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Abstrakt�
Úkolem diplomové práce je studie rekonstrukce �elezni�ních stanic Bohdíkov a Ruda nad 
Moravou. Cílem projektu je návrh rekonstrukce tak, aby vyhovovala sou�asnému provozu a 
p�itom byly spln�ny platné právní p�edpisy, zejména p�ístup osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Práce obsahuje rekonstrukci nástupi��, úpravu geometrických parametr�
koleje, rekonstrukci �elezni�ního svr�ku a v rámci rekonstrukce bude také navr�ena obnova 
stávajícího odvodn�ní. �
�
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�

Abstract�
The task of the thesis is to make a study of reconstruction of two railway stations: Bohdíkov 
and Ruda nad Moravou. The aim of the project is to prepare a plan of reconstruction, which 
will suit actual state of traffic. The plan must abide the rules of law, especially in the case of 
the entry of people with physical handicaps.The thesis contains the plan of reconstruction of 
platforms, a regulation of geometric parameters of tracks, reconstruction of superstructure and 
also rebuilding of actual drainage.  
�
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ÚVOD 

 Cílem zadané práce �Studie rekonstrukce �elezni�ních stanic Bohdíkov a Ruda nad 
Moravou� je zhotovení provád�cí dokumentace pro rekonstruované stanice. Této 
dokumentaci p�edcházela práce p�i sbírání podkladních materiál�, podklad� nutných nutných 
pro vypracování a volba vhodných materiál� a stavebních prvk�. 

Ve studii jsem navrhl z�ízení nových nástupi�� podle platných právních p�edpis� a pro 
v�t�í pohodlí cestujících. Dále jsem navrhl vým�nu stávajících výhybek za nov�j�í typy a 
vým�nu kolejových ro�t�. P�edev�ím vým�nu d�ev�ných a star�ích typ� betonových pra�c� za 
typy nov�j�í. Ve studii je �e�en té� nový systém odvodn�ní stanic. P�i návrhu rekonstrukce 
jsem té� cht�l získat nejmen�í mo�né sm�rové a vý�kové posuny jednotlivých kolejí oproti 
stávajícímu stavu z d�vodu co mo�ná nejmen�ích zásah� do stávajícího zemního t�lesa.  
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Ruda nad Moravou

1. Identifika�ní údaje:

1.1. Identifika�ní údaje 

Název stavby:  Studie rekonstrukce �elezni�ní stanice Ruda nad Moravou 

Druh stavby:  dopravní, rekonstrukce 

Zadavatel:  Ústav �elezni�ních konstrukcí a staveb 

   Vysoké u�ení technické v Brn�

   Fakulta stavební se sídlem Veve�í 331/95, Brno 602 00 

Místo stavby:  �elezni�ní stanice Ruda nad Moravou, km 59,121 000 � km 59,992 000 

Katastrální území: Ruda nad Moravou (743 224) 

Parcelní �íslo:  723/3 

Okres:   �umperk 

Kraj:   Olomoucký 

Projektant:  Bc. Pavel Hospodka 

Vedoucí projektu: Ing. Richard Svoboda, Ph.D 

1.2. Zadání projektu 

 Cílem projektu je návrh rekonstrukce �elezni�ní stanice Ruda nad Moravou tak, aby 

vyhovovala sou�asnému provozu a p�itom byla spln�na platná legislativa zejména, co se tý�e 

p�ístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

1.2.1. Výkresová dokumentace: 

1. Pr�vodní a technická zpráva � stávající stav/navrhovaný stav 

2. Dopravní schéma � stávající stav 

3. Dopravní schéma � navrhovaný stav 

4. Situace 1:1000 

5. Vyty�ovací výkres 1:500 

6. Podélný �ez hlavní kolejí 1:2000/200 

7. Charakteristické p�í�né �ezy 1:50 

8. Výkaz vým�r 
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1.3. Podklady a literatura 

 Podkladem pro vypracování tohoto projektu byla J�M (jednotná �elezni�ní mapa),  

geodetické zam��ení stanice, stani�ní �ád �elezni�ní stanice Ruda nad Moravou, stávající 

rychlost a následná vizuální prohlídka �e�ené �elezni�ní stanice. Jako literatura byla pou�ita 

�eská státní norma �SN 736360-1, dále vyhlá�ka 389/2009 Sb.ve zn�ní pozd�j�ích úprav, 

vzorové listy �elezni�ního spodku, p�edpisy S�DC S3 �elezni�ní svr�ek a S4 �elezni�ní 

spodek a dal�í platné právní p�edpisy 

2. Stávající stav �elezni�ní stanice Ruda nad Moravou

2.1. Stávající stav 

 �elezni�ní stanice Ruda nad Moravou je mezilehlá �elezni�ní stanice nacházející se na 

�elezni�ní trati Krnov - Jind�.ve Sl.st.hr. - Hanu�ovice - Olomouc hl.n. �.311A v km 59,121 

000 � km 59,992 000. Ve stanici jsou t�i koleje dopravní, jedna manipula�ní a dv� nástupi�t�

s p�ístupem v úrovni. D�vodem rekonstrukce �elezni�ní stanice jsou nedostate�né rozm�ry 

nástupi��, p�echod� na nástupi�t� a jejich nevyhovující stav vzhledem ke stávající platn�

norm�. Je pot�eba tyto nástupi�t� zrekonstruovat tak, aby odpovídala platné legislativ�

zejména, co se tý�e p�ístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Dal�ím 

d�vodem rekonstrukce je pot�ebná vým�na nevyhovujících výhybek a celková modernizace 

�elezni�ního svr�ku. Do stanice je zaúst�na vle�ka Papírna Aloisov, a.s.  

2.2. Sm�rové pom�ry 

 Z geodetického zam��ení trati bylo pomocí vyrovnání získáno p�ibli�né p�vodní 

sm�rové �e�ení �elezni�ní stanice a porovnáno s nákresným p�ehledem. 

 Hlavní stani�ní kolej �.1 navazuje na slo�ený levoto�ivý oblouk s krajními 

p�echodnicemi, ve kterém se nacházejí t�i �elezni�ní mosty a to ve stani�ení v km 58,885 000, 

dále v km 59,046 000 a v km 59,074 000. Na tento oblouk navazuje p�ímý úsek o délce 8,00 

m. Tato p�ímá pokra�uje a� na za�átek výhybky �.7. V �elezni�ní stanici v koleji �.1 navazuje 

na výhybku �.7 p�ímý úsek, ve kterém se nachází té� výhybka �.6, její� odbo�ná v�tev dále 

pokra�uje v koleji �.3. Tato p�ímá je následován levoto�ivým obloukem o polom�ru R = 

2000,00 m bez p�echodnic. Dále pokra�uje p�ímý úsek, na který je napojen dal�í levoto�ivý 

oblouk o polom�ru R = 1500,00 m bez p�echodnic. Po tomto oblouku následuje p�ímý úsek 
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pokra�ující a� k výhybce �.2, na její� odbo�nou v�tev se napojuje kolej �.2. Poté následuje 

krátká p�ímá a� k výhybce �.1, na její� odbo�nou v�tev se napojuje kolej �.3.  Na za�átek 

výhybky �. 1 poté navazuje levoto�ivý oblouk o polom�ru R = 2000,00 m bez p�echodnic.. 

 Podrobn�ji je kolej �.1 popsána ní�e. 

  

P�ehled ozna�ených kolejí:

�. koleje                       charakteristika koleje                   rychlost   u�ite�ná délka

1   dopravní, hlavní   65 km/hod  726,0 m 

2   dopravní, p�edjízdná   50 km/hod  725,0 m 

3   dopravní, p�edjízdná   50 km/hod  723,0 m 

4   manipula�ní    40 km/hod  451,0 m 

Kolej �.1:

stani�ení [km] bod   popis 

59,121 000   ZÚ = ZV7  p�ímá v�tev výhybky �.7 J 49 1:9-300 L,p,b 

59,154 231  KV7   p�ímá; dl. 7,000 m 

59,161 231  ZV6   p�ímá v�tev výhybky �.6 J 49 1:9-300 P,p,b 

59,194 462  KV6   p�ímá; dl. 42,429 m 

59,236 660  ZO   levoto�ivý oblouk bez p�echodnic 

      R=2000,000 m, dl. 26,000 m 

59,262 660  KO   p�ímá; dl. 472,390 m 

59,735 050  ZO   levoto�ivý oblouk bez p�echodnic 

      R=1500,000 m, dl. 146,170 m 

59,881 220  KO   p�ímá; dl. 41,549 m 

59,922 769  KV2   p�ímá v�tev výhybky �.2 J S49 1:9-300 P,p,d 

59,956 000  ZV2   p�ímá; dl. 2,769 m 

59,958 769   KV1   p�ímá v�tev výhybky �.1 J S49 1:9-300 L,l,d 

59,992 000  ZV1 = KÚ 

Kolej �.2:

 Kolej �.2 je soub��ná s kolejí �.1. a jejich vzájemná osová vzdálenost je 4,75 m. 

Navazuje na odbo�nou v�tev výhybky �.7 J 49 1:9-300 L,p,d� v km 59,121 000 a v km 59,164 

000 pokra�uje výhybkou �.5 J S49 1:9-300 P,l,d. Na kolej �.1 se op�t p�ipojuje pomocí 
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výhybky �.3 J T 6° I,P,d�. v km 59,883 000 a výhybky �.2 J S49 1:9-300 P,p,d. v km 59,956 

000.

Kolej �.3:

 Kolej �.3 je soub��ná s kolejí �. 1 a jejich vzájemná osová vzdálenost je 4,75 m. 

Za�íná odbo�nou v�tví výhybky �.6 J49 1:9-300 P,p,b v km 59,161 231 a kon�í výhybkou �.1 

J S49 1:9-300 L,l,d v km 59,992 000.

Kolej �.4:

 Kolej �.4 je soub��ná s kolejí �.2 a jejich osová vzdálenost je 4,50 m která p�echází 

v km 59,355 000 za pomoci kolejového S do osové vzdálenosti 5,00 m. Na kolej �.2 se 

napojuje v km 59,164 000 za pomoci výhybky �.5 J S49 1:9-300 P,l,d. a napojuje se na ní zp�t  

v km 59,736 000 za pomoci výhybky �.4 J T 6° I,P,d�.. 

Poznámka: v�echna stani�ení jsou vzta�ena ke kolej �.1!!

Podrobn�ji jsou parametry výhybek uvedeny v následující tabulce: 

�. ZV [km] ozna�ení výhybky vlo�. st. 
délka 
[m] oh�. p�es. pozn.

1 59,992 000 J S49 1:9-300 L,p,d�. 2005 u�. 33,231 ano EP   
2 59,956 000 J S49 1:9-300 P,p,d�. 2005 u�. 33,231 ano EP   
3 59,883 000 J T 6° I,P,d�. 1971 n. 29,554 ano EM cizí 
4 59,763 000 J T 6° I,P,d�. 1971 n. 29,554   MS   
5 59,164 000 J S 49 1:9-300 P,l,d�. 2006 reg. 33,231 ano EM   
6 59,161 000 J  49 1:9-300 P,p,b 2006 n. 33,231 ano EM   

7 59,121 000 J 49 1:9-300 L,l,b 2006 n. 33,231 ano EM   

2.3. Osové vzdálenosti kolejí 

�. kolejí                             osová vzdálenost

1 - 2    4,75 m 

2 - 4    4,50 � 5,00 m 

1 � 3    4,75 m 

2.4. Sklonové pom�ry 

 Sklonové pom�ry koleje �.3: 

stani�ení [km]  B.p.v [m]   popis

59,121 000   333,333  ZÚ, sklon 0,00�; dl. 199 m 

59,320 000   333,333  stoupá, 0,24 �; dl. 161 m 
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59,481 000   333,372  stoupá, 0,80 �; dl. 203 m 

59,684 000   333,535  stoupá, 3,00 �; dl. 308 m  

59,992 000   334,459  KÚ 

 Sklonové pom�ry byly získány ze stani�ního �ádu �elezni�ní stanice Ruda nad 

Moravou. Jako vý�kový systém je pou�it Balt po vyrovnání (B.p.v.). Podle geodetického 

podkladu v�ak byly zji�t�ny jiné sm�rové pom�ry, které byly poté vyu�ity p�i návrhu 

rekonstrukce. 

2.5. �elezni�ní svr�ek 

 �elezni�ní svr�ek je tvo�en dle následující tabulky.  

koleje kolejnice pra�ce poznámka 

�íslo
za�átek 

[km] 
konec 
[km] 

délka 
[m] tvar vlo�. st. typ rozd. vlo�. st.   

1 59,195 59,923 728 S49 2006 n. SB8 u 2006 n. KV6 - KV2 

1 59,956 59,959 4,1 S49 2006 u�. d�. d 2005 u�. ZV2 - KV1 

1 59,154 59,161 7,2 S49 2006 n. VPS u 2006 n. KV7 - ZV6 

2 59,197 59,706 509 S49 2006 n. d�. c 2006 u�. KV5 - KV4 

2 59,154 59,164 10 S49 2006 n. d�. c 2006 n. KV7 - ZV5 

2 59,736 59,883 147 T 1947 n. d�. c 1971 n. ZV4 - ZV3 

2 59,913 59,923 20 T 1971 n. d�. c 1971 n. KV3 - KV2 

3 59,195 59,959 764 S49 2006 n. SB8 u 2006 n. KV6 - KV1 

4 59,197 59,706 509 S49 2006 u�. d�. u 2006 u�. KV5 - KV4 

2.6. �elezni�ní spodek 

 Informace o �elezni�ním spodku byly zji�t�ny jen poch�zkou po trati. 

2.6.1. T�leso �elezni�ního spodku 

 �í�ka plán� t�lesa �elezni�ního spodku, p�í�ný sklon zemní plán� ani konstruk�ní 

vrstvy zemního t�lesa nebyly zadány ani zji�t�ny.  

2.6.1.1. Tvar zemního t�lesa 

stani�ení [km]    popis

59,121 000 � 59,738 000   násyp 

59,800 000 � 59,992 000    od�ez 
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2.6.2. Odvodn�ní 

 Vizuální prohlídka �elezni�ní stanice prokázala výskyt trativodních �achet. Odvodn�ní 

této �elezni�ní stanice je tedy provedeno sítí trativod�, �i v p�ípad� násypu té� sklonem 

stávajícího svahu. Trativodní potrubí �i ostatní odvod�ovací konstrukce, které budou nalezeny 

b�hem rekonstruk�ním prací, budou odstran�ny a nahrazeny dle navrhovaného �e�ení. 

2.6.3. Nástupi�t�

 Ob� nástupi�t� jsou úrov�ová typu Tischer. Nejsou tudí� bezbariérová, proto�e 

nespl�ují po�adavky Vyhlá�ky 398/2009 Sb. pro bezpe�ný p�ístup osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. P�ístup na nástupi�t� je mo�ný po schodi�ti pr�chodem vlevo 

od výpravní budovy, p�ípadn� chodníkem z parkovi�t� vpravo od výpravní budovy. P�íchod 

pro cestující na nástupi�t� je úrov�ovými p�echody v km 59,325 000, km 59,333 000 a km 

59,388 000 a jsou umíst�ny naproti výpravní budov�. 

• u koleje �.1  úrov�ové nástupi�t� typu Tischer   246 m 

• u koleje �.2 úrov�ové nástupi�t� typu Tischer  235 m 

2.6.4. Stavby �elezni�ního spodku 

 V rekonstruované stanici se nacházejí dva deskové propustky sv.�.1,75 m a  

sv.v.1,41 m, a to v km 59,470 000 a v km 59,609 000. Dále se ve stanici nachází také jeden 

trubní propustek sv.�.0,60 m a to v km 59,725 000. Funk�nost v�ech propustk� je sní�ena 

zanesením ne�istotami. V�echny propustky budou v pr�b�hu rekonstrukce �elezni�ní stanice 

vy�i�t�ny. V �elezni�ní stanici se nacházejí té� dva mosty. První se nachází v km 59,150 000, 

jeho sv.v.2,33 m a sv.�.2,10 m. Druhý most se nachází v km 59,784 000, sv.�.6,50 m a 

sv.v.2,24 m. Tento most slou�í k p�evedení �elezni�ní stanice p�es Hostický potok. 

stani�ení [km]   popis 

59,150 000    �elezni�ní most, sv.�.2,10 m a sv.v.2,33 m 

59,470 000    deskový propustek, sv.�.1,75 m a sv.v.1,41 m 

59,609 000    deskový propustek, sv.�.1,75 m a sv.v.1,41 m 

59,725 000    trubní propustek, sv.�.0,60 m 

59,784 000    �elezni�ní most, sv.�.6,50 m a sv.v.2,24 m 
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2.6.5. Ostatní stavby  

stani�ení [km]   popis 

59,335 000    výpravní budova (vlevo od koleje �.4 ve sm�ru stani�ení) 

59,405 000    nákladi�t� (vlevo od koleje �.4 ve sm�ru stani�ení) 

2.6.6. K�í�ení in�enýrských sítí 

 K�í�ení s in�enýrskými sít�mi nebylo zji�t�no a ani p�i vizuální prohlídce 

rekonstruované �elezni�ní stanice nebylo �ádné nalezeno. 

3. Navrhovaný stav �elezni�ní stanice Ruda nad Moravou

3.1 Navrhovaný stav 

 V rekonstruované �elezni�ní stanici je navr�eno nové nástupi�t�, nové geometrické 

parametry koleje, rekonstrukce �elezni�ního svr�ku v�etn� výhybek. V�echny stávající 

výhybky budou sneseny a nahrazeny novými. V rámci rekonstrukce je té� navr�ena obnova 

stávajícího odvodn�ní. Cílem projektu se návrh rekonstrukce tak, aby vyhovovala 

sou�asnému provozu a p�itom byly spln�ny platné právní p�edpisy, zejména p�ístup osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace na nástupi�t�.  

 P�i rekonstrukci této �elezni�ní stanice dojde ke snesení kolejového ro�tu stávající 

koleje �.1 a k výrazn�j�ímu posunu stávající p�edjízdné dopravní koleje �.3, která se 

v navrhovaném stavu po rekonstrukci stane hlavní dopravní kolejí �.1. Nov� navr�ené 

sm�rové i vý�kové parametry koleje se sna�í minimalizovat posunutí v��i stávajícímu stavu. 

Nový návrh je v souladu s platnou normou �SN 76 6360-1.  

 Na za�átku a konci úseku je navr�ená niveleta navázána na p�vodní stav a to 

po�áte�nímu (p�ípadn� koncovými) body, které mají navr�enou hodnotu vý�kového i 

sm�rového posunu rovnou nule. D�vodem byla snaha o p�esné navázání rekonstruované 

�elezni�ní stanice na �irou tra� p�ed i za stanicí. Do stanice je zaúst�na té� stávající vle�ka 

Papírna Aloisov, a.s. její� sm�rové a vý�kové parametry byly upraveny vyrovnáním. 

3.2 Sm�rové pom�ry 

 Hlavní stani�ní kolej �.1 navazuje na stávající stav (viz str.3) pomocí výhybky �.5. 

Za�átek této výhybky je zárove� za�átek rekonstruované �elezni�ní stanice. Na novou 
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výhybku �.5 je napojen p�ímý úsek  a její odbo�ná v�tev dále pokra�uje v koleji �.2. P�ímý 

úsek v koleji �.1 je následován pravoto�ivým obloukem o polom�ru R10 = 800,00 m bez 

p�echodnic. Dále pokra�uje p�ímý úsek, na který je napojen levoto�ivý oblouk o polom�ru 

 R7 = 800,00 m bez p�echodnic. Po tomto oblouku následuje p�ímý úsek pokra�ující a� 

k levoto�ivému oblouku o polom�ru R3 = 800,00 m bez p�echodnic. Na tento oblouk je 

napojen p�ímý úsek, který pokra�uje a� na konec nové výhybky �.1, na její� odbo�nou v�tev 

se napojuje kolej �.2. Za výhybkou pokra�uje p�ímý úsek a� ke za�átku stávající výhybky �.1, 

která bude snesena a kde je té� konec rekonstruované �elezni�ní stanice. 

 P�edjízdná kolej �.2 se nachází v osové vzdálenosti 9,50 m od hlavní koleje �.1 a 

manipula�ní kolej �.4 je od koleje �.2 vzdálena osovou vzdáleností 4,50 a� 5,00m.  

Podrobn�ji jsou v�echny koleje popsány ní�e, stejn� jako vle�ka Papírna Aloisov, a.s.   

P�ehled ozna�ených kolejí: 

�. koleje charakteristika koleje   rychlost  u�ite�ná délka 

1  dopravní, hlavní   65 km/hod            733,5 m 

2  dopravní, p�edjedná   50 km/hod            733,0 m 

4  manipula�ní    40 km/hod   446,0 m 

Kolej �.1:

stani�ení [km] bod  popis 

59,121 000  ZÚ = ZV5 p�ímá v�tev výhybky �.5 J 49 1:9-300 L,p,b 

59,154 231  KV5  p�ímá; dl. 14,056 m 

59,168 287  ZO10  R10 = 800,000 m; V = 65 km/h; D = 0 mm; I = 63 mm; 

     �s = 2,9164 g; do = 36,648 m (pravoto�ivý oblouk) 

     n = 8,00V;  Lk = 0,000 m; T = 18,327 m 

59,204 936  KO10  p�ímá; dl 51,411 m 

59,256 346  ZO7  R7 = 800,000 m; V = 65 km/h; D = 0 mm; I = 63 mm; 

     �s = 3,7717 g; do = 47,396 m (levoto�ivý oblouk) 

     n = 10,00V;  Lk = 0,000 m; T = 23,705 m 

59,303 742   KO7  p�ímá; dl. 423,064 m 

59,726 806  ZO3  R3 = 800,000 m; V = 65 km/h; D = 0 mm; I = 63 mm; 

     �s = 6,4279 g; do = 80,775 m (levoto�ivý oblouk) 

     n = 10,00V;  Lk = 0,000 m; T = 40,422 m 
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59,807 581  KO3  p�ímá; dl. 115,278 m 

59,922 859  KV1  p�ímá v�tev výhybky �.1 J 49 1:9-300 P,p,b 

59,956 090  ZV1  p�ímá; dl. 36,756 m 

59,992 846  KÚ  napojení na �irou tra�

Kolej �.2:

 Kolej �.2 je soub��ná s kolejí �.1 a jejich vzájemná osová vzdálenost je 9,50 m. 

stani�ení [km] bod  popis 

59,121 000  ZÚ = ZV5 odbo�ná v�tev výhybky �.5 J 49 1:9-300 L,p,b 

59,154 130  KV5  p�ímá; dl. 10,000 m 

59,164 068  ZV4  odbo�ná v�tev výhybky �.4 J 49 1:9-300 P,l,b 

59,197 014  KV4  p�ímá; dl. 41,776 m 

59,238 694   ZO8  R8 = 1000,000 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 30 mm; 

     �s = 0,8553 g; do = 13,435 m (levoto�ivý oblouk) 

     n = 10,00V;  Lk = 0,000 m; T = 6,717 m  

59,252 109  KO8  p�ímá; dl. 450,486 m 

59,703 096  KV3  p�ímá v�tev výhybky �.3 J 49 1:9-300 P,p,b 

59,730 276  ZV3  p�ímá; dl. 27,436 m 

59,758 025  ZO2   R2 = 1100,000 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 27 mm; 

     �s = 6,4279 g; do = 111,066 m (levoto�ivý oblouk) 

     n = 10,00V;  Lk = 0,000 m; T = 55,580 m 

59,869 485  KO2  p�ímá; dl. 10,060 m 

59,879 545  ZV2  odbo�ná v�tev výhybky �.2 J 49 1:9-300 P,l,b 

59,912 675  KV2  p�ímá; dl. 10,350 m 

59,922 961  KV1  odbo�ná v�tev výhybky �.1 J 49 1:9-300 P,p,b 

59,956 090  ZV1 = KÚ 

Kolej �.4:

 Kolej �.4 je soub��ná s kolejí �.2 a jejich osová vzdálenost je 4,50 m která p�echází 

od km 59,354 522 do km 59,389 518 pomocí kolejového S do osové vzdálenosti 5,00 m.  

stani�ení [km] bod  popis 

59,164 068  ZV4  p�ímá v�tev výhybky �.4 J 49 1:9-300 P,l,b 

59,196 848  KV4  p�ímá; dl. 6,007 m 
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59,202 732  ZO9  R9 = 300,000 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 63 mm; 

     �s = 6,1894 g; do = 29,167 m (pravoto�ivý oblouk) 

     n = 10,00V;  Lk = 0,000 m; T = 14,595 m 

59,231 696  KO9  p�ímá; dl. 122,095 m 

59,354 522   ZO6  R6 = 500,000 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 38 mm; 

     �s = 1,2733 g; do = 10,001 m (levoto�ivý oblouk) 

     n = 10,00V;  Lk = 0,000 m; T = 5,000 m 

59,364 522  KO6  p�ímá; dl. 15,000 m 

59,379 518  ZO5  R5 = 500,000 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 38 mm; 

     �s = 1,2733 g; do = 10,001 m (pravoto�ivý oblouk) 

     n = 10,00V;  Lk = 0,000 m; T = 5,000 m 

59,389 518  KO5  p�ímá; dl. 268,600 m 

59,658 118  ZO4  R4 = 300,000 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 63 mm; 

     �s = 7,0447 g; do = 33,197  m (pravoto�ivý oblouk) 

     n = 10,00V;  Lk = 0,000 m; T = 16,616 m 

59,691 225  KO4  p�ímá; dl. 12,046 m 

59,703 197  KV3  odbo�ná v�tev výhybky �.3 J 49 1:9-300 P,p,b 

59,730 276  ZV3 = KÚ  

Vle�ka Papírna Aloisov, a.s.

stani�ení [km] bod  popis 

59,879 545  ZV2   p�ímá v�tev výhybky �.2 J 49 1:9-300 P,l,b 

59,912 776  KV2  p�ímá; dl. 1,412 m 

59,914 188  ZO1  R1 = 150,000 m; V = 30 km/h; D = 0 mm; I = 71 mm; 

     �s = 20,1747 g; do = 47,536  m (levoto�ivý oblouk) 

     n = 10,00V;  Lk = 0,000 m; T = 23,969 m 

59,960 933  KO1 = KÚ napojení na stávající vle�ku 

!!Poznámka: v�echna stani�ení jsou vzta�ena ke koleji �.1!! 

P�ehledn�ji jsou parametry výhybek a sm�rových oblouk� uvedeny v následujících tabulkách: 
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Tabulka výhybek:

Tabulka sm�rových oblouk�:

3.3 Osové vzdálenosti kolejí 

�. kolejí  osová vzdálenost

1 � 2        9,50 m 

2 � 4        4,50 � 5,00 m 

 Zv�t�ení osové vzdálenosti mezi kolejí �.2 a kolejí �.4 je �e�eno pomocí kolejového S. 

Kolejové S je �e�eno pomocí oblouk� R6 (km 59,354 522 � km 59,364 522) a  

R5 (km 59,379 518 � km 59,389 518), mezi kterými je p�ímá o délce 15,000 m. 

3.4 Sklonové pom�ry 

 V novém stavu jsou navr�eny celkem �ty�i vý�kové oblouky o polom�ru R = 2000 m. 

Vý�kové oblouky jsou stejného polom�ru z d�vodu v�t�ího komfortu cestujících. Ve�keré 

hodnoty vý�ek jsou vzta�eny k hladin� Balt po vyrovnání (dále jen B.p.v.). 

 Na ZÚ v km 59,121 000 je stávající hodnota nivelety koleje v nadmo�ské vý�ce 

333,333 m B.p.v. a navrhovaný stav je na tuto hodnotu napojen bez jakýchkoli vý�kových 

posun�. Na KÚ v km 59,992 846 je stávající hodnota nivelety koleje v nadmo�ské vý�ce 

334,262 m B.p.v. a navrhovaný stav se na tuto hodnotu napojuje op�t bez vý�kových posun�. 
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 Niveleta koleje je navr�ena tak, aby po celé délce rekonstruovaného úseku co nejlépe 

kopírovala stávající vý�kový stav koleje a zárove� byly spln�ny platné normy a p�edpisy. 

Vý�ky kolejí jsou podrobn�ji vyjád�eny v podélném profilu, stejn� jako vý�kový rozdíl staré a 

nové nivelety koleje. 

 Sklonové pom�ry koleje �.1: 

stani�ení [km] B.p.v [m]  popis

59,121 000  333,333  ZÚ (napojení na stávající tra�) 

      stoupá 0,75 �; dl. 38,963 m 

59,159,963  333,362  lom sklonu 

      Rv = 2000 m; tz = 1,473 m; yv = 0,001 m 

      klesá 0,72 �; dl. 106,847 m 

59,266 810  333,285  lom sklonu 

      Rv = 2000 m; tz = 1,175 m; yv = 0,000 m 

      stoupá 0,45 �; dl. 428,836 m 

59,695 646  333,480  lom sklonu 

      Rv = 2000 m; tz = 1,721 m; yv = 0,001 m 

      stoupá 2,18 �; dl. 268,059 m 

59,963 705  334,063  lom sklonu 

      Rv = 2000 m; tz = 4,638 m; yv = 0,005 m 

      stoupá 6,81 �; dl. 29,141 m 

59,992 846  334,262  KÚ (napojení na stávající tra�) 

V�echny ostatní koleje mají v p�í�ných �ezech toto�nou vý�ku nivelety koleje jako kolej �.1!! 

3.5 �elezni�ní svr�ek 

 �elezni�ní svr�ek je navr�en tak, aby vyhov�l podmínkám pro z�ízení bezstykové 

koleje. Ta bude sva�ována aluminotermicky p�i dodr�ení technologických podmínek ur�ených 

v p�edpisu �D S 3/2. 
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3.5.1. Sestava kolejového ro�tu 
Kolej �.1:

 Pou�ity kolejnice 49E1 s pru�ným bezpodkladnicovým upevn�ním Vossloh W14. 

Kolejnice jsou ulo�eny na pry�ové podlo�ce WU 7 tl. 7 mm, upevn�ny vrtulemi R1 

s podlo�kou Uls 7 na nových betonových pra�cích B03 s vodící vlo�kou Wfp 14K.  

 Pro hlavní kolej �.1 je pou�ito rozd�lení pra�c� d (611 mm). 

Kolej �.2:

 Pou�ity kolejnice 49E1 s pru�ným bezpodkladnicovým upevn�ním Vossloh W14. 

Kolejnice jsou ulo�eny na pry�ové podlo�ce WU 7 tl. 7 mm, upevn�ny vrtulemi R1 

s podlo�kou Uls 7 na regenrovaných betonových pra�cích B03 s vodící vlo�kou Wfp 14K.  

 Pro p�edjízdnou kolej �.2 je pou�ito rozd�lení pra�c� d (611 mm). 

Kolej �.4: 

 Pou�ity kolejnice 49E1 s tuhým upevn�ním pomocí tuhé sv�rky �S4. Kolejnice jsou 

ulo�eny na podkladnici S4pl, upevn�ny vrtulemi R1 s polyetylénovou podlo�kou a jsou 

ulo�eny na regenerovaných betonových pra�cích SB 8P.  

 Pro manipula�ní kolej �.4 je pou�ito rozd�lení pra�c� c (674,5 mm). 

3.5.2. Kolejové lo�e 

 Kolejové lo�e je navr�eno v celé délce rekonstruovaného úseku jako zapu�t�né a to od 

km 59,121 000 � km 59,992 846. Na nové kolejové lo�e je pou�it �t�rk frakce 31,5/63 mm 

v tl. min. 0,350 m pod lo�nou plochou pra�ce. 

 Tvar kolejového lo�e koleje �.1 je navr�en lichob��níkový se základní �í�kou v úrovni 

úlo�né plochy pra�c� 3,000 m na ob� strany od osy koleje �.1. Sou�ástí kolejového lo�e je ve 

vzdálenosti 1,70 m od osy koleje a� k vn�j�í hran� kolejového lo�e té� stezka. 

 Kolejové lo�e v kolejích �.2 a �.4 je navr�eno té� lichob��níkové se základní �í�kou 

v úrovni úlo�né plochy pra�c� 3,000 m nalevo od osy koleje �.4 a napravo od osy koleje �.2. 

Sou�ástí kolejového lo�e je na vn�j�ích stranách kolejí i mezi kolejemi té� stezka.  

 Svahy obou kolejových lo�í jsou za hlavami pra�c� ve sklonu 1:1,25. Pouze v místech, 

kde se nachází kolejové lo�e pod úrovní stávajícího terénu a u zpevn�ných ploch na stran�

výpravní budovy bude sklon kolejového lo�e 5:1 sm�rem k ose koleje. U nástupi�t� bude 

kolejové lo�e dota�eno a� úlo�nému bloku U 95 a zarovnáno s úlo�nou plochou pra�ce. 

V t�chto místech bude �í�ka kolejového lo�e 2,100 m od osy p�ilehlé koleje. 
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3.5.3. Stezky 

 Stezky u koleje �.1 se nacházejí na obou stranách koleje. Jsou vzdáleny 1,70 m od osy 

koleje a jsou �iroké 1,30 m. Stezka nacházející se nalevo od koleje �.1 je p�eru�ena pouze 

centrálním p�echodem, rampou a nástupi�t�m a to ve stani�ení v km 59,327 066 � 59,537 166. 

 Stezky u koleje �.2 a koleje �.4 jsou navr�eny jak vn� kolejí, tak i mezi kolejemi. 

Stezky, které se nacházejí vn� kolejí jsou �iroké 1,30 m a jsou od osy p�ilehlé koleje vzdáleny 

1,70 m. Stezka, která se nachází mezi kolejemi je �iroká 1,10 m a je vzdálena 1,70 m od os 

obou kolejí. Tato stezka se v km 59,389 518 roz�i�uje na 1,60 m. Roz�í�ení z 1,10  na 1,60 m  

je provedeno lineárn� v úseku mezi km 59,354 522 a km 59,389 518. V tomto úseku se toti� 

m�ní osová vzdálenost p�ilehlých kolejí z 4,50 m na 5,00 m. Stezka nacházející se napravo od 

koleje �.2 je p�eru�ena pouze centrálním p�echodem, rampou a nástupi�t�m a to ve stani�ení v 

km 59,327 066 � 59,537 166. Stezka nacházející se nalevo od koleje �.4 je p�eru�ena po celé 

délce zpevn�né plochy u výpravní budovy, stávající betonové rampy a nákladi��. 

 V�echny stezky mají horní plochu v úrovni horní plochy kolejového lo�e a jsou 

tvo�eny �t�rkem frakce 8/16 mm o tl. 100 m a jako povrchová úprava je navr�en �t�rk frakce 

4/16 mm a tl. 50 mm. 

3.5.4. Námezníky

 Námezníky jsou pou�ity �elezobetonové, prefabrikované, nat�ené bílou barvou se 

dv�ma �ernými pruhy. 

námezník mezi kolejemi  stani�ení [km]  v osové vzdálenosti

1 � 2      59,171 407   3,750 m 

2 � 4     59,217 015   3,750 m 

2 � 4      59,685 367   3,750 m 

1 � 2      59,905 621   3,750 m 

2 � vle�ka    59,926 845    3,925 m 



Diplomová práce  Bc. Pavel Hospodka 
Studie rekonstrukce  VUT FAST v Brn�
�elezni�ních stanice Ruda nad Moravou a Bohdíkov Leden 2014

18 

3.6 �elezni�ní spodek 

3.6.1. Zemní plá�

 Zemní plá� bude zhotovena po snesení kolejového ro�tu a odt��ení stávajícího 

kolejového lo�e. Bude provedena podle navr�ené vý�ky v osách kolejí. Minimální �í�ka zemní 

plán� je navr�ena 2,0 m od osy koleje, odkud klesá jednostranným p�í�ným sklonem 5 �  

sm�rem k trativodu nebo a� na kraj drá�ního t�lesa.  

 Zemní plá� pod kolejí �. 1 je navr�ena v jednostranném p�í�ném sklonu 5 � na 

pravou stranu od osy koleje kde je svahována a� na kraj drá�ního t�lesa a to od za�átku úseku 

v km 59,121 000 a� do km 59,684 368 kde p�echází do jednostranného p�í�ného sklonu 5 � 

na levou stranu od osy koleje �.1, kde ústí do trativodu mezi kolejemi �.1 a �.2. Tento 

levostranný sklon pokra�uje do km 59,903 010, kde op�t p�echází do pravostranného sklonu, 

který pokra�uje a� na konec úseku a té� je svahován a� na kraj drá�ního t�lesa.  

 Zemní plá� pod kolejí �.2 je navr�ena v jednostranném p�í�ném sklonu 5 � sm�rem 

ke koleji �.4, kde ústní do trativodu mezi t�mito kolejemi. Tento sklon za�íná na za�átku 

koleje �.2 a pokra�uje a� do km 59,683 368 kde p�echází na jednostranný p�í�ný sklon 5 � 

sm�rem ke koleji �.1. Tímto sklonem pokra�uje do konce úseku koleje �.2.  

 Zemní plá� pod kolejí �.4 je navr�ena celá v jednostranném p�í�ném sklonu 5 � 

sm�rem ke koleji �.2, kde ústí do trativodu který se nachází mezi t�mito kolejemi. 

3.6.2. Konstruk�ní vrstva 

 Konstruk�ní vrstva je navr�ena ze �t�rkodrti frakce 0/32 mm v minimální tlou��ce  

0,150 m. Minimální �í�ka konstruk�ní vrstvy je navr�ena 2,00 m od osy koleje.   

3.6.3. Plá� t�lesa �elezni�ního spodku  

 Plá� t�lesa �elezni�ního spodku je navr�ena vodorovná. Kopíruje vý�kové i sm�rové 

pom�ry os jednotlivých kolejí. Plá� t�lesa �elezni�ního spodku je tvo�ena dolní �ástí 

kolejového lo�e, p�ípadn� je prodlou�ena a� na stávající terén. P�ed první výhybkou v km 

59,121 000 nastává zm�na �í�ky plán� ze 3,000 m na �í�ku 3,706 m. Tato �í�ka za�íná 5,00 m 

p�ed výhybkou �.5 na délce 6,00 m. Vzdálenost osy koleje k hran� plán� t�lesa �elezni�ního 

spodku ve stanici je v základním tvaru 3,706 m na obou stranách od osy koleje �.1, na levé 

stran� od osy koleje �.4 a na pravé stran� od osy koleje �.2. P�t metr� za poslední výhybkou 
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�.1 v km 59,956 090 se na délce 6,00 m zu�uje plá� t�lesa �elezni�ního spodku ze �í�ky 

3,706 m na �í�ku 3,000 m. 

 Na obou stranách nástupi�t� je plá� t�lesa �elezni�ního spodku dota�ena a� 

k výpl�ovým deskám D1. V t�chto místech bude �í�ka 2,400 m od osy p�ilehlé koleje.  

3.6.4. Svahy t�lesa �elezni�ního spodku 

 P�ípadné svahy t�lesa �elezni�ního spodku jsou navr�eny ve sklonu 1:1,50. 

3.6.5. Ohumusování a odhumusování 

 Ohumusování svah� násp� a zá�ez� bude provedeno v�ude tam, kde bude stavebními 

pracemi poru�eno stávající ohumusování a v místech kde bude provád�na úprava stávajícího 

drá�ního t�lesa. Provede se rozprost�ením ornice a osetím travního semene v tl. 0,150 m. 

Ohumusování zpevn�ných drá�ních p�íkop� za�íná v úrovni horní hrany p�íkopové tvárnice a 

bude provedeno v tlou��ce 0,150 m.  

3.6.6. Odvodn�ní   

 Odvodn�ní stanice je zaji�t�no soustavou podélných trativod� a p�í�ných p�echod�

trativod� pod kolejemi, p�íkopovými tvárnicemi TZZ 3 nebo p�í�ným sklonem terénu. 

3.6.6.1. Trativody

 Jsou tvo�eny plastovou trativodní rourou PE-HD DN 150 mm, která je ulo�ena na 

�t�rkodrti frakce 0/32 mm o tlou��ce 50 mm. Výpl� trativodních rýh je navr�ena ze �t�rku 

frakce 11/16 mm, která je obalena filtra�ní geotextílií. �í�ka rýh trativod� je 0,45 m. Dno 

trativodních rýh musí být minimáln� 1,20 m pod niveletou koleje. Trativody jsou v nejvy��ím 

bod� opat�eny vrcholovými �achtami o pr�m�ru 0,30 m. Trativody jsou té� opat�eny 

kontrolními �achtami (�K) s vnit�ním pr�m�rem 0,30 a v nejni��ím bod� té� �achtami 

koncovými (K�) o pr�m�ru 0,80 m. Propojení trativod� je zaji�t�no p�ípojnými �achtami o 

pr�m�ru 0,80 m. P�i provád�ní musí být také zaji�t�na ochrana trativod� dle p�íslu�ných 

p�edpis�.  

 Podrobn�ji je soustava trativod� popsaná v následující tabulce! 
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mezi kolejemi stani�ení [km]   sklon   délka [m]

2 � 4    59,220 730 � 59,306 309  klesá  5�  85,000

2 � 4    59,306 309 � 59,386 309  stoupá 5 �  80,000  

2 � 4   59,386 309 � 59,458 902  klesá 5 �  72,593 

2 � 4   59,470 290 � 59,560 290  stoupá 5 �  90,000

2 � 4   59,560 290 � 59,604 518  klesá 5 �  44,228 

2 � 4   59,610 599 � 59,683 368  stoupá 5 �  72,776

1 � 2   59,684 368 � 59,706 545  klesá 5 �  22,177 

1 � 2    59,715 000 � 59,775 255  stoupá 5�  60,000

1 � 2    59,797 015 � 59,813 020  klesá 5 �  15,961

1 � 2   59,813 020 � 59,903 010  stoupá 5 �  90,000

3.6.6.2. Vyúst�ní trativod�

trativod [km]   vyúst�ní [km]  mezi kolejemi zp�sob vyúst�ní

59,220 730 � 59,386 309 59,303 742  2 � 4    vlevo na terén 

59,386 309 � 59,458 902 59,458 902  2 � 4   vpravo na terén 

59,470 290 � 59,560 290 59,470 290  2 � 4    vpravo na terén 

59,560 290 � 59,604 158   59,604 158  2 � 4   vlevo do propustku 

59,610 599 � 59,683 368 59,610 599  2 � 4   vlevo do propustku 

59,684 368 � 59,706 545 59,707 001  1 � 2   vpravo na terén  

59,715 000 � 59,775 255 59,714 896  1 � 2   vpravo na terén 

59,797 015 � 59,903 010 59,813 392  1 � 2   vlevo na terén 

3.6.6.3. P�í�né p�echody trativod� pod kolejemi 

 Tyto p�echody jsou tvo�eny obetonovanou plastovou trativodní rourou PE-HD 

 DN 150 mm, která je ulo�ena na podkladu z betonu C 12/15 tlou��ky 100 mm. Tento 

podkladní beton je z�ízen na vyrovnávací vrstv� ze �t�rkodrti fr. 0/32 mm o tlou��ce 50 mm. 

Výpl� t�chto rýh je navr�ena ze �t�rku frakce 11/16 mm, která je obalena filtra�ní geotextílií. 

�í�ka t�chto p�echod� je 0,45 m a jsou z�ízeny ve sklonu 5 �.   

pod kolejí �.  stani�ení [km] sklon  délka

4   59,306 309  5 �  6,861 m 

1, 2    59,458 902  5 �  15,793 m 

1, 2   59,470 290  5 �  16,154 m 
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2   59,604 518  5 �  5,500 m 

2   59,610 599  5 �  5,500 m 

1   59,707 001  5 �  10,898 m 

1   59,714 896  5 �  10,547 m  

2   59,813 392  5 �   22,347 m 

3.6.6.4. Trativodní �achty 

 Jsou tvo�eny plastové (PE). �achty jsou ulo�eny na vyrovnávací �t�rkopískové vrstv�

v tlou��ce 200 mm. Pro �achty vrcholové (�V) a kontrolní (�K) jsou pou�ity plastové �achty 

o vnit�ním pr�m�ru 0,30 m. Pro �achty koncové (K�) jsou pou�ity prefabrikáty o vnit�ním 

pr�m�ru 0,80 m. V�echny �achty jsou opat�eny p�íslu�ným litinovým poklopem, který je 

v úrovni drá�ní stezky.  

�. �achty stani�ní [km]   popis   vnit�ní pr�m�r

1  59,220 730  �V  0,30 m 

2  59,265 780  �K  0,30 m 

3  59,306 309  K�  0,80 m 

4  59,346 328  �K  0,30 m 

5  59,386 309  �V  0,30 m 

6  59,426 309  �K  0,30 m 

7  59,458 902  K�  0,80 m 

8  59,470 290  K�  0,80 m 

9  59,515 290  �K  0,30 m 

10  59,560 290  �V  0,30 m 

11  59,604 518  K�  0,80 m 

12  59,610 599  K�  0,80 m 

13  59,645 599  �K  0,30 m 

14  59,683 368  �V  0,30 m 

15  59,684 368  �V   0,30 m 

16  59,706 545  K�  0,80 m 

17   59,715 000   K�  0,80 m 

18  59,745 109  �K  0,30 m 

19   59,775 255  �V  0,30 m 

20   59,797 015  �V  0,30 m 
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21   59,813 020  K�  0,80 m 

22  59,858 016  �K  0,30 m 

23  59,903 010  �V  0,30 m  

3.6.6.5. Zpevn�ný p�íkop 

 Pro zpevn�ný p�íkop jsou pou�ity p�íkopové tvárnice TZZ 3. Jsou vyrobeny z betonu 

C 30/37. Tvárnice jsou ulo�eny na podkladní vrstvu �t�rkodrt� frakce 0/32 mm v tlou��ce 

50 mm. P�í�né spáry jsou provedeny pomocí cementové malty MC 10. Zpevn�ný p�íkop 

za�íná v km 59,799 346 a kon�í v km 59,912 785 a nachází se nalevo od koleje �. 2 

zpevn�ní  stani�ení [km]  délka [m]  sklon

TZZ3   59,799 346 � 59,912 785 111,000  stoupá  3 �

3.6.7. Nástupi�t�

 V �elezni�ní stanici Ruda nad Moravou bude z�ízeno jedno oboustranné poloostrovní 

nástupi�t� typu SUDOP a to v km 59,337 166 � km 59,537 166. Délka obou nástupních hran 

je 200 m a jeho �í�ka je 6,16 m. Nástupi�t� je umíst�no mezi hlavní kolejí �.1 a p�edjízdnou 

kolejí �.2. Nástupní hrana je vzdálena 1,67 m od osy p�ilehlých kolejí a  je ve vý�ce 0,55 mm 

na temenem kolejnice a kopíruje sm�rový i vý�kový pr�b�h kolejí. P�ístup na za�átku 

nástupi�t� je �e�en pomocí centrálního p�echodu od výpravní budovy v km 59,328 816 o �í�ce 

3,50 m 

a dále pomocí rampy, která vý�kov� spojuje centrální p�echod a nástupi�t�. Na konci 

nástupi�t� je konstrukce nástupi�t� ukon�ena �ty�mi schodi��ovými stupni �í�ky 1,00 m.   

 Nástupi�t� budou tvo�it prefabrikáty úlo�ných blok� U 95 ulo�ených na podkladní 

beton C 12/15 tlou��ky 50 mm. Na úlo�né bloky p�ijdou za pomoci cementové malty MC10 o 

tlou��ce 10 mm osadit nástupi�tní tvárnice Tischer B. Nakonec p�ijdou osadit nástupi�tní 

desky KS 230 op�t na cementovou maltu MC10 tlou��ky 10 mm. Za rub úlo�ného bloku 

budou polo�eny výpl�ové desky D1. Za okraji nástupi�tních desek bude zhotovena zámková 

dla�ba Quatro v �í�ce 1,56 m. Tato dla�ba bude ulo�ena na �t�rk frakce 8/16 mm a tlou��ky 

100 mm pod kterou bude vrstva �t�rkodrt� frakce 0/32 mm o tlou��ce 370 mm. Spodní hrana 

této vrstvy bude ve sklonu 2 % sm�rem ke kolejím a k pat� výpl�ové desky D1 bude vedena 

ve sklonu 1:1,50. Pod vrstvou �t�rkodrt� bude vrstva mechanicky zhutn�né zeminy.  
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Bohdíkov

1. Identifika�ní údaje:

1.1. Identifika�ní údaje 

Název stavby:  Studie rekonstrukce železni�ní stanice Bohdíkov 

Druh stavby:  dopravní, rekonstrukce 

Zadavatel:  Ústav železni�ních konstrukcí a staveb 

   Vysoké u�ení technické v Brn�

   Fakulta stavební se sídlem Veve�í 331/95, Brno 602 00 

Místo stavby:  železni�ní stanice Bohdíkov, km 64,124 000 – km 64,914 000 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov (606 227) 

Parcelní �íslo:  1237/2 

Okres:   Šumperk 

Kraj:   Olomoucký 

Projektant:  Bc. Pavel Hospodka 

Vedoucí projektu: Ing. Richard Svoboda, Ph.D 

1.2. Zadání projektu 

 Návrh rekonstrukce železni�ní stanice Bohdíkov tak, aby vyhovovala 

sou�asnému provozu a p�itom byla spln�na platná legislativa zejména, co se tý�e 

p�ístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

1.2.1. Výkresová dokumentace: 

1. Pr�vodní a technická zpráva – stávající stav/navrhovaný stav 

2. Dopravní schéma – stávající stav 

3. Dopravní schéma – navrhovaný stav 

4. Situace 1:1000 

5. Vyty�ovací výkres 1:500 
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6. Podélný �ez hlavní kolejí 1:2000/200 

7. Charakteristické p�í�né �ezy 1:50 

8. Výkaz vým�r 

1.3. Podklady a literatura 

 Podkladem pro vypracování tohoto projektu byla JŽM (jednotná železni�ní mapa), 

stani�ní �ád železni�ní stanice Bohdíkov, stávající rychlost a následná vizuální prohlídka 

�ešené železni�ní stanice. Jako literatura byla použita �eská státní norma �SN 736360-1, dále 

vyhláška 389/2009 Sb. ve zn�ní pozd�jších úprav, vzorové listy železni�ního spodku, 

p�edpisy SŽDC S3 Železni�ní svršek a S4 Železni�ní spodek a další platné právní p�edpisy 

2. Stávající stav železni�ní stanice Bohdíkov

2.1. Stávající stav 

 D�vodem rekonstrukce železni�ní stanice jsou nedostate�né rozm�ry nástupiš� a 

p�echod� k nim a jejich nevyhovující stav vzhledem ke stávající platn� norm�. Je pot�eba tyto 

nástupišt� zrekonstruovat tak, aby odpovídala platné legislativ� zejména, co se tý�e p�ístupu 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Dalším d�vodem rekonstrukce je pot�ebná 

vým�na nevyhovujících výhybek a celková modernizace železni�ního svršku. Jedná se o 

mezilehlou železni�ní stanici nacházející se na železni�ní trati �. 311A  Krnov - Jind�.ve 

Sl.st.hr. - Hanušovice - Olomouc hl. n. 

2.2. Sm�rové pom�ry 

 Z podklad� geodetických zam��ení trati bylo pomocí vyrovnání získáno p�ibližné 

p�vodní sm�rové �ešení železni�ní stanice a porovnáno s nákresným p�ehledem.  

 Hlavní stani�ní kolej �.1 navazuje na složený pravoto�ivý oblouk, ve kterém se 

nacházejí dva železni�ní mosty a to ve stani�ení v km 63,852 000 a v km 63,977 000. Na 

tento oblouk navazuje p�ímý úsek, kde se v km 64,080 000 nachází železni�ní most a dále se 

v km 64,107 000 nachází železni�ní p�ejezd �. P 4257, tato p�ímá pokra�uje až na za�átek 

výhybky �.9 a zárove� za�átek železni�ní stanice. V železni�ní stanici v koleji �.1 navazuje na 

výhybku �.9 p�ímý úsek, který je následován levoto�ivým obloukem s p�echodnicemi o 



Diplomová práce  Bc. Pavel Hospodka 

Studie rekonstrukce  VUT FAST v Brn�

železni�ních stanic Ruda nad Moravou a  Bohdíkov Leden 2014

29 

polom�ru R = 320,00 m. Dále pokra�uje p�ímý úsek, na který je napojen pravoto�ivý oblouk 

bez p�echodnic o polom�ru R = 3006,00 m. Po tomto oblouku následuje p�ímý úsek 

pokra�ující až k výhybce �.1. Na za�átek výhybky �. 1 poté navazuje krátká p�ímá, která je 

následována levoto�ivým obloukem o polom�ru R = 600,00 m. 

Podrobn�ji je kolej �.1 popsána níže. 

P�ehled ozna�ených kolejí: 

�.koleje                       charakteristika koleje                   rychlost   

užite�ná délka

1   dopravní, hlavní   65 km/hod  652 m 

2   dopravní, p�edjízdná   50 km/hod  610 m 

4   dopravní, p�edjízdná   50 km/hod  570 m 

6   manipula�ní    40 km/hod  181 m 

Kolej �.1:

stani�ení [km] bod   popis 

64,124 000  ZÚ = ZV9  p�ímá v�tev výhybky �.9 J S49 1:9-300 L,l,d�. 

64,157 231  KV9   p�ímá, dl. 7,000 m 

64,164 231  ZO   levoto�ivý oblouk s p�echodnicemi 

      R = 320,000 m, dl. 201,215 m 

64,365 446  KO   p�ímá, dl. 135,000 m 

64,500 446  ZO   pravoto�ivý oblouk bez p�echodnic 

      R = 3006,000 m, dl. 220,000 m 

64,720 446  KO   p�ímá, dl. 164,000 m 

64,884 446  KV1   p�ímá v�tev výhybky �.1 J T 6° Pp, d�, l. 

64,914 000  ZV1 = KÚ    

Kolej �.2:

 Kolej �.2 je soub�žná s kolejí �.1. a jejich vzájemná osová vzdálenost je 5,00 m. 

Navazuje na odbo�nou v�tev výhybky �.9 J T 6°Pp,d�,l. v km 64,124 000 a v km 64,163 000 
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pokra�uje výhybkou �.8 Obl. T 6° Pp,d�,l. Na kolej �.1 se op�t p�ipojuje pomocí výhybky �.2 

Obl. T 6° Pp,d�,l. v km 64,884 000 a výhybky �.1 J T 6° Pp,d�,l. v km 64,914 000. 

Kolej �.4:

 Kolej �.4 je soub�žná s kolejí �. 2 a jejich vzájemná osová vzdálenost je 4,90 m. 

Za�íná výhybkou �.8 Obl. T 6° Pp,d�,l v km 64,163 000 a kon�í výhybkou �.2 Obl. T 6° 

Pp,d�,l. v km 64,884 000. 

Kolej �.6:

 Kolej �.6 je soub�žná s kolejí �.4, na kterou se napojuje v km 64,748 000 za pomoci 

výhybky �.3 J T 6° Pp,d�,l. Jejich vzájemná osová vzdálenost je 4,75 m. Jedná se o kusou 

kolej, která kon�í v km 64,500 000. 

Poznámka: všechna stani�ení jsou vztažena ke kolej �.1!!

Podrobn�ji jsou parametry výhybek uvedeny v následující tabulce: 

�. ZV [km] ozna�ení výhybky vlož. st. vyr. délka [m] oh�. p�es. pozn.

1 64,914 000 J T 6° Pp, d�, l. 1972 n. 1971 29,554 l EM   

2 64,884 000 Obl. T 6° Pp, d�, l. 1972 n. 1971 25,928 l EM   

3 64,748 000 J T 6° Pp, d�, l. 1974 už. 1962 29,554   MS   

8 64,163 000 Obl. S 1:9-300 (530/693) Pl, d�. 2008 n. 1988 33,231 l EM   

9 64,124 000 J S49 1:9-300 Ll, d�. 2008 n. 1978 33,231 l EM   

2.3. Osové vzdálenosti kolejí 

�.kolejí                              osová vzdálenost

1 - 2    5,00 m 

2 - 4    4,90 m 

4 – 6    4,75 m 
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2.4. Sklonové pom�ry 

 Sklonové pom�ry koleje �.1: 

stani�ení [km]  B.p.v, [m]   popis

64,124 000   357,040   ZÚ, stoupá 4,12 ‰; dl. 102 m

64,215 000   357,415   stoupá 1,14 ‰; dl. 58 m 

64,273 000   357,481   stoupá 7,80 ‰; 641 m 

64,914 000   362,481   KÚ 

 Sklonové pom�ry byly získány ze stani�ního �ádu železni�ní stanice Bohdíkov. Jako 

výškový systém je použit Balt po vyrovnání (B.p.v). Podle geodetického podkladu však by�y 

zjišt�ny jiné výškové pom�ry, které byly poté využity p�i návrhu rekonstrukce. 

2.5. Železni�ní svršek 

 Železni�ní svršek je tvo�en dle následující tabulky.  

koleje kolejnice pražce poznámka 

�íslo
za�átek 

[km] 
konec 
[km] 

délka 
[m] tvar  vlož. st. typ rozd. vlož. st.   

1 64,157 64,884 727 S49/T 1972 už./n. SB5 d 1988 n. KV9 - KV1 
2 64,196 64,858 662 S49 1947 n. d�. c 1947 n. KV8 - KV2 
4 64,196 64,718 552 S49 1947 už./n. PB2/SB5 d 1988 už. KV8 - KV3 
4 64,748 64,857 109 S49 1947 n. SB5 d 1988 už. ZV3 - KV2 
6 64,500 64,718 218 S49 2008 už. OSTP/d�. c 2008 už. KKK - KV3 

1 64,157 64,163 6 S49 2008 n. d�. c 2008 n. KV9 - ZV8 

2.6. Železni�ní spodek 

 O železni�ním spodku nejsou k dispozici bližší informace 

2.6.1. T�leso železni�ního spodku 

 Ší�ka plán� t�lesa železni�ního spodku, p�í�ný sklon zemní plán� ani konstruk�ní 

vrstvy zemního t�lesa nebyly zadány ani zjišt�ny.  

2.6.1.1. Tvar zemního t�lesa 

stani�ení [km]    popis

64,124 000 – 64,500 000   násyp 

64,500 000 – 64,914 000    od�ez 
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2.6.2. Odvodn�ní 

 Vizuální prohlídka železni�ní stanice prokázala výskyt trativodních šachet. Odvodn�ní 

této železni�ní stanice je tedy provedeno sítí trativod�, �i v p�ípad� násypu též sklonem 

stávajícího svahu. Trativodní potrubí �i ostatní odvod�ovací konstrukce, které budou nalezeny 

b�hem rekonstruk�ním prací, budou odstran�ny a nahrazeny dle navrhovaného �ešení. 

2.6.3. Nástupišt�

 Veškerá nástupišt� jsou úrov�ová typu Tischer. Nejsou tudíž bezbariérová, protože 

nespl�ují požadavky Vyhlášky 398/2009 Sb. pro bezpe�ný p�ístup osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. P�echody na nástupišt� k jednotlivým kolejím jsou v km 

64,367 000; 64,373 000 a 64,401 000. Jsou umíst�ny naproti výpravní budovy. P�íchod 

k nástupištím je z ve�ejné komunikace.  

• u koleje �.1  úrov�ové nástupišt� typu Tischer   192 m 

• u koleje �.2 úrov�ové nástupišt� typy Tischer  192 m 

• u koleje �.4 vn�jší nástupišt� typu Tischer   158 m 

2.6.4. Stavby železni�ního spodku 

 V rekonstruované stanici se nachází jeden deskový propustek sv.š.0,60 m a sv.v.2,00 

m, jehož funk�nost je snížena jeho zanesením ne�istotami. Tento propustek se nachází ve 

stani�ení km 64,712 000. Tento propustek bude v pr�b�hu rekonstrukce železni�ní stanice 

vy�išt�n. 

stani�ení [km]   popis 

64,712 000    deskový propustek sv.š.0,60 m a sv.v.2,00 m 

2.6.5. Ostatní stavby  

stani�ení [km]   popis 

64,191 000    budova (napravo od koleje �.1 ve sm�ru stani�ení) 

64,390 000    výpravní budova (vlevo od koleje �.4 ve sm�ru  

     stani�ení) 

64,430 000    nákladišt� (vlevo od koleje �.4 ve sm�ru stani�ení) 
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2.6.6. K�ížení inženýrských sítí 

 K�ížení s inženýrskými sít�mi nebylo zjišt�no a ani p�i vizuální prohlídce 

rekonstruované železni�ní stanice nebylo žádné nalezeno. 

3. Navrhovaný stav železni�ní stanice Bohdíkov

3.1 Navrhovaný stav 

 V rekonstruované železni�ní stanici je navrženo nové poloostrovní nástupišt�

s centrálním p�echodem, nové geometrické parametry koleje, a rekonstrukce železni�ního 

svršku v�etn� výhybek. Všechny stávající výhybky budou sneseny a nahrazeny novými. 

V rámci rekonstrukce je též navržena obnova stávajícího odvodn�ní. Cílem projektu je návrh 

rekonstrukce tak, aby stanice vyhovovala sou�asnému provozu a p�itom byly spln�ny platné 

právní p�edpisy, zejména p�ístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace na 

nástupišt�.  

 P�i rekonstrukci této železni�ní stanice dojde ke snesení kolejového roštu stávající 

koleje �.2. Nov� navržené sm�rové i výškové parametry koleje se snaží minimalizovat 

posunutí v��i stávajícímu stavu. Nový návrh je v souladu s platnou normou �SN 76 6360 -1. 

 Na za�átku a konci úseku je navržená niveleta navázána na p�vodní stav a to 

po�áte�nými (p�ípadn� koncovými) body, které mají navrženou hodnotu výškového i 

sm�rového posunu rovnou nule. D�vodem byla snaha o p�esné navázání rekonstruované 

železni�ní stanice na širou tra� p�ed i za stanicí.  

3.2 Sm�rové pom�ry 

 Hlavní stani�ní kolej �.1 navazuje na stávající stav (viz str. 4) pomocí výhybky �.3. 

Za�átek této výhybky je zárove� za�átek rekonstruované železni�ní stanice. Na novou 

výhybku �.3 je napojen p�ímý úsek a její odbo�ná v�t dále pokra�uje v koleji �.2. P�ímý úsek 

v koleji �.1 je následován levoto�ivým obloukem o polom�ru R7 = 350 m s krajními 

nesymetrickými p�echodnicemi. Dále pokra�uje p�ímý úsek, na který je napojen pravoto�ivý 

oblouk o polom�ru R4 = 2800 m bez p�echodnic. Po tomto oblouku následuje p�ímý úsek, 



Diplomová práce  Bc. Pavel Hospodka 

Studie rekonstrukce  VUT FAST v Brn�

železni�ních stanic Ruda nad Moravou a  Bohdíkov Leden 2014

34 

který pokra�uje až na konec nové výhybky �.1, do jejíž odbo�né v�tve ústí kolej �.2. Za�átek 

nové výhybky �.1 je též konec rekonstruovaného úseku. 

 P�edjízdná kolej �.2 se nachází v osové vzdálenosti 9,75 m od hlavní koleje �.1. 

Manipula�ní kolej �.4 je od koleje �.2 vzdálena osovou vzdáleností 4,75 m. Podrobn�ji jsou 

všechny koleje popsány níže. 

P�ehled ozna�ených kolejí: 

�.koleje charakteristika koleje  rychlost  užite�ná délka

1  dopravní, hlavní   65 km/hod  691,0 m 

2  dopravní, p�edjízdná    50 km/hod  687,0 m 

4  manipula�ní    40 km/hod  196,0 m 

Kolej �.1:

stani�ení [km] bod  popis 

64,124 000  ZÚ = ZV3 p�ímá v�tev výhybky �.3 J 49 1:9-300 L,p,b 

64,157 231  KV3  p�ímá; dl. 12,482 m 

64,169 713  ZP7  n = 7,40V, Lk = 41,366 m; A = 120; m = 0,204 m 

     T = 93,429 m; klotoida 

64,211 079  ZO7  R7 = 350 m; V = 65 km/h; D = 86 mm; I = 57 mm; 

     �s = 25,9301 g; do = 93,925 m (levoto�ivý) 

64,305 004  KO7  n = 10,0 V, Lk = 55,900 m; A = 140; m = 0,372 m 

     T = 99,877 m; klotoida 

64,360 904  KP7  p�ímá; dl. 148,561 m 

64,509 465  ZO4  R4 = 2800 m; V = 65 km/h; D = 0 mm; I = 18 mm; 

     �s = 4,6437 g; do = 204,242 m (pravoto�ivý) 

     n = 8,00V; Lk = 0,000 m; T = 102,166 m 

64,713 707  KO4  p�ímá; dl. 165,027 m 

64,878 734  KV1  p�ímá v�tev výhybky �.1 J 49 1:9-300 P,p,b 

64,911 965  ZV1 = KÚ 

Kolej �.2:

 Kolej �.2 je soub�žná s kolejí �.1 a jejich vzájemná osová vzdálenost je 9,75 m. 



Diplomová práce  Bc. Pavel Hospodka 

Studie rekonstrukce  VUT FAST v Brn�

železni�ních stanic Ruda nad Moravou a  Bohdíkov Leden 2014

35 

stani�ení [km] bod  popis 

64,124 000  ZÚ = ZV3 odbo�ná v�tev výhybky �.3 J 49 1:9-300 L,p,b 

64,157 231  KV3  p�ímá; dl. 10,051 m 

64,167 119  ZO10  R10 = 350 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 85 mm; 

     �s = 2,8306 g; do = 15,562 m (levoto�ivý) 

     n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 7,782 m 

64,182 570  KO10  p�ímá; dl. 23,993 m 

64,206 635  ZO9  R9 = 350 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 85 mm; 

     �s = 2,6688 g; do = 14,672 m (pravoto�ivý) 

     n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 7,337 m 

64,221 641  KO9  p�ímý; dl. 11,402 m 

64,233 350  ZO8  R8 = 315 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 94 mm; 

     �s = 18,7237 g; do = 92,645 m (levoto�ivý) 

     n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 46,659 m 

64,328 342  KO8  p�ímý; dl. 178,048 m 

64,506 390   ZO5  R5 = 2800 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 11 mm; 

     �s = 4,6437 g; do = 204,242 m (pravoto�ivý) 

     n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 102,166 m 

64,709 942  KO6  p�ímá; dl. 8,833 m 

64,718 775  KV2  p�ímá v�tev výhybky �.2 J 49 1:9-190 P,p,b 

64,745 900  ZV2  p�ímá; dl. 59,250 m 

64,805 150  ZO2  R2 = 300 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 99 mm; 

     �s = 10,3318 g; do = 48,687 m (pravoto�ivý) 

     n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 24,397 m 

64,853 624  KO2  p�ímá; dl. 10,000 m 

64,863 492  ZO1  R1 = 300 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 99 mm; 

     �s = 3,2871 g; do = 15,490 m (levoto�ivý) 

     n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 7,747 m 

64,878 837  KO1 = KV1 odbo�ná v�tev výhybky �.1 J 49 1:9-300 P,p,b 

64,911 965  ZV1 = KÚ 
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Kolej �.4:

 Kolej �. 4 je soub�žná s kolejí �.2 a jejich osová vzdálenost je 4,75 m.  

stani�ení [km] bod   popis 

64,496 911  ZÚ  p�ímá; dl. 21,742 m 

64,518 685  ZO6  R6 = 2300 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 9 mm; 

     �s = 4,4266 g; do = 159,925 m (pravoto�ivý) 

     n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 79,995 m 

64,677 787  KO6 = ZO3 R6 = 325 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 59 mm; 

     �s = 7,2648 g; do = 37,087 m (pravoto�ivý) 

     n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 18,564 m 

64,714 622  KO3  p�ímá; dl. 4,267 m 

64,718 775  KV2  odbo�ná v�tev výhybky �.2 J 49 1:9-190 P,p,b 

64,745 900  ZV2 = KÚ  

!!Poznámka: všechna stani�ení jsou vztažena ke koleji �.1!! 

P�ehledn�ji jsou parametry výhybek a sm�rových oblouk� uvedeny v následujících tabulkách: 

Tabulka výhybek:

Tabulka sm�rových oblouk�:
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3.3 Osové vzdálenosti kolejí 

�. kolejí  osová vzdálenost

1 – 2    9,75 m 

2 – 4    4,75 m 

3.4 Sklonové pom�ry 

 V novém stavu jsou navrženy celkem �ty�i výškové oblouky o polom�ru R = 2000 m. 

Výškové oblouky jsou stejného polom�ru z d�vodu v�tšího komfortu cestujících. Veškeré 

hodnoty výšek jsou vztaženy k hladin� Balt po vyrovnání (dále jen B.p.v.). 

 Na ZÚ v km 64,124 000 je stávající hodnota nivelety koleje v nadmo�ské výšce 

356,324 m B.p.v. a navrhovaný stav je na tuto hodnotu napojen bez jakýchkoliv výškových 

posun�. Na KÚ v km 64,911 965 je stávající hodnota nivelety koleje v nadmo�ské výšce 

359,700 m B.p.v. a navrhovaný stav se na tutu hodnotu napojuje op�t bez jakýchkoliv 

výškových posun�. 

 Niveleta koleje je navržena tak, aby po celé délce rekonstruovaného úseku co nejlépe 

kopírovala stávající výškový stav koleje a zárove� byly spln�ny platné právní normy a 

p�edpisy. Výšky kolejí jsou podrobn�ji vyjád�eny ve výkresu podélného profilu, stejn� jako 

výškový rozdíl staré a nové nivelety koleje.  

 Sklonové pom�ry koleje �.1: 

stani�ení [km] B.p.v [m]  popis

64,124 000  356,324  ZÚ (napojení na stávající tra�) 

      stoupá 2,00 ‰; dl. 38,000 m 

64,162 000  356,402  lom sklonu 

      Rv = 2000 m; tz = 1,024 m; yv = 0,000 m 

      stoupá 3,08 ‰; dl. 118,000 m 

64,280 000  356,765  lom sklonu 

      Rv = 2000 m; tz = 1,079 m; yv = 0,000 m 

      stoupá 2,00 ‰; dl. 362,112 m 

64,642 112  357,489  lom sklonu 

      Rv = 2000 m; tz = 4,711 m; yv = 0,006 m 

      stoupá 6,71 ‰; dl. 221,976 m 
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64,864 088  358,979  lom sklonu 

      Rv = 2000 m; tz = 8,351m; yv = 0,017 m 

      stoupá 15,06 ‰; dl. 47,877 m 

64,911 965  359,700  KÚ (napojení na stávající tra�) 

Všechny ostatní koleje mají v p�í�ných �ezech totožnou výšku nivelety koleje jako kolej �.1. 

3.5 Železni�ní svršek 

 Železni�ní svršek je navržen tak, aby vyhov�l podmínkám pro z�ízení bezstykové 

koleje. Ta bude sva�ována aluminotermicky p�i dodržení technologických podmínek ur�ených 

v p�edpisu �D S 3/2. 

3.5.1 Sestava kolejového roštu 

Kolej �.1:

 Použity kolejnice 49E1 s pružným bezpodkladnicovým upevn�ním Vossloh W14. 

Kolejnice jsou uloženy na pryžové podložce WU 7 tl. 7 mm, upevn�ny vrtulemi R1 

s podložkou Uls 7 na nových betonových pražcích B03 s vodící vložkou Wfp 14K. 

 Pro hlavní kolej �.1 je použito rozd�lení pražc� d (611 mm). 

Kolej �.2:

 Použity kolejnice 49E1 s pružným bezpodkladnicovým upevn�ním Vossloh W14. 

Kolejnice jsou uloženy na pryžové podložce WU 7 tl. 7 mm, upevn�ny vrtulemi R1 

s podložkou Uls 7 na regenerovaných betonových pražcích B03 s vodící vložkou Wfp 14K. 

 Pro p�edjízdnou kolej �.2 je použito rozd�lení pražc� d (611 mm). 

Kolej �.4: 

 V koleji �.4 z�stane stávající sestava kolejového roštu. To znamená kolejnice S49 na 

d�ev�ných pražcích. 

   

3.5.2 Kolejové lože 

 Kolejové lože je navrženo v celé délce rekonstruovaného úseku jako zapušt�né a to od 

km 64,124 000 – km 64,911 965. Na nové kolové lože je použit št�rk frakce 31,5/63 mm  

v tl. min 0,350 m pod ložnou plochou pražce. 
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 Tvar kolejového koleje �.1 je navržen lichob�žníkový se základní ší�kou v úrovni 

úložné plochy pražc� 3,000  m na ob� strany od osy koleje �.1. Sou�ástí kolejového lože je ve 

vzdálenosti 1,70 m od osy koleje až k vn�jší hran� kolejového lože též stezka.  

 Kolejové lože v koleji �.2 je navrženo též lichob�žníkové se základní ší�kou v úrovni 

úložné plochy pražc� 3,000 m na ob� strany od osy koleje �.2. Tam, kde je kolej �. 2 

soub�žná s kolejí �.4, se ší�ka kolejového lože u koleje �.2 m�ní na hodnotu 2,490 m od osy 

koleje �.2. Sou�ástí kolejového lože je ve vzdálenosti 1,70 m od osy koleje až k vn�jší hran�

kolejového lože též stezka.  

 Kolejové lože v koleji �.4 se ponechá stávající. Dojde však k jeho pro�išt�ní 

 Svahy kolejových loží jsou za hlavami pražc� ve sklonu 1:1,25. Pouze v místech kde 

se nachází kolejové lože pod úrovní stávajícího terénu, u zpevn�ných ploch na stran�

výpravní budovy a v místech, kde je kolej �.2 soub�žná s kolejí �.1, bude sklon kolejového 

lože 5:1 sm�rem k ose koleje. U nástupišt� je kolejové lože dotaženo až k úložnému bloku 

U 95 a zarovnáno s úložnou plochou pražce. V t�chto místech bude ší�ka kolejového lože 

2,100 m od osy p�ilehlé koleje. 

3.5.3 Stezky 

 Stezky u koleje �.1 se nacházejí na obou stranách koleje. Jsou vzdáleny 1,70 m od osy 

koleje a jsou široké 1,30 m. Stezka nacházející se nalevo od osy koleje �. 1 je p�erušena pouze 

centrálním p�echodem, p�ístupovou rampou a nástupišt�m a to ve stani�ení od  

km 64,371 194 – km 64,531 775.  

 Stezka u koleje �.2 je navržena taktéž po obou stranách. Jsou vzdáleny 1,70 m od osy 

koleje a jsou široké 1,30 m. Pouze mezi kolejemi �.2 a �.4 je navržena stezka o ší�ce 0,79 m. 

Stezka nacházející se napravo od osy koleje �.2 je p�erušena pouze centrálním p�echodem, 

p�ístupovou rampou a nástupišt�m a to ve stani�ení od km 64,371 194 – km 64,531 775. 

Stezka nacházející se nalevo od osy koleje �.2 je p�erušena po celé délce zpevn�né plochy u 

výpravní budovy a stávající betonové nákladové rampy. 

 Stezka nalevo od osy koleje �.4 je ponechána stávající.  

 Všechny stezky mají horní plochu v úrovni horní plochy kolejového lože a jsou 

tvo�eny št�rkem frakce 8/16 mm o tl. 100 m a jako povrchová úprava je navržen št�rk frakce 

4/16 a tl. 50 mm. 
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3.5.4 Námezníky 

 Námezníky jsou použity železobetonové, prefabrikované, nat�ené bílou barvou se 

dv�ma �ernými pruhy. 

námezník mezi kolejemi   stani�ení [km]  v osové vzdálenosti

1 – 2     64,175 213   3,750 m  

2 – 4     64,697 990   3,750 m 

1 – 2      64,864 532   3,750 m 

3.6 Železni�ní spodek 

3.6.1. Zemní plá�

 Zemní plá� bude zhotovena po snesení kolejového roštu a odt�žení stávajícího 

kolejového lože. Bude provedena podle navržené výšky v osách kolejí. Minimální ší�ka zemní 

plán� je navržena 2,0 m od osy koleje, odkud klesá jednostranným p�í�ným sklonem 5 ‰ 

sm�rem k trativodu, p�íkopovým zídkám nebo až na kraj drážního t�lesa.  

 Zemní plá� pod kolejí �.1 je navržena v jednostranném p�í�ném sklonu 5 ‰ na pravou 

stranu od osy koleje, kde je svahována až na stávající terén a to od za�átku úseku v km 

64,124 000 až do km 64,568 332 kde p�echází do jednostranného p�í�ného sklonu 5 ‰ na 

levou stranu od osy koleje, kde ústí do trativodu mezi kolejemi �.1 a �.2. Tento levostranný 

sklon pokra�uje až do km 64,631 910, kde op�t p�echází do jednostranného pravostranného 

sklonu 5 ‰, který pokra�uje až na konec úseku v km 64,911 965 a který je svahován do 

p�íkopových zídek. 

 Zemní plá� pod kolejí �.2 je navržena v jednostranném p�í�ném sklonu 5 ‰ nalevo od 

osy koleje, kde je svahována do trativodu. Takto svahována je od za�átku úseku koleje �.2 až 

do stani�ení km 64,695 796, kde p�echází do pravostranného p�í�ného sklonu 5 ‰. Tímto 

sklonem je vedena až do trativodu mezi kolejemi �.1 a �.2.  

 Zemní plá� pod kolejí �.4 bude ponechána dle stávajícího stavu. 
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3.6.2. Konstruk�ní vrstva 

 Konstruk�ní vrstva je navržena pod kolejemi �.1 a �.2 a je tvo�ena št�rkodrtí frakce 

0/32 mm v minimální tlouš�ce vrstvy 0,150 m. Minimální ší�ka konstruk�ní vrstvy je 

navržena 2,00 m od osy koleje. 

3.6.3. Plá� t�lesa železni�ního spodku 

 Plá� t�lesa železni�ního spodku je navržena vodorovná. Kopíruje výškové i sm�rové 

pom�ry os jednotlivých kolejí. Plá� t�lesa železni�ního spodku je tvo�ena spodní plochou 

kolejového lože, p�ípadn� je prodloužena až na stávající terén. P�ed první výhybkou je plá�

t�lesa železni�ního spodku stejn� široká jako ve stanici tzn. 3,706 m a je dotažena až 

k železni�nímu p�ejezdu P 4257. Vzdálenost osy koleje k hran� plán� t�lesa železni�ního 

spodku ve stanici je v základním tvaru 3,706 m na obou stranách kolejí �.1 a �.2.  P�t metr� za 

poslední výhybkou �.1 v km 64,911 965 se na délce 6,00 m zužuje plá� t�lesa železni�ního 

spodku ze ší�ky 3,706 m na ší�ku 3,000 m. 

 Na obou stranách nástupišt� je plá� t�lesa železni�ního spodku dotažena až 

k výpl�ovým deskám D1. V t�chto místech bude ší�ka 2,400 m od osy p�ilehlé koleje. 

3.6.4. Svahy t�lesa železni�ního spodku 

 P�ípadné svahy t�lesa železni�ního spodku jsou navrženy ve sklonu 1:1,50. 

3.6.5. Ohumusování a odhumusování 

 Ohumusování svahu násp� a zá�ez� bude provedeno všude tam, kde bude stavebními 

pracemi porušeno stávající ohumusování a v místech, kde bude provád�na úprava stávajícího 

drážního t�lesa. Provede se rozprost�ením ornice a osetím travního semene v tl. 0,150 m. 

Ohumusování zpevn�ných drážních p�íkop� za�íná v úrovni horní hrany p�íkopové tvárnice a 

bude provád�no v tlouš�ce 0,150 m. 
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3.6.6. Odvodn�ní. 

 Odvodn�ní stanice nezajišt�no soustavou podélných trativod�, p�í�ných p�echod�

trativod� pod kolejemi, p�íkopovými tvárnicemi TZZ 3, p�íkopovými zídkami UCH 1 a 

p�í�ným sklonem terénu. 

3.6.6.1. Trativody 

 Jsou tvo�eny plastovou trativodní rourou PE-HD DN 150 mm, která je uložena na 

št�rkodrti frakce 0/32 mm o tlouš�ce 50 mm. Výpl� trativodních rýh je navržen ze št�rku 

frakce 11/16 mm, která je obalena filtra�ní geotextílií. Ší�ka rýh trativod� je 0,45 – 0,50 m. 

Ší�ka 0,50 m je použita u trativod� hlubších než 0,80 m pod úrovní zemní plán�. Dno 

trativodních rýh musí být minimáln� 1,20 pod niveletou koleje. Trativody jsou v nejvyšším 

bod� opat�eny vrcholovými šachtami (ŠV) o pr�m�ru 0,30 m. Trativody jsou též opat�eny 

kontrolními šachtami (ŠK) s vnit�ním pr�m�rem 0,30 m, p�ípojnými šachtami (ŠP) 

s pr�m�rem 0,30 m a v nejnižším bod� též šachtami koncovými (KŠ) o vnit�ním pr�m�ru  

0,80 m. P�i provád�ní musí být také zajišt�na ochrana trativod� dle p�íslušných p�edpis�. 

 Podrobn�ji je soustava podélných trativod� popsána v následující tabulce! 

mezi kolejemi stani�ení [km]   sklon   délka

nalevo od �.2  64,124 000 – 64,245 629  stoupá 5 ‰  120,000 m 

nalevo od �.2  64,245 629 – 64,328 260  stoupá 5 ‰  80,000 m 

nalevo od �.2  (2-4) 64,328 260 – 64,695 796  stoupá 5 ‰  367,995 m 

1 – 2   64,568 332 – 64,631 893  stoupá 5 ‰  63,600 m 

1 – 2    64,695 808 – 64,710 769  klesá 5 ‰  15,000 m 

1 – 2    64,717 149 – 64,861 873  stoupá 5 ‰  145,000 m 

3.6.6.2. Vyúst�ní trativod�

trativod [km]   vyúst�ní [km]  mezi kolejemi zp�sob vyúst�ní

64,124 000 – 64,245 629 64,101 932  nalevo od �.2  do �eky Morava 

64,245 629 – 64,328 260 64,245 451  nalevo od �.2  vlevo na terén 

64,328 260 – 64,695 796 64,327 911  nalevo od �.2  vlevo na terén 

64,568 332 – 64,631 893 64,568 341  1 – 2   do trativodu  

64,695 808 – 64,710 769  64,712 311  1 – 2   vlevo do propustku 



Diplomová práce  Bc. Pavel Hospodka 

Studie rekonstrukce  VUT FAST v Brn�

železni�ních stanic Ruda nad Moravou a  Bohdíkov Leden 2014

43 

64,717 149 – 64,861 873 64,716 368  1 – 2    vlevo do propustku 

3.6.6.3. P�í�né p�echody trativod� pod kolejemi.  

 Tyto p�echody jsou tvo�eny obetonovanou plastovou trativodní rourou PE-HD 

DN 150 mm, která je uložena na podkladu z betonu C12/15 tlouš�ky 100 mm. Tento 

podkladní beton je z�ízen na vyrovnávací vrstv� ze št�rkodrti fr. 0/32 o tlouš�ce 50 mm. 

Výpl� t�chto rýh je navržena ze št�rku frakce 11/16 mm, která je obalena filtra�ní geotextílií. 

Ší�ka t�chto p�echod� je 0,45 m a jsou z�ízeny ve sklonu 5 ‰. 

pod kolejí �.  stani�ní [km]  sklon  délka

2   64,568 341  5 ‰  10,191 m 

2, 4   64,710 769  5 ‰  14,922 m 

2, 4   64,717 149   5 ‰  12,855 m 

3.6.6.4. Trativodní šachty. 

 Jsou plastové (PE). Šachty jsou uloženy na vyrovnávací št�rkopískové vrstv�

v tlouš�ce 200 mm. Pro šachty vrcholové (ŠV), kontrolní (ŠK) a šachty p�ípojné (ŠP) jsou 

použity plastové šachty o vnit�ním pr�m�ru 0,30 m. Pro šachty koncové (KŠ) jsou použity 

prefabrikáty o vnit�ním pr�m�ru 0,80 m. Všechny šachty jsou opat�eny p�íslušným litinovým 

poklopem, který je v úrovni drážní stezky. 

�. šachty stani�ení [km] popis   vnit�ní pr�m�r

1  64,124 468  ŠK  0,30 m 

2  64,164 379  ŠK  0,30 m 

3  64,204 402  ŠK  0,30 m 

4  64,245 629  ŠV = KŠ 0,80 m 

5  64,287 046  ŠK  0,30 m 

6  64,328 260   ŠV = KŠ 0,80 m 

7  64,368 592  ŠK  0,30 m 

8   64,408 592  ŠK  0,30 m 

9  64,448 592  ŠK  0,30 m 

10  64,488 592  ŠK  0,30 m 

11  64,528 510  ŠK  0,30 m 
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12   64,568 341  ŠP  0,30 m 

13  64,568 332  ŠP  0,30 m 

14  64,599 913  ŠK  0,30 m 

15  64,608 171  ŠK   0,30 m 

16  64,631 893  ŠV  0,30 m 

17  64,647 997  ŠK  0,30 m 

18  64,695 796  ŠV  0,30 m 

19  64,695 808  ŠV  0,30 m 

20  64,710 769  KŠ  0,80 m 

21  64,717 149  KŠ  0,80 m 

22   64,762 150  ŠK  0,30 m 

23  64,805 150  ŠK  0,30 m 

24   64,833 607  ŠK  0,30 m 

25   64,861 873  ŠV   0,30 m 

3.6.6.5. Zpevn�ný p�íkop a p�íkopové zídky 

 Pro zpevn�ný p�íkop jsou použity p�íkopové tvárnice TZZ 3. Jsou vyrobeny z betonu 

C 30/37. Tvárnice jsou uloženy na podkladní vrstvu št�rkodrt� frakce 0/32 mm v tlouš�ce  

50 mm. P�í�né spáry jsou provedeny pomocí cementové malty MC 10. Zpevn�ný p�íkop 

za�íná v km 64,599 410 a kon�í v km 64,631 910 a nachází se napravo od koleje �.1. Sklon 

zpevn�ného p�íkopu je 3 ‰ a je vyúst�n na p�ilehlou polní cestu. 

 Jsou použity p�íkopové zídky UCH 1. Jsou vyrobeny z betonu C 25/30 – XF1. Zídky 

jsou uloženy na podkladní beton C 12/15 v tlouš�ce 150 mm. P�í�né spáry jsou provedeny 

pomocí malty MC 10. Výkop je zv�tšený o 370 mm na ob� strany od vn�jší strany zídek se 

sklonem svahu 1:5. Zásyp za rubem zídek je proveden prosívkou frakce 0/4 mm až po úrove�

odvod�ovacích otvor� ve st�n� žlabu o sklonu 4 % sm�rem k zídce. Zbylý prostor je vypln�n 

št�rkem frakce 31,5/63 mm. Promísení materiálu brání filtra�ní geotextilie 300 g/m2, ta 

p�ekrývá odvod�ovací otvory. Žlaby mají ší�ku dna 0,400 m. Výška žlab� je 1,950 m.  

zpevn�ní   stani�ení [km]  délka [m]  sklon

TZZ 3   64,599 410 – 64,631 910  32,500   stoupá 3,00 ‰ 

UCH 1   64,631 910 – 64 712 410 80,500   klesá 3,00 ‰ 
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UCH 1   64,716 175 – 64,864 088 148,00 0  stoupá 6,71 ‰ 

UCH 1   64,864 088 -  64,911 965 48,000   stoupá 15,06 ‰ 

3.6.7. Nástupišt�

 V železni�ní stanici Bodhíkov bude z�ízeno jedno oboustranné poloostrovní nástupišt�

typu SUDOP a to v km 64,381 794 – km 64,531 775. Délka obou nástupních hran je 150 m a 

jeho ší�ka je 6,41 m. Nástupišt� je umíst�no mezi hlavní kolejí �.1 a p�edjízdnou kolejí �.2. 

Nástupní hrana je vzdálena 1,67 m od osy p�ilehlých kolejí a  je ve výšce 0,55 mm nad 

temenem kolejnice a kopíruje sm�rový i výškový pr�b�h kolejí. P�ístup na za�átku nástupišt�

je �ešen pomocí centrálního p�echodu od výpravní budovy v km 64,373 194 o ší�ce 4,00 m 

a dále pomocí rampy, která výškov� spojuje centrální p�echod a nástupišt�. Na konci 

nástupišt� je konstrukce nástupišt� ukon�ena �ty�mi schodiš�ovými stupni ší�ky 1,00 m 

opat�enými zábradlím.   

 Nástupišt� budou tvo�it prefabrikáty úložných blok� U 95 uložených na podkladní 

beton C 12/15 tlouš�ky 50 mm. Na úložné bloky p�ijdou za pomoci cementové malty MC10 o 

tlouš�ce 10 mm osadit nástupištní tvárnice Tischer B. Nakonec p�ijdou osadit nástupištní 

desky KS 230 op�t na cementovou maltu MC10 tlouš�ky 10 mm. Za rub úložného bloku 

budou položeny výpl�ové desky D1. Za okraji nástupištních desek bude zhotovena zámková 

dlažba Quatro v ší�ce 1,81 m. Tato dlažba bude uložena na št�rk frakce 8/16 mm a tlouš�ky 

100 mm, pod kterou bude vrstva št�rkodrt� frakce 0/32 mm o tlouš�ce 370 mm. Spodní hrana 

této vrstvy bude ve sklonu 2 % sm�rem ke kolejím a k pat� výpl�ové desky D1 bude vedena 

ve sklonu 1:1,50. Pod vrstvou št�rkodrt� bude vrstva mechanicky zhutn�né zeminy.  

 Ve vzdálenosti 0,80 m od nástupní hrany bude umíst�n varovný pás o ší�ce 0,40 m a 

bude vybaven barevnou a hmatovou úpravou. Sou�ástí nástupišt� jsou též dva p�íst�ešky, 

každý o zast�ešené ploše 22,68 m2. 

 Odvodn�ní nástupišt� bude provedeno sklonem 2 % ze st�edu nástupišt� sm�rem 

k p�ilehlým osám koleje.    





ZÁV�R: 

Na základ� zadání  byla zhotovena projektová dokumentace pro studii rekonstrukce 
železni�ních stanic Bohdíkov a Ruda nad Moravou. Pro dokumentaci byli brány v úvahu 
p�ipomínky a návrhy vedoucího práce a zákony a vyhlášky stejn� jako technické normy platné 
v �R, podle nichž se vypracování �ídilo. Rekonstrukce pln� vyhovují požadavk�m na plné 
užívání.  
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