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Úvod 

Charakteristika železničních stanic 

V rámci diplomové práce se budu zabývat tématem rekonstrukce dvou železničních stanic, 

konkrétně stanic Horní Lipová a Ostružná. Obě stanice leží na celostátní jednokolejné trati 

č. 311 A, Krnov – (Hanušovice) – Olomouc hl.n., v oblasti pohoří Jeseník, na rozhraní Hrubého 

Jeseníku a Rychlebských hor. Zmíněná trať prochází zejména v okolí Horní Lipové členitým 

terénem, z tohoto důvodu je nazývána Slezským Semmeringem (v žst. Horní Lipová se nachází 

Muzeum Slezského Semmeringu). Mezi stanicemi Ostružná a Horní Lipová se nachází 

Ramzová, což je s výškou 760 m n. m. nejvýše položená rychlíková zastávka v České republice. 

Přes náročný terén byla trať uvedena do provozu již v roce 1888, původní historický název byl 

pro Ostružnou Spornhau a pro Horní Lipovou Oberlindewiese. V letním i zimním období je tato 

lokalita hojně navštěvována turisty, nedaleko se nacházejí rekreační střediska. Z těchto důvodů 

je nutno brát zřetel na zvýšené počty sezónních cestujících a navrhovat nástupiště přehledně a 

bezpečně. Administrativně jsou obě stanice přiděleny provoznímu obvodu Olomouc a jsou 

obsazeny výpravčím. 

Zásady pro vypracování 

Navržený stav stanic po rekonstrukci se zaměřuje na splnění následujících kritérií 

 splnění platné legislativy vzhledem k pohybu osob se sníženou schopností pohybu a 

orientace (dle Vyhlášky 398/2009 Sb.) 

 musí vyhovovat současnému provozu 

 prodloužení užitečných délek kolejí a délek nástupišť 

 návrh zvýšení rychlosti v hlavních i předjízdných kolejích na 50 km/h 

 návrh funkčního odvodnění 

 veškerý návrh musí splňovat požadavky ČSN 736310 – Navrhování železničních stanic, 

(ČSN 736310-1) 

Dostupné podklady  

Při vypracování této práce jsem měl k dispozici jednotnou železniční mapu v měřítku 1:1000 

v digitální podobě, staniční řád s přílohou, nákresný přehled železničního svršku. Dále jsem 

využíval informací z normy ČSN 736360-1. Upřesnění detailů proběhlo při pochůzce 

s odborným výkladem vedoucího práce. 
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1. Stávající stav 

1.1. Základní údaje 

Železniční stanice Ostružná leží v km 18,094 celostátní dráhy č. 311A. V současnosti jsou 

zde tři dopravní a manipulační koleje a jedna kolej kusá, do níž se odbočuje ze směru od 

Branné, dále viz následující popis: 

Číslo koleje Užitečné délky (m) Účel použiti Rychlost 

1 166 Hlavní staniční kolej 40 km/h 

2 165 Předjízdná kolej 40 km/h 

3 201 Předjízdná kolej 40 km/h 

5 130 
Odstavná, nakládková, 

vykládková kusá kolej 
40 km/h 

Tabulka č. 1 – Počet kolejí, současný stav 

Ve stanici slouží cestujícím dvě úrovňová nástupiště typu SUDOP, která nesplňují 

požadavky pro bezpečný přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Přístup na  

nástupiště je řešen pomocí tří úrovňových přechodů. V km 18,193 se nachází železniční 

přejezd se silnicí II. třídy č. 369, tvořený betonovými panely. 

1.2. Směrové řešení 

Směrové řešení současného stavu je zjištěno pomocí jednotné železniční mapy. Doplňující 

informace jsou získány pomocí nákresného přehledu železničního svršku. Ani z těchto 

podkladů ovšem nebylo možné zjistit přesné určení stávajícího stavu, staničení je 

zaokrouhlováno na celé metry. Popis koleje č. 1 začíná obloukem před zhlavím směrem od 

Branné, jelikož v tomto oblouku bude navrženo jeho prodloužení kvůli zajištění 

výhodnějšího uspořádání kolejiště ve stanici. Popis směrového řešení je uveden pouze 

k hlavní koleji, tj. kolej č. 1. 

Kolej č. 1 

Staničení popis 

Km 17,568 začátek úseku 

Km 17,568 – 17,610 – přímá délky 42,000 m  

Km 17,610 – 17,632 – přechodnice, klotoida, n = 12,21V, Lk = 21,000 m, m = 0,061 m, 

 T = 104,416 m 
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Km 17,632 – 17,792 – kružnicová část oblouku, R = 300 m, D = 43 mm, I = 20 mm,  

 αs = 38,6116g, do = 161,000 m 

Km 17,792 – 17,813 – přechodnice, klotoida, n = 12,21V, Lk = 21,000 m, m = 0,061 m, 

 T = 104,416 m 

Km 17,813 – 17,847 – přímá délky 34,000 m 

Km 17,847 – 17,880 – přímá část výhybky č. 5 JS49 1:9-300-P,l,d 

Km 17,880 – 17,882 – přímá délky 2,000 m 

Km 17,882 – 17,915 – přímá část výhybky č. 3 JS49 1:9-300-L,l,d 

Km 17,915 – 18,013 – přímá délky 98,000 m 

Km 18,013 – 18,081 – prostý kružnicový oblouk, R = 290 m, D = 0 mm, I = 65 mm, 

 αs = 14,7030g, do = 67,980 m 

Km 18,081 – 18,155 – přímá délky 74,000 m 

Km 18,155 – 18,197 – přímá část výhybky č. 1 JS49 1:9-300-L,l,d 

Km 18,197 – 18,211 – přechodnice, klotoida, n = 10,00V, Lk = 14,000 m, m = 0,044 m, 

 T = 174,087 m 

Km 18,211 – 18,466 – kružnicová část oblouku, R = 185 m, D = 35 mm, I = 68 mm,  

 αs = 93,4954g, do = 254,620 m 

Km 18,466 – 18,486 – přechodnice, klotoida, n = 14,29V, Lk = 20,010 m, m = 0,090 m, 

 T = 177,041 m 

 

1.3. Sklonové řešení 

Sklonové poměry jsou zjištěny pomocí nákresného přehledu železničního svršku. Je ovšem 

zjištěno pouze umístění lomů sklonů a hodnoty sklonů. Bližší informace k zakružovacím 

obloukům nejsou známé. Upřesnění nadmořských výšek bylo uskutečněno na základě známé 

výšky ve staničení před žst. Ostružná a dopočtu dle délek a hodnot sklonů z nákresného 

přehledu. Tento způsob je spíše improvizačního rázu a bylo by potřeba výšky ověřit, resp. 

zpřesnit geodetickým zaměřením. Orientační nadmořská výška výpravní budovy je 713 

m.n.m. Hodnoty sklonů nevyhovují současným požadavkům na sklonové řešení ve stanicích. 

Vzhledem ke stísněným poměrům a razantním změnám sklonů bezprostředně před/za stanicí 

může být úprava na vyhovující hodnoty problematická. 

Staničení  hodnota sklonu  délka sklonu 

Km 17,568 – 17,882  + 21,93 ‰  314,000 m 

Km 17,882 – 17,943  + 8,54 ‰  61,000 m 

Km 17,943 – 18,099  + 2,83 ‰  156,000 m 
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Km 18,099 – 18,261  + 3,83 ‰  162,000 m 

Km 18,261 – 18,341  + 13,72 ‰  80,000 m 

Km 18,341 – 18,401  + 22,31 ‰  60,000 m 

Km 18,401 – 18,532  +27,41 ‰  131,000 m 

 

1.4. Popis železničního svršku 

Skladba železničního svršku je popisována podle informací z nákresného přehledu 

železničního svršku a především díky informacím ze staničního řádu stanice. Podrobnější 

a aktuálnější informace o stavu železničního svršku byly zjištěny na místě, během pochůzky. 

V níže uvedené tabulce je popsána skladba, která na daném úseku z velké části převažuje. 

Místy se vyskytují změny na minimální délce, které popisovány nebudou. 

Kolej Km z. Km k. Délka (m) Tvar Pražce Upevnění 

č. 1 - hlavní 17,915 18,127 212,000 S49 dřevěné rozponové 

č. 2 – předjízdná 17,915 18,127 212,000 T SB5 rozponové 

č. 3 – předjízdná 17,909 18,154 245,000 S49 Dřevěné rozponové 

č. 5 – odstavná, kusá 17,908 18,073 165,000 S49 dřevěné rozponové 

Tabulka č. 2 – Popis železničního svršku 

1.5. Popis výhybek 

Ve stávajícím stavu se ve stanici vyskytuje celkem pět výhybek, z nichž jsou čtyři poměrové 

soustavy, pouze výhybka odbočující do kusé koleje je stupňové soustavy. 

 

Číslo výhybky Staničení ZV Označení výhybky 

1 Km 18,187 JS49 1:9-300 L,l,d 

2 Km 18,154 JS49 1:9-190 P,p,d 

3 Km 17,882 JS49 1:9-300 L,l,d 

4 Km 17,882 OT6° Pp, dř,l. 

5 Km 17,847 JS49 1:9-300 Pl, dř 

Tabulka č. 3 – Popis výhybek, současný stav 



 

6 

 

1.6. Popis železničního spodku 

Pro popis stavu a konstrukce železničního spodku nejsou dostupné jakékoliv informace. 

Ve směru od Branné je po levé straně ve směru staničení zemní těleso v mírném zářezu, 

místy ovšem hloubka zářezu dosahuje téměř 4,0 m. Na straně opačné je trať v celé délce v 

mírném náspu. V km 18,193, v místě za křížením se silnicí II. třídy, trať přechází do náspu, 

výšky přibližně 3,0 m. 

 

1.7. Nástupiště 

Ve stanici Ostružná jsou zřízeny dvě úrovňová nástupiště typu SUDOP. Tyto konstrukce 

jsou v současností nevyhovující jak z důvodu technického stavu, tak z důvodu nesplnění 

Vyhlášky 398/2009 Sb. pro bezpečný přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace. Vzhledem k relativně vysoké turistické návštěvnosti jsou rovněž nevhodné 

z hlediska šířkového uspořádání a tudíž i bezpečnosti, hlavně větších skupin turistů. 

č. nástupiště Umístění Staničení Délka 

1 mezi VB (kolejí 5) a kolejí č. 3 Km 17,950 – 18,100 150 m 

2 mezi kolejemi č. 1 a č. 3 Km 17,950 – 18,100 150 m 

Tabulka č. 4 – Popis nástupišť, současný stav 

2. Návrh nového stavu 

2.1. Úprava dopravního schématu 

Pravděpodobně nejvýraznější změnou při rekonstrukci bude snesení koleje č. 1, díky němuž 

bude umožněno zřízení oboustranného poloostrovního nástupiště vyhovující šířky. 

Nepředpokládá se, že redukce původních tří dopravních kolejí a nově navržené dvě by měla 

v budoucnu zásadněji omezit provoz na této trati. Rekonstrukce stanice při zachování tří 

dopravních kolejí a zároveň splnění všech požadovaných kritérií by znamenalo neúnosné 

zvýšení nákladů. Takto nákladná investice není na této trati žádoucí a realizace by z tohoto 

důvodu nebyla možná. Dalším předpokladem je úprava směrových oblouků, které 

předcházejí kolejovému rozvětvení jak na zhlaví směrem od Branné, tak na zhlaví směrem 

ke stanici Horní Lipová. Konkrétní úprava se týká prodloužení kružnicové části oblouku, 

který se vyskytuje ve směru od stanice Branná. Obdobně dojde k úpravně kružnicového 



 

7 

 

oblouku ve směru ke stanici Horní Lipová, zde se však bude jednat o jeho zkrácení. Oba 

případy budou znamenat změnu tečny, na kterou bude navazovat kolejové rozvětvení (tečny 

vzdálenější od kolejového rozvětvení budou zachovány). V oblouku směrem k žst. Horní 

Lipová dojde navíc ke zvýšení převýšení, v souvislosti se zvýšením rychlosti na 50 km/h. 

S tím souvisí také prodloužení vzestupnic, navrženy budou na standartní hodnotu sklonu 

lineární vzestupnice 10,00V. Zásah do směrového řešení přilehlých oblouků způsobí 

zlepšení úhlových poměrů v místě, kde bude zřízeno nástupiště. Díky příznivějšímu 

středovému úhlu oblouku u nástupiště bude možno zvětšit poloměr oblouku, což bude při 

zřizování nástupiště žádoucí. 

 

2.2. Směrové řešení 

2.2.1 Popis kolejí 

Přehled užitečných délek a rychlostí v jednotlivých kolejích jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Číslo koleje, popis Rychlost v koleji (km/h) Užitečná délka (m) 

1 - dopravní, hlavní 50 234 

3 - dopravní, předjízdná 50 236 

5 – výtažná, kusá 40 141 

Tabulka č. 5 – Popis kolejí 

Kolej č. 1 

Staničení   popis 

Km 17,568 000    ZÚ 

Km 17,568 000 – 17,610 483  přímá délky 42,483 m 

Km 17,610 483 – 17,631 483  přechodnice oblouku č. 1, klotoida, n = 9,77V,  

     Lk = 21,000 m, m = 0,061 m, T = 106,768 m,  

     navržena vzestupnice Ld = 21,000 m 

Km 17,632 483 – 17,797 248  kružnicová část oblouku č. 1, R = 300 m,  

     D = 43 mm, I = 56 mm, αs = 38,5265g, 

     do = 164,764 m 

Km 17,797 248 – 17,818 748  přechodnice oblouku č. 1, klotoida, n = 10,00V, 

     Lk = 21,500 m, m = 0,064 m, T = 107,009 m, 

     navržena vzestupnice Ld = 21,500 m 
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Km 17,818 748 – 17,845 029  přímá délky 26,281 m 

Km 17,845 029 – 17,878 638  hlavní větev výhybky č. 3, J49-1:11-300,P,p,b 

Km 17,878 638 – 17,917 427  přímá délky 44,789 m 

Km 17,917 427 – 17,950 127  prostý kružnicový oblouk č. 3, pravotočivý, 

     R = 400 m, D = 0 mm, I = 74 mm, αs = 4,2494g, 

     do = 26,700 m 

Km 17,950 127 – 17,967 703  přímá délky 17,576 m 

Km 17,967 703 – 18,081 159  prostý kružnicový oblouk č. 5, levotočivý, 

     R = 400 m, D = 0 mm, I = 74 mm, αs = 18,0572g, 

     do = 113,457 m 

Km 18,081 159 – 18,094 467  přímá délky 13,308 m 

Km 18,094 467 – 18,116 162  prostý kružnicový oblouku č. 6, pravotočivý, 

     R = 370 m, D = 0 mm, I = 80 mm, αs = 3,7328g,  

     do = 21,695 m 

Km 18,116 162 – 18,151 807  přímá délky 35,645 m 

Km 18,151 807 – 18,185 042  hlavní větev výhybky č. 1 J49-1:9-300,L,p,b 

Km 18,185 042 – 18,192 626  přímá délky 7,584 m 

Km 18,192 626 – 18,232 626  přechodnice oblouku č. 7, klotoida, n = 10,00V, 

     Lk = 40,000 m, m = 0,360 m, T = 176,428 m, 

     navržena vzestupnice Ld = 40,000 m 

Km 18,232 626 – 18,451 987  kružnicová část oblouku č. 7, pravotočivý, 

     R = 185 m, D = 80 mm, I = 80 mm, αs = 89,2510g, 

     do = 219,361 m 

Km 18,451 987 – 18,491 987  přechodnice oblouku č. 7, klotoida, n = 10,00V, 

     Lk = 40,000 m, m = 0,360 m, T = 176,428 m 

     navržena vzestupnice Ld = 40,000m  

Kolej č. 3 

Staničení   popis 

Km 17,878 556    napojení na odbočnou větev výhybky č. 3, 

     J49-1:11-300,P,p,b 

Km 17,878 556 – 17,883 535  přímá délky 5,000 m 

Km 17,883 535 – 17,910 562  hlavní větev výhybky č. 2, J49-1:9-190,P,p,b 

Km 17,910 562 – 17,959 310  přímá délky 48,399 m 

Km 17,959 310 – 18,101 047  prostý kružnicový oblouk č. 4, levotočivý, 

     R = 400 m, D = 0 mm, I = 74 mm, αs = 22,8912g,  
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     do = 143,830 m 

Km 18,101 047 – 18,151 908  přímá délky 50,876 m 

Km 18,151 908    napojení na odbočnou větev výhybky č. 1,  

     J49-1:9-300,L,p,b 

Kolej č. 5 

Staničení   popis 

Km 17,910 295    napojení na odbočnou větev výhybky č. 2, 

     J49-1:9-190,P,p,b 

Km 17,910 295 – 17,922 916  přímá délky 12,881 m 

Km 17,921 342 – 18,023 423  prostý kružnicový oblouk č. 2, levotočivý, 

     R = 350 m, D = 0 mm, I = 54 mm, αs = 17,3174g, 

     do = 95,207 m 

Km 18,023 423 – 18,066 189  přímá délky 48,449 m 

Km 18,066 189    kolejnicové zarážedlo 

2.2.2 Popis směrových oblouků 

Popis oblouků je uveden v příloze č. 1 Tabulka oblouků str. 20. 

 

2.2.3 Popis výhybek 

Popis výhybek je uveden v příloze č. 2 Tabulka výhybek str. 20. 

 

2.2.4 Vytyčovací body 

Seznam vytyčovacích bodů s jejich popisem je uveden v příloze č. 3 Tabulka vytyčovacích 

bodů str. 20. 

2.3. Sklonové poměry 

Mezi priority při návrhu výškového řešení patří dodržení minimální hodnoty poloměru 

zakružovacího oblouku Rmin = 2000 m, dále maximální sklon 2,5 ‰ v úseku s nástupištěm a 

v neposlední řadě je snaha minimalizovat výškové posuny vzhledem k původnímu 

výškovému řešení. Vzhledem k razantní změně sklonu před brannenským zhlavím 

(z 27,13 ‰ na 3,61 ‰) je na tomto přechodu navržen mezisklon s hodnotou 18,98 ‰. 

Při tomto řešení je vzdálenost mezi sousedními sklony přibližně 45 m, sklony jsou stejného 
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smyslu. Tento návrh je ovšem ve prospěch umístění lomů sklonů pouze do přímých úseků 

trati a ve prospěch zajištění maximálního sklonu trati u nástupiště. 

Staničení lomů sklonu je vztaženou k ose koleje č. 1, výšky koleje č. 3 a 5 mají na příčných 

řezech stejné výšky. Výšky se vztahují k niveletě temene kolejnice. Popis výšek je veden 

v systému B.p.v., je vycházeno z výškového řešení stávajícího stavu. 

Staničení km nadmořská výška sklon délka  parametry zakr. oblouku 

17,568 000 705,314 m n. m. + 27,13 ‰ 219,326 m  

17,787 326 711,264 m n. m. + 18,98 ‰ 45,187 m Rv = 2000 m, tz = 8,146 m, 

     yv = 0,017 m 

17,832 513 712,122 m n. m. + 6,52 ‰ 84,914 m Rv = 2000 m, tz = 12,467 m, 

     yv = 0,039 m 

17,917 427 712,675 m n. m. + 2,50 ‰ 216,554 m Rv = 2000 m, tz = 4,018 m, 

     yv = 0,004 m 

18,133 981 713,217 m n. m. + 3,83 ‰ 127,019 m Rv = 2000 m, tz = 1,330 m, 

     yv = 0,000 m 

18,261 000 713,703 m n. m. + 13,72 ‰ 80,000 m Rv = 2000 m, tz = 9,890 m, 

     yv = 0,024 m 

18,341 000 714,801 m n. m. + 22,31 ‰ 60,000 m Rv = 2000 m, tz = 8,590 m, 

     yv = 0,018 m 

18,401 000 716,140 m n. m. +27,41 ‰ 90,985 m Rv = 2000 m, tz = 5,100 m, 

     yv = 0,007 m 

18,491 985 718,633 m n. m. KÚ 

   

2.4. Železniční svršek 

Při návrhu železničního svršku lze po podrobné analýze stavu uvažovat s použitím 

stávajících kolejnic S49 do hlavní i předjízdné koleje. Případně lze přistoupit k použití 

betonových pražců SB5 do předjízdné koleje. Zde je opět třeba zvážit současný stav pražců 

a úsporu nákladů. Rozdělení pražců v hlavní i předjízdné koleji ,,d“, tj. osově vzdáleny 

610 mm. Podrobný stav těchto prvků ovšem není znám, proto bude níže popsán stav při 

kompletní výměně, stejně tak bude uvažováno při sestavování výkazu výměr. 

 

Kolej č. 1 – hlavní, č. 3 – předjízdná 

Kolejnice   49 E1 

Pražce    Betonové B03 
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Svěrky    Vossloh Skl 14 

Vrtule    R1 

Podložka pod patu kolejnice Ws 7 

Úhlová vodící vložka  Wfp 14K 

Kolejové lože   frakce 31,5/63 mm, tl. 350 mm pod pražcem 

 

Kolej č. 5 – kusá 

Složení železničního svršku koleje č. 5 bude zachováno z původního stavu, pouze dojde k 

výškovému a směrovému napojení na nový stav. 

Prefabrikované železobetonové námezníky jsou umístěny v osové vzdálenosti 3,75 m mezi 

rozbíhajícími se kolejemi. Za výhybkou č. 2 je umístěna výkolejka z důvodu ochrany 

dopravních kolejí před ujetím vozů z kusé koleje. 

V rámci rekonstrukce dojde ke snesení všech stávajících výhybek. Nově budou položeny 

výhybky soustavy 49 E1, jedná se o výhybky č. 1, 2, 3. Bližší popis výhybek je uveden 

v příloze č. 2. Kolejové lože je v km 17,827 436 – 18,187 482 zřízeno jako zapuštěné, vnější 

svahy ve vzdálenosti 1,70 m od osy koleje jsou zhutněny ve sklonu 1:1,25. Pro upřesnění, 

zapuštěné kolejové lože začíná v místě začátku příkopového žlabu a pokračuje až do oblasti 

začátku přejezdu. Na požadovanou šířku volného schůdného a manipulačního prostoru 

(vzdálenost vnější hrany drážní stezky od osy koleje 3,0 m) bude kolejové lože doplněno 

zásypem štěrku frakce 8/16 se sklonem vnějšího svahu 1:1,5. Případně ve stísněných 

poměrech je využito horní hrany poklopu příkopového žlabu, který doplňuje drážní stezku na 

požadované 3,0 m. 

 

2.5. Železniční spodek 

2.5.1 Konstrukce železničního spodku 

Vzhledem k minimálním dostupným podkladům pro návrh a posouzení železničního spodku 

je řešen pouze v minimálním, orientačním rozsahu, který souvisí zejména s obnovou 

odvodnění. Informace o materiálech a deformační odolnosti tělesa železničního spodku 

nejsou známy, z těchto důvodu je navrhnuta pouze minimální tloušťka konstrukční vrstvy 

0,15m ze štěrkodrti frakce 0/32mm. Při pochůzce nebyly zjištěny jakékoliv vady koleje, 

které by naznačovaly poruchu únosnosti zemního tělesa. Dostatečné únosnosti podloží by též 

mohla přispět poloha této stanice, jelikož se vyskytuje v oblasti s kvalitními horninami. Dle 
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geologické mapy ČR je toto území tvořeno velmi kvalitními starohorními až prvohorními 

metamorfity jako jsou svorové ruly, pararuly a migmatity. Pláň tělesa železničního spodku je 

v celé délce vodorovná, zemní pláň koleje č. 1 je v úseku od km 17,568 do km 18,179 272 

v jednostranném sklonu 5% vyspádována do levého příkopu, případně příkopového žlabu. 

Zemní pláň kolejí č. 3 a č. 5 je v km 17,880 844 – 17,147 204 vyspádována jednostranným 

sklonem 5 % směrem do přilehlých podélných trativodů. 

 

2.5.2 Odvodnění 

Odvodnění koleje č. 1 je zajištěno pomocí soustavy otevřených odvodňovacích zařízení 

v celé délce, v evid. km 17,747 je celá soustava napojena na stávající trubní propust. 

Odvodnění koleje č. 3 a č. 5 je realizováno podélnými trativody, které jsou napojeny v km 

17,942 204 do svodného potrubí, jenž odvádí vody na svah mimo drážní těleso. Veškeré 

staničení je vztaženo vzhledem ke koleji č. 1. 

Popis odvodnění koleje č. 1 

Pro odvodnění koleje č. 1 jsou použity betonové prefabrikáty, jedná se o příkopové žlaby 

UCH 1, které jsou navrženy vzhledem ke stísněným poměrům, jenž se zde nacházejí. 

Příkopové žlaby budou opatřeny poklopy UC. Dále budou použity příkopové tvárnice TZZ 

4a. Oba prefabrikáty budou uloženy na podkladní beton C12/15, tloušťky 150 mm. 

Příkopové žlaby budou na vnější straně zasypány propustným materiálem ve sklonu 5:1 do 

hloubky spodní hrany spodních odvodňovacích otvorů. V nejnižší úrovni spodních 

odvodňovacích otvorů bude položena geotextilie ve sklonu 5 % směrem dovnitř žlabu. 

Prostor pod geotextilií bude vyplněn výsivkou fr 0/4 mm. Svahy u příkopových tvárnic 

budou vzhledem ke stabilitě opatřeny polovegetačními tvárnicemi TBX 29-60. Úsekové 

rozvržení příkopových tvárnic a žlabů je uvedeno v následujícím přehledu. 

            hloubka dna     vzdálenost osy  

Staničení km popis prvku pod niveletou TK sklon  odvodnění od osy koleje 

17,748 133 napojení na propustek 1,902 m + 28,85 ‰ 

17,748 133 příkopová tvárnice  1,487 m + 28,85 ‰ 4,847 m 

 TZZ4a 

17,824 190 přechod 1,399 m + 12,26 ‰ 4,182 m 

 TZZ4a – UCH1 

17,829 029 příkopový žlab UCH1 1,399 m + 12,26 ‰ 2,715 m 

17,844 980 příkopový žlab UCH1 1,399 m + 6,25 ‰ 2,715 m 

17,917 427 příkopový žlab UCH1 1,399 m + 2,50 ‰ 2,175 m 
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17,930 836 přechod 1,399 m +2,50 ‰ 3,549 m 

 UCH1 – TZZ 4a 

17,943 235 příkopová tvárnice 1,399 m + 2,50 ‰ 4,883 m 

 TZZ 4a 

18,019 398 přechod 1,399 m + 2,50 ‰ 4,883 m 

 TZZ 4a – UCH1 

18,024 430 příkopový žlab UCH1 1,399 m + 2,50 ‰ 3,971 m 

18,111 058 přechod 1,399 m + 2,50 ‰ 2,715 m 

 UCH – TZZ 4a 

18,116 162 příkopová tvárnice 1,399 m + 2,50 ‰ 4,931 m 

 TZZ 4a 

18,152 680 přechod 1,399 m + 3,26 ‰ 4,931 m 

 TZZ 4a – UCH1 

18,157 675 příkopový žlab UCH1 1,399 m + 3,83 ‰ 2,715 m 

 

Popis odvodnění koleje č. 3 a č. 5  

Odvodnění předjízdné koleje č. 3 a kusé koleje č. 5 je uskutečněno pomocí podélných 

trativodů, jež jsou pomocí přípojných šachet propojeny se svodným potrubím, které vyúsťuje 

v km 17,939 870 na svah. Trativod je následující skladby: 

 Štěrkový zásyp frakce 11/16 mm 

 Trativodní roura HD-PE DN 150 mm 

 Lože štěrkodrti 0/32 tl. 100 mm 

 Filtrační geotextilie 400 g/m2 

Šířka rýhy trativodu je 0,45 m a hloubka jejího dna min 0,40 m pod úrovní zemní pláně 

a současně min 1,20 m pod úrovní nivelety koleje z důvodů požadavku na minimální 

hloubky HD-PE trubky pod niveletou koleje. Trativodní trubka je navržena průměru DN 150 

mm s minimálním sklonem 5 ‰. Celá konstrukce trativodu bude obalena geotextilií. 

Umístění podélných trativodů viz níže. 

Trativod č. 1 – umístění vpravo od koleje č. 3 

Staničení km sklon hloubka pod niveletou popis 

17,880 825 - 5 ‰ - 1,205 m vrcholová šachta 

17,902 387 - 5 ‰ - 1,355 m kontrolní šachta 

17,941 658  - 1,753 m přípojná šachta do svodného 

   potrubí 
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Trativod č. 2 – umístění mezi kolejemi č. 3 a 5 

Staničení km sklon hloubka pod niveletou popis 

17,942 204 + 5,9 ‰ - 1,728 m přípojná šachta do svodného 

   potrubí 

17,971 859 + 5 ‰ - 1,627 m kontrolní šachta 

18,001 397 + 5 ‰ - 1,552 m kontrolní šachta 

18,027 671 + 5 ‰ - 1,484 m kontrolní šachta 

18,056 841 + 5 ‰ - 1,409 m kontrolní šachta 

18,085 778 + 5 ‰ - 1,335 m kontrolní šachta 

18,116 809 + 5 ‰ - 1,259 m kontrolní šachta 

18,147 204  - 1,200 m vrcholová šachta 

Svodné potrubí – skladba: 

 Zhutněná zemina, nepropustná, nenamrzavý 

 Obetonávka tl. 100 mm; beton C12/15 

 Roura HD-PE DN 250 mm 

 Podbetonávka tl. 50 mm; beton C12/15 

 Podkladní vrstva štěrkodrti 0/32, tl. 100 mm 

Začátek svodného potrubí je umístěn mezi kolejemi č. 3 a 5. 

Staničení km sklon hloubka pod niveletou popis 

17,941 658 5 ‰ - 1,753 Připojení trativodu č. 1 

17,942 204 5 ‰ - 1,728 připojení trativodu č. 2 

  

2.5.3 Nástupiště, rampy 

Ve stanici je navrženo jedno oboustranné poloostrovní nástupiště s délkou nástupní hrany 

175 m. Nástupiště se nachází mezi kolejemi č. 1 a 3 ve staničení od km 17,933 679 do km 

18,108 344. Vzdálenost nástupní hrany od osy koleje je 1,68 m, výška nástupní hrany nad 

temenem kolejnice 0,55 m. Vzhledem ke stísněným poměrům se jedná o jazykové 

nástupiště, jehož šířka na počátku, v km 17,933 679 je 3,310 m, v km 17,761 416 má 

nástupiště již šířku 4,300 m. Na konci nástupiště dochází opět k zúžení, v km 18,088 516 ze 

šířky 4,300 m, na šířku 3,200 m v km 18,108 344. 
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Navržená konstrukce nástupiště: 

 Konzolová deska KS 145-Z 

 Cementová malta MC10 tl. 10 mm 

 Nástupištní tvárnice Tischer B 

 Cementová malta MC10 tl. 10 mm 

 Úložný blok U 85 

 Podkladní beton C12/15, tl. 75 mm 

 Štěrkodrť min. tl. 150 mm 

Nástupiště je v příčném sklonu 2 % směrem do kolejiště. Prostor mezi konzolovými deskami 

je doplněn zámkovou dlažbou tl. 80 mm. Vzhledem k jazykovému typu nástupiště má 

zámková dlažba uložena s proměnnou šířkou vždy tak, aby byla zajištěna celistvá zpevněná 

plocha nástupiště dané šířky. Konstrukce zadlážděné části: 

 Zámková dlažba Uni-Dekor tl. 80 mm 

 Štěrk frakce 4/8 max. tl. 400 mm 

 Zhutněná drť tl. min. 180 mm 

 Zhutněný nenamrzavý materiál 

Příchod na nástupiště je řeše úrovňové pomocí centrálního přechodu v km 18,080 000, na 

jehož konstrukci bude použit systém pedeSTRAIL tvořený osmi vnějšími a čtyřmi vnitřními 

panely, celková šířka přechodu je 3,600 m. 

V km 18,026 945 – km 18,53 249 se v současném stavu nachází nákladiště s délkou 

nakládací rampy přibližně 27,0 m. Nákladiště je umístěno na straně přilehlé k výpravní 

budově. Nákladiště je zřejmě využíváno pouze minimálně a není žádoucí se zabývat jeho 

rozsáhlejší rekonstrukcí. Předpokládá se s napojením stávající manipulační koleje na nový 

stav pouze podbitím. S rozsáhlejšími pracemi se neuvažuje ani v případě úpravy volné 

skládky, či příjezdové komunikace k nákladišti. 

2.5.4 Stavby železničního spodku 

Km 17,748 142 – stávající propustek (evid. km 17,747), ponechám beze změn, napojení 

 příkopového žlabu  TZZ 4a 

Km 18,192 626 – úrovňové křížení s komunikací II. třídy, železniční přejezd č. P4286, 

 přejezd tvořen betonovými panely (evid. km 18,193), z důvodu posunu 

 koleje dojde k demontáži konstrukce a následnému složení 
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 v požadovaném místě. Nepředpokládá se nahrazení jiným typem 

 přejezdu. 

Km 18,368 631 – železniční most zděné konstrukce, přibližné délky 10 m, 

 překonávající místní komunikaci (evid. km 18,369). Jelikož úprava 

 směrového oblouku spočívá pouze v jeho zkrácení, nedojde na mostní 

 konstrukci k žádným posunům koleje. Tento objekt zůstane nedotčen. 
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3. Závěr 
Předmětem této práce bylo řešení rekonstrukce železniční stanice Ostružná v souvislosti se 

splněním platných norem a předpisů. Mezi priority patřilo zřízení nástupiště, které splňuje 

požadavky Vyhlášky 398/2009 Sb, pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a 

orientace. Dalšími požadavky bylo ověření směrových a výškových parametrů, případně 

jejich úprava, aby vyhověly současným normám. Byly navrženy změny, které umožňují 

zvýšení rychlosti na 50 km/h. Dále došlo s prodloužení nástupních hran, užitečných délek 

kolejí a vybudování nového, funkčního odvodnění. 

 

 

V Brně dne 17. 11. 2014 

 

         
        …………………………….. 

             Podpis 
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Výkaz výměr – železniční stanice Ostružná 

Železniční svršek 

 1. Kolej 

 2. Drobné kolejivo 

 3. Výhybky 

 4. Kolejové lože 

 

Železniční spodek 

 1. Konstrukční vrstva 

 2. Odvodnění 

 3. Nástupiště, centrální přechod 

 4. Přejezd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Železniční svršek 

Číslo 

položky 
Popis položky 

Měrná 

jednotka 
Výměra 

  1. Železniční svršek - kolej     

1 Pokládka svršku S49, kolejnice 49 E1 dl. 25 m ks 40 

2 Pokládka svršku S49, bet. pražce B03 rozdělení "u" (610 mm) ks 820 

3 Vytrhání koleje s dřevěnými pražci m 397 

4 Vytrhání koleje s betonovými pražci m 231 

  2. Železniční svršek - drobné kolejivo     

5 Pružné svěrky Skl 24 ks 3280 

6 Vrtule R1 ks 3280 

7 Podložka pod patu kolejnice Ws 7 ks 1640 

8 Úhlová vodící vložka Wfp 14K ks 3280 

  3. Železniční svršek - výhybky   

9 Snesení výhybky J S49-1:9-300,L,l,d ks 2 

10 Snesení výhybky J S49-1:9-300,P,l,d ks 1 

11 Snesení výhybky J S49-1:9-190,P,p,d ks 1 

12 Snesení výhybky O T6° P,p,d ks 1 

13 Položení výhybky J49-1:11-300,P,p,b ks 1 

14 Položení výhybky J49-1:9-190,P,p,b ks 1 

15 Položení výhybky J49-1:9-300,L,p,b ks 1 

  4. Železniční svršek - kolejové lože     

16 Odstranění kolejového lože m3 1137 

17 Rozprostření nového kolejového lože frakce 31,5/63 m3 915 

18 Štěrk frakce 4/16 m3 31 

19 Štěrk frakce 8/16 m3 188 

 

 

 

 

 

 



Železniční spodek 

Číslo 

položky Popis položky 

Měrná 

jednotka 

 

 

  1. Železniční spodek - konstrukční vrstva     

1 Rozprostření konstrukční vrstvy, štěrkodrť frakce 0/32  m3 1412 

  2. Železniční spodek - odvodnění     

2 Štěrk frakce 11/16 pro zásyp trativodní rýhy m3 72 

3 Trativodní roura HD-PE DN 150 mm m 277 

4 Filtrační geotextilie m2 855 

5 Štěrkodrť frakce 0/32 m3 28 

6 Podkladní beton C12/15 m3 55 

7 Příkopové žlaby UCH 1 ks 84 

8 Poklop na příkopové žlaby UC ks 252 

9 Příkopové tvárnice TZZ 4a ks 645 

10 Výsivka frakce 0/4 m3 51 

11 Polovegetační tvárnice TBX 29-60 ks 965 

12 Svodné potrubí HD-PE DN 250 mm m 22 

13 Trativodní šachta plastová ks 11 

  3. Železniční spodek - nástupiště, centrální přechod     

14 Odstranění stávajícího nástupiště m 300 

15 Konzolová deska KS 145-Z ks 353 

16 Cementová malta MC10 m3 2 

17 Nástupištní tvárnice TISCHER B ks 706 

18 Úložný blok U85 ks 355 

19 Podkladní beton C12/15 m3 22 

20 Zámková dlažba UniDEKOR, tl. 80 mm m2 220 

21 Nástupištní přístřešek ks 1 

22 Celopryžový panel pedeSTRAIL vnitřní ks 4 

23 Celopryžový panel pedeSTRAIL vnější ks 8 

24 Zhutněný nenamrzavý materiál m3 272 

25 Štěrk frakce 4/8 m3 92 

  4. Železniční spodek - přejezd     

26 Přesun betonových panelů ks 20 
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1.  Stávající stav 

1.1. Základní údaje 

Železniční stanice Horní Lipová leží v km 26,534 celostátní dráhy č. 311 Krnov – 

(Hanušovice) – Olomouc hl. n. V současnosti jsou zde tři dopravní a manipulační koleje a 

jedna kolej kusá, do níž se odbočuje ze směru od Lipová Lázně, dále viz následující popis: 

Číslo koleje Užitečné délky (m) Účel použiti Rychlost 

1 210 Hlavní staniční kolej 40 km/h 

2 171 Předjízdná kolej 40 km/h 

4 169 Předjízdná kolej 40 km/h 

3 144 Manipulační, kusá kolej 40 km/h 

Tabulka č. 5 – Počet kolejí, současný stav 

Cestujícím zde slouží dvě úrovňová nástupiště typu SUDOP, která nesplňují požadavky pro 

bezpečný přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Přístup na nástupiště je 

řešen pomocí jednoho úrovňového přechodu v km 26,525. V km 26,399 se dle podkladů 

nachází propustek. Zhruba od km 26,653 trať zaúsťuje do oboustranného skalního zářezu 

přibližné výšky 9,0 – 12,0 m. Dále navazuje kamenný klenbový most v km 26,781. 

1.2. Směrové řešení 

Při popisu směrového řešení současného stavu využito jednotné železniční mapy. Doplňující 

informace jsou získány pomocí nákresného přehledu železničního svršku. Ani z těchto 

podkladů ovšem nebylo možné zjistit přesné určení stávajícího stavu, staničení je 

zaokrouhlováno na celé metry. Popis koleje č. 1 začíná obloukem před zhlavím směrem od 

Ostružné, jelikož v tomto oblouku bude navrženo zvýšení převýšení a prodloužení 

vzestupnic pro umožnění zvýšení rychlost na 50 km/h. Popis směrového řešení je uveden 

pouze k hlavní koleji, tj. kolej č. 1. Popis této koleje je zpřesněn díky informacím 

z nákresného přehledu železničního svršku. Směrové vedení ostatních kolejí je získáno 

pouze na základě JŽM. 

Kolej č. 1 

Staničení Popis 

Km 26,022   začátek úseku 

Km 26,022 – 26,030 – přímá délky 8,000 m 
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Km 26,030 – 26,082 – přechodnice, klotoida, n = 27,08V, Lk = 52,000 m, m = 0,609 m, 

 T = 138,281 m 

Km 26,082 – 26,247 – kružnicová část oblouku, R = 185 m, D = 48 mm, I = 55 mm,  

 αs = 69,5602g, do = 165,140 m 

Km 26,247 – 26,269 – přechodnice, klotoida, n = 11,46V, Lk = 22,000 m, m = 0,109 m, 

 T = 124,119 m 

Km 26,269 – 26,302 – přímá část výhybky č. 5 JS49 1:9-300-L,l,d 

Km 26,302 – 26,344 – přímá délky 42,000 m 

Km 26,344 – 26,383 – přechodnice, klotoida, n = 26,38V, Lk = 39,040 m, m = 0,307 m, 

 T = 109,307 m 

Km 26,383 – 26,513 – kružnicová část oblouku, R = 207 m, D = 37 mm, I = 55 mm,  

 αs = 52,0429g, do = 130,180 m 

Km 26,513 – 26,552 – přechodnice, klotoida, n = 26,38V, Lk = 39,040 m, m = 0,307 m, 

 T = 109,307 m 

Km 26,552 – 26,618 – přímá délky 66,110 m 

Km 26,618 – 26,650 – přímá část výhybky č. 1 JS49 1:9-300-P,p,d 

Km 26,650 – 26,661 – přímá délky 11,000 m 

Km 26,661 – 26,681 – přechodnice, klotoida, n = 10,42V, Lk = 20,010 m, m = 0,090 m, 

 T = 201,128 m 

Km 26,681 – 26,862 – kružnicová část oblouku, R = 186 m, D = 48 mm, I = 54 mm,  

 αs = 58,5930g, do = 161,190 m 

 

1.3. Sklonové řešení 

Sklonové poměry jsou zjištěny pomocí nákresného přehledu železničního svršku. Je zjištěno 

pouze umístění lomů sklonů a hodnoty sklonů. Bližší informace k zakružovacím obloukům 

nejsou známé. Upřesnění nadmořských výšek rovněž v podkladech nebylo obsaženo. 

Upřesnění nadmořských výšek bylo uskutečněno na základě známé výšky ve známém 

staničení na této trati, následně byla dle nákresného přehledu dopočtena výška hlavní koleje 

v žst. Horní Lipová. Tato improvizační metoda je využita pouze k dosažení co nejpřesnějších 

hodnot z daných podkladů. Bylo by žádoucí zjištění přesných výšek, především v ostatních 

kolejích a ověření výšky koleje č. 1. Pro orientaci, výška výpravní budova je přibližně 

605 m n. m. Stávající hodnoty sklonů nevyhovují současným požadavkům na sklonové 

řešení ve stanicích. Vzhledem ke stísněným poměrům, hlavně v souvislosti se skalním 
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zářezem, a razantním změnám sklonů bezprostředně před/za stanicí může být úprava na 

vyhovující hodnoty problematická. 

Staničení  hodnota sklonu  délka sklonu 

Km 26,022 – 26,102  - 25,17 ‰  80,000 m 

Km 26,102 – 26,270  - 21,93 ‰  168,000 m 

Km 26,270 – 26,344  - 8,54  ‰  74,000 m 

Km 26,344 – 26,426  - 3,20 ‰  82,000 m 

Km 26,426 – 26,513  - 2,30 ‰  87,000 m 

Km 26,426 – 26,661  ± 0,00 ‰  235,000 m 

Km 26,661 – 26,762  - 14,95 ‰  101,000 m 

Km 26,762 – 26,850  - 21,00 ‰  88,000 m 

1.4. Popis železničního svršku 

Skladba železničního svršku je popisována pomocí informací z nákresného přehledu 

železničního svršku a především díky informacím ze staničního řádu stanice. Podrobnější a 

aktuálnější informace o stavu železničního svršku byly zjištěny na místě, během pochůzky. 

V níže uvedené tabulce je popsána skladba, která na daném úseku z velké části převažuje. 

Místy se vyskytují změny na minimální délce, jejichž význam je minimální a popisovány 

nebudou. 

Kolej Km z. Km k. Délka (m) Tvar Pražce Upevnění 

č. 1 - hlavní 26,302 26,590 288,000 S49 dřevěné rozponové 

č. 2 – předjízdná 26,346 26,572 226,000 S49 SB5 rozponové 

č. 4 – předjízdná 26,346 26,572 226,000 S49 dřevěné rozponové 

č. 3 – manipulační, kusá 26,420 26,590 170,000 A dřevěné rozponové 

Tabulka č. 6 – Popis železničního svršku 

1.5. Popis výhybek 

Ve stávajícím stavu se ve stanici vyskytuje celkem pět výhybek, z nichž jsou všechny 

poměrové soustavy, popis viz níže. 

 

Číslo výhybky Staničení ZV Označení výhybky 

1 Km 26,650 JS49 1:9-300 P,p,d 
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2 Km 26,617 JS49 1:9-190 L,l,d 

3 Km 26,605 JS49 1:9-300 L,p,d 

4 Km 26,313 JS49 1:9-300 P,l,d 

5 Km 26,269 JS49 1:9-300 L,p,d 

Tabulka č. 7 – Popis výhybek, současný stav 

1.6. Popis železničního spodku 

Popis a stav konstrukce železničního spodku není uveden, jelikož z podkladů pro tuto práci 

nejsou dostupné jakékoliv informace. Díky pochůzce lze alespoň orientačně popsat charakter 

krajiny, v němž se stanice vyskytuje. Lze konstatovat, že krom hlubokého oboustranného 

zářezu směrem na Lipovou Lázně je stanice situována v odřezu. Ve směru staničení se vlevo 

nachází v převážné délce zářez ve svahu výšky 2,0 – 4,0 m. Pouze v km 26,420 - 26,500 je 

materiál zářezu odtěžen a toto místo slouží pro úklid sněhu v zimním období. Tato informace 

byla poskytnuta výpravčím ve stanici. Na pravé straně je těleso na náspu výšky 2,0 – 5,5 m, 

kromě již zmíněného skalního zářezu. Tento zářez je zabezpečen pomocí obkladních zdí 

z obou stran. 

1.7. Nástupiště 

Ve stanici Horní Lipová jsou zřízeny dvě úrovňová nástupiště typu SUDOP. Tyto konstrukce 

jsou v současností nevyhovující jak z důvodu technického stavu, tak z důvodu nesplnění 

Vyhlášky 398/2009 Sb. pro bezpečný přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace. Vzhledem k velmi malému poloměru v hlavní koleji (R = 207 m) jsou na 

nástupišti velmi špatné rozhledové poměry. 

č. nástupiště Umístění Staničení Délka 

1 mezi VB (kolejí 3) a kolejí č. 1 Km 26,436 – 26,551 115 m 

2 mezi kolejemi č. 1 a č. 2 Km 26,449 – 26,549 100 m 

Tabulka č. 8 – Popis nástupišť, současný stav 
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2. Návrh nového stavu 

2.1. Úprava dopravního schématu 

Pravděpodobně nejvýraznější změnou při rekonstrukci bude snesení koleje č. 2, díky němuž 

bude umožněno zřízení oboustranného poloostrovního nástupiště vyhovující šířky. 

Nepředpokládá se, že redukce původních tří dopravních kolejí a nově navržené dvě by měla 

v budoucnu zásadněji omezit provoz na této trati. Rekonstrukce stanice při zachování tří 

dopravních kolejí a zároveň splnění všech požadovaných kritérií by znamenalo neúnosné 

zvýšení nákladů. Takto nákladná investice není na této trati žádoucí a realizace by z tohoto 

důvodu nebyla možná. Dalším předpokladem je úprava směrového oblouku, který předchází 

kolejovému rozvětvení na zhlaví směrem od Ostružné. Konkrétní úprava se týká zkrácení 

kružnicového oblouku, v souvislosti se zvýšením rychlosti na 50 km/h dojde také k zvýšení 

převýšení a prodloužení přechodnice ve směru na žst. Horní Lipová. Navržená změna se 

bude týkat změny tečny, na kterou bude navazovat kolejové rozvětvení (tečna vzdálenější od 

kolejového rozvětvení bude zachována). Tento zásah do směrového řešení přilehlého 

oblouku způsobí zlepšení úhlových poměrů v místě, kde bude zřízeno nástupiště. Díky 

příznivějšímu středovému úhlu oblouku u nástupiště bude možno zvětšit poloměr oblouku, 

což bude při zřizování nástupiště žádoucí. Bude splněn požadavek na minimální hodnotu 

poloměru směrového oblouku u nástupiště Rmin = 300 m. Jednou z priorit při návrhu 

rekonstrukce je snaha nezasahovat do směrových a výškových poměrů v oblasti zhlaví 

směrem na Lipovou Lázně. Jakákoliv rozsáhlejší úprava v těchto místech by mohla vyvolat 

zásah do stavby stávajícího zářez a tím neúměrné zvýšení investic. 

2.2. Směrové řešení 

2.2.1 Popis kolejí 

Přehled užitečných délek a rychlostí v jednotlivých kolejích jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Číslo koleje, popis Rychlost v koleji (km/h) Užitečná délka (m) 

1 - dopravní, hlavní 50 273 

2 - dopravní, předjízdná 50 267 

3 – manipulační, kusá 40 153 

Tabulka č. 5 – Popis kolejí 
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Kolej č. 1 

Staničení   popis 

Km 26,022 000    ZÚ 

Km 26,022 000 – 26,030 605  přímá délky 8,605 m 

Km 26,030 605 – 26,082 605  přechodnice oblouku č. 1, klotoida, n = 17,33V, 

     Lk = 52,000 m, m = 0,609 m, T = 130,802 m, 

     navržena vzestupnice Ld = 52,000 m 

Km 26,082 605 – 26,234 097  kružnicová část oblouku č. 1, R = 185 m, 

     D = 60 mm, I = 100 mm, αs = 65,7241g, 

     do = 151,492 m 

Km 26,234 097 – 26,261 097  přechodnice oblouku č. 1, klotoida, n = 9,00V, 

     Lk = 27,000 m, m = 0,164 m, T = 119,100 m, 

     navržena vzestupnice Ld = 22,000 m 

Km 26,261 097 – 26,274 000  přímá délky 13,003 m 

Km 26,274 000 – 26,307 709  hlavní větev výhybky č. 3, J49-1:11-300,L,p,b 

Km 26,307 709 – 36,318 629  přímá délky 10,920 m 

Km 36,318 629 – 26,342 629  přechodnice oblouku č. 2, klotoida, n = 10,00V, 

     Lk = 24,000 m, m = 0,120 m, T = 45,449 m 

     navržena vzestupnice Ld = 24,000 m 

Km 26,342 629 – 26,397 587  kružnicová část oblouku č. 2, R = 200 m, 

     D = 48 mm, I = 100 mm, αs = 21,3134g, 

     do = 54,958 m 

Km 26,397 587 – 26,550 232  kružnicová část oblouku č. 4, R = 300 m, 

     D = 0 mm, I = 99 mm, αs = 34,5144g, 

     do = 152,645 m, v km 26,397 587 navržena  

     vzestupnice Ld = 24,000 m 

Km 26,550 232 – 26,570 232  přechodnice oblouku č. 4, klotoida, n = 10,00V, 

     Lk = 20,000 m, m = 0,056 m, T = 93,282 m 

Km 26,570 232 – 26,587 670  přímá délky 17,438 m 

Km 26,587 670 – 26,614 809  hlavní větev výhybky č. 2, J49-1:9-190,L,l,b 

Km 26,614 809 – 26,618 809  přímá délky 4,000 m 

Km 26,618 809 – 26,652 041  hlavní větev výhybky č. 1, J49-1:9-300,P,p,b 

Km 26,652 041 – 26,660 182  přímá délky 8,141 m 

Km 26,660 182 – 26,687 224  přechodnice oblouku č. 8, klotoida, n = 9,17V, 

     Lk = 27,042 m, m = 0,164 m, T = 109,048 m, 
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     navržena vzestupnice Ld = 27,042 m 

Km 26,687 224 – 26,850 390  kružnicová část oblouku č. 8, R = 186 m, 

     D = 59 mm, I = 100 mm, αs = 60,4745g, 

     do = 163,166 m 

Km 26,850 390    KÚ 

 

Kolej č. 2 

Staničení   popis 

Km 26,307 627    napojení na odbočnou větev výhybky č. 3, 

     J49-1:11-300,L,p,b 

Km 26,307 627 – 26,319 389  přímá délky 11,811 m 

Km 26,319 389 – 26,537 860  prostý kružnicový oblouk č. 3, levotočivý, 

     R = 300 m, D = 0 mm, I = 99 mm, αs = 45,0458g, 

     do = 212,273 m 

Km 26,537 860 – 26,558 045  přímá délky 19,668 m 

Km 26,558 045 – 26,580 418  prostý kružnicový oblouk č. 7, pravotočivý, 

     R = 700 m, D = 0 mm, I = 43 mm, αs = 2,0342g, 

     do = 22,368 m 

Km 26,580 418 – 26,618 911  přímá délky 38,730 m 

Km 26,618 911    napojení na odbočnou větev výhybky č. 1, 

     J49-1:9-300,P,p,b 

 

Kolej č. 5 

Staničení   popis 

Km 26,421 036   ZÚ, kolejnicové zarážedlo 

Km 26,421 036 – 26,530 970  prostý kružnicový oblouk č. 5, levotočivý, 

   R = 220 m, D = 0 mm, I = 86 mm, αs = 30,4546g,

   do = 105,244 m 

Km 26,530 970 – 26,542 916  přímá délky 12,193 m 

Km 26,542 916 – 26,576 556  prostý kružnicový oblouk č. 6, levotočivý, 

   R = 270 m, D = 0 mm, I = 70 mm, αs = 8,0156g, 

   do = 33,995 m 
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1.1.1. Popis směrových oblouků 

Popis oblouků je uveden v příloze č. 1 Tabulka oblouků str. 

 

1.1.2. Popis výhybek 

Popis výhybek je uveden v příloze č. 2 Tabulka výhybek str. 

 

1.1.3. Vytyčovací body 

Seznam vytyčovacích bodů s jejich popisem je uveden v příloze č. 3 Tabulka vytyčovacích 

bodů str. 

2.3. Sklonové poměry 

Mezi hlavní kritéria při návrhu výškového řešení patří dodržení minimální hodnoty poloměru 

zakružovacího oblouku Rmin = 2000 m, dále maximální sklon 2,5 ‰ v úseku s nástupištěm a 

v neposlední řadě je snaha minimalizovat výškové posuny vzhledem k původnímu 

výškovému řešení. V oblasti před ramzovským zhlavím dojde k vložení nového lomu 

sklonu, čím bude zajištěn přechod ze sklonu 25,17 ‰, před zhlavím, na požadovanou 

hodnostu sklonu v místech nástupiště. Tato hodnota je i vzhledem ke sklonům za druhým 

zhlavím stanovena na 1,5 ‰. Z důvodu minimalizace zásahů v oblasti skalního zářezu je lom 

za zhlavím směrem na Lipovou Lázně umístěn v přechodnici. Je navrhnut na celou délku 

vzestupnice mimo zaoblení vzestupnice. Návrh lomu sklonu mimo přechodnici, do 

kružnicové části oblouku a přímé, by znamenal větší výškové posuny a s tím spojené 

problémy návrhu funkčního odvodnění. Je takřka jisté, že změna odvodňovacího zařízení by 

vyvolala velmi nákladný zásah do zářezu, který je při rekonstrukci této stanice nežádoucí. 

Staničení lomů sklonu je vztaženou k ose koleje č. 1, výšky koleje č. 3 a 5 mají na příčných 

řezech stejné výšky. Výšky se vztahují k niveletě temene kolejnice. Popis výšek je veden 

v systému B.p.v., je vycházeno z výškového řešení stávajícího stavu. 

Staničení km nadmořská výška sklon délka parametry zakr. oblouku 

26,022 000 612,360 m n. m. - 25,17 ‰ 80,000 m  

26,102 000 610,346 m n. m. - 22,93 ‰ 124,483 m Rv = 2000 m, tz = 2,244 m, 

      yv = 0,001 m 

26,226 483 607,493 m n. m. - 16,57 ‰ 41,756 m Rv = 2000 m, tz = 6,354 m, 

      yv = 0,010 m 

26,268 212 606,801 m n. m. - 10,69 ‰ 44,260 m Rv = 2000 m, tz = 5,879 m, 
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      yv = 0,009 m 

26,312 499 606,327 m n. m. - 5,74 ‰ 80,379 m Rv = 2000 m, tz = 4,957 m, 

      yv = 0,006 m 

26,392 878 605,866 m n. m. - 1,50 ‰ 223,931 m Rv = 2000 m, tz = 4,236 m, 

      yv = 0,004 m 

26,616 809 605,530 m n. m. - 2,68 ‰ 56,893 m Rv = 2000 m, tz = 1,179 m, 

      yv = 0,000 m 

26,673 703 605,378 m n. m. - 14,95 ‰ 88,297 m Rv = 2000 m, tz = 12,274 m, 

      yv = 0,038 m 

26,762 000 604,058 m n. m. - 21,00 ‰ 88,421 m Rv = 2000 m, tz = 6,047 m, 

      yv = 0,009 m 

26,850 390 602,201 m n. m. KÚ 

   

2.4. Železniční svršek 

Při návrhu železničního svršku lze po podrobné analýze stavu uvažovat s použitím 

stávajících kolejnic S49 do hlavní i předjízdné koleje. Případně lze přistoupit k použití 

betonových pražců SB5 do předjízdné koleje. Zde je opět třeba zvážit současný stav pražců a 

úsporu nákladů. Podrobný stav těchto prvků ovšem není znám, proto bude níže popsán stav 

při kompletní výměně, stejně tak bude uvažováno při sestavování výkazu výměr. Rozdělení 

pražců v hlavní i předjízdné koleji ,,d“, tj. osově vzdáleny 610 mm. Při návrhu oblouku o 

poloměru menším než 275 m je potřeba zřídit rozšíření rozchod. Toto opatření je navrženo 

v oblouku č. 2 a poloměru R = 200 m, hodnota rozšíření je určena podle následujícího 

vzorce:  

267150


R
u  (mm) 

Po dosazení konkrétního poloměru R = 200 m, je zjištěná následující hodnota: 

mmu

u

75,9

26
200

7150




 

Hodnota rozšíření rozchodu je stanovena na 10 mm. Délka výběhu se dle vzorce: 

uLu  5,0   (m), 
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rovná 5,0 m. Odstupňování je provedeno pomocí úhlových vložek po 2,5 mm na 1 m délky. 

Aby bylo vyhověno požadavku pro zřízení bezstykové koleje, budou v oblouku č. 2 

instalovány pražcové kotvy s četností na každém pražci. Pražcové kotvy budou 

namontovány do střední části pražců, excentricky směrem k vnitřnímu kolejnicovému pásu, 

mimo prostor pěchů strojní podbíječky. 

 

Kolej č. 1 – hlavní, č. 3 – předjízdná 

Kolejnice   49 E1 

Pražce    Betonové B03 

Svěrky    Vossloh Skl 14 

Vrtule    R1 

Podložka pod patu kolejnice Ws 7 

Úhlová vodící vložka  Wfp 14K 

Kolejové lože   frakce 31,5/63 mm, tl. 350 mm pod pražcem 

 

Kolej č. 3 – manipulační, kusá 

Složení železničního svršku koleje č. 3 bude zachováno z původního stavu, pouze dojde k 

výškovému a směrovému napojení na nový stav. 

Prefabrikované železobetonové námezníky jsou umístěny v osové vzdálenosti 3,75 m mezi 

rozbíhajícími se kolejemi. Za výhybkou č. 2 je v km 26,665 376 umístěna výkolejka 

z důvodu ochrany dopravních kolejí před ujetím vozů z kusé koleje. 

V rámci rekonstrukce dojde ke snesení výhybek č. 3 a 4, výhybky č. 1, 2, 3 budou kompletně 

vyměněny. Nové výhybky budou položeny na betonové výhybkové pražce s žebrovými 

podkladnicemi a pružným upevněním Vossloh. Bližší popis výhybek je uveden v příloze 

č. 2. Tabulka výhybek. Otevřené kolejové lože v km 26,022 – 26,263 123 je z levé strany ve 

směru staničení ohraničeno stěnou příkopové zídky ve vzdálenosti 2,280 m od osy koleje. 

v km 26,263 123 – 26,269 123 přechodí otevřené kolejové lože v zapuštěné. Tato změna je 

uskutečněna ve vzdálenosti 5 m od výhybky č. 3, na délce 6 m. Vnější svahy ve vzdálenosti 

1,70 m od osy koleje jsou zhutněny ve sklonu 1:1,25. Na požadovanou šířku volného 

schůdného a manipulačního prostoru (vzdálenost vnější hrany drážní stezky od osy koleje 

3,0 m) bude kolejové lože doplněno zásypem štěrku frakce 8/16 se sklonem vnějšího svahu 

1:1,5. Případně ve stísněných poměrech je využito horní hrany poklopu příkopového žlabu, 

který doplňuje drážní stezku na požadované 3,0 m. V km 26,652 041 přechází zapuštěné 

kolejové lože do skalního zářezu. 
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2.5. Železniční spodek 

2.5.1 Konstrukce železničního spodku 

Vzhledem k minimálním dostupným podkladům pro návrh a posouzení železničního spodku 

je řešen pouze v minimálním, orientačním rozsahu, který souvisí zejména s obnovou 

odvodnění. Informace o materiálech a deformační odolnosti tělesa železničního spodku 

nejsou známy, z těchto důvodu je navrhnuta pouze minimální tloušťka konstrukční vrstvy 

0,15m ze štěrkodrti frakce 0/32mm. Při pochůzce nebyly zjištěny jakékoliv vady koleje, 

které by naznačovaly poruchu únosnosti zemního tělesa. Dostatečné únosnosti podloží by též 

mohla přispět poloha této stanice, jelikož se vyskytuje v oblasti s kvalitními horninami. Dle 

geologické mapy ČR je toto území tvořeno velmi kvalitními starohorními až prvohorními 

metamorfity jako jsou svorové ruly, pararuly a migmatity. Pláň tělesa železničního spodku je 

v celé délce vodorovná, zemní pláň koleje č. 1 je v úseku od km 26,022 000 do km 

26,264 123 ve střechovitém sklonu 5% vyspádována do levého příkopového žlabu, případně 

příkopu v km 26,269 123 až 26,314 652. Na opačné straně je těleso na svahu. V km 26,314 

652 je změna příčného sklonu zemní pláně, bude vyspádována jednostranně 5 % sklonem na 

pravou stranu ve směru staničení. Zpětná změna příčného sklonu zemní pláně nastane v km 

26,616 833. Zemní pláň kolejí č. 2 je v celé délce úseku vyspádována jednostranným 

sklonem 5 % směrem do levého příkopu, popřípadě příkopového žlabu. 

 

2.5.2 Odvodnění 

Odvodnění koleje č. 1 je zajištěno pomocí soustavy otevřených odvodňovacích zařízení i 

pomocí trativodů. Od km 26,022 000 do km 26,264 123 je navrhnut příkopový žlab UCH 1, 

který v km 26,264 123 přechází do příkopové tvárnice TZZ 4a, položené do štěrkového lože 

tl. 100 mm. Ta slouží k odvodnění koleje č. 1 až do km 26,341 562. Dále je voda až do km 

26,387 962 odváděna příčným sklonem zemní pláně na přilehlý svah. Od km 26,687 962 je 

navrhnut podélný trativod, díky němuž je zajištěno odvodnění koleje až do km 26,616 825. 

V km 26,553 401 je navrhnuto svodné potrubí, jež odvádí vodu z trativodu na svah mimo 

drážní těleso. V místech skalního zářezu je příkopový žlab napojen na současnou konstrukci 

odvodnění. Odvodnění koleje č. 2 je v celé délce vyřešeno pomocí na sebe navazujících 

otevřených odvodňovacích zařízeních.  

Popis odvodnění koleje č. 1 

Na začátku odvodnění koleje č. 1 jsou použity betonové prefabrikáty, jedná se o příkopové 

žlaby UCH 1, které jsou navrženy vzhledem k stísněným poměrům, jež se zde nacházejí. 
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Příkopové žlaby budou opatřeny poklopy UC. Dále budou použity příkopové tvárnice 

TZZ 4a. Příkopové žlaby budou uloženy na podkladní beton C12/15, tloušťky 150 mm, 

příkopové tvárnice na podkladní vrstvu ze štěrkodrti tl. 100 mm. Příkopové žlaby budou na 

vnější straně zasypány propustným materiálem ve sklonu 5:1 do hloubky spodní hrany 

spodních odvodňovacích otvorů. V nejnižší úrovni spodních odvodňovacích otvorů bude 

položena geotextilie ve sklonu 5 % směrem dovnitř žlabu. Prostor pod geotextilií bude 

vyplněn výsivkou fr 0/4 mm. Svahy u příkopových tvárnic budou vzhledem ke stabilitě 

opatřeny polovegetačními tvárnicemi TBX 29-60. Úsekové rozvržení příkopových tvárnic a 

žlabů je uvedeno v následujícím přehledu. 

            hloubka dna     vzdálenost osy  

Staničení km popis prvku pod niveletou TK sklon  odvodnění od osy koleje 

26,022 000 příkopový žlab UCH1 1,399 m - 25,17 ‰ 2,715 m  

26,264 123 přechod 1,399 m -16,57 ‰ 2,715 m 

 UCH1 – TZZ4a 

26,269 123 příkopová tvárnice 1,399 m -10,69 ‰ 4,947 m 

 TZZ 4a 

26,616 833 Příkopový žlab UCH0 1,199 m - 2,68 ‰ 2,715 m 

26,652 064 Napojení na stávající 1,199 m 

 odvodnění 

 

Popis odvodnění koleje č. 1 - trativod  

Trativod je navrhnut v km 26,387 962 – 26,616 825, popis skladby: 

 Štěrkový zásyp frakce 11/16 mm 

 Trativodní roura HD-PE DN 150 mm 

 Lože štěrkodrti 0/32 tl. 100 mm 

 Filtrační geotextilie 400 g/m2 

Šířka rýhy trativodu je 0,45 m a hloubka jejího dna min 0,40 m pod úrovní zemní pláně a 

současně min 1,20 m pod úrovní nivelety koleje z důvodů požadavku na minimální hloubky 

HD-PE trubky pod niveletou koleje. Trativodní trubka je navržena průměru DN 150 mm 

s minimálním sklonem 5 ‰. Celá konstrukce trativodu bude obalena geotextilií. Umístění 

podélných trativodů viz níže. 
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Trativod č. 1 – umístění vpravo od koleje č. 1 

Staničení km sklon hloubka pod niveletou popis 

26,387 962 - 5,0 ‰ - 1,204 m vrcholová šachta 

26,430 358 - 5,0 ‰ - 1,333 m kontrolní šachta 

26,468 399 - 5,0 % - 1,467 m kontrolní šachta 

26,500 044 - 5,0 ‰ - 1,579 m kontrolní šachta 

26,533 734 - 5,0 ‰ - 1,697 m kontrolní šachta 

26,553 401 - 5,0 ‰ - 1,767 m přípojná šachta do svodného 

   potrubí 

 

Trativod č. 2 – umístění vpravo od koleje č. 3 

Staničení km sklon hloubka pod niveletou popis 

26,553 779 + 5,0 ‰ - 1,792 m přípojná šachta do svodného 

   potrubí 

26,585 218 + 5,0 ‰ - 1,586 m kontrolní šachta 

26,616 825  - 1,380 m vrcholová šachta 

Svodné potrubí – skladba: 

 Zhutněná zemina, nepropustná, nenamrzavý 

 Obetonávka tl. 100 mm; beton C12/15 

 Roura HD-PE DN 250 mm 

 Podbetonávka tl. 50 mm; beton C12/15 

 podkladní vrstva štěrkodrti 0/32 tl. 100 mm 

Začátek svodného potrubí je umístěn mezi kolejemi č. 3 a 5. 

Staničení km sklon hloubka pod niveletou popis 

26,553 401 5 ‰ -1,767 připojení trativodu č. 1  

26,553 779 5 ‰ -1,792 připojení trativodu č. 2  

Popis odvodnění koleje č. 2  

            hloubka dna     vzdálenost osy  

Staničení km popis prvku pod niveletou TK sklon  odvodnění od osy koleje 

26,314 652 příkopová 1,392 m - 2,31 ‰ 4,947 m  

 tvárnice TZZ 4a 

26,485 703 přechod  
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 TZZ 4a – UCH0 1,210 m - 2,31 ‰ 4,947 m 

26,491 202 příkopový žlab UCH0 1,199 m - 1,50 ‰ 2,715 m 

26,616 809 příkopový žlab UCH0 1,199 m - 2,68 ‰ 2,715 m 

26,652 064 Napojení na stávající  1,199 m 

 odvodnění 

   

2.5.3 Nástupiště, rampy 

Ve stanici je navrženo jedno oboustranné poloostrovní nástupiště s délkou nástupní hrany 

175 m. Nástupiště se nachází mezi kolejemi č. 1 a 2 ve staničení od km 26,397 562 do km 

26,576 053. Vzdálenost nástupní hrany od osy koleje je 1,68 m, výška nástupní hrany nad 

temenem kolejnice 0,55 m. Vzhledem ke stísněným poměrům se jedná o nástupiště 

jazykové. Na konci nástupiště dochází k zúžení, v km 26,564 670 ze šířky 4,300 m, na šířku 

3,200 m v km 26,576 053. 

Navržená konstrukce nástupiště: 

 Konzolová deska KS 145-Z 

 Cementová malta MC10 tl. 10 mm 

 Nástupištní tvárnice Tischer B 

 Cementová malta MC10 tl. 10 mm 

 Úložný blok U 85 

 Podkladní beton C12/15, tl. 75 mm 

 Štěrkodrť min. tl. 150 mm 

Nástupiště je v příčném sklonu 2 % směrem do kolejiště. Prostor mezi konzolovými deskami 

je doplněn zámkovou dlažbou tl. 80 mm. Vzhledem k jazykovému typu nástupiště má 

zámková dlažba uložena s proměnnou šířkou vždy tak, aby byla zajištěna celistvá zpevněná 

plocha nástupiště dané šířky. Konstrukce zadlážděné části: 

 Zámková dlažba Uni-Dekor tl. 80 mm 

 Štěrk frakce 4/8 max. tl. 400 mm 

 Zhutněná drť tl. min. 180 mm 

 Zhutněný nenamrzavý materiál 
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Příchod na nástupiště je řeše úrovňové pomocí centrálního přechodu v km 26,527 616, na 

jehož konstrukci bude použit systém pedeSTRAIL tvořený osmi vnějšími a čtyřmi vnitřními 

panely, celková šířka přechodu je 3,600 m. 

V km 26,474 973 – km 26,490 093 se v současném stavu nachází nákladiště s délkou 

nakládací rampy přibližně 15,0 m. Nákladiště je umístěno na straně přilehlé k výpravní 

budově. Nákladiště je zřejmě využíváno pouze minimálně a není žádoucí se zabývat jeho 

rozsáhlejší rekonstrukcí. Předpokládá se s napojením stávající manipulační koleje na nový 

stav pouze podbitím. S rozsáhlejšími pracemi se neuvažuje ani v případě úpravy volné 

skládky, či příjezdové komunikace k nákladišti. 

2.5.4 Stavby železničního spodku 

Km 26,402 576 – stávající propustek DN800 (evid. km 26,399). Tento propustek je značen 

 v podkladech JŽM. Při obhlídce bylo zjištěno, že je v nevyhovujícím 

 technickém stavu. Čelo propustku na severní straně bylo bez viditelných 

 závad, ovšem světlá výška 0,80 m na délce propustku není v žádném 

 případě dodržena. Pravděpodobně došlo ke zřícení klenby v místech 

 zvýšeného dynamického namáhání při průjezdu vlaku. Čelo na jižní 

 straně nebylo nalezeno, s velkou pravděpodobností zasypáno. 

Km 26,574 485 – 26,646 123 – obkladní zeď výšky 1,5 m, po pravé straně hlavní koleje ve 

   směru staničení, bez patrných viditelných závad. 

Km 26,646 123 – 26,772273 – obkladní zeď proměnné výšky 1,5 – 4,0 m, po pravé straně 

   hlavní koleje ve směru staničení, místy absence zdi,  

   obnažená skála 
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3. Závěr 
Předmětem této práce bylo řešení rekonstrukce železniční stanice Horní Lipová v souvislosti 

se splněním platných norem a předpisů. Mezi priority patřilo zřízení nástupiště, které splňuje 

požadavky Vyhlášky 398/2009 Sb, pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu 

a orientace. Dalšími požadavky bylo ověření směrových a výškových parametrů, případně 

jejich úprava, aby vyhověly současným normám. Byly navrřeny změny, které umožňují 

zvýšení rychlosti na 50 km/h. Dále došlo s prodloužení nástupních hran, užitečných délek 

kolejí a vybudování nového, funkčního odvodnění. 

 

 

V Brně dne 17. 11. 2014 

          
        …………………………….. 

                 Podpis 
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Výkaz výměr – železniční stanice Horní Lipová 

Železniční svršek 

 1. Kolej 

 2. Drobné kolejivo 

 3. Výhybky 

 4. Kolejové lože 

 

Železniční spodek 

 1. Konstrukční vrstva 

 2. Odvodnění 

 3. Nástupiště, centrální přechod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Železniční svršek 

Číslo 

položky 
Popis položky 

Měrná 

jednotka 
Výměra 

  1. Železniční svršek - kolej     

1 Pokládka svršku S49, kolejnice 49 E1 dl. 25 m ks 58 

2 Pokládka svršku S49, bet. pražce B03 rozdělení "u" (610 mm) ks 375 

3 Vytrhání koleje s dřevěnými pražci m 894 

4 Osazení pražcových kotev ks 91 

5 Vytrhání koleje s betonovými pražci m 170 

  2. Železniční svršek - drobné kolejivo     

6 Pružné svěrky Skl 24 ks 3573 

7 Vrtule R1 ks 3573 

8 Podložka pod patu kolejnice Ws 7 ks 1786 

9 Úhlová vodící vložka Wfp 14K ks 3573 

  3. Železniční svršek - výhybky   

10 Snesení výhybky J S49-1:9-300,L,p,d ks 2 

11 Snesení výhybky J S49-1:9-300,P,l,d ks 1 

12 Snesení výhybky J S49-1:9-190,L,l,d ks 1 

13 Snesení výhybky J S49-1:9-300,,p,d ks 1 

14 Položení výhybky J49-1:11-300,L,p,b ks 1 

15 Položení výhybky J49-1:9-190,L,l,b ks 1 

16 Položení výhybky J49-1:9-300,P,p,b ks 1 

  4. Železniční svršek - kolejové lože     

17 Odstranění kolejového lože m3 1687 

18 Rozprostření nového kolejového lože frakce 31,5/63 m3 1312 

19 Štěrk frakce 4/16 m3 34 

20 Štěrk frakce 8/16 m3 198 

 

 

 

 

 



Železniční spodek 

Číslo 

položky 
Popis položky 

Měrná 

jednotka 
Výměra 

  1. Železniční spodek - konstrukční vrstva     

1 Rozprostření konstrukční vrstvy, štěrkodrť frakce 0/32  m3 1508 

  2. Železniční spodek - odvodnění     

2 Štěrk frakce 11/16 pro zásyp trativodní rýhy m3 63 

3 Trativodní roura HD-PE DN 150 mm m 231 

4 Filtrační geotextílie m2 812 

5 Štěrkodrť frakce 0/32 m3 20 

6 Podkladní beton C12/15 m3 71 

7 Příkopové žlaby UCH 1 ks 95 

7 Příkopové žlaby UCB 0 ks 62 

8 Poklop na příkopové žlaby UC ks 471 

9 Příkopové tvárnice TZZ 4a ks 698 

10 Výsivka frakce 0/4 m3 69 

11 Polovegetační tvárnice TBX 29-60 ks 1045 

12 Svodné potrubí HD-PE DN 250 mm m 28 

13 Trativodní šachta plastová ks 9 

  3. Železniční spodek - nástupiště, centrální přechod     

14 Odstranění stávajícího nástupiště m 215 

15 Konzolová deska KS 145-Z ks 353 

16 Cementová malta MC10 m3 2 

17 Nástupištní tvárnice TISCHER B ks 706 

18 Úložný blok U85 ks 355 

19 Podkladní beton C12/15 m3 22 

20 Zámková dlažba UniDEKOR, tl. 80 mm m2 255 

21 Nástupištní přístřešek ks 1 

22 Celopryžový panel pedeSTRAIL vnitřní ks 4 

23 Celopryžový panel pedeSTRAIL vnější ks 8 

24 Zhutněný nenamrzavý materiál m3 304 

25 Štěrk frakce 4/8 m3 102 

 

 


