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1.  Identifikační údaje 

Název stavby:   Studie rekonstrukce železniční stanice Zruč nad Sázavou 
 
Datum zpracování:   1/2015 
Charakter:    Rekonstrukce – liniová stavba 
Druh stavby :    Stavba dráhy 

Místo stavby: 

Kraj:     Středočeský 
Obce s rozšířenou působností: Zruč nad Sázavou, Kutná Hora 
Katastrální území: Zruč nad Sázavou  

 

Zadavatel, zpracovatel: 

Zadavatel dokumentace: Vysoké učení technické v Brně 

 Fakulta stavební 
Veveří 331/95, 602 00 Brno 
 

Vedoucí:    Ing. Richard Svoboda, Ph.D. 

Zpracovávaný objekt:   ŽST Zruč nad Sázavou, železniční svršek 

     ŽST Zruč nad Sázavou, železniční spodek 

     ŽST Zruč nad Sázavou, nástupiště 

Vypracoval :    Bc. Oldřich Hřib 

 

1. 1.  Zásady vypracování projektu 

Navrhněte rekonstrukci žst. Zruč nad Sázavou tak, aby vyhovovala současnému provozu 
(minimálně 4 dopravní koleje a 3 nástupní hrany) a přitom byla splněna platná legislativa zejména, co se 
týče přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

1. 2.  Předepsané přílohy projektu 

1. Dopravní schéma železniční stanice 
2. Situace 1:1000 
3. Vytyčovací výkresy 1:500 
4. Podélný řez hlavní kolejí 1:2000/200 
5. Charakteristické příčné řezy 1:50 
6. Výkazy výměr  
 
Licenční smlouva o zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací 
 

1. 3.  Seznam příloh projektu 

Náležitosti VŠKP 
 
1. Souhrnná a technická zpráva 
2. Situace 
3. Podélný profil 
4. Příčné řezy 
5. Vytyčovací výkres 
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6. Výkaz Výměr 
7. Dopravní schémata 

 
 

2.  Všeobecné údaje 

Železniční stanice Zruč nad Sázavou se nachází na jednokolejné neelektrizované regionální trati 
TÚ 072 čerčany – Světlá nad Sázavou, DÚ 1733D1 žst. Zruč nad Sázavou. Ve stanici odbočuje 
jednokolejná neelektrizovaná trať Zruč nad Sázavou – Kutná Hora.. Traťová rychlost je V=40km/h 
(50km/h), v oblasti žst. Zruč nad Sázavou s lokálním omezením. Traťová rychlost na odbočné trati do 
Kutné Hory je V=40 km/h. V novém stavu je stavba z hlediska návrhu směrových a sklonových poměrů 
v prostoru žst. Zruč nad Sázavou řešena rovněž pro rychlost V=50km/h.  

Projekt stavby řeší výstavbu nových nástupišť ve stanici – jedná se o jedno nástupiště vnější 
s nástupní hranou 550 mm nad TK a nástupiště poloostrovní oboustranné s nástupní hranou 550 mm nad 
TK, rekonstrukci výhybek a úpravu železničního svršku a spodku.  

V prostoru žst. Zruč nad sázavou se nachází 1 úrovňový přejezd (kácovské zhlaví).  
 
Vlastní stavba bude realizována v rozsahu hranic pozemků Českých drah, a.s., nábř. Ludvíka 

Svobody 1222/12, 110 15 Praha – Nové Město a České republiky s právem hospodaření Správy 
železniční dopravní cesty, s.o.,  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město. Jedná se o pozemky 
v katastrálním území Zruč nad Sázavou, parc. č. 2825/1 (ve vlastnictví Českých drah),  

 
Z hlediska dráhy je hranice stavby vymezena takto: 
 
Kolej 1: 
Začátek stavby:  km 13,626 295  (začátek směrového a výškového vyrovnání koleje) 
Konec stavby: km 14,344 598  (konec směrového a výškového vyrovnání koleje) 
 
Kolej 2: 
Začátek stavby:  km 0,000 000  (ZV8 – km 35,700 897 tratě Kutná Hora – Zruč nad Sázavou) 
Konec stavby: km 0,259 047  (ZV3 – km 14,052 943 tratě Čerčany – Světlá nad Sázavou, konec 
směrového a výškového vyrovnání koleje) 
 
Kolej 3: 
Začátek stavby:  km 13,708 820  (začátek výhybky č. 9) 
Konec stavby: km 14,145 115  (konec směrového a výškového vyrovnání koleje) 
 
Kolej 3a: 
Začátek stavby:  km 14,038 565  (začátek výhybky č. 2) 
Konec stavby: km 14,119 944  (konec směrového a výškového vyrovnání koleje) 
 
Kolej 5: 
Začátek stavby:  km 13,671 949  (začátek výhybky č. 16) 
Konec stavby: km 13,990 136  (konec směrového a výškového vyrovnání koleje) 
 
Kolej 1.1 (traťová kolej směr Kutná Hora): 
Začátek stavby:  km 35,501 416  (směrového a výškového vyrovnání koleje) 
Konec stavby: km 35,773 737  (konec směrového a výškového vyrovnání koleje, ZV7 
km 13,867 126) 
 
Po provedení stavby bude řešený úsek splňovat následující parametry: 

Trať Čerčany – Světlá nas Sázavou 
� návrhová rychlost 50 (ve stanici) km/h 
� traťová třída zatížení C3  
� hmotnost na nápravu 20 t 
� prostorová průchodnost ZG-ČD  
� řád traťové koleje 5  
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3.  Přehled výchozích podkladů 

� Geodetické zaměření 

� Nákresný přehled železničního svršku trati Čerčany – Světlá nad Sázavou úseku km 13,160 – 
16,960 v grafické i psané podobě,  

� Pasport železničního svršku žst. Zruč nad Sázavou (informace o výhybkách, pražcích, kolejnicích 
a BK ve staničních kolejích) ke dni 18.4.2011 v psané podobě, zdroj: SŽDC ST Strakonice (OŘ 
Plzeň) 

� Vlastní prohlídky místa stavby s doplněním potřebných údajů v součinnosti s SŽDC, OŘ Plzeň 
� Vlastní fotodokumentace pořízená při prohlídkách 
� Související zákony, vyhlášky, předpisy, normy a směrnice  

 
 

4.  Průzkum inženýrských sítí 

Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytýčení podzemních vedení příslušnými správci, 
po dobu zemních prací v blízkosti trasy bude zajištěn dozor správců.  

 
V ochranných pásmech a v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo 

přiblížení k částem s nebezpečným napětím. Zejména se jedná o opatření při provozu mechanismů pro 
zemní práce (výložníky bagrů, zvednuté korby sklápěček, protože pod venkovním vedením 
vysokého napětí  nesmí být použito mechanizmů vyšších než 3 m, včetně výsuvných  částí. 

V ochranných pásmech vedení nesmí být skládky a deponie zemin a nebudou budovány 
objekty zařízení staveniště a výrobní zařízení a plochy se nebudou používat pro parkování vozidel 
a mechanismů. 

Překládaná vedení dalších inženýrských sítí mají rovněž ochranná pásma, jejichž podmínky je nutno 
respektovat. Požadavky jsou uvedeny v příslušné dokumentaci objektů. 

 

5.  Stávající stav 

5. 1.  Železniční spodek 

Železniční stanice Zruč nad Sázavou se nachází v příznivých terénních podmínkách rovinatý 
v mírném levostranném odřezu. Na kácovském zhlaví je v ev. km 13,659 umístěn přejezd, vpravo ve 
směru staničení jsou podél zhlaví znatelné pozůstatky nezpevněného příkopu. Na vlastějovickém zhlaví 
vlevo ve směru staničení při patě svahu pozemní komunikace je znatelný zanesený nezpevněný příkop. 
Ve vozovce u přejezdu v km 13,659 je vpravo ve směru staničení umístěn žlab sloužící k odvedení vody 
z komunikace do drážního příkopu a převedení vody přes komunikaci.  

V celém prostoru železniční stanice nebylo nalezen hloubkový odvodňovací.  

5. 2.  Železniční svršek 

Z hlediska železničního svršku jsou všechny staniční koleje posuzovány odděleně. Následující 
úseky jsou uváděny ve staničení dle zaměření stavby a byly převzaty z pasportních údajů a vlastních 
prohlídek místa stavby (v případě nesouladu pasportních údajů se skutečným stavem byl rozhodující 
skutečný stav). 

 
Hlavní kolej č. 1: 
Od začátku stavby km 13,626 295 do km 14,344 598 sestává z kolejnic T na dřevěných pražcích, 

tuhé upevnění na rozponových podkladnicích TR5 s rozdělením pražců „c“. 
 
V km 13,666 výhybka č.16 svršek S49 
V km 13,765 výhybka č.11 svršek S49 
V km 13,829 výhybka č.8 svršek S49 
Kolej v dvojité kolejové spojce sestává z kolejnic S49 na pražcích dřevěných, tuhé upevnění na 

žebrových podkladnicích S4 s rozdělením pražců „600“. 
 
Traťová kolej směr Kutná Hora: 
V celém úseku stavby od ZV12 v km 35,676 (km 13,765) až do km 35,501 sestává z kolejnic tvaru 

S49 na dřevěných pražcích s tuhým upevněním na žebrových podkladnicích S4, rozdělení pražců „c“. 
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Dopravní kolej č. 2: 
Od km 13,765 do km 14,088 sestává z kolejnic T na dřevěných pražcích, tuhé upevnění na 

rozponových podkladnicích TR5 s rozdělením pražců „c“. 
 
V km 13,765 výhybka č.12 svršek S49 
V km 13,829 výhybka č.9 svršek S49 
Kolej v dvojité kolejové spojce sestává z kolejnic S49 na pražcích dřevěných, tuhé upevnění na 

žebrových podkladnicích S4 s rozdělením pražců „600“. 
 
Dopravní kolej č. 3: 
Od km 13,693 do km 13,963 sestává z kolejnic T na dřevěných pražcích, tuhé upevnění na 

rozponových podkladnicích TR5 s rozdělením pražců „c“.. 
 
Dopravní kolej č. 5: 
Od km 13,765 do km 13,718 sestává z kolejnic T na dřevěných pražcích, tuhé upevnění na 

rozponových podkladnicích TR5 s rozdělením pražců „c“. 
 
 
Manipulační kolej č. 4: 
Svršek neurčen – kolejové lože zanesené po temeno kolejnice, pravděpodobně se jedná o 

kolejnice A na dřevěných pražcích. 
 
Stávající stav výhybek na obou zhlavích žst. Zruč nad Sázavou je uveden v následujícím přehledu. 

Staničení výhybek je převzato z pasportních údajů. 
 

Tabulka výhybek na kácovském zhlaví žst. Zruč nad Sázavou 
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8 13,829 J S49 1:9 190  P p d  
9 13,829 J S49 1:12 190  L l d  
11 13,765 J S49 1:9 190   L p d  
12 13,765 J S49 1:9 190   L p d  
14 13,718 J S49 1:9 190   P p d  
15 13,693 J S49 1:7,5 190   L p d  
16 13,666 J S49 1:9 190   P l d  
901 13,797 DKS S49 1:9 0   - - d  

 
 

Tabulka výhybek na vlastějovickém zhlaví žst. Zruč nad Sázavou 
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1 14,320 J T-6° T 6°    L l d  
2 14,125 J T-6° T 6°   P p d  
3 14,032 J T-6° T 6°    P p d  
4 14,007 J T-6° T 6°    P l d  
5 14,000 J T-6° T 6°    L l d  
6 13,970 O A-6° T 6°  (4°+2°)   d  
7 13,904 J A-6° T 6°   L l d  

101 14,290 J T-6° T 6°   L l d  
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102 14,129 C T-6° t 6°   L p d  
 
Dřevěné pražce v traťové koleji jsou v neuspokojivém stavu, vyhnilé se zatlačenými podkladnicemi 

a při rekonstrukci této koleje musí být rekonstruovány. Rovněž pražce ve výhybkách a celkový technický 
stav demontovaných výhybek č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7 je již nevyhovující, což potvrdila i 
předkategorizace výhybek provedená v roce 2012. 

 
Bezstyková kolej 
V celé délce stavby železniční stanice Zruč nad Sázavou je kolej stykovaná, stykovaných úsecích 

dochází vlivem provozu k nadměrnému opotřebení kolejnic v místech kolejnicových styků, které jsou 
deformované a jsou příčinou zhoršeného komfortu jízdy. 

 

5. 3.  Směrové poměry 

Kolejiště v žst. Zruč nad Sázavou se nachází v přímé. V dopravních kolejích z hlediska GPK je 
umožněna rychlost V=40 km/h dle nákresného přehledu železničního svršku (kvůli směrovým poměrům 
ve vlastějovickém zhlaví a poloměrům v odbočných větvích výhybek). V hlavní trati Strakonice - Volary je 
v návazných traťových úsecích rychlost V=50 km/h. Při jízdě od/do Kutné Hory do/z Zruč nad Sázavou je v 
dopravních kolejí č.1 a č.2 z hlediska parametrů GPK (poloměrů oblouků ve výhybkách č. 4 a 7)  a 
poloměru směrového oblouku umožněna rychlost V=40 km/h. 

 

5. 4.  Sklonové poměry 

Z hlediska sklonových poměrů se prostor stanice nachází převážně ve vodorovné. Hlavní kolej dle 
pasportních údajů ve směru od Kácova klesá sklonem s průměrnou hodnotou 1,20‰ v celé délce 
železniční stanice. Sklonové poměry v ostatních staničních kolejích mají obdobný průběh jako v hlavní 
koleji, kolejiště stanice je v řešeném úseku převážně vodorovné. Začátek úseku (kácovské zhlaví) je 
v klesání 1,10‰ v prostoru železniční stanice je sklon téměř vodorovný s hodnotami <1,0‰, na konci 
úseku, od km 14,320 stoupá sklonem 6,01‰.  

 

5. 5.  Nástupiště 

V ŽST Zruč nad Sázavou slouží pro nástup a výstup cestujících do vlaků 2 zvýšená nástupiště 
násypem – u koleje číslo 2 délky 86m, u koleje č.5 délky 112m a dvě desková nástupiště typu SUDOP u 
koleje č.1 délky 81m a u koleje č.3 délky 131m.  

Nástupiště č. 1 u 2. koleje je jednostranné vnitřní, s přístupem přes centrální přechod od výpravní 
budovy a dopravní plochy před nádražím, bez zastřešení. Nástupiště sestává z upraveného násypu ze 
štěrkodrti. Začátek nástupiště je v km 13,930, konec v km 13,844, délka nástupiště 86m. 

Nástupiště č. 2 u 1. koleje je jednostranné vnitřní, typu SUDOP, s výškou 200 mm nad úrovní TK. 
Začátek nástupiště je v km 13,927, konec v km 13,846, délka nástupiště 81m. Přístup na nástupiště je 
zajištěn úrovňovým přechodem přes kolej v km 13,933. 

Nástupiště č. 3 u 3. koleje je jednostranné vnitřní, typu SUDOP, s výškou 200 mm nad úrovní TK. 
Začátek nástupiště je v km 13,927, konec v km 13,796, délka nástupiště 81m. Přístup na nástupiště je 
zajištěn úrovňovým přechodem přes kolej v km 13,933. 

Nástupiště č. 4 u 5. koleje je jednostranné vnitřní, s přístupem přes úrovňový přechod od výpravní 
budovy a dopravní plochy před nádražím, bez zastřešení. Nástupiště sestává z upraveného násypu ze 
štěrkodrti. Začátek nástupiště je v km 13,908, konec v km 13,796, délka nástupiště 112m 
 

6.   Železniční svršek 

Obsahem prací na železničním svršku je úprava kolejiště ve stanici pro vybudování nových 
nástupišť, u koleje č. 2 bude zřízeno vnější nástupiště s nástupní hranou 550 mm nad TK délky 65,80m 
(včetně zídek) délka nástupní hrany 65,00m, mezi kolejí č. 1 a č. 3 bude zřízeno poloostrovní nástupiště 
oboustranné s nástupní hranou 550 mm nad TK délky 95,80 m (včetně zídek), délka nástupní hrany 
95,00m. Vzhledem ke kolejovému uspořádání bude nástupiště č.2 se vzájemně odsazenými 
nástupištními/nástupními hranami.  Kolej č.1 bude ve své stávající poloze v délce 341,767 m zrušena 
(včetně dvojité kolejové spojky) čímž dojde k uvolnění prostoru pro vybudování poloostrovního nástupiště 
č.2. Kolej č.1 bude v novém stavu přesunuta do polohy koleje č.2 (stávající značení), v návaznosti na tuto 
úpravu dojde k zdopravnění a prodloužení koleje č.4 (stávající značení) a jejího přečíslování na kolej č.2, 
nutná bude úprava GPK koleje manipulační koleje č.2a. Se zřízením nástupišť souvisí nová poloha 
staniční koleje č. 3 a nová poloha koleje č. 5. Zrušení stupňové výhybky č.1 a nahrazení stupňových 
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výhybek č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7 a dvojité kolejové spojky č.901 poměrovými výhybkami a výměny 
stávajících poměrových výhybek č.14 č.15 a č.16 za nové na kácovském zhlaví. 

 

6. 1.  Směrové poměry 

Návrh směrového řešení na kácovském zhlaví vychází z nově budovaného poloostrovního 
nástupiště č.2 mezi kolejemi č.1 a č.3. a tím odsazení kolejí č.1 a č.3 do nové polohy, ke které se váže 
dále i nutné odsazení koleje č.5 vůči koleji č.3 do nové polohy a stejně tak odsazení koleje č.2 do nové 
polohy vůči koleji č.1. Z důvodu vybudování nových mimoúrovňových nástupišť a přístupu na nástupiště je 
nutná přestavba vlastějovického zhlaví. Parametry GPK odpovídají traťové rychlosti 50 km/h (centrální 
přechod smí být veden pouze přes kolej s maximální rychlostí V=50 km/h). 

Podkladem pro návrh GPK byl nákresný přehled železničního svršku a zaměření stávajícího stavu. 
Na kácovském zhlaví dochází k výměně stávající výhybky č.16 za novou výhybku č.11, zrušení  

stávajících výhybek  č.14 a č.15 a vložení nových výhybek č.9 a č.10 do nové polohy. V návaznosti na 
novou polohu výhybky č.9 v koleji č.1dojde k novému napojení koleje č.3  pomocí směrového oblouky 
R=300m a nové polohy výhybky č.10 v odbočné větvi výhybky č.11 dojde k napojení koleje č.5 na přímou 
větev výhybky č.10, které je realizováno pomocí směrového oblouky R=300m . Směrová poloha 
dopravních kolejí č.3, č.5 byla upravena tak, aby mezi kolejí č.3 a hranou nástupiště byla osová 
vzdálenost 1,670m a mezi jednotlivými kolejemi byla dodržena minimální osová vzdálenost kolejí ve 
stanici 4,750m. Z odbočné větve nové výhybky č.10 bude provedeno napojení do stávající výhybky č.13, 
toto napojení bude realizováno směrovým obloukem R=225,15m. Směrové poměry koleje č. 1 v žst. 
vychází z nově budovaného poloostrovního nástupiště č.2 mezi kolejemi č.1 a č.3. kde dojde pomocí 
směrového oblouku R=300  a výhybky č.7 k odsazení koleje č.1 ze stávajícího stavu do nové polohy tak, 
aby mezi hranou oboustranného mimoúrovňového nástupiště č.2 a osou koleje č.1 byla osová  vzdálenost 
1,670m. V návaznosti na tyto stavební úpravy dojde ke zrušení dvojité kolejové spojky č.901 a tím i jejích 
výhybek č.8, č.9, č.11 a č.12. Po zrušení dvojité kolejové spojky č.901 bude nově zapojena trať Kutná 
hora – Zruč nad Sázavou do koleje č.1 novými výhybkami č.8 a č.7 což vyžaduje úpravu GPK vjezdového 
oblouky R=195m tratě Kutná Hora – Zruč nad Sázavou. V souvislosti s vybudováním vnějšího 
mimoúrovňového nástupiště č.1 dojde k zdopravnění stávající koleje č.4 a jejímu přečíslování na  kolej 
č.2, mezi kolejí č.2 a kolejí č.1 je dodržena minimální osová vzdálenost kolejí ve stanici 4,750m. Osová 
vzdálenost hrany nástupiště č.1 od osy koleje č.2 je 1,670m. Pro propojení tratě Kutná Hora – Zruč nad 
Sázavou s kolejí č.2 a zachování napojení  manipulační koleje 2a (dle nového značení), které bylo 
požadováno majitel, bude vložena nová výhybka č.6 a zřízena kolejová spojka z výhybky č.8 a výhybky 
č.6. Na vlastějovickém zhlaví bude zrušena stávající výhybka č.1 a výhybka č.101 bez náhrady, 
manipulační kolej č.11 bude ukončena zemním zarážedlem, manipulační kolej č.13 bude demontována 
v délce od KV101 až k výhybce č.102b včetně křižovatkové výhybky č.102. Místo zrušené křižovatkové 
výhybky bude vložena užitá výhybka JS49-1:9-190,L,p,d. Vzhledem k stavebním úpravám, tj. vybudování 
nových nástupišť dojde k posunutí celého vlastějovického zhlaví směrem ven ze stanice. V koleji č.1 bude 
vložena nová výhybka č.1 (kolej č.1 pokračuje odbočnou větví, vzhledem odsazení koleje č.1 z důvodu 
zřízení poloostrovního nástupiště č.2 mezi kolejí č.1a č.3) a výhybka č.3. V koleji č.3 budou vloženy nové 
výhybky č.2 – zapojení manipulační koleje č.3a, výhybka č.4 a výhybka č.5. 

Úprava GPK v traťové koleji směr Kutná Hora je vyvolána zrušením dvojité kolejové spojky č.901. 
Navržen je oblouk R = 195 m, D = 50 mm, v nové poloze – ovlivněno změnou tečny oblouku. 

V koleji č.5a dojde k vytržení jednoho kolejového pole od konce nové výhybky č.5 v délce 25,000m 
z důvodu zřízení šikmého přechodu trativodu pod kolejí č.5a. Po dokončení bude kolejové pole vráceno a 
provedena úprava GPK. 

Po zrušení výhybky č. 1 bude zrušena i výhybka č.101 a budou zkráceny manipulační/vlečkové 
koleje č.11 a č.13, v návaznosti na tyto úpravy bude zrušena i křižovatková výhybka 102 a bude 
nahrazena jednoduchou výhybkou. 

Přehled směrových poměrů v novém stavu je obsahem Přílohy č. 1 této technické zprávy. 
 

6. 2.  Sklonové poměry 

Z hlediska sklonových poměrů respektuje návrh stávající stav ve stanici a vychází z nutnosti 
minimalizovat rozsah nutných úprav. Cílem návrhu bylo především odstranit zjevné propady nivelety 
koleje a výškové rozdíly jednotlivých kolejí vůči svojí vzájemné poloze. Kolejiště ve stanici je v novém 
stavu v kolejí č. 1 vedeno v klesání s hodnotou -1,10‰ (napojení na stávajíc stav v km 13,626 295) do 
staničení km 13,764 537, od tohoto staničení niveleta stoupá ve sklonu 0,35‰ do km 14,325 525, od 
tohoto staničení niveleta stoupá 6,017‰ do km 14,344 598 kde dochází k  napojení na stávající stav.  

Niveleta koleje č. 3 a vycházejí ze sklonu koleje č.1 tj. kolej č. 3 od ZV 9 klesá sklonem -1,10‰ do 
staničení km 13,764 470 od tohoto staničení stoupá ve sklonu 0,35‰ do km 14,145 115 (ZV1) kde 
dochází k lomu sklonu a napojení do koleje č.1 (ZV1). 
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Nivelety koleje č. 5 vycházejí ze sklonu koleje č.1 tj. kolej č. 5 od ZV 11 klesá sklonem -1,10‰ do 
staničení km 13,765 000 od tohoto staničení stoupá ve sklonu 0,35‰ do km 13,990 136 (ZV4) kde 
dochází k lomu sklonu a napojení do koleje č.3 (ZV4), 

Nivelety koleje č. 2 vycházejí ze sklonu koleje č.1.1 tratě Kutná Hora – Zruč nad Sázavou, tj. kolej č. 
2 od ZV 8 klesá sklonem -0,35‰ do staničení km 0,037 025 od tohoto staničení stoupá ve sklonu 0,35‰ 
do km 0,259 047 (ZV3) kde dochází k lomu sklonu a napojení do koleje č.1 (ZV3).  

Niveleta koleje č. 7 klesá od ZV 10 ve sklonu -1,10‰ do staničení km 13,748 880, od tohoto 
staničení klesá sklonem 0,89‰ a navazuje na stávající stav v km 13,764 361 (ZV13). 

Nivelety koleje č. 3a vycházejí ze sklonu koleje č.3 tj. kolej č. 3a od ZV 2 stoupá sklonem 0,35‰ do 
staničení km 14,074 830 od tohoto staničení klesá ve sklonu -0,231‰ do km 14,119 944, kde dochází 
k lomu sklonu a napojení do stávajícího stavu. 

Niveleta koleje č. 1.1 tratě Kutná Hora – Zruč nad Sázavou vychází ze stávajícího sklonu koleje 
č.1.1 od ZO km 35,501 416 klesá sklonem -1,605‰ do staničení km 35,521 587 od tohoto staničení klesá 
ve sklonu -0,35‰ do km 35,737 129 od tohoto staničení stoupá ve sklonu 0,35‰ do km 35,773 737 (ZV7) 
kde dochází k lomu sklonu a napojení do koleje č.1 (ZV7). 

 Nivelety TK jsou v těchto kolejích projektovány v téměř stejné výšce. Hodnoty sklonů v ostatních 
vyrovnávaných staničních kolejí vycházejí z hodnot sklonů ve výhybkách, na koncích úprav je provedeno 
vyrovnání do stávajícího stavu 

Přehled sklonových poměrů v novém stavu je obsahem Přílohy č. 2 – tabulka č.9 této technické 
zprávy. 

 

6. 3.  Staničení 

Staničení v novém stavu bylo v 1. koleji vztaženo k zaměřené poloze hektometrovníku v km 13,600. 
Staničení v ostatních kolejích č.3, č.5, č.7, č.3a je odvozeno ze staničení začátků výhybek odbočujících 
z 1. Koleje ve směru staničení. Staničení koleje č.2 bylo zvoleno od ZV8 s hodnotou km 0,000 000 
z důvodu začátku v traťové koleji Kutná Hora – Zruč nad Sázavou (ZV8 km 35,700 897). 

Staničení v traťové koleji Raspenava Kutná Hora – Zruč nad Sázavou vychází ze zaměřeného 
hektometrovníku km 35,600.  

Veškerá staničení jsou stažena vždy k dané ose koleje. 
   

6. 4.  Kolejový rošt 

V dopravních kolejích žst. Zruč nad Sázavou tj. kolej č.1, kč.2, kč.3, kč.5 bude zřízen nový 
železniční svršek z kolejnic 49 E1 (S49) na betonových pražcích B 91S/2 s pružným bezpodkladnicovým 
upevněním svěrkami Skl 14, rozdělení pražců „u“. V koleji tratě Kutná Hora – Zruč nad Sázavou a v koleji 
č.7 bude použit železniční svršek z kolejnic 49 E1 (S49) na dřevěných pražcích (buk) s žebrovými 
podkladnicemi S4, tuhými svěrkami ŽS4, rozdělení pražců „c“. V koleji č.3a bude použit stávající kolejový 
rošt, který bude při stavebních pracích vytržen a znovu vložen. 

  Rekonstrukce, resp. trhání a pokládka nového kolejového roštu bude provedena v koleji č.1 v km 
13,626 295 – km 14,344 598, v koleji č.2 v km 0,000 000 (ZV8 km 35,700 897) – km 0,259 047(ZV1 km 
14,052 943), v koleji č.3 km 13,708 820 (ZV9) - km 14,145 115 (ZV1), v koleji č.5 od km 13,671 949 
(ZV16) - km 13,990 136 (ZV4), v koleji č.3a od km 14,038 565 – km 14,119 944, v koleji č.7 od 
km 13,708 820 (ZV10) – km 13,753 828, v traťové koleji Kutná Hora – Zruč nad Sázavou od 
km 35,501 416 do km 35,773 737 (ZV7).  

 
Demontáže stávajících kolejí: 
Kolej č. 1: v km 13,626 295 – km 14,344 598 dojde k demontáži koleje v celé délce včetně 

stávajících výhybek č.16, č.11, č.8, č.5, č.3, č.2, č.1, štěrkového lože bude odtěženo na úroveň pláně 
tělesa železničního spodku, v km 13,663 334 bude rozebrán železniční přejezd z celopryžové konstrukce. 
V km 13,933 bude rozebrán úrovňový přechod pro chodce, bude rozebráno úrovňové nástupiště č.1 typu 
SUDOP v celé délce.   

 
Kolej č. 2: kolejový rošt bude demontován v úseku od ZV12 km 13,765 – ZV2 km 14,125 vč. 

výhybky č.9 a č.4, štěrkové lože bude odtěženo na úroveň pláně tělesa železničního spodku, v km 13,933 
bude rozebrán úrovňový přechod pro chodce. Bude odtěženo sypané nástupiště č.1 u koleje č.2 

 
Kolej č. 3: kolejový rošt bude demontován v úseku od ZV16 km 13,666 – ZV2 km 14,125, včetně 

výhybek č.15, č.6, č.5, č.3, štěrkové lože bude odtěženo na úroveň pláně tělesa železničního spodku. 
Bude rozebráno úrovňové nástupiště č.3 typu SUDOP v celé délce. 

 
Kolej č. 3a: kolejový rošt bude trhán od ZV 3 km 14,032 – km 14,119 944, kolejový rošt bude 
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následně v novém stavu vložen zpět. 
 
Kolej č. 5: kolejový rošt bude demontován v úseku od ZV15 km 13,693 – ZV6 km 13,970. 

štěrkového lože bude odtěženo na úroveň pláně tělesa železničního spodku, sypané nástupiště č.4 u 
koleje č.5 bude odtěženo.  

 
Kolej č. 5a: od KV7 bude vytržen kolejový rošt délky 33,466m, zpětně bude v novém stavu vloženo 

kolejové pole délky 25,00m  
 
Kolej č.7: Kolejový rošt bude demontován délky od ZV14 km 13,718 – ZV13 km 13,740 včetně 

odtěžení štěrkového lože 
 
Kolej č. 1.1: kolejový rošt bude demontován od km 35,501 416 – ZV12 km 13,765, štěrkového lože 

bude odtěženo na úroveň pláně tělesa železničního spodku 
 
Manipulační kolej č. 11: kolejový rošt bude demontován od ZV 1 km 14,320 – km 14,135 včetně 

výhybky č.101, štěrkové lože bude zplanýrováno s okolním terénem 
 
Manipulační kolej č. 13: kolejový rošt bude demontován od ZV 101 km 14,320 – výhybka č.102 km 

14,129 včetně výhybky č.101, štěrkové lože bude zplanýrováno s okolním terénem 
 
Dvojitá kolejová spojka 901: kolejový rošt bude demontován v celé délce. 
 
Montáže: 
Kolej č. 1: 
V km 13,626 295 (ZÚ) – 13,669 549 bude zřízen kolejový rošt z kolejnic 49 E1, pražce B 91S/2, 

pružné svěrky Skl 14, rozdělení "u" z nového materiálu, od km 13,669 549 – km 13,671 949 (ZV11) budou 
vloženy nadstandardní betonové pražce 4ks s rozdělením“u“, od km 13,671 949 bude vložena výhybka 
č.11 J49-1:9-300,P,l,b. Za koncovými styky následuje 6ks společných pražců v rozdělení „u“. V přímé větvi 
hned za společnými pražci výhybky č.11 je vložena výhybka č.9 J49-1:9-300, za výměnovými styky 
výhybky č.9 následují společné pražce (6ks) a krátké pražce (5ks v přímé větvi a 7 ks v odbočné větvi). 
Společné a krátké pražce výhybky jsou shodného typu jako výhybka. Obě výhybky budou součástí nově 
zřízené bezstykové koleje, proto navazující pole ve všech 3 kolejích budou stejného typu (betonové 
pražce, pružné upevnění). Za koncový styk výhybky č.9 km 13,742 051 v koleji č.1 bude vložen kolejový 
rošt z kolejnic 49 E1 na pražcích betonových B 91S/2 s rozdělením pražců „u“, resp. na společných a 
krátkých pražcích za výhybkou až do km 13,825 698. V km 13,825 698 – km 13,833 536 bude za 
výhybkou č.7 vloženo 8ks společných pražců a 7 ks krátkých pražců, v km 13,833 536 (KV7) – km 13,867 
126 (ZV7) bude vložena výhybka č.7 J 49-1:11-300,L,p,b, v km 13,867 126 – km 13,869 526 budou 
vloženy nadstandardní betonové pražce ploché 4ks. Z hlediska GPK nebude třeba žádných zvláštních 
požadavků. Od km 13,869 526 – km 14,013 072 bude vložen kolejový rošt z kolejnic 49 E1, pražce B 
91S/2, pružné svěrky Skl 14, rozdělení "u" z nového materiálu, km 14,013 072 – km 14,019 712 budou 
vloženy společné výhybkové pražce 6ks a krátké pražce za výhybkou 5ks s rozdělením „u“. Od km 14,019 
712  - km 14,052 943 bude vložena výhybka J49-1:9-300,P,p,b. V km 14,042 943 – km 14,055 343 budou 
vloženy nadstandardní pražce betonové ploché 4ks s rozdělením „u“, od km 14,055 343 – km 14,103 660 
bude zřízen kolejový rošt z kolejnic 49 E1, pražce B 91S/2, pružné svěrky Skl 14, rozdělení "u" z nového 
materiálu, km 14,103 660 – km 14,111 498 budou vloženy společné výhybkové pražce 8ks a krátké 
pražce za výhybkou 7ks s rozdělením „u“. V km 14,111 498 – km 14,145 088 bude vložena výhybka č.1 
J49-1:11-300,P,p,b. V km 14,145 088 – km 14,147 488 budou vloženy nadstandardní pražce betonové 
ploché 4ks s rozdělením „u“, v km 14,147 488 – km 14,344 598 bude zřízen kolejový rošt z kolejnic 49 E1, 
pražce B 91S/2, pružné svěrky Skl 14, rozdělení "u" z nového materiálu. Z hlediska GPK nebude třeba 
žádných zvláštních požadavků, výhybky jsou jednoduché, na koncové styky navazuje vždy přímá. 

 
Kolej č. 2: 
od km 0,000 000 (ZV8)  – km 0,033 197 (KV8) bude vložena výhybka č.8 J49-1:9-300,L,l,b. Za 

koncovými styky  v odbočné větvi km 0,033 197 (KV8) – km 0,042 979 (KV6) následuje 6ks společných 
pražců, krátké pražce za výhybkou 4ks v rozdělení „u“ a 6ks společných pražců vyhybky č.6. V km 0,042 
979 (KV6) – km 0,076 176 (ZV6) bude vložena výhybka č.6 J49-1:9-300,L,p,b, v km 0,076 176 – 
km 0,078 576 budou vloženy nadstandardní pražce betonové ploché 4ks s rozdělením „u“, 
v km 0,078 576 – km 0,219 210 bude zřízen kolejový rošt z kolejnic 49 E1, pražce B 91S/2, pružné svěrky 
Skl 14, rozdělení "u" z nového materiálu. V km 0,219 210 – 0,225 850 (KV3) budou vloženy společné 
výhybkové pražce 6ks a krátké pražce za výhybkou 5ks s rozdělením „u“, v km 0,225 850 (KV3) – 
km 0,259 047 (ZV3) bude vložena výhybka č.3 J49-1:9-300,P,p,b.  Z hlediska GPK nebude třeba žádných 
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zvláštních požadavků, výhybky jsou jednoduché, na koncové styky navazuje vždy přímá. 
 
Kolej č. 3: 
v km 13,708 820 (ZV9) – km 13,742 017 (KV9) bude vložena výhybka č.9 J49-1:9-300,P,l,b. Za 

koncovými styky km 13,742 017 – km 13,748 657 následuje 6ks společných pražců, krátké pražce za 
výhybkou 5ks v rozdělení „u“. V km 13,748 657 – km 13,949 772 bude zřízen kolejový rošt z kolejnic 49 
E1, pražce B 91S/2, pružné svěrky Skl 14, rozdělení "u" z nového materiálu, v km 13,949 772 – 
km 13,956 412 (KV4) budou vloženy společné výhybkové pražce 6ks a krátké pražce za výhybkou 5ks 
s rozdělením „u“, v km 13,956 412(KV4) – km 13,989 612 bude vložena výhybka č.4 Obl-o49-1:9-
300(8583,737/310,898),P,l,b, v km 13,989 612 – km 13,992 012 budou vloženy nadstandardní pražce 
betonové ploché 4ks s rozdělením „u“ v km 13,992 012 – km 14,036 165 bude zřízen kolejový rošt z 
kolejnic 49 E1, pražce B 91S/2, pružné svěrky Skl 14, rozdělení "u" z nového materiálu. V km 14,036 165 
– km 14,038 565 budou vloženy nadstandardní pražce betonové ploché 4ks s rozdělením „u“ 
v km 14,038 565 (ZV2) – km 14,065 704 bude vložena výhybka č. 2 J49-1:9-190,P,p,b, za koncovým 
stykem km 14,065 704 – km 14,072 346 vloženy společné výhybkové pražce 6ks a krátké pražce za 
výhybkou 5ks s rozdělením „u“. V km 14,072 346 – km 14,103 668 bude zřízen kolejový rošt z kolejnic 49 
E1, pražce B 91S/2, pružné svěrky Skl 14, rozdělení "u" z nového materiálu, v km 14,103 668 – 
km 14,111 506 (KV1) budou vloženy společné výhybkové pražce 8ks a krátké pražce za výhybkou 7ks 
s rozdělením „u“, v km 14,111 506 (KV1) – km 14,145 115 (ZV1) bude vložena výhybka č.1 J49-1:11-
300,P,p,b. Z hlediska GPK nebude třeba žádných zvláštních požadavků. 

 
Kolej č. 5: 
v km 13,671 949 (ZV11) – km 13,705 146 (KV11) bude vložena výhybka č.11 J49-1:9-300,P,l,b. Za 

koncovými styky km 13,705 146 – km 13,708 786 (ZV10) následuje 6ks společných pražců v rozdělení 
„u“. hned za společnými pražci výhybky č.11 bude v km 13,708 786 (ZV9) – km 13,735 925 (KV9) vložena 
výhybka č.9 J49-1:9-190,P,p,b, za koncovým stykem v km 13,735 925 – km 13,742 567 budou vloženy 
společné výhybkové pražce 6ks a krátké pražce za výhybkou 5ks s rozdělením „u“, v km 13,742 567 – 
km 13,911 526 bude zřízen kolejový rošt z kolejnic 49 E1, pražce B 91S/2, pružné svěrky Skl 14, 
rozdělení "u" z nového materiálu, v km 13,911 526 – km 13,913 926 (ZV5) vloženy nadstandardní pražce 
betonové ploché 4ks s rozdělením „u“, v km 13,913 926 (ZV5) – km 13,947 123 (KV5) bude vložena 
výhybka č.5 J49-1:9-300,L,p,b, v km 13,947 123 (KV5) – km 13,956 905 následuje 6ks společných 
pražců, krátké pražce za výhybkou 4ks v rozdělení „u“ a 6ks společných pražců vyhybky č.4, 
v km 13,956 905 (KV4) – km 13,990 136 (ZV4) bude vložena výhybka č.4 Obl-o49-1:9-
300(8583,737/310,898),P,l,b. 

 
Kolej č. 7: 
v km 13,708 786 (ZV10) – km 13,735 904 (KV10) bude vložena výhybka č.10 J49-1:9-190,P,p,b. Za 

koncovými styky km 13,735 904 – km 13,742 546 následuje 6ks společných pražců v rozdělení „u“ + 
krátké pražce za výhybkou dřevěné 5ks. V km 13,742 546 – km 13,764 361 bude zřízen kolejový rošt 
z kolejnic 49 E1 (S49) na dřevěných pražcích (buk) s žebrovými podkladnicemi S4, tuhými svěrkami ŽS4, 
rozdělení pražců „c“ 

 
Kolej č. 1.1 tratě Kutná Hora – Zruč nad Sázavou: 
V km 35,501 413 (ZÚ) – 35,673 497 bude zřízen kolejový rošt z kolejnic 49 E1 (S49) na dřevěných 

pražcích (buk) s žebrovými podkladnicemi S4, tuhými svěrkami ŽS4, rozdělení pražců „c“ z nového 
materiálu, od km 35,673 497 – km 13,698 497 bude vloženo 25m kolejové pole z kolejnic 49 E1, pražce B 
91S/2, pružné svěrky Skl 14, rozdělení "u" z nového materiálu z důvodu zřízení bezstykové koleje, od km 
13,698 497 – km 35,700 897 (ZV8) budou vloženy nadstandardní betonové pražce 4ks s rozdělením“u“, 
od km 35,700 897 (ZV8) – km 35,734 129 (KV8) bude vložena výhybka č.8 J49-1:9-300,L,l,b. Za 
koncovými styky v km 35,734 129 (KV8) – km 35,740 129(KV7) následuje 6ks + 8ks společných pražců 
v rozdělení „u“. V km 35,740 129 (ZV7) – km 35,773 737 (KV7) bude vložena výhybka č.7 J49-1:11-
300,L,p,b 

 
Kolej č. 3a: 
v km 14,038 565 (ZV2) – km 14,065 682 (KV2) bude vložena výhybka č.2 J49-1:9-190,P,p,b. Za 

koncovými styky km 14,065 682 – km 14,072 324 následuje 6ks společných betonových pražců 
v rozdělení „u“ + krátké pražce za výhybkou dřevěné 5ks. V km 14,072 324 – km 14,119 944 bude zpětně 
vložen vytržený kolejový rošt koleje č.3a 

 
Kolej č. 5a: 
Od KV5 dojde k zpětnému vložení kolejového pole dl. 25,00m. 
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V koleji č.2a dojde pouze k úpravě GPK po napojení výhybky č.6 
 
Výhybky č. 1, 3, 4, 7, 8, 9 a 11 (na něž budou dosazeny elektromotorické přestavníky) budou 

vybaveny navíc také válečkovými stoličkami SVV (7 x 6ks) pro snížení mazání výhybky. 
 

6. 5.  Využití vyzískaného materiálu 

Nepředpokládá se využití vyzískaného materiálu kolejového roštu v této stavbě. Svrškový materiál 
označený jako šrot bude odvezen do výkupu, vytěžený materiál kolejového lože bude částečně použit jako 
zásyp do nástupišť, zbytek bude odvezen na skládku. 
 

6. 6.  Kolejové lože 

Základní tvar kolejového lože (KL) lichoběžníkový, základní šířka 1,700m od osy koleje na obě 
strany, svahy štěrkového lože za hlavami pražců jsou ve sklonu 1:1,25. 

Rekonstrukce žel. svršku je uvažována včetně rekonstrukce štěrkového lože, se zřízením a 
doplněním nového štěrku tl. 0,35 m z kameniva hrubého drceného frakce 32-63mm (železniční štěrk). 
Tloušťka kolejového lože bude min. 0,35 m (resp. 0,30 m pod dřevěnými pražci) pod ložnou plochou 
pražců. 

Začátek rekonstrukce štěrkového lože bude v 1. koleji od km 13,626 295 až km 14,344 598, 
V ostatních úsecích zmíněných kolejí a v ostatních kolejích, kde dochází ke směrovému a 

výškovému vyrovnání se provede reprofilace a doplnění stávajícího štěrkového lože. 
Rekonstrukce se nachází v prostoru železniční stanice, kolejové lože tedy bude řešeno jako 

zapuštěné, vyjma úseku v koleji č.1 od km 13,626 295 – 13,650 726 (otevřené lože) kde od km 13,650 
726 bude 5m od záčatku konstrukce přejezdu zřízeno výběhem zapuštěné stěrkové lože. V km 13,985 
187 – km 14,175 000 bude vlevo od koleje zřízeno otevřené štěrkové lože z důvodu umístění příkopového 
žlabu UCH1. V koleji č.1.1 (Tratě Kutná Hora – Zruč nad Sázavou) bude v km 35,501 413 – 
km 35,613 000 otevřené štěrkové lože, od km 35,613 000 bude výběhem v délce 5m zřízen přechod na 
zapuštěné štěrkové lože. 

 

6. 7.  Drážní stezky 

V rozsahu rekonstrukce železničního svršku, tj. v km 13,626 295 až km 14,344 598 bude 
provedena rekonstrukce drážních stezek s povrchovou úpravou ze štěrkodrti fr. 4-16mm dle předpisu 
SŽDC S3. 

Vzdálenost vnější hrany stezky od osy krajní koleje je 3,0m, mezi kolejemi je vzdálenost stezky 
dána ke hraně kolejového lože sousední koleje. Stezky budou zřízeny vždy po obou stranách koleje. 

Drážní stezky v širé trati budou provedeny po vnější straně koleje a to v obou směrech o minimální 
šířce 400mm. Šířka drážní stezky ve stanici je 1,350m, v prostoru 1,700m od obou os kolejí. V místě 
příkopového žlabu je šířka stezky závislá na vzdálenosti žlabu od osy koleje. 

 

6. 8.   Přechodová kolejnice 

V koleji č.3a bude v km 14,033 565 – 14,043 565 přechodová kolejnice z tvaru 49 E1 na dle užitého 
tvaru kolejnice v koleji č.3a z dříve vytrženého a znovu vloženého kolejového roštu. Délka přechodové 
kolejnice bude 10,00m, přechodová kolejnice bude umístěna za KV 2 v  odbočné větvi. 

V koleji č.7 bude v km 13,735 903 – 13,745 903 přechodová kolejnice z tvaru 49 E1 na dle užitého 
tvaru kolejnice v koleji č.7 (stávající stav) z dříve vytrženého a znovu vloženého kolejového roštu. Délka 
přechodové kolejnice bude 10,00m, přechodová kolejnice bude umístěna za KV 10 v odbočné větvi. 

 

6. 9.  Bezstyková kolej 

Bezstyková kolej se zřídí v 1. koleji v celé délce rekonstruovaného úseku km 13,626 295 – 
km 14,344 598. V obloucích o poloměrech R=300m budou osazeny pražcové kotvy na každém třetím 
pražci.  

  
Bezstyková kolej v 1. koleji bude zřízena v úseku od km 13,626 295 – km 14,344 598 
Bezstyková kolej v 2. koleji bude zřízena v úseku od KV 3 do km 0,000 000 (ZV8), v koleji č.1.1 

bude před ZV8 vloženo kolejové pole z kolejnic 49 E1, pražce B 91S/2, pružné svěrky Skl 14, rozdělení 
"u" z nového materiálu z důvodu zřízení bezstykové koleje 

Bezstyková kolej v 3. koleji bude zřízena v úseku od KV 9 do km 14,11 506 (KV1). 
Bezstyková kolej v 5. koleji bude zřízena v úseku od KV 11 do km 13,956 905 (KV4) 
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6. 10.  Izolované styky 

V místě rekonstrukce se nenacházejí izolované styky a vnější prvky stávajícího traťového či 
staničního zabezpečovacího zařízení. Se zřízením nových LISů není ve stavbě uvažováno, z prvků 
zabezpečovacího zařízení budou osazeny počítače náprav.  
   

7.  Železniční spodek 

7. 1.  Rozsah úprav 

Obsahem úprav železničního spodku je sanace železničního spodku pod dopravními kolejemi a 
nově pokládanými výhybkovými konstrukcemi. Součástí je také zřízení odvodnění drážního tělesa 
staničních kolejí a pod výhybkami, na něž se osadí elektromotorické přestavníky, a které ve stávajícím 
stavu nejsou odvodněny. 
 

7. 2.  Zemní práce 

Zemní práce spočívají v odkopávce, přemístění a uložení přebytečné zeminy ze staveniště a 
uvolnění prostoru pro požadovaný tvar zemního tělesa a odvodňovací zařízení a pro zřízení podkladních 
vrstev tělesa železničního spodku a přípravy pro výstavu nástupišť. Veškeré výkopové práce na 
železničním spodku jsou charakteru odkopávek pro rekonstrukci železnic. Do zemních prací jsou zahrnuty 
odkopávky spojené se zřízením KPP a s hloubením rýh pro podélné trativody a příčná svodná potrubí. 
Šířka rýhy trativodního vedení a svodného potrubí DN150 se navrhuje 0,60m, šířka rýhy svodného potrubí 
DN400 bude 0,80m, vsakovací žebra šířka rýhy 0,50m. 

 
Kolej č.1 
 
Pláň tělesa železničního spodku (zemní pláň) je navržena v místě trhání a pokládky kolejového 

roštu v koleji č.1, v km 13,626 295 – km 13,650 726 je zemní pláň totožná s plání tělesa železničního 
spodku a je v levostranném sklonu 5%, před přejezdovou konstrukcí dochází k změně sklonu a pláň 
tělesa železničního spodku přechází ve vodorovnou. Od km 13,671 949 (ZÚ zřízení KPP typ 3.1) je pláň 
tělesa železničního spodku až do km 14,344 598 vodorovná. Šířka zemní pláně je ve stanici dána osovou 
vzdáleností sousedních kolejí. Výška pláně tělesa železničního spodku je určena v ose dané koleje.  

 
Km 13,626 295 – km 13,651 134 pláň skloněná levostranně s hodnotou sklonu 5% 

šířka PTŽS vlevo se rozšiřuje z hodnoty 3,00m na 4,25m; 
šířka PTŽS vpravo se rozšiřuje z  hodnoty 3,64m na 4,34m 

Km 13,651 134 – km 13,671 949 přechod pod konstrukcí železničního přejezdu 
změna sklonu pláně z levostranného na vodorovný 

Km 13,671 949 – km 13,783 949 PTŽS vodorovná, šířka vlevo od osy 3,00m; vpravo 
proměnná šířka vzhledem k osové vzdálenosti sousední 
koleje; 
zemní pláň skloněná vlevo ve sklonu 5% k podélné trativodní 
větvi, šířka od osy k hraně trativodu 2,07m 

Km 13,783 949 – km 13,789 949 PTŽS vodorovná šířka vlevo od osy 3,00m, vpravo 
proměnná šířka vzhledem k osové vzdálenosti sousední 
koleje;  
změna sklonu zemní pláně na dl. 6,00 z levostranného 
sklonu 5% na pravostranný ve sklonu 5% směrem 
k trativodní větvi 

Km 13,789 949 – km 13,867 126 PTŽS vodorovná, vzdálenost od osy koleje vlevo i vpravo 
proměnná k osám kč.1.1 vlevo a kč.3 vpravo 
zemní pláň skloněná vpravo k trativodní větvi ve sklonu 5% 

Km 13,867 126 – km 13,873 126 PTŽS vodorovná, vlevo šířka pláně ovlivněna osou koleje 
č.2, vpravo dotažena k hraně konstrukce nástupiště č.2, 
změna sklonu zemní pláně z pravostranného 5% na 
levostranný ve sklonu 5% směrem k trativodní větvi  

Km 13,873 126 – km 13,973 962 PTŽS vpravo ovlivněna osou koleje č.2 (osová vzdálenost 
4,750m) vpravo PTŽS dotažena ke konstrukci nástupiště 
osová vzdálenost 1,670m 
zemní pláň skloněná vlevo ve sklonu 5% směrem 
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k trativodní větvi, vzdálenost od osy k hraně trativodu 2,07m, 
vpravo zemní pláň dotažena k základu nástupiště, 
vzdálenost od osy k hraně základu 1,57 

Km 13,973 962 – km 13,979 962 PTŽS vodorovná vlevo ovlivněna osou koleje č.2, vpravo 
dotažena ke konstrukci nástupiště č.2, změna sklonu zemní 
pláně z levostranného 5% na pravostranný 5% směrem 
k trativodní větvi  

Km 13,979 962 – km 14,058 943 PTŽS vodorovná vlevo ovlivněna osou koleje č.2 
zemní pláň skloněná vpravo ve sklonu 5% 

Km 14,058 943 – km 14,064 943 PTŽS vodorovná vlevo vzdálenost od osy 3,00m vpravo 
ovlivněna osou koleje č.3; změna sklonu zemní pláně 
z pravostranného na levostranný 5% k žlabovému příkopu 
UCH1 

Km 14,064 943 – km 14,344 598 PTŽS vodorovná, vlevo od osy koleje 3,00m – vlevo od osy 
koleje příkopový žlab UCH1, vpravo od osy vzdálenost koleje 
ovlivněna osou koleje č.3  
zemní pláň skloněná vlevo se sklonem 5% k příkopovému 
žlabu, vzdálenost od osy k hraně žlabu 3,17m, vpravo     

 
Kolej č.2 
 
Pláň tělesa železničního spodku (zemní pláň) je navržena v místě trhání a pokládky kolejového 

roštu v koleji č.2, v km 0,000 000 (ZV8) – km 0,259 047 (ZV3) v celé délce koleje je zřízena KPP typ 3.1. 
Pláň tělesa železničního spodku je v celé délce koleje č.2 vodorovná 
 
Km 0,000 000 – km 0,035 088 PTŽS vodorovná vlevo od osy vzdálenost ovlivněna osou 

koleje č.2a, vpravo osou koleje č.1, zemní pláň 
v pravostranném sklonu 5% směrem k trativodní větvi 

Km 0,035 088 – km 0,041 088 PTŽS vodorovná vlevo od osy vzdálenost ovlivněna osou 
koleje č.2a, vpravo osou koleje č.1, změna sklonu zemní 
pláně z pravostranného na levostranný 5% směrem 
k trativodní větvi (odvodnění výhybky č.6) 

Km 0,041 088 – km 0,076 176 PTŽS vodorovná, vzdálenost vlevo od osy koleje 3,00m 
vpravo ovlivněna osou koleje č.1, zemní pláň skloněná vlevo 
směrem k trativodu, vzdálenost hrany trativodu od osy koleje 
2,08m 

Km 0,076 176 – km 0,082 176  PTŽS vodorovná, vzdálenost vlevo od osy koleje 3,00m 
vpravo ovlivněna osou koleje č.1, změna sklonu zemní pláně 
z levostranného 5% na pravostranný směrem k trativodní 
větvi.  

Km 0,082 176 – km 0,189 650 PTŽS vodorovná, vlevo pláň dotažena k hraně nástupiště a 
zídce výpravní budovy, vpravo ovlivněna osou koleje č.1 
(osová vzdálenost koleje č.1 a č.2 4,750m); zemní pláň 
skloněná vpravo ve sklonu 5% směrem k trativodní větvi 

Km 0,189 650 – km 0,195 650 PTŽS vodorovná, vlevo vzdálenost od osy 3,00m, vpravo 
ovlivněna osou koleje č.1, změna sklonu zemní pláně 
z pravostranného sklonu na levostranný 5% směrem 
k příkopovému žlabu UCH1 

Km 0,195 650 – km 0,259 047 PTŽS vodorovná, vlevo vzdálenost od osy 3,00m, vpravo 
ovlivněna osou koleje č.1, zemní pláň skloněná vpravo ve 
sklonu 5% směrem k trativodní větvi. 

 
Kolej č.3 
 
Pláň tělesa železničního spodku (zemní pláň) je navržena v místě trhání a pokládky kolejového 

roštu v koleji č.3, v km 13,708 820 (ZV9) – km 13,145 115 (ZV1) v celé délce koleje je zřízena KPP typ 
3.1. Pláň tělesa železničního spodku je v celé délce koleje č.2 vodorovná 

 
km 13,708 820 – km 13,745 442 PTŽS vodorovná, vzdálenost ovlivněna osou koleje č.1 a 

osou koleje č.5, zemní pláň skloněná vlevo ve sklonu 5% 
k trativodní větvi 

km 13,745 442 – km 13,751 442 PTŽS vodorovná, vzdálenost ovlivněna osou koleje č.1 a 
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osou koleje č.5, změna sklonu zemní pláně z levostranného 
na pravostranný 5% směrem k trativodní větvi 

km 13,751 442 – km 14,006 922 PTŽS vodorovná s proměnnou vzdáleností od osy koleje 
vlevo – odsazení koleje č.1, v místě nástupiště PTŽS vlevo 
dotažena k hraně nástupiště, vpravo ovlivněna osou koleje 
č.5, zemní pláň skloněná vpravo ve sklonu 5% směrem 
k trativodní větvi 

km 14,006 922 – km 14,012 922 PTŽS vodorovná s proměnnou vzdáleností od osy koleje 
vlevo – dotažení k hraně nástupiště č.2, vzdálenost vpravo 
3,00m, změna sklonu zemní pláně z pravostranného na 
levostranný 5% směrem k trativodní větvi 

km 14,012 922 – km 14,145 115 PTŽS vodorovná, vlevo i vpravo ovlivněna osou sousedních 
kolejí č.1 a č.3a; zemní pláň s pravostranným sklonem 5% 
směrem k trativodní větvi 

 
Kolej č.5 
 
Pláň tělesa železničního spodku (zemní pláň) je navržena v místě trhání a pokládky kolejového 

roštu v koleji č.5, v km 13,671 949 (ZV11) – km 13,990 136 (ZV4) v celé délce koleje je zřízena KPP typ 
3.1. Pláň tělesa železničního spodku je v celé délce koleje č.5  vodorovná 

 
Km 13,671 949 – km 13,705 146 PTŽS spodku vodorovná, vlevo ovlivněna kolejí č.1, vpravo 

vzdálenost od osy 3,00; zemní pláň skloněná vlevo ve sklonu 
5% směrem k trativodní větvi. 

Km 13,705 146 – km 13,708 786 PTŽS spodku vodorovná, vlevo ovlivněna kolejí č.3, vpravo 
vzdálenost od osy 3,00, změna sklonu zemní pláně 
z levostranného na pravostranný 5% směrem k trativodní 
větvi 

Km 13,708 786 – km 13,740 753 PTŽS spodku vodorovná, vlevo ovlivněna osou koleje č.3 
vpravo osou koleje č.7, zemní pláň skloněná vpravo ve 
sklonu 5% směrem k trativodu. 

Km 13,740 753 – km 13,746 753 PTŽS spodku vodorovná, vzdálenost vlevo ovlivněna osou 
koleje č.3 vpravo osou koleje č.7, změna sklonu zemní pláně 
z pravostranného na levostranný 5% 

Km 13,740 753 – km 13,907 926 PTŽS spodku vodorovná, vzdálenost vlevo ovlivněna osou 
koleje č.3 vpravo osou koleje č.7, zemní pláň skloněna vlevo 
ve sklonu 5% směrem k trativodní větvi 

Km 13,907 926 – km 13,913 926 PTŽS spodku vodorovná, vzdálenost vlevo ovlivněna osou 
koleje č.3 vpravo osou koleje č.7, změna sklonu zemní pláně 
z levostranného na pravostranný 5% směrem k trativodní 
větvi 

Km 13,913 926 – km 13,990 136 PTŽS spodku vodorovná, vlevo ovlivněna osou koleje č.3 
vpravo osou koleje č.7, zemní pláň skloněná vpravo ve 
sklonu 5% směrem k trativodu. 

 
Kolej č.1.1 
 
Pláň tělesa železničního spodku (zemní pláň) je navržena v místě trhání a pokládky kolejového 

roštu v koleji č.1.1, v km 35,501 413 – km 35,672 403 je zemní pláň totožná s plání tělesa železničního 
spodku 35,672 403. Při zřízení koleje č.1.1 v nové poloze dochází k úpravě tělesa železničního spodku 
z důvodu odvodnění. 

 
Km 35,501 413 – km 35,612 000 PTŽS v jednostranném 5% sklonu vlevo, vzdálenost vlevo od 

osy koleje se postupně snižuje z hodnoty 6,46m na 3,00m, 
vpravo od osy koleje vzdálenost 3,00m 

Km 35,612 000 – km 35,618 000  PTŽS změna sklonu pláně z levostranného na pravostranný 
5% směrem k trativodní větvi vpravo koleje 

Km 35,618 000 – km 35,672 403 PTŽS v jednostranném 5% sklonu vpravo se sklonem 
k trativodní větvi, vzdálenost od osy vlevo ovlivněna kolejí 2a 
vpravo od osy 3,00m 

Km 35,672 403 – km 35,678 403 změna sklonu PTŽS z jednostranného sklonu na vodorovný, 
osová vzdálenost vlevo i vpravo ovlivněna kolejemi č.2a a 
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č.1,  
Km 35,678 403 – km 35,773 737 PTŽS vodorovná osová vzdálenost vlevo i vpravo ovlivněna 

kolejemi č.2a a č.1, v km 35,678 403 začátek konstrukce 
pražcového podloží typ 3.1, jemní pláň skloněná vpravo 
sklonem 5% směrem k trativodní větvi. 

 
V km 14,135 v koleji č. 11 bude zřízeno zemní zarážedlo kolejí dle VL Ž 9.11. Výška zemní hrázky 

zarážedla bude 0,80m, délka v koruně 1,50m, šířka v koruně 2,00m, sklony svahů zemní hrázky 1 : 1,25. 
K zemnímu zarážedlu náleží kolej s pískovou zasypávkou. Ta se provede v délce 2,50m, šířka v koruně 
2,50m, výška 0,15m nad temenem kolejnice. Sklon svahu zasypávky je 1 : 1,25. 

Před zahájením zemních prací je nezbytně nutné ochránit veškeré kabelové trasy před případným 
poškozením, proto je třeba před započetím prací tyto trasy přesně vytyčit. Výkopové práce v blízkosti 
těchto tras musí být minimálně do vzdálenosti 1,50 m na obě strany prováděny výhradně bez použití 
mechanizace.  

Při obnažení kabelů během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu např. 
betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke kontrole zástupce správce kabelů. 

 
Ze zkušeností z obdobných staveb lze s největší pravděpodobností předpokládat, že odpadový 

materiál z výkopových prací vyhoví zařazení do sledované třídy vyluhovatelnosti III a též obsah PCB/kg 
sušiny nepřekročí limitní hodnoty ve smyslu zákona č.383/2001 Sb., a proto bude možné tento odpad 
ukládat na skládkách skupiny S-ostatní odpad. 

 
 7. 2. 1. Svahy tělesa železničního spodku 

Sklony svahů jsou navrženy v poměru 1:1,5, případně dle stávajícího sklonu tělesa. 
 

 7. 2. 2. Ohumusování a odhumusování 

Odhumusování bude provedeno v tloušťce 0,150 m 
Ohumusování svahů náspu a zářezu bude provedeno rozprostřením ornice a osetím travním 

semenem v tloušťce 0,150 m a to všude tam, kde bude stavebními pracemi porušeno stávající 
ohumusování a v místech, kde bude prováděna úprava stávajícího drážního tělesa.  

Ohumusování svahu náspu bude prováděno od spodní plochy konstrukční vrstvy k patě náspu dle 
nutnosti. 

V případě zpevněných drážních příkopů bude ohumusování začínat ihned za vnější hranou 
tvarovky. 

 

7. 3.  Konstrukce pražcového podloží 

Geotechnický průzkum byl proveden v červnu 2013. Železniční stanice Zruč nad Sázavou je 
vybudována v rovinatém terénu morfologické elevace na jihu, v údolí řeky Sázava. V morfologické elevaci 
vystupují k povrchu horniny krystalinika – muskovitické svory a ruly. V přímém podloží železnice byly 
v sondách do hloubky 2 m zastiženy zvětraliny a zvětralé horniny (svory). V geologické mapě 1 : 50 000 je 
v prostoru žel. stanice zakresleno kolmo k průběhu železnice horninové rozhraní svory – ruly, které však 
nebylo dvěma vrty zastiženo. Může se jednat o poruchovou zónu v horninách. Hydrogeologická 
charakteristika přímého podloží železnice je dána zastoupením zvětralých hornin, které jsou pro vodu 
propustné v závislosti na mocnosti přípovrchové zóny zvětralin a rozpukání hornin. 

 
Úprava kolejiště v žst. Zruč nad Sázavou se z hlediska konstrukce pražcového podloží týká kolejí č. 

1, č.2, č.3 a č.5 (dle nového značení) a jejich směrového posunu. Minimální požadovaná hodnota modulu 
přetvárnosti na pláni tělesa železničního spodku je Epl = 40 Mpa (podle předpisu SŽDC S4, příloha 24). 

Redukovaná hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni činí Eored = 39,10 Mpa (v místě sondy č. 
1 provedené v místě nové polohy koleje č. 1 cca 13 m za začátkem nového poloostrovního nástupiště), 
resp. Eored = 37,20 Mpa (v místě sondy č. 2 provedené v místě nové polohy koleje č. 1 cca 12 m před 
koncem nového nástupiště). 

Na základě zjištěných hodnot modulu přetvárnosti byl proveden návrh a posouzení sanace 
pražcového podloží. Pražcové podloží bude zřízeno v celém úseku rekonstruovaných kolejí č.1, č.2, č.3 a 
č.5 v žst. Navrhuje se KPP typ 3.1. 

 
Konstrukce pražcového podloží KPP typ 3 sestává z: 

- 0,35 m kolejové lože (tloušťka lože v úseku s dřevěnými pražci 0,30 m)– štěrkové lože fr. 
32/63 mm na vodorovné pláni (pro úsek kč.1 km 13,651 134 – km 14,344 598), popřípadě 
na skloněné pláni vlevo 5% (pro úsek kč.1.1 km 35,501 416 – km 35,612 000), resp. 
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Skloněné pláni vpravo 5% (pro úsek km 35,618 000 – km 35,678 403) 
- 0,20 m konstrukční vrstva – štěrkodrť fr. 0/32 mm 
- filtrační geotextilie 
 

Návrh konstrukční úpravy pražcového podloží: 
 

Zemní pláň je tvořena písčitohlinitým štěrkem. Nejmenší zjištěná velikost redukovaného modulu 
přetvárnosti v tomto úseku je Eor = 37,20 MPa. Zemní pláň je tvořena zeminami mírně namrzavými až 
namrzavými, vodní režim je příznivý. Navrhuje se tedy pražcové podloží typ 3.1 s konstrukční vrstvou ze 
štěrkodrti o tloušťce 0,20 m a filtrační geotextilií na zemní pláni. 

Pro výpočet ekvivalentního modulu přetvárnosti v úrovni povrchu pláně tělesa železničního spodku 
se uvažují tyto vstupní hodnoty: 

 
zemní pláň      Eor = 37,20 MPa 
konstrukční vrstva ze štěrkodrti ID = 0,90   E1 = 60,00 MPa 
tloušťka konstrukční vrstvy ze štěrkodrti   h1 = 0,20 m 
průměr zatěžovací desky     D = 0,30 m 
 
Nejprve se určí  k1 = 37,20 / 60 = 0,62 
    k2 = 0,20 / 0,30 = 0,66 
 
Z diagramu na obrázku č. 8 (Příloha 6 předpisu S4 Železniční spodek) se určí hodnota 
 
    k3 = 0,775 
 
a z toho   Ee2 = 0,775 * 60 = 46,50 MPa > 40 MPa 
 
a tedy únosnost pláně tělesa železničního spodku je vyhovující. 
 
Posouzení ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu: 
 

Pro výpočet posouzení ochrany konstrukce tělesa železničního spodku z hlediska ochrany 
zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu se uvažují tyto vstupní hodnoty: 

 
konstrukční vrstva ze štěrkodrti o tloušťce  hsp = 0,20 m  
celostátní trať pro rychlost    do 120 km/h 
index mrazu (dle obr. 1, přílohy 7 předpisu S4) Imn = 450° C.den  
zemní pláň je tvořena písčitohlinitým štěrkem, který je mírně namrzavý až namrzavý 
vodní režim zemní pláně    příznivý 
hloubka promrzání hpr = 0,045*√450    hpr = 0,96 m  
dovolená tloušťka promrznutí zemin zemní pláně (dle tab. 2, přílohy 7 předpisu S4)  

        hzdov= 0,60 m 
tloušťka kolejového lože od úložné plochy betonových pražců     

        hk = 0,55 m 
 
Pro zajištění ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu platí: 
 
0,96 ≤ 0,55 + 0,20 + 0,60, tedy 0,96 < 1,35 a tedy navrhovaná podkladní vrstva z hlediska 

ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu vyhovuje. 
 
Pro doložení ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu v místě, kde dochází pouze 

k rekonstrukci železničního svršku, je z výše uvedeného vzorce vypuštěna hodnota hsp = 0,20 a platí: 
 
0,96 ≤ 0,55 + 0,60, tedy 0,96 < 1,15 a tedy i v těchto úsecích je zemní pláň před nepříznivými 

účinky mrazu ochráněna. 
 

7. 4.  Nástupiště 

 7. 4. 1. Konstrukce nástupiště 

Konstrukce nástupiště vychází ze vzorového listu Ž 8.42-N. Nástupiště je typu L bez konzolových 
desek. Nově navržená výška nástupní hrany bude 550 mm nad TK. Nástupiště č. 1 bude zřízeno u koleje 
č.2 jako vnější délky nástupní hrany 65,00m, šířka nástupiště 3,400m volná pochozí plocha nástupiště  
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šířky 3,060m, nástupiště č.2 bude zřízeno mezi kolejemi č.1 a č.3 jako poloostrovní oboustranné se 
vzájemně odsazenými nástupními hranami u koleje č.1 a koleje č.3. Vzdálenost nástupištní hrany od osy 
přilehlé koleje bude pro nástupiště č.1 1670 mm od osy koleje č. 2, pro nástupiště č.2 vzdálenost 
nástupištní hrany 1670 mm od osy koleje č. 1, vzdálenost nástupištní hrany nástupiště č.3 od osy koleje č. 
3 1670 mm, nástupiště je přímé. Nástupištní prefabrikát typu L je uložen na podkladní a vyrovnávací 
vrstvu z podkladního betonu C 12/15 tloušťky 0,1 m. Základová spára prefabrikátu musí být nejméně 
v úrovni pláně tělesa železničního spodku. Nástupištní prefabrikáty typu L je nutno zasypat zhutněnou 
nenamrzavou zeminou a vrstvou štěrkodrti. Vlastní plocha nástupiště je tvořena zpevněnou plochou ze 
zámkové dlažby na zhutnělém zásypu nástupištního prefabrikátu. Zámková dlažba bude ohraničena po 
obou stranách nástupištními prefabrikáty typu L. Nenástupní hrany nástupišť budou opatřeny zábradlím. 

 
Na začátku každého nástupiště bude zřízeno služební schodiště šířky 1,0 m se 4 schodišťovými 

stupni. Šířka schodišťového stupně bude 260 mm, výška schodu bude 190 mm. 
Konec nástupiště bude ukončen šikmou rampou 
 – u nástupiště č.1 bude zřízena šikmá rampa dl. 7,000m pro napojením na zvýšenou plochu před 

výpravní budovou a zřízena boční rampa délky 7,000m s podestou pro přístup na nástupiště č.1.  
– přístup na poloostrovní nástupiště č.2 je centrálním přechodem vedoucím přes kolej č. 2 a č. 1. 
Linie podél nástupištní hrany a místa nepřístupná a nebezpečná budou vyznačena varovnými a 

signálními pásy. Podél nástupištních hran ve vzdálenosti 800 mm od hrany nástupiště bude zřízena vodící 
linie s funkcí varovného pásu šířky 400 mm s optickým značením žlutým pruhem (odstín RAL 6200) šířky 
150 mm. Pro zřízení vodící linie budou použity reliéfní betonové dlaždice vodícího pásu sloučeného 
s vodící linií šíře 400 mm, délky 500 mm. U veřejnosti nepřístupného schodiště na začátku nástupiště 
bude zřízen varovný pás šířky 400 mm s optickým značením žlutým pruhem (odstín RAL 6200) šířky 150 
mm. Tento varovný pás bude zřízen z dlaždic s reliéfním povrchem. 

Veškerá použitá zámková dlažba bude tl. 60 mm a musí mít protiskluzný povrch. 
Zámková dlažba nástupiště i betonové reliéfní dlaždice budou kladeny na kladecí a pokladní vrstvy 

v následující skladbě: 
• kladecí vrstva ze štěrkodrti fr. 4-8 mm, tl. 30mm 
• podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 8-16 mm, tl. 50mm 
• podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0-63 mm, tl. 100mm 

Pod těmito vrstvami bude zřízena vrstva z nenamrzavého propustného materiálu fr. 32-63mm, tl. 
260 mm, zbylá část po úroveň základové spáry nástupištních prefabrikátů L bude zasypána zhutněnou 
zeminou vyzískanou z odkopávek v rámci stavby. 

Odvodnění nástupiště č.1 pro odvedení povrchové vody se provede příčným sklonem 2% směrem 
od koleje. Podélný sklon nástupiště je shodný s podélným sklonem přilehlých kolejí a má hodnotu 0,35‰ 
(stoupá ve směru staničení). Odvodnění nástupiště č.2 pro odvedení povrchové vody se provede příčným 
sklonem 2% směrem od koleje a svedením vody do odvodňovacího žlábku typu ACO drain. 

Na začátku i konci bude nástupiště ohraničeno monolitickými zídkami ze železobetonu C25/30 XC2 
XF2, tl. 0,40m. 
 

 7. 4. 2. Centrální přechod 

Pro přístup na poloostrovní oboustranné nástupiště č.2 bude zřízen centrální přechod 
v km 13,974 703 (dle staničení 1. koleje). Centrální přechod není považován podle ČSN 73 6380 za 
železniční přechod.  

Kolej č.2 a kolej č.1 v místě centrálního přechodu se nachází v přímé bez převýšení, podélný sklon 
kolejí je 0,35‰. Křížení centrálního přechodu s kolejí č.1 a č.2 je kolmé (90°), rychlost vlaků v křížené 
koleji je 50 km/h. Vlastní přechod bude tvořen celopryžovou přechodovou konstrukcí pro soustavu 
železničního svršku 49 E1 na betonových pražcích B 91S/2 s rozdělením pražců „u“. Přechodovou 
konstrukci tvoří 3 vnitřní panely a 6 vnějších panelů délky 0,90m, celková šířka přechodu bude 3 x 0,90 = 
2,70m. 

 
Délka rozhledu pro chodce na centrálním přechodu jednokolejném je stanovena dle vzorce: Lcp1 =  

Vž / 4 * Dcp, kde: 
Vž je traťová rychlost na přilehlém úseku dráhy v km/h = 50 km/h, 
4 je předpokládaná rychlost chodce v km/h, 
Dcp je délka v m, měřená v ose komunikace pro pěší od úrovně rozhledového bodu chodce 

k hranici nebezpečného pásma na opačné straně centrálního přechodu = 2,5 + 2,5 = 5,0 m. 
Vypočtená rozhledová délka pro chodce na centrálním přechodu jednokolejném je Lcp1= 69 m. 
V rozhledovém poli nesmí být umístěno žádné zařízení, které by ztěžovalo rozhled. 
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 7. 4. 3. Šikmá rampa a podesta u centrálního přechodu 

Pro přístup cestujících na nástupiště č.2 od centrálního přechodu bude zřízena šikmá rampa.  
Délka šikmé části rampy je 7,00m, podélný sklon rampy je 7,9% (odpovídá cca sklonu 1 : 12,7), 

příčný sklon rampy je shodný s příčným sklonem nástupiště (2,0%). Průchodná šířka rampy je 1,97m, 
měřeno mezi madly zábradlí, šířka měřená mezi vnějšími hranami zídek je 2,47m. Šířka rampy je dána 
vzhledem k potřebě dodržení volného schůdného a manipulačního prostoru od os přilehlých kolejí č.1, č.3 
o hodnotě 3,0m. Pod rampou je zřízena přibližně vodorovná podesta délky 2,70m v úrovni centrálního 
přechodu. Konstrukce rampy bude z monolitických zídek ze železobetonu tř. C25/30 XC2 XF2 šířky 0,40 
m uloženými na podkladní a vyrovnávací vrstvě z podkladního betonu C 12/15 tloušťky 0,1m. Monolitické 
zídky se zasypou zhutněnou nenamrzavou zeminou a vrstvou štěrkodrti. Šikmá rampa bude od koleje 
oddělena zábradlím. 

Povrch rampy a navazující komunikace k centrálnímu přechodu bude tvořen zámkovou dlažbou tl. 
60mm. Zámková dlažba bude kladena na kladecí a pokladní vrstvy v následující skladbě: 

• kladecí vrstva ze štěrkodrti fr. 4-8 mm, tl. 30mm 
• podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 8-16 mm, tl. 50mm 
• podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0-63 mm, tl. 100mm. 

Pod těmito vrstvami bude zřízena vrstva z nenamrzavého propustného materiálu fr. 32-63mm, tl. 
260 mm, zbylá část monolitických zídek bude zasypána zhutněnou zeminou vyzískanou z odkopávek 
v rámci stavby. 

Stabilita konstrukce chodníku v úseku mezi podestou rampy a centrálním přechodem bude na 
okrajích zajištěna chodníkovými obrubníky délky 1,0m uloženými do betonového lože tl. 0,10m. 

Stavební úpravy zabezpečující užívání chodníku a návazného centrálního přechodu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace spočívají v návrhu varovných a signálních pásů. Varovný pás 
bude umístěn v celé šířce chodníku ve vzdálenosti 2,50m od osy koleje, šířka pásu je 0,40m. Signální pás 
šíře 0,80m je veden v ose centrálního přechodu a je veden od vzdálenější hrany podesty v délce 1,50m. 
Přirozená vodící linie na šikmé rampě je tvořena zábradlím. 

 
 

7. 5.  Odvodnění 

Rozsah a způsob odvodnění koleje vychází z konfigurace prostoru stanice ve vztahu k přilehlému 
terénu. Navržený sklon kolejiště ve stanici dosahuje hodnoty max. 6,017‰; min. 0,35‰; dle koleje 
(stoupání směrem na Vlastějovice). Vzhledem k chybějícímu kanalizační vedení v prostoru stanice, zjištěn  
pouze septik pro výpravní budovu, avšak bez zaměření hloubky dna jímky, a vzdálenosti přirozené 
vodoteče – Ostrovský potok – do které není možné vodu z kolejiště odvést z důvodu vyústění odvodnění 
pod hladinou vodoteče, bylo přistoupenu ke zřízení dvou vsakovacích jímek s možností odčerpání vody. 

Odvodnění prostoru železniční stanice Zruč nad Sázavou je řešeno pomocí příkopových žlabů 
UCH1, tvarovek TZZ 4a, trativodů, svodného potrubí a vsakovacích žeber. 

U výhybek, na něž budou dosazeny elektromotorické přestavníky bude zřízen podélný trativod a 
vsakovací žebro. Podle provedeného geotechnického dochází ke změně zemin po délce žst. Zruč nad 
Sázavou, z průzkumu jsou zeminy v prostoru stanice propustné až velmi propustné s vodním režimem 
příznivým. Veškeré odvodnění bude svedeno do vsakovacích jímek. 

 
 7. 5. 1. Příkopy a rigoly 

Příkopový žlab UCH 1 
Odvodnění pomocí žlabu UCH 1 je navrženo vlevo koleje č.2 ve směru staničení od km 0,190 649 

– km 0,259 047 (ZV3 – staničení koleje č.2); a dále vlevo koleje č.1 ve směru staničení od km 14,052 943 
(ZV3 – staničení koleje č.1) – km 14,344 598 (KÚ). Betonový žlab UCH 1 bude uložen na betonové lože 
min. tl 0,15m z betonu C16/20, šířka dna základu bude min. 1,00m. Obsyp žlabu až do výšky dna 
vtokových otvorů bude zřízen z nepropustného materiálu, otvory budou obloženy kamenným filtrem z 
ostrohranných zrn kameniva frakce >100mm, dále bude zřízen zásyp štěrkem fr. 32/63 se separační 
geotextilií min. 250g/m2. Vnější stěny betonových žlabů budou opatřeny hydroizolačním nátěrem, příkopé 
žlaby budou v celé délce opatřeny betonovými poklopy. Spáry mezi jednotlivými prvky budou vyplněny 
cementovou maltou. Podélný sklon žlabu je navržen dle zásad pro podélné sklony zpevněných příkopů.  

 
 
 

Staničení [km] Popis  
km 0,190 649  zřízení horské vpusti pro zaústění příkopového žlabu UCH1, 

z horské vpusti bude vyvedeno svodné potrubí se zaústěním 
do vsakovací jímky 
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km 0,190 649 km 0,259 047 levostranný příkop dl. 68,330m klesá proti směru staničení ve 
sklonu 0,30%; výška dna v km 0,190 649 je 327,011 m.n.m 
výška dna v km 0,259 047 je 327,215 m.n.m 
příkopový žlab se v tomto úseku ve směru staničení přimyká 
k ose koleje ze vzdálenosti 3,989m  na vzdálenost 3,302m 
(vzdálenost od osy k vnitřní hraně příkopového žlabu) 

km 0,259 047 = 
km 14,052 943 

km 14,175 000 Levostranný příkop dl. 122,072m klesá proti směru staničení 
ve sklonu 0,30%; výška dna v km 14,052 943 je 327,215 
m.n.m výška dna v km 14,175 000 je 327,579 m.n.m 
příkopový žlab se v tomto úseku ve směru staničení přimyká 
k ose koleje ze vzdálenosti 3,302m  na vzdálenost 2,500m 
(vzdálenost od osy k vnitřní hraně příkopového žlabu) 

km 14,175 000  km 14,325 529  Levostranný příkop dl. 150,529m klesá proti směru staničení 
ve sklonu 0,30%; výška dna v km 14,175 000 je 327,579 
m.n.m výška dna v km 14,325 529 je 328,028 m.n.m 
Vzdálenost vnitřní hrany příkopového žlabu od osy koleje je 
2,500m, poklop žlabu slouží jako drážní stezka  

km 14,325 529 Km 14,344 598 Levostranný příkop dl. 19,069m klesá proti směru staničení 
ve sklonu 0,60%; výška dna v km 14, 325 529 je 328,028 
m.n.m výška dna v km 14, 344 598 je 328,142 m.n.m 
Vzdálenost vnitřní hrany příkopového žlabu od osy koleje je 
2,500m, poklop žlabu slouží jako drážní stezka 

   
Celková délka zpevněného příkopu z příkopového žlabu 
UCH 1 je 360,000m  

 
Příkopové tvarovky TZZ 4a 
Zpevněné rigoly jsou trasovány v souběhu s kolejí tratě Kutná Hora – Zruč nad Sázavou, odvodnění 

je navrženo v km 35,575 000 – km 35,617 401 vpravo koleje ve směru staničení. Betonová tvarovka 
TZZ 4a bude uložena do betonového lože tl. 0,100m z betonu C16/20. V km 35,517 401 dojde k zaústění 
zpevněného příkopu do betonové šachty Š30. Délka zpevněného příkopu je 42,60m se sklonem dna 
0,25% ve směru staničení  
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 7. 5. 2. Trativod 

V žst. Zruč nad Sázavou je navrženo celkem 6 trativodních větví. 
 
Tabulka 1. trativodní větve, staničení šachet vztaženo ke staničení koleje č.1 

 
Tabulka 2. trativodní větve, staničení šachet vztaženo ke staničení koleje č.7 

 
 

Staničení [km] Popis 1 větev trativodu 
km 13,671 949 Š1 km 13,706 949 Š2 Vlevo podél koleje č.1 v délce 35,00m + 3,00m klesá 

ve sklonu 0,50% ve směru staničení,  použity trouby 
PE-HD DN 150 s perforací v horní části, trativodní 
potrubí bude podbetonováno. Trativodní rýha š. 
0,60m bude vyplněna drceným kamenivem fr. 16/32 
mm. Opláštění výplně trativodu bude provedeno 
separační geotextilií min. 250g/m2. Vyústění bude 
provedeno z Š2 svodným potrubím do vsakovací 
jímky; (šachty Š1, Š2) 

km 13,706 949 Š2 km 13,786 949 Š6 Vlevo podél koleje č.1 v délce 80,00m klesá ve 
sklonu 0,30% proti směru staničení, použity trouby 
PE-HD DN 150 s perforací v horní části, trativodní 
potrubí bude podbetonováno. Trativodní rýha š. 
0,60m bude vyplněna drceným kamenivem fr. 16/32 
mm. Opláštění výplně trativodu bude provedeno 
separační geotextilií min. 250g/m2,  Vyústění bude 
provedeno z Š2 svodným potrubím do vsakovací 
jímky; (šachty Š2, Š5, Š6) 

km 13,786 949 Š6 km 13,786 949 Š7 Kolmý přechod trativodu pod kolejí č.1 v délce 
4,750m, sklon 0,30%, použity trouby PE-HD DN 150 
s perforací v horní části, trativodní potrubí bude 
podbetonováno a obetonováno do 2/3 výšky. 
Trativodní rýha š. 0,60m bude vyplněna drceným 
kamenivem fr. 16/32 mm. Opláštění výplně trativodu 
bude provedeno separační geotextilií min. 250g/m2,  
zaústění bude provedeno z Š7 do Š6  

km 13,786 949 Š7 km 13,867 124 Š14 Vpravo podél koleje č.1 v délce 80,18m klesá ve 
sklonu 0,30% proti směru staničení, použity trouby 
PE-HD DN 150 s perforací v horní části, trativodní 
potrubí bude podbetonováno. Trativodní rýha š. 
0,60m bude vyplněna drceným kamenivem fr. 16/32 
mm. Opláštění výplně trativodu bude provedeno 
separační geotextilií min. 250g/m2; (šachty Š7, Š9, 
Š11, Š14) 

Staničení [km] Popis 1 větev trativodu 
km 13,706 949 Š2 km 13,707 292 Š3 Kolmý přechod trativodu pod kolejí č.1 a kolejí č.5 

v délce 6,81m, sklon 0,30%, použity trouby PE-HD 
DN 150 s perforací v horní části, trativodní potrubí 
bude podbetonováno a obetonováno do 2/3 výšky. 
Trativodní rýha š. 0,60m bude vyplněna drceným 
kamenivem fr. 16/32 mm. Opláštění výplně trativodu 
bude provedeno separační geotextilií min. 250g/m2,  
zaústění bude provedeno z Š3 do Š2, vyústění ze Š 
svodným potrubím do vsakovací jímky 

km 13,707 292 Š3 km 13,747 547 Š4 Vpravo podél výhybky č10 a koleje č.7 v délce 
40,00m klesá ve sklonu 0,50% proti směru staničení, 
použity trouby PE-HD DN 150 s perforací v horní 
části, trativodní potrubí bude podbetonováno. 
Trativodní rýha š. 0,60m bude vyplněna drceným 
kamenivem fr. 16/32 mm. Opláštění výplně trativodu 
bude provedeno separační geotextilií min. 250g/m2,   
(šachty Š3, Š7) 
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Tabulka 3. trativodní větve, staničení šachet vztaženo ke staničení koleje č.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staničení [km] Popis 1 větev trativodu 
km 13,788 663 Š8 km 13,912 663 Š19 Vlevo podél koleje č.3 v délce 124,00m m klesá ve 

sklonu 0,30% ve směru staničení,  použity trouby PE-
HD DN 150 s perforací v horní části, trativodní 
potrubí bude podbetonováno. Trativodní rýha š. 
0,60m bude vyplněna drceným kamenivem fr. 16/32 
mm. Opláštění výplně trativodu bude provedeno 
separační geotextilií min. 250g/m2. Vyústění bude 
provedeno z Š19 do Š20; (šachty Š8, Š10, Š13, Š17, 
Š19) 

km 13,912 663 Š19 km 13,912 663 Š20 Kolmý přechod trativodu pod kolejí č.5 v délce 
4,750m, sklon 0,30%, použity trouby PE-HD DN 150 
s perforací v horní části, trativodní potrubí bude 
podbetonováno a obetonováno do 2/3 výšky. 
Trativodní rýha š. 0,60m bude vyplněna drceným 
kamenivem fr. 16/32 mm. Opláštění výplně trativodu 
bude provedeno separační geotextilií min. 250g/m2,  
zaústění bude provedeno z Š19 do Š20 

km 13,912 663 Š20 km 14,006 921 Š27 Vpravo podél výhybky č.5  a výhybky č.4 v délce 
94,85m klesá ve sklonu 0,30% ve směru staničení, 
použity trouby PE-HD DN 150 s perforací v horní 
části, trativodní potrubí bude podbetonováno. Šikmý 
přechod trativodu pod kolejí č.5a – obetonování 
trouby trativodu do 2/3 výšky mezi šachtami Š22 a 
Š25 v délce 36,80m. Trativodní rýha š. 0,60m bude 
vyplněna drceným kamenivem fr. 16/32 mm. 
Opláštění výplně trativodu bude provedeno separační 
geotextilií min. 250g/m2; (šachty Š20, Š22, Š25, Š27) 

km 14,006 921 Š27 km 14,006 921 Š26 Kolmý přechod trativodu pod kolejí č.3 v délce 
5,920m, sklon 0,30%, použity trouby PE-HD DN 150 
s perforací v horní části, trativodní potrubí bude 
podbetonováno a obetonováno do 2/3 výšky. 
Trativodní rýha š. 0,60m bude vyplněna drceným 
kamenivem fr. 16/32 mm. Opláštění výplně trativodu 
bude provedeno separační geotextilií min. 250g/m2,  
zaústění bude provedeno z Š27 do Š26 
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Tabulka 4. trativodní větve, staničení šachet vztaženo ke staničení koleje č.1 

 
Tabulka 5. trativodní větve, staničení šachet vztaženo ke staničení koleje č.1 

 
Tabulka 6. trativodní větve, staničení šachet vztaženo ke staničení koleje č.1.1 trati Kutná Hora – 

Zruč nad Sázavou 

  
 

Staničení [km] Popis 1 větev trativodu 
km 13,837 694 Š12 km 13,871 962 Š16 Vlevo podél výhybky č.6 v délce 35,00m m klesá ve 

sklonu 0,30% ve směru staničení,  použity trouby PE-
HD DN 150 s perforací v horní části, trativodní 
potrubí bude podbetonováno. Trativodní rýha š. 
0,60m bude vyplněna drceným kamenivem fr. 16/32 
mm. Opláštění výplně trativodu bude provedeno 
separační geotextilií min. 250g/m2. Vyústění bude 
provedeno z Š16 do Š15; (šachty Š12, Š16) 

km 13,871 962 Š16 km 13,871 962 Š15 Kolmý přechod trativodu pod kolejí č.2 v délce 
4,750m, sklon 0,30%, použity trouby PE-HD DN 150 
s perforací v horní části, trativodní potrubí bude 
podbetonováno a obetonováno do 2/3 výšky. 
Trativodní rýha š. 0,60m bude vyplněna drceným 
kamenivem fr. 16/32 mm. Opláštění výplně trativodu 
bude provedeno separační geotextilií min. 250g/m2,  
zaústění bude provedeno z Š16 do Š15 

km 13,871 962 Š15 km 13,976 962 Š24 vlevo podél koleje č.1 v délce 105m klesá ve sklonu 
7,43% ve směru staničení, použity trouby PE-HD DN 
150 s perforací v horní části, trativodní potrubí bude 
podbetonováno. Trativodní rýha š. 0,60m bude 
vyplněna drceným kamenivem fr. 16/32 mm. 
Opláštění výplně trativodu bude provedeno separační 
geotextilií min. 250g/m2; (šachty Š15, Š18, Š21, Š24) 
zaústění do Š 24 na svodném potrubí 

Staničení [km] Popis 1 větev trativodu 
km 13,976 962 Š23 km 14,066 974 Š19 Vpravo podél koleje č.1 v délce 90,00m klesá ve 

sklonu 0,30% proti směru staničení,  použity trouby 
PE-HD DN 150 s perforací v horní části, trativodní 
potrubí bude podbetonováno. Trativodní rýha š. 
0,60m bude vyplněna drceným kamenivem fr. 16/32 
mm. Opláštění výplně trativodu bude provedeno 
separační geotextilií min. 250g/m2. Vyústění bude 
provedeno z Š23 na svodném potrubí do vsakovací 
jímky; (šachty Š23, Š26, Š28, Š29) 

km 14,006 962 Š26 km 14,006 962 Š27 Kolmý přechod trativodu pod kolejí č.3 v délce 
5,920m, sklon 0,30%, použity trouby PE-HD DN 150 
s perforací v horní části, trativodní potrubí bude 
podbetonováno a obetonováno do 2/3 výšky. 
Trativodní rýha š. 0,60m bude vyplněna drceným 
kamenivem fr. 16/32 mm. Opláštění výplně trativodu 
bude provedeno separační geotextilií min. 250g/m2,  
zaústění bude provedeno z Š27 do Š26 

Staničení [km] Popis 1 větev trativodu 
km 35,617 401 Š30 km 35,656 988 Š31 Vpravo podél koleje č.1.1 v délce 40,16m klesá ve 

sklonu 0,30% proti směru staničení,  použity trouby 
PE-HD DN 150 s perforací v horní části, trativodní 
potrubí bude podbetonováno. Trativodní rýha š. 
0,60m bude vyplněna drceným kamenivem fr. 16/32 
mm. Opláštění výplně trativodu bude provedeno 
separační geotextilií min. 250g/m2. Vyústění bude 
provedeno z Š30 na svodném potrubí do vsakovací 
jímky; (šachty Š30, Š31) 
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 7. 5. 3. Šachty na trativodní síti 

Na jednotlivých větvích podélných trativodů se nachází celkem 30 šachet plastových DN 400 (např. 
typ Strabu-control) Š1-Š30, a 1 šachta betonová DN 1000 Š31 

 
Na 1. větvi trativodu bude 8 trativodních šachet plastových ve vzdálenosti mezi jednotlivými 

šachtami 35,00m Š1-Š2; 40,00m Š2-Š5-Š6; 4,750m Š6-Š7; 14,968m Š7-Š9; 30,213m Š9-Š11; 35,000m 
Š11-Š14. Osa trativodní šachty je od osy koleje č.1 je  2,375m (trativod mezi jednotlivými šachtami je 
v celé délce přímý). 

Na 2. větvi trativodu budou 2 trativodní šachty plastové ve vzdálenosti 40,00m Š3-Š4. Osa 
jednotlivých trativodních šachet od osy koleje č.7 a osy výhybky č.10 je s proměnnou délkou, není menší 
než 2,375 m. 

Na 3. větvi trativodu bude 9 trativodních šachet plastových ve vzdálenosti 34,00m Š8-Š10; 
30,00m Š10-Š13-Š17-Š19; 4,750m Š19-Š20; 30,00m Š20-Š22; 36,875m Š22-Š25; 27,974m Š25-Š27. 
Osa trativodní šachty je od osy koleje č.3 vzdálena 2,375 m (trativod je v celé délce mezi jednotlivými 
šachtami přímý) 

Na 4. větvi trativodu bude 6 trativodních šachet plastových ve vzdálenosti 35,00m Š12-16; 4,750m 
Š16-Š15; 35,00m Š15-Š18-Š21-Š24. Šachty jsou v osové vzdálenosti 2,375m od osy koleje č.1 (trativod 
je v celé délce mezi jednotlivými šachtami přímý). 

Na 5. větvi trativodu budou 4 trativodní šachty plastové ve vzdálenosti 30,00m Š23-Š26-Š28-Š29. 
Šachty jsou v osové vzdálenosti 2,375m od osy koleje č.1 (trativod je v celé délce mezi jednotlivými 
šachtami přímý). 

Na 5. větvi trativodu bude 1 trativodní šachta plastová Š30 a 1 trativodní šachta betonová Š31 ve 
vzdálenosti 40,16m Š30-Š31. Šachty jsou v osové vzdálenosti 2,820m od osy koleje č.1.1 (trativod je 
v celé délce mezi jednotlivými šachtami přímý). 

Plastovou šachtu tvoří základní prvek šachty – spodní díl z materiálu PE-HD s dvěma otvory DN 
2/250. Pro připojení trativodního potrubí DN 150 je použita redukce 150/250. Šachta je uložena na 
vyrovnávací vrstvě ze štěrkopísku tl. 0,20 m ve výkopu 1,00 x 1,00 m. Zásyp šachty je proveden 
propustným nenamrzavým materiálem – drceným kamenivem fr. 16-32 mm. 

Na spodní díl šachty je nasazen šachtový komín PE-HD DN 400 z perforované trubky. Výška 
komínu je upravena na požadovanou úroveň vstupu. Komín je opatřen plastovým poklopem s pojistným 
uzávěrem.  

Betonovou šachtu tvoří betonové skruže průměru 1,00 m usazené do betonového základu tl. 
0,15m na stěrkopískové vrstvě min. tl. 0,05m ve výkopu průměru 1,50 m. Zaústění do betonových skruží 
bude skrze vyvrtané otvory. Poslední skruž bude osazena betonovým poklopem. Zásyp šachty je 
proveden propustným nenamrzavým materiálem – drceným kamenivem fr. 16-32 mm. 

  
 7. 5. 4. Svodné potrubí a vsakovací jímka 

Svodné potrubí je navrženo za účelem odvedení povrchové vody z trativodních větví a ze 
zpevněného příkopu UCH1 a TZZ 4a s vyústění svodného potrubí do vsakovacích jímek. 

Trasa svodného potrubí č.1 je od šachty Š2 do vyústění do vsakovací jímky v km 13,706 949 
v délce 3,031m se sklonem dna 0,5%. Trasa svodného potrubí č.2 je od šachty Š23-Š24-do vyústění do 
vsakovací jímky v km 13,976 962 v délce 15,80 m se sklonem dna 0,5%. 

Pro svodné potrubí je použito trub PVC DN 500. Potrubí budou uložena na podkladní betonové 
desce C12/15 šířky 0,6m a tloušťky 0,10m, potrubí bude obsypáno štěrkopískem. Rýha pro svodné 
potrubí bude zasypána nenamrzavým materiálem z odkopávek v rámci stavby. 

 
Vsakovací jímka v km 13,706 949 bude zřízena z betonových stěn s rozměry základu 4,00m x 

4,00m s vhodným upravením dna vsakovací jímky 
Vsakovací jímka v km 13,976 962 bude zřízena z betonových stěn s rozměry základu 4,00m x 

8,00m s vhodným upravením dna vsakovací jímky 
 

 7. 5. 5. Vsakovací žebro 

Pro odvedení povrchové části podél výhybek v rozsahu jejich rekonstrukce (mimo úseky 
odvodněné trativodem) je navrženo vsakovací žebro. Vsakovací žebro má šířku 0,50m a hloubku 0,70m. 
Zásyp žebra bude proveden z drceného kameniva fr. 16-32 mm. Opláštění výplně vsakovacího žebra 
bude provedeno separační geotextilií min. 250g/m2. 

 
Vsakovací žebro se nachází v úsecích: 
- od km 13,742 031 – km 13,788 663 v délce 46,66m, mezi kolejí č.3 a kolejí č.5 (staničení 

vztaženo ke koleji č.3) 
- od km 13,912 663 do km 13,938 060 v délce 25,20m, mezi kolejí č.3 a kolejí č.5 (staničení 
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vztaženo ke koleji č.3) 
- od km 14,066 974 – km 14,090 022 v délce 22,67m, mezi kolejí č.1 a kolejí č.3 (staničení 

vztaženo ke koleji č.1) 

8.  Demolice objektů 

V prostoru žst. Zruč nad Sázavou v km 13,897 – km 13,930 u manipulační koleje č.4 je 
nevyužívaná nákladová rampa se budovou skladiště, tento objekt je určen k demolici. Nájezdová rampa a 
rampa u koleje č.4 je betonové konstrukce, budova skladiště je ze zděných pilířů a dřevěných stěn. 
Během stavebních úprav bude tento objekt zbourán a tím bude vytvořen prostor pro zřízení nového 
vnějšího nástupiště č.1 u koleje č.2 (dle nového značení) 

 

9.  Využití vyzískaného materiálu 

Z demontovaného svrškového materiálu bude kolejový rošt dle předkategorizace označen jako šrot. 
S ostatním materiálem bude postupováno dle výsledků předkategorizace (bude-li označen jako užitý, 
bude předán správci HIM). 

Kolejnice tvaru S49, S41, R65 a T a též drobné kolejivo označené jako šrot budou odvezeny do 
výkupu. Dřevěné pražce vedené jako odpad budou po demontáži v rámci stavby odvezeny na určenou 
skládku k likvidaci, případně k recyklaci.  

Materiál kolejového lože bude možné v omezené míře zpětně využít (zejména jako materiál pro 
doplnění do ZŠL popřípadě zásyp do nástupišť). Vytěžená zemina z hloubení rýh a odkopávek částečně 
zůstane uložena v obvodu staveniště a bude použita do zásypů pro nové nástupiště. Přebytečná vytěžená 
zemina bude odvezena na skládku, stejně tak i vybouraný beton a suť. 
 

10.  Nakládání s odpady 

Veškeré odpady, které budou stavbou vyprodukovány, vzniknou v průběhu realizace stavby. 
Odpady vzniklé při stavbě se budou na jednotlivých místech stavby třídit a odvážet na investorem určené 
skládky a místa. Mimo běžných zásad ochrany životního prostředí je nutno zejména zajistit správné 
nakládání s odpady podle příslušných zákonů a vyhlášek. 

 
Při manipulaci a hospodaření s odpady je nutné řídit se zákonem č.185/01 Sb. o odpadech v 

platném znění, a dále následnými vyhláškami MŽP č.381/01 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a další 
seznamy odpadů (Katalog odpadů), č.382/01 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 
půdě, č.383/01 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, č.384/01 Sb., o nakládání s PCB a č.376/01 
Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

 
Podle tohoto seznamu je původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet 

předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady nakládat tak, aby nedošlo 
k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (zákon č.20/66 Sb. o péči o zdraví 
v platném znění, zákon č.138/73 Sb. o vodách v platném znění, …). 

 
Ve smyslu zákona č.185/01 Sb. o odpadech v platném znění stavba nevyvolává negativní vliv na 

životní prostředí. Předpokládaný výskyt odpadového materiálu při stavbě je uveden v následujícím 
přehledu. 

 
Vyzískaný odpadový materiál: 

 
Veškerý vyzískaný materiál železničního svršku je vlastnictvím SŽDC ve správě SŽDC OŘ Plzeň. 

Bude postupováno dle Směrnice GŘ SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem.  
V případě užitého materiálu či materiálu určeného k regeneraci dle kategorizace bude provedeno 

oddělení kolejnic od pražců a protokolární předání objednateli prostřednictvím SŽDC OŘ Plzeň ST 
Strakonice. Rovněž demontované (nerozebrané) výhybky budou předány objednateli. U nepoužitelného 
materiálu bude provedeno rozebrání do součástí, odvezení do výkupu a na skládku, příp. k recyklaci. 
 

Likvidace odpadů: 
 
V průběhu stavby budou ukládány na řízené skládky či likvidovány prostřednictvím specializovaných 

organizací. 
Na základě zkušeností ze staveb obdobného charakteru lze s největší pravděpodobností 
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předpokládat, že odpadový materiál ze znečištěného kolejového lože a zemin s největší pravděpodobností 
jednak vyhoví zařazení do sledované třídy vyluhovatelnosti III a dále i obsah PCB/kg sušiny je výrazně 
nižší než limitní hodnota ve smyslu zákona č. 383/2001 Sb. o uložení odpadu a proto bude možné tento 
odpad ukládat na skládkách skupiny S - ostatní odpad. Pouze u štěrku z demontovaných výhybek je 
předpokládáno s jeho odvozem na skládku nebezpečných odpadů. 

 
Provozem stavby po jejím dokončení žádné další odpady nevznikají. 
 
 

11.  Polohový systém 

Projektová dokumentace je zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému 
ČJNS-Balt po vyrovnání. 

 
 

12.  Použité normy a předpisy 

Při zpracování projektové dokumentace stavby bylo využito následujících zákonů a vyhlášek 
v platném znění: 

 
� Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. 
� Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 
� Zákon o podrobnostech nakládání s odpadem č. 383/2001 Sb. 
� Vyhláška č.100/1995 Sb., kterou se stanoví řád určených technických zařízení  
� Vyhláška č.173/1995 Sb., kterou se stanoví dopravní řád drah 
� Vyhláška č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah 
� Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 
 
Projektová dokumentace stavby dále respektuje příslušná ustanovení norem, předpisů, směrnic a 

Vzorových listů ve vztahu ke stavbám SŽDC a ČD a.s., zejména: 
 

� ČSN 73 3050 Zemní práce 
� ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací 
� ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
� ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 
� ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách 

normálního rozchodu 
� ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová 

poloha – Část 1: Projektování 
� ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová 

poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 
� ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí – Základní ustanovení 
� ČSN EN 13450  Kamenivo pro kolejové lože 
� ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 
� TNŽ 01 0101 Názvosloví Českých drah 
� TNŽ 73 6334 Oplocení a zábradlí na drahách celostátních a regionálních 
� TNŽ 73 6390 Nápisy názvů železničních stanic a zastávek 
� TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 
� Předpis SŽDC S3 Železniční svršek 
� Předpis SŽDC S3/1 Předpis pro práce na železničním svršku 
� Předpis SŽDC S3/2 Bezstyková kolej 
� Předpis SŽDC S4 Železniční spodek 
� Vzorové listy železničního spodku Ž1 až Ž10 
� TKP staveb státních drah 2000 v aktuálním znění 

 
Dokumentace je vypracována v rozsahu dle Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 

„Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ (č.j. 13 511/06-
OP z 30.6.2006). 

Nákladová část je zpracována v souladu se Směrnicí GŘ SŽDC č.20/2004 „Směrnice k členění 
nákladů stavby u SŽDC a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zapracování položkových a 
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souhrnných rozpočtů (č.j. 4 124/04-OI). 
Návrh soustavy železničního svršku vychází ze Směrnice GŘ SŽDC č.28/2005 „Koncepce 

používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve vlastnictví České 
republiky“ (č.j. 6 037/05-OP ze dne 30.3.2006). 

Řešení problematiky materiálových výzisků je určeno Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2004 „Směrnice pro 
hospodaření s vyzískaným materiálem z majetku SŽDC ve správě SDC“ (č.j. 1664/04-OI ze dne 
1.4.2004). 

 
 

13.  Přílohy 

Příloha č. 1: Přehled směrových poměrů – nový stav tabulka 1 – tabulka 8 
Příloha č. 2: Přehled sklonových poměrů – nový stav tabulka 9 
Příloha č. 3: Rozšíření rozchodu koleje 
 
 

 
 
V prosinci 2014        Vypracoval: Bc. Oldřich Hřib 
 



tabulka č.1 směrových poměru

značení staničení značení staničení délka prvku rychlost popis prvku

[km] [km] [m] [km/h]

ZÚ - stavby 13,626 295

ZÚ 13,626 295 ZV11 13,671 949 45,654 50 přímá

ZV11 13,671 949 KV11 13,705 180 50 výhybka č.11 J49-1:9-300,P,l,b

KV11 13,705 180 ZV9 13,708 820 3,640 50 krátká mezipřímá - společné pražce

ZV9 13,708 820 KV9 13,742 051 50 Výhybka č.9 J49-1:9-300,P,l,b

KV9 13,742 051 ZO 13,787 024 44,973 50 přímá

ZO 13,787 024 KO 13,814 241 27,217 50 oblouk R=300m, D=0mm, I=99mm, αs=5,7757g, T=13,618m

KO 13,814 241 KV7 13,833 536 19,295 50 přímá

KV7 13,833 536 ZV7 13,867 126 50 výhybka č.7 J49-1:11-300,L,p,b

ZV7 13,867 126 KV3 14,019 712 152,586 50 přímá

KV3 14,019 712 ZV3 14,052 943 50 výhybka č.3 J49-1:9-300,P,p,b

ZV3 14,052 943 ZO 14,065 443 12,500 50 přímá

ZO 14,065 443 KO 14,092 641 27,198 50 oblouk R=300m, D=0mm, I=99mm, αs=5,7716g, T=13,608m

KO 14,092 641 KV1 14,111 498 18,857 50 přímá

KV1 14,111 498 ZV1 14,145 088 50 výhbyka č.1 J49-1:11-300,P,p,b

ZV1 14,145 088 ZO 14,210 336 65,248 50 přímá

ZO 14,210 336 KO 14,229 843 19,507 50 oblouk R=15000m, D=0mm, I=3mm,  αs=0,0828g, T=9,753m

KO 14,229 843 KÚ 14,344 598 114,755 50 přímá

KÚ - stavby 14,344 598

kolej č.1



tabulka č.2 směrových poměru

značení staničení značení staničení délka prvku rychlost popis prvku

[km] [km] [m] [km/h]

ZÚ - kč.2 = ZV8 0,000 000

ZV8 0,000 000 KV8 0,033 197 50 výhybka č.8 J49-1:9-300,L,l,b

KV8 0,033 197 KV6 0,042 980 9,783 50 mezipřímá

KV6 0,042 980 ZV6 0,076 176 50 výhybka č.6 J49-1:9-300,L,p,b

ZV6 0,076 176 ZO 0,182 871 106,695 50 přímá

ZO 0,182 871 KO 0,216 068 33,197 50 oblouk R=300, D=0mm, I=99mm, αs=7,0447g, T=16,616m

KO 0,216 068 KV3 0,225 850 9,782 50 přímá

KV3 0,225 850 ZV3 = KÚ -kč.2 0,259 047 50 výbyka č.3 J49-1:9-300,P,p,b

ZV3 = KÚ -kč.2 0,259 047

kolej č.2



tabulka č.3 směrových poměru

značení staničení značení staničení délka prvku rychlost popis prvku

[km] [km] [m] [km/h]

ZÚ - kč.3 = ZV9 13,708 820

ZV9 13,708 820 KV9 13,742 017 50 Výhybka č.9 J49-1:9-300,P,l,b

KV9 13,742 017 ZO 13,751 442 9,425 50 přímá

ZO 13,751 442 KO 13,784 659 33,217 50 oblouk R=300m, D=0mm, I=99mm, αs=7,0488g, T=16,625m

KO 13,784 659 KV4 13,956 412 171,753 50 přímá

KV4 13,956 412 ZV4 13,989 612 50 výhybka č.4 Obl-o49-1:9-300(8583,737/310,898),P,l,b

ZV4 13,989 612 ZO 14,001 529 11,917 50 přímá

ZO 14,001 529 KO 14,033 565 32,036 50 oblouk R=300m, D=0mm, I=99mm, αs=6,7982g, T=16,033m

KO 14,033 565 ZV2 14,038 565 5,000 50 přímá

ZV2 14,038 565 KV2 14,065 704 27,139 50 výhybka č.2 J49-1:9-190,P,p,b

KV2 14,065 704 KV1 14,111 506 45,802 50 přímá

KV1 14,111 506 ZV1 14,145 115 50 výhbyka č.1 J49-1:11-300,P,p,b

ZV1=KÚ - kč.3 14,145 115

kolej č.3



tabulka č.4 směrových poměru

značení staničení značení staničení délka prvku rychlost popis prvku

[km] [km] [m] [km/h]

ZÚ - kč.5 = ZV11 13,671 949

ZV11 13,671 949 KV11 13,705 146 33,197 50 výhybka č.11 J49-1:9-300,P,l,b

KV11 13,705 146 ZV10 13,708 786 3,640 50 krátká mezipřímá - společné pražce

ZV10 13,708 786 KV10 13,735 925 50 výhybka č.10 J49-1:9-190,P,p,b

KV10 13,735 925 ZO 13,757 581 21,656 50 přímá

ZO 13,757 581 KO 13,790 797 33,216 50 oblouk R=300m, D=0mm, I=99mm, αs=7,0488g, T=16,625m

KO 13,790 797 ZV5 13,913 926 123,129 50 přímá

ZV5 13,913 926 KV5 13,947 123 50 výhybka č.5 J49-1:9-300,L,p,b

KV5 13,947 123 KV4 13,956 905 9,782 50 mezipřímá

KV4 13,956 905 ZV4 13,990 136 33,231 50 výhybka č.4 Obl-o49-1:9-300(8583,737/310,898),P,l,b

ZV4 = KÚ - kč.5 13,990 136

kolej č.5



tabulka č.5 směrových poměru

značení staničení značení staničení délka prvku rychlost popis prvku

[km] [km] [m] [km/h]

ZÚ - kč.3a = ZV2 14,038 565

ZV2 14,038 565 KV2 14,065 682 40 výhybka č.2 J49-1:9-190,P,p,b

KV2 14,065 682 ZO 14,083 977 18,295 40 přímá

ZO 14,083 977 KO 14,104 944 20,967 40 oblouk R=190m, D=0mm, I=100mm, αs=7,0250g, T=10,494m

KO 14,104 944 KÚ 14,119 944 15,000 40 přímá

KÚ kč.3a 14,199 944

kolej č.3a



tabulka č.6 směrových poměru

značení staničení značení staničení délka prvku rychlost popis prvku

[km] [km] [m] [km/h]

ZÚ - kč.7 = ZV10 13,708 786

KV10 13,708 786 KV10 13,735 903 40 výhybka č.10 J49-1:9-190,P,p,b

KV10 13,735 903 ZO 13,743 931 8,028 40 přímá

ZO 13,743 931 KO=ZV13 13,753 828 9,897 40 oblouk R=225,15m, D=0mm, I=84mm, αs=2,7981g, T=4,949m

KO = KÚ kč.3a 13,753 828

kolej č.7



tabulka č.7 směrových poměru

značení staničení značení staničení délka prvku rychlost popis prvku

[km] [km] [m] [km/h]

ZÚ - kč.1.1 35,501 416

ZO 35,501 416 KO/ZP 35,678 403 176,987 50

v bodě ZO navázání na stávající oblouk shodných parametrů

oblouk R=195m, D=50mm, I=47mm, αs=61,0459g, T1=101,488m, 

T2=111,323m

KO/ZP 35,678 403 KP 35,698 403 20,000 50 přechodnice Lk2=20,000m

KP 35,698 403 ZV8 35,700 897 2,494 50 krátká mezipřímá

ZV8 35,700 897 KV8 35,734 129 50 výhybka č.8 J49-1:9-300,L,l,b

KV8 35,734 129 KV7 35,740 129 6,000 50 krátká mezipřímá

KV7 35,740 129 ZV7 35,773 737 50 výhybka č.7 J49-1:11-300,L,lb

ZV7 = KÚ - kč.1.1 35,773 737

kolej č.1.1 - Zbraslavice



tabulka č.8 směrových poměru

značení staničení značení staničení délka prvku rychlost popis prvku

[km] [km] [m] [km/h]

ZÚ - kč.2a = ZO 13,760 484

ZO 13,760 484 KO 13,795 074 34,590 40 oblouk R=300m

KO 13,795 074 KV6 13,836 942 41,868 40 přímá

KV6 = KÚ kč.2a 13,836 942

kolej č.2a - úprava GPK



Přehled sklonových poměrů tabulka 9

Délka
staničení staničení úseku sklon Dh označení výška

(km) (km) (m) (‰) (m) (m.n.m.)
ŽST Zruč nad Sázavou - kolej č.1 LN0 329,461
ZÚ 13,626 295 LN1.1 13,764 537 138,242 -1,10 -0,152 LN1.1 329,309 Rv=5000m; tz=3,624m; yv=0,001m
LN1.1 13,764 537 LN1.2 14,325 525 560,988 0,35 0,196 LN1.2 329,505 Rv=5000m; tz=14,166m; yv=0,020m
LN1.2 14,325 525 KÚ 14,344 598 19,073 6,02 0,115 329,620
ŽST Zruč nad Sázavou - kolej č.2 LN2.0 329,344
ZÚ ,000 000 LN2.1 ,037 025 37,025 -0,35 -0,013 LN2.1 329,331 Rv=3000m; tz=1,050m; yv=0,000m
LN2.1 ,037 025 KÚ ,259 047 222,022 0,35 0,078 329,409
ŽST Zruč nad Sázavou - kolej č.3 LN3.0 329,370
ZÚ 13,708 820 LN3.1 13,764 470 55,650 -1,10 -0,061 LN3.1 329,309 Rv=5000m; tz=3,625m; yv=0,001m
LN3.1 13,764 470 KÚ 14,145 115 380,645 0,35 0,133 329,442
ŽST Zruč nad Sázavou - kolej č.5 LN5.0 329,410
ZÚ 13,671 949 LN5.1 13,765 000 93,051 -1,10 -0,102 LN5.1 329,308 Rv=5000m; tz=3,620m; yv=0,001m
LN5.1 13,765 000 KÚ 13,990 136 225,136 0,35 0,079 329,387
ŽST Zruč nad Sázavou - kolej č.7 329,370
ZÚ 13,708 786 LN7.1 13,748 880 40,094 -1,10 -0,044 LN7.1 329,326 Rv=3000m; tz=0,327m; yv=0,000m
LN7.1 13,748 880 KÚ 13,990 136 241,256 0,35 0,084 329,312
ŽST Zruč nad Sázavou - kolej č.3a 329,404
ZÚ 14,038 565 LN3a.1 14,074 830 36,265 0,35 0,013 LN3a.1 329,417 Rv=3000m; tz=0,871m; yv=0,000m
LN3a.1 14,074 830 KÚ 14,119 944 45,114 -0,23 -0,010 329,407
trať Kutná Hora - Zruč nad Sázavou - kolej č.1.1 LN10.0 329,439
ZÚ 35,501 416 LN10.1 35,521 587 20,171 -1,61 -0,032 LN10.1 329,407 Rv=5000m; tz=3,624m; yv=0,001m
LN10.1 35,521 587 LN10.2 35,737 129 215,542 -0,35 -0,075 LN10.2 329,332 Rv=5000m; tz=1,750m; yv=0,000m
LN10.2 35,737 129 KÚ 35,773 737 36,608 0,35 0,013 329,344

označení označení Parametry

Od Do Sklonové poměry TK Lom sklonu nivelety
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Rozšíření rozchodu koleje 
Rozšíření rozchodu koleje pro oblouk s R7.1= 225,15m bude provedeno na vnitřním 

kolejnicovém pásu 
 

26
7150

1
−=∆

R
µ

 [mm] 

mm756,526
15,225

7150
1

=−=∆µ
 → mm6

1
=∆µ  

Kolejnice 49 E1 na žebrových podkladnicích S4, tuhé svěrky ŽS4, dřevěné pražce, typ upevnění 
K 

Výběh rozšíření rozchodu koleje 
Jde-li oblouk u výhybky smí být výběh rozšíření umístěn z části v přímé koleji a z části v oblouku 

nebo jen v oblouku  
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