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Abstract 

Design of railway reconstruction Hlinsko v. Č. – Žďárec u Skut. comprises the design of track section 

km 45,7 – 48,7, the proposal to increase the line speed to the maximum possible value, the design of 

an appropriate composition of the railway superstructure and subballast, the design of optimal 

structure of railway level crossings. The reconstruction of stopping points and of draining is designed 

in the specified track section. 
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1. ÚVOD, ZADÁNÍ, PODKLADY 

1.1 Úvod, zadání, popis úseku 

V této práci je řešen návrh rekonstrukce trati Havlíčkův Brod – Pardubice, kraj Pardubický, 

a to v úseku: Hlinsko v Čechách – Žďárec u Skutče, km 45,700 000 až km 48,700 000. Trať je 

zařazena do ostatní části celostátní dráhy. Jde o jednokolejnou neelektrizovanou trať, na které byla dle 

zadání navržena optimalizace směrových a výškových poměrů, rekonstrukce odvodnění a propustků, 

návrh nové skladby železničního svršku a nové skladby konstrukce železničních přejezdů, a dále 

rekonstrukce zastávek. Na úseku se nachází 6 přejezdů, z toho 2 polní a 4 silniční přejezdy. Dále se 

zde nacházejí 2 mosty a 6 propustků. Na úseku jsou také dvě zastávky: Vojtěchov a Pokřikov. 

Stávající zemní těleso bude zachováno v celé délce. Původní traťová rychlost 75 km/h. 

1.2 Cíle 

Návrh optimalizace geometrických parametrů koleje a rekonstrukce železničního svršku 

vychází z normy ČSN 73 6360-1 a z předpisu SŽDC S3. Jedním z cílů bylo provedení vyrovnání 

směrového a výškového vedení trasy, tak aby došlo k co možná nejmenším posunům, aby nebylo 

nutné provádět velké úpravy zemního tělesa. Úpravy šířky pláně železničního spodku byly 

minimalizovány z důvodu požadavku nezasahovat mimo drážní pozemek. Dále to byl návrh optimální 

skladby pražcového podloží s přihlédnutím k místním geologickým a povětrnostním podmínkám, 

návrh optimální skladby přejezdových konstrukcí a kontrola rozhledových poměrů na přejezdech. 

1.3 Podklady 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace rekonstruovaného úseku bylo geodetické 

zaměření stávajícího stavu trati v souřadnicovém systému S-JTSK, dále geologická mapa ČSSR, 

1:200 000, list M-33-XXII Jihlava, geologická mapa ČR 1:50 000, list 13-14 Hlinsko 

a dokument SŽDC – Prohlášení o dráze celostátní a regionální z roku 2015. Bližší informace byly 

zjištěny pochůzkou a z nákresného přehledu trati. 

2. SMĚROVÉ POMĚRY  

2.1 Stávající stav 

 Stávající směrové poměry a staničení byly získány z geodetického zaměření trati a 

nákresného přehledu železničního svršku. 

2.2 Navržený stav 

Ze zaměřených bodů osy stávajícího stavu bylo metodou nejmenších čtverců provedeno 

vyrovnání přímých a kružnicových částí tak, aby bylo dosaženo co nejmenších směrových posunů 

z důvodů zachování zemního tělesa dráhy. Maximální dosažená hodnota příčného posunu je 164 mm v 

km 47,581 635, a to v druhém oblouku v zářezu, kde se nachází místní deformace směrových poměrů. 

Navržený posun nemá vliv na průchodnost ani na rozšíření zářezu. Navržené geometrické parametry 

koleje splňují mezní hodnoty. Poloměry oblouků z důvodu velké délky oblouků ve skalních zářezech a 

co nejmenších příčných posunů jsou voleny pod hodnotu 300,000 m, a to méně než 1 m. V tomto 

případě musí být požádáno o souhlas vlastníka infrastruktury. Návrhová traťová rychlost 70 km/h. 

Délka úseku je 3,002 747 km. Začátek úseku je dán staničením ke stávajícímu staničníku v km 45,7.  
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Staničení  Popis směrových poměrů 

 km 45,700 000  ZÚ 

Přímý úsek, dl. 485,732 m 

 km 46,185 732  ZP1 

Přechodnice, n = 9,35V; Lk = 76,596 m; A = 151; m = 0,816 m;  

T = 580,323 m; klotoida 

 km 46,262 328   ZO1 

Oblouk levostranný, R = 299,400 m; V = 70 km/h; D = 117mm;  

I = 77 mm; αs = 122,0631
g
; do = 566,872m 

 km 46,829 200   KO1 

Přechodnice, n = 7,98V; Lk = 65,346 m; A = 140; m = 0,594 m;  

T = 574,829 m; klotoida 

 km 46,894 546   KP1 

Přímý úsek, dl. 65,379 m 

 km 46,959 925   ZP2 

Přechodnice, n = 12,83V; Lk = 89,839 m; A = 164; m = 1,122 m;  

T = 989,033 m; klotoida 

 km 47,049 764   ZO2 

Oblouk pravostranný, R = 299,490 m; V = 70 km/h; D = 100 mm;  

I = 94 mm; αs = 144,6874
g
; do = 669,710 m 

 km 47,719 475   KO2 

Přechodnice, n = 11,90V; Lk = 83,312 m; A = 158; m = 0,965 m;  

T = 985,827 m; klotoida 

 km 47,802 787   KP2 

Přímý úsek, dl. 65,379 m 

 km 48,079 480   ZP3 

přechodnice, n = 9,80V; Lk = 68,587 m; A = 143; m = 0,654 m;  

T = 423,813 m; klotoida 

 km 48,148 067   ZO3 

Oblouk levostranný, R = 299,560 m; V = 70 km/h; D = 100 mm;  

I = 94 mm; αs = 104,7592
g
; do = 479,553 m 

 km 48,627 619   KO3 

Přechodnice, n = 9,68V; Lk = 67,742 m; A = 142; m = 0,638 m;  

T = 423,404 m; klotoida 

 km 48,695 362   KP3 

Přímý úsek dl. 7,385 m 

 km 48,702 747   KÚ 

  



FAST VUT BRNO – Ústav železničních konstrukcí a staveb 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE – PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Str. 5 
 

2.2.1 Mezní hodnoty 

 Rlim = 300 m (ost. č. celost. dráhy) nesplněno o méně než 1 m – požádat o souhlas  

     vlastníka infrastruktury 

 Dlim = 150 mm    splněno 

 Ilim = 100 mm    splněno 

 Elim = 80 mm    splněno 

 d0,lim = 20 m    splněno 

 nlim = 6V    splněno 

 Lk,lim1 = 53,9 m; Lk,lim2,3 = 65,8 m splněno 

 lpř lim = 20 m    splněno 

2.3  Poznámky 

Poloměry nejsou menší než hodnoty 275 m, a proto není nutné navrhovat rozšíření rozchodu. 

Traťová rychlost je navržena 70 km/h z důvodu navrženého převýšení 100 mm u hrany 

nástupišť a dodržení mezních hodnot nedostatku převýšení. Navrženou traťovou rychlost by bylo 

možné zvýšit po vypracování posudku na skutečné rychlosti dosahované drážními vozidly pro osobní 

dopravu při rozjíždění a brždění v okolí zastávek, kdy tato vozidla projíždí oblouky s přebytkem 

převýšení. Zmíněné zastávky jsou od sebe nepříliš vzdálené, a je tedy otázkou, jaké rychlosti jsou 

vozidla vůbec schopna dosáhnout. Na trati je zaveden nákladní a osobní regionální provoz pouze 

osobními vlaky motorovými vozy či soupravami řady 810, 813, 841 nebo 844. 

3. SKLONOVÉ POMĚRY 

3.1  Stávající stav 

Výška a průběh stávající nivelety temene kolejnice byly zjištěny z geodetického zaměření 

stávajícího stavu. Výškový systém zaměření je Balt po vyrovnání. Začátek a konec úseku je navázán 

na původní stav, a to na výšce 540,499 m n. m. na začátku úseku a 506,326 m n. m. na konci úseku. 

Stávající sklony a poloha lomů sklonu nebyly jednoznačně vyznačeny (chybějící nebo špatně umístěné 

sklonovníky) 

3.2 Navržený stav 

Cílem návrhu nové nivelety bylo dosáhnout co nejmenší svislých posunů. Bylo navrženo 

14 lomů nivelety z důvodu co největšího přiblížení stávající niveletě. Zaoblení lomů sklonu jsou 

navržena s poloměry 2000 m. Nově je navržena niveleta temene kolejnice. Úsek v celé svojí délce 

klesá ve směru staničení a překonává výšku 34,123 m. Největší sklon dosahuje 15,45 ‰ a nejmenší 

sklon je 2,85 ‰. Maximální snížení nivelety je 112 mm v km 48,148 067 aby nedošlo k zasáhnutí 

předchozího lomu sklonu nebo jeho zaoblení do přechodnice. Maximální zdvih je 169 mm v km 

48,295 185 z důvodu náhlého poklesu nivelety v místě propustku. Délky úseků s jednotným sklonem 

byly voleny co největší při současném zachování co nejmenších svislých posunů. Minimální délka 

úseku o jednom sklonu je 200 m.  

3.3 Poznámky 

První a poslední lom sklonu jsou voleny co nejblíže začátku a konci rekonstruovanému úseku 

z důvodu co nejkratšího navázání na stávající stav. 6 lomů sklonu je umístěno v přímých úsecích a 8 

v obloucích. Žádný lom sklonu ani výběh zaoblení lomu nedosahuje do přechodnice. Větší posuny 

nivelety jsou zapříčiněny poklesy nivelety v místech mostů a propustků z důvodu malého podbití. 
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tab. kompletní popis nivelety 

lom 

sklonu 

staničení 

(km) 

Výška lomu 

sklonu  

(m n.m.Bpv) 

Rv (m) tz (m) yv(m) 

délka 

předch. 

sklonu 

(m) 

Sklon 

předchozí 

Sklon 

následující 

ZÚ 45,700 000 540,449 - - - - - -13,47 ‰ 

1 45,715 436 540,241 2000 0,846 0,000 15,436 -13,47 ‰ -12,63 ‰ 

2 46,155 970 534,678 2000 1,146 0,000 440,534 -12,63 ‰ -11,48 ‰ 

3 46,355 970 532,382 2000 3,658 0,003 200,000 -11,48 ‰ -15,14 ‰ 

4 46,555 970 529,354 2000 5,829 0,008 200,000 -15,14 ‰ -9,31 ‰ 

5 46,755 970 527,492 2000 2,718 0,002 200,000 -9,31 ‰ -12,03 ‰ 

6 46,955 970 525,087 2000 2,421 0,001 200,000 -12,03 ‰ -14,45 ‰ 

7 47,200 163 521,558 2000 3,818 0,004 244,194 -14,45 ‰ -10,63 ‰ 

8 47,408 085 519,348 2000 1,835 0,001 207,921 -10,63 ‰ -12,47 ‰ 

9 47,611 521 516,811 2000 1,923 0,001 203,437 -12,47 ‰ -10,54 ‰ 

10 47,811 822 514,699 2000 7,695 0,015 200,301 -10,54 ‰ -2,85 ‰ 

11 48,070 183 513,963 2000 7,755 0,015 258,361 -2,85 ‰ -10,60 ‰ 

12 48,270 183 511,842 2000 3,265 0,003 200,000 -10,60 ‰ -13,87 ‰ 

13 48,472 739 509,033 2000 2,156 0,001 202,556 -13,87 ‰ -11,71 ‰ 

14 48,698 939 506,383 2000 3,253 0,003 226,200 -11,71 ‰ -14,97 ‰ 

KÚ 48,702 747 506,326 - - - 3,808 -14,97 ‰ - 

 

4. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 

4.1 Stávající železniční svršek 

Informace o skladbě železničního svršku byly zjištěny při pochůzce a z nákresného přehledu. 

Na stávajícím úseku je zřízena bezstyková kolej. Kolejnice typ S49 – 1989. Na kolejnicích se 

projevují vady způsobené malými poloměry, tzn. skluzové vlny, ojetí vnější kolejnice a převalky. Jako 

upevňovadla jsou použity žebrové podkladnice a tuhé svěrky ŽS4, na betonových pražcích ploché, na 

dřevěných klínové. Betonové pražce jsou typu SB 8 z roku 1988. Na cca 1/10 úseku a na přejezdových 

konstrukcích je použito dřevěných pražců, buk, 2P 88 BU. V oblouku na každém druhém pražci je 

umístěna pražcová kotva. Byl zjištěn nevyhovující tvar kolejového lože a místy jeho nedostatek. 

4.2 Navržený železniční svršek 

Bude zřízena BK. Pro rekonstrukci je navrženo použití nových kolejnic 49 E1, původních 

může být využito jako inventárních pro montáž a pokládku nových kolejových polí. Pražce jsou 

navrženy typu B 03 s upevněním Vossloh W14 a vodícími úhlovými vložkami, čímž dojde ke 

zpružnění jízdní dráhy. Úklon kolejnic 1:40. Rozdělení pražců je navrženo „c“ v přímých úsecích a 

rozdělení „d“ ve směrových obloucích a přechodnicích do místa, kterému odpovídá poloměr 320 m, tj. 

km 46,257,397 až 46,833 407; km 47,044 006 až 47,724 815; a km 48,143,686 až 48,631,947. 

Kolejové lože je navrženo lichoběžníkového tvaru, tloušťky 350 mm pod spodní plochou pražce. Šířka 

kolejového lože je standardně 1,70 m v přímé, a v oblouku je kvůli zřízení BK upravena vnější šířka 
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na 1,75 m a nadvýšení vnější hrany o 0,1 m, a to ve stejném staničení jako pro rozdělení pražců „d“. 

Sklon svahu kolejového lože je 1: 1,25. Jako materiál je použit štěrk frakce 31,5/63. Z větší části bude 

tvořen recyklovaným vytříděným původním materiálem a podle potřeby doplněn novým.  

5. ŽELEZNIČNÍ SPODEK 

5.1 Pražcové podloží 

Pro zadaný úsek nebyly k dispozici záznamy z měření deformační odolnosti pražcového 

podloží. Proto bylo využito běžně dostupných geotechnických podkladů (příloha č. 1). Návrh 

pražcového podloží je třeba ještě upravit a upřesnit po získání potřebných geotechnických parametrů 

hornin a zemin. 

5.1.1 Železniční těleso v náspu 

Je navržen typ 3 – železniční svršek je uložen na konstrukční vrstvu štěrkodrti tloušťky 

200 mm, která spočívá na výztužné geotextilii pevnosti 30 kN/m uložené na zemní pláni, aby byla 

zajištěna rezerva v únosnosti zemní pláně. Výpočet na posouzení deformační odolnosti nebyl 

proveden. Proveden byl pouze výpočet na posouzení proti promrzání (příloha č. 2). Pláň tělesa 

železničního spodku je navržena vodorovná, šířky 6,0 m v přímých úsecích a 6,2 m s rozšířením na 

vnější stranu v obloucích tak, aby byla dodržena stezka o šířce 0,4 m. Skon svahů konstrukční vrstvy 

je 1 : 1,5. Zemní pláň je v jednostranném sklonu 5% a je provedena tak, že ze stávajícího tělesa bude 

odtěžena původní vrstva v celé šířce tělesa na projektovanou úroveň. 

5.1.2 Železniční těleso v zářezu 

 Pražcové podloží je navrženo z důvodu přítomnosti skalního podloží typu 5 tak, aby bylo 

dosaženo utěsnění skalní horniny proti vnikání vody a aby bylo zabráněno další mrazovému 

rozrušování. Pláň tělesa železničního svršku je provedena z vrstvy asfaltového betonu tloušťky 

2 x 40 mm položeném v jednostranném sklonu 3 % na vyrovnávací vrstvě z písku tloušťky 50 mm. 

Příčný řez je doplněn monolitickými příkopy z betonu C30/37 - XF2 a nahoře opatřenými 

nástupištními tvárnicemi Tischer B. Hloubka příkopu je 0,5 m a dno má šířku 0,4 m. Šířka pláně tělesa 

železničního spodku je 6,0 m v přímých úsecích a 6,1 m v obloucích s rozšířením na vnější stranu tak, 

aby byla zachována stezka šířky 0,4 m. 

5.2 Odvodnění rekonstruovaného úseku 

Příkopy na stávající trati jsou v mnoha místech zaneseny a nevyhovují normovým předpisům. 

Byla zjištěna stojící voda, která může mít vliv na únosnost podloží. V naprosté většině se jedná o 

nezpevněné příkopy. Stávající vyhovující příkopy budou vyčištěny a případná vegetace bude 

odstraněna. 

5.2.1 Plošné odvodnění 

Odvodnění pláně tělesa železničního svršku v násypu je realizováno propuštěním vody 

konstrukční vrstvou na zemní pláň v jednostranném sklonu 5%, odkud voda vytéká na okolní terén 

nebo stéká do podélného odvodňovacího zařízení. Odvodnění v zářezu je řešeno nepropustnou vrstvou 

AB v jednostranném sklonu 3%, po které voda stéká do podélného monolitického příkopu. 

5.2.2 Podélné odvodňovací zařízení  

Příkopy jsou navrženy jako nezpevněné ve sklonech od 4 ‰ do 25 ‰, ostatních případech 

jako zpevněné. V úsecích s násypy je provedeno zřízení chybějících nebo rekonstrukce 

nevyhovujících patních příkopů a odsazení příkopu od paty náspu lavičkou o šířce 1 m. V zářezech je 
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použito monolitických příkopů, aby nedošlo k rozšiřování skalních zářezů. Vyústění příkopů je 

provedeno na terén nebo jsou zaústěny do recipientů nebo horských vpustí. 

5.2.3 Nezpevněné příkopy 

Jsou lichoběžníkového tvaru, dno šířky 0,4 m, sklony svahu 1:1,5, hloubka 0,5 m. Případná 

lavička má šířku 1,0 m a příčný sklon 5%.  

 

Staničení    Popis odvodň. zařízení 

 km 46,100 385 – 46,213 871  pravostranný nezpevněný příkop,  

klesá 18,87 ‰, dl. 113,486 m 

 km 46,213 871 – 46,245 151  pravostranný nezpevněný příkop,  

stoupá 18,05 ‰, dl. 31,280 m  

 km 46,375 335 – 46,392 432  oboustranný nezpevněný příkop, 

klesá 15,14 ‰, dl. 16,947 m 

 km 46,615 075 – 46,692 113  levostranný nezpevněný příkop, 

klesá 9,31 ‰, dl. 75,038 m 

 km 47,106 580 – 47,246 822  pravostranný nezpevněný příkop, 

klesá 23,79 ‰, dl. 140,242 m,  

v km 47,136 832 je třeba příkop vyosit  

z důvodu stávajícího sloupu VN 

 km 47,246 822 – 47,291 011  pravostranný nezpevněný příkop, 

stoupá 19,29 ‰, dl. 44,189 m 

 km 47,736 656 – 47,816 804  pravostranný nezpevněný příkop, 

klesá 21,47 ‰, dl. 80,148 m 

 km 47,816 804 – 47,883 163  pravostranný nezpevněný příkop, 

stoupá 13,61 ‰, dl. 66,359 m 

 km 48,572 852 – 48,620 388  pravostranný nezpevněný příkop, 

klesá 11,71 ‰, dl. 47,806 m 

 km 48,588 628 – 48,608 654  levostranný nezpevněný příkop, 

klesá 11,71 ‰, dl. 18,026 m 

5.2.3.1 Zpevněné příkopy TZZ 3 

Jsou navrženy z betonových tvárnic vzoru TZZ 3, sklon svahů 1:1,5, hloubka dna příkopu 

0,5 m. Případná lavička má šířku 1,0 m a příčný sklon 5 %. Jsou navrženy jako pokračování 

monolitických příkopů kvůli většímu předpokládanému průtoku z dlouhých zářezových příkopů. 

 

Staničení    Popis odvodň. zařízení 

 km 46,392 423 – 46,570 850  zpevněný pravostranný příkop TZZ 3, 

klesá 38,66 ‰, dl. 178,427 m 

 km 46, 570 850 – 46,603 240  zpevněný pravostranný příkop TZZ 3, 

klesá 57,28 ‰, dl. 32,390 m 

 km 48, 449 722 – 48,509 036  zpevněný levostranný příkop TZZ 3, 

klesá 57,56 ‰, dl. 83,654 m 
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5.2.3.2 Zpevněné příkopy TZZ 4a 

Jsou navrženy z betonových tvárnic vzoru TZZ 4a, sklon svahů 1:1,5, hloubka dna příkopu 0,5 

m. Jsou použity jako začátky monolitických příkopů mimo zářez, pod. odvodnění zastávek  a také jako 

skluzy při velkých podélných sklonech. Uloženy jsou do štěrkopískové vrstvy tl. 0,1 m. 

 

Staničení    Popis odvodň. zařízení 

 km 45,774 467 – 45,823 106  zpevněný pravostranný skluz TZZ 4a, 

stoupá 131,44‰, dl. 48,639 m 

 km 46,648 821 – 46,692 113  stávající zp. pravostranný příkop TZZ 4a, 

klesá 9,31 ‰, dl. 43,292 m 

 km 47,736 656    Skluz po svahu tělesa TZZ 4a  

sklon 321,6 ‰, dl. 8,630 m 

5.2.3.3 Monolitické příkopy 

Jsou použity ve skalních zářezech pro jejich úsporné prostorové řešení. Jsou zhotoveny z 

prostého betonu C30/37 pro třídu vnějšího prostředí XF2 a horní hrana je vytvořena z betonové 

nástupištní tvárnice Tischer B. Šířka dna je 0,4 m, hloubka dna 0,5 m. tloušťka dna je 0,2 m. 

 

Staničení    Popis odvodň. zařízení 

 km 45,823 106 – 46,100 385  monolitický oboustranný příkop, 

klesá 12,63 ‰, dl. 277,279 m 

 km 46,100 385 – 45,127 258  monolitický levostranný příkop, 

klesá 12,63 ‰, dl. 26,873 m 

 km 46,245 151 – 46, 355 970  monolitický oboustranný příkop, 

klesá 11,48 ‰, dl. 110,819 m 

 km 46, 355 970 – 46,375 335  monolitický oboustranný příkop, 

klesá 15,14 ‰, dl. 19,365 m 

 km 46,692 113 – 46,755 970  monolitický oboustranný příkop, 

klesá 9,31 ‰, dl. 63,857 m 

 km 46,755 970 – 46,920 159  monolitický oboustranný příkop, 

klesá 12,03 ‰, dl. 164,189 m 

 km 46,920 159 – 47,106 580  monolitický pravostranný příkop, 

klesá 14,45 ‰, dl. 186,421 m 

 km 47,291 011 – 47,315 192  monolitický pravostranný příkop, 

klesá 10,63 ‰, dl. 24,181 m  

 km 47,315 192 – 47,408 085  monolitický oboustranný příkop, 

klesá 10,63 ‰, dl. 92,893 m 

 km 47,408 085 – 47,611 521   monolitický oboustranný příkop, 

klesá 12,47 ‰, dl. 203,436 m 

 km 47,611 521 – 47,736 656  monolitický oboustranný příkop, 

klesá 10,54 ‰, dl. 125,135 m 

 km 47,883 163 – 48,070 183  monolitický oboustranný příkop, 

klesá 2,85 ‰, dl. 187,020 m 
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 km 48,070 183 – 48,270 183   monolitický oboustranný příkop, 

klesá 10,60 ‰, dl. 200,000 m 

 km 48,270 183 – 48,425 383   monolitický oboustranný příkop, 

klesá 13,87 ‰, dl. 155,200 m 

 km 48,425 383 – 48,449 722  monolitický levostranný příkop, 

klesá 13,87 ‰, dl. 24,339 m 

5.2.3.4 Trativody 

Jsou tvořeny plastovou trativodní trubkou DN 150 v rekonstruované zastávce Vojtěchov 

a DN 200 v nové zastávce Pokřikov. Uloženy jsou v zastávce Vojtěchov v rýze pro kanalizační sběrač 

šířky 1,4 m v hloubce 0,3 m na těsnící vrstvě z jílu. V nové zastávce Pokřikov je trativod uložen v rýze 

šířky 0,5 m v hloubce 0,3 m. V zastávce Vojtěchov je do trativodu zaústěn předcházející příkop 

dl. 18,026 m. Trativody jsou umístěny ve vrstvě štěrku 8/32. Vyústěny jsou do navazujícího příkopu. 

Trativody jsou rozděleny po 30,0 m trativodními šachtami. 

 

Staničení    Popis odvodň. zařízení  

 km 46,928 409 – 47,058 409  levostranný trativod DN 150, 

klesá 12,70 ‰, dl. 130,000 m 

 km 48,608 654 – 48,748 370  levostranný trativod DN 200, 

klesá 11,71 ‰, dl. 139,716 m 

5.2.3.5 Kanalizační sběrač 

V zastávce Vojtěchov nastává problém s odvedením vody z podélného levostranného 

monolitického příkopu. Tento problém je řešen vybudováním podélného kanalizačního sběrače, do 

kterého je příkop zaústěn. PP Porubí DN 500 je uloženo v hloubce 1,8 m pod niveletou temene 

kolejnicového pásu, v rýze šířky 1,4 m. Sběrač je položen na betonový podkladní práh tl. 100 mm, 

betonový podklad C12/15 tl. 100 mm a vyrovnávací vrstvu ŠD tl. 50 mm. Sběrač je vyústěn do 

následujícího příkopu. 

 

Staničení    Popis odvodň. zařízení 

 km 46,920 159 – 47,106 580  levostranný kanalizační sběrač, 

klesá 12,70 ‰, dl. 138,250 m 

5.2.3.6 Monolitická příkopová zídka 

Při přechodu kanalizačního sběrače do následujícího monolitického příkopu v km 47,058 409 

dochází k velkému výškovému skoku. Ten je řešen monolitickou příkopovou zídkou měnící svou 

hloubku dna plynule z 1,782 m pod niveletou temene kolejnice až k 1,096 m pod niveletou temene 

kolejnice, a to ve sklonu 8,05 ‰ na délce 81,428 m a nahrazuje v tomto místě monolitický levostranný 

příkop. Šířka dna je 0,4 m a šířka horní části je 0,9 m a je po celé délce opatřen krycími deskami. 

Zídka je opatřena 0,15 m ode dna propouštěcími otvory. Je zhotovena z prostého betonu C30/37 pro 

třídu vnějšího prostředí XF2. 

 

Staničení    Popis odvodň. zařízení 

 km 47,058 409 – 47,139 837  Monolitická příkopová zídka, 

klesá 8,05‰, dl. 81,428 m 
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6. OBJEKTY A KŘÍŽENÍ 

6.1 Propustky a mosty 

Všechny mosty a propustky budou na trati zachovány a nebude potřeba jejich přestavby. Je 

navrženo jejich vyčištění, zasanování popřípadě jiné drobné opravy 

Staničení  Popis, rozměry, úpravy 

 km 45,772 567  Most id. 3146 ev., dl. 3,9 m, přemostění potoku a polní cesty. 

Oprava zábradlí na koruně mostu, vyčištění křídel, odstranění vegetace. 

 km 46,213 871  Trubní propustek id. 9023 ev., DN 600, převedení vody pod tratí. 

Vyčištění, sanace propustkové trouby. 

 km 46,313 560  Trubní propustek id. 9024 ev., DN 600, převedení vody pod tratí. 

Vyčištění, vybudování napojení na monolitické příkopy. 

 km 46,605 765  Most id. 3147 ev., dl. 4,9 m, přemostění potoku a místní komunikace. 

Vyčištění křídel, odstranění vegetace. 

 km 47,246 822  Zděný kamenný propustek id. 9280 ev., dl. 2,0 m, přev. vody pod tratí. 

Vyčištění, napojení na nové příkopy, vyčištění horské vpusti. 

 km 47,816 804  Deskový propustek id. 9026 ev., dl. 1,0 m, převedení vody pod tratí. 

Vyčištění, odstranění vegetace, vyčištění horské vpusti. 

 km 48,295 192  Trubní propustek id. 9027 ev., 2 x DN 600, převedení vody pod tratí. 

Vyčištění, sanace propustkových trub, napojení na monol. příkopy,  

oprava koruny. 

 km 48,509 749   Zděný kamenný propustek id. 9281 ev., dl. 2,0 m, přev. vody pod tratí. 

Vyčištění křídel, odstranění vegetace, oprava koruny. 

6.2 Přejezdy 

Na rekonstruovaném úseku se nachází 6 zabezpečených přejezdů, z toho 2 polní a 4 silniční. 

6.2.1 Stávající přejezdy 

 

Staničení  Konstrukce, typ komunikace a žlábku, úhel křížení, rozměry 

 km 46,100 385  Úrovňový přejezd P5302, křížení s polní cestou, sypaný, 

kovový žlábek z kolejnic, úhel křížení 100,0
 g
, dl, 5,0 m, šířka 4,33 m. 

 km 46,684 042  Úrovňový přejezd P5303, křížení se silnicí III tř. 3061, živičný, 

kovový žlábek z úhelníků, úhel křížení 76,1
g
, dl. 5,37 m, šířka 6,54 m 

 km 46,923 892  Úrovňový přejezd P5304, křížení se silnicí III tř. 35526, živičný, 

kovový žlábek z úhelníků, úhel křížení 98,0
g
, dl. 5 m, šířka 5,71 m 

 km 48,089 952  Úrovňový přejezd P5305, křížení se silnicí III tř. 35526, živičný,  

kovový žlábek z kolejnic, úhel křížení 73,6
g
, dl. 5,46 m, šířka 5,88 m 

 km 48,427 999  Úrovňový přejezd P5306, křížení s polní cestou, z betonových panelů,  

dřevěný žlábek, úhel křížení 100,0
 g
, dl, 5,0 m, šířka 4,0 m. 

 km 48,614 023  Úrovňový přejezd P5308, křížení se silnicí III tř. 35525, živičný,  

kovový žlábek z kolejnic, úhel křížení 70,1
g
, dl. 5,61 m, šířka 6,72 m 
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6.2.2 Navržené úpravy 

Všechny stávající přejezdové konstrukce budou nahrazeny živičnými přejezdy s plastovými 

žlábky. Navržený typ vyhovuje odpovídající třídě dopravního zatížení třídy IV-V, rychlostnímu pásmu 

RP1 a třídě dopravního zatížení D4/C3. Plastový žlábek pro okolek je zvoleny z důvodu použití 

betonových pražců a bezpodkladnicového upevnění W14, aby nemuselo být využito jiných typů 

pražců a upevnění v místě přejezdu.  

Přejezdy jsou vybaveny podélnými propustky po obou stranách a to z PP potrubí DN 500, 

ukončené betonovými zídkami z prostého betonu, délky podle místních poměrů. 

6.2.3 Zabezpečení a rozhledové trojúhelníky 

Všechny přejezdy jsou zabezpečeny světelnou signalizací. Přejezdy a jejich okolí byly 

posouzeny na rozhledové poměry (viz příloha 3), a to na rozhledové pole pro nejpomalejší vozidla 

dl. 22 m při poruše zabezpečovacího zařízení a rychlosti drážního vozidla 10 km/h. Všechny přejezdy 

na posouzení vyhověly, kromě přejezdu P5306 v km 48,427 999. Tato závada bude vyřešena 

přesunutím výstražného světelného zařízení blíže koleji, a to na vzdálenost 4,0 m od osy koleje. 

6.3 Zastávky 

Na úseku se nachází dvě neobsazené zastávky, Vojtěchov a Pokřikov. Stávající zastávky jsou 

úrovňové konstrukce.  Mimo rámec práce byl navržen přesun zastávky Pokřikov do nové lokality blíže 

obci Pokřikov, čímž by doba chůze zkrátila cca o 7 minut, přičemž stávající přístup vede po silnici a 

tudíž by se zvýšila i bezpečnost. Přesun byl uvažován i při zadání rekonstrukce a zájem o ní projevila i 

obec Pokřikov 

6.3.1 Zastávka Vojtěchov 

Km 46,928 409 až km 46,090 536 – původní poloha nástupiště, délka 162,127 m. nachází se 

v přímé, přechodnici a oblouku, Zastávka je opatřena jednostrannými úrovňovým nástupištěm 

z betonových konzolových desek K 150 a nástupištních tvárnic Tischer B. Zastávka je vybavena 

rekonstruovanou čekárnou a veřejným osvětlením. 

Km 46,928 409 až km 47,058 409 – staničení nově navrženého nástupiště. Navrženo vnější 

nástupiště konstrukce H 130 z prefabrikovaných dílců uložených na podkladový beton C 12/15 

tl. 100 mm a kotvených kotevními šrouby, výška nástupní hrany je 550 mm nad temenem kolejnice, 

vzdálenost nástupištní hrany od osy průjezdného profilu v přímé je 1,670 m, a v oblouku R = 299,487 

m je po ověření průjezdného profilu 1,690 m, v kružnicové č. oblouku se nástupiště nachází v délce 

8,645 m. Délka nástupní hrany 120 m, šířka 3 m, plocha nástupiště v příčném sklonu 2,0 % spádována 

od osy koleje, povrch je vydlážděn betonovou dlažbou a nástupní hrana je z nástupištních desek s 

VLsVP průběžných a jsou opatřeny barevnou úpravou vodícího proužku šířky 150 mm. Přístup na 

nástupiště je realizován nást. rampou z nástupištních bloků L levých pro stavbu ramp ve sklonu 8,0 % 

o délce 10 m. Zásyp nástupiště je proveden z hutněného recyklovaného materiálu frakce 0/22. 

Odvodnění je zajištěno podélným trativodem a povrchová voda je odváděna podélným zpevněným 

příkopem TZZ 4a vyústěném na terén a do podélného příkopu. 

6.3.2 Zastávka Pokřikov 

km 47,894 798 až km 48,086 783 – původní poloha nástupiště, délka 191,985 m. Nachází se 

v přímé ve své celé délce. Zastávka je opatřena jednostrannými úrovňovým nástupištěm z betonových 

konzolových desek K 150 a nástupištních tvárnic Tischer B. Zastávka je vybavena čekárnou a 

veřejným osvětlením. Je navrženo její zrušení a přesun. 
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6.3.3 Nová zastávka Pokřikov  

Km 48,618 370 až km 48,748 370 – staničení nově navrženého nástupiště. Nachází se ve dvou 

protisměrných přechodnicích s mezipřímou. Je navrženo vnější nástupiště konstrukce H 130 

z prefabrikovaných dílců uložených na podkladový beton C 12/15 tl. 100 mm a kotvených kotevními 

šrouby, výška nástupní hrany je 550 mm nad temenem kolejnice, vzdálenost nást. hrany od osy 

průjezdného profilu v přímé je 1,670 m, a v místě přechodnice o R = 303,068 (začátek nást. hrany) je 

1,680 m. Délka nástupní hrany 120 m, šířka 3 m, plocha nástupiště v příčném sklonu 2,0 % spádována 

od osy koleje, povrch je vydlážděn betonovou dlažbou a nástupní hrana je z nástupištních desek s 

VLsVP průběžných a jsou opatřeny barevnou úpravou vodícího proužku šířky 150 mm. Nástupiště je 

opatřeno čekárnou a ocelovým zábradlím. Přístup na nástupiště je realizován nást. rampou 

z nástupištních bloků L levých pro stavbu ramp ve sklonu 8,0 % o délce 10 m.  Zásyp nástupiště je 

proveden z hutněného recyklovaného materiálu 0/22. Odvodnění je zajištěno podélným trativodem a 

povrchová voda je odváděna podélným zpevněným příkopem TZZ 4a vyústěném do podélného 

příkopu. 

6.4 Křížení s nadzemními inženýrskými sítěmi 

Staničení  Druh inženýrské sítě 

 km 46,698 281  El. nadzemní vedení NN 

 km 47,136 832  El. nadzemní vedení VN 22kV 

 km 47,833 014  El. nadzemní vedení VN 22kV 

7. PŘELOŽKY A DEMOLICE 

Demolice se týká pouze stávajících nástupišť a přejezdů. Stávající zajišťovací značky budou 

zrušeny a nahrazeny novými. 

8. ZÁVĚR 

Úkolem byla optimalizace traťového úseku Hlinsko v Č. – Žďárec u Skutče a to 

v km 45,7 až 48,7. Došlo k úpravě geometrických parametrů koleje, rekonstrukci železničního svršku, 

spodku a odvodnění, rekonstrukci stávajících přejezdů, dále také byla navržena rekonstrukce 

nástupiště v zastávce Vojtěchov a vybudování nové zastávky Pokřikov. Kolejový rošt bude vyměněn 

za nový a kolejové lože bude vytvořeno s recyklovaného a doplněno novým materiálem. Změny 

směrového a výškového řešeny byly navrženy tak, aby nedošlo k přílišným změnám stávajícího 

zemního tělesa. Velikosti poloměrů směrových oblouků se změnily minimálně. Odvodnění bylo 

řešeno tak, aby co nejlépe odvedlo vodu z dlouhých skalních zářezů a aby hrozilo co nejmenší 

nebezpečí vodní eroze. Návrhová rychlost byla snížena na 70 km/h z výše uvedených důvodu. 

Rekonstrukce by měla přinést zlepšení provozu na trati, zlepšení nástupu a výstupu cestujících, 

zajištění bezbariérovosti, zajištění lepšího odvedení vody od trati, snížení nákladů na údržbu a 

prodloužení životnosti trati. 

9. POUŽITÁ LITERATURA 

Knihy, skripta 

 Otto Plášek, Pavel Zvěřina, Richard Svoboda, Vojtěch Langer. Železniční stavby II, 
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 Otto Plášek, Pavel Zvěřina, Richard Svoboda, Vojtěch Langer. Železniční stavby II, 

modul 2, Odvodnění tělesa železničního spodku, Brno 2006 
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modul 6, Bezstyková kolej, Brno 2006 

 Otto Plášek, Pavel Zvěřina, Richard Svoboda, Vojtěch Langer. Železniční stavby, 
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Normy předpisy 

 ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a 

jejich prostorová úprava, Část 1: Projektování, platná od 2008 

 Předpis SŽDC S3 – Železniční svršek 

 Předpis SŽDC S3/1 – Práce na železničním svršku 

 Předpis SŽDC S4 – Železniční spodek  

 Vzorové listy pro železniční svršek a spodek  

Brno, květen 2015   Vypracoval: Jan Šatánek 

   Podpis: 
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1. PŘÍLOHA 1 – GEOTECHNICKÉ PODKLADY 

1.1 Použité podklady 

 Geologická mapa ČSSR, mapa předčtvrtohorních útvarů, M 1 : 200 000, 

list M – 33 – XXII Jihlava 

 Geologická mapa ČR, M 1 : 50 000, list 13-44 Hlinsko 

1.2 Přehled geologických a hydrologických poměrů 

Předkvartérní podklad v zájmovém území tvoří horniny paleozika – hlinská zóna, 

zastoupená zde fylitickými plodovými břidlicemi s drobovým rohovcem, kontaktně 

metamorfovaná. Místně se vyskytuje v úzkých pruzích rohovcová droba a drobový slepenec, 

kontaktně metamorfovaný. Uvedené horniny vystupují až k povrchu území. 

Hladina podzemní vody je vázaná na puklinový systém ve větší hloubce (viz geologická 

mapa ČR 13-44 Hlinsko) 

1.3 Geologické vlastnosti hornin s přihlédnutím k ČSN 73 1001 

Fylitické plodové břidlice jsou zvětralé až navětralé a lze je zařadit do tř. R4.  

 pevnost v prostém tlaku σc = 10 MPa, 

 modul přetvárnosti Edef = 600 MPa 

 poissonovo číslo ν = 0,25 

 tabulková výpočtová únosnost Rdt = 0,4 MPa 

 těžitelnost dle ČSN 73 3050 tř. 4/5 

1.4 Celkové zhodnocení 

Výše popsané horniny jsou dostatečně únosné a prakticky nestlačitelné 
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1.5 Výsek z geologické mapy ČR, M 1 : 50 000, list 13-44 Hlinsko 

 

1.6 Vysvětlivky ke geologické mapy ČR, list 13-44 Hlinsko 
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2. PŘÍLOHA 2 – VÝPOČET KONSTRUKČNÍ VRSTVY 

 

2.1 Návrh typu pražcového podloží 

Návrh byl proveden dle předpisu SŽDC S4. Geotechnické měření hodnoty modulu 

přetvárnosti na zemní pláni ani na pláni tělesa železničního spodku nebylo na zadaném úseku 

provedeno. Návrh je tedy proveden pouze na posouzení z hlediska promrzání. Uvažuje se 

dostatečná únosnost se zvýšením únosnosti přidáním výztužné geotextilie, z čehož vyplývá 

použití typu 3 pražcového podloží. 

 
2.2 Návrhové hodnoty 

         Navržený typ: typ 3 pražcového podloží 

    

         index mrazu: Im = 600 °C*den 

    součinitel tepelné vodivosti: λ = 2,0 (štěrkodrť) 

    tloušťka navržené k-ční vrstvy: h = 0,20 m 

     tloušťka kolejového lože: hkl = 0,51 m 

     dovolená hloubky promrzání: hdov = 0,40 m 

     vodní režim: příznivý -  hladina podzemní vody je vázána na pukliny 

geologického systému ve větší hloubce 

   

 
2.3 Výpočet 

 

 
 

        hloubka promrzání: 

   

1,102 m 

   

         ekvivalentní tloušťka: 

   

0,230 m 

   

     

 

 
 

   výsledné posouzení:       1,140 m   1,102 m 

         

         Navržená tloušťka konstrukční vrstvy  0,20 m vyhoví 

    

ℎ𝑝𝑟 = 0,045 ∙ √𝐼𝑚 = 

ℎ𝑒 = ℎ ∙
𝜆š𝑝

𝜆
⁄ = 

ℎ𝑘𝑙 + ℎ𝑒 + ℎ𝑑𝑜𝑣 = 

≥  ℎ𝑝𝑟 = 
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3. PŘÍLOHA 3 – ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY 

Výpočet rozhledové délky pro nejpomalejší silniční vozidlo dl. 22 m při poruše 

zabezpečovacího zařízení a rychlosti drážního vozidla 10 km/h.  

3.1 Přejezd P5302 

VÝPOČTOVÉ HODNOTY:       

traťová rychlost (porucha světelné signalizace) Vž= 10 km/h 

rychlost nejpomalejšího silničního vozidla vsn= 5 km/h 

    
délka, měřená v ose jízdního pruhu pozemní 

komunikace od úrovně výstražného kříže k 

hranici nebezpečného pásma na opačné straně 

přejezdu 

Dp1= 7,07 m 

Dp2= 6,38 m 

délka nejdelšího silničního vozidla připuštěného 

k provozu na pozemní komunikace vedené přes 

přejezd. 

Ds = 22 m 

    VÝPOČET:       

 

Rozhledová délka pro nejpomalejší silniční 

vozidlo 
 

   

  

58,14 m 

    

  

56,76 m 
 

   

𝐿𝑝1 =
𝑉ž

𝑣𝑠𝑛
(𝐷𝑝1 +  𝐷𝑠) = 

𝐿𝑝2 =
𝑉ž

𝑣𝑠𝑛
(𝐷𝑝2 +  𝐷𝑠) = 
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3.2 Přejezd P5303 

VÝPOČTOVÉ HODNOTY:       

traťová rychlost (porucha světelné signalizace) Vž= 10 km/h 

rychlost nejpomalejšího silničního vozidla vsn= 5 km/h 

    
délka, měřená v ose jízdního pruhu pozemní 

komunikace od úrovně výstražného kříže k 

hranici nebezpečného pásma na opačné straně 

přejezdu 

Dp1= 7,7 m 

Dp2= 7,4 m 

délka nejdelšího silničního vozidla připuštěného 

k provozu na pozemní komunikace vedené přes 

přejezd. 

Ds = 22 m 

    VÝPOČET:       

 

Rozhledová délka pro nejpomalejší silniční 

vozidlo 
 

   

  

59,40 m 

    

  

58,80 m 

 

𝐿𝑝1 =
𝑉ž

𝑣𝑠𝑛
(𝐷𝑝1 +  𝐷𝑠) = 

𝐿𝑝2 =
𝑉ž

𝑣𝑠𝑛
(𝐷𝑝2 +  𝐷𝑠) = 
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3.3 Přejezd P5304 

VÝPOČTOVÉ HODNOTY:       

traťová rychlost (porucha světelné signalizace) Vž= 10 km/h 

rychlost nejpomalejšího silničního vozidla vsn= 5 km/h 

    
délka, měřená v ose jízdního pruhu pozemní 

komunikace od úrovně výstražného kříže k 

hranici nebezpečného pásma na opačné straně 

přejezdu 

Dp1= 7,5 m 

Dp2= 7,7 m 

délka nejdelšího silničního vozidla připuštěného 

k provozu na pozemní komunikace vedené přes 

přejezd. 

Ds = 22 m 

    VÝPOČET:       

 

Rozhledová délka pro nejpomalejší silniční 

vozidlo 
 

   

  

59,00 m 

    

  

59,40 m 

𝐿𝑝1 =
𝑉ž

𝑣𝑠𝑛
(𝐷𝑝1 +  𝐷𝑠) = 

𝐿𝑝2 =
𝑉ž

𝑣𝑠𝑛
(𝐷𝑝2 +  𝐷𝑠) = 
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3.4 Přejezd P5305 

VÝPOČTOVÉ HODNOTY:       

traťová rychlost (porucha světelné signalizace) Vž= 10 km/h 

rychlost nejpomalejšího silničního vozidla vsn= 5 km/h 

    
délka, měřená v ose jízdního pruhu pozemní 

komunikace od úrovně výstražného kříže k 

hranici nebezpečného pásma na opačné straně 

přejezdu 

Dp1= 8,6 m 

Dp2= 8,49 m 

délka nejdelšího silničního vozidla připuštěného 

k provozu na pozemní komunikace vedené přes 

přejezd. 

Ds = 22 m 

    VÝPOČET:       

 

Rozhledová délka pro nejpomalejší silniční 

vozidlo 
 

   

  

61,20 m 

    

  

60,98 m 

𝐿𝑝1 =
𝑉ž

𝑣𝑠𝑛
(𝐷𝑝1 +  𝐷𝑠) = 

𝐿𝑝2 =
𝑉ž

𝑣𝑠𝑛
(𝐷𝑝2 +  𝐷𝑠) = 
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3.5 Přejezd P5306 

VÝPOČTOVÉ HODNOTY:       

traťová rychlost (porucha světelné signalizace) Vž= 10 km/h 

rychlost nejpomalejšího silničního vozidla vsn= 5 km/h 

    
délka, měřená v ose jízdního pruhu pozemní 

komunikace od úrovně výstražného kříže k 

hranici nebezpečného pásma na opačné straně 

přejezdu 

Dp1= 4,87 m 

Dp2= 5,92 m 

délka nejdelšího silničního vozidla připuštěného 

k provozu na pozemní komunikace vedené přes 

přejezd. 

Ds = 22 m 

    VÝPOČET:       

 

Rozhledová délka pro nejpomalejší silniční 

vozidlo 
 

   

  

53,74 m 

    

  

55,84 m 

𝐿𝑝1 =
𝑉ž

𝑣𝑠𝑛
(𝐷𝑝1 +  𝐷𝑠) = 

𝐿𝑝2 =
𝑉ž

𝑣𝑠𝑛
(𝐷𝑝2 +  𝐷𝑠) = 
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3.6 Přejezd P5308 

VÝPOČTOVÉ HODNOTY:       

traťová rychlost (porucha světelné signalizace) Vž = 10 km/h 

rychlost nejpomalejšího silničního vozidla vsn = 5 km/h 

    
délka, měřená v ose jízdního pruhu pozemní 

komunikace od úrovně výstražného kříže k 

hranici nebezpečného pásma na opačné straně 

přejezdu 

Dp1 

= 
9 m 

Dp2 

= 
7,91 m 

délka nejdelšího silničního vozidla připuštěného 

k provozu na pozemní komunikace vedené přes 

přejezd. 

Ds = 22 m 

    VÝPOČET:       

 

Rozhledová délka pro nejpomalejší silniční 

vozidlo 
 

   

  

62,00 m 

    

  

59,82 m 

 

𝐿𝑝1 =
𝑉ž

𝑣𝑠𝑛
(𝐷𝑝1 +  𝐷𝑠) = 

𝐿𝑝2 =
𝑉ž

𝑣𝑠𝑛
(𝐷𝑝2 +  𝐷𝑠) = 



 

NÁVRH REKOSTRUKCE TRATI V KM 45,7 AŽ 48,7 

HLINSKO V Č. – ŽĎÁREC U SKUT. 
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1 921 90 1111_/00 Rozebrání úrovňového přejezdu 27 m

2 513 50 4111_/00 Pročištění kolejové lože bez provozu 6000 m
3

3 513 50 4192_/00 Příplatek za čištění kolejové lože za překážky po jedné straně 12 m
3

4 998 24 2012_/00 Přesun hmot do 5km pro železniční svršek kolejových drah jakéhokoliv rozsahu a sklonu do 1,5% 7680 t

5 548 93 0011_/00 Řezání kolejnic pilou 240 ks

6 525 04 0012_/00 Vyjmutí kolejových polí pražce bet. bez demontáže 2676 m

7 525 01 0012_/00 Vyjmutí kolejových polí, pražce dřevěné bez demontáže 326 m

8 542 99 2112_/00 Naložení složení kolejového pole jeřábem hmotnosti do 20t 1560 t

9 542 99 3112_/00 Přemístění pracovním vlakem na vzdálenost do 2km při hmotnosti kolejového pole do 20t 1560 t

10 998 24 2100_/00 Nakládání, skládání nebo překládání předmontovaných kolejových polí na meziskládce 3120 t

11 525 01 0021_/00 Demontáž kolejových polí, pražce dřevěné 326 m

12 525 04 0021_/00 Demontáž kolejových polí, pražce bet. 2676 m

13 512 50 2121_/00 Demontáž kolejové lože z kameniva rozebrání koleje 6630 m
3

14 - Odtěžení materiálu pro odvodnění 4740 m
3

15 998 24 1012_/00 Přesun hmot do 5km pro železniční spodek kolejových drah jakéhokoliv rozsahu, o sklonu trati do 1,5% 5750 t

16 - Zpevněný příkop TZZ4a 352 m

17 - Zpevněný příkop TZZ3 338 m

18 - Monolitický příkop 3541 m

19 - Nástupištní tvárnice Tischer B 3541 m

20 - Monolitická příkopová zídka 81 m

21 - beton C30/37 - XF2 910 m
3

22 - Kanalizační sběrač DN 500 200 m

23 - Trativod 270 m

24 - Podkladní beton 57 m
3

25 - Filtrační geotextilie 650 m
2

26 - Štěrk 8/32 74 m
3

27 922 11 1111_/00 Separační vrstva pražcového podloží z geotextilie 6550 m
2

28 922 11 1311_/00 Vyrovnávací vrstva pražcového podloží z písku 451 m
3

29 922 11 1512_/00 Konstrukční vrstva pražcového podloží ze štěrkodrtě 2660 m
3

30 922 11 1612_/00 Živičná vrstva pražcového podloží z asfaltového betonu 722 m
3

31 998 24 1012_/00 Přesun hmot do 5km pro železniční spodek kolejových drah jakéhokoliv rozsahu, o sklonu trati do 1,5% 7000 t

32 929 59 5311_/00 Úprava banket stezky do tl.200mm 1010 m
2

33 923 50 3114_/00 Rozebrání nástupišť zídky z tvárnic Tischer po jedné straně 354 m

34 - Nástupní hrana H130 260 m

35 - Prefabrikáty pro nástupní rampu 10 ks

36 - Zásyp nástupiště 884 m
3

37 - Kotevní šroub 240 ks

38 - Těsnící PP fólie 288 m
2

39 - ABO 14-10, 1000×100×250 260 m

40 - Nástupištní deska s VLsVP průběžná 260 m

41 - Barevná úprava vodícího proužku š. 150 mm 240 m

42 - Kovové zábradlí 130 m

43 - Betonová dlažba 100x100x60 468 m
2

44 - Přístřešek na nástupiště 1 ks

45 134 90 510R kolejnice 49 E1 294,2 t

46 betonové pražce B 03 4772 ks

47 511 53 2111_/00 Kolejové lože z kameniva drceného 2304 m
3
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48 511 53 4111_/00 Zřízení kolejové lože z kameniva recyklovaného drceného hrubého 5376 m
3

49 521 35 1111_/00 Montáž kolejových polí tvaru S49 na montážní základně s normálním rozch. rozdělení c pražce bet. 1258 m

50 521 35 1112_/00 Montáž kolejových polí tvaru S49 na montážní základně s normálním rozch. rozdělení d pražce bet. 1744 m

51 998 24 2012_/00 Přesun hmot do 5km pro železniční svršek kolejových drah jakéhokoliv rozsahu a sklonu do 1,5% 7680 t

52 542 99 2112_/00 Naložení složení kolejového pole jeřábem hmotnosti do 20t 1560 t

53 542 99 3112_/00 Přemístění pracovním vlakem na vzdálenost do 2km při hmotnosti kolejového pole do 20t 1560 t

54 521 35 2111_/00 Zřízení koleje tvaru S49 s normálním rozch. rozdělení c pražce bet. 1258 m

55 521 35 2112_/00 Zřízení koleje tvaru S49 s normálním rozch. rozdělení d pražce bet. 1744 m

56 543 19 1111_/00 Vyrovnání koleje automatickou podbíječkou 9000 m

57 542 14 1111_/00 Příčný posun koleje na pražcích bet. do 0,5m 3002 m

58 544 14 1111_/00 Zvedání kolejnic pro pražce žel.bet nebo předpjatý bet. výšky do 200mm 3002 m

59 545 11 2311_/00 Výměna kolejnic souvislá tvaru S49 3002 m

60 546 55 7331_/00 Izolovaný styk lepený tvaru S49 dl. 3,50m spojky plnoprof 24 ks

61 548 91 2221_/00 Svar kolejnic odtavením průběžným tvaru S49 26 ks

62 548 92 1121_/00 Svar kolejnic termitem jednotlivým tvaru S49 95 ČSD-VK 85 ČSD-VK 48 ks

63 - Dotažení upevňovadel 3002 m

64 926 92 4214_/00 Betonový kilometrovník 3 ks

65 926 92 4314_/00 Betonový hektometrovník 29 ks

66 926 94 1222_/00 Tabule rychlostníku na sloupku 4 ks

67 926 94 1312_/00 Tabule, konec nástupiště na sloupku 4 ks

68 926 95 1512_/00 Tabule před zastávkou na sloupku 4 ks

69 - Živičný přejezd 27 m

70 - Plastové žlábky 54 m
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cena za m.j. cena za položku

1 Rozebrání úrovňového přejezdu 27 m 1 485,00 Kč 40 095,00 Kč

2 Pročištění kolejové lože bez provozu 6000 m
3 315,00 Kč 1 890 000,00 Kč

3 Příplatek za čištění kolejové lože za překážky po jedné straně 12 m
3 32,00 Kč 384,00 Kč

4 Přesun hmot do 5km pro železniční svršek kolejových drah 7680 t 204,00 Kč 1 566 720,00 Kč

5 Řezání kolejnic pilou 240 ks 370,00 Kč 88 800,00 Kč

6 Vyjmutí kolejových polí pražce bet. bez demontáže 2676 m 97,00 Kč 259 572,00 Kč

7 Vyjmutí kolejových polí, pražce dřevěné bez demontáže 326 m 97,00 Kč 31 622,00 Kč

8 Naložení složení kolejového pole jeřábem hmotnosti do 20t 1560 t 655,00 Kč 1 021 800,00 Kč

9 Přemístění pracovním vlakem na vzdálenost do 2km při hmotnosti kolejového pole 1560 t 1 656,00 Kč 2 583 360,00 Kč

10 Nakládání, skládání nebo překládání předmontovaných kolejových polí na meziskládce 3120 t 318,00 Kč 992 160,00 Kč

11 Demontáž kolejových polí, pražce dřevěné 326 m 241,00 Kč 78 566,00 Kč

12 Demontáž kolejových polí, pražce bet. 2676 m 255,00 Kč 682 380,00 Kč

13 Demontáž kolejové lože z kameniva rozebrání koleje 6630 m
3 126,00 Kč 835 380,00 Kč

cena celkem za zrušení žel. svršku 10 070 839,00 Kč

14 Odtěžení materiálu pro odvodnění 4740 m
3 514,00 Kč 2 436 360,00 Kč

15 Přesun hmot do 5km pro železniční spodek kolejových drah 5750 t 176,00 Kč 1 012 000,00 Kč

16 Zpevněný příkop TZZ4a 352 m 520,00 Kč 183 040,00 Kč

17 Zpevněný příkop TZZ3 338 m 948,00 Kč 320 424,00 Kč

18 Monolitický příkop 3541 m 6 450,00 Kč 22 839 450,00 Kč

19 Nástupištní tvárnice Tischer B 3541 m 241,00 Kč 853 381,00 Kč

20 Monolitická příkopová zídka 81 m 11 000,00 Kč 891 000,00 Kč

21 beton C30/37 - XF2 910 m
3 2 300,00 Kč 2 093 000,00 Kč

22 Kanalizační sběrač DN 500 200 m 4 800,00 Kč 960 000,00 Kč

23 Trativod 270 m 76,00 Kč 20 520,00 Kč

24 Podkladní beton 57 m
3 1 600,00 Kč 91 200,00 Kč

25 Filtrační geotextilie 650 m
2 70,00 Kč 45 500,00 Kč

26 Štěrk 8/32 74 m
3 604,00 Kč 44 696,00 Kč

cena celkem za rekonstrukci odvodnění 31 790 571,00 Kč

27 Separační vrstva pražcového podloží z geotextilie 6550 m
2 31,70 Kč 207 635,00 Kč

28 Vyrovnávací vrstva pražcového podloží z písku 451 m
3 350,00 Kč 157 850,00 Kč

29 Konstrukční vrstva pražcového podloží ze štěrkodrtě 2660 m
3 617,00 Kč 1 641 220,00 Kč

30 Živičná vrstva pražcového podloží z asfaltového betonu 722 m
3 5 690,00 Kč 4 108 180,00 Kč

31 Přesun hmot do 5km pro železniční spodek kolejových drah 7000 t 176,00 Kč 1 232 000,00 Kč

32 Úprava banket stezky do tl.200mm 1010 m
2 41,00 Kč 41 410,00 Kč

cena celkem za nové pražcové podloží 7 388 295,00 Kč

33 Rozebrání nástupišť zídky z tvárnic Tischer po jedné straně 354 m 801,00 Kč 283 554,00 Kč

34 Nástupní hrana H130 260 m 2 685,00 Kč 698 100,00 Kč

35 Prefabrikáty pro nástupní rampu 10 ks 4 000,00 Kč 40 000,00 Kč

36 Zásyp nástupiště 884 m
3 550,00 Kč 486 200,00 Kč

37 Kotevní šroub 240 ks 3 080,00 Kč 739 200,00 Kč

38 Těsnící PP fólie 288 m
2 49,00 Kč 14 112,00 Kč

39 ABO 14-10, 1000×100×250 260 m 110,00 Kč 28 600,00 Kč

40 Nástupištní deska s VLsVP průběžná 260 m 560,00 Kč 145 600,00 Kč

41 Barevná úprava vodícího proužku š. 150 mm 240 m 339,00 Kč 81 360,00 Kč

42 Kovové zábradlí 130 m 463,00 Kč 60 190,00 Kč

43 Betonová dlažba 100x100x60 468 m
2 252,00 Kč 117 936,00 Kč

44 Přístřešek na nástupiště 1 ks 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč

cena celkem za rekonstrukci zastávek 2 804 852,00 Kč

45 kolejnice 49 E1 294,2 t 27 220,00 Kč 8 008 015,12 Kč

46 betonové pražce B 03 4772 ks 1 700,00 Kč 8 112 400,00 Kč
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47 Kolejové lože z kameniva drceného 2304 m
3 1 067,00 Kč 2 458 368,00 Kč

48 Zřízení kolejové lože z kameniva recyklovaného drceného hrubého 5376 m
3 214,00 Kč 1 150 464,00 Kč

49 Montáž kolejových polí tvaru S49 na montážní základně s rozdělení c pražce bet. 1258 m 2 175,00 Kč 2 736 150,00 Kč

50 Montáž kolejových polí tvaru S49 na montážní základně s rozdělení d pražce bet. 1744 m 2 330,00 Kč 4 063 520,00 Kč

51 Přesun hmot do 5km pro železniční svršek kolejových drah 7680 t 165,00 Kč 1 267 200,00 Kč

52 Naložení složení kolejového pole jeřábem hmotnosti do 20t 1560 t 616,00 Kč 960 960,00 Kč

53 Přemístění pracovním vlakem na vzdálenost do 2km při hmotnosti kolejového pole do 20t 1560 t 1 480,00 Kč 2 308 800,00 Kč

54 Zřízení koleje tvaru S49 s normálním rozch. rozdělení c pražce bet. 1258 m 243,00 Kč 305 694,00 Kč

55 Zřízení koleje tvaru S49 s normálním rozch. rozdělení d pražce bet. 1744 m 249,00 Kč 434 256,00 Kč

56 Vyrovnání koleje automatickou podbíječkou 9000 m 123,00 Kč 1 107 000,00 Kč

57 Příčný posun koleje na pražcích bet. do 0,5m 3002 m 547,00 Kč 1 642 094,00 Kč

58 Zvedání kolejnic pro pražce žel.bet nebo předpjatý bet. výšky do 200mm 3002 m 874,00 Kč 2 623 748,00 Kč

59 Výměna kolejnic souvislá tvaru S49 3002 m 143,00 Kč 429 286,00 Kč

cena celkem za nový železniční svršek 37 607 955,12 Kč

60 Izolovaný styk lepený tvaru S49 dl. 3,50m spojky plnoprof 24 ks 7 165,00 Kč 171 960,00 Kč

61 Svar kolejnic odtavením průběžným tvaru S49 26 ks 6 500,00 Kč 169 000,00 Kč

62 Svar kolejnic termitem jednotlivým tvaru S49 95 ČSD-VK 85 ČSD-VK 48 ks 8 330,00 Kč 399 840,00 Kč

63 Dotažení upevňovadel 3002 m 736,00 Kč 2 209 472,00 Kč

cena celkem za zřízení BK 2 950 272,00 Kč

64 Betonový kilometrovník 3 ks 1 690,00 Kč 5 070,00 Kč

65 Betonový hektometrovník 29 ks 935,00 Kč 27 115,00 Kč

66 Tabule rychlostníku na sloupku 4 ks 2 840,00 Kč 11 360,00 Kč

67 Tabule, konec nástupiště na sloupku 4 ks 2 840,00 Kč 11 360,00 Kč

68 Tabule před zastávkou na sloupku 4 ks 3 390,00 Kč 13 560,00 Kč

cena celkem za doplňky 68 465,00 Kč

69 Živičný přejezd 27 m 5 120,00 Kč 138 240,00 Kč

70 Plastové žlábky 54 m 0,00 Kč 0,00 Kč

cena celkem za železniční přejezdy 138 240,00 Kč

CENA CELKEM 92 819 489,12 Kč
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1. ÚVOD  

1.1 Úvod 

V rekonstruovaném úseku bude snesen stávající svršek. Stávající pražcové podloží bude 

vytěženo na projektovanou úroveň. V náspech dojde k položení výztužné geotextilie a vytvoření nové 

konstrukční vrstvy z štěrkodrti. V zářezech je projektováno pražcové podloží z podkladních vrstev 

z asfaltového betonu společně s monolitickými příkopy. Dále budou zhotoveny nové příkopy a budou 

vyčištěny a sanovány propustky a mosty. V celém úseku dojde k výměně kompletního železničního 

svršku, rekonstrukci nástupiště v zastávce Vojtěchov a výstavbě nové zastávky Pokřikov, a také dojde 

k rekonstrukci 5 přejezdů. 

1.2 Přístupové cesty 

Silniční stavební stroje budou mít přístup na staveniště z dočasně zrušených přejezdů, jejichž 

největší vzdálenost je cca 1100 m. Důvodem je průchod trati skalními zářezy. Kolejové stavební stroje 

budou mít přístup ze stanice Žďárec u Skut. 

1.3 Směr práce 

Směr práce je uveden u jednotlivých popisů technologií a v harmonogramu práce.  

2. ODSTRANĚNÍ ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU  

2.1 Přípravné práce 

 Před zahájením prací je nutno zajistit meziskládku v žst. Žďárec u Skut, kde bude uloženo 

vytěžené kolejové lože a kde bude docházet k demontáži kolejových polí.  Dále je nutno zrušit živičné 

přejezdové konstrukce, odstranit kolejové obvody a překážky v práci. 

2.2 Odtěžení kolejového lože 

Čištění a těžení kolejového lože pomocí strojní čističky, odvoz vytříděného KL pomocí 

zásobníkových vozů. Bude využito stroje SČ600: výkon 300m/h, uvedení a ukončení provozu 

2 x 20 min, překážky v práci 1 x 20 min, přestávka 1 h, doba práce 12 hod. Potřebné stroje PA300, 

jako pohon a zdroj energie, zásobníkové vozy + lokomotiva.  Skládka materiálu bude v žst. Žďárec u 

Skutče. Směr práce ve směru staničení k žst. Žďárec u Skut. 

2.3 Snesení kolejového roštu 

Před snesením kolejového roštu je nutné rozřezání kolejí na 25 m dlouhá pole. Ke snášení 

kolejových polí bude použit stroj UK 25/18, odvoz polí pomocí vozů s válečkovou drahou, MPD a 

lokomotivy do žst.  Žďárec u Skutče. Použitý stroj UK 25/18: výkon 160 m/h, příprava stroje do 

pracovní a přepravní polohy 45 min, přestávka 1 h, doba práce 2 x 12 hod, délka snesené koleje 

3000 m. Postup prací ve směru staničení k žst. Žďárec u Skutče. V žst. Žďárec u Skutče budou 

kolejová pole rozebírána a kolejnice mohou být použity jako montážní pro následnou montáž nových 

kolejových polí. 

3. ODTĚŽENÍ STÁVAJÍCÍHO PRAŽC. PODLOŽÍ 

3.1 Výkopové práce 

Stávající pražcové podloží bude odtěženo na navrženou úroveň zemní pláně. Práce budou 

provedeny klasickou stavební mechanizací, tj. pomocí bagrů a grejdrů. Ve skalních zářezech, pokud to 

bude potřeba, bude použito speciálních nástrojů. Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je tř. 4/5. 
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 V násypech je zemní pláň v jednostranném sklonu 5% a je provedena tak, že ze stávajícího 

tělesa bude odtěžena původní vrstva v celé šířce tělesa na projektovanou úroveň.  

V zářezech je šířka pláně tělesa železničního spodku 6,0 m v přímých úsecích a 6,1 m 

v obloucích s rozšířením na vnější stranu tak, aby byla zachována stezka šířky 0,4 m. 

3.2 Odvoz materiálu 

Vytěžený materiál bude odvážen pomocí nákladních automobilů na deponii v obci Pokřikov. 

4. ZŘÍZENÍ ODVODNĚNÍ 

4.1 Výkopové rýhy pro podélné odvodnění 

V úseku se nachází velké množství zpevněných příkopu ve skalním podloží. Pro jejich zřízení 

je třeba vytvořit stavební rýhu ve skalním podloží. Podle toho je třeba upravit stavební mechanizaci. 

Vytěžený materiál bude odvážen na deponii v obci Pokřikov. Ostatní podélné příkopy je možno 

vytvořit pomocí klasické mechanizace, tj. bagry a grejdry, popř. UDS. 

4.2 Uložení podélného odvodnění 

Monolitické příkopy budou provedeny z betonu C30/37 – XF2 dovezeného pomocí 

automobilových mixů z betonárny ZAPA Beton a. s. Hlinsko do předem vytvořeného bednění. Horní 

hrana je opatřena nást. prefabrikáty Tischer B, uloženými ručně. Ostatní zpevněné příkopy z tvárnic 

TZZ3 a TZZ4a budou uloženy do navržených podkladních loží ručně. Dovoz a složení prefabrikátu 

pomocí nákladních automobilů s podávacím ramenem. 

4.3 Vyčištění a opravy propustků a mostů 

U stávajících propustků a mostů bude provedeno jejich vyčištění a odstranění zjištěných 

závad. 

5. ŽELEZNIČNÍ SPODEK 

5.1 Uložení nových pražcových podloží 

5.1.1 Násypy 

Pražcové podloží bude zřízeno z konstrukční vrstvy štěrkodrti 0/32 tloušťky 200 mm, která 

spočívá na výztužné geotextilii pevnosti 30 kN/m uložené na zemní pláni. Šířka geotextilie dle 

příčných řezů. Pláň tělesa železničního spodku je navržena vodorovná, šířky 6,0 m v přímých úsecích 

a v obloucích 6,2 m s rozšířením na vnější stranu tak, aby byla dodržena stezka o šířce 0,4 m. Skon 

svahů konstrukční vrstvy je 1:1,5. Pražcové podloží musí být řádně zhutněno podle indexu relativní 

ulehlosti zjištěného podrobnějším měřením únosnosti zemní pláně. Pláň tělesa železničního spodku 

musí být dostatečně rovinná. Použitá mechanizace: grejdr, hutnící válec. 

5.1.2 Zářezy 

Pláň tělesa železničního svršku je provedena z vrstvy asfaltového betonu tloušťky 2 x 40 mm 

položeném v jednostranném sklonu 3 % na vyrovnávací vrstvě z písku tloušťky 50 mm. Položení a 

rozprostření vyrovnávací vrstvy písku pomocí grejdru a následné zhutnění. Pokládka asfaltového 

betonu ve dvou vrstvách pomocí finišeru, následně zhutněné pomocí hutnícího válce. 
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6. ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY 

6.1 Zastávka Vojtěchov 

Demolice stávajícího nástupiště bude provedena vytrháním stávajících betonových dílců a 

vyhloubením rýhy pro kanalizační sběrač a trativod a jejich uložení a zasypání dle vzorových řezů. 

Dále budou do betonového lože tl. 100 mm uloženy betonové dílce H130, které budou následně 

zakotveny a z rubu opatřeny nepropustnou fólií překrývající spáry. Obdobně bude vybudována i 

nástupištní rampa z nástupištních bloků L levých. Současně budou vytvořeny trativodní šachty. Poté 

bude prostor za dílci zasypán štěrkodrtí 0/22 a zhutněn. Následuje položení obrubníků do betonového 

lože, položení vyrovnávací vrstvy z písku, vydláždění, vybudování podélného odvodnění a 

zahumusování. 

6.2 Stávající zastávka Pokřikov 

Dojde k demolici stávajícího nástupiště z betonových dílců a osvětlení nástupiště. 

6.3 Nová zastávka Pokřikov  

Nejprve dojde k odhumusování a vyhloubení rýhy pro trativod, jeho uložení a zasypání dle 

vzorových řezů. Dále budou do betonového lože tl. 100 mm uloženy betonové dílce H130, které 

budou následně zakotveny a z rubu opatřeny nepropustnou fólií překrývající spáry. Obdobně bude 

vybudována i nástupištní rampa z nástupištních bloků L levých. Současně budou vytvořeny trativodní 

šachty. Poté bude prostor za dílci zasypán štěrkodrtí 0/22 a zhutněn. Následuje položení obrubníků do 

betonového lože, položení vyrovnávací vrstvy z písku, vydláždění, zřízení čekárny a osvětlení, 

vybudování podélného odvodnění a zahumusování. 

7. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 

7.1 Předštěrkování 

Předštěrkování pro pokládku kolejových polí bude rozprostřeno grejdry do navržených 

rozměrů, Následná homogenizace bude zajištěna hutnícím válcem, Materiál kolejového lože štěrk 

31,5/63, recyklovaný a doplněný, bude na místo dopraven nákladními automobily.  

7.2 Montáž kolejových polí 

Nová kolejová pole budou montována na montážní základně v žst. Žďárec u Skutče, a to z 

inventárních kolejnic a nových pražců s bezpodkladnicovým upevněním. Pro montáž lze použít i 

kolejnice původní. Rozdělení pražců je „c“ pro přímé úseky a přechodnice do místa křivosti 1/320, 

rozdělení „d“ je pro oblouky a přechodnice s křivostí větší jak 1/320. 

7.3 Položení kolejových polí 

Kladení kolejových polí bude probíhat pomocí UK25/18, návoz balíků kolejových polí 

pomocí vozů s válečkovou drahou, MPD a lokomotivy ze žst.  Žďárec u Skutče. Jako montážních 

kolejnic bude použito původních kolejnic. Stroj UK 25/18: výkon 160 m/h, příprava stroje do pracovní 

a přepravní polohy 45 min, přestávka 1 h, doba práce 2 x 12 hod, délka položené koleje 3000 m. Po 

položení polí následuje jejich provizorní sespojkování. Směr práce je proti směru staničení ve směru k 

žst. Hlinsko v Čechách. 

7.4 Doplnění kolejového lože 

Doplnění kolejového lože za pomoci Chopperdozátoru Vb 411 + lokomotiva, celk. kubatura 

2100 m
3
, 58 vozů, práce ve směru staničení k žst. Žďárec u Skutče. 
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7.5 Směrové a výškové vyrovnání koleje 

Úprava GPK pomocí ASP 600, výkon 700m/h, dva přejezdy, doba práce 2 x 4,5 hod. Úprava 

tvaru kolejového lože pomocí KP 900, výkon 900 m/h, dva přejezdy, doba práce 7 hod. 

7.6 Výměna kolejnic 

Montážní kolejnice budou vyměněny za dlouhé kolejnicové pásy 49 E1.  Výměna probíhá 

pomocí SDK II, které pokládá dlouhé kolejnicové pásy délky 250 m a ukládá stávající kolejnice mezi 

nové kolejnice na pražce. Ty budou poté sebrány a odvezeny pomocí UK 25/18. Směr práce je proti 

směru staničení ve směru k žst. Hlinsko v Čechách. 

7.7 Zřízení bezstykové koleje 

Montážní a závěrné svary budou provedeny stykovým odporovým svařením, cca 30 svarů. 

Vevaření LIS bude pomocí aluminotermických svarů. Při zřizování BK bude postupováno podle 

předpisu SŽDC S3/2. Vaření závěrných svarů musí probíhat za upínací teploty, tj. +17°C až +23°C. 

Přebroušení svarů pomocí kopírovací brusky, upnutí za upínací teploty pomocí motorových zatáčeček.   

7.8 Konečná úprava GPK 

Konečné 3. podbití pomocí ASP 600, výkon 700m/h, dva přejezdy, doba práce 4,5 hod. 

Definitivní úprava tvaru kolejového lože pomocí KP 900, výkon 900 m/h, jeden přejezd, doba práce 

3,5 hod 

8. OBNOVA PŘEJEZDOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Po konečné úpravě GPK budou zřízeny přejezdy, a to živičné konstrukce s plastovými 

vložkami. 

9. DOKONČOVCÍ PRÁCE 

Budou obnoveny kolejové obvody, návěstidla, upozorňovadla, návěstní desky, úklid, kácení 

porostu 

10. ZÁVĚREČNÁ MĚŘENÍ, PŘEDÁNÍ STAVBY 

Měření GPK se provede pomocí zařízení KRAB a výsledky budou součástí předávacího 

protokolu stavby  

 

Brno, květen 2015       Vypracoval: Jan Šatánek 

   Podpis: 

 


