B 

Dopravní schéma je přiloženo jako samostatná příloha P3-4B Dopravní schéma stanice – 

Varianta 4B. 

Vychází z předchozí varianty 4A, ale stejně jako ve variantě 1B, 2B, 2D a 3B je prodloužena 

manipulační kolej 5 a v sudé skupině přidána kolej 8. 

12.6. Varianty 5A a 5B  

Varianty počítají s mimoúrovňovým nástupištěm přístupným podchodem. Nástupiště je 

umístěno jako ve variantách 0A a 0B (tj. jako v současném stavu) mezi 2. a 4. kolejí, ale kvůli 

novým parametrům kolejí je posunuto. 

Varianta 5A 

Dopravní schéma je přiloženo jako samostatná příloha P3-5A Dopravní schéma stanice – 

Varianta 5A. 

První úprava je navržena v batelovském zhlaví, kde jsou výhybky posunuty blíže Batelovu. 

Tím dochází k prodloužení délek kolejí, nicméně jsou umístěny výhybky pro rychlosti 60 a 50 

km/h, které více omezují užitečnou délku kolejí.  

Poloha všech kolejí v liché skupině je zachována jako v současném stavu a zůstávají osové 

vzdálenosti 5 m v oblouku a 4,65 / 4,75 m před výpravní budovou. Do koleje 5 je nově řešeno 

napojení manipulačních kolejí 7 a 7a, které umožní bezúvraťovou jízdu do areálu správy tratí. 

V rantířovském zhlaví jsou rovněž použity výhybky pro vyšší rychlosti (což zmenšuje délku 

kolejí z této strany) a stejně jako v jiných variantách je použita dvojitá kolejová spojka 

pro rychlost 50 km/h. 
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V sudé skupině dochází kvůli použití nových kolejových spojek a zvýšení rychlosti na 50 km/h, 

stejně jako v dalších variantách, ke zkrácení délky kolejí. 

Mezi 2. a 4. kolej je umístěno ostrovní nástupiště přístupné podchodem. Nástupiště je 

standardně výšky 550 mm, konstrukce H130 nebo L130 a pro minimalizaci nákladů (zachování 

polohy koleje 4) je jeho šířka 6,35 m jako v současném stavu. Délka nástupiště je 100 m 

a výhledem na případné prodloužení na 220 m. Kvůli posunům v rantířovském zhlaví je 

posunuto i nástupiště a je nutné vybudovat nový podchod v jiném místě než je dnes. Podchod 

bude z obou stran přístupný schodišti a výtahy. 

Možnost prodloužení nástupiště na 220 m zajistí úprava koleje 2, která ruší výhybky do koleje 

1 v dnešní poloze. Kolej je prodloužena ve stopě dnešní koleje 2a v konstantní osové 

vzdálenosti 5 m až k batelovskému zhlaví. Nově řešeno je zapojení koleje 6 pomocí obloukové 

výhybky v oblouku ve stanici blíže batelovskému zhlaví, které rozdělí kolej 2 na části 2 a 2a. 

Kolej 6 je pak také prodloužena tímto směrem.  

Varianta 5B 

Dopravní schéma je přiloženo jako samostatná příloha P3-5B Dopravní schéma stanice – 

Varianta 5B. 

Jedinou změnou oproti variantě 5A je přidání vnějšího nástupiště délky 50 m (maximálně 60 m) 

pro DMU 120 ke koleji 5. Oproti variantám 2A – D zde není potřeba uvažovat prostor 

pro centrální úrovňový přechod k II. nástupišti, a proto může být nástupiště přesunuto blíže 

zhlaví – část nástupiště je umístěna v oblouku o předpokládaném poloměru 500 až 600 m. 

Pro umístění nástupiště není nutné snížit rychlost v kolejích (a volit kratší výhybky s jiným 

úhlem odbočení), ale zůstává „povinnost“ zrušit část manipulační koleje 7. Zachována bude 

délka cca 80 m přibližně ke konci boční rampy, což umožní vykládku alespoň jednoho vozu. 

12.7. Nehodnocené varianty 

Prověřeny byly další varianty řešení stanice. Tyto varianty ale byly shledány jako nevhodné, 

nepřiměřeně nákladné apod. a nelze je doporučit k dalšímu rozpracování. Varianty nejsou 

zahrnuty do ohodnocení porovnání v následující kapitole. 

Varianty 6x 

Prověřovány byly další různé možnosti jiného umístění ostrovního nástupiště. Celkově lze 

konstatovat, že pro ostrovní nástupiště je nejvhodnější umístění stejné, jako v současném 

stavu (tj. mezi 2. a 4. kolej).  

Umístění nástupiště mezi 1. a 3. kolej se jeví jako zbytečné, jelikož by podchod byl vybudován 

pouze za účelem překonání jedné koleje (kolej 5 musí být z prostorových důvodů zrušena). 
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Takovýto přístup lze vzhledem k provozu ve stanici bezpečně realizovat i centrálním 

úrovňovým přechodem. 

Umístění nástupiště mezi 1. a 2. kolej by znamenalo posun jedné z těchto kolejí. V případě 

posunu koleje 1 vlevo, blíže budově, by musela být zrušena i jedna z dalších dopravních kolejí 

v liché skupině a upraven celý oblouk v rantířovském záhlaví (pravděpodobně i snížen 

poloměr oblouku). Při posunu koleje 2 vpravo lze aplikovat dvě úvahy – buď realizovat posun 

koleje vpravo až za kolejovou spojkou pomocí kolejového S a nástupiště odsunout dále, 

nebo upravit oblouk v záhlaví směrem na Třešť (opět nejspíše včetně snížení poloměru 

oblouku).  

Přínosy posunu nástupiště pouze o 5 m blíže budově nevyvažují očekávané náklady 

a komplikace na tato řešení, a proto lze doporučit pouze ponechání ostrovního nástupiště 

v současné poloze mezi 2. a 4. kolejí.  

Varianty 7x 

Uvažováno bylo nad možností navrhnout jazykové nástupiště pro úvraťové jízdy vlaků 

Sp Havlíčkův Brod – Slavonice. Od této myšlenky nakonec bylo upuštěno, jelikož zajíždění 

těchto vlaků do stanice bude v budoucnu ukončeno stavbou Kostelecké spojky. Většina variant 

uvažuje pouze se dvěma nástupními hranami výhledově nutnými pro Os Tábor – Jihlava, 

které ale dostačují i pro současný provoz. Varianty, které navrhují tři nástupní hrany např. 

pro případ mimořádností raději upřednostní „plnohodnotnou“ nástupní hranu, která nebude 

klást omezení pouze na úvraťové jízdy. 

12.8. Ohodnocení a porovnání variant 

Pro porovnání variant byla stanovena vlastní metodika s číselným hodnocením vybraných 

parametrů. Pro hodnocení jsou použita čísla od 0 nebo od 1 do 3 odstupňovaná 

po 0,25 až po 1 (podle konkrétního parametru). Jako lepší jsou vždy považovány nižší 

hodnoty. V posledním sloupci jsou započteny další individuální klady nebo zápory dané 

varianty neuvedené v jiných sloupcích. 

Seznam parametrů s metodikou jejich hodnocení je uveden v tomto seznamu:  

• A: odhad nákladů na realizaci (1 = nejnižší, 3 = nejvyšší), 

• B: počet nástupních hran (1 = tři a více nástupních hran, 2 = dvě nástupní hrany), 

• C: pohodlí a přístup pro cestující – výšky nástupních hran, délka přístupové cesty, 

ztracené spády apod. (1 = nejlepší, 3 = nejhorší), 

• D: bezpečnost pro cestující (1 = nejvyšší, 3 = nejnižší), 

• E: rychlosti v předjízdných kolejích (1 = zvýšeny, 2 = zachovány), 
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• F: počet dlouhých předjízdných kolejí pro nákladní vlaky – nejsou započteny koleje, 

kde by vlak stál přes centrální úrovňový přechod a koleje, kde by stojící vlak snížil počet 

nástupních hran na méně než 2 (1 = tři koleje, 2 = dvě koleje, 3 = jedna a méně kolejí), 

• G: nákladový obvod – dnešní kolej 7 a vykládka vozů u boční rampy (1 = zachována, 

2 = omezena, 3 = zrušena), 

• H: nákladový obvod – dnešní kolej 7a (1 = prodloužena, 2 = zachována, 3 = zrušena), 

• I: souhrnná provozní hlediska – zachování současných jízd pro osobní vlaky, operabilita 

pro mimořádnosti, celkový počet kolejí, délky nástupních hran apod. (1 = nejlepší, 

3 = nejhorší), 

• J: odhad nákladů na údržbu – odvíjí se od počtu kolejí, nástupišť, realizace podchodu 

apod. (1 = nejnižší, 3 = nejvyšší), 

• K: dopad na přírodu – rozšíření kolejiště mimo současný rozsah, zásahy do řeky 

Jihlava, rybníku apod. (1 = není, 3 = výrazný), 

• L: individuální kalkulace – započteny jsou případné další poznatky, které nebyly 

dostatečně vyjádřeny předchozími parametry (uvedeny mohou být kladné i záporné 

hodnoty). 

Výsledné bodové ohodnocení variant je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka 26: Ohodnocení variant. 

Varianta A B C D E F G H I J K L 

Stav 0 1 3 3 2 2 1 2 2 2,75 1 0,5* 

0A 0,5 2 2,5 1 2 2 1 2 2,5 2,5 1 0,5* 

0B 0,75 1 2 1 2 2 1 2 2 2,75 1 0,5* 

1A 1,5 2 1 2 1 3 1 2 2,25 1 1,25  

1B 2 2 1 2 1 3 1 1 2 1,5 1,25  

2A 1,5 2 1 1,5 1 3 3 2,25 2,25 1 1,25 1** 

2B 2 2 1 1,5 1 3 3 1 2 1,5 1,25 1** 

2C 1,5 2 1 1,5 1 3 2 2 2,5 1 1,25  

2D 2 2 1 1,5 1 3 2 1 2,25 1,5 1,25  

3A 2,75 2 1 2 1 2 1 2 1,75 1,5 1,25  

3B 3 2 1 2 1 2 1 1 1,5 2 2,5  

4A 2,75 2 1 1,5 1 2 2 2 2 1,5 1,25  

4B 3 2 1 1,5 1 2 2 1 1,75 2 1,25  

5A 2,75 2 2,5 1 1 2 1 2 1,75 2,5 1,25 0,5* 

5B 3 1 2 1 1 2 2 2 1 2,75 1,25 0,5* 
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* Penalizace za umístění dlouhých kolejí pro nákladní vlaky před výpravní budovu (zakrývají 

výhled od dopravní kanceláře na zbytek kolejiště). 

** Penalizace za absenci napojení plánované koleje do areálu správy tratí. 

V následující tabulce je provedeno srovnání jednotlivých variant. V jednotlivých sloupcích jsou 

uvedeny: 

• 2: sumy pro jednotlivé varianty bez započtení nákladů (součet sloupců B až L), 

nižší = lepší,   

• 3: sumy se započtením nákladů (součet sloupců A až L), nižší = lepší, 

• 4: teoretické přínosy vypočtené jako sloupec dva „suma bodů bez nákladů“ varianty 

Stav mínus „suma bodů bez nákladů“ varianty na příslušném řádku, vyšší = lepší, 

• 5: poměry náklady (sloupec A předchozí tabulky) děleno přínosy (sloupec 4 této 

tabulky), nižší = lepší.  

Pro snadnější orientaci jsou hodnoty zvýrazněny barevnými škálami. 

Tabulka 27: Porovnání variant – parametry hodnoceny stejnou vahou. 

1 2 3 4 5 

Varianta 
Suma bodů 

Přínosy 
Náklady  

/ přínosy bez nákladů včetně nákladů 

Stav 20,25 20,25   

0A 19,00 19,50 1,25 0,40 

0B 17,25 18,00 3,00 0,25 

1A 16,50 18,00 3,75 0,40 

1B 15,75 17,75 4,50 0,44 

2A 19,25 20,75 1,00 1,50 

2B 18,25 20,25 2,00 1,00 

2C 17,25 18,75 3,00 0,50 

2D 16,50 18,50 3,75 0,53 

3A 15,50 18,25 4,75 0,58 

3B 16,00 19,00 4,25 0,71 

4A 16,25 19,00 4,00 0,69 

4B 15,50 18,50 4,75 0,63 

5A 17,50 20,25 2,75 1,00 

5B 16,50 19,50 3,75 0,80 
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Při zpracování tabulky bylo zjištěno, že tabulka nemusí zcela objektivně hodnotit skutečné 

přínosy jednotlivých variant. Všechny parametry jsou totiž ohodnoceny stejnou vahou, ale je 

vhodné provést porovnání variant i s rozdílnou vahou jednotlivých parametrů.  

Navržené váhy pro jednotlivé parametry jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka 28: Navržené váhy pro jednotlivé parametry. 

Parametr A B C D E F G H I J K L 

Váha 1 0,6 0,6 1 0,7 0,9 0,7 0,3 1 0,6 1 1 

 

V následující tabulce je uvedeno porovnání variant stejným způsobem jako v Tabulce 27 se 

započítáním různé váhy posuzovaných parametrů podle Tabulky 28. 

Tabulka 29: Porovnání variant – parametry hodnoceny rozdílnou vahou. 

1 2 3 4 5 

Varianta 
Suma bodů 

Přínosy 
Náklady  

/ přínosy bez nákladů včetně nákladů 

Stav 15,05 15,05   

0A 13,70 14,20 1,35 0,37 

0B 12,45 13,20 2,60 0,29 

1A 12,60 14,10 2,45 0,61 

1B 12,35 14,35 2,70 0,74 

2A 14,58 16,08 0,48 3,16 

2B 14,25 16,25 0,80 2,50 

2C 13,05 14,55 2,00 0,75 

2D 12,80 14,80 2,25 0,89 

3A 11,50 14,25 3,55 0,77 

3B 12,50 15,50 2,55 1,18 

4A 11,95 14,70 3,10 0,89 

4B 11,70 14,70 3,35 0,90 

5A 12,50 15,25 2,55 1,08 

5B 11,70 14,70 3,35 0,90 

 

Při porovnání tabulek 27 a 29 je zřejmé, že i při váženém hodnocení parametrů jsou výsledky 

víceméně podobné. Celkově je potřeba brát tabulky s rezervou, protože např. sloupce přínosy 

nezohledňují v jakých bodech k přínosu dochází a v jakých může dojít naopak ke zhoršení. 
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V tabulce 29 by ale toto mělo být alespoň částečně korigováno rozdílnou váhovou hodnotou 

parametrů (důležitější parametry mají větší váhu). 

Dále je vhodné se zamyslet nad tím, jestli je vůbec správné hodnotit např. zhlaví pro současné 

jízdy na obě trati 225 a 227 pro vlaky osobní dopravy, když výhledově bude zřízena Kostelecká 

spojka a tyto vlaky na trať 227 přes stanici vůbec jezdit nebudou. Spojka může být realizována 

např. za 10 – 15 let přičemž rekonstrukce stanice by nejspíše proběhla v podobném časovém 

období. Případně může být rekonstrukce stanice dokonce podmíněna současnou stavbou této 

spojky. 

Při pohledu na tabulky 27 a 29 se zdají jako největší „propadáky“ varianty 2A a 2B. Ty jsou 

především zatíženy zrušením nákladového obvodu a boční rampy. Pokud by ale bylo 

rozhodnuto o tom, že nákladový obvod není potřebný, a tedy nebylo jeho zrušení hodnoceno, 

vycházely by tyto varianty výrazně lépe. 

Dále se budeme zabývat výsledky z tabulky 29. Z jednotlivých sloupců je patrné, že výsledky 

se liší podle toho, na jaký sloupec se zaměříme.  

Pokud budeme uvažovat součet bodů bez nákladů (sloupec 2), respektive přímo teoretické 

přínosy proti současnému stavu (sloupec 4), vychází nejlépe varianty 3A (poloostrovní 

nástupiště a posun koleje 1 více vlevo), 3B (poloostrovní jednostranné a vnější nástupiště, 

posun koleje 1 více vlevo a rozšíření kolejiště) a 5B (ostrovní nástupiště v posunuté poloze 

a vnější nástupiště u výpravní budovy).  

Pokud budeme uvažovat pouze poměr nákladů a přínosů (sloupec 5), jeví se podle 

předpokladu jako nejlepší varianty 0A a 0B s pouhou modernizací nástupišť.  

Varianty 0A a 0B, ale přinášejí pouze přínosy v bezpečnosti a bezbariérovosti pro cestující. 

Finální výběr varianty je tedy třeba rozhodnout podle toho, zda chceme stanici modernizovat 

„za co nejmenší peníze“ nebo „s co největším přínosem,“ případně vybrat „něco mezi.“ 

Na základě uvedených faktů byla k dalšímu rozpracování vybrána Varianta 3A, která by měla 

přinést jeden z největších přínosů a poměr cena / výkon je mezi ostatními variantami průměrný. 

Varianta 3A počítá pouze s dvěma nástupními hranami a spíše s útlumem osobní dopravy, 

který nastane po zřízení Kostelecké spojky. Naopak podporuje nákladní dopravu díky dvěma 

dlouhým předjízdným kolejím v sudé skupině a zachování nákladového obvodu. Oproti 

variantám s ostrovním nástupištěm poskytne cestujícím kratší a pohodlnější přístup 

na nástupiště. Přístup přes centrální úrovňový přechod nepředstavuje vzhledem 

k očekávaným obratům cestujících bezpečnostní problém, a navíc bude doplněn VZPK 

(což je nutné i vzhledem k plánovanému řízení stanice z Jihlavy nebo CDP Praha). 
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13. Rozpracování Varianty 3A 

Kapitola byla zpracována na základě znalostí získaných během studia a s pomocí technických 

norem,28 117 118 119 doporučené literatury120 121 a dalších souvisejících dokumentů.122 123 

13.1. Situace 

Situace navrženého řešení stanice je rozdělena na dvě samostatné přílohy P4-1 Situace 

Varianty 3A – část 1 a P4-2 Situace Varianty 3A – část 2. 

13.2. Výsledné dopravní schéma stanice 

Dopravní schéma je přiloženo jako samostatná příloha P4-3 Výsledné dopravní schéma 

stanice. 

13.3. Popis řešení 

Jak již bylo nastíněno v kapitole s návrhy variant modernizace, řešení varianty 3A pracuje 

v části stanice s posunem hlavní dopravní koleje vlevo ve směru staničení a realizací dvou 

dlouhých kolejí pro nákladní dopravu v sudé skupině. Kolej 1 je ve výsledném řešení posunuta 

o 6 metrů vlevo oproti současnému stavu. Posun je navržen v přímé v batelovském záhlaví 

a zhlaví a dále ve stanici do začátku oblouku v km 77,518. Posun koleje vyžaduje úpravu 

předcházejícího oblouku v batelovském záhlaví. 

Úpravy začínají na konci trojice oblouků propojených inflexními body v dnešním staničení 

km 76,591 – 77,228. První z oblouků je beze změn, pro druhý oblouk je zachována první 

přechodnice a poloha kružnicové části, která je drobně zkrácena kvůli novému řešení druhé 

přechodnice. Ta začíná o cca 2 m dříve oproti dnešnímu stavu a končí inflexním bodem, kde je 

navázána přechodnice třetího, zcela nově řešeného oblouku. Tento třetí oblouk (a jeho 

přechodnice) spojuje současné směrové vedení a novou, o 6 m posunutou, polohu koleje 1. 

Oblouk je řešen zvětšením poloměru (ze 320 m na 500 m) pro zajištění dostatečné délky 

kružnicové části oblouku pro vložení obloukové výhybky. Ta je umístěna za prvním mostem 

přes řeku Jihlava v km 71,166. Oblouková výhybka, se směrem odbočení vpravo, je oproti 

dnešnímu stavu výrazně posunuta proti směru staničení a posunuje začátek zhlaví. Účelem je 

prodloužení staniční délky kolejí 2 a 4. Výhybka pro rychlost 50 km/h v odbočné větvi vyhovuje 

při I = 59 mm. 

Za odbočnou větví výhybky 1 je umístěna výhybka 2, která odbočnou větev rozděluje na koleje 

2 a 4. V koleji 2 je umístěno kolejové S (oblouky R1 a R3) pro dosažení osové vzdálenosti 5 m 

mezi kolejemi 1 a 3. Oblouková výhybka a oblast za ní je v převýšení 60 mm – vzestupnice 

pro vyrovnání kolejnicových pásů jsou umístěny co nejdříve za výhybkou 2, aby v obloucích 

R2 a R3 již nebylo opačné převýšení nebo se postupně blížilo nule. 
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V hlavní koleji je pro snížení nákladů výhybka 3 umístěna až za druhým mostem přes řeku 

Jihlava (u kolejí 1 a 3 není délka klíčová). Osové vzdálenosti všech kolejí v navazující přímé 

části stanice jsou 5 m.  

V km 77,518 začíná oblouk R5 o poloměru 400 m s převýšením 70 mm, které je zvoleno tak, 

aby nebylo dosaženo velkého přebytku převýšení pro stojící nebo se rozjíždějící vlaky. 

Oblouky v kolejích 2 a 4 jsou řešeny jako soustředné s přechodnicemi pro zachování osové 

vzdálenosti 5 m, ale mají rozdílné převýšení (pouze 30 mm). Pomocí těchto oblouků se koleje 

1 a 2 vrací do své původní nezměněné polohy v přímé části stanice. 

V oblouku R7 v koleji 4 je umístěna jednostranná oblouková výhybka do koleje 6 s převýšením 

30 mm (pro rychlost 40 km/h v odbočné větvi vyhovuje při I = 57 mm). Začátek vzestupnice 

pro vyrovnání kolejnicových pásů je umístěn co nejdříve v přímé za výhybkou. V koleji 6 je pak 

navržen oblouk R9 o poloměru 490 m s uměle prodlouženou přechodnicí pro zachování osové 

vzdálenosti 5 m v co nejdelším úseku, a postupně v něm klesá převýšení na 0 (předpokládá 

se spíše stání vlaků nebo jízda pomalejší rychlostí než 40 km/h).  

Oblouk R8 v koleji 3 je s oblouky R5 – R7 nesoustředný, s poloměrem 420 m a převýšením 

40 mm. Pomocí tohoto oblouku se postupně zvyšuje osová vzdálenost mezi kolejemi 1 a 3 

na 9,04 metru v přímé části stanice (před výpravní budovou). Poloměr oblouku je zvolen 

s ohledem na zachování osové vzdálenosti minimálně 5 m na všech místech mezi kolejí 

3 a manipulační kolejí 5a (dříve 7a), která je nezměněna. Ihned za obloukem je umístěna 

kolejová spojka pro rychlost 40 km/h do manipulačních kolejí a nákladového obvodu.  

Nákladový obvod a manipulační koleje zůstávají, kromě nové polohy spojky, ve své původní 

poloze. Zachována je boční rampa a skladiště a obě kusá zakončení kolejí 5 a 5a. V koleji 5 

je pomocí výhybky 7 navrženo zapojení nové koleje do areálu správy tratí.  

V původním návrhu bylo uvažováno o umístění spojky mezi kolejemi 3 a 5 pro jízdu 

do zmíněného areálu bez úvratě – od tohoto záměru je upuštěno a je navrženo řešení, 

které kopíruje současnou spojku. To umožňuje navrhnout výhybky s menším úhlem odbočení, 

a velkorysejší oblouk R11 v koleji 3. 

Mezi kolejemi 1 a 3 je umístěno oboustranné poloostrovní nástupiště s délkou nástupních hran 

100 m. Nástupiště je v osové vzdálenost 1,67 m od sousedních kolejí (popř. 1,68 m u oblouku 

R11). Základní šířka nástupiště je 5,7 m a je dodržena na cca 73 m nástupiště. U oblouku R11 

se šířka nástupiště postupně zužuje na 5,119 m. V čele nástupiště je umístěna šikmá rampa 

šířky 2 m se sklonem 1 : 12, za kterou následuje centrální přechod šířky 2,5 m. Přístup 

na nástupiště je řešen tak, aby i na vzdálenější hraně centrálního přechodu byla dodržena 

vzdálenost 3 m od osy koleje 3. Nástupiště je konstrukce H130 nebo L130 s výškou nástupní 

hrany 550 mm nad temenem kolejnic. Povrch nástupiště je pevný, ve vzdálenosti 800 mm 
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od nástupištní hrany je umístěna vodící linie šířky 400 mm s funkcí varovného pásu 

z kontrastního materiálu šířky 150 mm.  

Za obloukem R11 se postupně zmenšuje osová vzdálenost kolejí 1 a 3 a výhybkou 9 se kolej 

3 napojuje zpět do průběžné traťové koleje. V sudé skupině jsou až do zhlaví mezi všemi 

kolejemi konstantní osové vzdálenosti 5 m. Koleje 6 a 4 se pak postupně připojují do koleje 2, 

kterou v těchto místech již lze označit jako hlavní kolej pro trať 227.  

Za výhybkami 9 a 10 je umístěna dvojitá kolejová spojka pro rychlost 50 km/h, za kterou již 

nejsou provedeny další změny oproti současnému stavu.  

Za poslední výhybkou 13 v koleji 1 v km 78,289 je dodržena mezipřímá 12,5 m a není 

ponechána rezerva pro případné úpravy oblouku za stanicí. Oblouk je součástí trojice oblouků 

spojených inflexními body, přičemž přechodnice přiléhající ke stanici je ze všech šesti 

přechodnic nejdelší (délka 63,89 m a n = 13,3). Výrazně omezující pro úpravu rychlosti jsou 

jiné přechodnice (např. druhá přechodnice stejného oblouku má pouze 50,59 m) 

nebo železniční přejezd. TES48 pro zvýšení rychlosti navrhuje využít parametry blíží se 

limitním hodnotám I = 100 / 130 mm a nlim = 6) a další zvýšení rychlosti alespoň na konstantní 

profil 70 km/h není proveditelné bez přeložení úseku do nové polohy. 

V dnešním km 78,0 je navržen návrat k původní soustavě staničení (úsek 77,9 – 78,0 má délku 

103,5 m). Staničení trati 227 není ovlivněno. 

Vlečka do Kosteleckých uzenin zůstává beze změn. 

13.4. Staniční koleje 

V souladu s dopravním zatížením a koncepcí používání jednotlivých tvarů kolejnic126 jsou 

navrženy kolejnice tvaru 49E1, upevnění je bezpodkladnicové pružné a pražce betonové. 

Alternativně, zejména v předjízdných kolejích, lze použít regenerované kolejnice. 

V ponechané části kolejí 1 a 2 může být zachován svršek z roku 2019 – regenerované 

kolejnice R65, pokud je jejich stav vyhovující. Manipulačních kolejí se modernizace netýká. 

Ve stanici je navrženo 5 dopravních kolejí a jedna kolej manipulační (rozdělená na dvě části). 

Seznam kolejí je uveden v následující tabulce. Užitečná délka kolejí je měřena mezi 

uvedenými body a v praxi bude nutné odečíst prostor pro umístění návěstidel, technologii 

zabezpečovacího zařízení apod.  

Ve sloupci „odhad“ je užitečná délka snížena o 30 m. Pro realizaci ETCS bude nejspíše nutné 

užitečné délky v některých kolejích (v závislosti na rychlosti v navazující koleji nad 60 km/h, 

sklonových poměrech, zvolené koncepci řešení…) zkrátit minimálně až o dalších 65 m 

(snížení celkem o 95 m)127 – orientační hodnoty jsou uvedeny ve sloupci „ETCS.“ Je třeba 

připomenout, že zmíněný dokument je pouze přechodnou verzí implementace ETCS 
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a detailnější řešení nyní zpracovává zatím nedokončená studie.128 Ve výkresu situace 

a výsledném dopravním schématu jsou proto uvedeny pouze pracovní hodnoty měřené 

mezi námezníky. 

Tabulka 30: Délky navržených staničních kolejí a jejich vymezení. 

Kolej 

číslo 
Určení 

Rychlost 

[km/h] 

Užitečná 

délka [m] 
Způsob měření 

Už. dl.  

odhad [m] 

Už. dl.  

ETCS [m] 

1 dopravní 70 / 75* 719 
námezník výh. 3 

námezník výh. 9 
689 689 

3 dopravní 60 725 
námezník výh. 3 

námezník výh. 9 
695 630 

5 manipul. 40 104 
začátek výh. 6 

kusé ukončení 
104 104 

5a manipul. 40 211 
kusé ukončení 

námezník výh. 6 
211 211 

7 manipul. 30 54 
kusé ukončení 

námezník výh. 7 
54 54 

2 dopravní 50 / 55 / 60** 861 
námezník výh. 2 

námezník výh. 10 
831 766 

4 

(celá) 
dopravní 50 857 

námezník výh. 2 

námezník výh. 10*** 
827 762 

část 

4a 
dopravní 50 412 

námezník výh. 2 

začátek výh. 4 
382 317 

část 

4b 
dopravní 50 305 

námezník výh. 4 

námezník výh. 8 
275 275 

6 dopravní 40 / 50° 303 
námezník výh. 4 

námezník výh. 8 
273 273 

* Profil V130 = 75 km/h. 

** V100 = 55 km/h a V130 = 60 km/h pouze pro vjezdy a odjezdy směr Třešť (trať 227). 

*** Blokuje obě výhybky 4 a 8 a tím přístup na kolej 6. 

° V = 50 km/h pouze pro vjezdy a odjezdy směr Třešť (trať 227). 

Koleje 2 a 4 jsou navrženy tak, aby vyhovovaly pro délku vlaků 740 m i po případném vlivu 

zavedení ETCS. V koleji 4 se počítá se stáním vlaku přes výhybku 8 a zablokování koleje 6, 
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v opačném případě by musela být užitečná délka koleje zkrácena o cca 60 m a kolej by 

po zavedení ETCS již nevyhovovala pro vlaky délky 740 m. 

Na řešeném úseku je nově navrženo 12 oblouků, jejich posouzení pro uvažované rychlosti je 

v následující tabulce. Pro koleje 1 a 2 (navazující traťové úseky) jsou uvažovány již výhledové 

rychlosti pro profily V100 a V130 (pro současné oblouky jsou v situaci ponechány hodnoty 

rychlosti pro současný stav). 

Tabulka 31: Navržené oblouky ve stanici – posouzení jízdních parametrů. 

Označení 
Poloměr 

[m] 

D 

[mm] 

Rychlost 

[km/h] 

I  

[mm] 

E  

[mm] 

R0 500 60 

0 

50 

70 

75* 

 

 

56 

73 

 

60 

1 

 

R1 1 000 → 0 50 30  

R2 450 → 0 50 66  

R3 1 000 0 50 30  

R4 610 0 60 70  

R5 400 70 

0 

70 

75* 

 

75 

96 

70 

 

 

R6 395 30 

0 

50 

55 

60* 

 

45 

52 

69 

30 

 

 

R7 390 30 

0 

40 

50 

 

19 

46 

30 

 

 

R8 420 40 
0 

60 

 

62 

40 

 

R9 490 0 40 39  

R10 150 0 30 71  

R11 600 0 60 71  

R12 500 0 
40 

50 

38 

59 

 

* Profil V130 v navazujícím úseku trati. 
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Geometrické parametry navržených oblouků jsou uvedeny v následujících třech tabulkách. 

Tabulka 32: Navržené oblouky ve stanici – geometrické parametry, část I. 

           Označení 

Parametr 
 R0 R1 R2 R3 

R [m] 250 500 1000 450 1000 

D [mm] 135 60 → 0 → 0 0 

α [°] 49,625527 17,157076 1,227743 5,603698 1,637012 

L [m] 287,356 188,45 21,428 44,011 28,571 

T1 [m] 147,356 93,311 10,714 22,023 14,287 

T2 [m] 155,370 96,304 10,714 22,023 14,287 

α0 [°] 33,393883 12,719383 1,227743 5,603698 1,637012 

Li [m] 145,708 110,998 21,428 44,011 28,571 

typ přechod. 1 neměněno klotoida    

𝜏1 [°] neměněno 2,031271    

Lk1 [m] neměněno 35,452    

n1 neměněno 8,441    

A1 neměněno 133    

m1 [m] neměněno 0,105    

Xs1 [m] neměněno 17,725    

Xk1 [m] neměněno 35,448    

Yk1 [m] neměněno 0,419    

typ přechod. 2 neměněno klotoida    

𝜏2 [°] 9,140718 2,406423    

Lk2 [m] 79,768 42,0    

n2 9,090 10,0    

A2 141 145    

m2 [m] 1,060 0,147    

Xs2 [m] 39,850 20,999    

Xk2 [m] 79,565 41,993    

Yk2 [m] 4,234 0,588    
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Tabulka 33: Navržené oblouky ve stanici – geometrické parametry, část II. 

           Označení 

Parametr 
R4 R5 R6 R7 R8 

R [m] 610 400 395 390 420 

D [mm] 0 70 30 30 40 

α [°] 4,764262 46,991853 46,991853 46,991853 46,991853 

L [m] 50,723 377,065 372,657 368,247 367,268 

T1 [m] 25,316 198,497 196,170 193,841 194,595 

T2 [m] 25,316 198,497 196,170 193,841 193,420 

α0 [°] 4,764262 39,97312 39,928832 39,883694 43,881511 

Li [m] 50,723 279,065 275,271 271,48 321,668 

typ přechod. 1  klotoida klotoida klotoida klotoida 

𝜏1 [°]  3,509366 3,531511 3,55408 1,637022 

Lk1 [m]  49,0 48,693 48,384 24,0 

n1  10,0 9,937 9,874 10,0 

A1  140 139 137 100 

m1 [m]  0,250 0,250 0,250 0,057 

Xs1 [m]  24,497 24,343 24,189 12,0 

Xk1 [m]  48,982 48,675 48,365 23,998 

Yk1 [m]  1,0 1,0 1,0 0,229 

typ přechod. 2  klotoida klotoida klotoida klotoida 

𝜏2 [°]  3,509366 3,531511 3,55408 1,47332 

Lk2 [m]  49,0 48,693 48,384 21,60 

n2  10,0 9,937 9,874 9,0 

A2  140 139 137,0 95,0 

m2 [m]  0,250 0,250 0,250 0,046 

Xs2 [m]  24,497 24,343 24,189 10,80 

Xk2 [m]  48,982 48,675 48,365 21,599 

Yk2 [m]  1,0 1,0 1,0 0,185 
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Tabulka 34: Navržené oblouky ve stanici – geometrické parametry, část III. 

           Označení 

Parametr 
R9 R10 R11 R12 

R [m] 490 150 600 500 

D [mm] → 0 0 0 0 

α [°] 14,939690 7,278234 4,763642 5,194429 

L [m] 145,116 19,054 49,885 45,330 

T1 [m] 64,645 9,540 24,957 22,681 

T2 [m] 81,213 9,540 24,957 22,681 

α0 [°] 12,910952 7,278234 4,763642 5,194429 

Li [m] 110,416 19,054 49,885 45,330 

typ přechod. 1     

𝜏1 [°]     

Lk1 [m]     

n1     

A1     

m1 [m]     

Xs1 [m]     

Xk1 [m]     

Yk1 [m]     

typ přechod. 2 klotoida    

𝜏2 [°] 2,028738    

Lk2 [m] 34,70    

n2 32,833    

A2 130    

m2 [m] 0,102    

Xs2 [m] 17,349    

Xk2 [m] 34,695    

Yk2 [m] 0,410    
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13.5. Výhybky, výhybkové konstrukce a výkolejky 

Seznam výhybek a jejich parametrů je uveden v následující tabulce. Způsob přestavování 

výhybek je uveden později v kapitole Staniční zabezpečovací zařízení. 

Tabulka 35: Seznam výhybek v navrženém řešení. 

Číslo Typ Kolej. 
Úhel 

odboč. 

R 

odboč. 

Směr 

odboč. 

Umíst. 

přesta

v. 

Pražce 
Přímá 

[km/h] 

Odboč. 

[km/h] 

1 Obl-j 49 1 : 12 500*   -I P p b 70** 50 

2 J 49 1 : 11 300 P p b 50 50 

3 J 49 1 : 12 500    -I L l b 70** 60 

4 Obl-j 49 1 : 12 500***-I P p b 50 40 

5 J 49 1 : 9 190 L l b 60 40 

6 J 49 1 : 9 190 L l b 40 40 

7 J 49 1 : 7,5 190    -I P l b 40 30 

8 J 49 1 : 11 300 P l b 40° 50 

9 J 49 1 : 12 500    -I P p b 70** 60 

10 J 49 1 : 11 300 L l b 50°° 50 

11 J°°° 49 1 : 11 300 P l b 70** 50 

12 J°°° 49 1 : 11 300 L p b 55 50 

13 J°°° 49 1 : 11 300 L p b 70** 50 

14 J°°° 49 1 : 11 300 P l b 55 50 

* Transformace na 500 / 249,567. 

** Rychlost V130 = 75 km/h. 

*** Transformace na 390 / 218,615. 

° Rychlost V = 50 km/h pouze pro vjezdy a odjezdy směr Třešť (trať 227). 

°° Rychlost V100 = 55 km/h a V130 = 60 km/h pouze pro vjezdy a odjezdy směr Třešť (trať 227). 

°°° Výhybka v kombinaci – DKS49-1:11-300. 

13.6. Nástupiště 

Navrženo je jedno nástupiště mezi kolejemi 1 a 3. Nástupiště je poloostrovní, bezbariérově 

přístupné centrálním přechodem. Centrální přechod je umístěn na odjezdové vlakové cestě. 

Nástupiště již bylo popsáno v kapitole 13.3. Shrnutí základních parametrů nástupiště je ještě 

jednou uvedeno v následující tabulce. 
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Tabulka 36: Navržená nástupiště. 

 I. nástupiště 

Typ mimoúrovňové 

Přístup úrovňový 

Nástupní hrany oboustranné 

U koleje 1 a 3 

Staničení od [km] 77,970 

Staničení do [km] 78,066 

Délka [m] 100 

Výška nástup. hrany [mm] 550 

Šířka [m] 5,119 – 5,7 

Konstrukce H130 / L130 

 

13.7. Staniční zabezpečovací zařízení 

Staniční zabezpečovací zařízení je podle dnešních standardů 3. kategorie. Řízení stanice je 

z JOP a výhledově umožněno dálkově. Stavění všech výhybek je ústřední (lze uvažovat 

o ručním přehazování výhybky 7 do areálu správy tratí). 

Centrální přechod je ovládaný strojvedoucím pomocí rádiového nebo jiného dálkového 

ovladače. Výhledově možná bude nutná vazba VZPK na staniční a traťové zabezpečovací, 

respektive ETCS – kromě odjezdového návěstidla L3 může být teoreticky vyžadováno 

umístění krycího návěstidla ve vzdálenosti minimálně 50 m před bližší hranou přechodu.  

Umístění návěstidel v situaci je výhradně pro potřeby orientace v jejich číslování, ale je 

předběžně řešeno podle aktuálních pokynů pro realizaci ETCS. Pro umístění návěstidla L3 je 

vyloučení ohrožujících vlakových cest řešeno pomocí zabezpečovacího zařízení – 

při postavení vlakové cesty ze směru Batelov do koleje 3 dojde ke krátkodobému omezení 

rychlosti v koleji 1 na 60 km/h.  

Definitivní polohu návěstidel a koncepci zabezpečovacího zařízení nelze jednoznačně určit 

vzhledem k zatím nejasnému vývoji podoby ETCS. Teoreticky lze uvažovat i o úplné absenci 

návěstidel v závislosti na úrovni ETCS a předpokládaném datu realizace modernizace. 

Seznam návěstidel a navržená světelná rychlostní soustava je v následujících dvou tabulkách. 

Uvedena nejsou seřaďovací návěstidla v záhlavích stanice.  
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Tabulka 37: Navržená návěstní soustava, část I. 

           Návěstidlo 

Součást P
ř 

L
 

L
 

S
 2

 

S
 4

 

S
 1

 

S
 3

 

L
c
 4

 

S
c

 4
 

S
c

 6
 

S
e

 2
 

S
e

 3
 

L
 4

 

L
 6

 

Indikátor horní              

Žlutá horní              

Zelená              

Červená              

Bílá              

Žlutá dolní              

Modrá              

Indikátor dolní  5 5 5        5 5 

 

Tabulka 38: Navržená návěstní soustava, část II. 

           Návěstidlo 

Součást L
 1

 

L
 3

 

L
 2

 

S
 

P
ř 

S
 

T
S

 

P
ř 

T
S

 
Indikátor horní        

Žlutá horní        

Zelená        

Červená        

Bílá        

Žlutá dolní        

Modrá        
Indikátor dolní 5 5 5 5  5  

13.8. Obsazení kolejí 

V přílohách P5-1 Obsazení dopravních kolejí – nový stav, pracovní den ráno a P5-2 Obsazení 

dopravních kolejí – nový stav, pracovní den odpoledne jsou zobrazeny příklady obsazení 

kolejí. Rozsah provozu je převzat ze současného stavu. Ve výhledu do stanice již nebudou 

zajíždět zeleně vyznačené vlaky (Kostelecká spojka). 



145 
 

13.9. Odhad investičních nákladů 

Náklady jsou orientačně stanoveny dle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni 

studie proveditelnosti a záměru projektu, vstupní údaje pro výpočet byly vzaty na základě 

zpracované podrobnosti dokumentace nebo odborným odhadem.  

Do ceny je započtena instalace ETCS pro staniční koleje, kromě kolejí 5 a 5a. Započteny jsou 

nové kolejnice 49E1 pro všechny dopravní koleje, kromě ponechaných úseků kolejí 1 a 2 

s regenerovaným svršek z roku 2019. 

Uvažovány nejsou přeložky nebo nové instalace vedení vysokého a nízkého napětí, optických 

kabelů a dalších inženýrských sítí. 

Rámcový odhad investičních nákladů včetně rozpočtové rezervy, vedlejších nákladů na stavbu 

(průzkumy a geodetická měření, dokumentace apod.) a rizikové složky je minimálně 

480 milionů korun při cenové úrovni 2021 a minimálně 550 milionů korun při cenové úrovni 

2030 (odhad doby realizace). 
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14. Závěr 

Náplní diplomové práce bylo navrhnout modernizaci železniční stanice Kostelec u Jihlavy, 

která se nachází na tratích 225 a 227. Práce se zprvu věnovala popisu širších geografických 

souvislostí jako je poloha stanice vzhledem k přiléhajícím obcím a základní údaje o nich.  

Následně byly obsáhle zpracovány kapitoly o tratích 225 a 227. Popsán byl současný stav 

těchto tratí, jejich historie i související výhledové stavby. Provedena byla důsledná analýza 

současného stavu stanice. Popsán byl vztah stanice vůči zmíněným tratím, historie stanice, 

řešení kolejiště, nástupišť nebo zabezpečovacího zařízení. Popsány byly i výhledové stavby. 

Provedeno bylo i místní šetření (24. 4. 2021), při kterém byla pořízena fotodokumentace a byl 

ověřen skutečný stav stanice.  

V následující části práce byly popsány dopravní vztahy do Kostelce a návaznosti na další 

druhy dopravy. Na tuto kapitolu plynule navázal rozbor osobní a nákladní dopravy.  Zpracován 

byl současný provoz i výhledový provoz ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. 

Podkladem byly informace od Správy železnic, Kraje Vysočina, Ministerstva dopravy a dále 

veřejně dostupné internetové zdroje. Nedílnou součástí bylo i shrnutí ochrany přírody v okolí 

stanice.  

Na základě předchozích kapitol byly identifikovány nedostatky a problematická místa 

ve stanici. Celkově bylo konstatováno, že stanice neplní svoji funkci zcela špatně. Přesto byly 

identifikovány nedostatky, především v oblasti nástupišť, které je vhodné upravit – především 

s přihlédnutím k výhledovým stavbám a výhledovému provozu. 

Shrnutí těchto nedostatků společně se současným stavem stanice a okolních tratí, 

výhledovými stavbami a současným i výhledovým provozem posloužilo jako podklad 

pro stanovení základní koncepce modernizace stanice. Koncepce stanovila nebo prověřila 

možnosti úprav nástupišť, staničních kolejí, přesunu nákladového obvodu nebo rozšíření 

kolejiště mimo současný rozsah. 

V souladu s koncepcí pak bylo navrženo 14 variant nebo jejich podvariant. Varianty byly řešeny 

v rozsahu základního textového popisu a dopravního schématu, které ilustruje především 

změny oproti současnému stavu. Prověřeny byly i další možnosti modernizace, které ale jako 

samostatné varianty již rozpracovány nebyly. 

Pro následné porovnání byla vytvořena vlastní metodika. Bylo určeno 12 parametrů s různou 

váhou, jako jsou finanční náročnost realizace a údržby, provozní hlediska nebo přístup pro 

cestující. Jednotlivé varianty byly ohodnoceny a následně byly výsledné hodnoty různými 

způsoby porovnány.  
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S přihlédnutím k výsledkům tohoto porovnání, ale i dalším předpokladům, byla k dalšímu 

rozpracování vybrána varianta 3A, která přináší jedny z největších přínosů a oproti ostatním 

variantám průměrné náklady. Varianta poskytuje optimální řešení z hlediska finanční 

náročnosti, její proveditelnosti i splnění stanovených požadavků. Zavrhnuta naopak byla 

varianta s nejnižšími náklady, ale zároveň poměrně nízkými přínosy. 

Varianta 3A byla rozpracována do situace v měřítku 1 : 1 000, výsledného dopravního 

schématu a souhrnné technické zprávy. 

Navržené řešení modernizuje stanici v souladu se současnými standardy a trendy v moderní 

železniční dopravě a zároveň v souladu s příslušnou legislativou, normami a dalšími 

souvisejícími dokumenty.  

Ve výsledném řešení je přihlédnuto k výhledovému provozu, který počítá se snížením objemu 

osobní dopravy ve stanici, a navrženy proto jsou pouze dvě nástupní hrany. Oproti tomu je 

naopak zrušen podchod, který znesnadňoval přístup na nástupiště a stanice je nyní 

pro cestující bezbariérově dostupná, pohodlná a zároveň stále bezpečná. 

Prodlouženy jsou naopak koleje pro nákladní dopravu, které i po jejich zkrácení kvůli 

výhledové instalaci ETCS, budou dosahovat užitečné délky větší než 740 metrů podle 

dnešních standardů pro nákladní vlaky. Ve stanici se také podařilo zachovat nákladový obvod 

v současné poloze a bylo navrženo zapojení nové koleje do areálu správy tratí.  

Parametry staničních kolejí, rychlostí v nich a parametry navržených oblouků byly zvoleny tak, 

aby vyhovovaly pro projíždějící i zastavující vlaky. Zvolené řešení neomezuje rozvoj železniční 

sítě a provozu do dalších let. 

Součástí všech kapitol práce jsou schémata, obrazová dokumentace a fotodokumentace 

a k práci jsou přiloženy další samostatné přílohy. 

Závěrem lze s čistým svědomím říci, že práce je vhodná jako podklad pro podrobnější studie 

nebo další stupně dokumentace modernizace železniční stanice Kostelec u Jihlavy. 
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15. Seznam příloh 

15.1. Tištěná verze 

Číslo přílohy  Název přílohy 

P1-1    Přehledná situace stanice – současný stav 

P1-2    Dopravní schéma stanice – současný stav 

P2-1    Obsazení dopravních kolejí – současný stav, pracovní den ráno 

P2-2    Obsazení dopravních kolejí – současný stav, pracovní den odpoledne 

P3-0A   Dopravní schéma stanice – Varianta 0A 
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P3-1A    Dopravní schéma stanice – Varianta 1A 
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P3-3A    Dopravní schéma stanice – Varianta 3A 
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P3-4B    Dopravní schéma stanice – Varianta 4B 

P3-5A    Dopravní schéma stanice – Varianta 5A 
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P4-1   Situace Varianty 3A – část 1 

P4-2   Situace Varianty 3A – část 2 

P4-3   Výsledné dopravní schéma stanice 

P5-1   Obsazení dopravních kolejí – nový stav, pracovní den ráno 

P5-2   Obsazení dopravních kolejí – nový stav, pracovní den odpoledne 

15.2. Elektronická verze 

Číslo přílohy  Název souboru 

P1-1   P1_1_Prehledna_situace_stav 

P1-2   P1_2_Dopravni_schema_stav 

P2-1 a P2-2  P2_Obsazeni_koleji_stav 

P3-0A až P3-5B P3_Dopravni_schemata_Navrhy 

P4-1    P4_1_Situace_cast_1 

P4-2   P4_2_Situace_cast_2 

P4-3   P4-3_Vysledne_dopravni_schema 

P5-1 a P5-2  P5_Obsazeni_koleji_nove  
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18. Popis použitých podkladů a použitý software 

Jako podklad pro vypracování práce bylo použito velké množství různorodých knižních 

a elektronických zdrojů, které byly řádně citovány a jsou vypsány v následující kapitole. 

Základem pro analytickou část práce byla především Účelová železniční mapa a další oficiální 

podklady vydávané Správou železnic jako jsou například Staniční řád stanice, Tabulky 

traťových poměrů, pasporty železničních tratí nebo schémata kolejišť.  

V návrhové části byly rovněž důležitým prvkem české technické normy a další dokumenty 

týkající se železničního provozu a navrhování železničních staveb vydávané Správou železnic. 

Důležitou roli sehrálo i místní šetření, při kterém byl zjištěn skutečný stav železniční stanice, 

zjištěny další detaily o stanici a pořízena fotodokumentace přesahující počet 150 snímků. 

Některé z těchto fotografií jsou součástí textové části práce. 

Pro samotné zpracování textové části práce byl použit textový editor Microsoft 365 Word. 

Výpočty složitějších rovnic byly provedeny pomocí tabulkového kalkulátoru Microsoft 365 

Excel. Některé jednodušší obrázky byly buď přímo získány z citovaných zdrojů nebo upraveny, 

popř. zcela vytvořeny, v programu CorelDRAW X7. Složitější a více editované obrázky 

a samostatné přílohy jako situace současného stavu, dopravní schémata jednotlivých variant, 

obsazení kolejí a situace Varianty 3A byly vytvořeny ve studentské verzi programu Autodesk 

Civil 3D 2020. Při zpracování návrhové části práce a rozpracování jedné z variant byla využita 

nadstavba tohoto programu RailCAD. 
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