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Abstrakt  

Cílem diplomové práce byla rekonstrukce železniční stanice Prostějov hl. n. Byla navržena 
nová nástupiště a přístup na nástupiště tak, aby vyhovovala pohybu osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Dále bylo nově navrženo uspořádání kolejí a kolejová 
rozvětvení. Součástí práce bylo také odvodnění železniční stanice a návrh železničního svršku 
a spodku.  
  
Klí čová slova 
železniční stanice, přípojná stanice, jednokolejná trať, vlečka, kolejové zhlaví, směrový 
oblouk, železniční svršek, kolejnice, drobné kolejivo, betonový pražec, nástupiště, odvodnění, 
trativod  
  
  
  
Abstract 
The aim of the diploma thesis is the reconstruction of Prostějov hl. n. railway station. The 
platforms with access persons with reduced mobility are designed in this station. The rail 
substructure and station drainage system design was necessary to do within the reconstruction. 
New assembly of a switches and crossing is the part of reconstruction design as well.  
  
Keywords 

railway station, connecting station, single-track line, branch line, assembly of switches, 
horizontal curve, superstructure, rail, fastening, concrete sleeper, platform, drainage, drain  
… 
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1. Základní informace 

1.1 Identifikační údaje 

Název stavby: Studie rekonstrukce železniční stanice Prostějov hl. n. 
Druh stavby: Dopravní, rekonstrukce 
Místo stavby: Trať č. 309B; km 79,8 – 81,4 

Tratě č. 292, 273; km 0,0 – 0,8 
Katastrální území: Prostějov 

Držovice 
Okres: Prostějov 
Kraj: Olomoucký 
Projektant: Bc. Lukáš Raif 
Vedoucí projektu: Ing. Richard Svoboda, Ph.D. 

1.2 Zásady pro vypracování 

Cílem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci žst. Prostějov hl. n. tak, aby 
vyhovovala současnému provozu a přitom byla splněna platná legislativa. Při rekonstrukci 
bude vyřešena geometrie kolejí a výhybek ve stanici, dále návrh nástupišť a přístup na 
nástupiště tak, aby byly splněny podmínky bezpečného přístupu osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Je nutné také vyřešit odvodnění stanice. 

1.3 Podklady 

� Jednotná železniční mapa 
� Staniční řád žel. stanice Prostějov hl. n. 
� Osobní prohlídka železniční stanice 

1.4 Předepsané přílohy 

0. Licenční smlouva o zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací 
1. Technická a průvodní zpráva 
2. Dopravní schéma železniční stanice 
3. Situace M 1 : 1 000 
4. Vytyčovací výkresy 1 : 5 000 
5. Podélný řez hlavní kolejí M 1 : 2 000/200 
6. Charakteristické příčné řezy M 1 : 50 
7. Výkazy výměr 
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1.5 Použité symboly a zkratky 

A  parametr klotoidy       [-] 
BO  geometrický bod odbočení 
Bpv  Balt po vyrovnání 
D  převýšení koleje       [mm] 
do  délka kružnicového oblouku      [n] 
E0  statický modul přetvárnosti na zemní pláni    [MPa] 
Edef  modul přetvárnosti (vzhledem ke geotechnice)   [MPa] 
Eoed  oedometrický modul přetvárnosti     [MPa] 
E0r  redukovaný modul přetvárnosti     [MPa] 
Epl  modul přetvárnosti na pláni tělesa železničního spodku  [MPa] 
hk  vrstva kolejového lože      [m] 
hpr  hloubka promrzání       [m] 
hsp  tloušťka štěrkopískové vrstvy     [m] 
hz,dov  dovolená tloušťka promrznutí zeminy zemní pláně   [m] 
I  nedostatek převýšení       [mm] 
Imn  index mrazu        [°C.den] 
JŽM  jednotná železniční mapa 
k  koeficient propustnosti      [ms–1] 
KO  konec oblouku 
KP  konec přechodnice 
KÚ  konec úseku 
KV  konec výhybky 
KZO  konec zaoblení lomu sklonu 
Lk  délka krajní přechodnice tvaru klotoidy měřená v ose koleje [m] 
LN  lom skonu koleje 
Lu  délka výběhu rozšíření rozchodu koleje    [m] 
m  odsazení kružnicového oblouku od tečny přechodnice  [m] 
n  součinitel sklonu vzestupnice      [-] 
NAM  námezník 
R  poloměr kružnicového oblouku     [m] 
Rv  poloměr zaoblení lomu sklonu     [m] 
SŽDC  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Šk  šachta kontrolní 
Šp  šachta přípojná 
Šv  šachta vrcholová 
T  délka tečny směrového oblouku     [m] 
TK  temeno kolejnice 
tz  délka tečny zaoblení lomu sklonu     [m] 
V  rychlost        [km h–1] 
VB  průsečík tečen směrového oblouku 
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yv  ypsilonová souřadnice vrcholu zaoblení lomu sklonu  [m] 
z  opravný součinitel       [-] 
ZO  začátek oblouku 
ZP  začátek přechodnice 
ZÚ  začátek úseku 
ZV  začátek výhybky 
ZZO  začátek zaoblení lomu sklonu 
αs  vrcholový úhel směrového oblouku     [g] 
β  převodní součinitel       [-] 
∆u  rozšíření rozchodu koleje      [mm] 
λ  součinitel teplené vodivosti      [Wm–1K–1] 

2. Stávající stav 

2.1 Základní údaje 

Železniční stanice Prostějov hl. n. leží na trati celostátní dráhy 309B Olomouc hl. n. – 
Nezamyslice v km 80,850. Tato trať je jednokolejná a elektrizovaná. Je mezilehlou stanicí pro 
trať Olomouc hl. n. – Nezamyslice a přípojnou stanicí pro trať Prostějov hl. n. – Chornice. 
Trať Prostějov hl. n. – Chornice je neelektrizovaná regionální dráha. 

Do stanice jsou připojeny tyto vlečky: 

� vlečka Slévárna Anah, s. r. o. – je zaústěna jako pokračování koleje č. 
9a v km 81,130 

� vlečka Sladovny Soufflet ČR, a. s. – je zaústěna do koleje č. 11, 
výhybkou č. 12 v km 80,955 

� vlečka Oděvní podnik, a. s. – je zaústěna do koleje č. 3a výhybkou č. 34 
v km 80,368 

� vlečka Dt – Výhybkárna a strojírna, a. s. – je zaústěna jako 
pokračování koleje č. 3a od km 80,134 

� vlečka Slévárna Anah – Kovošrot – je zaústěna do koleje č. 2 výhybkou 
č. 1 v km 0,354 

� vlečka TOMI – REMONT, a. s. – je zaústěna do traťové koleje mezi 
ŽST Prostějov hl. n. – Prostějov m. n. v km 0,714 výhybkou U1 

2.2 Směrové poměry 

Ve stanici je celkem 18 kolejí, z toho 7 kolejí je dopravních, 9 kolejí je manipulačních 
a 2 koleje jsou zvláštního určení – odvratné. Stanice se nachází v přímé. Rychlost v hlavní 
koleji je 100 km·h– 1, ve všech ostatních kolejích je rychlost 40 km·h– 1. Ve stanici se nachází 
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37 výhybek, 2 kolejové křižovatky (jedna součástí DKS) a 6 výkolejek. Výhybky jsou 
stupňové i poměrové soustavy. 

Mapový podklad je z roku 1992 a do současné doby došlo k těmto změnám: 

� místo křižovatkové výhybky č. 37 je vložena jednoduchá výhybka 
� byly sneseny koleje 3b, 5b a 7b včetně výhybek 38 a B1 

Koleje – stávající stav 

Kolej č. Užitečná 
délka [m] 

Rychlost 
[km ·h– 1] 

Účel 

Dopravní koleje 
1 496 100 hlavní kolej 
2 466 40 kolej předjízdná, hlavní pro trať Prostějov – Chornice  
3 444 40 kolej předjízdná 
4 380 40 kolej předjízdná 
5 394 40 kolej předjízdná 
6 371 40 kolej předjízdná 
7 326 40 odjezdová kolej do žst. Bedihošť 

Manipulační koleje 
3a 200 40 výtažná kolej 
7a 133 40 nakládková a vykládková kusá kolej 
8 281 40 odstavná kolej 
8a 178 40 odstavná kolej kusá 
9 184 40 určená pro technické prohlídky vozidel 
9a 150 40 nakládková a vykládková kolej 
11 117 40 nakládková a vykládková kolej kusá 
11a 33 40 nakládková a vykládková kolej kusá, čelní rampa 
23 419 40 kusá, odstavná, nakládková a vykládková kolej 

Odvratné koleje 
8b 156 40 kusá, odvratná kolej 
9b 45 40 kusá, odvratná kolej 

Tabulka č. 1: Koleje – stávající stav 

2.3 Sklonové poměry 

Použitý výškový systém je Balt po vyrovnání (Bpv). Výšky jsou vztaženy k niveletě 
koleje. Stávající průběh nivelety hlavních kolejí je uveden v následujících tabulkách. 
Sklonové řešení stávajícího stavu bylo zjištěno ze Staničního řádu žel. stanice Prostějov hl. n. 
a částečně z rastrových listů JŽM. 
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Hlavní kolej 

Od [km] Do [km] Sklon [‰] Výška LN [m Bpv] 
 79,877 –0,99  
LN 79,877 217,560 
79,877 80,150 +0,16  
LN 80,150 217,604 
80,150 80,363 –1,73  
LN 80,363 217,236 
80,363  +0,14   

Tabulka č. 2: Sklonové poměry stávajícího stavu – hlavní kolej 

Kolej přípojné trati 

Od [km] Do [km] Sklon [‰] Výška LN [m Bpv] 
0,000 0,038 +0,14  
LN 0,038 217,348 
0,038 0,420 –1,78  
LN 0,420 217,277 
0,420 0,465 0,00  
LN 0,465 217,277 
0,465 0,8 +5,00  

Tabulka č. 3: Sklonové poměry stávajícího stavu – kolej trati Prostějov – Chornice 

2.4 Železniční svršek 

V kolejích 1, 2, 3, 4 a 6 jsou kolejnice tv. S49, upevnění Kd a betonové pražce SB 8P. 
V ostatních kolejích jsou kolejnice tv. T (popř. S49), upevnění s rozponovou podkladnicí TR 
5 a dřevěnými pražci. Všechny výhybkové konstrukce poměrové i stupňové soustavy jsou 
uloženy na dřevěných pražcích. 

2.5 Geotechnické poměry 

2.5.1 Použité podklady 

Pro zjištění geotechnických poměrů v obvodu stanice byly použity: 

� Geologická mapa ČSSR, mapa předčtvrtohorních útvarů, M 1 : 2 000, 
list M-33-XXIV Olomouc 

� Geologická mapa ČR, M 1 : 5 000, list 24-24 Prostějov 
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2.5.2 Přehled geologických a hydrogeologických poměrů 

Předkvartérní podklad v zájmovém území tvoří sedimenty terciéru – neogénu 
zastoupené zde pliocénními kaolinickými jíly, písky a štěrky. Kvartérní sedimenty tvoří 
vápnité spraše, které překrývají antropogenní navážky. 

Podzemní voda se zdržuje pod bází spraší. 

Předpokládaný geologický profil: 

 
 
Mocnost vrstvy [m] 
 
 

Typ hornin  
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0 – 1,5 Navážka hlinitokamenitá, ulehlá G4 GMY 4 
1,5 – 2,5 Spraš vápnitá, žlutohnědá, tuhá F6 CI 3 
2,5 – 5,0 Hlinitopísčitý štěrk, tmavě hnědý, Ø 4 – 

8 cm, ulehlý zvodnělý, kvartér 
G3 G-F 3 

5,0 – 10,0  Štěrk rezavý jílovitopísčitý, Ø 2 – 10 
cm, ulehlý zvodnělý, neogén 

G3 G-F 3 

10,0 – 13,0 Jíl tmavošedý, vápnitý, tuhý až pevný, 
neogén 

F8 CH 3 

Tabulka č. 4: Geologický profil 
 

 Hladina podzemní vody je v hloubce 2,5 m. V období s vyšší srážkovou 
činností a při jarním tání vystupuje do úrovně cca 2,0 m pod terén. 

2.5.3 Geotechnické vlastnosti zemin (s přihlédnutím k ČSN 73 1001) 

2.5.3.1 Kvartérní sedimenty 

Navážka hlinitokamenitá: ulehlá, zařazená do třídy G4 GMY 

Tabulka 13 cit. normy udává směrné normové hodnoty: 

� Poissonův součinitel     ν = 0,30 
� Převodní součinitel    β = 0,74 
� Objemová tíha    γ = 19 kNm–3 
� Modul přetvárnosti    Edef = 60 MPa 
� Oedometrický modul přetvárnosti  Eoed = 81 MPa 
� Efektivní soudržnost (koheze)  cef = 0 
� Efektivní úhel vnitřního tření  φef = 30 ° 
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Spraš – jílovité hlíny: tuhé konzistence, ve smyslu ČSN 73 1001 se jedná o zeminy 
jemně zrnité, které zařazujeme do třídy F6 CI 

Spraše jsou sedimenty naváté větrem. Podle zrnitosti převládají ve spraších prachové 
částice o velikosti 0,01 až 0,05 mm, kterých bývá 40 až 50 %. Zbytek je tvořen jílovitými 
částicemi a jemným pískem.  Spraše jsou propustné, ale srážková voda se v nich dlouho 
udržuje a v dobách sucha vzlíná kapilárně k povrchu (v našich podmínkách se na nich 
většinou vytvořily černozemní půdní typy). Z technického hlediska má spraš příznivé 
podmínky při výkopu základových jam a příkopů, protože se snadno rozpojuje a svahy se 
udrží dočasně téměř ve svislém sklonu na výšku několika metrů. Při nasycení vodou je 
prosedavá. 

Tabulka 11 cit. normy udává směrné normové hodnoty: 

� Objemová tíha    γ = 21 kNm–3 
� Modul přetvárnosti    Edef = 5 MPa 
� Oedometrický modul přetvárnosti  Eoed = 10 MPa 
� Totální soudržnost    cu = 50 kPa 
� Totální úhel vnitřního tření   φu = 0 ° 
� Efektivní soudržnost    cef = 12 kPa 
� Efektivní úhel vnitřního tření  φef = 17 ° 
� Poissonův součinitel     ν = 0,40 
� Převodní součinitel    β = 0,47 
� Koeficient propustnosti   k = 1·10–7 ms–1  

Hlinitopísčitý štěrk: ulehlý, šedohnědý je zvodnělý, ve smyslu ČSN 73 1001 náleží 
mezi zeminy štěrkovité do třídy G3 G-F 

Tabulka 13 udává směrné normové charakteristiky: 

� Objemová tíha    γ = 19 kNm–3 
� Objemová tíha pod hl. podzemní vody γ‘ = 9 kNm–3 
� Modul přetvárnosti    Edef = 80 MPa 
� Oedometrický modul přetvárnosti  Eoed = 96 MPa 
� Efektivní soudržnost    cef = 0 
� Efektivní úhel vnitřního tření  φef = 35 ° 
� Poissonův součinitel     ν = 0,25 
� Převodní součinitel    β = 0,83 
� Koeficient propustnosti   k = 1,02·10–4 ms–1  

2.5.3.2 Neogenní sedimenty 

Hlinitopísčitý štěrk  ulehlý, rezavý až šedorezavý tvoří vrstvu pod bází kvartérních 
sedimentů, tj. má povrch v hloubce 5,0 m pod terénem. Dle ČSN 73 1001 patří mezi zeminy 
štěrkovité do třídy G3 G-F 
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Tabulka 13 udává směrné normové charakteristiky: 

� Objemová tíha (pod vodou)   γ‘ = 9 kNm–3 
� Modul přetvárnosti    Edef = 60 MPa 
� Oedometrický modul přetvárnosti  Eoed = 81 MPa 
� Efektivní soudržnost    cef = 6 kPa 
� Efektivní úhel vnitřního tření  φef = 32 ° 
� Poissonův součinitel     ν = 0,30 
� Převodní součinitel    β = 0,74 
� Koeficient propustnosti   k = 1,02·10–4 ms–1  

 

Jíl šedý: tuhý až pevný má povrch v hloubce 10,0 m pod terénem. Dle ČSN 73 1001 
se jedná o zeminu jemně zrnitou, která patří do třídy F8 C-H 

Tabulka 11 udává směrné normové charakteristiky: 

� Objemová tíha    γ = 20,5 kNm–3 
� Modul přetvárnosti    Edef = 8 MPa 
� Oedometrický modul přetvárnosti  Eoed = 21,6 MPa 
� Totální soudržnost    cu = 80 kPa 
� Totální úhel vnitřního tření   φu = 0 ° 
� Efektivní soudržnost    cef = 15 kPa 
� Efektivní úhel vnitřního tření  φef = 17 ° 
� Poissonův součinitel     ν = 0,42 
� Převodní součinitel    β = 0,37 
� Koeficient propustnosti   k < 3·10–8 ms–1  

2.5.4 Inženýrskogeologické zhodnocení 

Výše popsané základové poměry lze považovat za jednoduché, základová půda se 
v rozsahu staveniště nemění, jednotlivé vrstvy mají stále stejnou mocnost. Pro vlastní návrh 
pražcového podloží se doporučuje pomocí statické zatěžovací zkoušky ověřit stávající stav 
podloží. Na základě zjištěných výsledků pak provést návrh sanace konstrukce pražcového 
podloží.  

2.6 Železniční spodek  

2.6.1 Těleso trati 

Stanice i přilehlé trati jsou ve velmi malém náspu nebo přímo na terénu. Regionální 
trať za stanicí stoupá ve sklonu 5 ‰ a mírně se zvyšuje i násep. Terén se mezi tratěmi za 
stanicí svažuje směrem k nedaleké řece Hloučela. Hlavní trať je za řekou vedena po náspu. 
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2.6.2 Odvodnění 

Žádné odvodnění železniční stanice a přilehlé trati nebylo při osobní prohlídce 
identifikováno. 

2.6.3 Stavby železničního spodku 

Ve staničení km 81,122 484 se nachází podchod. 

Ve staničení km 81,485 je ocelový most č. 25 s horní prvkovou mostovkou přes řeku 
Hloučela. Délka mostu je 9,42 m.  

2.6.4 Úrovňová a mimoúrovňová křížení 

Před stanicí v km 80,062 se vyskytuje přechod P7587 pro chodce a cyklisty, který je 
zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením. Konstrukce přechodu je vytvořena 
železobetonovými panely vnitřními a vnějšími. Přechod je veden přes traťovou kolej 1 a přes 
kolej vlečky do DT – Výhybkárny a strojírny, a.s. 

V km 80,131 mimoúrovňově křižuje trať dálniční nadjezd. 

Za stanicí v km 81,128 je železniční přejezd a přechod P7588 pro chodce. Konstrukce 
přejezdu je vytvořena panely Strail a konstrukce přechodu je vytvořena dřevěnými deskami. 
Přejezd je zabezpečen závorami a světelným zabezpečovacím zařízením, přechod je 
zabezpečen pouze světelným zabezpečovacím zařízením. 

V km 81,455 mimoúrovňově křižuje trať dálniční nadjezd. 

V km 81,557 je železniční přejezd P7589 s místní komunikací. Šířka přejezdu je 4 m a 
je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením. Přejezd je tvořen asfaltobetonovým 
krytem a žlábek je vytvořený sklopenou širokopatní kolejnicí.  

2.7 Nástupiště 

Ve stanici se nachází 6 nástupišť, z toho je jedno nástupiště u výpravní budovy vnější, 
ostatní nástupiště jsou s přístupem v úrovni. 

U koleje Délka [m] Typ 
1 324 úrovňové, typu SUDOP 
2 350 úrovňové, typu SUDOP 
3 270 úrovňové, sypané s hranou Tischer 
4 250/85 úrovňové, sypané s hranou Tischer/typu SUDOP 
6 203 úrovňové, sypané s hranou Tischer 
8 187 vnější, dlažba, hrana Tischer 

Tabulka č. 5: Nástupiště stávajícího stavu 
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 Z vnějšího nástupiště u koleje 8 je přístup přímo do vestibulu výpravní budovy. 
V km 80,853 je vybudovaný bezbariérový přechod na všechna úrovňová nástupiště. 
Konstrukce tohoto přechodu je panely Strail a mezi panely je vybudován chodník se 
zámkovou dlažbou.  Dále se nacházejí ve stanici ještě 3 úrovňové přechody, které nejsou 
bezbariérové. Tyto přechody jsou vytvořeny dřevěnými deskami. 

2.8 Skladiště 

Ve stanici se vyskytují 2 skladiště. Obě skladiště mají rampu u koleje č. 9. U jižního 
skladiště je i čelní rampa u kusé koleje č. 11a. Jižní skladiště je zděné, skladiště severní je 
dřevěné konstrukce. Obě skladiště jsou nevyužívána a jsou v dezolátním stavu. 

2.9 Další zařízení ve stanici 

V koleji 11 se nacházejí kolejová váha a obrysnice. U koleje 8a se u budovy České 
pošty nachází rampa v délce cca 50 m. Rampa není v současné době Českou poštou 
využívána. 

3. Řešení stanice z dopravního hlediska 

3.1 Stávající stav 

Vlaky osobní přepravy využívají koleje 1, 2, 3, 4 a 6. Osobní vlaky regionální přípojné 
trati ve směru na Chornice používají především koleje 6 a 4. Osobní vlaky hlavní trati ve 
směru Olomouc resp. Nezamyslice používají koleje 1, 2, 3 a 4. Rychlíky a spěšné vlaky 
zastavují na koleji 1, případně při výjimečném křižování rychlíků i na koleji 2 nebo 3. 

Nákladní dopravou jsou užívány především liché koleje (vyjma 3), na kterých probíhá 
sestavování manipulačních nákladních vlaků z vozů, které jsou přistaveny z mnoha vleček 
zaústěných do stanice nebo sestavování vlečkových nákladních vlaků, které naopak jedou do 
podniků.  

Kolej 8 u výpravní budovy je manipulační, a proto není využívána osobní dopravou, 
ačkoliv je u ní vnější nástupiště. Na tuto kolej bývá občas odstavena lokomotiva, případně 
motorová jednotka nebo osobní vozy. 

Kusé koleje jsou využívány spíše výjimečně. Kolej 8b používá SŽDC na odstavení 
motorových univerzálních vozíků a přípojných vozíků, popř. dalších pracovních vozů. Na 
zbývající kusé koleje jsou občas odstavovány nákladní vozy.  
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3.2 Navrhovaný stav 

3.2.1 Varianta 1 

Základním myšlenkou varianty 2 bylo navržení 2 ostrovních nástupišť a jednoho 
vnějšího u výpravní budovy, čímž by došlo ke zrušení kolejí 3 a 4. Přístup na nástupiště je 
řešen podchodem s vyústěním na nástupiště pomocí schodiště a výtahu. Vzniklo by tedy 5 
nástupních hran, což je stejný počet jako ve stávajícím stavu. Hlavní nevýhodou této varianty 
je, že by došlo ke zrušení koleje, která je používána nákladní dopravou, a zůstaly by tedy 
nákladní dopravě pouze koleje dvě a podle názoru výpravčích jsou potřeba při stávající práci 
s nákladními vozy alespoň tři koleje. Rozšíření stanice směrem od výpravní budovy brání dvě 
skladiště, která by bylo nutné zdemolovat. Další nevýhodou této varianty je podchod, který by 
vzhledem k vysoké hladině podzemní vody potřeboval zvláštní opatření proti průsakům 
podzemní vody. Vybudování centrálního přechodu zde není reálné, neboť by vedl přes hlavní 
kolej, na níž by musela být rychlost snížena na 50 km/h. 

3.2.2 Varianta 2 

V této variantě byl navržen centrální přechod, poloostrovní nástupiště a vnější 
nástupiště. Nástupiště u kolejí 2 a 6 (stávajících 4 a 8) jsou celkem 4 (2+2) nástupní hrany, 
jelikož koleje jsou předěleny spojkou. Je zde tedy celkově pět nástupních hran, což je opět 
stejný počet jako ve stávajícím stavu. Hlavní nevýhodou této varianty je spojka přes tři koleje 
s křižovatkovou výhybkou, kterou by bylo vzhledem k rychlosti ve spojce 50 km/h vybudovat 
z výhybek 1:11-300, a tudíž byla by příliš dlouhá. Tím by jižní nástupiště 1J bylo více 
odsunuté směrem k nezamyslickému zhlaví a v tom případě by bylo nutné zdemolovat 
několik menších budov patřící SŽDC, s.o. u krajní koleje 8, aby bylo možné nástupiště 
vybudovat. Koleje pro nákladní dopravu by zůstaly v původním stavu. 

3.2.3 Navrhovaná varianta 

V navrhované variantě byla odstraněna nevýhoda předešlé varianty. Vzhledem k tomu, 
že na regionální trati ve směru Chornice jezdí osobní vlaky tvořené obousměrnými 
soupravami Regionova nebo sólo vozy ř. 810, mohou být tyto vlaky ukončeny na kusé koleji 
bez spojky, protože při obratu není potřeba objíždění soupravy lokomotivou. Stávající kolej 8 
byla tedy rozdělena na dvě kusé koleje a ve střední části bylo místo koleje 8 navrženo 
nástupiště ke stávající koleji 6. Přístup na poloostrovní nástupiště je pomocí centrálního 
přechodu, který vede přes dvě koleje – 4b a 2b (stávající koleje 6 a 4).  
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4. Nový stav 

4.1 Směrové poměry 

Začátek úseku je v přímé 10 m za koncem přechodnice předcházejícího oblouku ve 
staničení 81,110 000 km. Konec úseku je v km 81,594 342 v bodě KO/ZO. Zde se napojí trať 
obloukem o poloměru 938 m na stávající oblouk o poloměru 950 m. Konec úseku regionální 
přípojné trati je v km 0,712 428 v místě výměnového styku výhybky vlečky, kde se napojí 
přímou o délce 10,261 m. 

Stávající rychlost ve stanici do odbočky je 40 km/h. V nově navržených kolejových 
rozvětveních bude do dopravních kolejí, které jsou využívány především osobními vlaky 
rychlost 50 km/h, do kolejí dopravních sloužících především nákladní dopravě a do kolejí 
manipulačních rychlost 40 km/h. Hlavní kolej je navržena na rychlost 100 km/h, což je 
rychlost vyšší z rychlostí před (100 km/h) a za (90 km/h) stanicí. 

Osová vzdálenost kolejí ve stanici se pohybovala od 4,69 m do 4,87 m, nově navržená 
byla 4,75 m. Osová vzdálenost před stanicí mezi vlečkovou kolejí a traťovou kolejí je 4,85 m. 

Nově navrženo bylo celé nezamyslické (jižní) zhlaví do sudých kolejí, jižní rozvětvení 
do lichých kolejí zůstalo původní. Olomoucké zhlaví bylo navrženo celé nově. Liché koleje 
zůstanou původní, bylo vyřešeno napojení na stávající koleje. 

Nově navržené výhybky jsou poměrové soustavy. Před olomouckým zhlavím je 
navržena dvojitá kolejová spojka. Bylo snahou DKS rozdělit na dvě jednoduché spojky s tím, 
že by jedna spojka byla v oblouku s převýšením, nicméně k velmi malému poloměru přípojné 
regionální tratě (199 m) nebylo možné spojku navrhnout s ohledem na nedostatky převýšení. 

V dvojité kolejové spojce je navržena v hlavní koleji křižovatková výhybka 1:11-300, 
při čemž v předpise SŽDC S3 je řečeno, že křižovatkové výhybky do hlavních kolejí být nově 
vloženy nesmějí, použity mohou být pouze ve výjimečných případech, a to za podmínky, že 
nejvyšší dovolená rychlost je 100 km/h. Tato podmínka je splněna. Vzhledem k tomu, že nově 
vložená DKS-1:11-300 místo původní DKS-1:9-190 je delší, byla navržena křižovatková 
výhybka, aby se podařilo napojit v severním zhlaví liché koleje tak, aby původní spojka 
z výhybek č. 14 – 9 a výhybka 15 mohly zůstat původní a aby se příliš nezkracovala užitečná 
délka kolejí. Toto řešení by vyžadovalo také souhlas vlastníka infrastruktury.        

Koleje – nový stav 

Kolej č. Užitečná 
délka [m] 

Rychlost 
[km ·h– 1] 

Účel 

Dopravní koleje 
1 573 100 hlavní kolej 
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2a 116 50 kolej předjízdná, hlavní pro trať Prostějov – Chornice  
2b 300 50 kolej předjízdná 
3 468 50 kolej předjízdná 
4a 45 50 kolej předjízdná 
4b 251 50 kolej předjízdná 
5 422 40 kolej předjízdná 
6b 76 50 kolej předjízdná, kusá 
7 326 40 kolej předjízdná 

Manipulační koleje 
6a 172 40 odstavná kolej kusá 
6c 149 40 odstavná kolej kusá 
7a 133 40 nakládková a vykládková kusá kolej 
9 184 40 určená pro technické prohlídky vozidel 
9a 150 40 nakládková a vykládková kolej 
11 117 40 nakládková a vykládková kolej kusá 
11a 33 40 nakládková a vykládková kolej kusá, čelní rampa 
23 419 40 kusá, odstavná, nakládková a vykládková kolej 

 Odvratné koleje 
4c 85 40 kusá odvratná kolej 
9b 45 40 kusá, odvratná kolej 

Tabulka č. 6: Koleje – nový stav 

Tabulka směrových oblouků: 

č.o. R [m] 
V 
[km/h] 

D [mm] I [mm] αs [
g] do [m] T 1 [m] T 2 [m] 

1 2000 40 0 10 0,4344 13,646 6,823 6,823 
2 2000 40 0 10 0,5135 16,133 8,066 8,066 
3 4000 50 0 8 0,1690 10,619 5,309 5,309 
4 4000 50 0 8 0,3718 23,363 11,682 11,682 
5 300 50 0 99 2,9709 14,000 7,001 7,001 
6 190 40 0 100 5,0940 15,203 7,606 7,606 
7 300 40 0 63 3,2891 15,500 7,752 7,752 
8 300 50 0 99 2,9709 14,000 7,001 7,001 
9 300 50 0 99 2,9709 14,000 7,001 7,001 
10 190 40 0 100 7,0447 21,025 10,523 10,523 
11 1000 40 0 19 0,8714 13,688 6,844 6,844 
12 1000 40 0 19 0,6402 10,056 5,028 5,028 
13 300 50 0 99 8,2446 38,852 19,453 19,453 
14 230 40 0 83 3,0923 11,172 5,587 5,587 
15 190 40 0 100 1,8781 5,605 2,803 2,803 
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16 350 50 0 85 2,4730 13,596 6,799 6,799 
17 190 40 0 100 8,6219 25,732 12,886 12,886 
18 300 50 0 99 3,0923 14,572 7,287 7,287 
20 170 30 0 63 27,9912 74,746 37,987 37,987 

č.o. 
R [m] 

V 
[km/h] 

D [mm] I [mm] αs [
g] do [m] T 1 [m] T 2 [m] 

n1 [-] m1 [m] Lk1 [m] Typ1 n2 [-] m2 [m] Lk2 [m] Typ2 
19 938 90 40 62 30,6953 437,867 244,948 230,698 

8,00 0,037 28 klotoida 0,00 0,00 0,00 - 
21 199 45 41 63 95,6917 280,688 195,275 195,275 

10,00 0,071 18,450 klotoida 10,00 0,071 18,450 klotoida 

Tabulka č. 7: Směrové oblouky 

Kolej 1 

Od staničení [km] Do staničení [km] Parametry prvků směr. motivu 
ZÚ km 80,110 000 ZV34 km 80,196 067 Přímá 86,067 m 
ZV34 km 80,196 067 KV 34 km 80,229 675 Výhybka 34 J49-1:11-300,P,l,b 
KV 34 km 80,229 675 KV31 km 80,325 392 Přímá 98,524 m 
KV31 km 80,325 392 ZV31 km 80,359 000 Výhybka 31 J49-1:11-300,L,p,b 
ZV31 km 80,359 000 ZV29 km 80,386 103 Přímá 27,103 m 
ZV29 km 80,386 103 KV29 km 80,419 334 Výhybka 29 J49-1:9-300,L,l,b 
KV29 km 80,419 334 KV4a/b km 81,033 971 Přímá 614,637 m 
KV4a/b km 81,033 971 KV4a/b km 81,073 971 Výhybka 4a/b C49-1:11-300,l,b 
KV4a/b km 81,073 971 KV2 km 81,086 221 Přímá 12,250 m 
KV2 km 81,086 221 ZV2 km 81,119 829 Výhybka 2 J49-1:11-300,P,l,b 
ZV2 km 81,119 829 ZP km 81,127 676 Přímá 7,847 m 
ZP km 81,127 676 ZO km 81,156 476 Přechodnice 

n=8,00V; Lk=28,800m; A=164; 
m=0,037m; T=244,948m; klotoida 

ZO km 81,156 476 KO/ZO≡KÚ 
km 81,594 342 

Oblouk 
R19=938m; V=90km/h; D=40mm; 
I=62mm; alfas=27,6258; do=437,867m;  

Tabulka č. 8.1: Směrové poměry kolej 1 

Kolej 2 

Od staničení [km] Do staničení [km] Parametry prvků směr. motivu 
KV29/ZO5 
km 80,419 233 

KO5 km 80,433 106 Oblouk 
R5=300m; V=50km/h; D=0mm; 
I=99mm; alfas=2,6738; do=14,000m 

KO5 km 80,433 106 ZV28 km 80,442 983 Přímá 10,00 m 
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ZV28 km 80,442 983 KV28 km 80,475 990 Výhybka 28 J49-1:9-300,P,l,b 
KV28 km 80,475 990 ZO9 km 80,487 196 Přímá 11,2018 m 
ZO9 km 80,487 196 KO9 km 80,501 191 Oblouk  

R9=300m; V=50km/h; D=0mm; 
I=99mm; alfas=2,6738; do=14,000m 

KO9 km 80,501 191 KV15 km 80,820 247 Přímá 318,974 m 
KV15 km 80,820 24 ZV15 km 80,853 774 Výhybka 15 J49-1:11-300,P,p,b 
ZV15 km 80,853 774 ZO16 km 80,964 703 Přímá 110,930 m 
ZO16 km 80,964 703 KO16 km 80,978 295 Oblouk  

R16=350m; V=50km/h; D=0mm; 
I=85mm; alfas=2,2257; do=13,596m 

KO16 km 80,978 295 KV7 km 80,994 389 Přímá 16,106 m 
KV7 km 80,994 389 ZV7 km 81,027 945 Výhybka 7 Obl-o49-1:11-

300(700,000/525,463),P,p,b 
ZV7 km 81,027 945 ZV5 km 81,040 404 Přímá 12,500 m 
ZV5 km 81,040 404 KV5 km 81,073 971 Výhybka 5 Obl-o49-1:11-

300(2103,704/350,000),L,l,b 
KV5 km 81,073 971 KV3 km 81,086 221 Přímá 12,250 m 
KV3 km 81,086 221 ZV3 km 81,119 829 Výhybka 3 J49-1:11-300,L,p,b 
ZV3 km 81,119 829 ≡ 
≡ ZV3 km 0,337 381 

ZV1 km 0,352 657 Přímá 15,272 m 

ZV1 km 0,352 657 KV1 km 0,381 271 Výhybka 1 Obl-j49-1:7,5-
190(750,000/151,427)-I,L,l,b 

KV1 km 0,381 271 ZP km 0,384 579 Přímá 3,308 m 
ZP km 0,384 579 ZO km 0,403 029 Přechodnice  

n=10,00V; Lk=18,450m; A=61; 
m=0,071m; T=195,275m; klotoida 

ZO km 0,403 029 KO km 0,683 717 Oblouk  
R21=199m; V=45km/h; D=41mm; 
I=80mm; alfas=86,1274; do=280,688m 

KO km 0,683 717 KP km 0,702 167 Přechodnice  
n=10,00V; Lk=18,450m; A=61; 
m=0,071m; T=195,275m; klotoida 

KP km 0,702 167 KÚ km 0,712 428 Přímá 10,261 m 
Tabulka č. 8.2: Směrové poměry kolej 2 

Kolej 3 

Od staničení [km] Do staničení [km] Parametry prvků směr. motivu 
- ZO1 km 80,200 128 Stávající stav 
ZO1 km 80,200 128 KO1≡ZO2 

km 80,213 774 
Oblouk  
R1=2000m; V=40km/h; D=0mm; 
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I=10mm; alfas=0,3909; do=13,646m 
KO1≡ZO2 
km 80,213 774 

KO2 km 80,229 906 Oblouk  
R2=2000m; V=40km/h; D=0mm; 
I=10mm; alfas=0,4622; do=16,133m 

KO2 km 80,229 906 KV33 km 80,241 925 Přímá 12,019 m 
KV33 km 80,241 925 ZV33 km 80,275 533 Výhybka 33 J49-1:11-300,P,l,b 
ZV33 km 80,275 533 ZV32 km 80,279 533 Přímá 4,00 m 
ZV32 km 80,279 533 KV32 km 80,313 142 Výhybka 32 J49-1:11-300,L,p,b 
KV32 km 80,313 142 ZV30 km 80,377 467 Přímá 64,325 m 
ZV30 km 80,377 467 KV30≡ ZO3 

km 80,404 605 
Výhybka 30 J49-1:9-190,P,p,b 

KV30≡ ZO3 
km 80,404 605 

KO3≡ZO4 
km 80,415 224 

Oblouk  
R3=4000m; V=50km/h; D=0mm; 
I=8mm; alfas=0,1521; do=10,619m 

KO3≡ZO4 
km 80,415 224 

KO4 km 80,438 587 Oblouk  
R4=4000m; V=50km/h; D=0mm; 
I=8mm; alfas=0,3347; do=23,363m 

KO4 km 80,438 587 km 80,934 863 Stávající stav 
km 80,934 863 ZO18 km 80,978 470 Přímá 43,607 m 
ZO18 km 80,978 470 KO18 km 80,993 036 Oblouk  

R18=300m; V=50km/h; D=0mm; 
I=99mm; alfas=2,7831; do=14,572m 

KO18 km 80,993 036 KV6 km 81,002 159 Přímá 9,134 m 
KV6 km 81,002 159 ZV6 km 81,029 235 Výhybka 6 Obl-o49 

-1:9-190(500,000/306,809),L,l,b 
ZV6 km 81,029 235 KV4 a/b km 81,034 053 Přímá 4,838 m 

Tabulka č. 8.3: Směrové poměry kolej 3 

Kolej 4 

Od staničení [km] Do staničení [km] Parametry prvků směr. motivu 
KV28 km 80,475 803 ZO8 km 80,476 224 Přímá 0,426 m 
ZO8 km 80,476 224 KO8 km 80,490 098 Oblouk  

R8=300m; V=50km/h; D=0mm; 
I=99mm; alfas=2,6738; do=14,000m 

KO8≡KV21 
km 80,490 098 

ZV21 km 80,523 227 Výhybka 21 J49-1:9-300,L,p,b 

ZV21 km 80,523 227 ZV18 km 80,774 307 Přímá 251,080 m 
ZV18 km 80,774 307 KV18 km 80,807 915 Výhybka 18 J49-1:11-300,P,p,b 
KV18 km 80,807 915 KV12 km 80,896 665 Přímá 88,750 m 
KV12 km 80,896 665 ZV12 km 80,930 274 Výhybka 12 J49-1:11-300,P,l,b 
ZV12 km 80,930 274 ZO13 km 80,945 654 Přímá 15,381 m 
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ZO13 km 80,945 654 KO13 km 80,984 398 Oblouk  
R13=300m; V=50km/h; D=0mm; 
I=99mm; alfas=7,4201; do=38,852m 

KO13 km 80,984 398 KV7 km 80,994 542 Přímá 10,230 m 

Tabulka č. 8.4: Směrové poměry kolej 4 

Kolej 4b 

Od staničení [km] Do staničení [km] Parametry prvků směr. motivu 
- ZO6 km 80,425 285 Stávající stav 
ZO6 km 80,425 285 KO6 km 80,440 446 Oblouk  

R6=190m; V=40km/h; D=0mm; 
I=100mm; alfas=4,5846; do=15,203m 

KO6 km 80,440 446 ZV26 km 80,455 640 Přímá 15,287 m 
ZV26 km 80,455 640 KV26 km 80,475 990 Výhybka 26 J49-1:9-190,P,l,b 
KV26 km 80,475 990 KV21 km 80,489 996 Přímá 7,282 m 

Tabulka č. 8.5: Směrové poměry kolej 4b 

Kolej 5 

Od staničení [km] Do staničení [km] Parametry prvků směr. motivu 
- km 80,918 233 Stávající stav 
km 80,918 233 ZO14 km 80,954 377 Přímá 36,144 m 
ZO14 km 80,954 377 KO14 km 80,965 540 Oblouk  

R14=230m; V=40km/h; D=0mm; 
I=83mm; alfas=2,7831; do=11,172m 

KO14 km 80,965 540 KV8 km 80,971 506 Přímá 5,972 
KV8 km 80,971 506 ZV8 km 80,998 490 Výhybka 8 J49-1:9-190,P,l,b 
ZV8 km 80,998 490 KV6 km 81,002 350 Přímá 3,908 m 

Tabulka č. 8.6: Směrové poměry kolej 5 

Kolej 6a 

Od staničení [km] Do staničení [km] Parametry prvků směr. motivu 
KV11≡ZO11  
km 80,884 415 

KO11≡ZO12 
km 80,898 103 

Oblouk  
R11=1000m; V=40km/h; D=19mm; 
I=0mm; alfas=0,7843; do=13,688m 

KO11≡ZO12 
km 80,898 103 

KO12 km 80,908 158 Oblouk  
R12=1000m; V=40km/h; D=19mm; 
I=0mm; alfas=0,5762; do=10,056m 

KO12 km 80,908 158 - Stávající stav 
Tabulka č. 8.7: Směrové poměry kolej 6a 
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Kolej 6b 

Od staničení [km] Do staničení [km] Parametry prvků směr. motivu 
KV12 km 80,896 747 KV16 km 80,884 333 Přímá 12,465 m 
KV16 km 80,884 333 ZV16 km 80,850 807 Výhybka 16 J49-1:11-300,P,l,b 
ZV16 km 80,850 807 KK km 80,773 561 Přímá 77,246 m 

Tabulka č. 8.8: Směrové poměry kolej 6b 

Kolej 6c 

Od staničení [km] Do staničení [km] Parametry prvků směr. motivu 
KV26 km 80,482 612 ZO10 km 80,497 552 Přímá 15,033 m 
ZO10 km 80,497 552 KO10 km 80,518 534 Oblouk  

R10=190m; V=40km/h; D=0mm; 
I=100mm; alfas=6,3402; do=21,025m 

KO10 km 80,518 534 km 80,543 036 Přímá 24,502 m 
km 80,543 036 KK km 80,650 046 Stávající stav přímá 107,010 m 

Tabulka č. 8.9: Směrové poměry kolej 6c 

Kolej 7 

Od staničení [km] Do staničení [km] Parametry prvků směr. motivu 
- KV14 km 80,932 781 Stávající stav 
KV14 km 80,932 781 ZV11 km 80,935 062 Přímá 2,281 m 
ZV11 km 80,935 062 ZO15 km 80,960 178 Výhybka 11 J49-1:7,5-190-I,L,l,b 
ZO15 km 80,960 178 KO15 km 80,965 724 Oblouk  

R15=190m; V=40km/h; D=0mm; 
I=100mm; alfas=1,6903; do=5,605m 

KO15 km 80,965 724 KV8 km 80,971 696 Přímá 6,048 m 

Tabulka č. 8.10: Směrové poměry kolej 7 

Kolej 7a 

Od staničení [km] Do staničení [km] Parametry prvků směr. motivu 
KV11 km 80,963 682 ZO17 km 80,968 440 Přímá 4,758 m 
ZO17 km 80,968 440 KO17 km 80,994 098 Oblouk  

R17=190m; V=40km/h; D=0mm; 
I=100mm; alfas=7,7597; do=25,732m 

KO17 km 80,994 098 km 81,000 162 Přímá 6,118 m 
km 81,000 162 - Stávající stav 
Tabulka č. 8.11: Směrové poměry kolej 7a 
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Kolej vlečky do Slévárny ANAH – Kovošrot 

Od staničení [km] Do staničení [km] Parametry prvků směr. motivu 
KV1 km 0,09 052 ZO20 km 0,015 085 Přímá 6,033 m 
ZO20 km 0,015 085 KO km 0,089 793 Oblouk  

R20=170m; V=30km/h; D=0mm; 
I=63mm; alfas=25,1920; do=74,746m 

KO km 0,089 793 - Stávající stav 
Tabulka č. 8.12: Směrové poměry koleje vlečky Slévárny ANAH – Kovošrot 

Spojka 34 – 33 

Od staničení [km] Do staničení [km] Parametry prvků směr. motivu 
ZV34 km 80,196 067 KV34 km 80,229 593 Výhybka 34 J49-1:11-300,P,l,b 
KV34 km 80,229 593 KV33 km 80,242 007 Přímá 12,465 m 
KV33 km 80,242 007 ZV33 km 80,275 533 Výhybka 33 J49-1:11-300,P,l,b 

Tabulka č. 8.13: Směrové poměry spojky 34 – 33  

Spojka 32 – 31 

Od staničení [km] Do staničení [km] Parametry prvků směr. motivu 
ZV32 km 80,279 533 KV32 km 80,313 060 Výhybka 32 J49-1:11-300,L,p,b 
KV32 km 80,313 060 KV31 km 80,325 474 Přímá 12,465 m 
KV31 km 80,325 474 ZV31 km 80,359 000 Výhybka 31 J49-1:11-300,L,p,b 

Tabulka č. 8.14: Směrové poměry spojky 32 – 31  
 

Spojka 18 – 15 

Od staničení [km] Do staničení [km] Parametry prvků směr. motivu 
ZV18 km 80,774 307 KV18 km 80,807 833 Výhybka 18 J49-1:11-300,P,p,b 
KV18 km 80,807 833 KV15 km 80,820 247 Přímá 12,465 m 
KV15 km 80,820 247 ZV15 km 80,853 774 Výhybka 15 J49-1:11-300,P,p,b 

Tabulka č. 8.15: Směrové poměry spojky 18 – 15 

4.2 Sklonové poměry 

4.2.1 Hlavní kolej 

Vzhledem k velmi příznivému sklonovému řešení původního stavu, nebyl důvod 
měnit polohu stávajících lomů sklonu v hlavní koleji. Poloměry zaoblení lomu sklonu byly 
navrženy podle vzorce Rv = 0,40 V2 = 0,40 · 1002 = 4000 m. Sklonové řešení je vypsáno 
v následující tabulce. 
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Sklonové poměry hlavní koleje 

Od [km] Do [km] Sklon [‰] Výška LN [m Bpv] 
ZÚ km 80,110 000 217,598 
80,110 000 80,150 000  +0,16  
LN1 km 79,877 000 – Rv=4000m; tz=3,786m; yv=0,002m 217,604 
80,150 00 80,363 000 –1,73  
LN2 km 80,150 000 – Rv=4000m; tz=3,740m; yv=0,002m 217,236 
80,363 000 81,594 342 +0,14   
KÚ  km 81,594 342 217,408 

Tabulka č. 9: Sklonové poměry nového stavu – hlavní kolej 
 

4.2.2 Kolej regionální přípojné trati 

Niveleta temene kolejnice je od staničení km 0,000 000 přípojné trati (odpovídá 
staničení km 80,782 581 hlavní trati) do km 0,337 381 na příčných řezech stejný jako na 
hlavní koleji 1. Dále bylo sklonové řešení oproti původnímu stavu zjednodušeno. Sklonové 
řešení je patrné z následující tabulky.   

Sklonové poměry koleje přípojné trati 

Od [km] Do [km] Sklon [‰] Výška LN [m Bpv] 
ZÚ km 0,337 381 (≡ 80,782 581) 217,342 
0,337 381 0,482 099 +0,14  
LN1 km 0,482 099 – Rv=2000m; tz=0,587m; yv=0,000m 217,362 
0,482 099 0,712 428 +5,00  
KÚ  km 0,712 428 218,514 

Tabulka č. 10: Sklonové poměry nového stavu – kolej regionální přípojné trati 

4.2.3 Kolej vlečky do Slévárny ANAH – kovošrot 

V původním stavu byl lom sklonu ve výhybce 1, ze které se rozvětvuje vlečka, a 
niveleta koleje dále klesala ve sklonu –1,78 ‰. Vzhledem k tomu, že tento lom sklonu byl 
v novém sklonovém řešení vynechán, bylo nutné do koleje vlečky vložit mezisklon, aby se 
niveleta dostala do původní výšky a sklonu. 

Sklonové poměry vlečky Slévárny ANAH – kovošrot 

Od [km] Do [km] Sklon [‰] Výška LN [m Bpv] 
0,000 000 0,020 060 +0,14  
LN1 km 0,392 222 – Rv=2000m; tz=2,507m; yv=0,002m 217,350 
0,020 060 0,060 060 –2,37  
LN2 km 0,060 060 – Rv=2000m; tz=0,587m; yv=0,000m 217,255 
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0,060 060 0,089 793 –1,78   
KO  km 0,089 793 217,202 

Tabulka č. 11: Sklonové poměry nového stavu – kolej vlečky Slévárny ANAH – kovošrot 

4.2.4 Ostatní koleje 

Ostatní koleje budou mít niveletu temene kolejnice na příčných řezech stejnou jako 
hlavní kolej 1. 

4.3 Železniční svršek 

4.3.1 Sestava železničního svršku v kolejích 

Kolej 1 

V hlavní koleji 1 bude kolejnice 49 E1 a pružné upevnění Vossloh W14 na pražcích 
B91 S/2. Rozdělení pražců je navrženo „u“. 

Součásti uzlu upevnění: 

� Pryžová podložka WS 7 
� Úhlová vodící vložka Wfp 14K 
� Svěrka Skl 14 
� Podložka Uls 7 
� Vrtule R 1 

Kolej 2, 3, 4, 6 

V kolejích předjízdných a manipulačních je navržena kolejnice 49 E1 s tuhým 
upevněním Kd na užitých pražcích SB 8P. Rozdělení pražců je „d“. 

Součásti uzlu upevnění: 

� Pryžová podložka S 49 
� Podkladnice S 4pld 
� Penefolová podložka – 2 ks 
� Izolační podložka pod ODK 1 
� Distanční kroužek ODK 1 
� Vrtule R 2 
� Ocelová pružná podložka 
� Svěrka ŽS 4 
� Dvojitý pružný kroužek Fe 6 
� Matice M 24 
� Svěrkový šroub RS 1 M 24 
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Kolej vlečky do Slévárny ANAH – kovošrot 

V této koleji bude svršek tvořený kolejnicí 49 E1, tuhým upevněním s rozponovou 
podkladnicí TR 5 na pražci SB 5. Použije se zde užitý svrškový materiál. Tento svršek byl 
zvolen s ohledem na malý poloměr 170 m a potřebu rozšířit v oblouku rozchod na 16 mm a 
také potřebu zřídit za výhybkou 1 bezstykovou kolej v minimální délce 25 m, jelikož výhybka 
1 (ze které vlečka odbočuje) bude vevařena do bezstykové koleje. (Předpokládá se vložení 
výhybky s čelisťovými závěry, v případě vložení výhybky s hákovými závěry by musela být 
délka bezstykové koleje za výhybkou v odbočné větvi min. 50 m.) Pro poloměr 170 m lze 
zřídit bezstykovou kolej pouze na betonových pražcích, použití dřevěného pražce a upevnění 
K zde není možné. Rozšíření rozchodu je popsáno v příloze B. 

Součásti uzlu upevnění: 

� Pryžová podložka S 49 
� Podkladnice TR 5 
� Matice M 24 
� Svěrkový šroub T 5 
� Dvojitý pružný kroužek Fe 6 
� Svěrka T 5 
� Svěrka T 6 
� Vrtule S 2 
� Polyetylénová podložka 

Koleje nerekonstruované 

Železniční svršek zůstane stávající. 

4.3.2 Železniční svršek ve výhybkách 

Svršek ve všech nově položených výhybkách bude soustavy 49 E1. Výhybky budou 
uloženy na betonových pražcích. 

Tabulka výhybek: 

Č. Druh Svrš. Úhel R Transformace 1 2 3 4 Staničení ZV 
1 Obl-j 49 1:7,5 190 (750,000/151,427) I L l b 0,352 657 
2 J 49 1:11 300 –  – P l b 81,119 829 
3 J 49 1:11 300 – – L p b 81,119 829 
4 a/b C 49 1:11 300 – – – l b 81,053 971  
5 Obl-o 49 1:11 300 (2103,704/350,000) – L l b 81,040 404 
6 Obl-o 49 1:9 190 (500,000/306,809) – L l b 81,029 235 
7 Obl-o 49 1:11 300 (700,000/525,463) – P p b 81,027 945 
8 J 49 1:9 190 – – P l b 80,998 490 
11 J 49 1:7,5 190 – I L l b 80,935 062 
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12 J 49 1:11 300 (950,000/438,886) – P p b 80,930 274 
15 J 49 1:11 300 – – P p b 80,853 774 
16 J 49 1:11 300 – – P l b 80,850 807 
18 J 49 1:11 300 – – P p b 80,774 307 
21 J 49 1:9 300 – – L p b 80,523 227 
26 J 49 1:9 190 – – P l b 80,455 640 
28 J 49 1:9 300 – – P l b 80,442 983 
29 J 49 1:9 300 – – L l b 80,386 103 
30 J 49 1:9 190 – – P p b 80,377 467 
31 J 49 1:11 300 – – L p b 80,359 000 
32 J 49 1:11 300 – – L p b 80,279 533 
33 J 49 1:11 300 – – P l b 80,275 533 
34 J 49 1:11 300 – – P l b 80,196 067 

Tabulka č. 12: Tabulka výhybek: 1 – typ; 2 – směr; 3 – přestavník; 4 – pražec   

4.3.3 Bezstyková kolej 

V celém rekonstruovaném úseku bude zřízena bezstyková kolej. V obloucích 20 a 21 
v otevřeném kolejovém loži se musí zřídit opatření proti ztrátě stability bezstykové koleje 
podle předpisu SŽDC S3/2. Jedná se o rozšíření kolejového lože na 1,75 m od osy koleje vně 
oblouku a nadvýšení kolejového lože o 0,100 m. Dále bude nutné opatřit pražce v oblouku od 
dané křivosti pražcovými kotvami. 

4.3.4 Kolejové lože 

Ve stanici od km 80,191 067 do km 81,117 393 je navrženo kolejové lože zapuštěné. 
V trati za stanicí a před stanicí bude zřízeno kolejové lože otevřené. Materiál kolejového lože 
bude štěrk frakce 31,5/63. Tloušťka kolejového lože bude v dopravních kolejích 0,350 m, 
v kolejích manipulačních 0,300 m. V kolejích vleček bude kolejové lože v tloušťce 0,200 m. 
Vzdálenost hrany od osy koleje je 1,7 m, sklon svahů kolejové lože bude 1:1,25. 

Přechod z kolejového lože otevřeného do zapuštěného se u jižního zhlaví vlevo od 
koleje provede rampou na délce 6 m. Rampa bude začínat ve staničení km 80,185 067 a bude 
se rozšiřovat do staničení km 80,191 067, od kterého bude již dále kolejové lože zapuštěné. 
Na severním zhlaví bude zapuštěné kolejové lože začínat za železničním přejezdem ve 
staničení km 81,123 461. 

Z důvodu zřízení bezstykové koleje bude v obloucích 20 a 21 kolejové lože vně 
oblouku rozšířeno na 1,75 m a kolejové lože bude nadvýšeno o 0,1 m. 
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4.3.5 Stezky 

4.3.5.1 V zapuštěném kolejovém loži 

Prostor pod stezkou mezi svahy kolejového lože, popř. vně kolejového lože, bude 
vyplněn štěrkem frakce 8/16. Stezka bude vytvořena v tloušťce 50 mm pod horní hranou 
kolejového lože ze štěrku frakce 4/16. Hrana stezky bude 1,7 m od osy přilehlé koleje. Při 
osové vzdálenosti 4,75 m bude šířka stezky 1,35 m. U sbíhajících se kolejí bude stezka 
ukončena před námezníkem příslušné výhybky v minimální šířce 0,4 m. 

Stezky ve stanici: 

Vlevo od koleje 1 

  Od km 80,191 067 – do km 80,369 097 

Vpravo od koleje 3 

  Od km 80,195 067 – do km 80,432 021 

Mezi kolejemi 1 a 3 

  Od km 80,368 000 – do km 81,006 396 

Vně levé matečné koleje v jižním zhlaví 

  Od km 80,368 000 – do km 80,475 005 

Vlevo od koleje 6 

   Od km 80,453 390 – do km 80,543 036 

 Mezi kolejemi 2 a 4 

  Od km 80,498 955 – do km 80,798 297 

  Od km 80,829 801 – do km 80,955 862 

Mezi kolejemi 6 a 4 

  Od km 80,771 807 – do km 80,874 779 

Vně levé matečné koleje na severním zhlaví 

  Od km 80,955 862 – do km 81,114 432 

Vně pravé matečné koleje na severním zhlaví 

  Od km 80,974 968 – do km 81,118 862 
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4.3.5.2 V otevřeném kolejovém loži 

Stezka je na pláni tělesa železničního spodku mezi hranou kolejového lože a hranou 
svahu pláně tělesa žel. spodku. 

Vně koleje 1 

  Od km 80,110 000 – do km 80,185 067 

  Od km 81,135 335 – do km 81,594 342 

Vně koleje 2 

  Od km 0,406 325 – do km 0,712 428 

4.5 Železniční spodek 

4.5.1 Pražcové podloží 

Na rekonstruovaném úseku byla navržena konstrukční vrstva štěrkodrti frakce 0/32 
v minimální tloušťce 15 cm. Návrh je podrobně popsán v příloze A. 

 4.5.2 Pláň tělesa železničního spodku 

Pláň tělesa železničního spodku byla v celém řešeném úseku navržena vodorovná. 
Šířka je 6 m, tj. 3 m na každou stranu od osy koleje. Pouze v oblouku 21 bude z důvodu 
malého poloměru rozšířena, protože dochází vzhledem k vybudování bezstykové koleje 
k rozšíření hrany násypu na 1,75 m od osy koleje na vnější stranu oblouku a k nadvýšení 
kolejového lože o 0,10 m. Minimální šířka stezky je 0,40 m, a proto bude pláň tělesa 
železničního spodku rozšířena. Šířka pláně tělesa žel. spodku v oblouku 20 bude 3,066 m od 
osy koleje na vnější stranu oblouku.  

4.5.3 Zemní pláň 

Zemní pláň je navržena v jednostranném sklonu 5 %. Směr sklonu zemní pláně je 
rozepsán v následující tabulce. 

Od km Do km Směr sklonu Sklon 

Kolej 1 
km 80,110 000 km 80,368 000 vlevo 

5 % 

km 80,368 000 km 80,990 215 vpravo 
km 80,990 215 km 81,032 605 vlevo 
km 81,059 212 km 81,118 862 vpravo 
km 81,118 862 km 81,480 507 vlevo 
km 81,489 926 km 81,594 342 vpravo 
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Kolej 2 
km 80,419 233 km 80,471 171 vlevo 

5 % 

km 80,471 171 km 80,513 019 vpravo 
km 80,513 019 km 80,784 515 vlevo 
km 80,784 515 km 80,857 015 vpravo 
km 80,857 015 km 81,114 643 vlevo 
km 81,114 643 km 0,712 428 vpravo 

Kolej 3 
km 80,196 078 km 80,368 000 vpravo 

5 % 
km 80,368 000 km 80,438 580 vlevo 
km 80,934 988 km 80,990 215 vlevo 
km 80,990 215 km 81,034 053 vpravo 

Kolej 4 
km 80,425 285 km 80,784 515 vpravo 

5 % 
km 80,784 515 km 80,857 015 vlevo 
km 80,857 015 km 80,955 862 vpravo 
km 80,955 862 km 80,994 542 vlevo 

Kolej 6 
km 80,471 171 km 80,543 036 vlevo 

5 % 
km 80,772 561 km 80,896 747 vpravo 

Kolej 7a 
km 80,963 682 km 81,000 162 vlevo 5 % 

Pravá matečná kolej na severním zhlaví 
km 80,934 988 km 81,034 053 vpravo 5 % 

Tabulka č. 13: Sklony zemní pláně 

4.5.4 Odvodnění 

Na rekonstruovaném úseku je navrženo odvodnění především soustavou trativodů a 
několika nezpevněnými a zpevněnými příkopy. 

4.5.4.1 Trativody 

Stanice je od začátku úseku km 80,110 000 do staničení km 81,173 865 pomocí 
soustavou trativodů. Pro kontrolu a údržbu trativodů budou přibližně každých 30 – 50 m 
zřízeny šachty vrcholové, kontrolní nebo přípojné. Sklony všech trativodů budou 5 ‰. 
Trativody budou střídavě od vrcholových šachet klesat směrem k šachtám přípojným, kde 
budou napojeny na příčné svodné potrubí. Svodné potrubí je poté napojeno na stávající 
dešťovou kanalizaci. Trativody budou vytvořeny ve výkopu o šířce 0,5 m a hloubce 
minimálně 0,3 m pod úrovní zemní pláně. 
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Skladba trativodu: 

� Zásyp trativodu štěrkem frakce 11/22 mm 
� Perforovaná plastová trativodní trubka DN 150 mm 
� Rýha bude obalena filtrační geotextilií  
� Podkladní vrstva bude vytvořena v tloušťce 0,050 m ze štěrkodrti 

frakce 0/32 mm 

Trativodní v ětve 

Od staničení Do staničení Poloha trativodu Sklon [‰] 
80,110 000 80,368 000 Vlevo koleje 1 –5 
80,195 067 80,368 000 Vpravo koleje 3 –5 
80,368 000 80,513 019 Mezi kolejemi 1 – 3  +5 
80,513 019 80,624 291 Mezi kolejemi 1 – 3 –5 
80,624 291 80,749 291 Mezi kolejemi 1 – 3 +5 
80,749 291 80,857 015 Mezi kolejemi 1 – 3 –5 
80,857 015 80,990 173 Mezi kolejemi 1 – 3 +5 
80,981 418 81,032 608 Vlevo koleje 7a –5 
81,032 608 81,118 862 Vlevo koleje 7a +5 
80,424 291 80,454 033 Vlevo koleje 4c +5 
80,454 033 80,471 171 Vlevo koleje 4c +5 
80,453 390 80,543 036 Vpravo koleje 6c +5 
80,471 171 80,513 019 Vlevo koleje 2 +5 
80,513 019 80,624 291 Mezi kolejemi 2 – 4 –5 
80,624 291 80,749 291 Mezi kolejemi 2 – 4 +5 
80,749 291 80,784 515 Mezi kolejemi 2 – 4 –5 
80,784 515 80,857 015 Vpravo koleje 4 –5 
80,857 015 80,955 862 Mezi kolejemi 2 – 4 +5 
80,772 807 80,848 807 Mezi kolejemi 4 – 6 –5 
80,848 807 80,857 015 Mezi kolejemi 4 – 6 +5 
80,955 862 81,032 605 Vně levé sev. mateč. koleje –5 
81,032 605 81,114 643 Vlevo koleje 2 –5 
81,122 564 81,174 174 Mezi kolejemi 1 – 2  –5 

Tabulka č. 14: Trativody 

Šachty 

V obvodu stanice je zřízeno celkem 72 šachet vrcholových, přípojných a kontrolních. 
Vzdálenost mezi šachtami na trativodních větvích je navržena 30 – 50 m.  

 

 



Diplomová práce 
Studie rekonstrukce železniční stanice Prostějov hl. n. 
Bc. Lukáš Raif 
 

Technická a průvodní zpráva 
31 

Skladba šachet: 

� Šachtový poklop 
� Nasazovací trubka z PP, DN 400 mm 
� Základní prvek šachty – plastový spodní díl 
� Vyrovnávací štěrkopísková vrstva, tl. 200 mm 

 

Tabulka šachet 

Č. š. Druh šachty Staničení [km] Č. š. Druh šachty Staničení [km] 
1 Vrcholová 80,110 000 37 Vrcholová 80,624 291 
2 Kontrolní 80,152 500 38 Vrcholová 80,624 291 
3 Kontrolní 80,195 067 39 Vrcholová 80,772 807 
4 Vrcholová 80,195 067 40 Přípojná 80,784 515 
5 Kontrolní 80,238 317 41 Přípojná 80,784 515 
6 Kontrolní 80,238 317 42 Kontrolní 80,784 515 
7 Kontrolní 80,281 533 43 Kontrolní 80,820 765 
8 Kontrolní 80,281 533 44 Kontrolní 80,820 765 
9 Kontrolní 80,324 817 45 Kontrolní 80,820 765 
10 Kontrolní 80,324 817 46 Přípojná 80,848 807 
11 Přípojná 80,368 000 47 Přípojná 80,848 807 
12 Přípojná 80,368 000 48 Přípojná 80,857 015 
13 Přípojná 80,368 000 49 Přípojná 80,857 015 
14 Přípojná 80,424 291 50 Přípojná 80,857 015 
15 Přípojná 80,424 291 51 Přípojná 80,857 015 
16 Přípojná 80,453 390 52 Kontrolní 80,900 015 
17 Přípojná 80,454 033 53 Kontrolní 80,906 076 
18 Vrcholová 80,471 171 54 Kontrolní 80,945 015 
19 Přípojná 80,471 171 55 Vrcholová 80,955 862 
20 Přípojná 80,471 171 56 Vrcholová 80,955 862 
21 Kontrolní 80,498 127 57 Kontrolní 80,978 295 
22 Kontrolní 80,513 019 58 Vrcholová 80,981 418 
23 Vrcholová 80,513 019 59 Vrcholová 80,990 173 
24 Vrcholová 80,513 019 60 Vrcholová 80,990 173 
25 Vrcholová 80,513 019 61 Kontrolní 81,012 200 
26 Vrcholová 80,543 036 62 Přípojná 81,032 608 
27 Kontrolní 80,544 291 63 Přípojná 81,032 608 
28 Kontrolní 80,544 291 64 Přípojná 81,032 608 
29 Kontrolní 80,593 019 65 Kontrolní 81,040 618 
30 Kontrolní 80,593 019 66 Kontrolní 81,055 028 
31 Přípojná 80,624 291 67 Kontrolní 81,059 212 
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32 Přípojná 80,624 291 68 Přípojná 81,114 643 
33 Kontrolní 80,624 291 69 Vrcholová 81,118 862 
34 Kontrolní 80,624 291 70 Vrcholová 81,122 564 
35 Kontrolní 80,624 291 71 Přípojná 81,174 174 
36 Kontrolní 80,624 291 72 Přípojná 81,173 865 

Tabulka č. 15: Šachty 

Příčné přechody pod kolejemi 

Pro převedení trativodu z jedné strany koleje na druhou, příp. pod více kolejemi byly 
zřízeny příčné trativody. Konstrukce je stejná jako u podélných trativodů. Příčné trativody 
jsou v těchto místech: 

� km 80,424 291  pod kolejemi 1 a 2 
� km 80,453 390  pod kolejí 4c 
� km 80,471 171  pod kolejí 1 
� km 80,784 515  pod kolejí 2b 
� km 80,857 015  pod kolejemi 1, 2a, 4a 
� km 81,032 605  pod kolejemi 1, 2, 3 

Svodné potrubí 

Pro napojení trativodů na kanalizační síť je navrženo svodné potrubí. Svodné potrubí 
je napojeno na přípojné šachty trativodních větví v těchto místech: 

� km 80,368 000   napojeno na přípojné šachty 11 a 13  
� km 80,624 291  napojeno na přípojné šachty 31 a 32 
� km 80,848 807  napojeno na přípojné šachty 46 a 47  
� km 81,174 174  napojeno na přípojné šachty 71 a 72 

Konstrukce svodného potrubí: 

� Zásyp zeminou – zhutnění 
� Obetonování, beton C 16/20, tl. 200 mm 
� Trouba PE-HD DN 300 mm 
� Podkladní betonový práh C 12/15, tl. 100 mm 
� Podkladní beton C 12/15, tl. 100 mm 
� Štěrkodrť fr. 0/32, tl. 100 mm 

4.5.4.2 Povrchové odvodnění 

Na řešeném úseku se nachází zpevněné a nezpevněné příkopy. 

Regionální trať ve směru na Chornice je odvodněna sklonem zemní pláně vně oblouku 
a vzhledem k tomu, že se terén mírně svažuje k 100 – 200 m vzdálené řece, nebyl zde navržen 
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příkop, voda z pláně tělesa železničního spodku bude odtékat po terénu směrem k řece. 
V místě, kde se rozbíhají tratě, je kolej regionální trati také odvodněna do příkopu hlavní trati.  

U hlavní trati byly navrženy příkopy. Průběh příkopů je vypsán v následující tabulce. 

Příkopy hlavní trati 

Od staničení 
[km] 

Do staničení 
[km] 

Poloha 
sklon 

příkopu [‰] 
Délka 

příkopu [m] 
Typ 

81,196 939 81,472 127 Vlevo 10,0 276,5 Nezpevněný 
81,496 553 81,529 071 Vpravo 30,3 32,2 Zp. TZZ3 
81,529 071 81,554 470 Vpravo 25,5 25,0 Zp. TZZ3 
81,560 742 81,594 342 Vpravo 8,5 33,5 Nezpevněný 

Tabulka č. 16: Příkopy 

4.5.4.3 Odvodnění přejezdů a přechodů 

Přejezd a přechod hned za stanicí v km 81,130 335 a v km 81,149 212 je odvodněn 
soustavou trativodů jako stanice. Šachty a sklon trativodních větví je vypsaný výše u 
odvodnění stanice. 

Přejezd v km 81,557 507 je odvodněn pomocí podélného trativodu vpravo od osy 
koleje. Ve staničení km 81,560 669 bude vrcholová šachta, poté bude trativod proti staničení 
klesat ve sklonu 10 ‰ k přípojné šachtě, která bude ve staničení km 81,553 548. Z přípojné 
šachty bude trativod vyústěn do přilehlého příkopu. 

4.5.4.3 Propustky 

 Pro převedení pravostranného příkopu pod silnicí u žel. přejezdu v km 81,557 507 
bude zřízen propustek. Propustek bude ve sklonu 8,5 ‰. Začátek propustku bude ve staničení 
km 81,554 470 a končit bude v km 81,560 742.  

 Skladba propustku 

� Zásyp štěrkodrtí, fr. 0/32 mm 
� Obetonování C12/15, XF2, tl. min. 0,100 m 
� Propustková trouba DN600 
� Betonové lože C16/20, XF2, tl. 0,100 m 

4.6 Nástupiště 

Ve stanici jsou celkem 3 nástupiště – 2 vnější a jedno poloostrovní. Všechna 
nástupiště byla navržená typu SUDOP. Tato konstrukce umožňuje umístění trativodu a 
trativodních šachet pod nástupiště, čehož bylo využito u koleje 4a u nástupiště 3. 
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 4.6.1 Nástupiště 1 

Nástupiště je vnější, umístěné u výpravní budovy. Nástupní hrana je u koleje 6b. 
Vzdálenost nástupní hrany od přilehlé koleje 1,670 m. Výška nástupní hrany je 0,550 m nad 
temenem kolejnice. Začátek nástupiště je v km 80,771 807 a konec nástupiště je v km 80,846 
807. Nástupiště je v celé délce zastřešeno původním zastřešením. U nástupiště je v km 80,773 
061 betonové zarážedlo. Šířka nástupiště je 7,342 m, délka nástupiště je 75 m. Sklon 
nástupiště je 2 % směrem do středu nástupiště, kde se nachází odvodňovací žlab. Nástupiště 
na severní straně naváže na zpevněnou plochu, která je před dopravní kanceláří. Na jižní 
straně nástupiště končí před centrálním přechodem, kde bude zábradlí kolmo na nástupní 
hranu po začátek rampy centrálního přechodu.  

Konstrukce nástupiště: 

� Konzolová deska KS230 
� Cementová malta MC10 tl. 10 mm 
� Nástupištní tvárnice Tischer B 
� Cementová malta MC10 tl. 10 mm 
� Úložný blok U 95 
� Podkladní beton C12/15 tl. 50 mm 
� Za úložným blokem bude záchytná deska 

Konstrukce mezi výpravní budovou konzolovou deskou: 

� Zámková dlažba tvaru I tl. 60 mm 
� Štěrkové lože 4/8 tl. 100 mm 
� Štěrkodrť 0/32 tl. min. 200 mm 
� Zhutněná zemina 

4.6.2 Nástupiště 2 

Nástupiště je vnější, umístěné u výpravní budovy. Nástupní hrana je u koleje 4b. 
Vzdálenost nástupní hrany od přilehlé koleje 1,670 m. Výška nástupní hrany je 0,550 m nad 
temenem kolejnice. Začátek nástupiště je v km 80,651 807 a konec nástupiště je v km 80,766 
807. Nástupiště je částečně zastřešeno původním zastřešením v délce 43 m. Šířka nástupiště je 
od km 80,651 807 po km 80,711 656 široké 6 m, v místě, kde se nástupiště dostane před 
výpravní budovu, bude široké 12,094 m, délka nástupiště je 115 m. Sklon nástupiště je 2 % 
směrem do středu nástupiště, kde se nachází odvodňovací žlab. Nástupiště na severní straně 
naváže centrální přechod, kde bude zábradlí kolmo na nástupní hranu po začátek rampy 
centrálního přechodu. Na jižní straně nástupiště končí před zarážedlem koleje 6c. 

Konstrukce nástupiště: 

� Konzolová deska KS230 
� Cementová malta MC10 tl. 10 mm 
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� Nástupištní tvárnice Tischer B 
� Cementová malta MC10 tl. 10 mm 
� Úložný blok U 95 
� Podkladní beton C12/15 tl. 50 mm 
� Za úložným blokem bude záchytná deska 

Konstrukce za konzolovou deskou: 

� Zámková dlažba tvaru I tl. 60 mm 
� Štěrkové lože 4/8 tl. 100 mm 
� Štěrkodrť 0/32 tl. min. 200 mm 
� Zhutněná zemina 

4.6.3 Nástupiště 3 

Nástupiště je poloostrovní. Nástupiště má 3 nástupní hrany – u kolejí 1, 2a a 2b. 
Vzdálenost nástupní hrany od přilehlé koleje 1,670 m, u výhybky 15 je vzhledem k poloměru 
do odbočky 300 m vzdálenost nástupní hrany od osy koleje 1,680 m. Výška nástupní hrany je 
0,550 m nad temenem kolejnice. Začátek nástupiště je v km 80,530 207 a konec nástupiště je 
v km 80,968 774. Nástupiště bude zastřešeno novým zastřešením s ocelovými svařovanými 
podpěrami v délce 272 m. Šířka nástupiště je 6,160 m, v místě u výhybky 15 bude široké 
6,150 m, délka nástupiště je 438 m. Sklon nástupiště je 2 % směrem do přilehlých kolejí. 
Ukončení nástupiště na jižní straně bude pomocí rampy ve sklonu 1:12, šířka rampy bude 
stejná jako nástupiště, délka rampy je 8,36 m. Na severní straně bude nástupiště ukončeno 
schodištěm v šířce 1,0 m z betonu C16/20. Schodiště bude v ose nástupiště a bude opatřeno 
ocelovým zábradlím výšky 1,10 m. 

Přístup na nástupiště bude pomocí centrálního přechodu ve staničení km 80,769 307. 
Z centrálního přechodu na nástupiště budou vybudovány 2 rampy na obě strany kolmo na 
centrální přechod. Sklon ramp bude 1:12 %, délka 6,6 m. Nástupiště bude v místě ramp a 
centrálního přechodu opatřeno zábradlím o výšce 1,10 m. Rampy budou taktéž opatřeny 
zábradlím o výšce 1,10 m. Šířka ramp je 2 m. Krajní hrana rampy je od osy přilehlé koleje 
vzdálena 3,0 m, aby byl dodržen volný schůdný a manipulační prostor. Nad rampami bude 
průběžně procházet zastřešení nástupiště, jedna ocelová podpěra bude v ose centrálního 
přechodu. V místě ramp a centrálního přechodu je nástupiště ukončeno pomocí nástupištního 
prefabrikát typu L. 

Konstrukce nástupiště: 

� Konzolová deska KS230 
� Cementová malta MC10 tl. 10 mm 
� Nástupištní tvárnice Tischer B 
� Cementová malta MC10 tl. 10 mm 
� Úložný blok U 95 
� Podkladní beton C12/15 tl. 50 mm 
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� Za úložným blokem bude záchytná deska 

Konstrukce mezi konzolovými deskami: 

� Zámková dlažba tvaru I tl. 60 mm 
� Štěrkové lože 4/8 tl. 100 mm 
� Štěrkodrť 0/32 tl. min. 200 mm 
� Zhutněná zemina 

4.6.4 Centrální přechod 

Centrální přechod umožňuje přístup na nástupiště 3. Délka přechodu je 10,750 m, 
šířka je 5 m. Přechod povede přes koleje 4b a 2b. Bude typu Strail s pryžovými vnitřními a 
vnějšími panely. Vnější panely se opírají o závěrnou zídku T. Mezi závěrnými zídkami bude 
vybudovaný chodník ze zámkové dlažby tvaru I tl. 60 mm. Koleje v místě centrálního 
přechodu budou opatřeny upevňovadly a svěrkami s povrchovou antikorozní úpravou. 

Konstrukce chodníku centrálního přechodu: 

� Zámková dlažba tvaru I tl. 60 mm 
� Štěrkové lože 4/8 tl. 100 mm 
� Štěrkodrť 0/32 tl. min. 200 mm 

4.7 Přejezdy 

V řešeném úseku se nacházejí 2 železniční přejezdy a jeden přechod pro chodce. V km 
81,130 335 je přejezd s místní komunikací, v km 81,149 212 je přechod pro chodce a v km 
81,557 507 je přejezd přes místní komunikaci. Koleje ve všech přejezdech a přechodech 
budou opařeny upevňovadly a svěrkami s povrchovou antikorozní úpravou. 

 4.7.1 Přejezd P7588 v km 81,130 335 

Jedná se o železniční dvoukolejný přejezd, osová vzdálenost kolejí je 4,75 m, ve 
staničení km 81,127 676 je začátek přechodnice koleje 1 a dále se koleje mírně rozbíhají. 
Kolej 2 je v přejezdu přímá. Začátek přejezdu je 2,5 m od výměnového styku výhybky. Šířka 
přejezdu je 11 m, úhel křížení je 70g. Přejezd bude zabezpečen světelným signalizačním 
zařízením a závorami. Konstrukce přejezdu bude typu Strail s pryžovými vnitřními a vnějšími 
panely. 

4.7.2 Přechod P7588 v km 81,149 212 

Přechod má šířku 3 m, vede přes kolej 1, která je v místě přechodu v přechodnici a 
přes kolej 2, která je v místě přechodu ve výhybce. Přechod byl oproti původnímu stavu 
posunut o cca 4 m, aby nevedl přes pohyblivé části výhybky 1. Úhel křížení je kolmý 
vzhledem ke kolejím před rozvětvením. Přechod bude zabezpečen světelným zabezpečovacím 
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zařízením eventuálně i závorami, jelikož se jedná o velmi frekventovaný přechod. Konstrukce 
přechodu bude v koleji 1 typu Strail s pryžovými vnitřními a vnějšími panely, ve výhybce 
bude přechod vybudován z dřevěných desek, protože vede přes 4 kolejnicové pásy střední 
části výhybky. Mezi kolejemi bude vybudovaný chodník ze zámkové dlažby. 

4.7.3 Přejezd P7589 v km 81,130 335 

Jednokolejný přejezd přes kolej 1 je široký 4,0 m, v místě přejezdu je trať v oblouku o 
poloměru 938 m. Přes přejezd vede méně využívaná místní komunikace. Přejezd je kolmý na 
trať. Konstrukce přejezdu bude typu Strail. Přejezd bude zabezpečen světelným signalizačním 
zařízením. 
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Příloha A – Návrh pražcového podloží 

A.1 Posouzení modulu přetvárnosti 

A.1.1 Minimální hodnoty modulu přetvárnosti 

Předpis SŽDC S4 stanovuje minimální hodnoty požadovaného statického modulu 
přetvárnosti v závislosti na traťové rychlosti, typu trati a koleje. Konstrukce železničního 
spodku musí splňovat dostatečnou únosnost za nejnepříznívějších klimatických a 
hydrologických podmínek. Minimální hodnoty statického modulu přetvárnosti zemní pláně E0 
a pláně tělesa železničního spodku Epl pro navrhovanou rekonstrukci stanice (stávající trať) 
jsou uvedeny v následující tabulce. Ve stanici je traťová rychlost menší než 120 kmh–1 a jedná 
se o dráhu celostátní ostatní (není koridorová). 

Kolej: 

Minimální požadované hodnoty modulu 
přetvárnosti 

 

na zemní pláni 
E0 [MPa] 

na pláni tělesa žel. 
spodku 

Epl [MPa] 

Hlavní traťová a hlavní staniční 20 40 
Předjízdné koleje ve stanicích 20 40 
Ostatní koleje ve stanicích 15 30 

Tabulka č. A.1: Minimální hodnoty modulu přetvárnosti 

 Zemní pláň i pláň tělesa železničního spodku bude v horní vrstvě geologického 
profilu, což jsou antropogenní hlinitokamenité návažky, které jsou ulehlé, zařazené do třídy 
G4 GMY. Tato vrstva má mocnost 1,50 m a modul přetvárnosti Edef = 60 MPa. 

A.1.2 Posouzení pražcového podloží dle SŽDC S4 

Pro posouzení se použije redukovaný modul přetvárnosti E0r, který se vypočítá 
následujícím vztahem: 

��� = �	 ∙ ��	
 

kde z je opravný součinitel, který je závislý na stupni konzistence zeminy při zatěžovací 
zkoušce. Pro jednotlivé druhy zemin udává předpis S4 hodnoty opravného součinitele z. Pro 
zeminy písčité tříd S1, S2 a štěrkovité tříd G1 až G5 je hodnota součinitele z rovna 1,0. 
Zemina na uvažované zemní pláni i na pláni tělesa železničního spodku je třídy G4 GMY, 
tudíž hodnota z = 1,0. 

 Výpočet redukovaného modulu přetvárnosti: 

��� = �	 ∙ ��	
 = 1,0	 ∙ 60,0 
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��� = 60,0	��� 

Posouzení s minimálními hodnotami na zemní pláni: 

• Hlavní traťová kolej a hlavní staniční koleje: 

��� = 60,0	���	 > ��,��� = 20,0	���	 → ��ℎ����� 

• Předjízdné koleje ve stanicích: 

��� = 60,0	���	 > ��,��� = 20,0	���	 → ��ℎ����� 

• Ostatní koleje ve stanicích: 

��� = 60,0	���	 > ��,��� = 15,0	���	 → ��ℎ����� 

Posouzení s minimálními hodnotami na pláni tělesa železničního spodku: 

• Hlavní traťová kolej a hlavní staniční koleje: 

��� = 60,0	���	 > ��,��� = 40,0	���	 → ��ℎ����� 

• Předjízdné koleje ve stanicích: 

��� = 60,0	���	 > ��,��� = 40,0	���	 → ��ℎ����� 

• Ostatní koleje ve stanicích: 

��� = 60,0	���	 > ��,��� = 30,0	���	 → ��ℎ����� 

Modul přetvárnosti zeminy tedy splňuje podmínky předpisu SŽDC S4 na použití do 
pražcového podloží. 

A.2 Posouzení ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu 

A.2.1 Stanovení vodního režimu zemní pláně 

Vodní režim je závislý na poloze hladiny podzemní vody hpv, výšky kapilárního 
výstupu vody od hladiny podzemní vody při plném nasycení zeminy vodou hs a na hloubce 
promrzání hpr. 

Hladina podzemní vody v dané lokalitě je 2,5 m pod terénem, při čemž může 
v období dešťů nebo jarního tání vystoupit až na hodnotu 2,0 m pod terén. Uvažuji tedy více 
nepříznivou hodnotu, která zde je 2,0 m.  

 hpv = 2,0 m 
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Výšku kapilárního výstupu jsem určil přibližně dle grafu z přílohy 6 předpisu SŽDC 
S4 (Obr.2. Příklad stanovení vodního režimu zemní pláně). 

 hs = 1,5 m 

Hloubka promrzání pražcového podloží je závislá na geografické lokalitě, kde se 
posuzované pražcové podloží vyskytuje. Je dána vztahem: 

ℎ"� = 0,045	#$�� 

kde Imn je index mrazu [°C.den] a určí se z mapy z přílohy 6 předpisu SŽDC S4 
(Obr.1. Mapa charakteristických hodnot indexu mrazu Imn). V Prostějově je hodnota indexu 
mrazu odečtená z mapy přibližně 350 °C.den. Hloubka promrzání je tedy: 

hpr = 0,84 m 

Nyní je tedy možné stanovit vodní režim: 

ℎ"% = 2,0	 ≤ 	ℎ' + ℎ"� = 2,34	 → ��)*í	,�ž./	��0/.	*�1ří�*.�ý 

Z toho tedy vyplývá, že hodnota přípustného promrznutí zemní pláně hz,dov je dle S4 
stanovena na 0,15 m.  

 hz,dov = 0,15 m 

 

A.2.2 Posouzení nepříznivých účinků mrazu 

Aby byla zajištěna ochrana zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu, musí být 
hloubka promrzání menší než součet dovolené tloušťky promrznutí zemin zemní pláně, 
tloušťky kolejového lože po úložnou plochu pražce a tloušťky konstrukční vrstvy ze 
štěrkopísku, tedy: 

ℎ"� ≤ ℎ4,�5% + ℎ6 + ℎ'" 

Po dosazení hodnot: 

0,84 ≰ 0,15 + 0,55 + 0 = 0,70	 → *���ℎ����� 

Je tedy nutné navrhnout konstrukční vrstvu. 

A.2.3 Návrh konstrukční vrstvy 

Navrhuji konstrukční vrstvu ze štěrkodrti v tloušťce 15 cm. 

Tloušťku štěrkodrti převedeme na ekvivalentní tloušťku štěrkopísku ze znalosti 
součinitele tepelné vodivosti λ obou materiálů. 
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 Štěrkopísek: λ = 2,30 Wm–1K–1 

 Štěrkodrť: λ = 2,00 Wm–1K–1 

Ekvivalentní tloušťka štěrkodrti je tedy: 

ℎ'" = 0,15 ∙
2,30
2,00

= 0,173 

A.2.4 Opakované posouzení nepříznivých účinků mrazu 

 

ℎ"� ≤ ℎ4,�5% + ℎ6 + ℎ'" 

Po dosazení hodnot: 

0,84 ≤ 0,15 + 0,55 + 0,17 = 0,87	 → ��ℎ����� 

Navržená konstrukce vyhoví na nepříznivé účinky mrazu. 
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Příloha B – Úprava rozšíření rozchodu koleje 

B.1 Železniční svršek ve stanici vzhledem k rozchodu 

V navrhovaném železničním svršku v obvodu stanice jsou použity tyto typy upevnění, 
ve kterých dojde k rozšíření rozchodu koleje: 

• Ve všech kolejích mimo hlavní kolej 1 – upevnění Kd na pražcích SB 8P 

• V koleji vlečky do Slévárny ANAH – kovošrot – rozponová podkladnice TR 5 

na pražcích SB 5 

Podkladnicové upevnění Kd na pražcích SB 8P je tvořeno plochou podkladnicí S4pld, 
na které je kolejnice vzhledem k podkladnici uložena excentricky a otočením podkladnice 
dojde ke změně rozchodu koleje. Maximální rozšíření rozchodu tímto způsobem je +6 mm. 
Odstupňování je v krocích po 3 mm, tedy po otočení podkladnice pod vnějším kolejnicovým 
pásem dostaneme rozšíření +3 mm a po otočení druhé podkladnice pod vnitřním 
kolejnicovým pásem dostaneme maximální hodnotu +6 mm. 

Tuhé podkladnicové upevnění s rozponovou podkladnicí TR 5 a svěrkami T6 a T5 
umožňuje vzájemným otáčením a vyměňováním svěrek měnit rozchod po 4 mm. Maximální 
rozšíření rozchodu tímto způsobem je +16 mm. Umístění a polohu svěrek k dosažení 
žádaného rozšíření rozchodu udává tabulka v 7. části předpisu S3. 

B.2 Výpočet rozšíření rozchodu koleje 

Postup výpočtu rozšíření rozchodu koleje udává norma ČSN 73 6360-1. Má-li oblouk 
poloměr menší než 275 m, projektuje se rozšíření rozchodu koleje. Maximální hodnota 
rozšíření rozchodu koleje je 16 mm. 

Vztah na výpočet rozšíření rozchodu koleje: 

Δ�� = 7150
	 − 26					���� 

Výběh rozšíření rozchodu koleje – tj. délka, na které se uskuteční změna rozchodu 
koleje, se vypočítá podle následujícího vztahu: 

��� = �� ∙ �1 − 	
275�					��� 

Musí však změna být menší než 2 mm na 1 m délky koleje. Pokud vyjde větší, použije 
se vztah: 

���,� = 0,5 ∙ Δ�					��� 
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B.2.1 Výpočet pro jednotlivé oblouky 

Oblouk 6 (R = 190 m, upevnění Kd) 

Rozšíření rozchodu koleje ∆u1 = 11,632 ≈ 12 mm 

Vzhledem k upevnění Kd je max Δu = 6 mm  

Výběh rozšíření rozchodu Lu1 = 3,0 m 

Rozšíření rozchodu se provede: 

� +3 mm na pátém pražci před obloukem (rozchod 1438 mm) 
� +3 mm v bodě ZO (rozchod 1441 mm) 
� V oblouku bude rozchod konstantní 1441 mm 
� –3 mm v bodě KO (rozchod 1438 mm) 
� –3 mm na pátém pražci za obloukem (rozchod 1435 mm) 

Oblouk 10 (R = 190 m, upevnění Kd) 

Rozšíření rozchodu koleje ∆u1 = 11,632 ≈ 12 mm 

Vzhledem k upevnění Kd je max Δu = 6 mm  

Výběh rozšíření rozchodu Lu1 = 3,0 m 

Rozšíření rozchodu se provede: 

� +3 mm na pátém pražci před obloukem (rozchod 1438 mm) 
� +3 mm v bodě ZO (rozchod 1441 mm) 
� V oblouku bude rozchod konstantní 1441 mm 
� –3 mm v bodě KO (rozchod 1438 mm) 
� –3 mm na pátém pražci za obloukem (rozchod 1435 mm) 

Oblouk 14 (R = 230 m, upevnění Kd) 

Rozšíření rozchodu koleje ∆u1 = 5,087 ≈ 6 mm 

Výběh rozšíření rozchodu Lu1 = 3,0 m 

Rozšíření rozchodu se provede: 

� +3 mm na pátém pražci před obloukem (rozchod 1438 mm) 
� +3 mm v bodě ZO (rozchod 1441 mm) 
� V oblouku bude rozchod konstantní 1441 mm 
� –3 mm v bodě KO (rozchod 1438 mm) 
� –3 mm na pátém pražci za obloukem (rozchod 1435 mm) 
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Oblouk 15 (R = 190 m, upevnění Kd, do = 5,605 m, navazuje na výhybku 11) 

Rozšíření rozchodu koleje ∆u1 = 11,632 ≈ 12 mm 

Vzhledem k upevnění Kd je max Δu = 6 mm  

Výběh rozšíření rozchodu Lu1 = 3,0 m 

Rozšíření rozchodu se provede: 

� +3 mm na 1. samostatném pražci za výhybkou (rozchod 1438 mm) 
� +3 mm na 5. pražci oblouku (rozchod 1441 mm) 
� V oblouku bude rozchod konstantní 1441 mm 
� –3 mm na 1. pražci za obloukem (rozchod 1438 mm) 
� –3 mm na 5. pražci za obloukem (rozchod 1435 mm) 

Oblouk 17 (R = 190 m, upevnění Kd) 

Rozšíření rozchodu koleje ∆u1 = 11,632 ≈ 12 mm 

Vzhledem k upevnění Kd je max Δu = 6 mm  

Výběh rozšíření rozchodu Lu1 = 3,0 m 

Rozšíření rozchodu se provede: 

� +3 mm na pátém pražci před obloukem (rozchod 1438 mm) 
� +3 mm v bodě ZO (rozchod 1441 mm) 
� V oblouku bude rozchod konstantní 1441 mm 
� –3 mm v bodě KO (rozchod 1438 mm) 
� –3 mm na pátém pražci za obloukem (rozchod 1435 mm) 

Oblouk 20 (R = 170 m, upevnění K, v KO je KÚ, mezipřímá mezi KV a ZO = 6,033 m) 

Rozšíření rozchodu koleje ∆u1 = 16,059 ≈ 17 mm, Navrhuji ∆umax = 16 mm 

Vzhledem k upevnění na podkladnici TR 5 s rozponovými svěrkami je možné 
navrhnout maximální možné rozšíření rozchodu +16 mm.  

Výběh rozšíření rozchodu Lu1 = 8,0 m 

Rozšíření rozchodu se provede: 

� +4 mm na 1. samostatném pražci za výhybkou č. 1 v mezipřímé 
� Dále každý 4. pražec +4 mm až na hodnotu + 16 mm (rozchod 1451 mm) 
� Vzhledem k tomu, že v KO je KÚ, bude změna rozchodu provedena 8 m před 

koncem oblouku tak, že 8 m před obloukem bude na každém 4. pražci změna 
rozchodu –4 mm až na hodnotu normálního rozchodu 1435 mm. 
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Oblouk 21 (R = 199 m, upevnění Kd, L k = 18,450 m) 

Rozšíření rozchodu koleje ∆u1 = 9,930 ≈ 10 mm 

Vzhledem k upevnění Kd je max Δu = 6 mm  

Výběh rozšíření rozchodu Lu1 = 5,098 ≈ 6 m 

Rozšíření rozchodu se provede: 

� +3 mm na 10. pražci v přechodnici před ZO (rozchod 1438 mm) 
� +3 mm v bodě ZO (rozchod 1441 mm) 
� V oblouku bude rozchod konstantní 1441 mm 
� –3 mm v bodě KO (rozchod 1438 mm) 
� –3 mm na 10. pražci v přechodnici za KO (rozchod 1435 mm) 

 




