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1 ÚVOD 

1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY  

Název stavby: Rekonstrukce traťového úseku Kunovice – Staré Město u Uherského 
Hradiště v km 2,9 – 6,0 

Druh stavby: Dopravní, rekonstrukce 

Zadavatel: Ústav železničních konstrukcí a staveb 
 Vysoké učení technické v Brně 
 Fakulta stavební se sídlem Veveří 331/95, Brno 602 00 

Místo stavby: Číslo trati; 341, km 2,9 – 6,0; úsek mezi mostem přes řeku Moravu a 
železniční stanicí Staré Město u Uherského Hradiště 

Katastr: Katastrální území Staré Město u Uherského Hradiště 

Okres: Uherské Hradiště 

Kraj: Zlínský kraj 

Projektant: Tomáš Malý 

Vedoucí projektu: Ing. Miroslava Hruzíková 

1.2 PODKLADY A LITERATURA  

Podkladem pro vypracování bakalářské práce je geodetické zaměření tratě. Práce je 
provedena dle ČSN 73 6360-1, podle předpisů SŽDC S3 Železniční svršek a S4 Železniční 
spodek a také dle vzorových listů železničního spodku. 

1.3 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  

V rámci bakalářské práce navrhněte úpravu geometrických parametrů koleje a rekonstrukci 
železničního svršku v traťovém úseku Kunovice – Staré Město u Uherského Hradiště. Úsek 
začíná v km 2,9 napojením na železniční most a končí v oblouku v km 6,0. V rámci práce 
předpokládejte obnovu odvodnění tratě a navrhněte technologii práce. Pokud to bude možné, 
navrhněte zvýšení stávající rychlosti. 

1.4 PŘEDEPSANÉ PŘÍLOHY  

Licenční smlouva o zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací 
1. Průvodní a technická zpráva 
2. Situace 1:1000 
3. Podélný řez 1:2000/200 
4. Vzorové příčné řezy 1:50 
5. Výkaz výměr 
6. Technologie práce 
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2 STÁVAJÍCÍ STAV  

2.1 POPIS ŘEŠENÉHO ÚSEKU 

Železniční trať Kunovice – Staré Město u Uherského Hradiště se nachází ve Zlínském kraji 
v okrese Uherské Hradiště a společně s částí Vlárské dráhy je označena číslem 341. 
Provozovatelem trati je Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC). Délka trati z Kunovic do 
Starého Města u UH je 7 km. Jedná se o jednokolejnou neelektrifikovanou trať traťové třídy 
C3 (maximální hmotnost na nápravu 20 t, maximální hmotnost na běžný metr vozidla 7,2 t/m) 
o normálním rozchodu 1435 mm. 

Podkladem pro návrh rekonstrukce je geodeticky zaměřený úsek trati v km 2,7 až 6,0. Na 
tomto úseku se v datovém podkladu nacházejí zaměřené příčné řezy v rozestupech přibližně 
25 m. V jednotlivých řezech jsou zaměřeny hrany a paty svahů, hrany a paty kolejového lože 
a osa koleje. Dále jsou zaměřeny rohy konstrukcí tělesa železničního spodku (mosty, 
přejezdy, propustky atd.), stromy v blízkosti trati a různá zařízení sloužící traťovému provozu. 
U všech zaměřených bodů se nachází poznámky s popisem zaměřeného bodu a s informací o 
nadmořské výšce. 

Z geodetického zaměření trati jsou zřejmé nedostatky s ohledem na geometrické parametry 
a prostorové uspořádání koleje. Pro získání většího povědomí o celkovém stavu trati byla 
realizována pochůzka v daném úseku a to směrem od stanice Staré Město u UH do stanice 
Uherské Hradiště (proti směru staničení trati). Prohlídkou byly mimo jiné zjištěny tyto 
nedostatky - zanesený zpevněný příkop s rozbitými betonovými panely, zarostlé nezpevněné 
příkopy trávou a křovinami, nedostatečná tloušťka kolejového lože zhruba na třetině úseku, 
částečně znečištěné kolejové lože, v jednotlivých místech také nadměrné ojetí kolejnic, nebo 
popraskané betonové pražce (přibližně 20 %). 

Z těchto důvodů je navržena rekonstrukce zájmového úseku trati - vyrovnání geometrických 
parametrů koleje (geometrické uspořádání, konstrukční uspořádání a poloha koleje) a obnova 
odvodnění. Zároveň je kladen důraz na využití stávajícího zemního tělesa. Z tohoto důvodu 
jsou na mnohých místech připuštěny jen minimální příčné a výškové posuny nově navrhované 
trasy. 

V úseku se nachází dva železniční přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem, přičemž 
při prohlídce bylo zjištěno, že již probíhá instalace zabezpečení světelnou signalizací 
a závorami. 

Dále je trať vedena přes jeden ocelový most s plnostěnnými hlavními nosníky s dolní 
prvkovou mostovkou s dřevěnými mostnicemi a jeden železobetonový deskový most 
s průběžným kolejovým ložem. 

Část trati je sevřena monolitickými železobetonovými opěrnými zídkami, které se napohled 
zdály být v dobrém stavu a tak projekt počítá se zachováním těchto zídek. Na místě ovšem 
nebylo možno zjistit hloubku založení těchto zídek a detailnější stav konstrukce. 

Trať je na dvou místech křížena účelovou komunikací, jež obsluhuje nedalekou 
zahrádkářskou osadu a sídlo firmy. Po dobu rekonstrukce a přerušení provozu na přejezdech 
bude možná objízdná trasa podél řeky Moravy. 
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Pod krátkým ocelovým mostem prochází potok Salaška, který je pravostranným přítokem 
Moravy. Trať se dále kříží se slepými rameny řeky Moravy a svým tělesem je přehrazuje. 
Tyto vodní objekty jsou mezi sebou propojeny několikery propustky vedenými příčně v patě 
vysokého náspu. 

Křížení s inženýrskými sítěmi bylo prohlídkou zjištěno v podobě dvou křížení s nadzemním 
vedením vysokého napětí a jednom křížení s nadzemním vedením nízkého napětí. Vodiče 
elektrického proudu jsou však v bezpečné výšce nad tratí a tak není žádným způsobem 
omezena práce speciálních vozidel. Jelikož křížení nejsou zaznačená v datovém podkladu a 
není známa jejich přesná poloha, tak je dále nebudu uvádět.  

Souběžně s železniční tratí je v části vedena cyklostezka a v části asfaltová, posléze také 
polní, cesta. Těleso je vedeno převážně v náspu, na který přiléhá pole. Ve třech kratších 
úsecích je trasa vedena v blízkosti soukromých pozemků chatařů a firem. 

2.2 SMĚROVÉ POMĚRY 

Traťová rychlost: 60 km/h po celém úseku 

Přesné směrové vedení stávajícího stavu nebylo zjištěno. K dispozici jsou jen geodeticky 
zaměřené body v přibližných příčných řezech zhruba po 25 m, přičemž je zaměřena osa 
koleje. 

2.3 SKLONOVÉ POM ĚRY 

Přesné výškové vedení stávajícího stavu nebylo zjištěno. K dispozici jsou jen geodeticky 
zaměřené body v přibližných příčných řezech zhruba po 25 m, přičemž je zaměřena niveleta 
temene kolejnice (v obloucích s převýšením niveleta temene kolejnice nepřevýšeného pásu). 
Při prohlídce bylo po trati napočítáno pět sklonovníků, které přibližně odpovídají průběhu 
nivelety TK původního stavu v datovém podkladu. 

2.4 ŽELEZNI ČNÍ SVRŠEK 

Prohlídkou bylo zjištěno, že se na vybraném úseku nachází bezstyková kolej s kolejnicemi 
tvaru S 49 (v obloucích malých poloměrů, na mostě) a tvaru R 65 (převážně v přímých) 
s žebrovými podkladnicemi S 4 (R 4) a pravděpodobně svěrkami ŽS 4 na betonových 
pražcích SB 8P. 

V blízkosti ocelového mostu a na začátku úseku (za ocelovým mostem před řeku Moravu) 
jsou použity pražce dřevěné. Do úseku na jeho začátku v km 2,9 zasahuje dilatační zařízení 
mostu a z části také pojistné úhelníky. 

Dilatační zařízení bude po skončení rekonstrukce vráceno na původní místo, stejně tak budou 
na stejných místech použity dřevěné pražce. 

2.5 ŽELEZNI ČNÍ SPODEK 

O pražcovém podloží nejsou k dispozici žádné bližší informace. 
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2.5.1 ODVODNĚNÍ  
 
V zájmovém úseku trati se nachází převážně nezpevněné příkopy, často trojúhelníkového 
tvaru sloužící spíše podélně vedené pozemní komunikaci. Příkopy jsou na některých místech 
zanesené a zcela zarostlé křovinami. Přibližně na třetině úseku vedeného v náspu nejsou 
znatelné žádné odvodňovací prvky. 

Přibližně od kilometru 3,7 až po kilometr 3,9 je zřízen zpevněný pravostranný příkop 
z betonových desek. Betonové desky jsou rozbité, příkop je zanesený a má nevyhovující 
podélný sklon, proto se s následným využitím betonových desek do příkopu nepočítá. 

V případě nalezení trativodního potrubí nebo jiných odvodňovacích konstrukcí v průběhu 
provádění prací bude posouzeno, zda budou tyto konstrukce ponechány jejich dosavadní 
funkci a nebo se odstraní. 

2.5.2 PROPUSTKY 
 
V kilometru 3,9 se nachází propustek, který ústí do kanalizace. Jeho funkčnost nebylo možno 
zjistit, a proto bude třeba při provádění prací posoudit, jestli je třeba propustek vyčistit, či 
vyměnit.  

Dále se na úseku nacházejí ještě další dva příčné propustky, které slouží k propojení slepých 
ramen řeky Moravy u paty tělesa ve vysokém náspu. Oba propustky se zdály být funkční, a 
proto je navrženo pouze jejich pročištění. 

Tři podélné propustky se nacházejí na pravé straně tělesa ve směru staničení u paty náspu 
přibližně v km 5,20; 5,35 a 5,65 a slouží k odvedení vody z nezpevněného příkopu do 
vodního objektu slepého ramene Moravy. U těchto propustků bude zkontrolována jejich 
funkčnost a případně budou vyčištěny nebo vyměněny. 

2.5.3 STAVBY ŽELEZNI ČNÍHO SPODKU 
 
Staničení je vztaženo k navrhovanému stavu. 
 
Staničení [km] typ konstrukce  popis 

2,917 714 železniční přejezd  křížení s místní účelovou komunikací 
3,350 974 železniční most  ocelový most dl. 11,441 m 
3,554 861 železniční přejezd  křížení s místní účelovou komunikací 
3,705 848 – 3,892 692 zpevněný příkop  pravostranný příkop z betonových desek 
3,892 692 propustek    příčný propustek dl. cca 15 m ústící do 
     kanalizační šachty 
4,309 374 – 4,396 093 opěrná zídka  monolitická ŽB zídka vlevo 
4,310 696 – 4,394 467 opěrná zídka  monolitická ŽB zídka vpravo 
4,348 449 propustek   příčný propustek dl. cca 20 m spojující 
     slepá ramena řeky Moravy 
5,142 588 propustek   příčný propustek dl. cca 35 m spojující 
     slepá ramena řeky Moravy 
5,175 558 – 5,207 051 propustek   podélný propustek dl. 29,710 m 
5,317 502 – 5,346 894 propustek   podélný propustek dl. 27,490 m 
5,641 264 – 5,648 860 propustek   podélná propustek dl. 6,990 m 
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5,931 033 železniční most  betonový most dl. 38,389 m 
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3 NOVĚ NAVRŽENÝ STAV  

3.1 NOVĚ NAVRŽENÝ STAV  

V zájmovém úseku trati jsou nově navržené geometrické parametry koleje dle předpisu 
ČSN 73 6360-1. Projekt obsahuje návrh směrového řešení osy koleje a výškové řešení polohy 
nivelety temene kolejnice (v obloucích u nepřevýšeného kolejnicového pásu). Přechodnice 
směrových oblouků jsou navrženy jako klotoidické (lineární změna křivosti) a vzestupnice 
jsou lineární po celé délce přechodnice. 

Návrh směrového a výškového řešení je proveden s ohledem na minimalizace zemních prací 
při úpravě zemního tělesa. S tímto ohledem je také proveden návrh obnovy odvodnění tratě, 
které je místy komplikované také stísněnými podmínkami, či nedostatkem zaměřených bodů. 

Maximální příčný posun nově navrhované osy od zaměřených bodů činí 87 mm v kilometru 
5,223 635. Maximální výškový posun navrhované nivelety temene kolejnice oproti zaměřené 
výšce původního stavu je v km 4,369 905 o 195 mm směrem dolů a o 159 mm v km 
4,049 928 směrem nahoru. 

Železniční svršek je navržen tak, aby vyhověl podmínkám zřízení bezstykové koleje podle 
předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej. Projektováno je kolejové lože lichoběžníkového tvaru 
v základní šířce 1,700 m od osy koleje. Ve směrových obloucích o poloměrech menších než 
600 m je kolejové lože rozšířeno o 0,050 m na vnější stranu oblouku a v případě poloměrů 
menších než 500 m je ještě provedeno nadvýšení kolejového lože o 0,100 m taktéž na vnější 
straně oblouku. V obloucích poloměrů menších 330 m jsou použity pražcové kotvy. 

Železniční přejezdy nacházející se na rekonstruovaném úseku budou provedeny ze 
zádlažbových prefabrikovaných panelů. 

Není navrhována rekonstrukce mostních objektů. 

3.2 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV  

Rekonstruovaný úsek trati začíná v km 2,9 za dlouhým ocelovým mostem v přímé přes řeku 
Moravu a končí v km 6,0 v oblouku za betonovým mostem přes silnici druhé třídy č. 427.  

Navázání nivelety temene kolejnice je v případě km 2,9 provedeno plynule stejným sklonem 
jako je v předcházející části trati. V případě km 6,0 je navázání provedeno obdobně, jen se 
nevychází z bodů mimo rekonstruovaný úsek, ale z krajních bodů tohoto úseku, a to protože 
geodetické zaměření končí ve staničení kilometru 6,0. Výškové posuny v krajních bodech 
vybraného úseku jsou tedy nulové. 

Směrové napojení je na začátku provedeno vyrovnáním několika zaměřených bodů osy na 
mostě (vedeno v přímé) mimo řešený úsek, čímž je teoreticky vytvořena ideální vstupní tečna. 
V koncové části úseku je z důvodu omezeného obsahu datového podkladu (nejsou zaměřeny 
body za kilometrem 6,0) volen jiný způsob. Kružnicovým obloukem byly vyrovnány krajní 4 
body směrového oblouku v úseku. Tato kružnice dostatečně přesně kopíruje stávající křivost a 
proto je považována za pevný směrový prvek, na který je dále směrové řešení navázáno. 
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3.3 SMĚROVÉ POMĚRY 

Název osy     Kolej č. 1 
Počáteční staničení   km 2,900 000 
Koncové staničení   km 6,002 087 
Délka rekonstruovaného úseku  3002,087 m 
Traťová rychlost   70 km/h v oblouku R1, R2, R3, R4, R5, R6 
 
ZÚ   km 2,900 000                                                                 
      přímá dl. 0,280 m 
ZO   km 2,900 280 

R1 = 1020 m; V = 70 km/h; D = 0 mm; 
I = 57 mm; αs = 4,1676 g; do = 66,773 m  

KO    km 2,967 053 
      přímá dl. 24,903 m 
ZO    km 2,991 956 
      R2 = 1000 m; V = 70 km/h; D = 0 mm;  

I = 58 mm; αs = 4,2117 g; do = 66,157 m  
KO    km 3,058 113 
      přímá dl. 99,940 m 
ZP    km 3,158 053 
      n = 8,24V; Lk = 57,079 m; A = 142; 

m = 0,383 m; T = 81,582 m; klotoida 
ZO    km 3,215 132 
      R3 = 354 m; V = 70 km/h; D = 99 mm; 

I = 65 mm; αs = 19,0719 g; do = 54,244 m 
KO    km 3,269 376 
      n = 6,72V; Lk = 46,537 m; A = 128; 

m = 0,255 m; T = 77,165 m; klotoida 
KP    km 3,315 913 
      přímá dl. 636,792 m 
ZP    km 3,952 705 
      n = 8,80V; Lk = 71,442 m; A = 146; 

m = 0,709 m; T = 153,217 m; klotoida 
ZO    km 4,024 147 
      R4 = 300 m; V = 70 km/h; D = 116 mm; 

I = 77 mm; αs = 47,5034 g; do = 155,864 m 
KO    km 4,180 011 
      n = 7,95V; Lk = 64,538 m; A = 139; 

m = 0,578 m; T = 150,102 m; klotoida 
KP    km 4,244 549 
      přímá dl. 882,289 m 
ZP    km 5,126 838 
      n = 9,93V; Lk = 80,600 m; A = 155; 

m = 0,902 m; T = 787,405 m; klotoida 
ZO    km 5,207 438 
      R5 = 300 m; V = 70 km/h; D = 116 mm; 

I = 77 mm; αs = 151,3284 g; do = 672,818 m 
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KO/ZO   km 5,880 256 
      R6 = 305,168 m; V = 70 km/h; D = 116 mm; 

I = 74 mm; αs = 25,4154 g; do = 121,831 m 
KÚ    km 6,002 087 
 

Příčné posuny osy nově navrženého směrového vedení jsou uvedeny v situaci v jednotlivých 
geodeticky zaměřených řezech, stejně tak ve vzorových příčných řezech. 

Navrhované parametry splňují mezní hodnoty dle ČSN 73 6360-1: 

Pro rychlost 70 km/h 
 převýšení        Dlim = 150 mm 
 sklon lineární vzestupnice      nlim = 6V 
 nedostatek převýšení       Ilim = 100 mm 
 délka kružnicové části oblouku a přímé mezi vzestupnicemi  Llim = 20 m 
 součinitel změny nedostatku převýšení pro lin. přechodnici nI,lim = 4V 
 poloměr oblouku       Rlim = 300 m 
 min. délka mezipřímé oddělující místa náhlé změny křivosti Ls,lim = 0,25V 
 vzdálenost lomů sklonů      Ln,lim = 4V 
 poloměr zaoblení lomu sklonu     Rv,lim = 0,4V2 

3.4 SKLONOVÉ POM ĚRY 

Všechny výšky jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (dále jen B.p.v.) 

Začátek úseku v km 2,900 000 niveleta temene kolejnice ve výšce 181,279 m n.m. B.p.v. 

Konec úseku v km 6,002 087 niveleta temene kolejnice ve výšce 189,881 m n.m. B.p.v. 

Niveleta temene kolejnice je navržena tak, aby co nejpřesněji kopírovala původní stav koleje 
a zároveň byly dodrženy požadavky předpisu ČSN 73 6360-1. 

Výškové posuny jsou uvedeny v podélném sklonu a stejně tak jsou zaznačeny ve vzorových 
příčných řezech. 

3.4.1 NIVELETA TEMENE KOLEJNICE  
 
Staničení [km] výška / sklon  popis (parametry lomu sklonu / délka) 

2,000 000 181,279 m n.m. začátek úseku 
  - 2,12 ‰ délka 32,569 m 
2,933 406 181,208 m n.m. Rv = 3000 m; tz = 2,264 m; yv = 0,001 m 
  - 0,61 ‰ délka 396,259 m 
3,328 827 180,967 m n.m. Rv = 3000 m; tz = 0,100 m; yv = 0,000 m 
  - 0,54 ‰ délka 109,381 m 
3,438 208 180,908 m n.m. Rv = 30000 m; tz = 63,357 m; yv = 0,067 m 
  + 3,68 ‰ délka 614,539 m 
 
4,052 748 183,169 m n.m. Rv = 2000 m; tz = 15,741 m; yv = 0,062 m 
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  - 12,06 ‰ délka 266,004 m 
4,318 752 179,961 m n.m. Rv = 11000 m; tz = 68,158 m; yv = 0,211 m 
  + 0,33 ‰ délka 484,875 m 
4,803 627 180,121 m n.m. Rv = 16000 m; tz = 84,214 m; yv = 0,222 m 
  + 10,86 ‰ délka 475,214 m 
5,278 840 185,281 m n.m. Rv = 10000 m; tz = 20,173 m; yv = 0,020 m 
  + 6,82 ‰ délka 369,665 m 
5,655 720 187,852 m n.m. Rv = 10000 m; tz = 11,434m; yv = 0,007 m 
  + 9,11 ‰ délka 280,000 m 
5,928 505 190,337 m n.m. Rv = 3000 m; tz = 23,243 m; yv = 0,090 m 
  - 6,39 ‰ délka 71,495 m 
6,002 087 189,881 m n.m. konec úseku 
 
V km 3,350 974 se nachází železniční most přes potok Salaška. Tento most je ocelový 
s prvkovou mostovkou s dřevěnými příčníky a je jím proto pevně dána niveleta v daném 
místě. Z tohoto důvodu je ve staničení 3,438 208 km umístěn lom sklonu, který je půdorysně 
vzdálen 109,381 m od následujícího lomu sklonu.  

Normou udávaná mezní hodnota pro půdorysnou vzdálenost lomů sklonů pro rychlost 
70 km/h (4*V = 280 m) dále nebylo možno dodržet v případě lomu sklonu ve staničení 
4,052 748 km. Jeho umístění si vyžádala snaha o minimalizaci zemních prací a zachování 
stávajících opěrných zídek. 

Poloměry oskulačních kružnic zakružovacích oblouků jsou taktéž voleny s cílem 
minimalizovat výškové posuny nově navrhovaného výškového řešení vzhledem ke 
stávajícímu stavu a tím snížit objem zemních prací. 

3.5 ŽELEZNI ČNÍ SVRŠEK 

 V celé délce rekonstruovaného úseku je navržená bezstyková kolej (BK) spolu s opatřeními 
pro provedení BK, kterými jsou rozšíření a nadvýšení kolejového lože a montáž pražcových 
kotev. 

3.5.1 SESTAVA ŽELEZNI ČNÍHO SVRŠKU 
 
Navrženo je pružné upevnění na pražcích minimální délky 2,400 m. Počítá se s využitím 
regenerovaných pražců SB 8P s podkladnicovým upevněním typu KS. 

- kolejnice 49E1 
- svěrka Skl 12 
- pražec SB 8P 
- žebrové podkladnice S4pl 

Doporučuji také zvážit možnost použití pražců B 03 (bezpodkladnicový typ upevnění W 14). 

Na ocelovém mostě s dřevěnými mostnicemi ve staničení 3,350 974 km bude ponechán 
stávající typ upevnění. 

Rozdělení pražců navrženo d (611 mm). 
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3.5.2 KOLEJOVÉ LOŽE  
 
Tvar kolejového lože je lichoběžníkový se základní šířkou v úrovni úložné plochy pražců 
1,700 m od osy koleje na obě strany (v tabulce označeno jako základní tvar). Svahy 
kolejového lože jsou ve sklonu 1:1,25. Pro kolejové lože bude použit štěrk frakce 31,5/63 mm 
v tloušťce minimálně 0,350 m pod ložnou plochou pražce v místě nepřevýšeného 
kolejnicového pásu. 

Ve směrových obloucích R < 600 m dochází k rozšíření kolejového lože v úrovni úložné 
plochu pražců na vnější straně oblouku na hodnotu 1,750 m a v případě R < 500 m se 
k tomuto rozšíření přidává také nadvýšení ve vrcholu kolejového lože o hodnotu 0,100 m. 

Staničení [km] tvar kolejového lože popis 

2,900 000 – 3,191 788 KL tvaru „a“  základní tvar 
3,191 788 – 3,198 535 KL tvaru „b“  rozšíření na vnější straně oblouku o 5 cm 
3,198 535 – 3,282 908 KL tvaru „c“  na vnější straně oblouku se KL rozšíří 
     o 5 cm a nadvýší se o 10 cm 
3,282 908 – 3,288 409 KL tvaru „b“  rozšíření na vnější straně oblouku o 5 cm 
3,288 409 – 3,988 426 KL tvaru „a“  základní tvar 
3,988 426 – 3,995 571 KL tvaru „b“  rozšíření na vnější straně oblouku o 5 cm 
3,995 571 – 4,205 826 KL tvaru „c“  na vnější straně oblouku se KL rozšíří 
     o 5 cm a nadvýší se o 10 cm 
4,205 826 – 4,212 280 KL tvaru „b“  rozšíření na vnější straně oblouku o 5 cm 
4,212 280 – 5,167 142 KL tvaru „a“  základní tvar 
5,167 142 – 5,175 203 KL tvaru „b“  rozšíření na vnější straně oblouku o 5 cm 
5,175 203 – 6,002 087 KL tvaru „c“   na vnější straně oblouku se KL rozšíří 
     o 5 cm a nadvýší se o 10 cm 

3.5.3 PRAŽCOVÉ KOTVY  
 
Z důvodů zvýšení stability proti příčnému posunu pražce u bezstykové koleje ve směrových 
obloucích poloměrů R < 330 m budou instalovány pražcové kotvy na každém třetím pražci. 
 
Staničení [km]     popis 

4,017 653 – 4,185 878 R < 330 m  pražcové kotvy na každém 3. pražci 
5,200 111 – 6,002 087 R < 330 m  pražcové kotvy na každém 3. Pražci 

3.6 ŽELEZNI ČNÍ SPODEK 

Návrh úpravy železničního spodku je proveden dle předpisu SŽDC S4 Železniční spodek. 
Sklony svahů tělesa železničního spodku jsou navrženy v poměru 1:1,5 v místech, kde se 
buduje nový svah. V ostatních případech se zachovává sklon původního svahu tělesa. 

Tam, kde ve stávající stavu u paty náspu není vytvořena lavička, se nově nebude projektovat. 
Sklony svahů i šířka tělesa mají dostatečnou rezervu nad minimální hodnoty připuštěné 
normou. Dále je těleso již zkonsolidované a nehrozí podmáčení paty svahu a narušení stability 
povrchovou vodou. 
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3.6.1 KONSTRUKČNÍ VRSTVA  
 
V celém úseku rekonstrukce bude provedena konstrukční vrstva ze stěrkodrti frakce 0/32 mm 
v minimální tloušťce 0,150 m a to z důvodu ochrany pláně zemního tělesa před nepříznivými 
účinky mrazu (viz příloha). 

3.6.2 ODHUMUSOVÁNÍ A OHUMUSOVÁNÍ   
 
Odhumusování bude provedeno dle potřeby u stávajících nezpevněných příkopů, které jsou 
zanesené a zarostlé vegetací, a také v místech vytvoření svahů nových příkopů a to do výšky 
0,500 m nade dnem příkopu. Humusová vrstva se předpokládá tloušťky 0,100 až 0,200 m. 

Ohumusování se provede rozprostřením ornice a osetím travním semenem v tloušťce 0,15 m 
všude tam, kde dojde stavebními pracemi k porušení stávajícího ohumusování. Bude 
provedeno od hrany konstrukční vrstvy k patě náspu. 

Ohumusování se provede také v případech nově vytvořených svahů příkopů. V případě 
nezpevněných příkopů bude ohumusování začínat ve vzdálenosti 0,500 m nade dnem příkopu. 
U zpevněných příkopů začne ohumusování hned u hrany tvarovky. 

3.6.3 PŘECHOD TĚLESA ŽELEZNI ČNÍHO SPODKU NA MOSTNÍ KONSTRUKCI  
 
Mostní objekt v km 5,931 033 je téměř nový a byl postaven v roce 2009. Předpokládá se, že 
v přechodových oblastech za opěrami mostu jsou vytvořené přechodové klíny a proto je 
navržena pouze zesílená konstrukce pražcového podloží (ZKPP). 

ZKPP je projektována ze stejného materiálu jako konstrukční vrstva tedy ze štěrkodrti frakce 
0/32 mm v tloušťce 0,500 m a v délce 17 m na obou stranách mostu. 

Ocelový most ve staničení 3,350 974 km je o poznání starší, ale přesto se zdá být v dobrém 
stavu. Proto nepředpokládám jeho rekonstrukci. U tohoto mostu bude zřízen přechodový klín 
délky 7,000 m ze štěrkodrti frakce 0/32 mm a to po vrstvách tloušťky maximálně 0,300 m, 
které se budou postupně hutnit. ZKPP bude provedena na celé délce přechodového klínu a za 
ním bude vytvořen výběh ZKPP délky 5,000 m s ukončením ve sklonu 1:1. Celkové délka 
ZKPP tedy bude 12,000 m s tloušťkou konstrukční vrstvy 0,500 m. 

3.6.4 PODROBNÝ POPIS PLÁNĚ TĚLESA ŽELEZNI ČNÍHO SPODKU, ZEMNÍ PLÁN Ě A TĚLESA 
 
Pláň tělesa železničního spodku je vodorovná. Minimální vzdálenost hrany pláně tělesa žel. 
spodku od osy koleje je 3,000 m v přímé. V oblouku s převýšením koleje 30 až 79 mm je 
minimální vzdálenost vnější hrany pláně tělesa žel. spodku 3,100 m a při převýšení koleje 
80 mm a větším je minimální vzdálenost vnější hrany 3,200 m. 

Staničení [km] délka  popis 

2,900 000 – 3,175 350 275,350 m min š. pl. těl. žel. sp. 3,000 m na obě strany 
3,175 350 – 3,204 177 28,872 m  min. vzdálenost vpravo od osy 3,100 m 
3,204 177 – 3,278 307 7,413 m  min. vzdálenost vpravo od osy 3,200 m 
3,278 307 – 3,301 811 23,504 m  min. vzdálenost vpravo od osy 3,100 m 
3,301 811 – 3,971 181 669,370 m  min š. pl. těl. žel. sp. 3,000 m na obě strany 
3,971 181 – 4,001 975 30,794 m  min. vzdálenost vpravo od osy 3,100 m 
4,001 975 – 4,200 040 198,065 m min. vzdálenost vpravo od osy 3,200 m 
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4,200 040 – 4,227 858 27,818 m  min. vzdálenost vlevo od osy 3,100 m 
4,227 858 – 5,147 682 919,824 m min š. pl. těl. žel. sp. 3,000 m na obě strany 
5,147 682 – 5,182 424 34,742 m  min. vzdálenost vlevo od osy 3,100 m 
5,182 424 – 6,002 087 819,663 m min. vzdálenost vlevo od osy 3,200 m 

 
V místech, kde šířka pláně tělesa žel. spodku nevyhovuje těmto podmínkám, se provede 
rozšíření svahovými stupni, na které se ve sklonu 1:1,5 dosype štěrkodrť frakce 0/32 mm. 
Rozšíření bude vytvořeno podle vzorových listů železničního spodku. 

Staničení [km] délka   popis 

3,436 200 – 3,490 426 54,226 m  rozšíření vlevo od osy koleje 
3,690 545 – 3,762 022 71,477 m  rozšíření vpravo od osy koleje 

Pokud je zřízeno odvodnění pomocí příkopových žlabů, pak je víko těchto žlabů v úrovni 
pláně tělesa žel. spodku. Musí být dodržena minimální vzdálenost žlabu od osy koleje 
2,350 m.  

Vodorovná pláň tělesa žel. spodku je tvořena konstrukční vrstvou, která je na zemní pláni 
uložena v jednostranném příčném sklonu 5 % (skloněná zemní pláň). Konstrukční vrstva 
začíná pod patou kolejového lože v tloušťce 0,150 m a svažuje se až k okraji zemního tělesa. 

Staničení [km] sklon   směr sklonu zemní pláně pod KL 

2,900 000 – 3,350 974 5 %   pravostranný 
3,350 974 – 5,126 838 5 %   levostranný 
5,132 838 – 6,002 087 5 %   pravostranný 
 
Levostranný sklon klesá zprava doleva a pravostranný sklon klesá zleva doprava. K první 
změně sklonu zemní pláně dochází v místě ocelového mostu s prvkovou mostovkou. Druhá 
změna sklonu pláně bude provedena v úseku délky 6 m přímkovou zborcenou plochou a to od 
začátku přechodnice (mezi staničeními výše). 

Staničení [km] délka   popis 

2,900 000 – 3,350 974 450,974  m  vzdálenost začátku konstrukční vrstvy 
     vlevo od osy koleje 2,400 m 
3,350 974 – 3,952 705 601,731 m  vzdálenost začátku konstrukční vrstvy  
     vpravo od osy koleje 2,400 m 
3,952 705 – 4,024 147 71,442 m  lineární změna ze 2,400 m po 2,850 m 
       vpravo od osy koleje 
4,024 147 – 4,180 011 155,864 m  vzdálenost začátku konstrukční vrstvy 
     vpravo od osy koleje 2,850 m 
4,180 011 – 4,244 549 64,538 m  lineární změna ze 2,850 m po 2,400 m 
       vpravo od osy koleje 
4,244 549 – 5,126 838 882,289 m  vzdálenost začátku konstrukční vrstvy  
     vpravo od osy koleje 2,400 m 
     (neplatí v místě opěrných zdí) 
5,126 838 – 5,132 838 6,000 m   konstrukční vrstva v celé šířce pláně 
5,132 838 – 5,207 438 74,6 m   lineární změna ze 2,400 m po 2,850 m 
       vlevo od osy koleje 
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5,207 438 – 6,002 087 794,649 m  vzdálenost začátku konstrukční vrstvy

    vlevo od osy koleje 2,850 m  

Převážná část úseku železniční trati je vedena na zemním tělese v náspu. Zemní těleso zbylé 
části úseku má tvar odřezu.  

Staničení [km] délka   tvar zemního tělesa 

2,900 000 – 3,597 656 697,656 m  násep 
3,597 656 – 3,998 594 400,938 m  odřez 
3,998 594 – 6,002 087 2003,493 m  násep 

3.7 ODVODNĚNÍ 

K odvodnění železničního tělesa jsou použity zpevněné příkopové tvarovky TZZ5, příkopové 
žlaby UCB 0 a UCB 1, dále také nezpevněné příkopy lichoběžníkového tvaru a rigol (mělký 
zpevněný příkop) z tvarovek TZZ4. 

Povrchová voda je sváděna do potoka Salaška, do kanalizační sítě, nebo ústí volně na terén. 

Úsek trati v km 4,309 374 – 4,396 093 je sevřený monolitickými železobetonovými opěrnými 
zídkami. V tomto úseku je levostranná zemní pláň ve sklonu 5 % v celé šířce mezi zídkami. 
Ne zemní pláni je konstrukční vrstva štěrkodrti frakce 0/32 v minimální tloušťce 0,150 m. 
V levé opěrné zídce po směru staničení budou v úrovni zemní pláně vyvrtány odvodňovací 
otvory o průměru minimálně 0,120 m v rozestupech maximálně 5 m a do nich se osadí PVC 
trubky o průměru 0,100 m tak, aby jejich konec přesahoval alespoň 0,400 m za vnějším 
okrajem betonové zídky, případně z přilehlého terénního svahu. Vzniklá spára se vyplní 
mrazuvzdornou spárovací hmotou. Vnitřní strana zídky bude opatřena hydroizolačním 
nátěrem. 

3.7.1 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY UCB 0 A UCB 1 
 
Příkopové žlaby budou z vnější strany opatřeny hydroizolačním nátěrem. Pro uložení žlabu je 
třeba výkop o šířce 1,600 m. Svahy výkopu budou provedeny ve sklonu 5:1. Žlab se uloží 
doprostřed na podkladní beton C12/15 tloušťky 0,150 m a bude z obou stran zasypán 
nepropustným materiálem do výšky odvodňovacích otvorů ve stěně žlabu (použije se lomová 
výsevka frakce 0/4 mm). Na nepropustnou vrstvu materiálu se umístí filtrační geotextílie a 
zbytek výkopu se zasype štěrkodrtí frakce 0/32 mm. Příčné spáry mezi jednotlivými žlaby 
budou ošetřeny mrazuvzdornou spárovací hmotou. 

Při ukládání žlabů musí být dodrženy následující podmínky. Hrana žlabu musí být ve 
vzdálenosti nejméně 2,350 od osy koleje. Pláň tělesa žel. spodku musí být minimálně 0,350 m 
nade dnem žlabu a odvodňovací otvory musí být minimálně 0,150 m nade dnem. 

Staničení [km] popis 

3,765 083 – 3,827 632 pravostranný příkop délky 62,549 m – UCB 0 
 Je napojený v počátečním staničení na příkopovou tvárnici TZZ 5 

a pokračuje v koncovém staničení příkopovým žlabem UCB 1. 
Výška dna v počátečním staničení je 180,819 m n.m. a do 
koncového staničení klesá ve sklonu 2,5 ‰ do výšky 180,662 m 
n.m.. 
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3,827 632 – 3,890 141 pravostranný příkop délky 62,509 m – UCB 1 
 Je napojený v počátečním staničení na předcházející prvek a 

v koncovém staničení vyúsťuje do příčného propustku. Výška dna 
v počátečním staničení je 180,662 m n.m. a klesá do koncového 
staničení ve sklonu 2,5 ‰ do výšky dna 180,506 m. 

 
Přechod mezi zpevněným příkopem a příkopovým žlabem bude vydlážděn lomovým 
kamenem ukládaným do betonu. 

3.7.2 PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE TZZ4  A TZZ5 
 
Příkopové tvárnice budou uloženy na podkladní beton C12/15 tloušťky 0,100 m a příčné 
spáry budou vyplněny cementovou maltou MC 10. Při ukládání musí být dodržena vzdálenost 
mezi dnem tvárnice a plání tělesa žel. spodku minimálně 0,500 m. Horní hrana tvárnice musí 
ležet pod úrovní vyústění zemní pláně. 

Staničení [km] popis 

3,101 778 – 3,349 421 pravostranný příkop délky 247,643 m – TZZ5 
 Příkop v počátečním staničení ve výšce 177,737 m n.m. navazuje 

na nezpevněný příkop a dále klesá ve sklonu 2,5 ‰ do výšky 
177,118 m n.m., kde je vyústěn do vodního toku 

3,359 029 – 3,517 862 pravostranný rigol délky 158,833 m – TZZ4           
odvádí dešťovou vodu ze svahu 

 Staničení začíná ve výšce 178,462 m n.m. a stoupá sklonem 5 ‰ 
do výšky 179,262 m n.m. (vyústěn do vodního toku) 

3,597 597 – 3,892 191 levostranný příkop délky 294,594 m – TZZ5 
 Příkop začíná s výškou dna 173,661 m n.m. a klesá ve sklonu 

2,5 ‰ do koncového staničení, kde má výšku dna 178,925 m 
n.m.. V tomto místě je zaústěn do kanalizace  

3,724 943 – 3,765 083 pravostranný příkop délky 40,140 m – TZZ5 
 V začátku příkopu je výška dna 180,919 m n.m. a dále klesá do 

výšky dna 180,819 m n.m., kde příkop pokračuje žlabem UCB 0. 
4,391 309 – 4,666 295 levostranný příkop délky 274,986 m – TZZ5 
 Výška dna v počátečním staničení je 176,227 m n.m.. Příkop 

stoupá do staničení 4,579 257 do výšky 177,066 m n.m. ve sklonu 
3,05 ‰. Na začátku příkopu je provedeno vyústění do slepého 
ramene Moravy. 

3.7.3 NEZPEVNĚNÉ PŘÍKOPY  
 
Nezpevněné drážní příkopy budou mít základní lichoběžníkový tvar a se sklonem svahů 1:1,5. 
Dno příkopu má šířku 0,400 m a je ve vzdálenosti minimálně 0,150 m od vyústění zemní 
pláně a minimálně 0,500 m od pláně tělesa žel. spodku. 

Staničení [km] popis 

2,937 010 – 3,101 778 pravostranný nezpevněný příkop délky 164,768 m 
 Příkop začíná s výškou dna 178,930 m n.m. a dále klesá sklonem 

7,31 ‰ do konečného staničení do výšky 177,737 m n.m., kde je 
příkop zpevněn tvárnicí TZZ4. 
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3,896 292 – 4,208 750 pravostranný nezpevněný příkop délky 312,458 m 
 Začátek příkopu je ve výšce 180,555 m n.m. a stoupá ve sklonu 

9,05 ‰ do výšky 182,416 m n.m. ve staničení 4,050 730 km. 
Dále klesá do konce st. ve sklonu 12,06 ‰. Příkop ústí do 
příčného propustku na začátku staničení. 

3,898 278 – 4,202 523 levostranný nezpevněný příkop délky 302,245 m 
 Dno příkopu na začátku je ve výšce 179,477 m n.m. a klesá ve 

sklonu 4,00 ‰ do konce ve výšce 178,260 m n.m., kde je 
vyveden na okolní terén. 

3.8 PŘEJEZDY  

Konstrukce železničních přejezdů je volena z prefabrikovaných zádlažbových panelů (jeden 
vnitřní a dva vnější panely). Panely se uloží na průběžné dřevěné opěrky, uložené podél 
kolejnic. Křížení je v obou případech pod úhlem cca 90°. 

Staničení [km] délka stávající konstrukce popis 

2,917 714 4,500 m    4 x zádlažbový panel délky 1,230 m 
3,554 861 6,000 m    5 x zádlažbový panel délky 1,230 m 
 
U přejezdů bude provedena zesílená konstrukce pražcového podloží (ZKPP) s výběhem délky 
5 m na obě strany. Tloušťka ZKPP je 0,500 m.  
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