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Abstrakt  
Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Krahulov tak, aby umožňovala 
přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V souvislosti se změnou 
nástupišť byla vyřešena úprava kolejiště a odvodnění při zachování napojení na přilehlé 
vlečky.  
  
Klí čová slova 
Železniční stanice, rekonstrukce, nástupiště, odvodnění, výhybky, geometrické parametry 
koleje.  
  
  
  
Abstract 
The aim of the diploma thesis is the reconstruction of the railway station Krahulov in aim to 
fulfil the requirements for people with limited mobility. In connection with the change of the 
platform was resolved adjustment rails and drainage while maintaining a connection to an 
adjacent sidings.  
  
Keywords 
Railway station, reconstruction, platforms, drainage, switches and crossings, track alignment.  
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1 Úvod, zadání, podklady 

1.1 Úvod 
 

Tématem diplomové práce je návrh rekonstrukce železniční stanice Krahulov, která se nachází 

v kraji Vysočina mezi obcemi Třebíč a Okříšky. Jedná se o mezilehlou stanici bez elektrifikace na trati 

č. 322C (Brno – Jihlava) dle tabulek traťových poměrů (trať č. 240 podle úředního jízdního řádu 

osobní dopravy pro cestující). Důvodem rekonstrukce je vložení nástupiště respektující platnou 

legislativu  a umožňující přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

1.2 Zadání 
Návrh rekonstrukce železniční stanice Krahulov byl vypracován tak, aby nástupiště respektovala 

platnou legislativu a umožňovala přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

V souvislosti se změnou nástupišť byla vyřešena úprava kolejiště a odvodnění. Návrh rekonstrukce 

respektuje napojení stávajících vleček. Navrženo je zvýšení traťové rychlosti pro hlavní kolej ze 60 

km/h na 70 km/h. Dále byl vypracován výkres nástupiště, rozpočet a navrhnuta technologie prací. 

1.3 Podklady 
Jako podklady pro vypracování  byla použita jednotná železniční mapa, přehled výhybek ve 

stanici a statigraficky vymezené výpisy geologické dokumentace archivních vrtů poskytnuté Českou 

geologickou službou. 

 

2 Stávající stav 

2.1 Základní údaje 
Železniční stanice Krahulov leží na celostátní železniční trati č. 322C Brno – Jihlava v km 56,149 

mezi železničními stanicemi Třebíč a Okříšky. Podle povahy práce je to stanice smíšená, po provozní 

stránce je to stanice mezilehlá.  

Do stanice jsou zaústěny dvě vlečky:  

- Vlečka ZZN Třebíč, a.s., odbočuje z koleje č. 1 výhybkou č.11 

- Vlečka DEVON Třebíč, s.r.o., odbočuje z koleje č. 3 výhybkou č.2 na zhlaví 

třebíčském a výhybkou č. 10 na zhlaví okříšském 

Ve staničení 55,467 000 se nachází  železniční přejezd typu PZS3ZLI zabezpečený světelným 

zařízením (č. přejezdu je P3868), který se kříží s komunikací I.třídy č. 23. 

Stanice má 3 dopravní koleje (koleje č. 1, 2 a 3), kolej č. 1 je hlavní, koleje č. 2 a 3 jsou 

předjízdné. Dále má stanice 3 koleje manipulační (koleje č.4, 4a a 6). 

 

Osové vzdálenosti kolejí: 

mezi kolejemi 1-3 5,00 m 

mezi kolejemi 1-2 5,00 m 

mezi kolejemi 2-4 5,00 m 
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Číslo koleje Charakteristika Rychlost [km/h] Užitečná délka [m] 

1 dopravní-hlavní 60 656 

2 dopravní-předjízdná 40 360 

3 dopravní-předjízdná 40 621 

4 manipulační 40 294 

4a zvláštního určení-odvratná 40 28 

6 manipulační-kusá 40 84 

 
 Stanice je dále vybavena dvěma nástupišti se zpevněnou nástupní hranou s přístupem 
v úrovni. 

Nástupiště č. Kolej č. Začátek [km] Konec [km] Délka [m] Konstrukce nástupiště 

1 2 56,046 56,254 208 Zvýšené zpevněné, jednostranné 

2 1 56,095 56,199 104 Zvýšené zpevněné, jednostranné 

 

2.2 Směrové poměry 
Informace o stávajících směrových poměrech byly získány z jednotné železniční mapy, 

přehledu výhybek ve stanici a z osobní prohlídky stanice. Před rekonstrukcí stanice doporučuji 

geodetické zaměření prostorové polohy koleje a přilehlého terénu. 

2.2.1 Kolej 1 
DOPRAVNÍ-HLAVNÍ, 60 km/h 

km 55,460 ZÚ, přímá dl. 29m  
km 55,489 ZP, Lk=28m; kubická parabola 
km 55,517 ZO, R=400m; V=60km/h; D=50mm; I=57mm; do=35m 
km 55,552 KO, Lk=28m; kubická parabola 
km 55,580 KP, přímá dl. 3m 
km 55,583 ZV1, přímá větev výhybky 1 (JT-6°-200-I,P,p,d) 
km 55,613 KV1=ZV2, přímá větev výhybky 2 (JT-6°-200-II,L,l,d) 
km 55,640 KV2, přímá, dl. 5m 
km 55,645 ZP, Lk=23m; kubická parabola 
km 55,668 ZO, R=425m; V=60km/h; D=41mm; I=59mm; do=214m 
km 55,882 KO, Lk=23m; kubická parabola 
km 55,905 KP, přímá dl. 384m 
km 56,289 ZO, R=1000m, V=60km/h; D=0mm; I=43mm; do=43m 
km 56,332 KO, přímá dl. 4m 
km 56,336 KV9, přímá větev výhybky 9 (JT-6°-200-II,L,l,d) 
km 56,363 ZV9=KV10, přímá větev výhybky 10(JT-6°-200-II,P,p,d) 
km 56,390 ZV10=KV11, přímá větev výhybky 11(JT-6°-200-I,L,p,d) 
km 56,420 ZV11, přímá dl. 3m 
km 56,423 ZP, Lk=30m; kubická parabola 
km 56,453 ZO, R=513m; V=60km/h; do=248m 
km 56,701 KO, Lk=50m; kubická parabola 
km 56,751 KP, přímá dl. 29m 
km 56,780 KÚ 
 

2.2.2 Kolej 2a 
DOPRAVNÍ-PŘEDJÍZDNÁ, 40 km/h 

km 55,583 ZÚ= ZV1, pravá větev výhybky 1 (JT-6°-200-I,P,p,d) 
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km 55,613 KV1, přímá dl. 14m 
km 55,627 ZO, R=300m; V=40km/h; D=0mm; I=63mm; do=25m 
km 55,652 KO, přímá dl.6m 
km 55,658 ZO, R=450m; V=40km/h; D=0mm; I=42mm; do=242m 
km 55,900 KO, přímá dl. 12m 
km 55,912 ZV4=KÚ 
 

2.2.3 Kolej 2 
DOPRAVNÍ-PŘEDJÍZDNÁ, 40 km/h 

km 55,912 ZÚ=ZV4, přímá větev výhybky 4 (JT-6°-200-II,P,p,d) 
km 55,939 KV4, přímá dl. 354m 
km 56,293 ZO, R=300m; V=40km/h; D=0mm; I=63mm; do=21m 
km 56,314 KO, přímá dl. 22m 
km 56,336 KV9, levá větev výhybky 9 (JT-6°-200-II,L,l,d) 
km 56,363 ZV9=KÚ 
 

2.2.4 Kolej 3 
DOPRAVNÍ-PŘEDJÍZDNÁ, 40 km/h 

km 55,613 ZÚ=ZV2, levá větev výhybky 2 (JT-6°-200-II,L,l,d) 
km 55,640 KV2, přímá dl. 7m 
km 55,647 ZV3, pravá větev výhybky 3 (JS49-1:9-300, P,l,d) 
km 55,680 KV3 
 neznámé parametry 
km 56,299 KV8, levá větev výhybky 8 ((JS49-1:9-300, L,p,d) 
km 56,332 ZV8, přímá dl. 31m 
km 56,363 KV10, pravá větev výhybky 10(JT-6°-200-II,P,p,d) 
km 56,390 ZV10=KÚ 
 

2.2.5 Kolej 4 

MANIPULAČNÍ, 40 km/h 

km 55,912 ZÚ=ZV4, pravá větev výhybky 4 (JT-6°-200-II,P,p,d) 
km 55,939 KV4, přímá dl. 12m 
km 55,951 KV5, pravá větev výhybky 5 (JT-6°-200-II,P,p,d) 
km 55,978 ZV5, přímá dl. 314m 
km 56,292 KV6, přímá větev výhybky 6 (JT-7°-200-I,L,p,d) 
km 56,321 ZV6= KV7a/b, křižovatková výhybka 7a/b (CS49-1:9-190,l,d) 
km 56,347 BO7a/b, křižovatková výhybka 7a/b (CS49-1:9-190,l,d) 
km 56,365 KV7a/b, přímá dl. 25m 
km 56,390 KV11, levá větev výhybky 11 (JT-6°-200-I,L,p,d) 
km 56,420 ZV11=KÚ 
 

2.2.6 Kolej 4a 
ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ-ODVRATNÁ, 40 km/h 

km 55,978 ZÚ=ZV5, přímá větev výhybky 5 (JT-6°-200-II,P,p,d) 
km 55,951 KV5, přímá dl. 31m 
km 55,920 KK=KÚ, zarážedlo kolejnicové 
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2.3 Sklonové poměry 
Uvažovaný výškový systém je Balt po vyrovnání. Nadmořská výška a průběh stávající nivelety 

temene kolejnice byly určeny z jednotné železniční mapy.  

km 55,460 ZÚ, 484,348 m n.m., sklon -2,6‰, dl. 185m 
km 55,645 LN, 483,871 m n.m., sklon -0,32‰, dl. 89m, Rv=5000m, tz=5,688m, yv=0,003m 
km 55,734 LN, 483,842 m n.m., sklon -2,2‰, dl. 598m, Rv=5000m, tz=4,707, yv=0,002m 
km 56,332 LN, 482,520 m n.m., sklon -1,735‰, dl. 154m, Rv=5000m, tz=1,123, yv=0,000m 
km 56,484 LN, 482,252 m n.m., sklon 0‰, dl. 186m, Rv=5000m, tz=4,399, yv=0,002m 
km 56,667 LN, 482,252 m n.m., sklon +0,3‰, dl. 275m, Rv=5000m, tz=0,749, yv=0,000m 
km 56,780 KÚ 
 

2.4 Železniční svršek 
Železniční svršek ve staničních kolejích je různých soustav a odpovídá předešlým 

rekonstrukcím a opravám. Při osobní prohlídce byly viděny například pražce typu SB 5, SB 8, pražce 

dřevěné, kolejnice typu S49 a tvaru T. 

Výhybky vložené ve stanici a na vlečkách jsou stupňové, ale i poměrové soustavy. 

2.4.1 Tabulka stávajících výhybek 

Číslo 
výhybky 

Číslo 
koleje 

Staničení 
[km] 

Druh Svršek 
Poměr, 

poloměr 
Směr 

Poloha 
výměníku 

Druh pražce 

1 1 55,583 J T 6°-200-I P p d 

2 1 55,613 J T 6°-200-II L l d 

3 3 55,647 J S49 1:9-300 P l d 

4 2 55,912 J T 6°-200-II P p d 

5 4 55,978 J T 6°-200-II P p d 

6 4 56,321 J T 7°-200-I L p d 

7a/b 4 56,347 C S49 1:9-190  l d 

8 3 56,332 J S49 1:9-300 L p d 

9 1 56,363 J T 6°-200-II L l d 

10 1 56,390 J T 6°-200-II P p d 

11 1 56,420 J T 6°-200-I L p d 

Staničení stávajících výhybek odpovídá podkladům, ve kterých bylo uvedeno staničení s přesností 

pouze na celé metry. 
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3 Navrhovaný stav 

3.1 Návrh nového dopravního schématu 
Rekonstrukce stanice je navržena v úseku od staničení km 55,460 763 do staničení km 56,780 

449 na trati Brno – Jihlava. Začátek a konec úseku byl zvolen tak, aby dle podkladů ležel ve stávajících 

přímých, které tvoří tečny ke směrovým obloukům. Bylo snahou, aby navrhované řešení bylo co 

nejekonomičtější, ale zároveň efektivní.   

Dispoziční řešení stanice vychází z požadavků zadání. Kolej č. 2 respektuje stávající polohu, 

kolej č. 1 bude odsunuta tak, aby mezi kolejemi č. 1 a 2 byla osová vzdálenost 7,640 m pro vložení 

nástupiště. Před třebíčským zhlavím a za zhlavím okříšským bude hlavní traťová kolej pouze upravena 

směrově a výškově podbitím. 

Kolej č. 3 bude zrušena.  

Kolej č. 4 bude pouze upravena směrově a výškově podbitím. Dojde však k výměně stupňových 

výhybek 4 a 5 na výhybky poměrové. 

Mezi kolejemi č. 1 a 2 bude zřízeno poloostrovní nástupiště délky 150 m s bezbariérovým 

přístupem. 

Ve stanici bude navržena rekonstrukce železničního spodku a odvodnění. 

Dojde ke zvýšení traťové rychlosti na hlavní koleji ze 60 km/h na 70 km/h. 

 

Celé navrhované řešení vychází z předpokladu, že napojení vleček DEVON a ZZN zůstane 

zachováno. Poloměr oblouku R1=428,3 m v traťové koleji je navržen tak, aby při nedostatku převýšení 

I = 100 mm bylo převýšení koleje D = 35 mm. Tím pádem je při mezní délce přechodnic Lk=20,000 m 

součinitel sklonu vzestupnice rovnen 8,16.V a dle ČSN 73 6360-1 části 8.4.3. o vzájemné poloze 

výhybek a vzestupnic nemusí být vzdálenost mezi koncem vzestupnice a výměnovým stykem výhybky 

č. 1 vzdálenost c1 = 0,15.V. Před výměnovým stykem výhybky č. 1 je mezipřímá o délce 6,000 m, což 

je sice minimální hodnota délky mezipřímé pro dopravní kolej č. 2, ale díky této úpravě lze zřídit 

odbočení do koleje č. 2 ještě před odbočením na vlečku DEVON (navrhovaný stav tak respektuje stav 

současný) a vyhnuli jsme se řešení s obloukovou výhybkou v převýšení. Za výhybkou č. 2 následuje 

v koleji č. 1 mezipřímá o délce 7,135 m, která vyhovuje již zmíněné podmínce v části 8.4.3. kdy mezi 

vzestupnicí a koncovým stykem výhybky musí být vzdálenost c2 = 0,10V, pokud je sklon vzestupnice 

strmější než 1:8V. První vzestupnice u oblouku za výhybkou č. 2 v hlavní koleji má součinitel sklonu 

6,4.V, což odpovídá sklonu 1:448, který odpovídá podmínce, že sklon nemá být větší než 1:445. 

Poloměr oblouku byl volen tak, aby při převýšení D =  46 mm byl nedostatek převýšení I = 100 mm a 

zároveň, aby byla délka oblouku co nejkratší. Poté trať pokračuje v přímém směru v délce 366,862 m 

až ke směrovému oblouku o poloměru R = 682 m bez převýšení s nedostatkem převýšení 85 mm. Pak 

traťová kolej postupně přechází přes přímé větve výhybek 1:9-190, 1:9-300 a 1:7,5-190 

s mezipřímými pro společné dlouhé pražce. Za výměnovým stykem poslední výhybky pokračuje přímá 

o délce 10,843 m, na kterou pak navazuje oblouk o poloměru R = 523 m. Bylo třeba oblouk navrhnout 

tak, aby se osa koleje co nejvíce blížila stávající ose ve staničení km 56,459 694 – km 56,464 882, kde 

se nachází železniční most.  Navrhované převýšení oblouku D = 35 mm je opět volené tak, aby bylo 

možné využít přechodnic o délce Lk = 20,000 m a zároveň součinitel sklonu vzestupnic byl větší než 

8.V. 



 - 9 - 

3.2 Označení a určení kolejí 
Číslo koleje Charakteristika Rychlost [km/h] Užitečná délka [m] 

1 dopravní-hlavní 70 673 

2 dopravní-předjízdná 50 381 

4 manipulační 40 294 

4a manipulační-odvratná 40 28 

6 manipulační-kusá 40 84 

  

3.3 Směrové poměry 

Souřadný systém souřadnic vytyčovacích bodů je lokální s počátkem ve výměnovém styku 

výhybky č.1. Kladná osa x je umístěna do koleje č.1 ve směru staničení. Staničení je vztaženo ke koleji 

č. 1. 

3.3.1 Kolej 1  
 

DOPRAVNÍ-HLAVNÍ, 70 km/h 

 

km 55,460 763 ZÚ, přímá dl. 30,117m (začátek navržené směrové a výškové úpravy) 
km 55,490 880 ZP, n=8,16V; Lk=20,000m; A=93; m=0,039; T=43,359m; klotoida 
km 55,510 880 ZO, R=428,3m; V=70km/h; D=35mm; I=100mm; alfas=9,8961g; do=46,578m 
km 55,557 459 KO, n=8,16V; Lk=20,000m; A=93; m=0,039; T=43,359m; klotoida 
km 55,577 459 KP, přímá dl. 6,000m (konec navržené směrové a výškové úpravy) 
km 55,583 459 ZV1, přímá větev výhybky 1 (J49-1:9-300,P,l,b) 
km 55,616 690 KV1, přímá dl. 3,640m 
km 55,620 330 ZV2, přímá větev výhybky 2 (J49-1:7,5-190-I,L,l,b) 
km 55,648 950 KV2, přímá dl. 7,135m 
km 55,656 085 ZP, n=6,40V; Lk=20,608m; A=90; m=0,045; T=124,572m; klotoida  
km 55,676 693 ZO, R=396,03m; V=70km/h; D=46mm; I=100mm; alfas=35,7261g; do=195,842m 
km 55,872 534 KO, n=10,00V; Lk=32,200m; A=113; m=0,109; T=130,143m; klotoida 
km 55,904 734 KP, přímá dl. 366,862m 
km 56,271 596 ZO, R=682m, V=70km/h; D=0mm; I=85mm; alfas=3,3663; do=36,063m 
km 56,307 658 KO, přímá dl. 17,622m 
km 56,325 360 KV9, přímá větev výhybky 9 (J49-1:9-190,P,p,b) 
km 56,352 499 ZV9, přímá dl. 3,640m 
km 56,356 139 KV10, přímá větev výhybky 10(J49-1:9-300,L,p,b) 
km 56,389 370 ZV10, přímá dl. 1,850m 
km 56,391 220 KV11, přímá větev výhybky 11(J49-1:7,5-190-I,L,p,b) 
km 56,419 840 ZV11, přímá dl. 10,843m 
km 56,430 682 ZP, n=8,16V; Lk=20,000m; A=102; m=0,032; T=152,570m; klotoida 
km 56,450 682 ZO, R=523m; V=70km/h; D=35mm; I=76mm; alfas=33,8833g do=258,360m (začátek 
navržené směrové a výškové úpravy) 
km 56,709 043 KO, n=8,16V; Lk=20,000m; A=102; m=0,032; T=152,570m; klotoida 
km 56,729 043 KP, přímá dl. 51,406m 
km 56,780 449 KÚ (konec navržené směrové a výškové úpravy) 
 

 



 - 10 - 

3.3.2 Kolej 2a 
 

DOPRAVNÍ-PŘEDJÍZDNÁ, 50 km/h 

 
km 55,583 459 ZÚ= ZV1, pravá větev výhybky 1 (J49-1:9-300,P,l,b) 
km 55,616 690 KV1, přímá dl. 10,828m 
km 55,627 349 ZO, R=300m; V=50km/h; D=0mm; I=99mm; alfas=4,6368g; do=21,850m 
km 55,648 801 KO, přímá dl.12,451m 
km 55,661 252 ZO, R=450m; V=50km/h; D=0mm; I=66mm; alfas=33,3182; do=235,513m 
km 55,901 116 KO, přímá dl. 12,192m 
km 55,913 313 ZV4=KÚ 
 

3.3.3 Kolej 2 
 

DOPRAVNÍ-PŘEDJÍZDNÁ, 50 km/h 

 
km 55,913 313 ZÚ=ZV4, přímá větev výhybky 4 (J49-1:9-190,P,p,b) 
km 55,940 418 KV4, přímá dl. 367,406m 
km 56,308 226 ZO, R=300m; V=50km/h; D=0mm; I=99mm; alfas=3,6784g; do=17,334m 
km 56,325 500 KO, přímá dl. 30,930m 
km 56,356 139 KV10, levá větev výhybky 10 (J49-1:9-300,L,p,b) 
km 56,389 370 ZV10=KÚ 
 
 

3.3.4 Kolej 4 
 

MANIPULAČNÍ, 40 km/h 

napojena na stávající stav (navržena směrová a výšková úprava) 

 
km 55,913 313 ZÚ=ZV4, pravá větev výhybky 4 (J49-1:9-190,P,p,b) 
km 55,940 418 KV4, přímá dl. 12,046m 
km 55,952 283 KV5, pravá větev výhybky 5 (J49-190,P,l,b) 
km 55,979 358 ZV5, přímá dl. 314,181m 
km 56,293 946 KV6, přímá větev výhybky 6 (JT-7°-200-I,L,p,d), konec navržené směrové a výškové 
úpravy, navázání na stávající stav 
 
km 56,322 959 ZV6=KV7a/b, křižovatková výhybka 7a/b (CS49-1:9-190,l,d) 
km 56,341 499 BO7a/b, křižovatková výhybka 7a/b (CS49-1:9-190,l,d) 
km 56,359 180=km 0,061 161 KV7a/b, přímá dl. 18,097m, začátek směrové a výškové úpravy 
km 0,041 083 konec směrové a výškové úpravy 
km 0,029 578 KO, R=190m; V=40km/h; I=100mm; alfas=1,4720g; do=4,393m 
km 0,025 185 ZO=KV11, levá větev výhybky 11 (J49-1:7,5-190-I,L,p,b) 
km 0,000 000=km 56,419 840 ZV11=KÚ 
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3.3.5 Kolej 4a 
 

ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ-ODVRATNÁ, 40 km/h 

napojena na stávající stav (navržena směrová a výšková úprava). 

 
km 55,979 358 ZÚ=ZV5, přímá větev výhybky 5 (J49-1:9-190,P,l,b) 
km 55,952 283 KV5, přímá dl. 45,406m 
km 55,906 807 KK=KÚ 
 

3.3.6 Matečná kolej – napojení vlečky DEVON, s.r.o. 
 

Třebíčské zhlaví: 

km 55,620 330 ZÚ=ZV2 levá větev výhybky 2 (J49-1:7,5-190-I,L,l,b) 

km 55,648 950 KV2, přímá dl. 19,992m 

km 55,668 577 ZO, R=360m; V=40km/h; I=53mm; alfas=1,8073g; do=10,220m 

km 55,678 585 KO, přímá dl. 6,579m 

km 55,685 036 KVU1=KÚ 

 

Okříšské zhlaví: 

km 56,352 499 ZÚ=ZV9, pravá větev výhybky 9 (J49-1:9-190,P,p,b) 

km 56,325 462 KV9, přímá dl. 27,399m 

km 56,298 297 ZO, R=190m; V=40km/h; I=100mm; alfas=3,4372g; do=10,258m 

km 56,288 177 KO, přímá dl. 20,639m 

km 56,267 807 KVU8=KÚ 

 

3.3.7 Matečná kolej - napojení vlečky ZZN, a.s. 
 

km 56,419 840 ZÚ=ZV11, levá větev výhybky 11 (J49-1:7,5-190-I,L,p,b) 

km 56,394 729 ZO, R=190m; V=40km/h; I=100mm; alfas=1,4720g; do=4,393m 

km 56,390 431 KO, přímá dl. 11,505m 

km 56,379 930 začátek směrové a výškové úpravy, dl. 20,078m 

km 56,359 180 KÚ= KV7a/b 

3.3.8 Tabulka nových výhybek 

Číslo 
výhybky 

Číslo 
koleje 

Staničení 
[km] 

Druh Svršek 
Poměr, 

poloměr 
Směr 

Poloha 
výměníku 

Druh pražce 

1 1 55,583 459 J 49 1:9-300 P l b 

2 1 55,620 330 J 49 1:7,5-190-I L l b 

4 2 55,913 313 J 49 1:9-190 P p b 

5 4 55,979 358 J 49 1:9-190 P l b 

9 1 56,352 499 J 49 1:9-190 P p b 

10 1 56,389 370 J 49 1:9-300 L p b 

11 1 56,419 840 J 49 1:7,5-190-I L p b 
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3.3.9 Tabulka směrových oblouků 
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3.4 Rozšíření rozchodu 
Rozšíření rozchodu je uvažováno v oblouku č. 7 o poloměru R = 190 m, který se nachází na 

vlečkové koleji č.11. Rozšíření koleje se provede pomocí žebrových podkladnic. 

Rozšíření:   Δu = 7150/R – 26 = 7150/190 -26 = 11,63 = 12 mm 

Délka výběhu: Lu = 0,5*Δu =6 m 

Výběh bude po 3 mm na 1,5 m délky koleje a bude umístěn do přilehlé přímé u kružnicového 

oblouku. 

 

3.5 Sklonové řešení 
Sklonové poměry ve stanici jsou navrženy tak, aby se nová niveleta koleje blížila co nejvíce 

stávajícímu stavu.  
Uváděny jsou výšky nivelety temene kolejnic (dále jen TK). 
Výšky nivelety TK všech rekonstruovaných kolejí jsou na příčných řezech stejné jako v koleji č.1 
Výškový systém je B.p.v. 

3.5.1 Kolej č.1 
Niveleta koleje č. 1 navazuje na niveletu přilehlé traťové koleje ve sklonu 2,6‰. Bylo navrženo 

5 lomů sklonu, u nichž byla snaha je od sebe umístit na požadovanou minimální hodnotu 4V = 280 m. 

To se podařilo až na první lom sklonu, kde není známa délka předchozího úseku o konstantním sklonu 

a na poslední lom sklonu, za kterým by měl být podle podkladů úsek o konstantním sklonu délky 

190,4 m. Nevyhovující délka je způsobena snahou dodržet výškové řešení na železničním mostě 

s přímo pojížděnou mostovkou ve staničení km 56,459 694 – km 56,464 882. Nicméně ČSN 73 6360-1 

tyto výjimky dovoluje. Všechna zaoblení lomů sklonu jsou navržena s poloměrem Rv = 5000 m. 

Maximální zdvih nivelety TK v úseku je 99 mm ve staničení km 55,644 151. Maximální snížení nivelety 

TK v úseku je 1 mm ve staničení km 56,466 570. Výška a sklon nivelety TK na začátku a na konci úseku 

odpovídá původnímu stavu. 

 

staničení    sklon            délka    poloměr      tz           yv           výška nivelety 
ZÚ 55,460 763    -2,60‰          91,695m                         484,348 m n.m. 
LN 55,552 458    -1,49‰        280,000m         5000m   2,802m 0,001m          484,109 m n.m. 
LN 55,832 458    -2,40‰        359,141m         5000m  2,293m    0,001m          483,693 m  n.m. 
LN 56,191 599    -1,99‰        280,001m         5000m  1,025m    0,000m          482,830 m n.m. 
LN 56,471 600    +0,02‰       280,000m         5000m    5,030m     0,003m          482,272 m n.m. 
LN 56,751 600    +0,30‰         28,849m         5000m   0,697m    0,000m          482,277 m n.m. 
KÚ 56,780 449          482,286 m n.m. 

3.5.2 Matečná kolej – napojení vlečky DEVON, s.r.o. 
Třebíčské zhlaví: 

staničení    sklon            délka    poloměr      tz           yv           výška nivelety 
ZÚ 55,620 330       -1,49‰          29,295m                         484,009 m n.m. 
LN 55,649 941       -3,10‰          32,790m         1000m   0,822m 0,000m          483,968 m n.m. 
LN 55,681 791       -0,32‰            3,289m         1000m 1,407m    0,001m          483,859 m n.m. 
KÚ 55,685 036               483,858 m n.m. 
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Okříšské zhlaví: 

staničení    sklon            délka    poloměr      tz           yv           výška nivelety 
ZÚ 56,352 499     +1,99‰         33,680m                         482,509m n.m. 
LN 56,318 960     +1,21‰         27,522m         1000m   0,388m 0,000m          482,576m n.m. 
LN 56,291 656     +2,21‰         24,232m         2000m  1,001m    0,000m          482,609m n.m. 
KÚ 56,267 807              482,663m n.m. 

3.5.3 Matečná kolej – napojení vlečky ZZN, a.s. 
staničení    sklon            délka    poloměr      tz           yv           výška nivelety 
ZÚ 56,419 840     +1,99‰         32,000m                         482,375m n.m. 
LN 56,387 988     +0,51‰         15,001m         2000m   1,477m 0,001m          482,439m n.m. 
LN 56,373 168     +1,74‰         14,159m         2000m  1,226m    0,000m          482,447m n.m. 
KÚ 56,359 180              482,471m n.m. 
 

3.6 Železniční svršek 
V celém rekonstruovaném úseku budou použity kolejnice tvaru 49E1 s pružným 

bezpodkladnicovým upevněním W14 na betonových pražcích B 03 délky 2,4 m a rozdělením „u“. 

Pouze pro napojení vleček budou použity kolejnice S49 s podkladnicemi S4 a svěrkami ŽS4 na 

dřevěných pražcích. Pro železniční svršek kolejí napojujících vlečky se předpokládá použití materiálu 

získaného rozebráním dopravních kolejí ve stanici. 

Bude zřízena bezstyková kolej. 

Kolejové lože bude ze štěrku frakce 31,5/63. Mocnost lože bude 0,35 m pod pražcem. U 

napojení vleček na matečné koleji se kolejové lože provede v mocnosti 0,30 m pod pražcem. 

V kolejích č. 4, 4a a v úsecích kolejí, které jsou upraveny jen směrově a výškově zůstane 

železniční svršek i spodek stávající. Je však doporučeno stávající kolejové lože upravit strojní 

čističkou. 

Svršek ve výhybkách a přilehlých úsecích odpovídá vzorovému listu pro výhybky. 

Ve stanici je navržené zapuštěné kolejové lože. Vzdálenost horní hrany kolejového lože od osy 

krajní koleje jsou 3,00 m se sklonem svahu 1:1,25. Ve vzdálenosti 1700 mm od os kolejí 1 a 2 jsou 

vybudovány stezky ve stanici. Konstrukce stezek je ze štěrku frakce 4/16 tl. 50 mm a z ložní vrstvy 

štěrku frakce 8/16 tl. 100 mm. Širší kolejové lože je vytaženo 5 m před nebo za výhybku a na délce 6 

m je zúženo do šířky v širé trati. V širé trati zůstane kolejové lože bez zásahů. Pro stavbu námezníků 

budou využity železobetonové prefabrikované dílce, které budou umístěny do osové vzdálenosti 

3,75m. Tato vzdálenost se zvětšuje o příslušné rozšíření z poloměru oblouku b.  

 

Rozmístění námezníků: 

námezník výhybky č.:     osová vzdálenost kolejí      vzdálenost od výměnového styku            
1    3,75 m     51,5 m 

2    3,75 m     41,0 m 

4    3,75 m     44,5 m 

5    3,75 m     44,5 m 

9    3,75 m     45,0 m 

10    3,75 m     51,0 m 

11    3,75 m     39,0 m 
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3.6.1 Staničení kolejí s navrženým tuhým upevněním na dřevěných pražcích 
Matečná kolej – napojení vlečky ZZN, a.s.; km  56,391 220 (KV11) - km 56,379 930, délka 12,500 m 

             – napojení vlečky DEVON s.r.o.: km 55,648 950 (KV2) - km 55,678 585 (KO); délka   

30,212 m;  km 56,325 462 (KV9) - km 56,288 177 (KO); délka: 37,679 m 

3.7 Železniční spodek 
Návrh byl proveden dle přílohy 6 a 7 předpisu SŽDC S4 s ohledem na zjištěné geologické složení 

z průzkumných vrtů, které poskytla Česká geologická společnost. 

 

-Podloží tvoří zemina F3 MS (hlína jílovitá, písčitá) 

-Zemina nebezpečně namrzavá 

-Konzistence pevná 

-Vodní režim příznivý 

3.7.1 Návrh pražcového podloží 
- rekonstrukce traťové koleje pro rychlost 70 km/h : E0=20MPa, Epl=40MPa 

- druh tratě: B 

- index mrazu pro Krahulov:  Imn=600˚C∙den 

Vzhledem k neznámé hodnotě modulu přetvárnosti je návrh pražcového podloží posouzen 

pouze pro promrzání. Je volena konstrukční vrstva ze štěrkodrti frakce 0/32 o deformačním modulu 

Edef=80MPa a tloušťce h=0,30 m. Na zemní pláň pod kolejemi č. 1 a 2 se položí výztužná geomříž 

o šířce 5 m při osové vzdálenosti kolejí 7,640 m; o šířce 4,2 m v místě nástupiště. Ve zbylých úsecích 

se provede na šířku celé zemní pláně. Pevnost v tahu geomříže je 50 kN/m. 

 

Promrzání: 

hz,dov = 0,4 m (trať B, nebezpečně namrzavá, příznivý režim) 

hpr = 0,045 ∙ √ Imn  = 1,102m 

hpr = 1,055m 

hk = 0,55 m 

hšp = h1∙λšp/λ1 = 0,3*2,3/2 = 0,345 m 

 

hpr = 1,102m ≤ 0,55 + 0,345 + 0,4 = 1,295 m  VYHOVUJE 

 

3.7.2 Odvodn ění železni čního spodku  

 

Sklon pláně tělesa železničního spodku: 

Příčný sklon pláně tělesa železničního spodku je po celé délce rekonstruovaného úseku 

vodorovný. 
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Zemní pláň: 

 

Kolej č.1 

 

Staničení [km]    Popis odvodnění zemní pláně 

55,460 763 – 55,577 459 ponechána v současném stavu, odvodnění do oboustranných příkopů 

55,577 459 – 55,583 459 ve střechovitém sklonu 5 % s vrcholem v ose, do oboustr. příkopů 

55,583 459 – 55,648 801 v levostranném sklonu 5 % do příkopu 

55,648 801 – 55,979 998 v pravostranném sklonu 5 % do trativodu 

55,979 998 – 56,142 998 v levostranném sklonu 5 % do trativodu 

56,142 998 – 56,320 310 v pravostranném sklonu 5 % do trativodu 

56,320 310 – 56,419 840 v levostranném sklonu 5 % do příkopového žlabu tvaru U 

56,419 840 – 56,450 682 ve střechovitém sklonu 5 % s vrcholem v ose, vlevo do příkopového 

žlabu tvaru U, vpravo do příkopu 

56,450 682 – 56,780 449 ponechána v současném stavu, odvodnění do oboustranných příkopů 

 

Kolej č.2, 2a 

 

Staničení [km]    Popis odvodnění zemní pláně 

55,583 459 – 55,648 801 v pravostranné m sklonu 5% do příkopu 

55,648 801 – 55,979 998 v levostranném sklonu 5% do trativodu 

55,979 998 – 56,142 998 v pravostranném sklonu 5% do trativodu  

56,142 998 – 56, 320 310  v levostranném sklonu 5% do trativodu 

56,320 310 – 56,419 840 v levostranném sklonu 5 % do příkopového žlabu tvaru U 

Odvodnění: 

 Odvodnění stanice je navrženo pomocí soustavy podélných trativodů. Trativody budou 

vytvořeny o šířce 0,5 m a hloubka jejich dna se bude měnit v závislosti na jejich podélném sklonu (viz 

Podélný profil). Celá trativodní rýha bude obalena filtrační geotextilií. Při provádění musí být také 

zajištěna ochrana trativodů. Trativod má následující skladbu: 

  Geotextilie filtrační – 400 g/m2 

  Štěrk fr. 11/16 

  Trativodní roura PE-HD DN 150 mm 

  Štěrkodrť fr. 0/32 tl. 50 mm 

  Geotextilie filtrační 

 

Umístění trativodů:   Staničení [km]   Sklon [‰] 

Mezi kolejemi 1-2     55,648 801 – 55,748 802     -5,0 ‰ 

Mezi kolejemi 1-2     55,748 802 – 55,799 235     +5,0 ‰ 

Mezi kolejemi 1-2     55,808 108 – 55,884 106     -6,6 ‰ 

Mezi kolejemi 1-2     55,884 106 – 55,929 998     +5,0 ‰ 

Mezi kolejemi 1-2     55,929 998 – 55,979 998     -12,8 ‰ 

Vně kolejí 1-2       55,979 998 – 56,042 998     +5,0 ‰ levý, +6,2 ‰ pravý 

Vně kolejí 1-2       56,042 998 – 56,142 998     -5,0 ‰ 

Mezi kolejemi 1-2     56,142 998 – 56,320 310     -5,0 ‰ 



 - 17 - 

 

Označení šachty:   Staničení [km]       Hloubka (od nivelety) [m] 

 ŠV 1    55,648 801    1,500 m 

ŠK 2    55,698 580    1,679 m 

ŠP 3    55,748 802    1,854 m 

 Š 4    55,748 802    1,994 m 

 ŠV 5    55,799 235    1,520 m 

 ŠV 6    55,808 108    1,500 m 

 ŠK 7    55,846 213    1,686 m 

 ŠP 8    55,884 106    1,848 m 

Š 9    55,884 106    1,957 m 

 ŠV 10    55,929 998    1,500 m 

 ŠP 12    55,979 998    1,903 m 

 ŠP 13    55,979 998    1,967 m 

 ŠP 14    55,979 998    2,031 m 

 Š 15    55,979 998    2,104 m 

 ŠK 16    56,010 998    1,733 m 

 ŠK 17    56,010 998    1,765 m 

 ŠV 18    56,042 998    1,500 m 

 ŠV 19    56,042 998    1,500 m 

 ŠK 20    56,092 998    1,610 m 

ŠK 21    56,092 998    1,610 m 

 ŠP 22    56,142 998    1,760 m 

 ŠP 23    56,142 998    1,824 m 

 ŠP 24    56,142 998    1,760 m 

 ŠK 25    56,192 998    1,952 m 

 ŠK 26    56,242 998    2,103 m 

 ŠK 27    56,280 998    2,217 m 

 ŠP 28    56,320 310    2,335 m 

 Š 29    56,320 310    2,415 m 

 

 Vzdálenosti trativodů od osy kolejí 1 a 2 je v přímé části 3,820 m, trativody vně kolejí jsou ve 

vzdálenosti 2,500 m od os kolejí. Tyto hodnoty se mění ve směrových poměrech, kde v obloucích 

dochází k odchýlení od těchto hodnot. 

 

 Vyústění trativodů:  

km 55,748 802  vyústění do pravého příkopu 

km 55,884 106  vyústění do pravého příkopu 

km 55,979 998  vyústění do pravého příkopu 

km 56,320 310  vyústění do příkopového žlabu tvaru U 

 

 Odvodnění zemní pláně do trativodů je zajištěno příčným sklonem zemní pláně 5%. Propojení 

trativodů je zajištěno přípojnými, kontrolními a vrcholovými betonovými šachtami o průměru 0,8 m a 

svodným potrubím ve sklonu 10 ‰. Vzdálenost šachet je maximálně 50 m. Vzdálenost a uspořádání 
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šachet je zobrazeno ve výkrese Situace. Konstrukce svodných potrubí je totožná s konstrukcí 

trativodů. 

 

3.8 Nástupiště 
Ve stanici bude zřízeno jedno poloostrovní oboustranné nástupiště s přístupem v čele a se 

dvěma nástupními hranami ve staničení km 55,981 355 – km 56,131 355. Délka nástupiště je 150 m. 

Výška nástupní hrany je 550 mm nad TK. Vzdálenost nástupní hrany od osy přilehlé koleje je 1670 

mm. Nástupiště je šířky 4,300 m. Ve staničení 55,981 355 je nástupiště ukončeno schody o šířce 

1,000 m sloužící pouze pro pohyb pracovníků dráhy. Ve staničení km 56,131 355 je nástupiště 

ukončeno v  šikmou rampou sloužící pro přístup cestujících. Délka rampy je 6,600 m, sklon je tedy 

1:12 (8,33%). Rampa končí v celé své šířce v úrovni výšky TK. V km 56,139 855 bude zřízen 

bezbariérový přechod pro cestující. Nástupiště je konstrukce typu L. 

 

Konstrukce nástupiště: 

 Nástupištní deska KS 150 

 Cementová malta MC 10 tl. 10 mm 

 Nástupištní prefabrikát typu L 

 Podkladní beton C 12/15 tl. 150 mm 

 

Konstrukce mezi konzolovými deskami: 

 Zámecká dlažba tl. 80 mm 

 Štěrk fr. 4/8, tl. 200 mm 

 Štěrk fr. 8/16, tl. 100 mm 

 Upravený recykláž drceného kameniva 

 

Nástupiště je v příčném sklonu 2 % směrem do koleje s vrcholem v ose nástupiště.  

Pro podrobný popis viz Výkres nástupiště. 

 

3.9 Objekty a křížení 

3.9.1 Přejezdy 
Ve staničním obvodu se nachází jeden zabezpečený železniční přejezd PZS3ZLI s komunikací 

I.třídy č. 23, v km 55,465 730. Přejezd bude zachován ve stávajícím stavu. Šířka přejezdu je 9,674 m. 

Úhel křížení je 75,198982g. Vzhledem ke zvýšení traťové rychlosti je nutné posouzení rozhledových 

poměrů pro rychlost vozidla v oblasti přejezdu dle ČSN 73 6380 („Železniční přejezdy a přechody“). 

Předměty zasahující do rozhledových poměrů je nutné odstranit. 

 

3.9.2 Zabezpečovací zařízení 
Stanice je vybavena zabezpečovacím zařízením 3.kategorie – reléovým zabezpečovacím 

zařízením cestového typu. Zařízení je ovládáno z ovládacího stolu RZZ v dopravní kanceláři. Stanice je 

vybavena rychlostní návěstní soustavou světelných návěstidel. Klíče od pomocných stavědel jsou 

umístěny v dopravní kanceláři. 
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3.9.3 Výpravní budova 
Výpravní budova je v dobrém stavu. Je na rozhodnutí investora, jestli se provede rekonstrukce 

budovy. 

3.9.4 Přechod na nástupiště 

Přechod na nástupiště, křížící koleje č. 2 a 4 bude zřízen ve staničení km 56,139 855. 

Konstrukce přechodu bude sestavena ze systému pryžových panelů pedeSTRAIL o celkové šířce 2,70 

m (3 x 0,9 m). Přístupová komunikace k přechodu na nástupiště bude šířky 3,00 m. Její kryt bude 

tvořit zámková dlažba.  

 

4 Technologie práce 

4.1 Prováděné práce 
Kolej č.1: 

V úsecích km 55,480 500 – km 55,577 459 a km 56,450 682 – km 56,780 449 bude provedena 

směrová a výšková úprava s podbitím. V úseku km 55,577 459 – km 56,420 682 dojde k výměně 

železničního svršku a k vytvoření nové konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě. V úseku km 55,648 801 – km 

56,448 640 bude upraveno odvodnění novými trativody a příkopovým žlabem. 

Koleje č.2, 2a: 

V celé délce bude provedena výměna železničního svršku a bude vytvořena nová konstrukční 

vrstva ze štěrkodrtě. V úseku od km 55,577 459 do km 56,320 310 bude upraveno odvodnění novými 

trativody. 

Kolej č.4: 

 V úseku km 55,913 313 – km 55,979 358 dojde k výměně železničního svršku. Od km 55,979 

358 do km 56,293 946 bude provedena směrová a výšková úprava s podbitím.   

Matečná kolej, napojení vlečky ZZN 

km 0,061 161 do km 0,041 083 bude provedena směrová a výšková úprava s podbitím. 

V úseku km 0,041 083 – 0,000 000 bude provedena výměna železničního svršku. 

 Kolej č.4a: 

 V celém úseku bude provedena směrová a výšková úprava s podbitím. 

 Matečná kolej, napojení vlečky DEVON 

 V úseku od km 0,000 000 do km 0,064 796 dojde k výměně železničního svršku a od km 0,064 

796 do km 0,085 434 dojde ke směrové a výškové úpravě s podbitím. 

 Kolej č. 3 bude snesena, výhybky č. 3 a 8 budou zrušeny. Stávající nástupiště budou 

odstraněna a místo nich vznikne nové nástupiště poloostrovní s přístupem v čele. Stávající přejezd 

v km 55,465 730 bude ponechán beze změn. Železniční most dl. 5,2 m s přímo pojížděnou mostovkou 

(km 56,459 694 – km 56,464 882) bude také ponechán beze změn. 

4.2 Přístupové cesty 
Pro přístup na trať  pro silniční stavební stroje bude třeba zřídit nájezdové klíny ve staničeních 

km 55,635 a km 56,360. Při rekonstrukci staničních kolejí se také může zřídit přístup na trať vedle 

výpravní budovy (km 56,138). 
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Kolejové stavební stroje budou mít přístup do rekonstruovaného úseku ze železničních stanic 

Třebíč a Okříšky. 

4.3 Směr práce 
Směr postupu práce je popsán v harmonogramu práce. 

4.4 Směrová a výšková úprava 

4.4.1 Přípravné práce 
Před zahájením úpravy geometrických parametrů koleje je třeba provést kontrolu stavu 

zajišťovacích značek, kolejnicových pásů, pražců, držebnosti upevňovadel, množství štěrku 

v kolejovém loži, znečištění kolejového lože. U výhybek je nutné zohlednit nadvýšení křídlových 

kolejnic, demontáž závěrů a dalších zařízení. 

4.4.2 Podbíjení 
Podbití kolejí bude provedeno automatickou strojní podbíječkou UNIMAT 08-475/4S příp. 

UNIMAT  09-16/4S . Při přechodech na mosty je třeba provést více záběrů.  

U výhybek se podbije nejdříve hlavní směr (s přizvednutím odbočné větve) a následně pak 

odbočná větev (bez směrování a s nulovým zdvihem). Prostory, kam se nedostanou podbíjecí pěchy 

je potřeba podbít ručně. Oblast srdcovky, pražce kratší než 2,6 m na kratší straně, hlavy pražců u 

opornice přímé větve je třeba podbít více záběry. 

U bezstykové koleje je po práci nutno posoudit napětí v koleji. Po dobu konsolidace je třeba 

snížit rychlost na < 50 km/h. 

4.5 Odstranění železničního svršku 

4.5.1 Přípravné práce 
Před zahájením prací na snesení kolejového roštu je nutno zajistit meziskládku, kde bude 

docházet k demontáži kolejových polí. Tato meziskládka se bude nacházet v železniční stanici 

Vladislav. 

4.5.2 Odtěžení kolejového lože 
Odtěžení stávajícího kolejového lože bude provedeno strojem SČ 600. Vyzískaný materiál se 

bude nakládat na mechanizované vozy a bude se odvážet na meziskládku, která bude zřízena v km 

55,440. Zřízení meziskládky se bude muset projednat s majitelem pozemku a taktéž se bude muset 

upravit plocha meziskládky. Pokud by majitel pozemku nedal svolení pro zřízení meziskládky, 

provedla by se meziskládka v km 54,200 anebo v blízkosti železniční zastávky Třebíč-Borovina. 

4.5.3 Snesení kolejového roštu 
Po odtěžení kolejového lože se snese kolejový rošt. Pro snesení kolejového roštu byl zvolen 

vozový kladecí jeřáb UK 25/18 spolupracující s motorovými plošinovými vozy MPD a soupravou 

plošinových vozů s válečkovou dráhou. Nejprve se rozřezáním kolejnic  vytvoří jednotlivá kolejová 

pole o maximální délce 25 m, ty pak jeřáb uchopí, vyzvedne a položí na plošinu jeřábu a částečně i na 

sousední plošinový vůz na ližiny, spočívající na válečkové dráze. Po vytvoření svazku nejvýše 5 
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kolejových polí se svazek pomocí lanových vrátků a ližin přesune po válečkové dráze na soupravu 

vozů. 

4.6 Zřízení odvodnění 

4.6.1 Výkopové rýhy pro podélné odvodnění 
Při stavbě trativodů a příkopových žlabů je nutné vytvořit stavební rýhy. Pro tento typ rýhy se 

hodí kráčející hydraulické rypadlo MENZI - MUCK. Vytěžený materiál bude nakládán na kolová vozidla 

a odvážen na meziskládku. 

4.6.2 Uložení podélného a příčného odvodnění 
Trativodní roury PE-HD DN 150 budou přivezeny na stavbu nákladními automobily a ručně 

uloženy do štěrkového lože fr. 4/8 tl. 50 mm. Prefabrikované příkopové žlaby tvaru U budou na 

stavbu dovezeny na plošinových vozech. Pro odstavení vozů se využije odvratné koleje. Prefabrikáty 

budou uloženy do betonového lože C 12/15 tl. 150 mm autojeřábem nebo kráčejícím bagrem. 

 

4.7 Železniční spodek 

4.7.1 Odtěžení vrstvy na zemní pláň 
Nejprve bude stávající materiál tělesa železničního spodku odtěžen na úroveň zemní pláně 

pomocí bagru a materiál bude nákladními auty odvážen na meziskládku v km 54,200. 

4.7.2 Úprava zemní pláně 
Úprava zemní pláně do požadovaných výšek a sklonů bude provedena grejdrem, příp. 

dozerem a hutněna válcem. 

4.7.3 Zřízení konstrukční vrstvy 
Nová konstrukční vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 bude rozprostřena grejdrem (příp. dozerem) a 

zhutněna válcem. Materiál na místo stavby dopraví nákladní automobily. 

 

4.8 Železniční svršek 

4.8.1 Předštěrkování 
Předštěrkování pro pokládku kolejových polí bude do požadovaných výšek rozprostřeno 

grejdrem (příp. dozerem). Následná homogenizace bude zajištěna válcem. Štěrk fr. 31,5/63 bude 

dopraven nákladními auty. 

4.8.2 Položení kolejového roštu 
Kolejová pole s inventárními kolejnicemi budou na stavbu dováženy na plošinových vozech ve 

smontovaném stavu a budou položeny jeřábem UK 25/18. 

Pokládání výhybek bude provedeno jeřábek EDK 300/5 nebo EDK 750. 

Pro krátké úseky jako jsou napojení výhybek na rekonstruované koleje nebo napojení vleček 

se použijí kolejnice nikoli inventární, ale již nové. 
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4.8.3 Zasypání kolejového roštu 
Uložený kolejový rošt bude zasypán štěrkem fr. 31,5/63. Štěrk bude na místo dopraven ve 

vozech Chopperdozátor nebo Sa. 

4.8.4 Směrové a výškové vyrovnání koleje 
Podbití se provede dvěma přejezdy strojní podbíječkou (využije se UNIMAT 08-475/4S resp. 

UNIMAT 09-16/4S). Podbití se provede přesnou metodou. Poté se upraví kolejové lože kolejovým 

pluhem SSP 2005. 

4.8.5 Výměna kolejnic a sběr kolejnic 
Inventární kolejnice budou vyměněny za nové kolejnice 49 E1. Dovoz, výměnu a odvoz 

inventárních kolejnic se provede zařízením pro přepravu kolejnic ZPK 56 „Mamatěj“. 

4.8.6 Zřizování bezstykové koleje 

Montážní a závěrné svary budou provedeny aluminotermickým svařováním. Při zřizování 

bezstykové koleje se bude postupovat podle předpisu S3/2. Sváření závěrných svarů musí být 

provedeno v rozmezí teplot kolejnic +17 až +23 °C. Broušení svarů bude provedeno kopírovací 

bruskou. 

4.8.7 Konečná úprava GPK 
Konečné 3. podbití bude provedeno automatickou strojní podbíječkou UNIMAT 08-475/4S 

resp. UNIMAT 09-16/4S. Dosypání štěrku se provede ze sypacích strojů Sa a na závěr se kolejové lože 

upraví pluhem SSP 2005. 

4.9 Demolice nástupišť 
Demolice starých nástupišť bude provedena vytrháním betonových dílců a odtěžením 

materiálu.  

4.10 Zřízení nového nástupiště 
Nové nástupiště bude zřízeno ve staničení km 55,981 355 – km 56,131 355. Prefabrikáty tvaru 

L dovezené na stavbu přívěsnými vozíky budou jeřábem položeny na podkladní beton C 12/15 tl. 150 

mm. Poté dojde k zasypání nástupišť upraveným recyklátem drceného kameniva, uložení vrstev 

štěrku fr. 8/16 tl. 100 mm a fr. 4/8 tl. 200 mm. Na konec se provede vydláždění nástupišť zámkovou 

dlažbou tl. 80 mm. 

4.11 Etapizace výstavby 

4.11.1  I.etapa 

-nejdříve se snese kolej č. 3 a poté se provede demontáž výhybek č. 3 a 8 

-směr práce Okříšky-Třebíč 

-dočasné zrušení napojení vlečky DEVON, s.r.o. 

-provoz ve stanici omezen jen v době práce, kdy jeřáb UK 25/18 bude zasahovat do 

průjezdného profilu koleje č.2 
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4.11.2  II.etapa 
Rekonstrukce koleje č.1. Začátek rekonstrukce v KV2 km 55,648 950, konec rekonstrukce v 

KO km 56,307 658. Odstranění 2.nástupiště. Zřízení podkladní betonové desky pro nástupištní 

prefabrikáty typu L. Uložení prefabrikátů na podkladní beton. Zřízení trativodu mezi kolejemi 1 a 2 od 

km 55,648 801 do km 55,979 998. V místě ukončení trativodu je třeba zajistit odtok z přípojné šachty 

čerpadlem. Zřízení vnějšího trativodu ve staničení km 55,979 998 – km 56,142 998. Zřízení trativodu 

mezi kolejemi 1 a 2 od km 56,142 998 do km 56,307 658. Trativod nutno odvodnit čerpadlem. 

Vyhloubení rýhy pro příkopový žlab tvaru U a vytvoření betonového lože v rýze ve staničení km 

56,319 334 – km 56,448 640. Dojde také na demontáž stávajícího osvětlení. 

Rekonstrukce matečné koleje (napojení vlečky DEVON) od KV2 na třebíčském zhlaví a od 

staničení km 56,307 658 na okříšském zhlaví. 

 

-směr práce Okříšky-Třebíč 

-kolej č. 1 vyloučena 

-koleje č. 2, 2a, 4 a 4a v provozu (kolej č. 4 je z důvodu účelu koleje pro manipulaci a těsné      

blízkosti k výpravní budově doporučena používat jen ve výjimečných případech)  

4.11.3  III.etapa 
Rekonstrukce traťové koleje v úseku od km 56,307 658 – km 56,450 682. Výměna výhybek č. 

9, 10, 11. Směrová a výšková úprava traťové koleje od km 56,307 658 do km 56,780 449. Osazení 

prefabrikovaných příkopových žlabů ve staničení km 56,319 334 – km 56,448 640 z odvratné koleje 

11b. Dokončení podélného trativodu ve staničení km 56,307 658 – km 56,320 310. Zřízení svodného 

potrubí mezi šachtami 28 a 29, napojení na příkopový žlab. 

Napojení matečné koleje (napojení vlečky devon) na kolej č. 1 na okříšském zhlaví. 

Rekonstrukce matečné koleje (napojení vlečky ZZN) od staničení km 0,000 000 do km 0,041 

083. 

Během prací na zhlaví se může dovézt a položit upravený recyklát drceného kameniva jako 

výplň pod nástupiště. 

 

-nutná výluka celé stanice 

 

4.11.4  IV.etapa 
Rekonstrukce traťové koleje v úseku km 55,577 459 – km 55,648 950. Výměna výhybek č. 1 a 

2. Směrová a výšková úprava traťové koleje od km 55,460 763 do 55,577 459.  

Napojení matečné koleje (napojení vlečky DEVON) na kolej č. 1 na třebíčském zhlaví. 

Během prací na zhlaví se mohou položit podkladní vrstvy pod nástupiště ze štěrku fr. 8/16 tl. 

100 mm a štěrku fr. 4/8 tl. 200 mm. 

 

-nutná výluka celé stanice 

4.11.5  V.etapa 

Odstranění 1. nástupiště. Rekonstrukce kolejí č. 2, 2a. Směrová a výšková úprava kolejí 4, 4a. 

Výměna výhybek č. 4 a 5. Zřízení trativodu mezi kolejemi č. 2 a 4 v úseku od km 55,979 998 do km 

55,142 998. Napojení na stávající trativod a zřízení svodných potrubí. 
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Výstavba nového nástupiště mezi kolejemi 1 a 2. 

Položení zámkové dlažby na nástupišti. Napojení nástupiště se provede v rámci 

dokončovacích prací. 

 

-směr práce Okříšky-Třebíč 

-výluka kolejí 2, 2a, 4, 4a; výluka osobních vlaků 

 

Harmonogram stavebních prací je přílohou P2 technické a průvodní zprávy. 

 

5 Přílohy 
1. Dopravní schéma 

2. Situace 1:1000 

3. Vytyčovací výkres 1:500 

4. Podélný řez 1:2000/200 

5. Vzorové příčné řezy 1:50 

6. Výkres nástupiště 

7. Rozpočet  

 

6 Závěr 
Úkolem diplomové práce bylo navrhnout rekonstrukci železniční stanice Krahulov s vložením 

nástupišť  respektující platnou legislativu a umožňující přístup pro osoby s omezenou schopností 

orientace a pohybu. Taktéž bylo úkolem vyřešení úpravy kolejiště a odvodnění. Při vypracovávání 

diplomové práce bylo postupně navrženo několik variant směrového řešení i odvodnění. Byl kladen 

důraz na jednoduchost a ekonomičnost řešení. Nakonec byla vybrána varianta, která nabízí zvýšení 

traťové rychlosti na 70 km/h a zároveň nevyžaduje žádné transformace výhybek. Směrové řešení sice 

často využívá limitních hodnot, nicméně ve všech směrech respektuje platné normy. 

Pro korektní návrh pražcového podloží by však bylo třeba provést inženýrsko-geologický a 

hydro-geologický průzkum a zjistit únosnost a další parametry podloží. 

 

 

V Brně dne 17.1.2014               Bc. Jan Tumpach 
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8 Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

ZÚ  začátek úseku 

KÚ  konec úseku 

ZO  začátek oblouku 

KO  konec oblouku 

ZP  začátek přechodnice 

KP  konec přechodnice 

BO  bod obratu 

LN  lom nivelety 

R  poloměr 

TK  temeno kolejnice 

V  návrhová rychlost 

D  převýšení koleje 

I  nedostatek převýšení 

Ilim  limitní nedostatek převýšení 

d0  délka oblouku 

Lk  délka přechodnice 

T  délka tečny 

n  délka vzestupnice 

nlim  limitní délka vzestupnice 

A  parametr přechodnice 

g  grady 

Rv  poloměr výškového zaoblení 

c1  vzdálenost výměnového styku výhybky a konce vzestupnice 

c2  vzdálenost koncového styku výhybky a začátku vzestupnice 

tz  délka tečny výškového oblouku 

Δu  změna rozšíření rozchodu koleje 

Lu  délka výběhu rozšíření rozchodu 

PZS3ZLI  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné se závorami s pozitivní signalizací 

 

Edef  deformační modul přetvárnosti 

Id  relativní ulehlost 

Imn  index mazu 

hpr  hloubka promrzání 

hkl  tloušťka kolejového lože 

he  ekvivalentní tloušťka vrstvy, odpovídající tloušťce štěrkopískové vrstvy 

hdov  dovolená tloušťka promrznutí zemní pláně 

λ  součinitel tepelné vodivosti sledované vrstvy 

λšp  součinitel tepelné vodivosti štěrkopísku 

 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

SVU  Směrová a výšková úprava koleje 
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Příloha P1: Tabulka vytyčovacích bodů 
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Příloha P2

Harmonogram stavebních prací (část 1/3)

I.etapa

Popis činností Den 1 2 3
Čas

Přípravné práce 7:00-19:00
Odtěžení KL strojní čističkou 7:00-12:00
Rozřezání kolejnic 9:00-19:00
Snesení kolejových polí 7:00-14:00
Demontáž výhybek 8:00-18:00

II.etapa

Den 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Čas

Přípravné práce 7:00-19:00
Odtěžení KL strojní čističkou 7:00-16:00
Rozřezání kolejnic 7:00-15:00
Snesení kolejových polí 7:00-16:00
Odtěžení vrstvy na zemní pláň 10:00-19:00
Zřízení odvodnění;osazení prefabrikátů U 7:00-17:00
Vytvoření podklad. betonu pro L prefabr 10:00-17:00
Osazení L prefabrikátů 7:00-17:00
Úprava zemní pláně 7:00-11:00
Zřízení konstrukční vrstvy 11:00-19:00
Zřízení nového KL 7:00-19:00
Pokládka nových kolejových polí 7:00-18:00
Zasypání kolejového roštu 7:00-14:00
Úprava GPK a KL 14:00-18:00

Výměna kolejnic 7:00-18:00
Svařování kolejnic, zřizování BK,upnutí 8:00-19:00
Definitivní úprava GPK 7:00-12:00 UNIMAT 08-475/4S, SSP 2005

ZPK 56 Mamatěj, MUV 69
AT svařování

LOKO, Chopperdozátory, Sa
UNIMAT 08-475/4S, SSP 2005

grejdr Catterpillar 160 M2, válec, 8xTatra směr Okříšky-Třebíč
UK 25/18, MPD, plošinové vozy,LOKO směr Okříšky-Třebíč

grejdr Catterpillar 160 M2, válec směr Okříšky-Třebíč
grejdr Catterpillar 160 M2, válec, 8xTatra směr Okříšky-Třebíč

2xbagr CAT 330C, 5xTatra
kráčející bagr MENZI-MUCK, 3xTatra, plošinové vozy směr Okříšky-Třebíč

plamenem
UK 25/18, MPD, plošinové vozy, LOKO směr Okříšky-Třebíč

Poznámky

SČ 600 směr Okříšky-Třebíč

EDK 300/5

Popis činností Mechanizace

Mechanizace Poznámky

SČ 600 směr Okříšky-Třebíč
plamenem

UK 25/18, MPD, plošinové vozy, LOKO směr Okříšky-Třebíč

jeřáb,plošinové vozy



Harmonogram stavebních prací (část 2/3)

III.etapa

Den 16 17 18 19 20
Čas

Rozřezání kolejnic 7:00-11:00
Snesení kolejových polí a výhybek 9:00-19:00
Odtěžení vrstvy na zemní pláň 7:00-11:00
Zřízení odvodnění 11:00-17:00
Vrstva z drcen. recyklátu u nástupiště 07:00-17:00
Úprava zemní pláně 7:00-10:00
Zřízení konstrukční vrstvy 10:00-14:00
Zřízení nového KL 14:00-19:00
Pokládka nových kolej. polí a výhybek 7:00-17:00
Zasypání kolejového roštu 17:00-19:00
Úprava GPK a KL 19:00-22:00
Výměna kolejnic 22:00-01:00
Svařování kolejnic, zřizování BK,upnutí 1:00-07:00
Definitivní úprava GPK 7:00-10:00

Pozn.: Snesená kolejová pole se odvezou do žel. stanice Vladislav

IV.etapa

Den 21 22 23
Čas

Rozřezání kolejnic 7:00-10:00
Snesení kolejových polí a výhybek 8:00-15:00
Odtěžení vrstvy na zemní pláň 13:00-17:00
Položení podkl.vrstev na nástupišti 7:00-16:00
Úprava zemní pláně 7:00-9:00
Zřízení konstrukční vrstvy 9:00-12:00
Zřízení nového KL 12:00-16:00
Pokládka nových kolej. polí a výhybek 16:00-22:00
Zasypání kolejového roštu 22:00-24:00
Úprava GPK a KL 0:00-3:00
Výměna kolejnic 3:00-6:00
Svařování kolejnic, zřizování BK,upnutí 6:00-11:00
Definitivní úprava GPK 11:00-14:00

Pozn.: Je uvažováno rozdělení III. a IV. etapy do dvou různých časových úseků, tak, aby většina prací proběhla o víkendech
Pozn.: Pro přepravu mechanizace a materiálů je nutno uvažovat s tím, že koleje č. 2 a č.4 ještě nebudou napojeny na okříšské zhlaví .

kol. pluh se nepoužije ve výhybkách

AT svařování
kol. pluh se nepoužije ve výhybkách

snášení proti směru staničení

pokládka ve směru staničení

Popis činností

UNIMAT 08-475/4S, (SSP 2005)
ZPK 56 Mamatěj, MUV 69

UNIMAT 08-475/4S, (SSP 2005)

LOKO, Sa

Popis činností Mechanizace Poznámky

Poznámky

plamenem

2xbagr CAT 330C, válec, 8xTatra
EDK 300/5, plošinové vozy, LOKO

plamenem
EDK 300/5, plošinové vozy, LOKO snášení ve směru staničení

2xbagr CAT 330C, 5xTatra

Mechanizace

EDK 300/5, plošinové vozy, LOKO
2xbagr CAT 330C, 5xTatra

kráčející bagr MENZI-MUCK, 3xTatra, plošin. vozy

2xbagr CAT 330C, válec
2xbagr CAT 330C, válec, 8xTatra

2xbagr CAT 330C, válec
2xbagr CAT 330C, válec, 8xTatra
2xbagr CAT 330C, válec, 8xTatra

EDK 300/5, plošinové vozy, LOKO pokládka proti staničení
LOKO, Sa

UNIMAT 08-475/4S, (SSP 2005) kol. pluh se nepoužije ve výhybkách

UNIMAT 08-475/4S, (SSP 2005) kol. pluh se nepoužije ve výhybkách

Pozn.: Při snášení kolejových polí se plošinové vozy přistaví na 1.kolej a jeřáb EDK 300/5 bude operovat z 2.koleje. Po snesení kolejových polí jeřáb zůstane stát na 2.koleji, 

odkud bude později pokládat kolejová pole nová. Snesená kolejová poje se odvezou do žel. stanice Okříšky.

ZPK 56 Mamatěj, MUV 69
AT svařování

dvoucestný bagr LIEBHERR A 900, 5xTatra

dvoucestný bagr LIEBHERR A 900, 3xTatra



Harmonogram stavebních prací (část 3/3)

V.etapa

Den 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Čas

Provedení zámkové dlažby na nástupišti 7:00-15:00
Odtěžení KL strojní čističkou 7:00-15:00
Rozřezání,odspojkování kolejnic 15:00-20:00
Snesení kolejových polí a výhybek 15:00-23:00
Odtěžení vrstvy na zemní pláň 7:00-15:00
Zřízení odvodnění 13:00-20:00
Úprava zemní pláně 7:00-10:00
Zřízení konstrukční vrstvy 10:00-17:00
Zřízení nového KL 7:00-18:00
Pokládka nových kolejových polí 7:00-17:00
Zasypání kolejového roštu 7:00-13:00
Úprava GPK a KL 13:00-17:00
Výměna kolejnic 7:00-17:00
Svařování kolejnic, zřizování BK,upnutí 8:00-18:00
Definitivní úprava GPK 7:00-12:00
Dokončovací práce, přechod na nástup. 7:00-19:00

Pozn.: Do harmonogramu není zahrnuta časová rezerva pro nepřízeň počasí a mimořádné události. Je tedy třeba počítat se zdržením rekonstrukce o 3-6 dní

kráčející bagr MENZI-MUCK, 3xTatra směr Okříšky-Třebíč

UK 25/18, MPD, plošinové vozy, LOKO, EDK 300/5 směr Okříšky-Třebíč
2xbagr CAT 330C, 5xTatra

směr Okříšky-Třebíč
plamenem

2xnákladní automobil

SČ 600

PoznámkyPopis činností Mechanizace

grejdr Catterpillar 160 M2, válec směr Okříšky-Třebíč
grejdr Catterpillar 160 M2, válec, 8xTatra směr Okříšky-Třebíč
grejdr Catterpillar 160 M2, válec, 8xTatra směr Okříšky-Třebíč

UK 25/18, MPD, plošinové vozy,LOKO směr Okříšky-Třebíč

AT svařování

LOKO, Chopperdozátory, Sa
UNIMAT 08-475/4S, SSP 2005

UNIMAT 08-475/4S, SSP 2005

ZPK 56 Mamatěj, MUV 69
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Příloha P3: Fotodokumentace 

 
Obr.1 Výpravní budova, přístup na nástupiště 

 

 
Obr. 2 Pohled od 3. koleje směrem na Okříšky 
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Obr. 3 Pohled od 3. koleje  směrem na Třebíč 

 

 

 
Obr. 4 Křižovatková výhybka 7a/b 
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Obr. 5 Okříšské zhlaví 

 

 

 
Obr. 6 Třebíčské zhlaví 
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Obr. 7 Úrovňová jednostranná nástupišě 

 

 

 
Obr. 8 Vlečka DEVON 


