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ČÁST A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

 
 

A.1. ÚVOD, ZADÁNÍ, PODKLADY 
 
  
 Řešená železniční stanice se nachází ve Zlínském kraji na trati č. 341 Staré 

město o Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk ve staničení  

km 147,965 000 – km 149,293 000 (dle stávajícího stavu, mezi vjezdovými 

návěstidly). Nachází se v katastrálním území obce Bohuslavice nad Vláří.  

 Od roku 2014 je podle Prohlášení o dráze 2014 trať vedena na rozdíl  

od minulých let jako regionální, což se projevilo zejména na návrhu 

konstrukčních vrstev železničního spodku. 

 Trať je jednokolejná, neelektrifikovaná s návrhovou rychlostí do 80 km/h, 

oblouky před a za stanicí jsou konstruovány pro rychlost 60 km/h, což je zároveň 

rychlost, na kterou bude posuzována hlavní staniční kolej.  Kolej je provedena 

jako stykovaná, bezstyková je zřízena jen na některých úsecích. 

  Ve stanici je cekem 7 kolejí, z nichž dvě dvě jsou dopravní, tři 

manipulační a dvě jsou vyloučeny z  provozu. Doplněny jsou jednou odvratnou 

kolejí na bylnickém zhlaví. Pro nástup a výstup cestujících jsou určena dvě 

nástupiště s přístupem v úrovni přes centrální přechod.  Do stanice je připojena 

bývalá vojenská vlečka, která je dnes využívaná jen příležitostně. Provoz je 

pravostranný a podle povahy práce se stanice řadí jako smíšená.  

Do budoucna se počítá s jejím dálkovým řízením. 

 Trať ve stanici překonává jeden most a nachází se v ní dva železniční 

přejezdy. 

 

A.1.1 Cíle 

  Návrh úpravy geometrických parametrů koleje a rekonstrukce 

železničního svršku a železničního spodku se řídí dle normy ČSN 73 6360-1. 

Cílem je rekonstrukce obou zhlaví tak, aby byly dodrženy požadované rychlosti  

v jednotlivých kolejích. Jejich počet je možné snížit z důvodu nízkého vytížení 

stanice. Nástupiště a přístup na něj musí splňovat požadavky pro bezpečný pohyb 

osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Součástí je i návrh konstrukce  
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železničního spodku včetně odvodnění. U koleje před zhlavími bude provedena 

pouze směrová a výšková úprava.  

 

A.1.2 Podklady 

Podkladem pro zpracování bylo geodetické zaměření stanice, nákresný 

přehled železničního svršku, JŽM a protokol z geotechnického průzkumu. 

Geodetické zaměření je provedeno v jednotlivých řezech po cca 25 m. 

Geotechnický průzkum byl proveden dvěma kopanými sondami u první  

a poslední výhybky následnou laboratorní zkouškou. 
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A.2. SMĚROVÉ POMĚRY 
 
 Souřadnicový systém je S-JTSK. Číslování výhybek a kolejí je proti 

staničení. Délky a poloměry oblouků lze z dostupných podkladů získat pouze  

pro hlavní kolej. U ostatních staničních kolejí nejsou z důvodu velkých změn 

zhlaví podstatné. 

 Z geodetického zaměření trati bylo provedeno vyrovnání směrových 

oblouků před oběma zhlavími. Byla snaha dosáhnout co nejmenších posunů osy, 

jejich rovnoměrného rozdělení na její obě strany. Minimální posuny jsou důležité 

především v oblastech železničních přejezdů a mostů, kde by působily problémy.  

 Poloha staničních kolejí bude upravena vyrovnáním zaměřených bodů osy 

koleje č. 4 a následným odsazením ostatních kolejí na požadovanou osovou 

vzdálenost 4,75 m, resp. 7,64 m mezi kolejemi č. 1 a 2. Koleje č. 3, 5, 8  

a odvratná kolej budou odstraněny. 

 Rychlost v obloucích byla stanovena dle vzorců 
1,7

* RD
V =   

a D
R

V
I −








=

2*8,11
, přičemž bylo třeba dodržet limitní hodnoty nedostatku 

převýšení v hlavní staniční koleji Ilim = 85 mm, náhlé změny nedostatku převýšení  

∆ Ilim = 85 mm a součinitele sklonu vzestupnice nlim = 6V s dodržením jejího sklonu 

nejvýše 1:445. Oblouky v ostatních staničních kolejích budou bez převýšení  

a posuzovány na nedostatek převýšení Ilim = 80 mm a na náhlou změnu nedostatku 

převýšení ∆ Ilim = 100 mm. 

 Hlavní kolej č. 1 je navržena pro rychlost 60 km/h, předjízdná kolej č. 2  

pro 50 km/h, ostatní koleje a vlečka pro 40 km/h. Těmto rychlostem odpovídají 

poloměry směrových oblouků a použité výhybky. 

 Kvůli stísněným podmínkám u prvního zhlaví způsobenými především 

snahou o minimální posuny osy na mostě je mezipřímá mezi koncem přechodnice  

a výměnovým stykem transformované výhybky č. 7 jen 10 m. To vyhovuje 

požadavku na délku mezipřímé podle ČSN 73 6301-1, kapitola 8 Směrové poměry, 

tabulka 8, pro rychlost 50 km/h v odbočné větvi, ale nevyhovuje už pro rychlost 60 

km/h v hlavní větvi. Proto jsou oblouk č. 2 a oblouk v hlavní větvi výhybky 

posuzovány na náhlou změnu převýšení na minimální délce mezipřímé  
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Ls,min = 0,2*V = 12,5 m podle odstavce 8.2.4. Oba oblouky jsou stejného smyslu  

a náhlá změna činí 82 mm. 

 Vlečka se připojuje na kolej č. 4 přes stávající výhybku č. 10. Výhybka bude 

vyměněna za novou s betonovými pražci a vlečka se na ni připojí směrovou a 

výškovou úpravou stávající koleje. Kolej č. 4 bude rozdělena výhybkou č. 4 na dvě 

části označené č. 4 a č. 4a 

 Tabulka směrových poměrů a oblouků je uvedena  

v části B - Technická zpráva. 
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A.3. SKLONOVÉ POMĚRY 
 
 Výškový systém je Balt po vyrovnání (Bpv). Trať klesá v celém úseku. 

Zaměření nadmořských výšek není k dispozici v celé řešené délce. Návrh nivelety 

vychází ze zaměřeného stávajícího stavu koleje č. 1. Nezaměřené části z nákresného 

přehledu. Ostatní koleje budou výškově upraveny na úroveň hlavní koleje. 

 Podle nákresného přehledu je současný stav nevyhovující z důvodu 

nedostatečné vzdálenosti lomů sklonu. Současně s rekonstrukcí stanice by bylo 

vhodné upravit niveletu i v přilehlých traťových úsecích. Lomy sklonu jsou v nich  

od sebe vzdáleny méně než 200 m (v jednom případě až 86 m). 

 Na řešeném úseku trať klesne o 4,232 m. Celkem se v úseku nachází  

po úpravě 5 lomů sklonu. Největší sklon je -6,57‰, nejmenší -1,39‰. Mezní 

vzdálenost lomů sklonu je 4*V = 240 m. Kvůli snaze o co nejmenší výškové 

posuny nivelety a stísněným podmínkám je vzdálenost mezi lomem č. 1 a 2 

snížena na minimální vzdálenost 200 m. Lom č. 2 ve staničení km 148,195 938 je 

zároveň umístěný do lomu sklonu lineární vzestupnice podle ČSN 73 6360-1, 

odst. 9.2.2. Ostatní lomy sklonu jsou umístěny tak, aby jejich zaoblení  

do vzestupnic nezasahovalo. 

 Lom č. 3 ve staničení km 148,501 212 bylo nutno umístit v oblasti 

nástupiště. Změna sklonu z -1,39‰ na -2,20‰ je však malá a délka tečny 

zakružovacího oblouku je jen 0,813 m. 

 Poloměr zakružovacích oblouků je stanoven na 2000 m podle vzorce 

mRmRVR vvv 20002000;*4,0 lim,
2

lim, =⇒≥≥ . 

 Tabulka sklonových poměrů je uvedena v části B - Technická zpráva.  
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A.4. ŽELEZNI ČNÍ SVRŠEK 
 

A.4.1 Stávající železniční svršek   

 Stávající železniční svršek je ve stanici proměnlivý. Použity jsou kolejnice  

49 E1 na různých druzích upevnění, především na žebrových podkladnicích se 

svěrkami ŽS4 a rozponových podkladnicích se svěrkami T5. V kolejích 1, 3, 4 a 5 

jsou použity betonové pražce SB 8. V kolejích 6 a 8, ve zhlavích, v okolí mostu  

a druhého železničního přejezdu a na vlečce jsou použity dřevěné pražce. Přibližně  

v polovině koleje č. 2 přecházejí betonové pražce na dřevěné. 

 Kolejové lože je podle zběžné prohlídky v poměrně dobrém stavu. Materiál 

může být po vyčištění znovu použit. 

 Na mostě je prvková otevřená mostovka v délce 16,5 m. 

 

A.4.2 Nový železniční svršek 

Svršek bude rekonstruován jen od staničení km 148,160 500  

po km 149,045 000, tj. mezi mostem a druhým železničním přejezdem. V přilehlých 

obloucích bude pouze vyčištěno kolejové lože a provedena směrová a výšková 

úprava koleje. 

Kolejové lože má tvar lichoběžníku v tloušťce 350 mm (kolej č. 1 a 2) nebo 

300 mm (kolej č. 4 a 6) pod pražcem, frakce 31,5/63. Sklon svahu lože je 1:1,25. 

Mezi kolejemi budou zřízeny drážní stezky z vrstvy štěrku frakce 8/16, na které je 

druhá vrstva z 5 cm frakce 4/16. Okraje stezek jsou ve vzdálenosti 1,700 m od os 

přilehlých kolejí. 

Současné pražce budou v koleji č. 1 nahrazeny novými betonovými pražci  

B 91 S/2. V ostatních kolejích budou dřevěné pražce nahrazeny betonovými pražci  

B 03. Stávající betonové pražce lze případně po bližším prozkoumání jejich stavu 

znovu použít do rekonstruovaných kolejí. V návrhu se s nimi však nepočítá. 

Budou ponechány kolejnice typu 49 E1. Podle jejich stavu se ponechají 

stávající, nebo se vymění za nové. Bude použito pružné bezpodkladnicové upevnění. 

Námezníky budou použity železobetonové, prefabrikované a budou 

umístěny do osové vzdálenosti 3,75 m. Tato vzdálenost se zvětšuje o příslušné 

rozšíření podle poloměru oblouku d. 



NÁVRH MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ STANICE 
Bohuslavice nad Vláří 

 

Leden 2014          11 

V kolejích 4 a 6 budou na na níže položených koncích umístěny výkolejky 

pro ochranu proti ujetí vozů ve vzdálenosti 4,200 m od příslušného námezníku. 

 

 Přesný popis konstrukce kolejového roštu a kolejového lože je uveden  

v části B - Technická zpráva a v charakteristických příčných řezech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NÁVRH MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ STANICE 
Bohuslavice nad Vláří 

 

Leden 2014          12 

 
A.5.ŽELEZNI ČNÍ SPODEK 

 

Podkladem pro návrh pražcového podloží byl protokol z geotechnického 

průzkumu. Pro přesný návrh byl však zcela nedostačující. Byly provedeny pouze dvě 

kopané sondy, dynamické penetrační zkoušky u krajních výhybek č. 1 a 14 (dle 

stávajícího označení) a laboratorní zkoušky odebraných vzorků zemin. Moduly 

přetvárnosti byly určeny jen přibližně pomocí empirického vzorce z naměřeného 

měrného dynamického odporu qdyn. 

U výhybky č. 1 se výsledky kopané sondy a laboratorní zkoušky významně 

liší. Podle sondy se v podloží nachází štěrk jílovitý G5/GC, podle zkoušek je ale 

odebraný vzorek hlína s vysokou plasticitou F7/MH. Podle výsledků dynamické 

penetrační zkoušky a přepočtu podle empirického vzorce Edef = α*qdyn  vychází 

redukovaný modul přetvárnosti zeminy E0r jen 0,72 MPa, což je až nereálně malá 

hodnota. U výhybky č. 14 se sonda s laboratorní zkouškou shoduje. Zemina byla 

určena jako písek jílovitý S5/SC s modulem přetvárnosti E0 = 24 MPa. 

Rozhraní mezi těmito dvěma zeminami není bez podrobnějšího průzkumu 

možné určit. Proto se při zpracování návrhu počítalo s jílovitým pískem pouze  

v náspu začínajícím u mostu a končícím přibližně v místě stávající výhybky č. 14  

(km 148,160 500 - km 148,206 000). Pro zbytek stanice se uvažovala hlína s vysokou 

plasticitou. 

Trať je od roku 2014 vedena jako regionální. Tomu odpovídají požadované 

hodnoty modulů přetvárnosti a promrzání. 

 

A.5.1 Návrh konstrukční vrstvy pražcového podloží  

Pro tuto kategorii tratě je požadována minimální hodnota modulu 

přetvárnosti na zemní pláni E0,pož = 15 MPa a na pláni tělesa žel. spodku  

Epl,pož = 30 MPa, pro manipulační koleje Epl,pož = 20 MPa. Dovolená hloubka 

promrzání je 0,4 m. 

Pro písek jílovitý byla stanovena hodnota E0 = 24 MPa. Jako 

konstrukční vrstva byla zvolena vrstva štrkodrti fr. 0/32 v min. tloušťce  

0,15 m. Pomocí metody DORNII byl modul přetvárnosti na pláni tělesa žel. 

spodku určen na Epl,pož = 37,6 MPa > Epl,pož = 30 MPa. Při použití této vrstvy  
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vyhoví i posudek na promrzání. Pod konstrukční vrstvu bude uložena 

separační geotextilie o hmotnosti 300 g/m2. 

 U hlíny s vysokou plasticitou nejsou parametry z podkladů vhodné 

pro kvalitní návrh. Proto se pro tento návrh orientačně uvažuje zlepšení 

zeminy vápnem v tloušťce 0,45 m a v šířce 2,50 m na obě strany od osy 

koleje při. Předpokládá se dosažení požadované hodnoty modulu přetvárnosti 

a zemní pláni pro zlepšené zeminy E0 = 40 MPa. Dovolená hloubka 

promrzání pro zlepšené zeminy je 0,0 m. Tloušťka konstrukční vrstvy byla 

stanovena jen na základě posudku na promrzání. Navržena byla vrstva 

štěrkodrti fr. 0/32 v min. tloušťce 0,40 m. 

 Výpočty tloušťky konstrukčních vrstev a posudky na promrzání jsou 

uvedeny v části B - Technická zpráva.   

 

A.5.2 Náspy  

V řešeném úseku se nacházejí dva náspy. První začíná u mostu  

ve staničení km 148,160 500 a končí přibližně u stávající výhybky č. 14 ve staničení  

km 148,206 000. Podle geotechnického průzkumu je tvořen pískem jílovitým. Sklon 

svahu je podle zaměření přibližně 1:2,7.  

Druhý násep začíná přibližně ve staničení km 148,750 000 a končí  

u železničního přejezdu v km 149,045 000. Sklon svahu je proměnlivý v rozmezí 

1:1,75 až 1:2,50. Podle průzkumu je tvořen hlínou s vysokou plasticitou.  

Ochrana svahů proti promrzání bude ponechána původní. Pokud se  

u svahu bude nacházet odvodňovací příkop, zřídí se u jeho paty lavička široká  

1,0 m s příčným sklonem 5,00%. Zemní těleso mezi náspy přechází v odřez. 

 

A.5.3 Odřez  

Stanice se mezi výše popsanými náspy nachází v odřezu ve staničení  

km 148,206 000 - km 148,750 000. Na pravé straně (podle staničení) se nachází 

svah ve sklonu 1:1,75 až 1:2. 
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A.5.4 Odvodnění  

Součástí návrhu modernizace je i návrh odvodnění tělesa železničního 

spodku. Proto bude navržen jako zcela nový. Podklady ke stávajícímu 

odvodňovacímu systému zcela chybí. Proto bude navržen jako zcela nový  

na základě sklonu nivelety, navržených příčných řezů zaměřeného terénu atd.  

Svah v odřezu je odvodněn pomocí betonové příkopové zídky. Ta je  

v současnosti zanesená a zarostlá vegetací a podle výškového zaměření už 

pravděpodobně neplní svou funkci. S jejím dalším využitím se již nepočítá a bude 

zasypána zhutněnou zeminou získanou při výkopových pracech. Odřez a pravá 

strana náspů budou odvodněny novým odvodňovacím příkopem. Na levé straně je 

potřeba zřídit odvodňovací příkop z důvodu ochrany přilehlého soukromého 

pozemku před odtékající vodou. Příkopy jsou zvoleny kvůli jednodušší 

konstrukci, údržbě a příznivějším požadavkům na podélný sklon než u trativodu  

(2,5 ‰ pro příkop, 5,0 ‰ pro trativod). 

Kvůli zajištění bezproblémového odvodu vody jsou všechny otevřené 

podélné odvodňovací prvky navrženy ve sklonu minimálně 2,50 ‰, trativody  

ve sklonu 5,00 ‰ a vyústění trativodů ve sklonu 10,00 ‰. 

 

 Sklony svahů u zařezaných příkopů jsou 1:1,50, u příkopů u paty svahu náspu 

bude zřízena lavička široká 1,0 m s příčným sklonem 5 %. 

Vyústění odvodňovacích zařízení na terén je stanoveno s ohledem  

na poskytnuté podklady pouze orientačně. 

 

 A.5.4.1 Plošné odvodnění  

Plošné odvodnění je zajištěno příčným sklonem zemní pláně  

5,00 %. Pláň vyúsťuje v odřezu do odvodňovacího příkopu, mezi kolejemi 

do trativodů a na náspech na svah zemního tělesa. U náspů je sklon 

jednostranný a voda je odváděna na svah zemního tělesa. Podrobný popis 

úprav zemní pláně je popsán v části B - Technická zpráva. 
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 A.5.4.2 Nezpevněné příkopy  

Příkopy, jejichž podélný sklon je větší než 4 ‰ a menší než 25 ‰ 

jsou řešeny jako nezpevněné, lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 0,4 m. 

Sklon svahů příkopu je 1:1,50.  

 

Nezpevněný příkop na pravé straně začíná ve staničení  

km 148,682 775 a přibližně v km 148,847 539 vyúsťuje na terén.  

Od km 148,841 333 po km 148,968 686 bude do zemního tělesa zařezán 

příkop s opačným sklonem +6,13‰. Zaústí do prvního příkopu ve sklonu 

10,00‰.  

Na levé straně navazuje u paty svahu nezpevněný příkop na zpevněný  

v km 148,942 333 a ve sklonu -20,06‰ po 30 m vyúsťuje na terén. 

 

 A.5.4.3 Zpevněné příkopy  

Při sklonu menším než 4 ‰ a větším než 25 ‰ je potřeba zřídit 

zpevněný příkop. Budou použity betonové příkopové tvárnice TZZ 4b. 

Uloženy budou na lože z betonu C12/15 tloušťky 100 mm.  

Na pravé straně v odřezu bude příkop zaříznut ve stávajícím zemním 

tělese. V lomu sklonu nivelety příkopu bude horní hrana tvárnice navazovat 

na vyústění zemní pláně. Sklon příkopu bude -2,50 ‰, což je více než sklon 

nivelety koleje, proto se bude postupně více zařezávat do zemního tělesa.  

V km 148,682 775 přejde v nezpevněný příkop popsaný výše.  

 

V km 148,167 116 vyúsťuje na terén. Odtud po km 148,195 938 vede kolem 

paty náspu. Sklon svahů bude 1:1,50. Stávající příkopový žlab v odřezu bude 

zasypán. V km 148,195 938 - 148,247 706 bude kvůli stísněnému prostoru  

na pravé straně použit příkopový žlab J-malý. 

Na levé straně příkop začíná na konci zpevněné plochy ve staničení  

km 148,652 975. Výška horní hrany příkopové tvárnice je zde umístěna tak, 

aby na ní vyúsťovala trativodní trubka. Dále příkop pokračuje ve sklonu  

-2,50 ‰ až do km 149,022 127, kde začne klesat ve sklonu -56,94 ‰  

a po 20,322 m přechází ve výše uvedený nezpevněný příkop, který vyúsťuje  

na terén. 
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 A.5.4.4 Trativody  

Koleje, které nejsou odvodněny zemní plání do příkopů jsou 

odvodněny soustavou trativodů ve sklonu 5 ‰. Hlavním prvkem 

je perforovaná trativodní trubka z PVC o průměru 150 mm. Trubka je uložena 

 

na vyrovnávací vrstvě ze štěrku fr. 4/8 v tloušťce 0,05 m. Trativodní rýha je 

široká 0,450 m a její dno je v místě vrcholových šachet v hloubce minimálně 

0,3 m pod úrovní zemní pláně nebo 0,8 m pod úrovní pláně tělesa 

železničního spodku. Na výplň rýhy je použit štěrk frakce 11/16 a celá je 

obalena filtrační geotextilií. Trativody vyúsťují sklonem 10,00 ‰ na terén 

nebo do odvodňovacích příkopů. 

Trativody jsou vybaveny soustavou vrcholových, přípojných  

a kontrolních šachet. Jejich vzdálenost je max. 50 m. Šachty jsou umístěny 

tak, aby líc plastové nasazovací trubky byl vzdálený nejméně 2,175 m  

a stěna trativodní rýhy nejméně 1,600 m od osy koleje. Trativodní trubky 

jsou mezi šachtami přímé. Šachty budou použity plastové. Vzdálenosti  

a uspořádání šachet je zobrazeno ve výkresu Situace a v tabulce šachet. 

 

Podrobný popis odvodňovacích příkopů, trativodů a šachet je uveden  

v části B - Technická zpráva. 
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A.6. NÁSTUPIŠTĚ 
 

A.6.1 Stávající stav 

 Pro nástup a výstup cestujících v současnosti slouží dvě úrovňová 

nástupiště u kolejí č. 1 a 2. Nástupiště u koleje č. 1 je opatřeno pevnou nástupní 

hranou z nástupištních tvárnic a zpevněným povrchem z betonových desek a je 

dlouhé asi 180 m. U koleje č. 2 je nástupiště sypané a dlouhé asi 168 m.  

Pro přístup k nim slouží úrovňový přechod z betonových panelů. Využíváno je 

především nástupiště u koleje č. 1. Druhé pouze v případě míjení vlaků ve stanici. 

Plocha u výpravní budovy se jako nástupiště nevyužívá. 

 Tento stav je dnes už naprosto nevyhovující jak z hlediska požadavků  

na konstrukční uspořádání, tak z hlediska umožnění pohybu osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace. 

 

A.6.2 Nový stav 

 Ve stanici zastavují pouze osobní vlaky a soupravy. Rychlíky tudy pouze 

projíždějí a nepředpokládá se, že by tomu v budoucnu bylo jinak.  

 Z tohoto důvodu je navrženo jedno oboustranné poloostrovní nástupiště 

mezi kolejemi č. 1 a 2 s dvěma nástupními hranami délky 160 m s úrovňovým 

přístupem z čela. Zastřešení nebude realizováno. 

 Nástupiště bude široké 4,300 m s nástupními hranami ve vzdálenosti 1,670 

m od os přilehlých kolejí a 0,550 m nad spojnicí temen kolejnic. Bude vybaveno 

opticky a hmatově vnímatelnými pásy širokými 0,400 m ve vzdálenosti 0,800 m 

od nástupních hran. Sklon nástupištní plochy bude střechovitý ve sklonu 2 %. 

 Přístup bude zajištěn úrovňovým přechodem z pryžových panelů STRAIL 

širokým 3,000 m. Umístěn bude přibližně v místě stávajícího přechodu  

v km 148, 402 604. Nástupiště bude orientováno směrem na Bylnici. Výškový 

rozdíl mezi přechodem a nástupištěm bude překonán rampou v šířce nástupiště  

a ve sklonu 1:12 s protiskluzovým opatřením. Na druhém konci budou zřízeny 

služební schůdky. Konstrukce a konkrétní parametry nástupiště jsou uvedeny  

v časti B - Technická zpráva. 
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A.7. STAVEBNÍ OBJEKTY A K ŘÍŽENÍ 
 

A.7.1 Železniční přejezdy  

Ve stanici se nacházejí dva železniční přejezdy. 

 Přejezd č. 1 tvoří křížení s  komunikací č. III/49520 v km 148,100 000.  

V podkladech je uveden jako asfaltový.  Ve skutečnosti již prošel rekonstrukcí  

a je dnes tvořen panely STRAIL a zabezpečen světelným a zvukovým 

signalizačním zařízením a závorami. Při rekonstrukci budou panely sneseny  

a po směrové a výškové úpravě koleje osazeny zpět. 

Přejezd č. 2 tvoří křížení s místní komunikací v km 149,050 000. Tvoří 

konec rekonstruované části stanice. Po něm následuje pouze směrová a výšková 

úprava koleje. Je asfaltový a zabezpečen pouze výstražnými kříži. Při rekonstrukci 

se asfaltový povrch rozbije a po výškové a směrové úpravě koleje se opět zřídí. 

 

A.7.2 Propusty 

 Pod tratí v úseku prochází pouze jeden propust. Ze zaměření lze stanovit 

jeho staničení na asi km 149,068 000. Jeho konstrukce ani rozměry nejsou známy. 

Převádí vodu z pravé strany zemního tělesa do stávajícího příkopu na levé straně. 

Nachází se až v části, kde není řešen železniční spodek a jeho úprava či 

rekonstrukce není součástí této práce. 

  

A.7.3 Mosty 

 Trať v úseku přechází přes jeden ocelový most s prvkovou mostovkou  

dl. 16,5 m, sv. šířky 5,5 m) ve staničení 148,155 000. Je v zachovalém stavu. 

Během prací na něm budou provedeny drobné opravy a nový nátěr. Jeho konec 

tvoří začátek rekonstruované části stanice. V předcházejícím úseku se provede 

pouze směrová a výšková úprava koleje. 

 

A.7.4 Zpevněné plochy 

 A.7.4.1 Volná skládka 

Na levé straně stávající koleje č. 8 se v současnosti 

nachází dlážděná zpevněná plocha využívaná jako volná skládka. 
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Ta bude kompletně zrekonstruována. Bude rozšířena až ke koleji 

č.6. Celová šířka bude 15,0 m, délka 140,0 m. Na její straně blíže 

ke koleji bude ukončena obrubníkem vzdáleným 1,700 m od osy 

koleje. Příčný sklon bude 2% a její výška bude u obrubníku  

0,150 m pod spojnicí temen kolejnic. 

Její zemní pláň bude odvodněna příčným sklonem 3%  

a ukončena podélným trativodem ve střechovitém sklonu 5‰. 

Trativod bude vybaven soustavou šachet stejně jako trativody mezi 

kolejemi. V km 148,501 2112  bude napojen na vyúsťovací trativod, 

na druhém konci vyústí do příkopu. Povrch bude odvodněn silničním 

rigolem ve sklonu 5‰, který bude napojen na svém konci napojen  

na zpevněný příkop. Uspořádání je patrné z výkresu Situace. 

Skladba volné skládky je uvedena v části B - Technická 

zpráva a ve vzorovém příčném řezu. 

 

 A.7.4.2 Nákladní rampy 

Ve stanici se v současnosti nacházejí dvě nákladní rampy. 

Jedna je umístěna u koleje č.4 na bylnické straně výpravní budovy. 

Podle zaměření je asi 10,5 m dlouhá a její výška je asi 1,15 m  

nad úrovní temen kolejnic. Vzdálenost hrany od osy koleje je 

přibližně 1,725 m. Druhá rampa dlouhá asi 16,0 m se nachází  

u stávající koleje č. 8. u stávající volné skládky. 

Do první rampy se nebude nijak zasahovat. V současnosti 

se nicméně pro železniční náklad nevyužívá a po výškové úpravě 

koleje č. 4 nebude její hrana splňovat požadavek na výšku 1,1 m 

nad spojnicí temen kolejnic. Na přání investora je možné ji 

odstranit. Druhá rampa bude odstraněna. 

 

 A.7.4.3 Plocha u výpravní budovy 

Plocha u výpravní budovy nefunguje jako vnější 

nástupiště. Slouží především pro pohyb a čekání cestujících. Její 

konstrukce je již ve špatném stavu. Vzdálenost hrany od osy  
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koleje č. 4 se pohybuje kolem 1,7 m. Plocha pokračuje i kolem 

dalších budov na bojkovické straně výpravní budovy. Ty dnes 

nejsou využívané, nebo jen minimálně. 

Plocha bude upravena tak, aby její hrana byla 1,700 m  

od osy koleje a příčný sklon 2 % směrem od budovy. Upraveny 

budou její konstrukční vrstvy a dlažba na povrchu se pouze 

přeskládá. Prostoru kolem ostatních budov bude mít zamezený 

přístup cestujících a bude sloužit jako služební chodník. U výpravní 

budovy bude doplněn opticky a hmatově vnímatelným pásem. 

Budovy budou opatřeny hydroizolační folií. 

V návrhu se s touto úpravou počítá v celé délce plochy.  

Na přání investora lze ostatní budovy a část plochy odstranit  

a upravit pouze část kolem výpravní budovy.  
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ČÁST B - TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 
B.1. ÚVOD 
 

B.1.1 Základní údaje 

 
- železniční stanice Bohuslavice nad Vláří 

- kraj Zlínský 

- katastrální území Bohuslavice nad Vláří 

- jednokolejná trať č. 341 Staré město u Uherského Hradiště -  

Vlárský průsmyk  

- regionální trať, neelektrifikovaná 

- staničení km 147,965 000 – km 149,293 000 (mezi vjezdovými 

 návěstidly) 

- rychlost v hlavní staniční koleji 60 km/h 

- počet kolejí - 3 dopravní koleje, 2 manipulační koleje, 2 koleje 

vyloučeny z provozu, 1 odvratná kolej 

- provoz pravostranný 

- přípojná stanice 

- zaústěna vojenská vlečka č. 30 

- smíšená povaha práce 

  

B.1.2 Cíle 

- návrh úpravy geometrických parametrů koleje a rekonstrukce 

železničního svršku a železničního spodku dle normy  

ČSN 73 6360-1 

- rekonstrukce obou zhlaví  

- zvýšení, nebo alespoň zachování rychlosti v hlavní koleji 

- úprava nástupišť pro umožnění bezpečného pohybu osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace 

- návrh konstrukčních vrstev pražcového podloží 

- návrh odvodnění 

- úprava GPK v přilehlých obloucích v traťové koleji  
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B.1.3 Podklady 

- geodetické zaměření stanice 

- nákresný přehled železničního svršku 

- JŽM 

- protokol z geotechnického průzkumu 

- norma ČSN 73 6301-1 

- předpisy SŽDC S3 Železniční svršek a S4 Železniční spodek  
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B.2. SMĚROVÉ POMĚRY 
 

B.2.1 Současný stav 

 Přesný popis stávajících směrových poměrů není k dispozici. V následující 

tabulce jsou uvedeny směrové poměry stávající koleje č. 1 získané z nákresného 

přehledu. Tvar přechodnic není znám. Jako začátek úseku je uvedeno staničení 

vjezdového návěstidla, jako konec úseku je uveden konec přechodnice směrového 

oblouku. 

Směrové poměry stávající koleje č. 1 

označení     staničení směr. prvek   parametry prvku  
 
ZÚ  147,965 000 kruž. oblouk pravý  R = 290 m 
        V = 60 km/h 
        D = 78 mm 
        d0 = 32,00 m 
 
KO/ZO 147,997 000  kruž. oblouk pravý  R = 260 m 
        V = 60 km/h 
        D = 78 mm 
        d0 = 173,43 m 
 
KO  148,170 430 přechodnice   Lk = 33,00 m 
        n = 7,05V 
 
KP  148,203 000 přímá                  L = 80,06 m 
  148,210 000 ZV 14 
  148,243 000 ZV 13 
 
 
ZP  148,283 060 přechodnice   Lk = 16,00 m 
        n = 9,20V 
 
ZO  148,299 060 kruž. oblouk pravý  R = 500 m 
        V = 60 km/h 
        D = 29 mm 
        d0 = 34,27 m 
 
KO  148,333 330 přechodnice   Lk = 16,00 m 
        n = 9,20V 
 
KP  148,349 330 přímá    L = 447,73 m 
 
ZP  148,797 060 přechodnice   Lk = 34,00 m 
        n = 8,10V 
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ZO  148,831 060 kruž. oblouk levý  R = 260 m 
        V = 60 km/h 
        D = 70 mm 
        d0 = 71,0 m 
 
KO  148,902 060 přechodnice   Lk = 34,00 m 
        n = 8,10V 
 
KP  148,936 060 přímá    L = 65,28 m 
  148,968 000 ZV 2 
  148,995 000 ZV 1   
 
ZP  149,001 340 přechodnice   Lk = 47,04 m 
        n = 8,17V 
 
ZO  149,048 380 kruž. oblouk levý  R = 248 m 
        V = 60 km/h 
        D = 95 mm 
        d0 = 201,22 m 
 
KO  149,249 600 přechodnice   Lk = 47,04 m 
        n = 8,17V 
 
KP/KÚ 149,296 640  
 
 
  

B.2.2 Nový stav 

 V následující části jsou popsány nově navržené směrové poměry 

staničních kolejí.  

 Stávající koleje č. 3, 5, 8 a odvratná kolej budou odstraněny. Stávající 

výhybky na dřevěných pražcích budou sneseny a budou nahrazeny výhybkami   

s betonovými pražci. 

 Návrh směrových poměrů vycházel z požadavku na co nejmenší posuny 

osy na mostě a v přilehlých obloucích a na rychlosti v jednotlivých kolejích. 

Vznikl vyrovnáním bodů osy v přilehlých obloucích a v koleji č. 4. Osy kolejí č. 2 

a 6 budou odsunuty na osovou vzdálenost 4,750 m od osy koleje č. 4. Osa koleje  

č. 1 bude odsunuta na osovou vzdálenost 7,640 m od osy koleje č. 2. 

 Kvůli napojení vlečky bude stávající výhybka č. 10 pouze nahrazena 

výhybkou stejného typu na betonových pražcích. Její poloha a orientace zůstane 

stejná. Kolej č. 4 je rozdělena výhybkou č. 4 na dvě části označené č. 4 a č. 4a. 
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 Kolej č. 1 

 Úprava začíná v km 147,926 980. Vyrovnáním bodů osy se poloměr 

oblouku upraví na R = 303,305 m. V km 147,992 883 se poloměr změní  

na R = 260 m. Takto oblouk pokračuje přes železniční přejezd a most do km 

148,160 388, kde přechází v přechodnici ve tvaru klotoidy délky Lk = 35,550 m. 

Následuje přímá délky 10,000 m. Za ní se nachází začátek transformované 

výhybky č. 7. Hlavní větev směřuje vpravo a poloměr v ní je 519,189 m. Na ni 

navazuje přímá délky 10,306 m, za kterou se nachází pravostranný oblouk bez 

přechodnic o poloměru R = 500 m délky d0 = 41,988 m. Za ní následuje přímá 

délky 487,021 m a poté levostranný oblouk o poloměru R = 300 m a délky  

d0 = 100,490 m se symetrickými přechodnicemi o délce Lk = 27,360 m. Z ním se 

nachází přímá dlouhá 3,530 m. Na ni je napojen konec přímé větve výhybky č. 1. 

Za výhybkou následuje 31,098 m dlouhá přímá, za kterou úpravou stávající osy 

navazuje levostranný oblouk o poloměru R = 247 m a délce d0 = 194,566 m se 

symetrickými přechodnicemi délky Lk = 52,200 m.  

 Na konci přechodnice upravovaný úsek končí. vyrovnání bodů osy  

na následném mostě posloužilo jako tečna pro návrh oblouku. 

Směrové poměry nové koleje č. 1 

označení     staničení směr. prvek   parametry prvku  
 
ZÚ  147,926 980 kruž. oblouk pravý  R = 303,305 m 
        V = 60 km/h 
        D = 79 mm 
        d0 = 65,903 m 
        I = 62 mm 
        αs = 13,8327g 
 
KO/ZO 147,992 883  kruž. oblouk pravý  R = 260 m 
        V = 60 km/h 
        D = 79 mm 
        d0 = 167,504 m 
        αs = 45,3664g  
        T  = 117,308 m  

 
 
 
KO  148,160 388 přechodnice   Lk = 35,550 m 

n = 7,50V 
m = 0,202 m 
A = 96   

        klotoida 
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KP  148,195 938 přímá                  L = 10,000 m 
 
ZV7  148,205 938 výhybka         Obl-o49-1:9-190(519,189/300,000),L,l,b 
 
KV7  148,233 074 přímá    L = 14,632 m 
 
ZO  148,247 706 kruž. oblouk pravý  R = 500 m 
        V = 60 km/h 
        D = 0 mm 
        d0 = 41,988 m 
        I = 85 mm 
        αs = 5,3461g 

        T  = 21,006 m 
 
KO  148,289 694 přímá    L = 487,021 m 
         
ZP  148,776 715 přechodnice   Lk = 27,360 m 

n = 8,00V 
m = 0,104 m 
A = 91   

        klotoida 
 
ZO  148,804 075 kruž. oblouk levý  R = 300 m 
        V = 60 km/h 
        D = 57 mm 
        d0 = 100,490 m 
        I = 85 mm 

T  = 78,612 m  
        αs = 5,3461g 
 
KO  148,904 565 přechodnice   Lk = 27,360 m 

n = 8,00V 
m = 0,104 m 
A = 91   

        klotoida 
 
KP  148,931 925 přímá    L = 3,530 m 
 
KV1  148,935 455 výhybka           J49-1:9-300,P,p,b 
 
ZV1  148,968 686 přímá    L = 31,098 m  
 
 
ZP  148,999 784 přechodnice   Lk = 52,200 m 

n = 10,00V 
m = 0,459 m 
A = 114   

        klotoida 
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ZO  149,051 984 kruž. oblouk levý  R = 247 m 
        V = 60 km/h 
        D = 87 mm 
        d0 = 194,566 m 
        I = 85 mm 
        αs = 5,3461g 

T  = 161,126 m  
 
KO  149,246 550 přechodnice   Lk = 52,200 m 

n = 10,00V 
m = 0,459 m 
A = 114   

        klotoida 
 
KP  149,298 750 přímá    L = 35,471 m 
 
KÚ  149,333 971 

 

 Kolej č. 2 

 Za odbočnou větví výhybky č. 7 následuje přímá délky 10,000 m. Na ni 

navazuje výměnovým stykem jednoduchá výhybka č. 6. Na její odbočnou větev 

navazuje přímá dlouhá 14,436 m a poté pravostranný kružnicový oblouk  

bez přechodnic o poloměru R = 300 m a délce d0 = 25,193 m. Za ním je přímá 

dlouhá 480,725 m. Dále pak levostranný kružnicový oblouk bez přechodnic  

o poloměru R = 300 m a délce d0 = 94,653 m a za ním 5,466 m dlouhá přímá.  

Na ni je koncovým stykem přímé větve napojena výhybka č. 2. Na její výměnový 

styk je napojena přímá dlouhá 10,000 m a na ni navazuje koncovým stykem 

odbočné větve výhybka č. 1. 

 Popis směrových poměru začíná koncovým stykem výhybky č. 6 a končí 

koncovým stykem výhybky č. 2. Staničení jsou vztažena ke koleji č. 1 

 

Směrové poměry nové koleje č. 2 

KV2  148,275 743 přímá    L = 35,471 m 
 
ZO  148,289 694 kruž. oblouk pravý  R = 300 m 
        V = 50 km/h 
        D = 0 mm 
        d0 = 25,193 m 
        I = 99 mm 
        αs = 5,3461g 
        T = 12,604 m 
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KO  148,315 138 přímá    L = 480,725 m 
 
ZO  148,796 025 kruž. oblouk levý  R = 300 m 
        V = 50 km/h 
        D = 0 mm 
        d0 = 94,653 m 
        I = 99 mm 
        αs = 20,0860g 
        T = 47,723 m 
 
KO  148,892 724 přímá    L = 5,466 m 
 
KV2  148,898 285 

 
 

Kolej č. 4, 4a 

 Na koncový styk přímé větve navazuje přímá délky 7,939 m a za ní 

pravostranný kružnicový oblouk bez přechodnic o poloměru R = 193,988 m a délce 

d0 = 37,757. Na něj přímo navazuje koncovým stykem přímé větve výhybka č. 5  

a za jejím koncovým stykem je přímá dlouhá 83,542 m. Na jejím konci následuje 

výměnový styk výhybky č. 4. Od jejího koncového styku v přímé větvi získává kolej 

označení 4a, kterou tvoří 339,257 dlouhá přímá, dále levostranný kružnicový oblouk 

bez přechodnic o poloměru R = 300 m a délce d0 = 61,456 m a za ním 4,632 m 

dlouhá přímá. Na ni navazuje koncovým stykem přímé větve výhybka č. 3  

a za jejím výměnovým stykem přímá dlouhá 3,908 m. Na ni je napojena výhybka 

č. 2 koncovým stykem odbočné větve. 

 Popis směrových poměru začíná výměnovým stykem výhybky č. 5 a končí 

koncovým stykem výhybky č. 3. Staničení jsou vztažena ke koleji č. 1 

 

 

Směrové poměry nové kolejí č. 4, 4a 

ZV5  148,347 780 přímá    L = 83,542 m 
 
ZV4  148,431 323 výhybka           J49-1:9-300,P,p,b 
 
KV4  148,458 461 přímá    L = 339,257 m  
 
 
ZO  148,798 040 kruž. oblouk levý  R = 300 m 
        V = 40 km/h 
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        D = 0 mm 
        d0 = 61,456 m 
        I = 63 mm 
        αs = 13,0414g 
        T = 30,836 m 
 
KO  148,861 869 přímá    L = 4,632 m 
KV3  148,866 661 

 

 Kolej č. 6 

 Na koncový styk odbočné větve výhybky č. 4 navazuje přímá dlouhá 9,782 m 

a po ní pravostranný oblouk bez přechodnic o poloměru R = 300 m a délce  

d0 = 33,197 m. Z obloukem následuje přímá dlouhá 302,333 m a za ní levostranný 

oblouk bez přechodnic o poloměru R = 300 m a délce d0 = 28,289 m. Na něj 

navazuje přímá o délce 31,389 m, která je napojena na koncový styk odbočné větve 

výhybky č. 3. 

 Popis směrových poměru začíná koncovým stykem výhybky č. 4 a končí 

koncovým stykem výhybky č. 3. Staničení jsou vztažena ke koleji č. 1 

Směrové poměry nové koleje č. 6 

KV4  148,458 360 přímá    L = 9,782 m 
 
ZO  148,468 083 kruž. oblouk pravý  R = 300 m 
        V = 40 km/h 
        D = 0 mm 
        d0 = 33,197 m 
        I = 63 mm 
        αs = 7,0447g 
        T = 16,616 m 
 
KO  148,501 212 přímá    L = 302,333 m 
 
ZO  148,468 083 kruž. oblouk levý  R = 300 m 
        V = 40 km/h 
        D = 0 mm 
        d0 = 28,259 m 
        I = 63 mm 
        αs = 5,9967g 
        T = 14,140 m 
 
KO  148,834 142 přímá    L = 31,389 m 
 
KV3  148,866 862 
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Tabulka oblouků 
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Tabulka výhybek 
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B.3. SKLONOVÉ POMĚRY 
 
B.3.1 Stávající stav  

 Výškový systém je Balt po vyrovnání (Bpv). Trať klesá v celém úseku. 

Podélný profil trati není k dispozici. Sklonové řešení vychází ze zaměřených 

výšek osy koleje č. 1. Ostatní koleje mají různé výšky. V následující tabulce jsou 

uvedeny sklonové poměry koleje č. 1 získané z nákresného přehledu. Největší 

sklon je -7,10‰, nejmenší -1,12‰. Nadmořské výšky ani parametry zaoblení lomů 

sklonu nejsou uvedeny. 

 Jako začátek úseku je uvedeno staničení vjezdového návěstidla, jako konec 

úseku je uveden konec přechodnice posledního směrového oblouku. 

 
 

Sklonové  poměry stávající koleje č. 1 

staničení [km]  sklon     délka   

147,965 000  -1,72 ‰  32,0 m 

148,997 000 -7,10 ‰  190,0 m 

148,187 000  -1,60 ‰  129,0 m 

148,316 000  -1,20 ‰  199,0 m 

148,515 000  -1,97 ‰  200,0 m 

148,715 000  -3,68 ‰  180,0 m 

148,895 000  -2,80 ‰  193,0 m 

149,088 000  -1,23 ‰  176,0 m 

149,264 000  -1,12 ‰  119,0 m 

149,296 000  KÚ 

 

 Z uvedených hodnot je patrné, že současný stav nevyhovuje požadavkům 

normy. Pouze jedna vzdálenost mezi lomy sklonu vyhovuje požadavku na minimální 

vzdálenost Ls,min = 200 m.  
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3.2 Nový stav 

 Návrh nivelety vychází ze zaměřeného stávajícího stavu koleje č. 1. 

Nezaměřené části z nákresného přehledu. Ostatní koleje budou výškově upraveny  

na úroveň hlavní koleje. 

 Na řešeném úseku trať klesne o 4,232 m. Celkem se v úseku nachází  

po úpravě 5 lomů sklonu. Největší sklon je -6,57 ‰, nejmenší -1,39 ‰. Mezní 

vzdálenost lomů sklonu je 4*V = 240 m. Kvůli snaze o co nejmenší výškové 

posuny nivelety a stísněným podmínkám je vzdálenost mezi lomem č. 1 a 2 

snížena na minimální vzdálenost 200 m.  

 Poloměr zakružovacích oblouků je stanoven na 2000 m podle vzorce 

mRmRVR vvv 20002000;*4,0 lim,
2

lim, =⇒≥≥ . 

 Sklonové poměry nového stavu jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Sklonové  poměry nových kolejí 

staničení [km]      sklon    délka         popis lomu sklonu     výška nivelety TK 

147,926 980 -1,72‰ 68,958 m 334,996 m.n.m. 

147,995 938 -6,57‰ 200,000 m Rv = 2000 m 333,878 m.n.m.
   tz = 4,846 m 
    yv = 0,006 m 

148,195 938 -1,39‰ 310,00 m Rv = 2000 m 333,564 m.n.m.
   tz = 5,179 m 
    yv = 0,007 m 

148,505 938 -2,20‰ 314,059 m Rv = 2000 m 333,134 m.n.m.
   tz = 0,813 m 
    yv = 0,000 m 

148,819 997 -3,63‰ 391,196 m Rv = 2000 m 332,443 m.n.m.
   tz = 1,431 m 
    yv = 0,001 m 

149,211 193 -2,11‰ 122,778 m Rv = 2000 m 331,023 m.n.m.
   tz = 1,521 m 
    yv = 0,001 m 

149,333 971   KÚ   330,764 m.n.m.  

 

 Lom č. 2 ve staničení km 148,195 938 je umístěn do lomu sklonu lineární 

vzestupnice podle ČSN 73 6360-1, odst. 9.2.2. Ostatní lomy sklonu jsou umístěny 

tak, aby jejich zaoblení do vzestupnic nezasahovalo. 
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 Lom č. 3 ve staničení km 148,501 212 bylo nutno umístit v oblasti 

nástupiště. Změna sklonu z -1,39‰ na -2,20‰ je však malá a délka tečny 

zakružovacího oblouku je jen 0,813 m. 
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B.4. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 
 

B.4.1 Stávající železniční svršek   

 Stávající železniční svršek je ve stanici proměnlivý. Použity jsou kolejnice 49 

E1 na různých druzích upevnění, především na žebrových podkladnicích se svěrkami 

ŽS4 a rozponových podkladnicích se svěrkami T5. V kolejích 1, 3, 4 a 5 jsou použity 

betonové pražce SB 8. V kolejích 6 a 8, ve zhlavích, v okolí mostu a druhého 

železničního přejezdu a na vlečce jsou použity dřevěné pražce. Přibližně v polovině 

koleje č. 2 přecházejí betonové pražce na dřevěné. 

 Kolejové lože je podle zběžné prohlídky v poměrně dobrém stavu. Materiál 

může být po vyčištění znovu použit. 

 Na mostě je prvková otevřená mostovka v délce 16,5 m. 

 

B.4.2 Nový kolejový rošt 

 V hlavních koleji č. 1 jsou použity kolejnice 49 E1 na bezpodkladnicovém 

pružném upevnění typu W 14 na betonových pražcích B 91 S/2 s rozdělením "c". 

 V kolejích č. 2, 4, 6 a na vlečce jsou použity kolejnice 49 E1  

na bezpodkladnicovém pružném upevnění typu W 14 na betonových pražcích  

B 03 s rozdělením "c". 

 Druh kolejnic použitý ve výhybkách je uveden v tabulce výhybek. 

Kolejnice jsou na pružném podkladnicovém upevnění Vossloh se svěrkou Skl 24 

na podložce Uls6. 

 Kolej bude bezstyková. Ve směrových obloucích bude doplněna 

pražcovými kotvami na každém třetím pražci. V oblouku č. 3 kotvy nebudou 

použity, v oblouku č. 5 budou použity na každém pražci. 

  

B.4.3 Kolejové lože 

Kolejové lože má lichoběžníkový je provedeno ze štěrku frakce 31,5/63. 

Tloušťka kolejového lože je v kolejích č. 1 a 2 350 mm pod ložnou plochou 

pražce, v kolejích č. 4 a 6 300 mm pod ložnou plochou pražce. Sklon svahu lože 

je 1:1,25. Vzdálenost horní hrany od osy koleje je 1,700 m. U oblouku č. 10  

a u přechodnice oblouku č. 2 je tato vzdálenost na vnější straně 1,750 m  

s navýšením o 0,100 m.  
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Lože je podél koleje č. 1 a na levé straně koleje č. 6, kde nezasahuje volná 

skládka, doplněno štěrkovým zásypem frakce 8/16 na vzdálenost volného 

schůdného a manipulačního prostoru 3 m od osy koleje se sklonem vnějšího svahu 

1:1,5 do výšky 5 cm pod hranu kolejového lože. Výškový rozdíl je dorovnán 

vrstvou ze štěrku frakce 4/16.  

Mezi kolejovými loži jednotlivých kolejí jsou zřízeny drážní stezky  

z vrstvy štěrku frakce 8/16 do výšky 5 cm pod hranu kolejového lože, na které je 

druhá vrstva z 5 cm frakce 4/16. Okraje stezek jsou ve vzdálenosti 1,700 m od os 

přilehlých kolejí. Tato úprava bude provedena mezi námezníky. 

Úprava kolejového lože a stezek jsou patrné z charakteristických příčných 

řezů. 

 

B.4.4 Námezníky  

Námezníky budou použity železobetonové, prefabrikované a budou 

umístěny do osové vzdálenosti 3,75 m. Tato vzdálenost se zvětšuje o příslušné 

rozšíření d podle poloměru oblouku.  

 

B.4.5 Výkolejky 

 V kolejích č. 4 a 6 jsou na na níže položených koncích umístěny výkolejky 

pro ochranu proti ujetí vozů ve vzdálenosti 4,200 m od příslušného námezníku. 
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B.5.ŽELEZNI ČNÍ SPODEK 
 

B.5.1 Pláň tělesa železničního spodku 

 Pláň tělesa železničního spodku má v celém úseku v příčném směru 

nulový sklon. U kolejí č. 1 a 2 leží ve výšce 0,701 m pod úrovní nivelety TK,  

u kolejí č. 4 a 6 ve výšce 0,651 m pod úrovní nivelety TK. Změna výšky se 

zrealizuje u hrany kolejového lože koleje č. 2.  

 Hrana PTŽS je od os krajních kolejí vzdálena tak, aby na ni šla umístit 

drážní stezka v dané šířce a s odpovídajícím sklonem. 

 

B.5.2 Konstrukční vrstvy pražcového podloží 

Podkladem pro návrh pražcového podloží byl protokol z geotechnického 

průzkumu. Moduly přetvárnosti byly určeny jen přibližně pomocí empirického 

vzorce z naměřeného měrného dynamického odporu qdyn. 

Edef = α*qdyn;  α = 2,0   - pro málo vlhké písky 

  α = 3,0 - 5,0 pro prachy a jíly 

Zastiženy byly dva druhy zeminy. Jílovitý písek S5/SC u stávající výhybky  

č. 14  a hlína s vysokou plasticitou F7/MH u stávající výhybky č. 1. V návrhu se 

uvažuje S5/SC pouze ve staničení  km 148,160 500 - km 148,206 000, tj. na náspu 

mezi mostem a začátkem nové výhybky č. 7. Pro zbytek se uvažuje F7/MH. 

Trať je od roku 2014 vedena jako regionální. Tomu odpovídají požadované 

hodnoty modulů přetvárnosti a promrzání. 

 

B.5.2.1 Návrh tloušťky konstruk ční vrstvy  

Pro tuto kategorii tratě je požadována minimální hodnota 

modulu přetvárnosti na zemní pláni E0,pož = 15 MPa a na pláni tělesa 

žel. spodku Epl,pož = 30 MPa, pro manipulační koleje Epl,pož = 20 MPa. 

Výpočet je proveden metodou DORNII. 

S5/SC: 

qdyn = 12 MPa 

E0 = 2*12 = 24 MPa > E0,pož = 15 MPa → typ podloží 2 
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Konstrukční vrstva: Štěrkodrť 0/32, rel. ulehlost ID = 0,95,  

   modul přetvárnosti E1 = 80 MPa 

    

   tloušťka vrstvy h = 0,15 m 

   k1 = E0/E1 = 24/80 = 0,3 

   k2 = h/D = 0,15/0,3 = 0,5 

    

   k3 = 0,47 - stanoveno z diagramu DORNII 

Eekv = k3*E1 = 0,47*80 = 37,6 MPa > Epl,pož = 30 MPa 

Pod konstrukční vrstvu bude uložena separační geotextilie o 

hmotnosti 300 g/m2. 

 

F7/MH: 

qdyn = 0,8 MPa 

E0 = 3*0,8 = 2,4 MPa; z = 0,3  

E0,r = E0*z = 2,4*0,3 = 0,72 MPa >> E0,pož = 15 MPa 

 Hodnota redukovaného modulu přetvárnosti je nerealisticky 

malá, pro další návrh se uvažuje zlepšení zeminy vápnem v tloušťce  

0,45 m a v šířce 2,5 m na obě strany od osy koleje při dosažení 

modulu přetvárnosti na zemní pláni E0 = 40 MPa.  

 Tloušťka konstrukční vrstvy byla stanovena pomocí posouzení 

na promrzání na h = 0,4 m. 

 

B.5.2.2 Posouzení na promrzání 

Z mapy návrhových hodnot je index mrazu stanoven  

na Imn = 500°C*den. 

Hloubka promrzání:  

hpr =  01,1500*0045,0*0045,0 ==mnI  m 

Posuzujeme podle vzorce hpr ≤ hk+hŠP+hz,dov 

hk = 0,55 m 
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S5/SC: 

hz,dov = 0,4 m 

hŠP = h*λŠP/λ1 = 0,15*2,3/2 = 0,17 m 

1,01 ≤ 0,55+0,17+0,4 

1,01 ≤ 1,13 → vyhoví na promrzání 

 

F7/MH: 

hz,dov = 0,0 m 

hŠP = h*λŠP/λ1 = 0,40*2,3/2 = 0,46 m 

1,01 ≤ 0,55+0,46+0,0 

1,01 ≤ 1,01 → vyhoví na promrzání 

 

 Konstrukční vrstvy budou zřízeny v šířce 2,50 m na obě strany od osy 

koleje.  

Na pravé straně koleje č. 1 od mostu až po začátek příkopu u výměnového 

styku výhybky č. 1, na levé straně koleje č. 1 za výměnovým stykem výhybky č. 1 

a na levé straně koleje č.  6 od volné skládky kolem příkopu, je šířka konstrukční 

vrstvy rozšířena tak, aby její okraj tvořil s okrajem drážních stezek jeden svah.  

 Na levé straně koleje č. 1 od mostu po výhybku č. 7, na levé straně 

matečné koleje bojkovického zhlaví a na pravé straně koleje č. 1 od začátku 

příkopu u výměnového styku výhybky č. 1 až po konec upravovaného úseku  

u železničního přejezdu v km 149,050 000 bude mít konstrukční vrstva šířku  

3,00 m. Na vnější straně přechodnice oblouku č. 2 a na vnější straně přechodnice 

oblouku č. 11 bude rozšířena na 3,10 m u převýšení koleje 30 - 80 mm, resp. na 

3,20 m u převýšení vyššího než 80 mm. 

B.5.3 Zemní pláň  

Zemní pláň bude vyspádovaná ve sklonu 5 % do na svahy zemního tělesa 

a příkopů nebo do trativodů. Její uspořádání je popsáno popisem vůči jednotlivým 

kolejím. 

Staničení jsou vztažena ke koleji č. 1 
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Kolej č. 1 

 Pláň má od mostu v km 148,160 500 až po začátek příkopu  

u výměnového styku výhybky č. 1 pravostranný sklon. Vrchol leží  

před výhybkou č. 7 3,00 m (3,10 m u přechodnice u převýšení většího než 

30 mm) nalevo od osy koleje, za ní je tato vzdálenost 2,50 m. 

 Za výměnovým stykem výhybky č. 1 má levostranný sklon s 

vrcholem ve vzdálenosti 3,00 m (u přechodnice 3,10 m u převýšení většího 

než 30 mm, 3,20 m u převýšení většího než 80 mm) napravo od osy koleje. 

 Pláň vyúsťuje na svahy zemního tělesa a příkopů. 

 

Kolej č. 2 

Pláň je odvodněna ve staničení km 148,272 904 - km 148,320 642 

pravostranným sklonem do trativodu. Její vrchol je zde v polovině osové 

vzdálenosti mezi kolejí č. 2 a obloukem č. 5. 

Poté se sklon mění na levostranný. Voda je takto odváděna  

do trativodu mezi kolejemi č. 2 a4 až do km 148,797 023. Vrchol pláně je 

vzdálen 2,50 m napravo od osy koleje. 

Dále se sklon opět mění na pravostranný se spádem do trativodu. 

Vrchol leží v ose os kolejí č. 4 a 6, od km 148,861 869 v ose os kolejí 2 a 

4. Takto pokračuje až do km 148,904 526. 

 

Kolej č. 4 

Pláň je odvodněna pravostranným sklonem do trativodu v celé své 

délce. Vrchol pláně leží podél zpevněné plochy u výpravní budovy ve 

vzdálenosti 2,10 m nalevo od osy koleje. Od km 148,431 400  

je pláň společná s kolejí č. 6 a její vrchol leží 3,00 m nalevo od osy koleje 

č. 6 až po km 148,501 212. 

Odtud po km 148,652 961 je vrchol pláně vzdálen 2,150 m nalevo 

od osy koleje č. 4 a poté její vrchol pokračuje v ose os kolejí č. 4 a 6 až do 

km 148,861 869. 
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Kolej č. 6 

Od km 148,431 400 po km 148,501 212 je sklon pláně 

pravostranný do trativodu mezi kolejemi č. 2 a 4. Odtud po  

km 148,652 961 pláň vyúsťuje do trativodu mezi kolejemi č. 4 a 6. 

Vzdálenost vrcholu pláně od osy koleje je 3,00 m nalevo od osy koleje. 

Podél volné skládky je tato vzdálenost 2,50 m. 

Od km 148,652 961 se sklon změní na levostranný s vyústěním na 

svah tělesa a příkopu. Vrchol pláně leží v ose os kolejí č. 4 a 6. 

 

Matečné koleje 

Matečná kolej bojkovického zhlaví je odvodněna levostranným 

příčným sklonem pláně do trativodu. Vrchol pláně leží 2,50 m napravo od 

osy. 

Pláň pod matečnou kolejí bylnického zhlaví má levostranný sklon a 

vyúsťuje na svah zemního tělesa. Vrchol pláně leží 2,50 m napravo od osy. 

 

B.5.4 Odvodnění  

Odvodnění tělesa železničního spodku je zajištěno soustavou nově 

vybudovaných příkopů a trativodů.  

Stávající betonový žlab v odřezu po pravé straně stávající koleje č. 5 bude 

zasypán a na jeho místě vznikne lavička s příčným sklonem 5 % (viz 

charakteristické  příčné řezy). 

Kvůli zajištění bezproblémového odvodu vody jsou všechny otevřené 

podélné odvodňovací prvky navrženy ve sklonu minimálně 2,50 ‰, trativody ve 

sklonu 5,00‰ a vyúsťovací trativody ve sklonu 10,00 ‰. 

Vyústění odvodňovacích zařízení na terén je stanoveno přibližným 

odhadem na základě zaměřených bodů terénu. 

Odvodnění volné skládky je popsáno zvlášť v kapitole 7.4.1 Volná skládka 

 

 B.5.4.1 Plošné odvodnění  

Plošné odvodnění je zajištěno příčným sklonem zemní pláně 

5,00%. Viz výše v kap. 5.3 Zemní pláň. 
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B.5.4.2 Nezpevněné příkopy  

Příkopy, jejichž podélný sklon je větší než 4 ‰ a menší než 25 ‰ 

jsou řešeny jako nezpevněné 

Tvar příkopu je lichoběžníkový se šířkou dna 0,4 m. Sklon svahů 

příkopu je 1:1,50.  

U paty náspu je příkop doplněn lavičkou širokou 1,0 m a s příčným 

sklonem 5%. Dno příkopu musí ležet nejméně 0,5 m pod úrovní okolního 

terénu.  

Konkrétní údaje jsou uvedeny níže v tabulce příkopů 

 

 B.5.4.3 Zpevněné příkopy  

Při sklonu menším než 4 ‰ a větším než 25 ‰ je potřeba zřídit 

zpevněný příkop. Budou použity betonové příkopové tvárnice TZZ 4b. 

Uloženy budou na lože z betonu C12/15 tloušťky 100 mm. Sklon svahů 

příkopu je 1:1,50. U paty náspu je příkop doplněn lavičkou širokou 1,0 m a s 

příčným sklonem 5%. Dno příkopu musí ležet nejméně 0,5 m pod úrovní 

okolního terénu. V zářezu nejméně 0,15 m pod vyústěním zemní pláně nebo 

0,5 m pod úrovní pláně tělesa železničního spodku. 

V km 148,195 938 - 148,247 706 bude kvůli stísněnému prostoru  

na pravé straně použit příkopový žlab J. 

Konkrétní údaje jsou uvedeny níže v tabulce příkopů 

Tabulka příkopů 

Staničení jsou vztažena ke koleji č. 1 

Pravá strana: 

staničení [km] sklon zpevnění výška dna příkopu 

148,167 116  vyústění příkopu na terén 331,489 m.n.m. 

   +2,50 ‰ TZZ 4b     

148,195 938      331,557 m.n.m. 

   +2,50 ‰ přík. žlab J    

148,233 074      331,650 m.n.m. 

   -2,50 ‰ přík. žlab J 

148,247 706      331,614 m.n.m. 

   -2,50 ‰ TZZ 4b 
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148,682 775      330,526 m.n.m. 

   -10,45 ‰ nezpevněný 

148,762 775      329,690 m.n.m. 

   -6,61 ‰ nezpevněný 

148,047 396  vyústění na terén  329,131 m.n.m. 

148,041 013      329,278 m.n.m. 

   -6,13 ‰ nezpevněný 

148,968 686  začátek příkopu  330,061 m.n.m. 

 

V km 148,041 013 jsou příkopy propojeny sklonem 10,00‰ kolmo na osu 

koleje (viz Situace a Podélný profil) 

 

Levá strana: 

staničení [km] sklon zpevnění výška dna příkopu 

148,652 961  začátek příkopu  331,489 m.n.m. 

   -2,50‰ TZZ 4b 

148,922 127      329,913 m.n.m. 

   -56,94‰ TZZ 4b 

148,942 333      328,756 m.n.m. 

   -20,06‰ nezpevněný 

148,975 333  vyústění na terén 

  

 B.5.4.4 Trativody  

Koleje, které nejsou odvodněny zemní plání do příkopů jsou 

odvodněny soustavou trativodů ve sklonu min. 5‰. Dno trativodní roury leží 

v místě vrcholových šachet nejméně 0,300 m pod úrovní zemní pláně nebo 

0,800 m pod úrovní pláně tělesa železničního spodku. Šířka trativodní rýhy je 

0,450 m. 

Složení trativodu :  výplň ze štěrku 11/16 

     trativodní roura PE-HD DN 150 

     štěrkové lože 4/8 50 mm 

     obaleno filtrační geotextilií 

 Svodná potrubí mají sklon 10 ‰ a vedou kolmo na osy kolejí. 

Trubky jsou oproti podélným trativodům navíc uloženy do betonového lože.  
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 Trativody jsou vybaveny soustavou vrcholových, přípojných a 

kontrolních šachet. Jejich vzdálenost je max. 50 m. Šachty jsou umístěny 

tak, aby líc plastové nasazovací trubky byl vzdálený nejméně 2,175 m a 

stěna trativodní rýhy nejméně 1,600 m od osy koleje. Trativodní trubky 

jsou mezi šachtami přímé.  

Délky a umístění trativodů je uvedeno v tabulce trativodů. 

Šachty budou použity plastové. Základní skladebné prvky tvoří 

plastový spodní díl a nasazovací PE trubka DN 400. Spodní díl je uložen 

na 0,200 m tlusté vyrovnávací štěrkové lože 4/8. Šachta bude pod úrovní 

zemní pláně obsypána propustným nenamrzavým materiálem v šířce  

0,600 m od líce nasazovací trubky. 

 

Vzdálenosti a uspořádání šachet je zobrazeno ve výkresu Situace a 

v tabulce šachet. 

 

Tabulka trativod ů 

Staničení jsou vztažena ke koleji č. 1 

Trativod č. 1  

umístění: nalevo od matečné koleje bojkovického zhlaví 

šachta  staničení [km] sklon   délka         výška dna šachty 

1 Šp  148,221 658  +5,00 ‰ 35,000 m 331,350 m.n.m. 

2 Šk  148,256 285  +5,00 ‰ 30,000 m 331,532 m.n.m. 

4 Šk  148,285 363  +5,00 ‰ 20,000 m 331,679 m.n.m. 

6 Šv  148,305 135   konec trativodu 331,779 m.n.m. 

 

Trativod č. 2  

 umístění: mezi kolejemi č. 1 a 2 

šachta  staničení [km] sklon  délka         výška dna šachty 

3 Šv  148,272 904  -5,00 ‰ 17,825 m 331,824 m.n.m. 

5 Šk  148,290 558  -5,00 ‰ 30,000 m 331,734 m.n.m. 

7 Šp  148,320 642   konec trativodu 331,222 m.n.m. 
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Trativod č. 3  

 umístění: mezi kolejemi č. 4 a 6 

šachta  staničení [km] sklon  délka         výška dna šachty 

8 Šp  148,320 642  +5,00 ‰ 50,000 m 331,174 m.n.m. 

9 Šk  148,370 642  +5,00 ‰ 40,000 m 331,424 m.n.m. 

10 Šv  148,410 642  -5,00 ‰ 40,570 m 331,624 m.n.m. 

11 Šk  148,451 212  -5,00 ‰ 50,000 m 331,422 m.n.m. 

12 Šp  148,501 212  +5,00 ‰ 35,000 m 330,971 m.n.m. 

14 Šk  148,536 212  +5,00 ‰ 40,000 m 331,146 m.n.m. 

16 Šv  148,576 212  -5,00 ‰ 40,000 m 331,346 m.n.m. 

18 Šk  148,616 212  -5,00 ‰ 36,764 m  331,146 m.n.m. 

20 Šp  148,652 975  +5,00 ‰ 29,800 m 330,962 m.n.m. 

22 Šv  148,682 775  -5,20 ‰ 40,000 m 331,111 m.n.m. 

23 Šk  148,722 775  -5,20 ‰ 40,000 m 330,911 m.n.m. 

24 Šk  148,762 775  -5,20 ‰ 34,012 m 330,711 m.n.m. 

25 Šp  148,797 023   konec trativodu 330,518 m.n.m. 

 

Trativod č. 4  

 umístění: mezi kolejemi č. 4 a 6 

šachta  staničení [km] sklon  délka         výška dna šachty 

13 Šp  148,501 212  +5,00 ‰  35,000 m 330,923 m.n.m. 

15 Šk  148,536 212  +5,00 ‰ 40,000 m 331,098 m.n.m. 

17 Šv  148,576 212  -5,00 ‰ 40,000 m 331,298 m.n.m. 

19 Šk  148,616 212  -5,00 ‰ 36,764 m  331,098 m.n.m. 

21 Šp  148,652 975  +5,00 ‰ 29,800 m 330,914 m.n.m. 

 

Trativod č. 5  

 umístění: mezi kolejemi č. 1 a 2 

šachta  staničení [km] sklon  délka         výška dna šachty 

26 Šp  148,797 023  +5,00 ‰ 11,419 m 330,565 m.n.m. 

27 Šv  148,808 490  -5,00 ‰ 25,000 m 330,624 m.n.m. 

28 Šv  148,833 860  -5,00 ‰ 25,000 m 330,497 m.n.m. 

29 Šk  148,859 167  -5,00 ‰ 25,000 m  330,370 m.n.m. 
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30 Šk  148,884 421  -5,00 ‰ 19,931 m 330,244 m.n.m. 

31 Šp  148,904 526   konec trativodu 330,144 m.n.m. 

 

 Vyúsťovací trativody: km 148,219 769, na levý svah, dl. 15,000 m 

    km 148,320 973, na levý svah, dl. 20,000 m 

    km 148,501 212, na levý svah, dl. 34,500 m 

    km 148,652 961, do levého příkopu, dl. 13,000 m 

    km 148,904 526, do pravého příkopu, dl. 8,000 m 

 

Tabulka šachet 

 

Šachty č. 101 - 104 náleží k trativodu odvodňujícímu volnou skládku (viz níže). 

  

B.5.5 Ostatní zemní práce 

 Sklon svahu drážní stezky a konstrukčních vrstev je u krajních kolejí 1:1,5, 

přičemž hrana stezky je vzdálená 3,000 m od osy koleje.  Tam, kde  tento svah 

nedosahuje k okraji zemního tělesa, bude proveden odřez zemního tělesa na úroveň 

zemní pláně tak, aby terén plynule navazoval na její vyústění ve sklonu 5 %  
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a umožnil odtok vody do příkopů a na svahy zemního tělesa. Na pravé straně  

ve staničení 148,206 000 až po konec zpevněného příkopu v km 148,683 976 a na 

levé straně od začátku příkopu v km 148,652 961 po km 148,784 000 bude z sklon 

svahu stezky a konstrukční vrstvy z důvodu malé vzdálenosti od svahu příkopu 

upraven tak, aby na svah příkopu navazoval. Tato úprava je patrná z charakterických 

příčných řezů. 
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B.6.NÁSTUPIŠTĚ 

 
6.1 Konstrukce nástupiště 

 Poloostrovní nástupiště délky 160 m je umístěno mezi kolejemi č. 1 a 2  

ve staničení km 148,410 705 až km 148,570 705. Jeho šířka je 4,300 m. Výška 

nástupních hran je 550 mm nad TK, vzdálenost od os přilehlých kolejí 1,670 m.  

 Konstrukce nástupiště: 

  Zámková dlažba tl. 80 mm 

  Štěrk 4/8; min. tl. 200 mm 

  Štěrk 8/16; min. tl. 100 mm 

  Upravený recyklát z drceného kameniva 

  Nástupištní blok L130 

  Podkladní beton C12/15; tl. 150 mm 

 Nástupní hrana je tvořena horní hranou nástupištního bloku L 130. Povrch 

nástupiště je vybaven opticky a hmatově vnímatelným pásem širokým 0,400 m  

ve vzdálenosti 0,800 m od nástupní hrany. Pás je natřen pruhem žluté barvy 

širokým 0,150 m. 

 Sklon nástupištní plochy bude střechovitý ve sklonu 2% směrem do koleje 

s vrcholem v ose nástupiště. 

 Nástupiště nebude zastřešeno. 

 

B.6.2 Přístup na nástupiště 

 Pro cestující je v km 148,402 600 zřízen úrovňový přechod z panelů 

STRAIL široký 3,000 m. Výškový rozdíl mezi přechodem a nástupištěm bude 

překonán rampou v šířce nástupiště a ve sklonu 1:12. Bude vybavena opticky  

a hmatově vnímatelným pásem širokým 0,800 m v ose rampy. Mezi přechodem  

a rampou bude zřízena plocha s asfaltovým povrchem a obrubníky odpovídající 

šířkám přechodu a rampy. 

 Na bylnické straně nástupiště budou umístěny služební schůdky. 
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B.7. STAVEBNÍ OBJEKTY A K ŘÍŽENÍ 
 

B.7.1 Železniční přejezdy  

Ve stanici se nacházejí dva železniční přejezdy. 

 Přejezd č. 1 v km 148,100 000 je tvořen celopryžovými panely STRAIL  

a zabezpečen světelným a zvukovým signalizačním zařízením a závorami.  

Při rekonstrukci budou panely sneseny a po směrové a výškové úpravě koleje 

osazeny zpět. 

Přejezd č. 2 v km 149,050 000 je asfaltový a zabezpečen pouze 

výstražnými kříži. Při rekonstrukci se asfaltový povrch rozbije, odtěží  

a po výškové a směrové úpravě koleje se opět zřídí. 

 

B.7.2 Propusty 

 Pod tratí v úseku prochází pouze jeden propust v cca km 149,068 000. 

Jeho konstrukce ani rozměry nejsou známy. V případě potřeby se pročistí. Jeho 

rekonstrukce není součástí této práce. 

  

B.7.3 Mosty 

 Trať v úseku přechází přes jeden ocelový most s prvkovou mostovkou  

(dl. 16,5 m,sv. šířky 5,5 m) ve staničení 148,155 000. Je v zachovalém stavu. 

Během prací na něm budou provedeny drobné opravy a nový nátěr.  

V předcházejícím úseku se provede pouze směrová a výšková úprava koleje. 

 

B.7.4 Zpevněné plochy 

 B.7.4.1 Volná skládka 

Stávající dlážděná volná skládka bude rozebrána. Na jejím 

místě bude ve staničení km 148,511 212 - km 148,651 212 zřízena 

nová. Bude umístěna nalevo od koleje č. 6. 

Délka bude 140,000 m a šířka 15,000 m. Bude vybavena 

obrubníkem 200/100, jehož hrana bude vzdálena 1,700 m od osy 

koleje a bude ve výšce 0,050 m nad úrovní zpevněné plochy. Ta 

bude ve výšce 0,150 m pod úrovní temen kolejnic koleje č. 6. 
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 Povrch skládky bude odvodněn příčným levostranným 

sklonem 2%. Na levé straně bude doplněna krajnicí ze štěrkodrti 

0/32 a odvodňovacím rigolem. Ten bude napojen na odvodňovací 

příkop. Rigol je tvořen příkopovou tvárnicí na betonovém loži 

C12/15 tl. 0,100 m. Svahy rigolu mají sklon 1:3. Dno tvárnice leží 

nejvýše 0,300 m pod úrovní krajnice. 

Její zemní pláň bude odvodněna příčným sklonem 3 %  

a ukončena podélným trativodem ve střechovitém sklonu 5 ‰. 

Trativod bude vybaven soustavou šachet stejně jako trativody mezi 

kolejemi. Konstrukční uspořádání je stejné jako u ostatních trativodů. 

V km 148,501 2112  bude napojen na vyúsťovací trativod, na druhém 

konci vyústí do příkopu. Uspořádání je patrné z výkresu Situace. 

Skladba volné skládky: 

  Asfaltový beton obrusný ACO 0,04 m 

  Asfaltový beton ložný ACL 0,08 m 

  Asfaltový beton podkladní ACP 0,05 m 

  Štěrkodrť ŠDa 0,150 m 

  Mech. zpevněná zemina MZ 0,200 m 

Trativod č. 101  

 umístění: mezi kolejemi č. 4 a 6 

šachta  staničení [km] sklon  délka         výška dna šachty 

101 Šp  148,501 212  +5,00 ‰ 35,000 m 330,727 m.n.m. 

102 Šk  148,536 212  +5,00 ‰ 40,000 m 331,341 m.n.m. 

103 Šv  148,576 212  -5,00 ‰ 40,000 m 331,541 m.n.m. 

104 Šk  148,616 212  -5,00 ‰ 40,379 m  331,341 m.n.m.

  148,652 975   vyústění trativodu  331,139 m.n.m. 

 

 Šachty mají stejné konstrukční uspořádání jako šachty v kolejišti. 

 

 B.7.4.2 Nákladní rampy 

Ve stanici se v současnosti nacházejí dvě nákladní rampy. 

První rampa na bylnické straně výpravní budovy bude ponechána 

beze změn. Druhá rampa bude odstraněna. 
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 B.7.4.3 Plocha u výpravní budovy 

Plocha bude upravena tak, aby její hrana byla 1,700 m  

od osy koleje a příčný sklon 2% směrem od budovy. Výšková 

úroveň hrany bude ponechána beze změny.  

Konstrukce hrany bude tvořena nástupištní tvárnicí 

TISCHER uložené na úložném bloku U65. Blok bude doplněn 

záchytnou deskou.  

Konstrukční vrstvy budou upraveny a současná dlažba  

na povrchu se pouze přeskládá a bude doplněna opticky a hmatově 

vnímatelným pásem. Přilehlé budovy budou pod úrovní plochy 

opatřeny hydroizolační folií chráněnou nenasákavou geotextilií  

o hmotnosti 300 g/m2. U paty základů bude osazena drenážní 

trubka zasypaná štěrkovým zásypem. 
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ZÁVĚR 
 
 Úkolem bylo navrhnout modernizaci železniční stanice  

Bohuslavice nad Vláří. Bylo potřeba zvýšit, nebo alespoň zachovat stávající 

návrhovou rychlost v hlavní staniční koleji, zrekonstruovat zhlaví, navrhnout 

konstrukci železničního spodku včetně odvodnění a zajistit šířkové uspořádání 

nástupišť pro bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.  

V přilehlých obloucích v traťové koleji byla provedena úprava geometrických 

parametrů koleje. 

 Návrh směrových a sklonových poměrů byl ztížen stísněnými podmínkami 

u bojkovického zhlaví. Vyhovuje požadavkům normy ČSN 73 6301-1 v platném 

znění. Umožňuje průjezd hlavní kolejí rychlostí 60 km/h, předjízdnou kolejí  

50 km/h a 40 km/h manipulačními kolejemi. Celkový počet kolejí byl snížen  

ze sedmi na čtyři. Sklonové řešení bylo navrženo s ohledem na co nejmenší 

výškové posuny stávající nivelety a zároveň dodržení požadavků normy. 

 Návrh konstrukční vrstvy pražcového podloží vycházel z protokolu  

z geodetického průzkumu, který ale nebyl dostačující a uváděl protichůdné 

informace. Proto byly vrstvy stanoveny spíše odhadem a požadavkem  

na promrzání. Odvodnění je zajištěno soustavou nově vybudovaných příkopů  

a soustavou trativodů. 

 Pro cestující bylo navrženo nové poloostrovní nástupiště s přístupem  

v úrovni se dvěma nástupními hranami dlouhé 160 m. Umožňuje pohyb osob se 

sníženou schopností pohybu a orientace. Pro nakládku a vykládku zboží   

a materiálu byla navržena volná skládka 

 Pro podrobnější návrh nebyly podklady dostačující. Přesnější vypracování 

návrhu odvodnění by bylo potřeba přesnější geodetické zaměření okolního terénu. 

Zejména by byl nutný zcela nový a podrobnější geotechnický průzkum. 
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