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Abstrakt 

Studie Hrušovanské spojky se zabývá návrhem přímého spojení mezi železničními stanicemi 

Brno hl .n. a Znojmo tak, aby vlaky nemusely zajíždět do železniční stanice Hrušovany nad 

Jevišovkou. Spojka výrazně zrychlí a zefektivní dopravu mezi výše jmenovanými stanicemi. 

Trať bude jednokolejná. Navrhl jsem celkem 7 možných řešení vedení spojky, z toho jsem 

podrobně vyřešil dvě nejvýhodnější. 

 

Klíčová slova 

Hrušovanská spojka, Železniční stanice, Brno hl. n., Znojmo, Hrušovany nad Jevišovkou, 

trať, varianta, stanice  

  

  

Abstract 

Study of Hrušovany&apos;s Rail Wye deals with design of a direct link between the railway 

stations Brno central station and Znojmo. So that trains do not drive into the railway station 

Hrusovany Jevišovkou.  The clutch should be faster and more efficient connection between 
stations. It will single-railway line. I designed a total of 7 variant, of which I am solve two 
best. 
 

Keywords 
Hrušovanská clutch, railway station, Brno central station, Znojmo, Hrušovany nad 
Jevišovkou, railway line, variant, station 



Bibliografická citace VŠKP 

  
FILO, Martin. Studie Hrušovanské spojky. Brno, 2013. 41 s., 50 s. příl. Bakalářská práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav železničních konstrukcí a staveb. 

Vedoucí práce Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D.. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prohlášení: 
  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny 

použité informační zdroje. 

  

  

  

V Brně dne 24.5.2013  

  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Martin Filo  



Poděkování: 

    Chtěl bych poděkovat hlavně vedoucí mé bakalářské práce Ing. Miroslavě Hrůzikové, Ph.D., 

ale i ostatním členům ústavu železničních staveb a konstrukcí za ochotu a cenné rady při 

zpracování této práce. 

 

MARTIN FILO 



 STUDIE HRUŠOVANSKÉ SPOJKY 

1 

 

 

 

 

 

STUDIE HRUŠOVANSKÉ SPOJKY 

 

PRŮVODNÍ 

A 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

Martin Filo          

  



 STUDIE HRUŠOVANSKÉ SPOJKY 

2 

OBSAH 

1. Základní údaje……………………………………………………………………………………. 4 

2. Požadované cíle…………………………………………………………………………………. 4 

3. Návrhové hodnoty……………………………………………………………………………… 4 

4. Podklady……………………………………………………………………………………………. 5 

5. Stručný popis území…………………………………………………………………………… 5 

6. Stávající železniční tratě…………………………………………………………………….. 5 

7. Stručný popis variant…………………………………………………………………………. 6 

8. Varianta 1…………………………………………………………………………………………… 11 

 8.1. Směrové řešení……………………………………………………………………. 11 

 8.2. Výškové řešení…………………………………………………………………….. 15 

 8.3. Železniční svršek………………………………………………………………….. 17 

 8.4. Železniční spodek………………………………………………………………… 17 

  8.4.1. Těleso v náspu………………………………………………………. 18 

  8.4.2. Těleso v zářezu……………………………………………………… 19 

 8.5. Objekty…………………………………………………………………………………20 

 8.6. Křížení inženýrských sítí………………………………………………………. 20 

 8.7. Demolice a přeložky komunikací…………………………………………. 21  

9. Varianta 2…………………………………………………………………………………………… 21 

 9.1. Směrové řešení……………………………………………………………………. 21 

 9.2. Výškové řešení…………………………………………………………………….. 24 

 9.3. Železniční svršek………………………………………………………………….. 26 

 9.4. Železniční spodek………………………………………………………………… 26  

 9.5. Objekty…………………………………………………………………………………28 

 9.6. Křížení inženýrských sítí………………………………………………………. 28 

 9.7. Demolice a přeložky komunikací…………………………………………. 28 

 



 STUDIE HRUŠOVANSKÉ SPOJKY 

3 

10. Závěrečná ustanovení………………………………………………………………………. 28 

11. Závěr………………………………………………………………………………………………… 29 

12. Seznam příloh………………………………………………………………………………….. 30 

13. Seznam použitých zdrojů…………………………………………………………………. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 STUDIE HRUŠOVANSKÉ SPOJKY 

4 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 

Název stavby:   HRUŠOVANSKÁ SPOJKA  

Účel dokumentace :   TECHNICKÁ STUDIE 

Místo stavby: OBEC:  HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 

 OKRES:  ZNOJMO 

 KRAJ:  JIHOMORAVSKÝ 

Druh stavby:  DOPRAVNÍ NOVOSTAVBA 

Projektant: MARTIN FILO 

 

 

2. POŽADOVANÉ CÍLE: 

Hlavním cílem Hrušovanské spojky je spojení pro přímou jízdu vlaků mezi žst. Znojmo a Brno 

hl.n., a to z důvodu zrychlení dopravy mezi výše jmenovanými stanicemi. Jedná se tedy o 

spojení železničních tratí  1271 Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou a tratě 2082 Hrušovany 

nad Jevišovkou – Znojmo. Trať bude jednokolejná a navrhována na rychlost 80 km/h.  

 

3. NÁVRHOVÉ HODNOTY 

Návrhová rychlost          -   V = 80 km/h 

Rychlost nákladních vlaků                -    Vnákl.  = 40 km/h 

Nejmenší navržený  poloměr                     -   R = 335  m ( vychází z mezních hodnot   

 návrhových   parametrů ) 

Mezní převýšení                                            -   Dlim = 150 mm  

Mezní nedostatek převýšení                     -   Ilim =  100 mm  

Mezní přebytek převýšení         -   Elim =  80 mm  

Max podélný sklon                                        -   18 0/00 

Mezní poloměr výškových oblouků                    -   Rv = 2600 m 

Užívané výhybky                                            -   J49(60)-1:14-760 ;  Obj49(60)-1:14-760 

 

Při návrhu nejsou překročeny mezní hodnoty. 

Směrové oblouky jsou zde navrženy jako kružnicové s přechodnicemi, oblouky ve výhybce 

potom jako prosté kružnicové bez převýšení. 
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Staničení trasy je uvažováno od 0,000 000 km a to ve směru Znojmo – Střelice. 

 

4. PODKLADY 

- Zájmová oblast je na mapových podkladech č. 34-14-01 a 34-14-06 , měřítka 1:10 000 

(Český úřad geodetický a kartografický).  

- Nákresné přehledy žel. tratí:        1271 – Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou 

                    2082 – Hrušovany nad Jevišovkou – Znojmo  

 

5. STRUČNÝ POPIS ÚZEMÍ 

Hrušovanská spojka se nachází poblíž obce Nový Dvůr jihozápadně od obce Hrušovany nad 

Jevišovkou. Terén v tomto území je převážně rovinatý, tvoří jej zejména zemědělská orná 

půda. Územím protéká řeka Jevišovka a nachází se zde chovný rybník. Geologické poměry 

zeminy v dané lokalitě jsou hlavně čtvrtohorní usazeniny, zejména pak hlíny, spraše, štěrky a 

písky. Území také křižuje pozemní komunikace III. třídy  spojující obec Pravice a obec Nový 

Dvůr, a také některé další účelové komunikace sloužící zejména zemědělským účelům.  

 

 

6. STÁVAJÍCÍ ŽELEZNIČNÍ TRATĚ 

-       Trať  1271 Střelice (st.  142,371 00 km) – Hrušovany nad Jevišovkou st. ( 

93,074 00 km ). Místo   napojení je uvažováno mezi km 93,608 914 – 95,033 021. 

Tento úsek se nachází ve vysokém, místy až sedmi metrovém náspu , pomocí 

mostů překonává řeku Jevišovku, potok zásobující chovný rybník a účelovou 

komunikaci. V místě napojení je trať vedena v přímé a klesá sklonem 9,40/00   

směrem do železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou.  

      Jedná se o regionální trať, dle ČD označenou číslem 246. 

 

-       Trať 2082 Hrušovany nad Jevišovkou (st. 0,000 00 km) – Znojmo (st. 4,761 00 

km). Místo napojení probíhá mezi km 1,811 401 – 2,625 000. Tento úsek se 

nachází z počátku v poměrně vysokém náspu, následně však přechází do úrovně 

terénu až mírného zářezu. Nachází se zde úrovňové křížení s účelovou 



 STUDIE HRUŠOVANSKÉ SPOJKY 

6 

zemědělskou cestou, a to v km 2,417 00. V místě napojení je trať směrově vedena 

v přímé. Niveleta stoupá po směru staničení ve sklonu 5,0 0/00 .   

      Jedná se o trať celostátního významu, dle ČD označenou číslem 244. 

 

 

7. STRUČNÝ POPIS VARIANT 

  Seznam variant: 

- Varianta 1 

- Varianta 2 

- Varianta 3 

- Varianta 4 

- Varianta 5 

- Varianta 6 

- Varianta 7 

 

Varianta 1 

      Jedná se o variantu  délky 1,834 984 km. Trasa se skládá pouze z levostranných  

kružnicových oblouků s přechodnicemi poloměrů navržených na standardní hodnoty. 

Napojení na trať 2082 Hrušovany nad Jevišovkou – Znojmo probíhá ve staničení 2,215 000 

km, zde bude uváženo staničení spojky 0,000 000 km. Postupně za sebou následují oblouky o 

poloměrech R1=580 m, R2=500 m, R3=500 m. Následné napojení na trať 1271 Střelice – 

Hrušovany nad Jevišovkou bude ve staničení 94,588 600.  Součástí jsou i 4 výhybkové 

konstrukce - dvě pro napojení na stávající tratě a dvě výhybky pro odbočení na bezpečnostní 

odvratné koleje.  Nacházejí se zde poměrové výhybky 1:14-760. Celkově se trasa snaží 

kopírovat vodoteč, a to z pravé strany ve směru staničení, tudíž nedochází k až tak velkému 

zabrání plochy zemědělské půdy. Trasa  je ve většině své délky vedena v náspu. Na trase se 

nacházejí celkem 4 krátké mostní konstrukce, z toho 2 mosty překonávají vodoteč, 1 most 

pozemní komunikaci III. tř. a 1 most  účelovou zemědělskou komunikaci. 
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Varianta 2 

       Ze všech variant je tato varianta nejkratší, a to délky jen 1,566 161 km. Trasa se skládá 

pouze z levostranných  kružnicových oblouků s přechodnicemi poloměrů navržených na 

standardní hodnoty. Napojení na trať 2082 Hrušovany nad Jevišovkou – Znojmo probíhá ve 

staničení 1,907 000 km, zde bude uváženo staničení spojky 0,000 000 km. Postupně za sebou 

následují oblouky o poloměrech R1=500 m, R2=500 m. Následné napojení na trať 1271 

Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou bude ve staničení 94,489 000. Součástí jsou i 4 

výhybkové konstrukce - dvě pro napojení na stávající tratě a dvě výhybky pro odbočení na 

bezpečnostní odvratné koleje.  Nacházejí se zde poměrové výhybky 1:14-760. Celkově se 

trasa snaží kopírovat vodoteč, a to z pravé strany ve směru staničení, tudíž nedochází 

k velkému zabrání plochy zemědělské půdy. Trasa  je v celé své délce vedena v náspu. Na 

trase se nacházejí celkem 4 krátké mostní konstrukce, z toho 2 mosty překonávají vodoteč, 1 

most pozemní komunikaci III. tř. a 1 most  účelovou zemědělskou cestu. Tato varianta je ve 

značné míře podobná variante č. 1. To, že je od varianty č.1 kratší, je na úkor horších 

výškových poměrů. 

 

 

Varianta 3 

          Délka trasy je  2,223 264 km. Trasa se skládá  ze tří  levostranných oblouků s 

přechodnicemi a jednoho pravostranného oblouku s přechodnicemi poloměrů navržených 

na standardní hodnoty. Napojení na trať 2082 Hrušovany nad Jevišovkou – Znojmo probíhá 

ve staničení 2,625 000 km, zde bude uváženo staničení spojky 0,000 000 km. Postupně za 

sebou následují oblouky ve směru staničení:  R1=600 m levostranný, R2=500 m 

pravostranný, R3=500 m levostranný a R4=600 m levostranný. Nacházejí se zde celkem 4 

poměrové výhybky 1:14-760 - dvě pro napojení na stávající tratě a dvě výhybky pro odbočení 

na bezpečnostní odvratné koleje. Následné napojení na trať 1271 Střelice – Hrušovany nad 

Jevišovkou bude ve staničení 94,688 400. Celkově se trasa snaží kopírovat vodoteč, a to 

z levé strany ve směru staničení, tudíž nedochází k až tak velkému záběru  zemědělské půdy. 

Na trase se nacházejí celkem 3 krátké mostní konstrukce, z toho jeden přes pozemní 

komunikaci III. tř., jeden přes účelovou pozemní komunikaci a jeden přes řeku Jevišovku. 
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V této variantě by však muselo dojít k přeložce účelové pozemní komunikace, nebo by musel 

být zřízen nadjezd. 

 

 

Varianta 4 

           Trasa je obdobná jako u varianty č. 3, odlišnosti jsou pouze v návrhu parametrů na 

mezní hodnoty. Tím pádem se sníží celková délka na 2,034 183 km a tím i menší záběr 

potřebné plochy pro výstavbu zemního tělesa. Trasa se skládá  ze tří  levostranných oblouků 

s přechodnicemi a jednoho pravostranného oblouku s přechodnicemi poloměrů navržených 

na základě mezních hodnot E a I.  Postupně za sebou následují směrové oblouky ve směru 

staničení:  R1=400 m levostranný, R2=335 m pravostranný, R3=335 m levostranný a R4=350 

m levostranný. Napojení na trať 2082 Hrušovany nad Jevišovkou – Znojmo probíhá ve 

staničení 2,499 279 km, zde bude uváženo staničení spojky  0,000 000 km. Nacházejí se zde 

celkem 4 poměrové výhybky 1:14-760 - dvě pro napojení na stávající tratě a dvě výhybky pro 

odbočení na bezpečnostní odvratné koleje. Následné napojení na trať 1271 Střelice – 

Hrušovany nad Jevišovkou bude ve staničení 94,565 967.  Celkově se trasa snaží kopírovat 

vodoteč, a to z levé strany ve směru staničení, tudíž nedochází k velkému záběru zemědělské 

půdy. Na trase se nacházejí celkem 3 krátké mostní konstrukce, z toho jeden přes pozemní 

komunikaci III. tř., jeden přes účelovou pozemní komunikaci a jeden přes řeku Jevišovku. 

V této variantě by však muselo dojít k přeložce účelové pozemní komunikace, nebo by musel 

být zřízen nadjezd. 

 

 

Varianta 5 

           Tato varianta se celou spojku snaží vyřešit jedním levostranným směrovým obloukem 

s přechodnicemi, a to R1=1100 m. Je ze všech variant nejdelší, její délka je 2,330 614 km. 

Záběr plochy zemědělské půdy je tedy zde značný.  Napojení na trať 2082 Hrušovany nad 

Jevišovkou – Znojmo probíhá ve staničení 2,572 526 km, zde bude uváženo staničení spojky 

0,000 000 km.  Nacházejí se zde celkem 4 poměrové výhybky    1:14-760, - dvě pro napojení 

na stávající tratě a dvě výhybky pro odbočení na bezpečnostní odvratné koleje. Následné 

napojení na trať 1271 Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou bude ve staničení 95,033 821. Na 
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trase se nacházejí celkem 3 krátké mostní konstrukce, z toho jeden přes pozemní komunikaci 

III. tř., jeden přes účelovou pozemní komunikaci a jeden přes řeku Jevišovku. V této variantě 

by však muselo dojít k přeložce účelové pozemní komunikace, nebo by musel být zřízen 

nadjezd. 

 

 

Varianta 6 

          Tato varianta se svojí délkou, co se týče krátkosti, řadí na 3. místo za varianty č. 1 a č. 

2,  a to délkou 1,978 065 km. Poloměry jsou zde navrženy na základě I a E na mezní hodnoty. 

Na rozdíl od ostatních variant se tato varianta snaží spojení vyřešit mimoúrovňovým křížením 

stávající tratě, tzn. nevyužívá „Y“  prostor vytýčený stávajícími tratěmi. Napojení na trať 2082 

Hrušovany nad Jevišovkou – Znojmo probíhá ve staničení 2,030 014  km, zde bude uváženo 

staničení spojky 0,000 000 km. Nacházejí se zde 2 směrové oblouky, a to postupně ve směru 

staničení:  R1=480 m pravostranný, následuje R2=350 m levostranný, nacházejí se zde 

poměrové výhybky 1:14-760. Následné napojení na trať 1271 Střelice – Hrušovany nad 

Jevišovkou bude ve staničení 93,608 914.  Na trase se nachází  mostní konstrukce přes 

pozemní komunikaci a mostní konstrukce přes železniční trať  2082 Hrušovany nad 

Jevišovkou – Znojmo. Trasa zabírá značně velkou plochu zemědělské půdy. Vzhledem 

k vysokým náspům v dané lokalitě se tato varianta  jeví značně složitá. 

 

Varianta 7 

             Tato varianta je svým průběhem velice podobná variantě č. 2, její délka je 2,034 628 

km.  Stejně jako varianta č. 2 se snaží spojení vyřešit mimoúrovňovým křížením stávajících 

tratí, tzn. nevyužívá „Y“  prostor vytýčený stávajícími tratěmi. Na rozdíl od varianty č. 2 však 

nevyžaduje až tak velký záběr plochy  zemědělské půdy. Velkou nevýhodou je však dlouhé 

mimoúrovňové křížení, a to obou stávajících tratí, jak tratě 2082 Hrušovany nad Jevišovkou – 

Znojmo, tak tratě 1271 Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou. Napojení na trať 2082 

Hrušovany nad Jevišovkou – Znojmo probíhá ve staničení 1,811 401  km, zde bude uváženo 

staničení spojky 0,000 000 km. Poloměry směrových oblouků jsou zde navrženy na základě I 

a E na mezní hodnoty. Nacházejí se zde 3 směrové oblouky, a to postupně ve směru 

staničení:  R1=500 m pravostranný, následuje R2=350 m levostranný a R3=500 m 
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pravostranný, nacházejí se zde poměrové výhybky 1:14-760. Následné napojení na trať 1271 

Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou bude ve staničení 94,129 196. Na trase se kromě 

mimoúrovňového křížení železničních tratí nacházejí ještě 2 mosty přes účelové pozemní 

komunikace a jeden most přes vodoteč. Vzhledem k vysokým náspům v dané lokalitě se tato 

varianta  jeví značně složitá. 

 

 

 SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VARIANT 

            

SUMA (Body) 26 32 25  22 18 11 9 

 

VARIANTA:  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 

DÉLKA TRASY 
(km) / Body 

1,835 5 1,566 6 2,223 1 2,034 3 2,331 0 1,978 4 2,035 2 

POČET MOSTNÍCH 
KCÍ /Body 

4 0 4 0 3 2 3 2 3 2 2 1 4 0 

CELKOVÁ PLOCHA 
MOSTNÍCH KCÍ 
(m2) / BODY 

258 1 258 1 222 3 222 3 234 2 456 0 1116 0 

MIMOÚROVŇOV
É KŘÍŽENÍ S ŽEL. 
TRATÍ / Body 

NE 4 NE 4 NE 4 NE 4 NE 4 ANO 0 ANO 0 

PODSTATNY 
ZÁSAH DO 
ZEMĚDĚLSKÉ 
PŮDY / Body 

ČÁSTEČNĚ 2 NE 4 ČÁSTEČNĚ 2 NE 4 ANO 0 ANO 0 ČÁSTEČNĚ 2 

STANDARTNÍ / 
MEZNÍ NÁVRH. 
HODNOTY /Body 

STAN 6 STAN 6 STAN 6 MEZ 0 STAN 6 MEZ 0 MEZ 0 

ODHADOVANÁ 
DOBA VÝSTAVBY 
(ROKY) / Body 

1,5 4 1,2 5 1,5 4 1,5 4 2 2 2 2 2,5 1 

POČET 
KŘIŽUJÍCÍCH 
KATASTRÁLNÍCH 
POZEMKŮ 

8 0 7 1 6 2 6 2 7 1 6 2 5 3 

VLIV MÉHO 
ROZHODNUTÍ / 
Body 

 
5 

 
6 

 
4 

 
3 

 
3 

 
2 

 
1 
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            Pro hodnocení bylo zvoleno 7 kritérií, viz ve výše uvedené tabulce. Hodnocení bylo 

provedeno 6-ti bodovou stupnicí, kde číslem 6 byla ohodnocena varianta v daném kritériu 

nejvýhodnější a opačně číslem 0 byla ohodnocena varianta v daném kritériu 

nejnevýhodnější.  

Po důkladném prostudování všech možných variant (všech plusů i mínusů) jsem se rozhodl, 

že podrobně vypracuji varianty č. 1 a č. 2.  Ostatními variantami se již dále nebudu zaobírat. 

 

8. VARIANTA 1 

 

8.1. SMĚROVÉ ŘEŠENÍ 

            Trasa Hrušovanské spojky začíná na trati 2082 Znojmo – Hrušovany nad Jevišovkou ve 

staničení 2,215 000, staničeném ze stanice Hrušovany nad Jevišovkou, výhybkou  J60-1:14-

760,L,p,b. Zde je také uvažováno počáteční staničení spojky 0,000 000 km. Následuje přímá 

délky 21,205 m, na kterou je navázán levostranný kružnicový oblouk s přechodnicemi                     

o poloměru  R= 580 m a celkové délky 196,247 m. Trasa pokračuje mezipřímou v délce 

312,198 m, na kterou navazuje levostranný kružnicový oblouk s přechodnicemi o poloměru 

R=500 m a celkové délce 560,450 m. Následuje další mezipřímá v délce 223,515 m, na kterou 

opět navazuje levostranný kružnicový oblouk s přechodnicemi o poloměru R=500 m a 

celkové délce 390,413 m. Trasa pokračuje posledním úsekem přímé o délce 22,571 m, na 

kterou je připojena výhybka J49-1:14-760,P,l,b, pomocí které dojde k napojení na trať 1271 

Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou ve staničení 94,588 600. 

 Součástí Spojky jsou i bezpečnostní odvratné koleje. Odbočení na „Znojemskou“ 

odvratní kolej je navrženo v přímé ve staničení 0,354 217 pomocí poměrové výhybky J60-

1:14-760,P,p,b, v minimální požadované délce za výhybkou, a to 50 m. Odbočení na 

„Střelickou“ odvratnou kolej je navrženo ve směrovém obloku (R=500 m) ve staničení 1,555 

096 pomocí poměrové výhybky Obl-j60-1:14-760(1464,365/500,000),L,p,b v minimální 

požadované délce za výhybkou, a to 50 m. 

 Při návrhu směrového řešení jsem se snažil trasu vést co nejefektivněji vzhledem ke 

kombinaci směrového a výškového řešení, přičemž jsem dodržoval návrh trasy na standardní 

hodnoty, kromě posouzení výhybek na náhlou změnu nedostatku převýšení, která je 

uvažována na mezní hodnoty. Návrh této varianty se snaží kopírovat vodoteč z pravé strany 
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ve směru staničení. Tato varianta nepředstavuje až tak velký záběr plochy zemědělské půdy. 

Celkem prochází přes 8 katastrálních pozemků. 

 

 

Staničení [km] Popis 

 

0,000 000 ZÚ - Začátek úseku    

  ZV - Začátek výhybky  J60-1:14-760,L,p,b 

  ZO - Levostranný oblouk 

R=760 m; V=80 km/h; Vnákl.=40 km/h; D=0; I=100 mm  

alfas=4,0856 g; do=54,194 m; n = 10V; n(nákl.)=20V; 

Lk=0,000 m; T=27,108 m 

0,054  194 KO - Levostranný oblouk 

  KV -  Konec výhybky  J60-1:14-760,L,p,b 

0,054  194 – 0,075 398 Přímá délky 21,206  m 

0,075 398 ZP – Začátek přechodnice Lk=63,200 m 

0,138 598 ZO – Levostranný oblouk 

R=580 m; V=80 km/h; Vmákl.=40 km/h; D=79 mm; I=52 

mm; Enákl.= 46 mm  

alfas=13,1431 g; do=69,846 m; n=10,00V; n(nákl.)=20V; 

Lk=63,200 m; m=0,278 m; T=98,446 m; klotoida 

0,208 445 KO - Levostranný oblouk 

0,271 645 KP – Konec přechodnice Lk=63,200 m 

0,271 645 – 0,583 842 Přímá délky 312,198 m 

0,354 217 Odbočení na „Znojemskou“ odvratnou kolej 

0,583 842 ZP – Začátek přechodnice Lk=72,800 m 

0,656 642 ZO – Levostranný oblouk 

R=500 m; V=80 km/h; Vnákl.=40 km/h; D= 91mm; I= 61mm; 

Enákl.=53 mm  

alfas=55,8805 g; do=414,850 m; n=10,00V; n(nákl.)=20V; 

Lk=72,800 m; m=0,442 m; T=301,814 m; klotoida 

1,071 492  KO – Levostranný oblouk 
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1,144 292  KP – Konec přechodnice Lk=72,800 m 

1,144 292 –  1,367 807 Přímá délky 223,515 m 

1,367 807 ZP – Začátek přechodnice Lk=72,800 m 

1,440 607 ZO – Levostranný oblouk 

R=500 m; V=80 km/h; Vnákl.=40 km/h; D=91 mm; I=61 mm; 

Enákl.=53 mm  

alfas=36,3958 g; do=244,813 m; n=10,00V; n(nákl.)=20V; 

Lk=72,800 m; m=0,442 m; T=200,910 m; klotoida 

1,555 096 Odbočení na „Střelickou“ odvratnou kolej 

1,685 420 KO – Levostranný oblouk  

1,758 220 KP – Konec přechodnice Lk=72,800 m 

1,758 220 – 1,780 791 Přímá délky 22,571 m  

1,780 791 KV – Konec výhybky  JS49-1:14-760,P,l,b 

  ZO – Levostranný oblouk 

  R=760 m; V=80 km/h; Vnákl.=40 km/h; D=0; I=100 mm  

alfas=4,0856 g; do=54,194 m; n = 10V; n(nákl.)=20V;  

Lk=0,000 m; T=27,108 m 

1,834 984 KO - Levostranný oblouk  

  ZV – Začátek výhybky  J49-1:14-760,P,l,b 

  KÚ – Konec úseku 

 

„Znojemská“ odvratná kolej 

0,354 217=0,000 000  ZOD – Začátek odvratné koleje 

  ZV - Začátek výhybky  J60-1:14-760,P,p,b 

  ZO - Pravostranný oblouk 

  R=760 m; V=80 km/h; Vnákl.=40 km/h; D=0; I=100 mm  

alfas=4,0856 g; do=54,194 m; n = 10V; n(nákl.)=20V;  

Lk=0,000 m; T=27,108 m 

0,054 194 KO - Pravostranný oblouk 

  KV - Konec výhybky  J60-1:14-760,L,p,b 

0,054 194 – 0,104 194 Přímá délky 50 m 

0,104 194 KOD – Konec odvratné koleje 
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„Střelická“ odvratná kolej 

1,555 960=0,000 000  ZOD – Začátek odvratné koleje 

  ZV - Začátek výh. Obl-j60-1:14-760(1464,365/500,000),L,p,b 

  ZO - Levostranný oblouk 

R=1464,365 m; V=80 km/h; Vnákl.=40 km/h; D=91;         

E=38 mm; Enákl.=78 mm  

alfas=2,1211 g; do=54,222 m; n = 10V; n(nákl.)=20V; 

Lk=0,000 m; T=27,114 m 

0,054 222 KO - Levostranný oblouk 

  KV - Konec výh.  Obl-j60-1:14-760(1464,365/500,000),L,p,b 

0,054 222 – 0,104 222 Přímá délky 50 m 

0,104 222 KOD – konec odvratné koleje 

 

 

Posouzení: 

 

Minimální délky přímé a kružnicové části mezi vzestupnicemi: 

 

Všechny vzdálenosti  > 0,25*V      

 

Převýšení: 

 

  
      

 
                

 

  
       

 
                    

 

    
          

 

 
                 

 

Pro oblouk ve výhybkách v místech napojení spojky – není převýšení: 

 

   
       

 
                     

 

Délka přechodnice: 
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LK ≥  
      

    
         

            

            0,7*      

     

            20 m 

 

Strmost: 

 

 

n   10*V 

  

 

Celá trasa splňuje tyto parametry. 

 

8.2. VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

 Místo napojení na trať 2082 Hrušovany nad Jevišovkou – Znojmo leží v mírném 

zářezu (1,2 m) a niveleta v tomto místě stoupá se sklonem 5,0 0/00  směrem do stanice 

Znojmo. Niveleta navržené spojky  zpočátku kopíruje stávající trať ve sklonu 5,0 0/00 z důvodu 

napojení na stávající trať. Následuje vypuklý vrcholový oblouk o poloměru 2600 m. Následně 

začne niveleta prudce klesat sklonem 18 0/00  až k vydutému údolnicovému oblouku o 

poloměru R=5000 m. Následuje další klesání, a to se sklonem nivelety 8,32 0/00. Potom 

přichází vrcholový vypuklý oblouk poloměru R=5000 m; na který opět navazuje už poslední 

klesání se sklonem nivelety 13,76 0/00. Následuje údolnicový vydutý oblouk o poloměru 

R=8000 m. Potom už niveleta začíná stoupat, nejprve s mírným sklonem 3,69 0/00, až do 

vydutého údolnicového oblouku o poloměru 2600 m, potom už následuje stoupání ve sklonu 

9,4 0/00 , které má stejný charakter jako trať 1271 Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou, aby 

mohlo být provedeno napojení na tuto trať.  Místo napojení se nachází  v poměrně vysokém 

náspu, a to přibližně v 6-ti metrovém. 

 Při návrhu nivelety jsem se snažil co nejvíce kopírovat terén, kvůli snížení nákladů na 

stavbu zemního tělesa. Samozřejmě jsem se snažil brát zřetel i na hodnoty sklonů nivelety, to 

však vzhledem k vysokým náspům stávajících tratí a údolí v prostoru spojky nebylo možné 

dodržet. Na úseku se vyskytují dva úseky klesání s poměrně vysokým sklonem, a to 18 0/00 a 

13,76 0/00 . Tento problém jsem se snažil alespoň částečně eliminovat tím, že jsem mezi tyto 

úseky vložil úsek s poměrně menším sklonem (8,32 0/00), aby nedocházelo k dlouhému úseku 
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o velkém sklonu. Považuji to však jen za částečné odlehčení této problematiky. Výškové 

řešení Hrušovanské Spojky považuji za největší problematiku návrhu. 

 

  

Staničení [km]                         Popis 

 

0,000 000 ZÚ - Začátek úseku 197,691 m n.m. 

0,000 000 – 0,168 144 klesá - 5,00 0/00, délky 168,144 m 

0,168 144 Vypuklý vrcholový oblouk R = 2600 m, 

  Vrchol 196,834 m n.m., tz = 16,819 m; yV = 0,054 m 

0,168 144 – 0,519 045 Klesá -18,00 0/00, délky 350,901 m 

0,519 045 Vydutý údolnicový oblouk R=5000 m 

  Vrchol 190,524 m n. m., tz= 24,207 m; yv= 0,059 m 

0,519 045 – 0,878 222 Klesá -8,32 0/00, délky 359,177 m 

0,878 222 Vypuklý vrcholový oblouk R = 5000 m, 

  Vrchol 187,536 m n.m., tz = 13,613 m; yV = 0,019 m 

0,878 222 – 1,250 120 Klesá -13,76 0/00, délky 371,898 m 

1,250 120 Vydutý údolnicový oblouk R = 8000 m 

  Vrchol 182,418 m n.m.,  tz = 69,800 m; yv=0,304 m 

1,250 120 – 1,766 147 Stoupá +3,69 0/00, délky 516,027 m  

1,766 147 Vydutý údolnicový oblouk R=2600 m 

  Vrchol 184,321 m n.m., tz = 7,426 m;  yV = 0,011 m 

1,766 147 – 1,834 984 Stoupá +9,40 0/00, délky 68,837 m 

1,834 984 KÚ – Konec úseku 184,968 m n.m. 

 

Výškový systém B.p.v. 

 

Posouzení: 

- Úseky stejného sklonu Ln > Ln,lim =4 V = 320 m 

- Poloměry zaoblení lomů sklonu Rv ≥ RV,lim = 0,4 V
2
 = 2600 m 

- Žádný lom sklonů nezasahuje do přechodnice ani se nenachází v zaoblení  

      vzestupnice. 
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8.3.  ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 

 Železniční svršek se skládá z kolejového lože o frakci 31,5/63 o tloušťce 0,350 m pod 

pražcem, z pražců typu B-91, systém upevnění W14 a kolejnice 60 E2. Kolejové lože je 

hutněno na hodnotu podle normy. Kolejové lože je upraveno do lichoběžníkového tvaru se 

sklonem svahů  1:1,25 z obou stran. Rozdělení pražců : u. Jedná se o bezstykovou kolej. 

 Jsou zde použity 4 výhybkové konstrukce, a to všechny poměrové výhybky: 

  1x…      J60-1:14-760,L,p,b 

  1x...      J60-1:14-760,P,p,b 

  1x...      J49-1:14-760,P,p,b 

  1x…  Obl-j60-1:14-760(1464,365/500,000),L,l,b 

 Vzhledem k tomu, že trať Hrušovany nad Jevišovkou - Znojmo je vedena  jako 

celostátní a předpokladu, že se při vybudování spojky zvýší intenzita provozu mezi stanicemi 

Brno hl.n. a Znojmo, navrhuji kolejnice typu 60E2. 

 

8.4.  ŽELEZNIČNÍ SPODEK 

 Úsek trasy se skládá převážně z náspu ve staničení od 0,115 000 až do konce úseku 

1,834 984. Jen začátek úseku od 0,00000 do 0,115 000 se nachází v mírném zářezu. Index 

mrazu je v lokalitě Hrušovany nad Jevišovkou 350°C*den. Příčný sklon tělesa železničního 

spodku je vodorovný, hrana pláně tělesa žel. spodku je vzdálená 3 m od osy koleje. Zemní 

pláň je ve sklonu 5% a je jednostranná.  

 Těleso v náspu: 

Nachází se ve staničení od 0,115 000 až do konce úseku 1,834 984. Je navržená konstrukční 

vrstva v tloušťce min 0,45 m z drceného kameniva. Sklony svahů náspu jsou 1:1,5, v případě 

náspu překračující výšku 6m, bude spodní část svahu provedena ve sklonu 1:1,75. Bude zde 

provedeno odhumusování v tloušťce  0,200 m. Ohumusování svahů bude provedeno 

v tloušťce 0,15 m. Ve staničení 0,780 000 až 0,960 000 a 1,300 000 až 1,335 500 bude na levé 

straně ve směru staničení navržena opěrná zeď. Odvodnění není předmětem studie a tak 

nebylo zatím řešeno. 

 Těleso v zářezu: 

Nachází se ve staničení od 0,000 000 až 0,115 000. Vzhledem na nedostatečně únosnou 

zeminu v podloží je zde navrženo zlepšení pomocí vápna s cementem ZZVC v tloušťce min 
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0,4 m. Je zde navržena i konstrukční vrstva v tloušťce min 0,35 m z drceného kameniva. 

Zářezové svahy jsou navrženy ve sklonu 1:2. Sklony přiléhající k zemnímu tělesu budou 

provedeny ve sklonu 1:1,5. Bude zde navržen oboustranný lichoběžníkový příkop, jehož dno 

bude min 0,15 m pod úrovní zemní pláně. Bude zde provedeno odhumusování v tloušťce  

0,200 m. Ohumusování svahů bude provedeno v tloušťce 0,15 m.  

 

 Vzhledem k tomu, že zatím nebyl proveden geotechnický průzkum v dané lokalitě a 

že se jedná pouze o trasovací studii, jsem navrhoval složení jednotlivých vrstev pouze na 

základě geotechnické mapy a tam určených geotechnických poměrů. Proto je třeba přihlížet 

k navrženým hodnotám pouze orientačně. Pro podrobný návrh doporučuji provést 

geotechnický průzkum dané lokality. 

 

8.4.1. TĚLESO V NÁSPU 
 
Posouzení + návrh na základě  SŽDC S4  
 
 
Zemina v náspu:   G5GC 

(  Edef= 47,4 MPa;  Ic=0,8; nebezpečně namrzavá; vodní režim 
příznivý ) 

 
Posouzení zemní pláně:  
 
                                       

 
Posouzení pláně tělesa žel. spodku: 
 
                                                                    

 
 Konstrukční vrstva navržena z drceného kameniva            a  v min. tloušťce 0,45 m.  
   
  

   
    

   
 
    

  
           

   
 
 
    

   
       

 
           
 
                                          

 
Posouzení proti promrzání: 
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8.4.2. TĚLESO V ZÁŘEZU 
 
Posouzení + návrh na základě  SŽDC S4  
 
 
Zemina v zářezu:   F3MS 

(  Edef= 21,3 MPa;  Ic=0,9; namrzavá; vodní režim nepříznivý ) 
 
 
 
Posouzení zemní pláně: 
  
                                          

                           zeminy 
 
Zlepšení zeminy navrženo pomocí vápna s cementem ZZVC              a  v min. 
tloušťce 0,4 m 
 

   
    

     
 
     

  
           

     
 

 
   

   
      

 
          
 
                                         

 
Posouzení pláně tělesa žel. Spodku: 
 

                                                                  

 
 Konstrukční vrstva navržena z drceného kameniva             a  v min. tloušťce 0,35 m.  
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Posouzení proti promrzání: 
 

               

 
                                                   

 
                                          

 

 

8.5. OBJEKTY 

 

Staničení [km] Popis 

 

0,683 431 MO-01  ŽB Most deskový v oblouku, délky 10,000 m  

  Zřízen z důvodu mimoúrovňového křížení se silnicí III.tř. 

  Staničení v ose komunikace 

1,340 000 MO-02  ŽB Most deskový v oblouku, délky 9,000 m  

  Zřízen z důvodu překonávání potoku zásobující chovný 

rybník 

  Staničení v ose potoku 

1,546 923 MO-03  ŽB Most deskový v oblouku, délky 20,000 m  

  Zřízen z důvodu překonání řeky Jevišovky a účelové 

pozemní komunikace 

  Staničení v ose řeky 

1,664 917 MO-04  ŽB Most deskový v oblouku, délky 8,000 m  

  Zřízen z důvodu mimoúrovňového křížení s účelovou 

komunikací 

  Staničení v ose komunikace 

 

 

8.6.  KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 V celé délce trasy varianty č. 1 nedochází k žádnému křížení inženýrských sítí. 
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8.7. DEMOLICE OBJEKTŮ A PŘELOŽKY KOMUNIKACÍ 

  Demolice ani přeložka pozemní komunikace u této varianty nenastane. 

9. VARIANTA 2 

 

9.1. SMĚROVÉ ŘEŠENÍ 

 Trasa Hrušovanské spojky začíná na trati 2082 Znojmo – Hrušovany nad Jevišovkou ve 

staničení 1,907 000, staničeném ze stanice Hrušovany nad Jevišovkou výhybkou  J60-1:14-

760,L,p,b. Zde je také uvažováno počáteční staničení spojky 0,000 000 km. Následuje přímá 

délky 22,267 m, na kterou je navázán levostranný kružnicový oblouk s přechodnicemi o 

poloměru  R= 500 m a celkové délky 636,667 m. Trasa pokračuje mezipřímou podél potoku 

v délce 350,644 m, na kterou navazuje levostranný kružnicový oblouk s přechodnicemi o 

poloměru R=500 m a celkové délce 427,057 m. Následuje další mezipřímá v délce 21,139 m, 

na kterou je připojena výhybka J49-1:14-760,P,l,b, pomocí které dojde k napojení na trať 

1271 Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou ve staničení 94,588 600. 

 Součástí spojky jsou i bezpečnostní úvraťové koleje. Odbočení na „Znojemskou“ 

odvratnou kolej je navrženo ve směrovém oblouku (R=500 m) ve staničení 0,269 672 pomocí 

poměrové výhybky Obl-j60-1:14-760(1464,365/500),P,l,b v minimální požadované délce za 

výhybkou, a to 50 m. Odbočení na „Střelickou“ odvratnou je navrženo ve směrovém obloku 

(R=500 m) ve staničení 1,292 171 pomocí poměrové výhybky Obl-j60-1:14-

760(1464,365/500,000),L,p,b v minimální požadované délce za výhybkou, a to 50 m. 

 

 Při návrhu směrového řešení jsem se snažil trasu vést co nejkratším způsobem, 

přičemž jsem dodržoval návrh trasy na standardní hodnoty, kromě posouzení výhybek na 

náhlou změnu nedostatku převýšení, která je uvažována na mezní hodnoty. Návrh této 

varianty se snaží kopírovat vodoteč z pravé strany ve směru staničení. Varianta má velice 

minimální záběr do zemědělské půdy, což je jedna z velkých výhod. Celkem trasa prochází 

přes 7 katastrálních pozemků. 

  

 

Staničení [km] Popis 
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0,000 000 ZÚ - Začátek úseku  -  

  ZV - Začátek výhybky  J60-1:14-760,L,p,b 

  ZO - Levostranný oblouk 

  R=760 m; V=80 km/h; Vnákl.=40 km/h D=0; I=100 mm  

alfas=4,0856 g; do=54,194 m; n = 10V; n(nákl.)=20V; 

Lk=0,000 m;  T=27,108 m 

0,054  194 KO - Levostranný oblouk 

  KV - Konec výhybky  J60-1:14-760,L,p,b 

0,054  194 – 0,076 461 Přímá délky 22,267  m 

0, 076 461 ZP – Začátek přechodnice Lk=72,800 m 

0,149 261 ZO – Levostranný oblouk 

R=500 m; V=80 km/h; Vnákl.=40 km/h); D=91 mm;  

I=61 mm; Enákl.=53 mm  

alfas=64,6144  g; do=491,067 m; n=10,00V; n(nákl.)=20V; 

Lk=72,800 m;  m=0,442 m; T=352,048 m; klotoida 

0,269 672 Odbočení na „Znojemskou“ odvratnou kolej 

0,640 328 KO - Levostranný oblouk 

0,713 128 KP – Konec přechodnice Lk=72,800 m 

0,713 128 – 1,063 771 Přímá délky 350,644 m 

1,063 771 ZP – Začátek přechodnice Lk=72,800 m 

1,136 571 ZO – Levostranný oblouk 

R=500 m; V=80 km/h; Vnákl.=40 km/h; D= 91mm;  

I= 61mm; Enákl.=53 mm  

alfas=40,5948  g; do=281,457 m; n=10,00V; n(nákl.)=20V; 

Lk=72,800 m; m=0,442 m; T=221,487 m; klotoida 

1,292 171 Odbočení na „Střelickou“ odvratnou kolej 

1,418 028 KO – Levostranný oblouk  

1,490 828 KP – Konec přechodnice Lk=72,800 m 

1,490 828–  1,511 967 Přímá délky 21,139 m 

1,511 967 KV – Konec výhybky  J49-1:14-760,P,l,b 

  ZO - Levostranný oblouk 

  R=760 m; V=80 km/h; Vnákl.=40 km/h; D=0; I=100 mm  
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alfas=4,0856 g; do=54,194 m; n = 10V; n(nákl.)=20V; 

Lk=0,000 m;  T=27,108 m 

1,566 161 KO - Levostranný oblouk 

  ZV – Začátek výhybky  J49-1:14-760,P,l,b 

  KÚ – Konec úseku 

 

„Znojemská“ odvratná kolej 

0,269 672=0,000 000  ZOD – Začátek odvratné koleje 

  ZV- Začátek výhybky   

   Obl-j60-1:14-760(1464,365/500),P,l,b 

  ZO - Levostranný oblouk 

R=1464,365 m; V=80 km/h; Vnákl.=40 km/h; D=91 mm; 

E=38 mm; Enákl.=78 mm  

alfas=2,1211 g; do=54,222 m; n = 10V; n(nákl.)=20V;  

Lk=0,000 m; T=27,114 m 

0,054 222 KO - Levostranný oblouk 

  KV - Konec výh.  Obl-j60-1:14-760(1464,365/500),P,l,b   

0,054 222 – 0,104 222 Přímá délky 50 m 

0,104 222 KOD – Konec odvratné koleje 

  

„Střelická“ odvratná kolej 

1,292 171=0,000 000  ZOD – Začátek odvratné koleje 

  ZV - Začátek výh. Obl-j60-1:14-760(1464,365/500,000),L,p,b 

  ZO - Levostranný oblouk 

R=1464,365 m; V=80 km/h; Vnákl.=40 km/h; D=91;         

E=38 mm; Enákl.=78 mm  

alfas=2,1211 g; do=54,222 m; n = 10V; n(nákl.)=20V; 

Lk=0,000 m; T=27,114 m 

0,054 222 KO - Levostranný oblouk 

  KV - Konec výh.  Obl-j60-1:14-760(1464,365/500,000),L,p,b 

0,054 222 – 0,104 222 Přímá délky 50 m 

0,104 222 KOD – Konec odvratné koleje 
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Posouzení: 
 

Minimální délky přímé a kružnicové části mezi vzestupnicemi: 

 

Všechny vzdálenosti  > 0,25*V      

 

Převýšení: 

 

  
      

 
                

 

  
       

 
                    

 

    
          

 

 
                 

 

Pro oblouk ve výhybkách v místech napojení spojky – není převýšení: 

 

   
       

 
                     

 

Délka přechodnice: 

 

LK ≥  
      

    
         

            

            0,7*      

     

            20 m 

 

Strmost: 

 

 

n   10*V 

  

 

Celá trasa splňuje tyto parametry. 

 

 

9.2. VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

 Místo napojení na trať 2082 Hrušovany nad Jevišovkou – Znojmo leží zhruba ve 4,5 m 

vysokém náspu a niveleta v tomto místě stoupá sklonem 5,0 0/00  směrem do stanice Znojmo. 
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Niveleta navržené spojky zpočátku kopíruje původní trať ve sklonu 5,0 0/00 z důvodu 

napojení, následuje vypuklý vrcholový oblouk o poloměru 3000 m. Následně začne niveleta 

prudce klesat sklonem 16,92 0/00 až do vydutého údolnicového oblouku o poloměru 18 000 

m. Dále je niveleta ve velice mírném klesání ve sklonu 0,37 0/00 , po kterém následuje vydutý 

údolnicový oblouk o poloměru 3000 m. Potom už následuje stoupání ve sklonu 9,4 0/00 , 

které má stejný charakter jako trať 1271 Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou, aby mohlo být 

provedeno napojení na tuto trať.  Místo napojení se nachází opět v poměrně vysokém náspu, 

a to přibližně v 6-ti metrovém. 

 V této variantě jsem se snažil niveletu navrhnout tak, aby docházelo k co nejmenším 

sklonům na úkor někdy i velmi vysokých náspů (až 8 m), i přesto je zde poměrně velký sklon 

nivelety 16,92 0/00. Vzhledem k vysokým náspům stávajících tratí a údolí v prostoru spojky je 

však problematické navrhnutí dokonalého výškového řešení a považuji to tak za největší 

problematiku Hrušovanské spojky. 

 

Staničení [km] Popis 

0,000 000 ZÚ - Začátek úseku 196,100 m n.m. 

0,000 000 – 0,182 899 klesá   5,00 0/00, délky 182,899 m 

0,182 899 Vypuklý vrcholový oblouk R = 3000 m 

  Vrchol 195,186 m n.m., tz = 17,882, yV = 0,053 m 

0,182 899 – 0,889 570 Klesá   -16,93 0/00, délky 706,671 m 

0,889 570 Vydutý údolnicový oblouk R=18000 m 

  Vrchol 183,228 m n. m., tz= 148,924 m, yv= 0,616 m 

0,889 570 – 1,396 776 Klesá -0,37 0/00, délky 507,206 m 

1,396 776 Vydutý polnicový oblouk R = 3000 m 

  Vrchol 183,038 m n.m.,  tz = 14,661 m , yv=0,036 m 

1,396 776 – 1,566 161 Stoupá +9,40 0/00, délky 169,384 m  

1,566 161 KÚ – Konec úseku 184,630 m n.m. 

 

 

Výškový systém B.p.v. 

 

Posouzení: 
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- Úseky stejného sklonu Ln > Ln,lim =4 V = 320 m 

- Poloměry zaoblení lomů sklonu Rv ≥ RV,lim = 0,4 V
2
 = 2600 m 

- Žádný lom sklonů nezasahuje do přechodnice ani se nenachází v zaoblení vzestupnice 

 

 

9.3.  ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 

 Železniční svršek se skládá z kolejového lože o frakci 31,5/63 o tloušťce 0,350 m pod 

pražcem, z pražců typu B-91, systém upevnění W14 a kolejnice 60 E2. Kolejové lože je 

hutněno na hodnotu podle normy. Kolejové lože je upraveno do lichoběžníkového tvaru se 

sklonem svahů  1:1,25 z obou stran. Rozdělení pražců : u. Jedná se o bezstykovou kolej. 

Jsou zde použity 4 výhybkové konstrukce, a to všechny poměrové výhybky: 

  1x…      J60-1:14-760,L,p,b 

  1x...      J49-1:14-760,P,p,b 

  1x…  Obl-j60-1:14-760(1464,365/500,000),P,l,b 

  1x…  Obl-j60-1:14-760(1464,365/500,000),L,l,b 

 Vzhledem k tomu, že trať Hrušovany nad Jevišovkou - Znojmo je vedena  jako 

celostátní a předpokladu, že se při vybudování spojky zvýší intenzita provozu mezi stanicemi 

Brno hl.n. a Znojmo, navrhuji kolejnice typu 60E2. 

 

9.4.  ŽELEZNIČNÍ SPODEK 

 V celé délce trasy Varianty 2 se nachází násep. Bude zde provedeno odhumusování 

v tloušťce  0,200 m. Index mrazu je v lokalitě Hrušovany nad Jevišovkou 350°C*den. Příčný 

sklon pláně tělesa železničního spodku je vodorovný, hrana pláně tělesa žel. spodku je 

vzdálená 3 m od osy koleje. Je zde navržená konstrukční vrstva v tloušťce min 0,45 m 

z drceného kameniva. Zemní pláň je ve sklonu 5% a má střechovitý tvar. Sklony svahů náspu 

jsou 1:1,5. Ohumusování svahů bude provedeno v tloušťce 0,15 m. Ve staničení 0,672 000 až 

1,078 000 bude na levé straně ve směru staničení navržena opěrná zeď. 

Odvodnění  nebylo řešeno. 
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 Vzhledem k tomu, že zatím nebyl proveden geotechnický průzkum v dané lokalitě a 

že se jedná pouze o trasovací studii, jsem navrhoval složení jednotlivých vrstev pouze na 

základě geotechnické mapy a tam určených geotechnických poměrů. Proto je třeba přihlížet 

k navrženým hodnotám pouze orientačně. Pro podrobný návrh doporučuji provést 

geotechnický průzkum dané lokality. 

 

Posouzení + návrh na základě  SŽDC S4  
 
 
Zemina v náspu:   G5GC 

(  Edef= 47,4 MPa;  Ic=0,8; nebezpečně namrzavá; vodní režim 
příznivý ) 

 
Posouzení zemní pláně:  
 
                                       

 
Posouzení pláně tělesa žel. spodku: 
 
                                                                    

 
 Konstrukční vrstva navržena z drceného kameniva            a  v min. tloušťce 0,45 m.  
   
  

   
    

   
 
    

  
           

   
 
 
    

   
       

 
           
 
                                          

 
Posouzení proti promrzání: 
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9.5.  OBJEKTY 

 

Staničení [km] Popis 

0,482 707 MO-01  ŽB Most deskový v oblouku, délky 10,000 m  

  Zřízen z důvodu mimoúrovňového křížení se silnicí III.tř. 

  Staničení v ose komunikace 

1,078 000 MO-02  ŽB Most deskový v oblouku, délky 9,000 m  

  Zřízen z důvodu překonávání potoku zásobující chovný 

rybník 

  Staničení v ose potoku 

1,293 875 MO-03  ŽB Most deskový v oblouku, délky 21,400 m  

  Zřízen z důvodu překonání řeky Jevišovky a účelové 

pozemní komunikace 

  Staničení v ose řeky 

1,405 770 MO-04  ŽB Most deskový v oblouku, délky 8,000 m  

  Zřízen z důvodu mimoúrovňového křížení s účelovou 

komunikací 

  Staničení v ose komunikace 

9.6.  KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 V celé délce trasy varianty č. 2 nedochází k žádnému křížení inženýrských sítí. 

 

9.7. DEMOLICE OBJEKTŮ A PŘELOŽKY KOMUNIKACÍ 

  Demolice ani přeložka pozemní komunikace u této varianty nenastane. 

 

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Průvodní zpráva byla zpracována dle: ČSN 73 63 60-1 a předpisu SŽDC S4. 
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11. ZÁVĚR:  

              

Po podrobném zpracování a posouzení vybraných dvou variant bych se přikláněl spíše 

k variantě č. 2, kterou bych tedy upřednostnil. Tyto varianty jsou si do značné míry podobné.  

Varianta č. 1 je delší na úkor lepších výškových poměrů. Nedochází zde tak k dlouhému 

úseku prudkého stoupání (klesání) jako u varianty č.2. Tento problém je u varianty č.1 

eliminován rozdělením prudkého stoupání (klesání) na 2 kratší úseky, mezi které je vložen 

úsek o mírném stoupání, což by u varianty č.2 nešlo z důvodu nedodržení minimálních 

vzdáleností lomů sklonů. I přesto bych však řekl že se jedná pouze o mírně lepší řešení 

výškových poměrů. Proto tedy budu za hlavní kritérium, které rozhoduje  o vybrání varianty, 

považovat hlavně celkovou délku trasy, která je u varianty č. 2 výrazně kratší. Jelikož se obě 

varianty nacházejí v dosti vysokém náspu, bude výhodnější, co se cenově týče, určitě kratší 

varianta. Tím pádem upřednostňuji variantu č.2. 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 20.5. 2013       Martin Filo 

 

                …..……………………….. 
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12. SEZNAM PŘÍLOH  

  

1. PŘEHLEDNÁ SITUACE – MĚŘÍTKO  1:5000 

2. SITUACE – MĚŘÍTKO   1:2000 

2.1. VARIANTA  1 

   2.1.a.   ČÁST a 

   2.1.b.   ČÁST b 

2.2. VARIANTA  2 

   2.2.a.   ČÁST a 

   2.2.b.   ČÁST b 

3. PODÉLNÝ PROFIL – MĚŘÍTKO  1:2000 

3.1. VARIANTA   1 

3.2. VARIANTA   2 

4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY – MĚŘÍTKO  1:50 

4.1. VZOROVÝ ŘEZ V NÁSPU 

4.2. VZOROVÝ ŘEZ V ZÁŘEZU 

4.3. VZOROVÝ ŘEZ S OPĚRNOU ZDÍ 

5. VÝKAZ VÝMĚR  
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13. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

NORMY A PŘEDPISY: 

 

[1]    ČSN 73 6360 – 1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje 

železničních drah a její prostorová poloha – část 1: Projektování 

[2]    Předpis SŽDC S4 – Železniční spodek 

 

VLASTNÍ ZDROJE: 

 

[3]    Český úřad zeměměřický a katastrální 

 http://www.cuzk.cz/ 

[4]    Správa železniční dopravní cesty SŽDC  

 http://www.szdc.cz/index.html 

[5]    České dráhy 

 http://www.cd.cz/ 

[6] Mapy GOOGLE 

 http://maps.google.cz/ 

[7] Hrušovany nad Jevišovkou - Wikipedie 

 cs.wikipedia.org/wiki/Hrušovany_nad_Jevišovkou 

[8] Geologické mapy ČR ON-LINE 

 http://www.geologicke-mapy.cz/regiony/ 

[9] Nahlížení do katastru nemovitostí 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

[10] Atlas Lokomotiv | Lokomotivy, jednotky, motorové vozy 

www.atlaslokomotiv.net 

http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.szdc.cz/index.html
http://www.cd.cz/
http://maps.google.cz/
http://www.geologicke-mapy.cz/regiony/
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.atlaslokomotiv.net/
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[11] Ředitelství silnic a dálnic ČR 

www.rsd.cz/  

[12] Realizace > Opěrné zdi | KB - BLOK systém, s.r.o. 

 www.kb-blok.cz/cs/realizace/operne-zdi.shtml  

  

  

 

http://www.rsd.cz/
http://www.kb-blok.cz/cs/realizace/operne-zdi.shtml

