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Abstrakt 
 

Úkolem práce je rekonstrukce železniční jednokolejné tratě Stará Paka - Trutnov 
v km 79,450 - 82,451. Práce obsahuje úpravu geometrických parametrů koleje a 
rekonstrukci železničního svršku. Dále je součástí práce řešení železničních přejezdů a 
železniční zastávky v obci Tample podle platných právních předpisů. V rámci 
rekonstrukce bude navržena také obnova stávajícího odvodnění a návrh technologie 
práce. 
 
Klíčová slova 
  
 Rekonstrukce, nástupiště, železniční přejezd, odvodnění, železniční trať 
  
  
Abstract 
 

The aim of the thesis is a reconstruction of a single-track railway Stará Paka -
Trutnov in the section of km 79,450 - 82,451. The thesis contains modification of track 
geometry parameters of the railway and reconstruction of the permanent way. Design of 
a railway crossings and railway stop in the village Tample according to valid 
regulations is other part of thesis. The thesis also include drainage system renovation 
and technological procedure of works. 
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1 Základní informace 
 

1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: Rekonstrukce železniční tratě Stará Paka-Trutnov v km  
 79,45-82,451 včetně technologie prací 
 
Druh stavby: Dopravní, rekonstrukce 
 
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně 
 Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno 
 Ústav železničních konstrukcí a staveb 
 
Místo stavby: Trať 510A Trutnov hl. n. - Chlumec n. C. 

km 79,450 - km 82,451 (výměnový styk výhybky č. 5 ž. st. 
Roztoky u Jilemnice) 

 Úsek mezi ž. st. Stará Paka a ž. st. Roztoky u Jilemnice 
 
Katastrální území: Bělá u Staré Paky, Tample, Roztoky u Jilemnice 
 
Okres: Semily 
 
Kraj: Liberecký 
 
Projektant: Petr Rous 
 
Vedoucí práce: Ing. Richard Svoboda, Ph.D. 
 
 
 

1.2 Zásady pro vypracování  
 

Úkolem práce je rekonstrukce železniční jednokolejné tratě Stará Paka-Trutnov 
v km 79,450-82,451. Práce obsahuje úpravu geometrických parametrů koleje a 
rekonstrukci železničního svršku. Dále je součástí práce řešení železničních přejezdů a 
železniční zastávky v obci Tample podle platných právních předpisů. V rámci 
rekonstrukce bude navržena také obnova stávajícího odvodnění tratě a návrh 
technologie práce. 
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1.3 Předepsané přílohy 
 

1. Průvodní a technická zpráva 
2. Situace 1:1000 
3. Podélný profil 1:2000/200 
4. Vzorové příčné řezy 1:50 
5. Výkaz výměr 
6. Technologie práce 

 

1.4 Podklady 
 

Podkladem pro vypracování bakalářské práce bylo geodetické zaměření tratě se 
souřadnicemi bodů v kombinaci s jednotnou železniční mapou a vizuální prohlídka 
řešeného úseku. 

2 Stávající stav 
 

Na rekonstruovaném úseku jsou zhoršené geometrické parametry koleje, které 
vznikly zanedbanou údržbou kolejového lože a špatným stavem odvodňovacího 
zařízení. Při prohlídce rekonstruovaného úseku byly nadále zjištěny další nedostatky, 
především boční ojetí kolejnic ve směrových obloucích, místy nevyhovující kolejnicové 
podpory (shnilé dřevěné a mechanicky poškozené betonové pražce) a špatná držebnost 
upevňovadel. Rekonstrukce traťového úseku je nutná z důvodu obnovení kvality tratě.   
 

2.1 Směrové poměry 
 

Směrové poměry stávajícího stavu byly získány z geodetického zaměření, kde 
bylo uvedeno staničení směrových prvků a poloměry oblouků s přesností na metry. 

 
Staničení úseku rekonstrukce: km 79,450 - km 82,451 
Délka úseku rekonstrukce: 3 001 m 
Traťová rychlost: 60 km/h 

 
 

Označení Staničení [km] Popis 
ZÚ 79,450 000 přímá 37,000 m 
ZP 79,487 000 Lk=64,000 m; kubická parabola 

KP=ZO 79,551 000 R1=275 m; V=60 km/h; d0=166 m 
KO=ZP 79,717 000 Lk=34,000 m; kubická parabola 
KP=ZO 79,751 000 R2=600 m; V=60 km/h; d0=151 m 
KO=ZP 79,902 000 Lk=30,000 m; kubická parabola 
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KP 79,932 000 přímá 230,000 m 
ZP 80,162 000 Lk=64,000 m; kubická parabola 

KP=ZO 80,226 000 R3=268 m; V=60 km/h; d0=187 m 
KO=ZO 80,413 000 R4=290 m; V=60 km/h; d0=59 m 
KO=ZP 80,472 000 Lk=70,000 m; kubická parabola 

KP 80,542 000 přímá 48,000 m 
ZP 80,590 000 Lk=68,000 m; kubická parabola 

KP=ZO 80,658 000 R5=280 m; V=60 km/h; d0=268 m 
KO=ZP 80,926 000 Lk=62,000 m; kubická parabola 

KP 80,988 000 přímá 358,000 m 
ZP 81,346 000 Lk=58,000 m; kubická parabola 

KP=ZO 81,404 000 R6=300 m; V=60 km/h; d0=74 m 
KO=ZP 81,478 000 Lk=62,000 m; kubická parabola 

KP 81,540 000 přímá 158,000 m 
ZP 81,636 000 Lk=60,000 m; kubická parabola 

KP=ZO 81,696 000 R7=295 m; V=60 km/h; d0=143 m 
KO=ZP 81,839 000 Lk=60,000 m; kubická parabola 

KP 81,899 000 přímá 226,000 m 
ZP 82,125 000 Lk=64,000 m; kubická parabola 

KP=ZO 82,189 000 R8=326 m; V=60 km/h; d0=146 m 
KO=ZO 82,335 000 R9=255 m; V=60 km/h; d0=59 m 
KO=ZP 82,394 000 Lk=45,000 m; kubická parabola 

KP 82,439 000 přímá 12,000 m 
KÚ 82,451 000  

 

2.2 Sklonové poměry 
 

Z geodetického zaměření jsou známy výšky nivelety temene kolejnic. Přesné 
polohy lomů sklonu a hodnoty poloměrů zaoblení lomů sklonů nejsou známy. Výškový 
systém je Balt po vyrovnání (B.p.v.). 
 

2.3 Železniční svršek 
 

Stávající kolejový rošt je tvořen kolejnicemi tvaru S49, žebrovými podkladnicemi 
a pražci, které jsou zhruba z poloviny traťového úseku dřevěné a z poloviny betonové 
SB6. Jedná se o kolej stykovanou. Vyskytují se zde především boční ojetí kolejnic, 
v některých místech jsou zřetelné vlnky na temeni kolejnic, některé podkladnice jsou 
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zatlačeny do dřevěných pražců. V první části úseku byla, také zpozorována, zablácená 
místa mezi pražci.  

 

2.4 Železniční spodek 
 

Informace o železničním spodku nebyly k dispozici. 

2.4.1 Těleso železničního spodku 
 

Šířka pláně tělesa železničního spodku je známa z geodetického zaměření. Příčný 
sklon zemní pláně ani konstrukční vrstvy zemního tělesa nejsou známy. Jediným 
geotechnickým podkladem byla geologická mapa. 
 

Tvar zemního tělesa: 
 

Staničení [km] Popis 
79,450 000 – 79,828 000 Násep 
79,828 000 – 79,880 000 Zářez 
79,880 000 – 80,002 000 Násep a zářez 
80,002 000 – 80,321 000 Násep 
80,002 000 – 80,387 000 Zářez 
80,387 000 – 80,940 000 Násep 
80,940 000 – 81,102 000 Zářez 
81,102 000 – 81,515 000 Násep 
81,515 000 – 81,636 000 Zářez 
81,636 000 – 81,882 000 Násep 
81,882 000 – 81,975 000 Zářez 
81,975 000 – 82,079 000 Násep 
82,079 000 – 82,451 000 Násep a zářez 

 

2.4.2 Odvodnění 
 

Po celé délce úseku se nenachází žádný zpevněný drážní příkop. Nezpevněné 
příkopy jsou zaneseny částečně nebo po celé ploše průtočného průřezu. Trativodní 
potrubí, případně jiné odvodňovací konstrukce, které budou nalezeny během 
rekonstrukčních prací, budou odstraněny a nově nahrazeny dle navrhovaného řešení. 
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2.4.3 Propustky 
 

Na úseku se nachází celkem osm trubních propustků, které jsou značně zanesené a 
neplní tak dostatečně svoji funkci. Staničení je vztaženo ke stávajícímu stavu. Propustky 
ve staničení km 80,546 000 a km 82,101 000 nejsou pasportizované, při rekonstrukci 
nebudou obnoveny. 

 
Typ propustku Staničení [km] Světlost [m] 

kamenný klenutý 79,607 000 1,00 
kamenný klenutý 80,093 000 1,00 
betonový kruhový 80,413 000 1,25 
kamenný deskový 80,546 000 0,60 
betonový kruhový 80,929 000 0,80 
kamenný klenutý 81,139 000 2,00 
kamenný klenutý 82,101 000 nezjištěno 
kamenný deskový 82,143 000 0,60 

 

2.4.4 Nástupiště 
 

Nástupiště typu TISCHER v zastávce Tample se nachází na levé straně ve směru 
staničení. Staničení je vztaženo k navrhovanému stavu. Začátek nástupní hrany je v km 
80,453 147 a konec nástupní hrany je v km 80,587 147. Celková délka nástupní hrany 
činí 134 m. Výška nástupní hrany nad spojnicí temen kolejnic je 0,250 m. 

 

2.4.5 Úrovňová křížení 
 

Na rekonstruovaném úseku se nachází pět úrovňových křížení s pozemními 
komunikacemi. Staničení je vztaženo k původnímu stavu. 

 
 
 

Číslo přejezdu Staničení [km] Stávající zabezpečení Přes 

P4494 79,586 000 
výstražným křížem a 

závorami trvale 
uzamčenými  

účelovou 
komunikaci 

P4495 79,943 000 
se světelným 

zabezpečovacím 
zařízením bez závor 

silnici III. třídy 
28312 

P4496 80,387 000 
se světelným 

zabezpečovacím 
zařízením se závorami 

silnici III. třídy 
28312 
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P4497 80,940 000 
výstražným křížem a 

závorami trvale 
uzamčenými 

účelovou 
komunikaci 

P4498 81,872 000 
výstražným křížem a 

závorami trvale 
uzamčenými 

účelovou 
komunikaci 

 

2.4.6 Železniční mosty 
 

Staničení je vztaženo ke stávajícímu stavu. 
 

Typ mostu Staničení [km] Světlost [m] Přes 
betonový s kolej. 

ložem 81,790 000 3,00 slouží jako propust 

kamenný klenutý 
přesypaný 82,079 000 6,00 silnici III. třídy 

28614 
 

2.4.7 Křížení inženýrských sítí 
 

V úseku dochází celkem ke třem křížením tratě s nadzemním elektrickým 
vedením, a to přibližně ve staničení km 79,585 768, km 79,907 500 a km 80,220 300. 
Staničení je vztaženo k navrhovanému stavu. Žádné podzemní inženýrské sítě nebyly 
při prohlídce zjištěny. 

3 Navrhovaný stav 
 
Na rekonstruovaném úseku jsou navrženy nové geometrické parametry koleje. 

Nově navržené směrové i výškové parametry jsou navrženy tak, aby byly 
minimalizovány posuny vůči stávajícímu stavu. Nový návrh je v souladu s platnou 
normou ČSN 73 6360-1. Původní přechodnice tvořené kubickou parabolou jsou 
nahrazeny klotoidickými přechodnicemi. 

 

3.1 Směrové poměry 
 
Z geodetického zaměření byl vyzískán stávající stav a vyrovnány tečny směrových 
oblouků. Rekonstruovaný úsek začíná v km 79,450 000 a je směrově a výškově navázán 
na předchozí úsek. Směrové oblouky byly navrženy na traťovou rychlost V = 60 km/h, 
od staničení km 80,591 174 do staničení km 82,121 739 bude traťová rychlost zvýšena 
na V = 70 km/h. Na rekonstruovaném úseku se nachází šest směrových oblouků. 
Jednotlivé směrové oblouky jsou protisměrné, oddělené od sebe přímými úseky. První 
oblouk je pravostranný složený ze dvou poloměrů s mezilehlou vzestupnicí. Následuje 
složený oblouk bez mezilehlé vzestupnice. Dále byly navrženy tři protisměrné oblouky 
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s krajními přechodnicemi. Poslední oblouk před železniční stanicí Roztoky u Jilemnice 
je opět složený ze dvou poloměrů bez mezilehlé přechodnice. Oproti původnímu stavu 
došlo ve všech obloucích ke změně poloměru a ke změnám délek přechodnic, z důvodu 
co nejvíce se přiblížit ke stávajícímu stavu. Maximální směrový posun se nachází 
v posledním oblouku v km 82,395 889 s hodnotou 0,200 m. Vzhledem k hodnotám 
sousedních posunů je tento bod s velkou pravděpodobností špatně zaměřen. Konec 
úseku se nachází na výměnovém styku výhybky č. 5 železniční stanice Roztoky u 
Jilemnice v km 82,451 616 a je směrově a výškově navázán na úsek následující. 
 

 
Označení Staničení [km] Popis 

ZÚ 79,450 000 přímá 32,825 m 

ZP 79,482 825 n=12,41V; Lk=70,000 m; A=139; m=0,744 m; 
T=147,230 m; klotoida 

KP=ZO 79,552 825 
R1=274,400 m; V=60 km/h; D=94 mm; I=61mm; 
αs=49,7038 g; do=166,249 m; ∆u=2,5 mm; 
L1u=L2u=3,055 m 

KO=ZP 79,719 075 n=8,50V; Lk=26,000 m; A=115; m=0,055 m; 
T=113,921 m; mezilehlá klotoida 

KP=ZO 79,745 075 R2=595,000 m; V=60 km/h; D=43mm; I=29 mm; 
αs=19,7922 g; do=151,483 m 

KO=ZP 79,896 558 n=15,89V; Lk=41,000 m; A=156; m=0,118 m; 
T=113,376 m; klotoida 

KP 79,937 558 přímá 221,757m 

ZP 80,159 315 n=12,33V; Lk=71,000 m; A=138; m=0,785 m; 
T=146,718 m; klotoida 

KP=ZO 80,230 315 
R3=267,500 m; V=60 km/h; D=96 mm; I=63 mm; 
αs=50,4905 g; do=176,655 m; ∆u=2,5 mm; 
L1u=L2u=3,055 m 

KO=ZO 80,406 970 R4=290,000 m; V=60 km/h; D=96 mm; I=51 mm; 
αs=22,1755 g; do=68,516 m 

KO=ZP 80,475 486 n=11,28V; Lk=65,000 m; A=137; m=0,607 m; 
T=81,841m; klotoida 

KP 80,540 486 přímá 50,688m 

ZP 80,591 174 n=7,66V; Lk=67,000 m; A=137; m=0,668 m; 
T=222,268 m; klotoida 

KP=ZO 80,658 174 R5=280,000 m; V=70 km/h; D=125 mm; I=82 mm; 
αs=75,3485 g; do=261,400 m 

KO=ZP 80,919 574 n=8,34V; Lk=73,000 m; A=143; m=0,793 m; 
T=225,078 m; klotoida 

KP 80,992 574 přímá 353,201m 

ZP 81,345 775 n=7,37V; Lk=59,850 m; A=134; m=0,495 m; 
T=97,920 m; klotoida 
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KP=ZO 81,405 625 R6=301,500 m; V=70 km/h; D=116 mm; I=76 mm; 
αs=28,2009 g; do=73,708 m 

KO=ZP 81,479 333 n=7,37V; Lk=59,850 m; A=134; m=0,495 m; 
T=97,920 m; klotoida 

KP 81,539 183 přímá 93,302 m 

ZP 81,632 485 n=8,64V; Lk=72,000 m; A=145; m=0,738 m; 
T=140,859 m; klotoida 

KP=ZO 81,704 485 R7=292,600 m; V=70 km/h; D=119 mm; I=79 mm; 
αs=43,7433 g; do=130,051 m 

KO=ZP 81,834 535 n=8,40V; Lk=70,000 m; A=143; m=0,697 m; 
T=139,973 m; klotoida 

KP 81,904 535 přímá 217,204 m 

ZP 82,121 739 n=15,42V; Lk=74,000 m; A=155; m=0,702 m; 
T=132,264 m; klotoida 

KP=ZO 82,195 739 R8=325,000 m; V=60 km/h; D=80 mm; I=51 mm; 
αs=36,6991 g; do=150,352 m 

KO=ZO 82,346 091 
R9=242,500 m; V=60 km/h; D=80 mm; I=96 mm; 
αs=18,4322 g; do=50,421 m; ∆u=5 mm; L1u=5,499 m; 
L2u=6,110 m; L22=3,055 m 

KO=ZP 82,396 503 n=8,25V; Lk=39,600 m; A=98; m=0,269 m;   
T=54,244 m; klotoida 

KP 82,436 103 přímá 15,513 m 
KÚ 82,451 616  

 

3.2 Sklonové řešení 
 

V navrhovaném stavu bylo navrženo celkem patnáct lomů sklonů s poloměrem 
zaoblení Rv = 2000 m. Trať téměř v celém úseku stoupá a v některých částech tratě 
dosahuje hodnota sklonu až okolo 15‰. Krátké klesání tratě se nachází jen v 
místě zastávky Tample. Všechny výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po 
vyrovnání (B.p.v.). 

Na začátku úseku v km 79,450 000 je niveleta koleje ve výšce 384,922 m n.m. 
B.p.v. Na konci úseku v km 82,451 616 je niveleta koleje ve výšce 416,376 m n.m. 
B.p.v. Niveleta je navržena tak, aby po celé délce rekonstruovaného úseku kopírovala 
co nejlépe stávající výšku nivelety koleje. Na začátku a na konci úseku je navržená 
niveleta napojená na stávající stav. Sklonové řešení splňuje požadavky normy 
ČSN 736360-1. 

 
 
Výška [m] Staničení [km] Popis 

384,922 79,450 000 začátek úseku je napojen na stávající stav 
 79,450 000 – 79,471 106 stoupá 3,88 ‰; dl. 21,106 m 
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385,004 79,471 106 lom sklonu; Rv=2000 m; tz=2,679 m; 
yv=0,002 m 

 79,471 106 – 79,693 137 stoupá 6,56 ‰; dl. 222,031 m 

386,460 79,693 137 lom sklonu; Rv=2000 m; tz=3,218 m; 
yv=0,003 m 

 79,693 137 – 79,801 533 stoupá 9,77 ‰; dl. 108,396 m 

387,519 79,801 533 lom sklonu; Rv=2000 m; tz=1,413 m; 
yv=0,000 m 

 79,801 533 – 80,239 790 stoupá 11,19 ‰; dl. 438,257 m 

392,422 80,239 790 lom sklonu; Rv=2000 m; tz=3,439 m; 
yv=0,003 m 

 80,239 790 – 80,364 387 stoupá 14,63 ‰; dl. 124,597 m 

394,245 80,364 387 lom sklonu; Rv=2000 m; tz=9,436 m; 
yv=0,022 m 

 80,364 387 – 80,420 092 stoupá 5,19 ‰; dl. 55,705 m 

394,534 80,420 092 lom sklonu; Rv=2000 m; tz=5,488 m; 
yv=0,008 m 

 80,420 092 – 80,565 081 klesá 0,30 ‰; dl. 144,990 m 

394,491 80,565 081 lom sklonu; Rv=2000 m; tz=5,260 m; 
yv=0,007 m 

 80,565 081 – 80,875 622 stoupá 4,96 ‰; dl. 310,541 m 

396,032 80,875 622 lom sklonu; Rv=2000 m; tz=3,588 m; 
yv=0,003 m 

 80,875 622 – 81,288 199 stoupá 8,55 ‰; dl. 412,577 m 

399,560 81,288 199 lom sklonu; Rv=2000 m; tz=5,778 m; 
yv=0,008 m 

 81,288 199 – 81,614 024 stoupá 14,33 ‰; dl. 325,825 m 

404,229 81,614 024 lom sklonu; Rv=2000 m; tz=0,697 m; 
yv=0,000 m 

 81,614 024 – 81,746 269 stoupá 15,03 ‰; dl. 132,245 m 

406,216 81,746 269 lom sklonu; Rv=2000 m; tz=1,420 m; 
yv=0,001 m 

 81,746 269 – 81,923 042 stoupá 13,61 ‰; dl. 176,773 m 

408,621 81,923 042 lom sklonu; Rv=2000 m; tz=1,651 m; 
yv=0,001 m 

 81,923 042 – 82,265 866 stoupá 15,26 ‰; dl. 342,824 m 

413,851 82,265 866 lom sklonu; Rv=2000 m; tz=3,204 m; 
yv=0,003 m; stoupá 18,46 ‰; dl. 78,950 m 

 82,265 866 – 82,344 816 stoupá 18,46 ‰; dl. 78,950 m 

415,309 82,344 816 lom sklonu; Rv=2000 m; tz=5,460 m; 
yv=0,007 m 
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 82,344 816 – 82,414 505 stoupá 13,00 ‰; dl. 69,689 m 

416,215 82,414 505 lom sklonu; Rv=2000 m; tz=8,593 m; 
yv=0,018 m 

 82,414 505 – 82,451 616 stoupá 4,41 ‰; dl. 37,111 m 
416,376 82,451 616 konec úseku je napojen na stávající stav 

3.3 Železniční svršek 
 

Železniční svršek je navržen tak, aby vyhověl podmínkám pro zřízení bezstykové 
koleje podle předpisu SŽDC S3/2. Ta bude svařována aluminotermickým svařováním 
při dodržení technologických podmínek uvedených v technologii práce. 

3.3.1 Sestava železničního svršku 
 

Navržená sestava železničního svršku se skládá z kolejnic 49 E 1 s pružným 
bezpodkladnicovým upevněním kolejnic W 14. Upevnění obsahuje svěrky Skl 14, 
kolejnice jsou uloženy na pryžové podložce WU7 tl. 7 mm, upevněny vrtulemi R1 
s podložkou Uls 7 na pražci B 03, vodicí vložky Wfp 14K. Rozdělení pražců bude 
navrženo d (611mm). 

3.3.2 Kolejové lože 
 

Kolejové lože v přímé a oblouku o R = 595 m je navrženo jako lichoběžníkové se 
základní šířkou v úrovni úložné plochy pražců 1,700 m na obě strany od osy koleje. Ve 
všech ostatních obloucích bude provedeno rozšíření kolejového lože na hodnotu 
1,750 m od osy koleje na vnější stranu oblouku. Na této straně dojde také k nadvýšení 
kolejového lože o hodnotu 0,100 m. V obloucích s poloměry menšími než 280 m budou 
použity pražcové kotvy na každém třetím pražci v km 79,551 425 – km 79,718 555 (91 
kotev), km 80,236 620 – km 80,406 970 (93 kotev) a km 82,344 816 – km 82,401 807 
(31kotev). Svahy kolejového lože jsou za hlavami pražců ve sklonu 1:1,25. Na kolejové 
lože je použit štěrk frakce 31,5/63 v tl. min. 0,350 m pod ložnou plochou pražce v místě 
nepřevýšeného kolejnicového pásu. Od km 82,346 091 až do konce úseku bude 
zapuštěné kolejové lože šířky 3,000 m nalevo od osy koleje. Na pravé straně od osy 
koleje bude zapuštěné kolejové lože od km 82,390 885 až do konce úseku. Přechod 
mezi otevřeným a zapuštěným kolejovým ložem bude v km 82,340 091 - 
km 82,346 091 a v km 82,384 885 - km 82,390 885 plynule ve sklonu 1:10. Po obou 
stranách zapuštěného kolejového lože budou zhotoveny stezky šířky 0,400 m ze štěrku 
frakce 4/16, který bude uložen na štěrku frakce 8/16.  

 

Staničení [km] 
Profil kolejového lože 

Vlevo od osy Vpravo od osy 
79,450 000 – 79,482 825 1,7 m 1,7 m 

79,482 825 – 79,745 075 
1,75 m + nadvýšení 0,1 m 

+ pražcové kotvy na 
každém třetím pražci 

1,7 m 
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79,745 075 – 80,159 315 1,7 m 1,7 m 

80,159 315 – 80,406 970 1,7 m 
1,75 m + nadvýšení 0,1 m 

+ pražcové kotvy na 
každém třetím pražci 

80,406 970 – 80,540 486 1,7 m 1,75 m + nadvýšení 0,1 m 
80,540 486 – 80,591 174 1,7 m 1,7 m 
80,591 174 – 80,992 574 1,75 m + nadvýšení 0,1 m 1,7 m 
80,992 574 – 81,345 775 1,7 m 1,7 m 
81,345 775 – 81,539 183 1,7 m 1,75 m + nadvýšení 0,1 m 
81,539 183 – 81,632 485 1,7 m 1,7 m 
81,632 485 – 81,904 535 1,75 m + nadvýšení 0,1 m 1,7 m 
81,904 535 – 82,121 739 1,7 m 1,7 m 
82,121 739 – 82,346 091 1,7 m 1,75 m + nadvýšení 0,1 m 

82,346 091 – 82,390 885 3,0 m 
1,75 m + nadvýšení 0,1 m 

+ pražcové kotvy na 
každém třetím pražci 

82,390 885 – 82,451 616 3,0 m 3,0 m 
 

3.4 Železniční spodek 
 

3.4.1 Konstrukční vrstva 
 

Z geologické mapy bylo zjištěno, že v daném úseku se nacházejí vápnité pískovce, 
prachovce a jílovce. Železniční spodek je dostatečně únosný, přesto však bude zřízena 
konstrukční vrstva (štěrkodrť frakce 0/32, Edef = 60 MPa, Id = 0,8) o tloušťce minimálně 
200 mm z důvodu ochrany zemní pláně proti účinkům mrazu a lepšímu odvodu vody. 
Konstrukční vrstva bude zhotovena na šířku 2,000 m nalevo od osy koleje, napravo od 
osy koleje bude ukončena příkopovým žlabem, trativodem, nebo šířkou pláně tělesa 
železničního spodku. 
 

3.4.2 Pláň tělesa železničního spodku 
 

Pláň tělesa železničního spodku je navržena jako vodorovná a nachází se 
0,350 m pod ložnou plochou pražce pod nepřevýšeným kolejnicovým pásem. 
Vzdálenost hrany pláně tělesa železničního spodku od osy koleje je v základním stavu 
3,000 m na obě strany od osy koleje. 

V úsecích, kde je provedeno odvodnění příkopovými žlaby, je pláň tělesa 
železničního spodku ukončena hranou žlabů. V místě nástupiště bude pláň tělesa 
železničního spodku dotažena k nástupištnímu bloku L 130, na šířku 2,110 m od osy 
koleje. 
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3.4.3 Šířka pláně tělesa železničního spodku 
 

Staničení [km] 
Vzdálenost hrany pláně tělesa železničního spodku  [m] 

vlevo od osy koleje vpravo od osy koleje 

79,450 000 – 79,482 825 ponechána původní šířka 
(větší než 3,000 m) 3,000 

79,482 825 – 79,517 825 3,100 3,000 
79,517 825 – 79,732 075 3,200 3,000 
79,732 075 – 79,745 075 3,100 3,000 
79,732 075 – 80,159 315 3,000 3,000 
80,159 315 – 80,194 815 3,000 3,100 
80,194 815 – 80,321 840 3,000 3,200 
80,321 840 – 80,391 796 3,000 2,748 (příkopový žlab) 
80,386 340 – 80,478 647 3,000 3,200 
80,478 647 – 80,507 986 2,110 (nástupiště) 3,200 
80,507 986 – 80,540 486 2,110 (nástupiště) 3,100 
80,540 486 – 80,587 147 2,110 (nástupiště) 3,000 
80,587 147 – 80,624 674 3,100 3,000 
80,624 674 – 80,943 547 3,200 3,000 
80,943 547 – 81,101 047 2,386 (příkopový žlab) 2,386 (příkopový žlab) 
81,101 047 – 81,345 775 3,000 3,000 
81,345 775 – 81,375 700 3,000 3,100 
81,375 700 – 81,515 630 3,000 3,200 
81,515 630 – 81,539 183 2,386 (příkopový žlab) 3,100 

81,539 183 – 81,633 130 2,386 (příkopový žlab) ponechána původní šířka 
(větší než 3,000 m) 

81,633 130 – 81,668 485 3,100 3,000 
81,668 485 – 81,875 800 3,200 3,000 
81,875 800 – 81,972 300 2,386 (příkopový žlab) 2,386 (příkopový žlab) 
81,972 300 – 82,115 260 3,000 3,000 
82,115 260 – 82,144 513 3,000 3,100 
82,144 513 – 82,284 513 2,386 (příkopový žlab) 3,100 
82,284 513 – 82,342 013 2,386 (příkopový žlab) 2,386 (příkopový žlab) 
82,284 513 – 82,451 616 3,700 3,000 
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3.4.4 Zemní pláň 
 

Zemní pláň je v celém úseku navržena v levostranném sklonu 5%. Zemní pláň 
bude zhotovena po snesení starého kolejového roštu a odtěžení stávajícího kolejového 
lože. 

 

3.4.5 Svahy tělesa železničního spodku 
 

Svahy zemního tělesa jsou navrženy ve sklonu 1:1,5. 
 

3.4.6 Ochrana svahů 
 

Odhumusování nebude na celém rekonstruovaném úseku provedeno, protože 
v žádném místě není nutné provést skrývku ornice. Ohumusování svahů náspů a zářezů 
bude provedeno všude tam, kde bude stavebními pracemi porušeno stávající 
ohumusování. Provede se osetím travního semene na vrstvu ornice v tloušťce 0,150 m. 

 

3.4.7 Odvodnění 
 

Podélné odvodnění bude zajištěno drážními příkopy, příkopovými žlaby J-velký 
a trativody. 
 
levý příkop: 
 

Staničení [m] Typ příkopu Sklon dna příkopu Délka [m] 
79,828 495 – 79,880 135 nezpevněný 11,19‰ 51,640 
79,880 135 – 80,000 000 nezpevněný 11,19‰ 119,865 
80,320 301 – 80,364 387 nezpevněný 14,63‰ 

65,000 
80,364 387 – 80,385 301 nezpevněný 5,19‰ 
80,947 547 – 81,100 047 J – velký 8,55‰ 152,500 
81,100 047 – 81,137 210 nezpevněný 15,34‰ 37,163 
81,515 630 – 81,633 130 J – velký 14,33‰ 117,500 
81,867 366 – 81,875 366 trativod 13,61‰ 8,000 
81,875 800 – 81,923 042 J – velký 13,61‰ 

102,500 
81,923 042 – 81,972 300 J – velký 15,26‰ 
82,115 260 – 82,144 513 nezpevněný -2,50‰ 29,253 
82,144 513 – 82,265 866 J – velký 15,26‰ 

197,500 
82,265 866 – 82,342 013 J – velký 18,46‰ 
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82,342 013 – 82,414 505 nezpevněný 16,97‰ 72,492 
82,414 505 – 82,436 103 nezpevněný 4,41‰ 21,598 
 
pravý příkop: 
 

Staničení [m] Typ příkopu Sklon dna příkopu Délka [m] 
79,580 994 – 79,587 994 trativod 6,56‰ 7,000 
79,828 495 – 79,880 135 nezpevněný 11,19‰ 51,64 
79,938 222 – 79,946 722 trativod 11,19‰ 8,500 
80,320 301– 80,364 387 J – velký 14,63‰ 

65,000 
80,364 387 – 80,385 301 J – velký 5,19‰ 
80,385 737 – 80,392 737 trativod -5,00‰ 7,000 
80,933 379 – 80,946 379 trativod 8,55‰ 13,000 
80,947 547 – 81,100 047 J – velký 8,55‰ 152,500 
81,526 669 – 81,636 669 trativod 14,33‰ 110,000 
81,867 366 – 81,875 366 trativod 13,61‰ 8,000 
81,875 800 – 81,923 042 J – velký 13,61‰ 

102,500 
81,923 042 – 81,972 300 J – velký 15,26‰ 
82,284 513 – 82,339 013 J – velký 18,46‰ 57,500 
  

3.4.7.1 Nezpevněné drážní příkopy 
 

Nezpevněné drážní příkopy jsou navrženy jako lichoběžníkové se sklony svahů 
1:1,5. Dno příkopu je minimálně 0,500 m pod úrovní pláně tělesa železničního spodku a 
nejméně 0,150 m pod okrajem zemní pláně.  Šířka dna příkopu je 0,400 m. 
 

3.4.7.2 Příkopové žlaby 
 

Příkopové žlaby J-velký budou uloženy na podkladní beton C12/15 v tloušťce 
0,150 mm. Příčné spáry budou vyplněny cementovou maltou MC 10. Výkop, se 
sklonem svahů 5:1, bude šířky 1,380 m. Z obou stran žlabu bude provedeno zatěsnění 
zeminou ze zářezu až po úroveň odvodňovacích otvorů ve sklonu 4% směrem k žlabu. 
Zbylý prostor bude vyplněn štěrkem frakce 31,5/63, který bude uložen na filtrační 
geotextilie 250 g/m3. Žlaby mají výšku 1,400 m a šířku dna 0,400 m. Vzdálenost krajní 
hrany žlabu od osy koleje je 2,386 m, ve staničení km 80,321 840 - km 80,387 840 je 
tato vzdálenost 2,728 m. 
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3.4.7.3 Trativody 
 

Trativod v km 81,526 669 – km 81,636 669 bude tvořen plastovou rourou 
DN = 150 mm, která bude uložena 1,2 m pod úrovní terénu na vrstvě štěrkodrti frakce 
0/32 tloušťky 50 mm. Trativodní roura bude ve vzdálenosti 2,700 m od osy koleje. 
Výplň trativodní rýhy je navržena ze štěrku frakce 11/16. Rýha bude obalena filtrační 
geotextilií 250 g/m3. Šířka rýhy trativodu bude 0,600 m. V km 81,526 669 bude 
zhotovena koncová šachta a v km 81,636 669 bude zhotovena vrcholová šachta. 
Mezilehlé kontrolní šachty budou v km 81,563 336 a km 81,600 233. Všechny šachty 
budou mít vnitřní průměr 0,400 m. Celková délka trativodu je 110,000 m. 
 

3.4.7.4 Skluzy 
 

V km 82,144 513 jsou navrženy dva skluzy z důvodu svedení příkopů do 
propustku. Skluzy budou tvořeny formou melioračních žlábků o šířce 0,67 m uložených 
do betonového lože C 12/15. Jejich sklon je v závislosti na svahu zářezu. 
 

3.4.7.5 Propustky 
 

Na úseku se nachází celkem osm trubních propustků, které jsou značně zanesené a 
neplní tak dostatečně svoji funkci. Staničení je vztaženo k navrhovanému stavu. 
Propustky ve staničení km 80,547 007 a km 82,101 932 nejsou pasportizované, při 
rekonstrukci nebudou obnoveny. Ostatní propustky budou vyčištěny a uvedeny do 
provozuschopného stavu. 

 
Typ propustku Staničení [km] Světlost [m] 

kamenný klenutý 79,606 572 1,00 
kamenný klenutý 80,093 329 1,00 
betonový kruhový 80,413 443 1,25 
kamenný deskový 80,547 007 0,60 
betonový kruhový 80,929 504 0,80 
kamenný klenutý 81,140 210 2,00 
kamenný klenutý 82,101 932 nezjištěno 
kamenný deskový 82,144 513 0,60 

 

3.4.8 Železniční mosty 
 

Oba železniční mosty budou zanechány v původním stavu bez jakékoliv 
rekonstrukce. Staničení je vztaženo k navrhovanému stavu. 
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Typ mostu Staničení [km] Světlost [m] Přes 
betonový s kolej. 

ložem 81,791 525 3,00 slouží jako propust 

kamenný klenutý 
přesypaný 82,079 855 6,00 silnici III. třídy 

28614 
 
 

3.5 Přejezdy 
 

Na rekonstruovaném úseku se nachází pět úrovňových křížení s pozemními 
komunikacemi. Staničení je vztaženo k navrhovanému stavu. 
 
Číslo přejezdu Staničení [km] Stávající zabezpečení Přes 

P4494 79,585 768 
výstražným křížem a 

závorami trvale 
uzamčenými  

účelovou 
komunikaci 

P4495 79,943 371 
se světelným 

zabezpečovacím 
zařízením bez závor 

silnici III. třídy 
28312 

P4496 80,387 840 
se světelným 

zabezpečovacím 
zařízením se závorami 

silnici III. třídy 
28312 

P4497 80,941 547 
výstražným křížem a 

závorami trvale 
uzamčenými 

účelovou 
komunikaci 

P4498 81,872 800 
výstražným křížem a 

závorami trvale 
uzamčenými 

účelovou 
komunikaci 

 

3.5.1 Přejezd P4494 v km 79,585 768 
 

Konstrukce přejezdu bude zhotovena ze železobetonových dílců ŽPSV – ÚRTŘ. 
Vnitřní i vnější dílce budou uloženy na pražce pomocí průběžných dřevěných opěrek, 
tak, aby horní plocha dílce byla v úrovni temene kolejnic. Šířka přejezdu je 3,6 m. 
Zemní pláň v pravostranném sklonu bude v místě přejezdu odvodněna do trativodu 
vzdáleného 2,700 m od osy koleje. Vrcholová šachta trativodu bude v km 79,587 994, 
koncová šachta v km 79,580 994. Obě šachty budou mít vnitřní průměr 0,400 m. 
Celková délka trativodu je 7,000 m a podélný sklon 6,56‰. Trativod bude vyveden na 
přilehlý svah a jeho vyústění bude obetonováno. Přejezd bude zabezpečen pomocí 
výstražných křížů a trvale uzamčenými závorami.  
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3.5.2 Přejezd P4495 v km 79,943 371 
 

Konstrukce přejezdu bude zhotovena ze živičné vozovky a plastových příložek. 
Šířka přejezdu je 6,0 m. Zemní pláň v pravostranném sklonu bude v místě přejezdu 
odvodněna do trativodu vzdáleného 2,700 m od osy koleje. Vrcholová šachta trativodu 
bude v km 79,946 722, koncová šachta v km 79,938 222. Obě šachty budou mít vnitřní 
průměr 0,400 m. Celková délka trativodu je 8,500 m a podélný sklon 11,19‰. Trativod 
bude vyveden na přilehlý svah a jeho vyústění bude obetonováno. Odvodnění povrchu 
místní komunikace klesající směrem k přejezdu bude řešeno příčným odvodem vody 
pomocí odvodňovacího žlabu s mříží (TZM 300-19). Voda bude svedena melioračním 
žlábkem do drážního příkopu. Délka odvodňovacího žlabu je 6,000 m a vzdálenost 
žlabu od osy koleje je 2,720 m. Převedení vody nezpevněného drážního příkopu na levé 
straně přes místní komunikaci bude řešeno trubním propustkem DN 400 mm délky 
10,000 m se sklonem 11,19‰. Přejezd bude zabezpečen pomocí světelného 
zabezpečovacího zařízení bez závor. 
 

3.5.3 Přejezd P4496 v km 80,387 840 
 

Konstrukce přejezdu bude zhotovena ze živičné vozovky a plastových příložek. 
Šířka přejezdu je 5,2 m. Zemní pláň v pravostranném sklonu bude v místě přejezdu 
odvodněna do trativodu vzdáleného 2,700 m od osy koleje. Vrcholová šachta trativodu 
bude v km 80,385 737, koncová šachta v km 80,392 737. Obě šachty budou mít vnitřní 
průměr 0,400 m. Celková délka trativodu je 7,000 m a podélný sklon 5,00‰. Trativod 
bude vyveden na přilehlý svah a jeho vyústění bude obetonováno. Odvodnění povrchu 
místní komunikace klesající směrem k přejezdu bude řešeno příčným odvodem vody 
pomocí odvodňovacího žlabu s mříží (TZM 300-19). Voda bude svedena do drážního 
příkopu. Délka odvodňovacího žlabu je 6,000 m a vzdálenost žlabu od osy koleje je 
3,650 m. Přejezd bude zabezpečen pomocí světelného zabezpečovacího zařízení se 
závorami.  

 

3.5.4 Přejezd P447 v km 80,941 547 
 

Konstrukce přejezdu bude zhotovena ze železobetonových dílců ŽPSV – ÚRTŘ. 
Vnitřní i vnější dílce budou uloženy na pražce pomocí průběžných dřevěných opěrek, 
tak, aby horní plocha dílce byla v úrovni temene kolejnic. Šířka přejezdu je 3,6 m. 
Zemní pláň v pravostranném sklonu bude v místě přejezdu odvodněna do trativodu 
vzdáleného 2,700 m od osy koleje. Vrcholová šachta trativodu bude v km 80,946 379, 
koncová šachta v km 80,933 379. Obě šachty budou mít vnitřní průměr 0,400 m. 
Celková délka trativodu je 13,000 m a podélný sklon 8,55‰. Trativod bude vyveden na 
přilehlý svah a jeho vyústění bude obetonováno. Odvodnění povrchu účelové 
komunikace klesající směrem k přejezdu bude řešeno příčným odvodem vody pomocí 
odvodňovacího žlábku svařeného ze dvou L profilů. Voda bude svedena do stávajícího 
drážního příkopu. Délka odvodňovacího žlábku je 4,500 m a vzdálenost žlábku od osy 
koleje je 2,500 m. Převedení vody z příkopového žlabu na levé i pravé straně přes 
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účelovou komunikaci bude řešeno trubním propustkem DN 400 mm. Levý propustek 
bude délky 10,000 m se sklonem 8,55‰, pravý propustek bude délky 15,000 m se 
sklonem 8,55‰. Přejezd bude zabezpečen pomocí výstražných křížů a trvale 
uzamčenými závorami.  

 

3.5.5 Přejezd P448 v km 81,872 800 
 

Konstrukce přejezdu bude zhotovena ze železobetonových dílců ŽPSV – ÚRTŘ. 
Vnitřní i vnější dílce budou uloženy na pražce pomocí průběžných dřevěných opěrek, 
tak, aby horní plocha dílce byla v úrovni temene kolejnic. Šířka přejezdu je 4,8 m. 
Zemní pláň v pravostranném sklonu bude v místě přejezdu odvodněna do trativodu 
vzdáleného 2,700 m od osy koleje.  Vrcholová šachta trativodu bude v km 81,875 366, 
koncová šachta v km 81,867 366. Obě šachty budou mít vnitřní průměr 0,400 m. 
Celková délka trativodu je 8,000 m a podélný sklon 13,61‰. Trativod bude vyveden na 
přilehlý svah a jeho vyústění bude obetonováno. Odvodnění povrchu účelové 
komunikace klesající směrem k přejezdu bude řešeno příčným odvodem vody pomocí 
odvodňovacího žlábku svařeného ze dvou L profilů. Voda bude svedena do stávajícího 
drážního příkopu. Délka odvodňovacího žlábku je 6,500 m a vzdálenost žlábku od osy 
koleje je v nejvyšším místě 3,000 m. Převedení vody z příkopového žlabu na levé i 
pravé straně přes účelovou komunikaci bude řešeno trubním propustkem DN 400 mm. 
Levý propustek bude délky 12,500 m se sklonem 13,61‰, pravý propustek bude délky 
10,000 m se sklonem 13,61‰. Přejezd bude zabezpečen pomocí výstražných křížů a 
trvale uzamčenými závorami.  
 

3.6 Nástupiště 
 

Délka nástupní hrany bude 100,000 m ve vzdálenosti 1,680 m od osy koleje. 
Nástupní hrana bude 0,550 m nad spojnicí temen kolejnic a bude kopírovat směrový i 
výškový průběh koleje. Nástupiště se zhotoví z nástupištních desek KS 230 a 
nástupištních bloků L 130. Nástupištní bloky L 130 se budou ukládat na podkladní 
beton C12/15 tloušťky 100 mm. Za těmito bloky bude proveden zhutněný zásyp. Zadní 
část nástupiště budou podpírat krabicové díly opěrných zdí U3 uložené na podkladní 
beton C12/15 tloušťky 100 mm. Na zhutněném zásypu se zhotoví vrstva zhutněné 
štěrkodrtě frakce 0/32 tloušťky 550 mm. Po zřízení definitivní polohy koleje se na 
nástupištní bloky uloží za pomoci cementové malty MC10 v tloušťce 10 mm nástupištní 
desky KS 230. Za nástupištními deskami bude zhotovena zámková dlažba PAROLIN 
v šířce 700 mm a osazeno zábradlí do prefabrikovaných základů. Dlažba tloušťky 
60 mm bude provedena na štěrkovém loži frakce 4/8 tloušťky 40 mm. Zámková dlažba 
se ukončí chodníkovým obrubníkem osazeným spolu s prefabrikovaným základem pro 
zábradlí do betonového lože C12/15.  Přístup na nástupiště bude zajištěn pomocí rampy 
šířky 3,000 m se sklonem 8 %. Rampa bude zhotovena z nástupištních bloků a bude 
opatřena na levé straně zábradlím. Přístup k nástupišti bude zajištěn chodníkem šířky 
1,500 m a délky 93,000 m. V místě propustku bude šířka chodníku snížena na 1,000 m. 
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Chodník bude zhotoven ze zámkové dlažby PAROLIN provedené na štěrkovém loži 
frakce 4/8 tloušťky 40 mm. 

 
V Brně, květen 2014 …………………….. 

Rous Petr 
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
A  parametr přechodnice ( - ) 
αs  středový úhel (grad) 
ČSN  česká státní norma ( - )   
D  převýšení koleje (mm) 
do  délka oblouku (m) 
Edef deformační modul pružnosti (MPa) 
∆u  rozšíření rozchodu koleje (mm) 
GPK  geometrické parametry koleje ( - ) 
I  nedostatek převýšení (mm) 
Id relativní ulehlost ( - ) 
KO  konec oblouku ( - ) 
KP  konec přechodnice ( - ) 
KÚ  konec úseku ( - ) 
L1u, L2u  délka výběhu rozšíření rozchodu (m) 
L22 poloha odstupňování rozchodu (m) 
Lk  délka přechodnice (m) 
n  součinitel sklonu vzestupnice ( - ) 
R  poloměr oblouku (m) 
Rv  poloměr zaoblení lomu sklonu (m) 
T  délka tečny (m) 
tz  délka tečny výškového oblouku (m) 
V  traťová rychlost (km/h) 
yv maximální svislá pořadnice výškového oblouku (m) 
ZO  začátek oblouku ( - ) 
ZP  začátek přechodnice ( - ) 
ZÚ  začátek úseku ( - ) 
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2 

 

Položka Jednotka Množství 

Železniční svršek   

1) Odtěžené kolejového lože  m
3 

6 730,70 

2) Nové kolejové lože (štěrk fr. 31,5/63)  m
3
 7 120,27 

3) Snesení kolejových polí m 3 001,00 

4) Strojní zřízení GPK m 9 004,86 

5) Délka nových kolejnic (49E1) m 6 003,24 

6) Počet pražců (B03) ks 4 908 

Železniční spodek   

7) Konstrukční vrstva (štěrkodrť fr. 0/32)  m
3 

5 469,95 

8) Příkopový žlab J-velký ks 360 

9) Poklop příkopového žlabu J-velký ks 1 080 

10) Trativodní roura DN 150 mm m 170 

11) Filtrační geotextilie  m
2
 4588,50 

12) Separační geotextilie  m
2
 139,50 

13) Výztužná tahová vložka  m
2
 56,45 

12) Šachty trativodu DN 400 mm ks 14 

13) Nástupištní deska KS 230 ks 110 

14) Nástupištní blok L 130 ks 50 

15) Nástupištní blok levý 130/114 ks 1 

16) Nástupištní blok levý 114/98 ks 1 

17) Nástupištní blok levý 98/82 ks 1 

18) Nástupištní blok levý 82/66 ks 1 

19) Nástupištní blok levý 66/50 ks 1 

20) Krabicový díl opěrných zdí U3 ks 22 

22) Zábradlí m 75,50 

21) Zámková dlažba PAROLIN  m
2
 211,00 

22) Chodníkový obrubník 1000x100x250 ks 380 

23) Prefabrikovaný základ pro zábradlí ks 55 

24) Podkladní beton C12/15  m
3 

224,50 

25) Cementová malta MC10  m
3 

3,40 

26) Štěrkodrť fr. 0/32 (podklad trativodu)  m
3 

115,00 

27) Štěrk fr. 4/8 (pod dlažbou)  m
3
 8,50 

28) Štěrk fr. 4/16 (stezka)  m
3
 1,35 

29) Štěrk fr. 8/16 (stezka)  m
3
 1,35 
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30) Štěrk fr. 11/16 (zásyp trativodů)  m
3
 73,55 

31) Štěrk fr. 31,5/63 (zásyp)   m
3
 611,60 

30) Pískové lože  m
3
 1,80 

32) Meliorační žlábek ks 15 

33) Odvodňovací žlab s mříží (TZM 300-19) ks 8 

33) Svařené profily 2xL100x63x10  m 11,00 

34) Pražcové kotvy ks 215 

35) Vnitřní ŽB dílec ŽPSV - ÚRTŘ ks 10 

35) Vnější ŽB dílec ŽPSV - ÚRTŘ ks 20 

35) Průběžná opěrka m 48,00 

36) Trouba hrdlová  TBH - Q 40/250 DN=400 mm ks 23 

37) Plastová příložka vnější m 22,40 

38) Plastová příložka vnitřní m 22,40 

39) ACO 11+  m
3
 3,70 

40) ACP 16+  m
3
 7,10 

41) Spojovací postřik PS 0,2 kg/m
2
 kg 14,70 
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1 Základní informace 
 

Rekonstrukce traťového úseku je nutná z důvodu obnovení kvality tratě. 
Rekonstrukcí též dojde v části úseku ke zvýšení traťové rychlosti. Celková rekonstrukce 
tratě se provede v následujících krocích: 

 

1.1 Přístupové cesty 
 

Kolejové stavební stroje budou mít přístup ke stavebním pracem ze železniční 
stanice Roztoky u Jilemnice a Stará Paka. Silniční stavební stroje se ke stavbě dostanou 
přes železniční přejezdy v km 79,585 768, km 79,943 371, km 80,387 840, 
km 80,941 547. V místě železničního přejezdu v km 81,872 800 vedou po obou 
stranách železničního tělesa polní cesty proti směru staničení. Před železničním mostem 
v km 82,079 855 ze směru od obce Kruh se nachází po levé straně polní přístupová 
cesta k železničnímu tělesu probíhající ve směru staničení. Po skončení stavební směny 
bude silniční mechanizace odstavena ve stanici Roztoky u Jilemnice a kolejová 
mechanizace bude odstavena ve stanici Stará Paka. 

 

1.2 Uzávěry přejezdů 
 

Přejezdy, které se nachází na účelových komunikacích v km 79,585 768 (P4494), 
km 80,941 547 (P4497), km 81,872 800 (P4498) budou uzavřeny po celou dobu 
rekonstrukce. Majitelé rekreačních objektů, využívajících těchto přejezdů, budou 
s předstihem o této uzavírce informováni. Přejezdy, které se nachází na silnicích III. 
třídy v km 79,943 371 (P4495) a km 80,387 840 (P4496), budou uzavřeny pouze na 
dobu nezbytně nutnou (při probíhající práci). Uzavření přejezdu bude dáno na vědomí 
všem složkám IZS. 

 

1.3 Směr práce 
 

Postup práce bude odlišný podle zvolené mechanizace a druhu práce. Směr práce 
bude probíhat v obou směrech, podrobněji popsaných v přiloženém harmonogramu 
práce. 

2 Odstranění stávajícího železničního svršku 
 

2.1 Přípravné práce 
 

Jako první je potřeba odstranit překážky bránící při práci traťové mechanizaci 
(dřevěné pražce a kolejnice, pomocí kterých jsou zhotoveny přejezdy na účelových 
komunikacích) a připravit přístupová místa. Železniční přejezdy na komunikacích 
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III. třídy zůstanou v provozu do provedení předštěrkování. Na odstranění železničních 
přejezdů bude použit dvoucestný bagr. Dále musí být zřízena meziskládka v železniční 
stanici Roztoky u Jilemnice pro dočasné uložení kolejových polí a prefabrikátů pro 
odvodnění a přejezdy. Další meziskládka, pro uložení kolejového lože, bude zhotovena 
v železniční stanici Stará Paka. Prefabrikáty pro zřízení nástupiště budou složeny přímo 
u zastávky Tample. 

 

2.2 Odtěžení kolejového lože  
 

Stávající kolejové lože bude odtěženo strojní čističkou SČ 600 a dvěma 
pojízdnými agregáty PA 300. Kolejové lože bude naloženo na soupravu 
mechanizovaných vozů SMV a postupně odvezeno na meziskládku v železniční stanici 
Stará Paka. Směr práce bude od železniční stanice Roztoky u Jilemnice směrem 
k začátku staničení. Předpokládaný technologický výkon je okolo 300 m/h. Předpokládá 
se zdržení prací v místě železničních přejezdů, předpokládaná doba odtěžení a uložení 
na meziskládku je tedy 12 hodin. Železniční přejezdy v km 79,943 371 (P4495) a 
km 80,387 840 (P4496) budou ponechány v provozu po celou dobu odtěžování 
kolejového lože.  

 

2.3 Snesení kolejového roštu 
 

Snesení starého kolejového roštu bude provedeno strojem UK 25/18 + MPD. 
Práce bude probíhat od začátku úseku, směrem k železniční stanici Roztoky u 
Jilemnice. Snesená kolejová pole budou dočasně uložena na meziskládce v železniční 
stanici Roztoky u Jilemnice, kde budou následně rozebrána. Předpokládaná doba 
snášení je 30 hodin. 

3 Obnova odvodnění 
 

V celém rekonstruovaném úseku jsou původně provedena otevřená odvodňovací 
zařízení v podobě nezpevněných drážních příkopů. V některých místech budou tyto 
příkopy ponechány, budou však zrekonstruovány na požadovaný lichoběžníkový tvar. 
Podélné odvodnění bude zajištěno místy drážními příkopy, příkopovými žlaby a 
trativody. 

 

3.1 Výkop rýhy pro příkopové žlaby 
 

Rýhy pro příkopové žlaby budou vyhloubeny do požadovaných hloubek pomocí 
kráčejícího rypadla. Poloha a délka rýh pro příkopové žlaby (J-velký) je zaznačena v 
podélném profilu a situaci. Vytěžený materiál bude odvážen nákladními automobily 
Tatra T158 na skládku do Roztok nad Jilemnicí. 
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3.2 Propustky 
 

V rekonstruovaném úseku se nachází celkem 8 propustků. Propustky ve staničení 
km 80,546 000 a km 82,101 000 nejsou pasportizované, při rekonstrukci nebudou 
obnoveny. Ostatní propustky jsou ve vyhovujícím technickém stavu, proto budou 
zachovány v původním stavu a vyčištěny. 

 

3.3 Osazení příkopových žlabů 
 

Prefabrikované betonové příkopové žlaby (J-velký) budou uloženy do předem 
připravených rýh pomocí kolového jeřábu na podkladní beton C12/15 tl. 150 mm. 
Dodávka betonu bude zajištěna nákladními automobily z betonárny ve Staré Pace. 
Prefabrikáty budou naloženy jeřábem na meziskládce v železniční stanici Roztoky nad 
Jilemnicí a budou dovezeny na místo nákladními automobily Tatra T158. Po uložení 
prefabrikátů do vyhloubených rýh se provede zhutnění těsnící vrstvy před a za 
prefabrikátem, osazení filtrační geotextilie a obsypání žlabu propustným materiálem 
(štěrk frakce 31,5/63). 

 

3.4 Trativody 
 

Rýhy pro trativody budou vyhloubeny do požadovaných hloubek pomocí 
kráčejícího rýpadla. Poloha a délka rýh pro trativody je zaznačena v podélném profilu a 
situaci. Vytěžený materiál bude odvážen nákladními automobily Tatra T158 na skládku 
do Roztok nad Jilemnicí. Ve vyhloubených rýhách bude zřízen podsyp ze 
štěrkodrti 0/32 tl. 50 mm, osazení filtrační geotextilie, trativodní plastové trubky DN 
150 mm a zasypání propustným materiálem (štěrk frakce 11/16). 

4 Železniční spodek 
 

Stávající železniční spodek je tvořen vápnitými pískovci, prachovci a jílovci. Je 
dostatečně únosný, přesto však bude zřízena konstrukční vrstva (štěrkodrť frakce 0/32, 
Edef=60 MPa, Id=0,8) o tloušťce minimálně 200 mm z důvodu ochrany zemní pláně 
proti účinkům mrazu a lepšímu odvodu vody. Odvodnění zemní pláně bude zajištěno 
příčným sklonem 5%. 

 

4.1 Odtěžení železničního spodku na úroveň zemní pláně 
 

Odtěžení bude provedeno pomocí kolového rýpadla. Vytěžený materiál bude 
odvážen nákladními automobily Tatra T158 na skládku do Roztok nad Jilemnicí. 
Obnažená zemní pláň bude urovnána do předepsaných sklonů dle návrhu pomocí 
grejdru a následně zhutněna vibračním válcem. 
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4.2 Zřízení konstrukční vrstvy a srovnání pláně tělesa žel. spodku 
 

Na připravenou zemní pláň bude dovezen za pomocí nákladních automobilů 
Tatra T158 materiál konstrukční vrstvy (štěrkodrť frakce 0/32, Edef=60 MPa, Id=0,8). 
Konstrukční vrstva se upraví na požadovanou tloušťku a šířku pomocí grejdru. Pláň 
tělesa železničního spodku bude srovnána do vodorovné roviny a zhutněna vibračním 
válcem. 

 

4.3 Výstavba nového nástupiště 
 

Staré nástupiště v zastávce Tample bude demontováno a nahrazeno novým, které se 
skládá z nástupištních desek KS 230 a nástupištních bloků L 130. Prefabrikáty starého 
nástupiště budou odvezeny na meziskládku v železniční stanici Roztoky u Jilemnice. 
Nástupištní bloky, nového nástupiště, L 130 se budou ukládat na podkladní beton 
C12/15 tloušťky 100 mm. Za těmito bloky bude proveden zhutněný zásyp. Zadní část 
nástupiště budou podpírat krabicové díly opěrných zdí U3 uložené na podkladní beton 
C12/15 tloušťky 100 mm. Na zhutněném zásypu se zhotoví vrstva zhutněné štěrkodrtě 
frakce 0/32 tloušťky 550 mm. Po zřízení definitivní polohy koleje se na nástupištní 
bloky uloží za pomoci cementové malty MC10 v tloušťce 10 mm nástupištní desky 
KS 230. Za nástupištními deskami bude zhotovena zámková dlažba PAROLIN v šířce 
700 mm a osazeno zábradlí do prefabrikovaných základů. Dlažba tloušťky 60 mm bude 
provedena na štěrkovém loži frakce 4/8 tloušťky 40 mm. Zámková dlažba se ukončí 
chodníkovým obrubníkem osazeným spolu s prefabrikovaným základem pro zábradlí do 
betonového lože C12/15. Manipulace a ukládání prefabrikovaných bloků se bude 
provádět pomocí kolového jeřábu, nástupištní desky budou pokládány pomocí 
dvoucestného bagru. 

5 Železniční svršek 
 

Kolejové lože v přímé a oblouku o R = 595 m je navrženo jako lichoběžníkové se 
základní šířkou v úrovni úložné plochy pražců 1,700 m na obě strany od osy koleje. Ve 
všech ostatních obloucích bude provedeno rozšíření kolejového lože na hodnotu 
1,750 m od osy koleje na vnější stranu oblouku. Na této straně dojde také k nadvýšení 
kolejového lože o hodnotu 0,100 m. V obloucích s poloměry menšími než 280 m budou 
použity pražcové kotvy na každém třetím pražci v km 79,551 425 – km 79,718 555 (91 
kotev), km 80,236 620 – km 80,406 970 (93 kotev) a km 82,344 816 – km 82,401 807 
(31 kotev). Svahy kolejového lože jsou za hlavami pražců ve sklonu 1:1,25. Na 
kolejové lože je použit štěrk frakce 31,5/63 v tl. min. 0,350 m pod ložnou plochou 
pražce v místě nepřevýšeného kolejnicového pásu. 

Navržený kolejový rošt se skládá z kolejnic 49 E 1 s pružným 
bezpodkladnicovým upevněním W 14. Upevnění obsahuje svěrky Skl 14, kolejnice jsou 
uloženy na pryžové podložce WU7 tl. 7 mm, upevněny vrtulemi R1 s podložkou Uls 7 
na pražci B03, vodící vložky Wfp 14K, rozdělení pražců d (611 mm). 
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5.1 Předštěrkování 
 

Předštěrkování bude provedeno štěrkem frakce 31,5/63 v tloušťce 80 mm pod 
projektovanou spodní hranu pražce a bude naváženo nákladními vozidly Tatra T158. 
Štěrk bude urovnán pomocí grejdru a následně zhutněn vibračním válcem.  

 

5.2 Demontáž železničních přejezdů na komunikacích III. třídy 
 

Železniční přejezdy v km 79,943 371 (P4495) a km 80,387 840 (P4496) budou 
demontovány po předštěrkování celého rekonstruovaného traťového úseku. Po 
odstranění přejezdů bude prostor vyplněn štěrkem frakce 31,5/63. 

 

5.3 Položení kolejového roštu 
 

Na předštěrkované těleso budou pomocí ukládacího jeřábu UK 25/18 
s motorovými plošinovými vozy MPD kladena kolejová pole délky 25 m. Směr práce 
bude od začátku staničení km 79,450 000 směrem k železniční stanici Roztoky u 
Jilemnice. Předpokládaná doba kladení kolejových polí je 30 hodin. 
 

5.4 Zaštěrkování kolejového roštu 
 

Po pokládce kolejového roštu následuje jeho zaštěrkování štěrkem frakce 31,5/63. 
Štěrk bude přivezen ze železniční stanice Stará Paka a rozhrnut kolejovými vozy 
Chopperdozátor VB411 taženými lokomotivou.  

 

5.5 Směrové a výškové vyrovnání koleje 
 

Po rozprostření štěrku kolejovými vozy Chopperdozátor bude provedeno podbití 
automatickou strojní podbíječkou ASP 09-16 se dvěma pojezdy. Poté bude opět potřeba 
upravit kolejové lože za pomoci pluhu pro úpravu štěrkového lože KP 900. V případě 
potřeby bude štěrk dosypán pomocí sypáků Sa.  

 

5.6 Výměna  a sběr kolejnic 
 

Po podbití kolejových polí s inventárními kolejnicemi se inventární kolejnice 
vymění za nové kolejnice 49 E 1 soupravou SDK II. Nové kolejnice budou délky 
250 m. Inventární kolejnice se položí mezi kolejnicové pásy a strojem UK 25/18 budou 
sbírány a odváženy plošinovými vozy MPD. Směr práce bude od začátku staničení 
km 79,450 000 směrem k železniční stanici Roztoky u Jilemnice. Po uložení nových 
kolejnic, budou tyto kolejnice upnuty k pražcům pomocí pružného bezpodkladnicového 
upevnění W 14.  

8 
 



Rekonstrukce železniční tratě Stará Paka-Trutnov v km  
79,450-82,451 včetně technologie prací 
 
Technologie práce 
 
Petr Rous 
 

5.7 Zřizování bezstykové koleje 
 

Zřizování montážních a závěrných svarů se bude provádět aluminotermickým 
svařováním. Při svařování se mezi čely ponechá předepsaná spára závislá na teplotě a 
tvaru kolejnic. Zřizování bezstykové koleje se řídí předpisem SŽDC S3/2, svařování 
kolejnic bude prováděno na základě předpisu SŽDC S3/5. Důraz bude kladen 
především na upínací teplotu (17oC-23oC). Při nižší teplotě než je teplota upínací se 
provede napínání kolejnicových pásů. Před napínáním se povolí upevňovadla a 
kolejnice se podloží válečkovými stoličkami, aby byla umožněna dilatace kolejnic při 
svařování. Pojížděná plocha kolejnic bude dále broušena kopírovacími bruskami. 
Celkem bude provedeno 28 svarů. 

 

5.8 Definitivní úprava GPK a KL 
 

Konečná úprava geometrických parametrů koleje bude provedena automatickou 
strojní podbíječkou ASP 09-16, za níž pojede kolejový pluh KP 900. Pro zkrácení doby 
konsolidace bude požit zhutňovač štěrku ZŠ 800. Předpokládaná doba práce je 8 hodin. 

6 Přejezdy 
 

6.1 Přejezdy se ŽB dílci ŽPSV – ÚRTŘ 
 

Přejezdy s touto konstrukcí v km 79,585 768 (P4494), km 80,941 547 (P4497), km 
81,872 800 (P4498) budou uzavřeny po celou dobu rekonstrukce. Konstrukce přejezdu 
bude zhotovena ze železobetonových dílců ŽPSV – ÚRTŘ. Zřízení propustků a 
trativodů pod účelovými komunikacemi bude prováděno současně s budováním 
odvodnění na celé trati. Rýhy pro trativody a propustky budou vyhloubeny do 
požadovaných hloubek pomocí kráčejícího rýpadla. Roury propustků budou uloženy na 
podkladní beton C 12/15 tloušťky 100 mm. Zajištění polohy roury bude pomocí opěrek 
z betonu C 12/15. Zásyp roury bude zhotoven zeminou ze zářezu, který bude následně 
zhutněn. Zhotovení trativodů, viz kapitola 3.4 Trativody. Po definitivní úpravě GPK 
bude umístěna na kolejové lože separační geotextilie, na které bude rozprostřeno 
pískové lože, do kterého se uloží na průběžné opěrky železobetonové dílce. Pro 
konstrukci vozovky účelové komunikace bude použita štěrkodrť frakce 0/32 v tloušťce 
100 mm. Odvodnění povrchu účelové komunikace klesající směrem k přejezdu bude 
řešeno příčným odvodem vody pomocí odvodňovacího žlábku svařeného ze dvou L 
profilů, které jsou osazeny do konstrukce vozovky. Při budování vozovky se úhelníky 
umístí do její konstrukce a následně se celá plocha vozovky a místa kolem úhelníků 
zhutní. Dílce budou dovezeny z meziskládky ze železniční stanice Roztoky u Jilemnice 
nákladním automobilem Tatra T158 a na místo uloženy kolovým jeřábem. 
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6.2 Přejezdy se živičnou vozovkou 
 

Přejezdy s touto konstrukcí v km 79,943 371 (P4495) a km 80,387 840 (P4496), 
budou uzavřeny pouze na dobu nezbytně nutnou (při probíhající práci). Konstrukce 
přejezdu bude zhotovena ze živičné vozovky a plastových příložek. Zřízení propustků a 
trativodů pod místními komunikacemi bude prováděno ihned po demontáži těchto 
přejezdů. Rýhy pro trativody a propustky budou vyhloubeny do požadovaných hloubek 
pomocí kráčejícího rypadla. Roury propustků budou uloženy na podkladní beton 
C 12/15 tloušťky 100 mm. Zajištění polohy roury bude pomocí opěrek z betonu 
C 12/15. Zásyp roury bude zhotoven zeminou ze zářezu, který bude následně zhutněn. 
Zhotovení trativodů, viz kapitola 3.4 Trativody. Po dokončení propustků a trativodů pod 
přejezdem bude prostor přejezdu zasypán štěrkem frakce 31,5/63, aby mohl být přejezd 
pojízdný. Odvodnění povrchu místní komunikace klesající směrem k přejezdu bude 
řešeno příčným odvodem vody pomocí odvodňovacího žlabu s mříží (TZM 300-19), 
který bude osazen na podkladní beton C 12/15 v tloušťce min. 150 mm. Podkladní 
beton bude zhotoven na pláni tělesa železničního spodku. Osazení odvodňovacího žlabu 
bude provedeno těsně před zřízením konstrukce vozovky. Po definitivní úpravě GPK 
budou umístěny plastové příložky a zhotovena konstrukce vozovky. 

7 Závěrečná měření 
 

Závěrečné měření geometrických parametrů koleje bude provedeno pomocí 
měřícího vozíku KRAB před předáním všech prací na železničním svršku. Protokol 
z měření bude součástí předávacího protokolu stavby. 

 
V Brně, květen 2014                                                                          …………………….. 

Vypracoval: Petr Rous 
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HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU
Stará Paka - Trutnov v km 79,450-82,451

Datum 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Čas[h]/ 

den
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ

Přípravné práce 10,5 3001 dvoucestný bagr + nákladní automobil

Odtěžení stávajícího kolejového lože 10,5 3001 ŠČ 600 + 2x PA + SMV 300 m/h Roztoky u Jilemnice - Stará Paka

Snesení stávajícího kolejového roštu 10,5 3001 UK 25/18 + lokomotiva + MPD 100 m/h Stará Paka - Roztoky u Jilemnice

Zřízení a rekonstrukce odvodnění 10,5 kráčející rypadlo + nákladní automobily + kolový jeřáb

Odtěžení železničního spodku na úroveň zemní pláně 10,5 3001 kolové rypadlo + nákladní automobily + grejdr + válec Stará Paka - Roztoky u Jilemnice

Zřízení konstrukční vrstvy a srovnání pláně žel. spodku 10,5 3001 nákladní automobily +  grejdr + válec

Výstavba nástupiště 10,5 100 kolový jeřáb + dvoucestný bagr

Předštěrkování+demontáž přejezdů (P4495, P4496) 10,5 3001 nákladní automobily +  grejdr + válec + kolové rypadlo

Pokládka kolejového roštu 10,5 3001 UK 25/18 + MPD + lokomotiva 100 m/h Stará Paka - Roztoky u Jilemnice

Zaštěrkování kolejového roštu 10,5 3001 Chopperdozátor VB411 + lokomotiva Stará Paka - Roztoky u Jilemnice

Úprava GPK + kolejového lože 10,5 3001 ASP 09-16 (2 pojezdy) + KP 900 + sypák Sa Stará Paka - Roztoky u Jilemnice

Výměna kolejnic 10,5 3001 SDK II + lokomotiva Stará Paka - Roztoky u Jilemnice

Zběr kolejnic 10,5 3001 UK 25/18 + MPD + lokomotiva Stará Paka - Roztoky u Jilemnice

Montážní svary, zřizování BK 10,5 3001 svářeči 2 ks/h Stará Paka - Roztoky u Jilemnice

Definitivní úprava GPK a KL 10,5 3001 ASP 09-16 + KP 900 + ZŠ 800 Stará Paka - Roztoky u Jilemnice

Zřízení přejezdů 10,5 kolový jeřáb + nákladní automobil

Dokončovací práce a předání 10,5 KRAB Stará Paka - Roztoky u Jilemnice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

……………………………………..

Rous Petr

Dny výluky

Činnost

Srpen

nepřetržitá výluka

Výkon Směr práce
Délka 

úseku [m]
Mechanizace

Typ výluky

Měsíc
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