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Abstrakt 

 
Práce se zabývá návrhem optimalizace železniční trati situované mezi železniční 

stanicí Krnov a železniční stanicí Skrochovice. Úsek začíná v km 87,892 napojením na 

výhybku v železniční stanici Krnov a končí v km 90,4 za zastávkou Krnov-Cvilín. 

Hlavním cílem této práce je zpracování návrhu úpravy geometrických parametrů koleje, 

rekonstrukce železničního svršku, obnovy odvodnění a technologie práce. Součástí práce je 

také vypracování výkazu výměr, a pokud to bude možné i návrh zvýšení traťové rychlosti. 

Dále bylo potřeba navrhnout typ konstrukce u železničních přejezdů a železniční svršek na 

mostní konstrukci v km 90,367. 

 

Abstract 
 

This thesis deals with design of optimization of the railway track situated between  

Krnov railway station and Skrochovice railway station. The section starts at km 87.892 at 

switch point of Krnov railway station and ends at km 90.4 behind the Krnov-Cvilín stop. 

The main goal of this work is to design geometric parameters of the track, reconstruction 

of the railway superstructure, restoration of the drainage and to propose a work technology. 

The work also includes working out of the bill of quantities and if it is possible a proposal 

of track speed increase. The design of railway crossings structure and the track on the 

bridge structure at km 90.367 was required.  
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Úvod:  
 

Tématem bakalářské práce je návrh optimalizace mezistaničního úseku Skrochovice 

– Krnov, který je součástí železniční tratě Ostrava – Svinov – Krnov. Úsek začíná v km 

87,892 napojením na výhybku v železniční stanici Krnov a končí v km 90,4 za zastávkou 

Krnov – Cvilín. 

Pří návrhu byl kladen důraz především na úpravu geometrických parametrů koleje, 

rekonstrukci železničního svršku, úpravu železničního spodku, obnovu odvodnění, 

technologii práce a výkaz výměr. Při řešení optimalizace je zvažována možnost zvýšení 

traťové rychlosti. Z důvodu minimálního zásahu do původního zemního tělesa, bylo také 

podstatné dodržet co nejmenší výškové a směrové posuny mezi původním a navrženým 

stavem prostorové polohy koleje. V neposlední řadě se návrh zabývá úpravou nástupiště 

situovaného v zastávce Krnov – Cvilín, návrhem typu železničních přejezdů a prověření 

rozhledových trojúhelníků. 
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 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE  
 

1.1 Identifikační údaje stavby  
 

Název stavby:            Optimalizace mezistaničního úseku Skrochovice–Krnov 
Druh stavby:              Dopravní, optimalizace 
Zadavatel:                  Vysoké učení technické v Brně 
                                   Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno 
                                   Ústav železničních konstrukcí a staveb 
Místo stavby:             Trať č. 310, Olomouc – Opava východ 
                                   km 87,892 000 – km 90,400 000 
                                   Úsek mezi železniční stanicí Krnov a železniční stanicí                      
                                   Skrochovice 

       Katastrální území:      Krnov – Horní předměstí 
       Okres:                         Bruntál 
       Kraj:                           Moravskoslezský 
       Projektant:                  Filip Loučka 

 
 

1.2 Zásady pro vypracování 
 

Cílem bakalářské práce je navrhnout optimalizaci části mezistaničního úseku 
Skrochovice – Krnov, který je součástí železniční tratě Ostrava – Svinov – Krnov. Úsek 
začíná v km 87,892 napojením na výhybku č. 1 v železniční stanici Krnov a končí v km 
90,4 za zastávkou Krnov – Cvilín. 

 V rámci návrhu optimalizace je zapotřebí vyřešit úpravu geometrických parametrů 
koleje, rekonstrukci železničního svršku, úpravu železničního spodku, obnovu odvodnění, 
technologii prací a výkaz výměr.  

Při řešení optimalizace bude také zvažována možnost zvýšení traťové rychlosti 
a nasazení vozidel s vyšším nedostatkem převýšení než mezním. Dále je zapotřebí 
navrhnout nástupiště v zastávce Cvilín a prověřit provoz nízkopodlažních vozidel. 
V neposlední řadě je potřeba navrhnout typ konstrukce u železničních přejezdů (na 
přejezdech bez přejezdového zabezpečovacího prověřit rozhledové trojúhelníky) 
a zpracovat návrh železniční svršku na mostní konstrukci v km 90,367. 
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1.3 Předepsané přílohy 
 
1. Situace 1:1000 
2. Podélný řez 1:2000/200 
3. Charakteristické příčné řezy 1:50 
4. Výkaz výměr 
5. Technologie práce 

 
1.4 Podklady 

 
1. Geodetické zaměření trati 
2. Nákresný přehled železničního svršku 
3. Vizuální prohlídka řešeného úseku železniční trati 
4. Katastrální mapa 
5. Stávající rychlost  

 
2 STÁVAJÍCÍ STAV 

 
Jedná se o jednokolejnou trať, která je součástí celostátní dráhy. Hlavním důvodem 

optimalizace zadaného úseku je nevyhovující stav geometrických parametrů koleje, jako je 
např. zvlnění koleje, které je pravděpodobně zapříčiněno nekvalitním a špatně udržovaným 
kolejovým ložem. Dalším důvodem je nevyhovující stav odvodnění a železničního svršku. 
Důsledkem optimalizace by mělo být zvýšení kvality a bezpečnosti tratě zadaného úseku. 

 
2.1 Směrové poměry 

 
Směrové poměry stávajícího stavu byly získány z nákresného přehledu železničního 

svršku a z geodetického zaměření trati. Staničení je uvedeno s přesností na metry. 
 

Označen
í Staničení [km] Popis 

ZÚ 87,892 začátek úseku 
ZP/KP 87,892 – 87,910 Přechodnice, Lk=18,000 m 
ZO/KO 87,910 – 88,126 Pravostranný oblouk, R=270 m, do=215 m, D=40 mm 

mm ZO/KO 88,126 – 88,398 Pravostranný oblouk, R=291 m, do=272 m, D=40 mm 
ZP/KP 88,398 – 88,462 Přechodnice, Lk=64,000 m 
KP/ZP 88,462 – 88,974 Přímá, dl. 512,000 m 
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ZP/KP 88,974 – 89,034 Přechodnice, Lk=60,000 m 
ZO/KO 89,034 – 89,136 Levostranný oblouk, R=525 m, do=102 m, D=74 mm 
ZP/KP 89,136 – 89,196 Přechodnice, Lk=60,000 m 
KP/ZO 89,196 – 89,382 Přímá, dl. 186,000 m 
ZO/KO 89,382 – 89,474 Pravostranný oblouk, R=2000 m, do=92 m, D=0 mm 
KO/ZP 89,474 – 89,884 Přímá, dl. 410,000 m 
ZP/KP 89,884 – 89,924 Přechodnice, Lk=40,000 m 
ZO/KO 89,924 – 90,046 Pravostranný oblouk, R=580 m, do=122 m, D=45 mm 
ZP/KP 90,046 – 90,084 Přechodnice, Lk=38,000 m 
KP/ZP 90,084 – 90,124 Přímá, dl. 40,000 m 
ZP/KP 90,124 – 90,156 Přechodnice, Lk=32,000 m 
ZO/KO 90,156 – 90,244 Pravostranný oblouk, R=466 m, do=88 m, D=54 mm 
ZP/KP 90,244 – 90,284 Přechodnice, Lk=40,000 m 
KP/KÚ 90,284 – 90,400 Přímá, dl. 116,000 m 

KÚ 90,400 Konec úseku 
 
 

2.2 Sklonové poměry 
 

Z nákresného přehledu železničního svršku byly zjištěny hodnoty sklonů a jejich 
staničení. Výškové hodnoty jsou známy z geodetického zaměření trati a jsou uvedeny 
ve výškovém systému Balt po vyrovnání (B.p.v.). 

 

 
 

          Staničení [km] Popis 
87,892 – 87,928 Stoupá +3,60 ‰, dl. 36,000 m 
87,928 – 88,071 Klesá -7,92‰, dl. 143,000 m 
88,071 – 88,319 Klesá -6,60 ‰, dl. 248,000 m 
88,319 – 88,612 Klesá -4,42 ‰, dl. 293,000 m 
88,612 – 89,033 Klesá -3.29 ‰, dl. 421,000 m 
89,033 – 89,254 Klesá -4,60 ‰, dl. 221,000 m 
89,254 – 89,790 Klesá -4,33 ‰, dl. 526,000 m 
89,790 – 90,084 Klesá -1,92 ‰, dl. 294,000 m 
90,084 – 90,177 Stoupá +1,62 ‰, dl. 93,000 m 
90,177 – 90,284 Stoupá +2,62 ‰, dl. 107,000 m 
90,284 – 90,347 Stoupá +4,38 ‰, dl. 63,000 m 
90,347 – 90,400 Stoupá +1,55 ‰, dl. 53,000 m 
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2.3 Železniční svršek 
 

V celém úseku je zřízena bezstyková kolej. Na začátku je železniční svršek soustavy 
S 49, která se nachází v km 87,892 – 87,908. Od 87,908 je úsek tvořen soustavou R 65, 
která pak končí před mostem v km 90,322, kde se zaměňuje opět za soustavu S 49, která 
pokračuje až do km 90,400. Po vizuální prohlídce bylo zjištěno zvlnění a boční ojetí hlav 
těchto kolejnic. V celém úseku jsou vloženy betonové pražce SB 8, pouze na konci úseku 
před železničním přejezdem v km 90,144 372 a mostem jsou použity dřevěné pražce. 
Upevnění kolejnic je tuhé K, byly použity svěrky typu ŽS 4, které jsou umístěny na 
žebrové podkladnici. 

Kolejové lože je tvořeno štěrkem frakce 31,5/63. 
 
 

2.4 Železniční spodek 
 

O železničním spodku nejsou k dispozici bližší informace. Na základě informací 
dohledaných z elektronických geodetických map je možno konstatovat, že bude železniční 
spodek tvořen především štěrkem, hlínou a pískem. 

 
2.4.1 Tvar zemního tělesa  

 
Po vizuální prohlídce trati bylo zjištěno, že je celý úsek s výjimkou krátkých úseků 

tvořen náspem. 
 
 

2.4.2 Odvodnění 
 

Při vizuální prohlídce byl zpozorován jeden betonový trubní propustek. Zpevněné 
i nezpevněné příkopy, trativody a další konstrukce zajišťující odvodnění nebyly na daném 
úseku zpozorovány. 

 
2.4.3 Stavby železničního spodku 
 

Na úseku se nachází pět úrovňových přejezdů s asfaltovým krytem, dva ocelové 
mosty délky 38 m a 6 m, jeden betonový trubní propustek a nástupiště situované v zastávce 
Krnov - Cvilín. 

Propustek nesplňuje svou funkčnost z důvodu zasypání, a proto bude vyčištěn 



                            Optimalizace mezistaničního úseku Skrochovice - Krnov                         Průvodní a technická zpráva 
                       Filip Loučka 
 

8 
 

a uveden do provozuschopného stavu. Mostní konstrukce jsou v dobrém technickém stavu 
a mohou být zachovány bez úprav. Zastávka bude následně celá rekonstruována na 
nástupiště typu L s deskami z důvodu nevyhovující výšky nástupní hrany a také její 
vzdálenosti od osy koleje. 

Přesná poloha a popis staveb železničního spodku je uvedena v následující tabulce. 
Staničení je vztaženo k navrhovanému stavu. 

 
Staničení [km] Stavba Poznámka 
km 88,222 250 Trubní propustek Betonový; sv. 0,5 m; vol.v. 0,85 m 
km 88,406 736 Železniční přejezd Asfaltový kryt; P7746; s výstražným 

křížem; účelová komunikace 
km 88,824 479 Železniční přejezd 

Asfaltový kryt; P7747; se světelným 
zabezpečovacím zařízením bez 

závor; účelová komunikace 
km 89,165 813 Železniční přejezd 

Asfaltový kryt; P7748; se světelným 
zabezpečovacím zařízením bez 

závor; silnice I. Třídy (č.45) 
km 89,469 507 Železniční přejezd Asfaltový kryt; P7749; s výstražným 

křížem; účelová komunikace 
km 90,144 372 Železniční přejezd 

Asfaltový kryt; P7750; se světelným 
zabezpečovacím zařízením bez 

závor; účelová komunikace 
km 90,163 368-        
km 90,303 392 nástupiště Zastávka Krnov – Cvilín; dl. 140 m 
km 90,367 057 most Ocelový; sv.k. 19,40 m; v.v. 3,80 m 
km 90,392 770 most Ocelový; sv.k. 3,70 m; v.v. 3,00 m 

 
 

3 NOVÝ STAV 
 
3.1 Směrové poměry 
 

V optimalizovaném úseku byly navrženy nové geometrické parametry koleje 
v souladu s ČSN 73 6360-1. Při navrhování nových směrových parametrů bylo snahou 
docílit co nejmenších posunů vůči stávajícímu stavu. Všechny přechodnice byly navrženy 
jako klotoidické.  

Úsek začíná v km 87,892 napojením na výhybku č. 1 typu JS49-1:9-300  v železniční 
stanici Krnov a končí v 90,400 za zastávkou Krnov – Cvilín. 

Z důvodu nedostatečné vzdálenosti oddělující dvě místa náhle změny křivosti bylo 
potřeba vložit mezi výměnový styk výhybky a začátek přechodnice přímou o délce 6 m, 
která ve stávajícím stavu nebyla navržena. 
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Z tohoto důvodu bylo zapotřebí navrhnout nové geometrické uspořádání koleje v prvním 
oblouku, které zajistí co nejmenší posuny vůči původnímu stavu. 

Oblouk č. 1, který navazuje na přímou, byl navržen jako složený oblouk ze tří        
poloměrů s krajními přechodnicemi a jednou mezilehlou přechodnicí mezi prvním   
a druhým poloměrem. Poloměry těchto oblouků jsou R1=259 m, R2=270 m a R3=291,7 m.    
I přes veškerou snahu vyhnout se větším posunům můžeme zaznamenat zvýšený posun 
nacházející se v prvním poloměru tohoto složeného oblouku, který dosahuje hodnoty 
180mm. Tento posun, který je zároveň největším posunem na celém optimalizovaném 
úseku, je zapříčiněn právě prodloužením vzdálenosti mezi výměnovou části výhybky 
a vzestupnicí. U tohoto prvního poloměru bylo také navrženo snížení rychlosti z původních 
50km/h na 45km/h ve směru od stanice železniční stanice Krnov, a to z důvodu 
nevycházející minimální délky přechodnice podle vzorce 1000

4 IVLk
 . Za tímto prvním 

pravotočivým složeným obloukem následuje přímá o délce l=507,525m, na kterou 
navazuje levotočivý oblouk č. 2 o poloměru R=521,7 m s krajními přechodnicemi. 
Následuje přímá o délce 185,046 m, na kterou navazuje pravotočivý kružnicový oblouk 
č. 3 o poloměru R=2173 m, převýšením D=0 mm a s krajními přechodnicemi. Tento 
oblouk byl původně navržen bez krajních přechodnic. Za tímto třetím obloukem následuje 
opět přímá o délce l=398,271 m, na kterou navazují dva pravotočivé oblouky č. 4 a č. 5 
o poloměrech R=563 m a R=399 m s krajními přechodnicemi. Mezi těmito dvěma oblouky 
je mezipřímá o délce l=34,488 m. Konec úseku je tvořen přímou, která má délku 
l=117,664 m. 

Snahou bylo také minimalizovat směrové posuny na železničních přejezdech, které 
mají následující hodnoty. Přejezd č.P7746 – 2,5 cm; č.P7747 – 0,9 cm; č.P7748 – 0,3 cm; 
č.P7749 – 1,1 cm; č.P7750 – 0,7 cm. Směrové posuny na mostní konstrukci jsou po 
vyrovnání nulové. 

Konkrétní parametry směrového řešení nového stavu jsou uvedeny v následující 
tabulce. 

 
Označení Staničení [km] popis 

ZÚ/ZP 87,892 000 - 87,896 009 Přímá dl. 4,009 m 
ZP/KP 87,896 009 - 87,909 609 

Přechodnice; n=10,07V; n130=8,24V; 
Lk=13,600 m; A=59; m=0,03 m; 

T=48,634 m; klotoida 
ZO/KO 87,909 609 - 87,970 899 Pravostranný oblouk; R=259 m; V=45 km/h; 
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V130=55 km/h; D=30 mm; I=63 mm; 
I130=109 mm; αs =20,4220 g; do=61,290 m 

ZPm/KPm 87,970 899 - 88,000 899 
Přechodnice; n=10,00V; n130=8,18V; 

Lk=30,000 m; A=437; m=0,006 m; 
T=41,982 m; mezilehlá klotoida 

ZO/KO 88,000 899 - 88,118 774 
Pravostranný oblouk; R=270 m; V=50 km/h; 

V130=65 km/h; D=66 mm; I=44 mm; 
I130=119 mm; αs=31,3298 g; do=117,875 m 

ZO/KO 88,118 774 - 88,391 814 
Pravostranný oblouk; R=291,7 m; V=50 km/h; 

V130=65 km/h; D=66 mm; I=36mm; 
I130=106 mm; αs=67,2281 g; do=273,040 m 

ZP/KP 88,391 814 - 88,461 814 
Přechodnice; n=10,00V; n130=7,68V; 

Lk=70,000 m; A=143; m=0,700 m; 
T=204,720 m; klotoida 

KP/ZP 88,461 814 - 88,969 338 Přímá dl. 507,525 m 
ZP/KP 88,969 338 - 89,033 338 

Přechodnice; n=9,09V; n130=8,06V; 
Lk =64,000 m; A=183; m=0,327 m; 

T=113,295 m; klotoida 
ZO/KO 89,033 338 - 89,135 308 

Levostranný oblouk; R=521,7 m; V=80km/h; 
V130=90 km/h; D=88 mm; I=57mm; 

I130=97 mm; αs =19,7343 g; do=101,969 m 
ZP/KP 89,135 308 -  89,190 808 

Přechodnice; n=7,88V; n130=6,99V; 
Lk =55,500 m; A=170; m=0,246 m; 

T=109,565 m; klotoida 
KP/ZP 89,190 808 - 89,368 353 Přímá dl. 175,515 m 
ZP/KP 89,365 853 - 89,385 853 

Přechodnice; n=10,00V; n130=10,00V; 
Lk =20,000 m; A=208; m=0,008 m; 

T=59,588 m; klotoida 
ZO/KO 89,385 853 - 89,465011 

Pravostranný oblouk; R=2173 m; V=80km/h; 
V130=100 km/h; D=0 mm; I=35mm; 

I130=56 mm; αs=2,9050 g; do=79,158 m 
ZP/KP 89,465 011 - 89,485 011 

Přechodnice; n=10,00V; n130=10,00V; 
Lk =20,000 m; A=208; m=0,008m; 

T=59,588 m; klotoida 
KP/ZP 89,485 011 - 89,880 782 Přímá dl. 395,565 m 
ZP/KP 89,880 782 - 89,926 143 

Přechodnice; n=7,00V; n130=6,22; 
Lk =45,361 m; A=160; m=0,152 m; 

T=101,609 m; klotoida 
ZO/KO 89,926 143 - 90,031 018 

Pravostranný oblouk; R=563 m; V=80km/h; 
V130=90 km/h; D=81 mm; I=54 mm; 

I130=89 mm; αs=17,6571 g; do=104,875 m 
ZP/KP 90,031 018 - 90,088 212 

Přechodnice; n=8,83V; n130=7,84V; 
Lk =57,194 m; A=179; m=0,242 m; 

T=106,881 m; klotoida 
KP/ZP 90,088 212 - 90,122 70 Přímá dl. 34,489 m 
ZP/KP 90,122 70 - 90,165 739 

Přechodnice; n=8,56V; n130=8,01V; 
Lk =43,038 m; A=131; m=0,193 m; 

T=80,262 m; klotoida 
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ZO/KO 90,165 739 - 90,239 297 
Pravostranný oblouk; R=399 m; V=75km/h; 

V130=80 km/h; D=67 mm; I=100 mm; 
I130=124 mm; αs=18,6035 g; do=73,559 m 

ZP/KP 90,239 297 - 90,282 335 
Přechodnice; n=8,56V; n130=8,01V; 
Lk =43,038 m; A=131; m=0,193 m; 

T=80,262 m; klotoida 
KP/KÚ 90,282 335 – 90,400 000 Přímá dl. 117,664 m 

 
 
3.1.1 Zvýšení traťové rychlosti 
 

Při řešení optimalizace bylo také zvažováno zvýšení traťové rychlosti. S ohledem na 
geometrické parametry koleje bylo navrženo zvýšení traťové rychlosti na začátku úseku 
v prvním oblouku směrem k železniční stanici Krnov. Tato rychlost byla zvýšena 
z původních 40km/h na 45km/h. Dále bylo možno zvýšit traťovou rychlost v obloucích 
č. 2, 3 a 4 z původní rychlosti 70km/h na rychlost 80km/h. U oblouku č. 5, který je 
situovaný u zastávky Krnov – Cvilín, byla rychlost navýšena z původních 70km/h na 
rychlost 75km/h. Další zvyšování rychlosti by mělo za následek neblahé geometrické 
uspořádání koleje. 
 
3.1.2 Nasazení vozidel s vyšším nedostatkem převýšení než mezním 
 

Dále bylo zvažováno nasazení vozidel s vyšším nedostatkem převýšení než mezním 
(do I=130 mm). Hodnoty nově navržených rychlostí a nedostatků převýšení u jednotlivých 
poloměrů jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

R [m] V [km/h] I [mm] V130 [km/h] I130 [mm] 
259 45 63 55 109 

270 45 44 65 119 
291,7 45 36 65 106 
521,7 80 57 90 97 
2173 80 35 100 56 
563 80 54 90 89 
399 75 100 80 124 

 
 
3.1.3 Rozšíření rozchodu koleje 
 
Z důvodu nízkých poloměrů v prvním oblouku, bylo nutno navrhnout rozšíření rozchodu 
koleje a také výběh rozšíření rozchodu. U poloměru R=259 m bylo navrženo rozšíření 
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rozchodu v hodnotě Δu1=2 mm a výběhy v hodnotách Lu1=2 m před a za obloukem ve 
směru staničení. U poloměru R= 270 m byla navržena hodnota rozchodu Δu1=1 mm 
a výběhy Lu1=1 m před a za obloukem ve směru staničení. Změna rozchodu bude 
uskutečněna v přechodnicích, pouze u poloměru R=270 m bude změna rozchodu 
vyrovnána v navazujícím oblouku většího poloměru. 
 
3.2 Sklonové poměry 
 

Niveleta temene kolejnice v novém stavu je navržena tak, aby co nejlépe kopírovala 
stávající stav a bylo tak dosaženo co nejmenších výškových odchylek. Začátek úseku v km 
87,892 má stejnou výškovou hodnotu jako ve stávajícím stavu a to 323,256 m B.p.v. 
Konec úseku v km 90,400 má také stejnou výškovou hodnotu jako ve stávajícím stavu a to 
314,376 m B.p.v. V oblasti mostní konstrukce byla niveleta temene kolejnice navržena tak, 
aby výškové hodnoty v novém stavu byly stejné jako hodnoty ve stavu stávajícím 
a výsledný výškový posun byl roven nule. Snahou bylo také minimalizovat výškové 
posuny na železničních přejezdech, které mají následující hodnoty. Přejezd č.P7746 – 1,27 
cm; č.P7747 – 2 cm; č.P7748 – 1,57 cm; č.P7749 – 0,49 cm; č.P7750 – 1,92 cm. 

V novém stavu sklonového řešení bylo navrženo celkem 10 lomů sklonu, které svým 
zaoblením nezasahují do přechodnicových částí a ani do zaoblení vzestupnic. Poloměry 
zakružovacích oblouku byly navrženy podle ČSN 73 6360-1 konkrétně podle vzorce 
R=0,4*V2. Hodnoty těchto poloměrů se pohybují od R=2000 m do R=2600 m.  
Veškeré výškové hodnoty jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B.p.v.).  

Konkrétní parametry sklonového řešení nového stavu jsou uvedeny v následující 
tabulce. 

 
Staničení [km] B.p.v. [m] Popis 

87,892 000 323,259 ZÚ – začátek úseku (napojení na stávající stav); 
klesá -0,852 ‰; dl. 33,353 m 

87,925 353 323,231 Lom sklonu; Rv=2000 m; τz=7,428 m; yv=0,014 m; 
klesá -8,280 ‰; dl. 153,790 m 

88,079 143 321,957 Lom sklonu; Rv=2000 m; τz=1,441 m; yv=0,001 m; 
klesá -6,839 ‰; dl. 170,614 m 

88,249 757 320,790 Lom sklonu; Rv=2000 m; τz=1,791 m; yv=0,001 m; 
klesá -5,048 ‰; dl. 277,559 m 

88,527 316 319,389 Lom sklonu; Rv=2600 m; τz=2,058 m; yv=0,001 m; 
klesá -3,465 ‰; dl. 559,327 m 

89,086 643 317,451 Lom sklonu; Rv=2600 m; τz=2,031 m; yv=0,001 m; 
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klesá -5,027 ‰; dl. 140,340 m 
89,226 982 316,746 Lom sklonu; Rv=2600 m; τz=0,868 m; yv=0,000 m; 

klesá -4,360 ‰; dl. 505,458 m 
89,732 440 314,542 Lom sklonu; Rv=2600 m; τz=2,442 m; yv=0,001 m; 

klesá -2,481 ‰; dl. 281,493 m 
90,013 933 313,844 Lom sklonu; Rv=2600 m; τz=2,763 m; yv=0,001 m; 

klesá -0,356 ‰; dl. 99,838 m 
90,113 771 313,808 Lom sklonu; Rv=2300 m; τz=3,499 m; yv=0,003 m; 

stoupá +2,687 ‰; dl. 201,653 m 
90,315 424 314,350 Lom sklonu; Rv=2300 m; τz=2,735 m; yv=0,002 m; 

stoupá +0,309 ‰; dl. 84,576 m 
90,400 000 314,376 KÚ – konec úseku (napojení na stávající stav) 

 
 
3.3 Železniční svršek 

Na základě předpisu SŽDC S3/2 byla na celém optimalizovaném úseku navržena 
bezstyková kolej. Vzhledem k malým poloměrům bylo také potřeba navrhnout opatření 
proti ztrátě stability bezstykové koleje, a to konkrétně nadvýšení, rozšíření kolejového lože 
a osazení pražcových kotev. 
 
3.3.1 Sestava železničního svršku 

V celém optimalizovaném úseku byla navržena soustava železničního svršku 
s kolejnicí tvaru 49 E1 (S 49) s přímým bezpodkladnicovým pružným upevněním W 14 
(od firmy Vossloh) na betonových předpjatých pražcích B 03. Sestavu dále tvoří pryžová 
podložka WU 7 (WS7), podložka Uls 7, svěrka Skl 14, vrtule R1 a úhlová vodící vložka 
Wpf 14 K. Rozdělení pražců bylo navrženo c (674,5 mm). 
 
3.3.2 Kolejové lože 
 

Navržené kolejové lože je lichoběžníkového tvaru se sklonem svahů 1:1,25. Základní 
šířka kolejového lože je 1,7 m. Na základě předpisu SŽDC S3/2 bude ve 
směrových obloucích o poloměru menším než 500 m kolejové lože rozšířeno popřípadě 
také nadvýšeno. Minimální šířka stezky nacházející se na pláni tělesa železničního spodku 
je 0,4 m. Kolejové lože je tvořeno štěrkem frakce 31,5/63 mm a jeho tloušťka pod ložnými 
plochami pražců je min. 0,35 m. 

V oblasti výhybkové konstrukce, na kterou se zadaný úsek napojuje, bude zřízeno 
zapuštěné kolejové lože v šířce 3 m na obě strany od osy koleje. Přechod mezi 
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nezapuštěným a zapuštěným kolejovým ložem bude proveden na délce 6 m pomocí rampy 
ve sklonu 1:12. Kolejové lože na mostním objektu je průběžné ve žlabu. 

Konkrétní parametry týkající se kolejového lože jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

Staničení [km] Tvar kolejového lože Popis 
87,892 000 - 88,000 000 Zapuštěné Šířka 3 m od osy 
88,000 000 - 88,461 814 KL tvaru „c“ Šířka 1,75 m na vnější stranu, 

nadvýšení 0,1 m 
88,461 814 - 90,122 701 KL tvaru „a“ Šířka 1,7 m na obě strany 
90,122 701 - 90,282 335 KL tvaru „b“ Šířka 1,75 m na vnější stranu 
90,282 335 - 90,347 657 KL tvaru „a“ Šířka 1,7 m na obě strany 
90,347 657 - 90,400 000 Průběžné, ve žlabu 2,2 m na obě strany 

 
 
3.3.3 Pražcové kotvy 
 

Ve směrovém oblouku o poloměru R=259 m byly na základě předpisu SŽDC S3/2 
o bezstykové koleji navrženy pražcové kotvy na každém druhém pražci vyskytující se 
v km 87,902 345 - km 87,977 612. 

Ve směrových obloucích o poloměrech R=270 m a R=291,7 m, byly taktéž na 
základě předpisu SŽDC S3/2 o bezstykové koleji navrženy pražcové kotvy na každém 
třetím pražci vyskytující se v km 87,944 912 – km 88,398 133. 
 
3.4 Železniční spodek 
 

Železniční spodek byl navržen na základě předpisu SŽDC S4 železniční spodek. 
Pražcové podloží bylo navrženo typu 3 – železniční svršek je uložen na konstrukční vrstvu, 
která spočívá na filtrační geotextilii. Pláň tělesa železničního spodku je vodorovná a zemní 
pláň je v jednostranném sklonu. 
 
3.4.1 Konstrukční vrstva 
 

Konstrukční vrstva bude zřízena ze štěrkodrti frakce 0/32 mm v tloušťce min. 0,15 
m, a to z důvodu ochrany zemní pláně proti nepříznivým účinkům vody a mrazu. 
 
3.4.2 Svahy zemního tělesa 
 

Svahy zemního tělesa byly navrženy ve sklonu 1:1,5, jelikož je původní těleso 
tvořeno nesoudržnými zeminami (štěrkem, pískem a hlínou). 
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3.4.3 Pláň tělesa železničního spodku  
 

Pláň tělesa železničního spodku byla navržena jako vodorovná a nachází se 0,35 m 
pod úložnou plochou pražce. Hrana pláně tělesa žel. spodku je vzdálená minimálně 3 m na 
každou stranu od osy koleje. Šířka stezky je min. 0,4 m od paty kolejového lože.  

V místech nevhodného sklonu svahu, kde nebylo možné navrhnout dostatečně 
širokou pláň tělesa žel. spodku, byla navržena pro rozšíření pláně tělesa žel. spodku 
rovnanina z vyzískaných betonových pražců, která bezprostředně navazuje na patu 
kolejového lože v km 88,498 697 až km 88,715 599. 

V zastávce v km 90,153 358  - 90,303 392 je šířka pláně tělesa žel. spodku na pravé 
straně omezena nástupištním blokem L130 a má délku 2,13 m. 
 
3.4.4 Zemní pláň 
 

Zemní pláň byla navržena v jednostranném příčném sklonu 5%. Na téměř celém 
úseku je zemní pláň pravostranného sklonu, klesá tedy z leva doprava. Levostranný sklon 
je navržen pouze u zastávky Krnov – Cvilín, aby voda odtékala směrem od nástupiště do 
příkopu. Zemní pláň bude tvořena původní zeminou a po upravení do požadovaného tvaru 
bude zřízena konstrukční vrstva ze štěrkodrti frakce 0/32 o min. tloušťce 0,15 m. Zemní 
pláň je pokryta filtrační geotextilii o hm. 300 g/m2, která zabraňuje pohybu pevných částic 
skrz geotextilií.  

Zemní těleso se na téměř celém úseku nachází v náspu, pouze v některých místech se 
jedná o odřez.  
 
3.4.5 Vegetační ochrana svahů 
 

Ohumusování bude provedeno v místech, kde v důsledku stavebních prací došlo 
k jeho odstranění, a také na nově zřízených svazích. V místech kde se nachází nezpevněné 
drážní příkopy, bude ohumusování zřízeno 0,5 m od vnější hrany dna příkopu. Tam, kde se 
nachází zpevněné příkopy z tvárnic TZZ5 bude ohumusování provedeno hned od hrany 
tvárnice. Ohumusování bude provedeno rozprostřením ornice o tl. 0,15 m a osetím 
travního semene. 
 



                            Optimalizace mezistaničního úseku Skrochovice - Krnov                         Průvodní a technická zpráva 
                       Filip Loučka 
 

16 
 

3.4.6 Lavičky 
 

Mezi patou náspu a patním příkopem budou na pravé straně od osy koleje v km 
88,896 824 - 89,120 427 a km  89,186 258 - 89,463 230 zřízeny lavičky o šířce 1 m 
a příčném sklonu 5% směřující do příkopu. 
 
3.4.7 Odvodnění 
 
V rámci optimalizace bylo navrženo nové odvodnění, které je tvořeno zpevněnými příkopy 
- příkopové tvárnice TZZ5, nezpevněnými příkopy, trativody a propustky. Na místech kde 
není odvodnění zřízeno, bude voda odtékat po svahu. 

Konkrétní parametry týkající se příkopů jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Staničení [km] Délka [m] Sklon [‰] Popis 

88,844 408 - 88,967 074 122,66 -9,662 Pravostranný nezpevněný 
88,967 074 - 89,331 113 364,04 -2,740 Pravostranný zpevněný TZZ5 
89,331 113 - 89,428 215 97,10 -7,560 Pravostranný nezpevněný 
89,428 215 - 89,666 488 238,27 -1,922 Pravostranný zpevněný TZZ5 
89,666 488 - 89,755 710 89,22 -6,654 Pravostranný nezpevněný 
89,755 710 - 90,125 063 369,35 -2,226 Pravostranný zpevněný TZZ5 
90,151 216 - 90,303 393 152,17 -5,027 Levostranný nezpevněný 

 
 

3.4.7.1 Nezpevněný drážní příkop   
Nezpevněné drážní příkopy byly vhledem k podélnému sklonu navrženy v menší 

míře, než příkopy zpevněné. Vyskytují se v oblastech, kde je podélný sklon v rozmezí 
hodnot 4-25 ‰. Jsou lichoběžníkového tvaru s šířkou dna 0,4 m a se sklonem vnitřního 
i vnějšího svahu 1:1,5. Jsou navrženy min. 0,5 m od pláně tělesa železničního spodku 
a min. 0,15 m od konce zemní pláně. Ohumusování vnějšího svahu příkopu je provedeno 
0,5 m od jeho dna. Vzdálenost příkopu od osy koleje je závislá na jeho požadované výšce. 
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3.4.7.2 Zpevněné drážní příkopy  
Kvůli nízkému podélnému sklonu příkopů, který se vyskytoval téměř na celém úseku 

a dosahoval hodnot menších než 4 ‰, bylo nutno navrhnout odvodnění z příkopových 
tvárnic TZZ3. Šířka dna této tvárnice je 0,44 m a poloměr zaoblení 60,5 m. Tvárnice jsou 
uloženy do podkladního betonu C12/15 o min. tloušťce 0,05m. Příčné spáry mezi 
tvárnicemi budou vyplněny cementovou maltou MC10 . Vzdálenost dna příkopu od pláně 
tělesa žel. spodku je min. 0,5 m a min. 0.15 m od konce zemní pláně. Ohumusování 
vnějšího svahu příkopu bude začínat hned u jeho vnější hrany. 

 
3.4.7.3 Trativody  

Podélné trativody byly použity v místech, kde nebylo možné navrhnout jiný způsob 
odvodnění. Jedná o začátek úseku, který se napojuje na výhybku č. 1 v železniční stanici 
Krnov, v oblastech železničních přejezdů a v železniční zastávce Krnov - Cvilín. Na 
začátku úseku byl na levé straně navržen podélný trativod, který bude odvádět vodu 
a vyúsťovat do propustku. Příčný Trativod v km 88,819 696, který přechází pod kolejí, 
bude uložen na vrstvě podkladního betonu C12/15 a zasypán štěrkem frakce 16/32. 
Trativod navržen pro odvodnění vody v žel. zastávce Krnov – Cvilín, směřuje do 
navrženého propustku. Trativody jsou z trubek PE-HD DN 150 mm, které jsou uložena na 
podsypu ze štěrkodrti o tl. 50 mm. Šířka dna trativodní rýhy je min. 0,45 m a je vzdálená 
min. 1,2 m pod niveletou koleje. V trativodní rýze je umístěna filtrační geotextilie, která 
zamezuje vnikání jemných částic zeminy do výplně trativodu. Mezi jednotlivými částmi 
trativodu jsou v délce cca 20 m (v oblouku), umístěny kontrolní šachty DN 600, které 
zajistí přístup k trativodům 

Konkrétní parametry týkající se trativodů jsou uvedeny v následující tabulce. 
Staničení trativodu je bráno podle staničení začátku a konce šachet. 

 
Staničení [km] Délka [m] popis 

87,892 300 - 88,221 578 329 Levý trativod, sklon -9,1 ‰ 
88,395 867 - 88,414 674 18,7 Levý trativod, sklon -10‰ 
88,802 056 - 88,831 145 29,8 Levý trativod, sklon -10,2‰ 
88,793 928 - 88,820 897 26,6 Pravý trativod, sklon -10,3‰ 
89,150 358 - 89,179 633 29 Levý trativod, sklon  - 8,8‰ 
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89,397 199 - 89,478 718 81,2 Levý trativod, sklon -10‰ 
90,124 816 - 90,302 764 177,5 Pravý trativod, sklon +8,6‰ 

 
3.4.7.4 Propustky  

Na úseku se nachází jeden původní betonový trubní propustek DN 500, který je 
v dobrém technickém stavu a bude pouze pročištěním uveden do provozuschopného stavu. 

V  km 90,125 063 v místě, kde se sbíhaly svahy opačných sklonů, byl navržen 
polyethylenový obetonovaný propustek DN 600 na železniční trať. Nově byly navrženy 
propustky pro převod vody skrz přejezdy, a to u přejezdů P7748, P7749 na levé straně 
a u přejezdu P7749 na pravé straně.  

Konkrétní parametry propustků jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

Staničení [km] Délka [m] popis 
88,222 250 6,5 Betonový trubní propustek DN 500, kolmý na trať 
89,166 131 9 Polyethylenový obetonovaný propustek DN 600, pravý 
89,474 112 10 Polyethylenový obetonovaný propustek DN 600, pravý 
90,124 816 12 Polyethylenový obetonovaný propustek DN 600, 

kolmý na trať 
90,138 617 20 Polyethylenový obetonovaný propustek DN 600, levý 

 
 
3.4.8 Rozšíření pláně tělesa železničního spodku pomocí vyzískaných pražců 
 

V km 88,498 697 - 88,715 599, kde kvůli nevhodnému sklonu svahu nebylo možné 
navrhnout pláň tělesa žel. spodku o dostatečné šířce, bylo navrženo rozšíření pomoci 
vyzískaných pražců. Pražce budou položeny ve dvou řadách po třech (2x3) na podkladní 
beton C12/15 o min. tloušťce 0,15 m a příčném sklonu 5%. Jednotlivé pražce budou 
spojeny mezi sebou spojeny ocelovou sponou o průměru 16 mm. Vrchní pražce budou 
zasypány štěrkodrtí frakce 0/32 ve sklonu 5%. 
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3.4.9 Přejezdy 
 

Na daném úseku se nachází 5 úrovňových přejezdů s asfaltovou přejezdovou 
vozovkou. Přesný popis a poloha těchto přejezdů je uvedena v tabulce – stávající stav – 
stavby železničního spodku. Posuny na přejezdech jsou uvedeny ve směrovém a výškovém 
řešení nového stavu.  

U všech těchto přejezdů bude provedena rekonstrukce. Na základě rychlostního 
pásma a dopravního zatížení byla u přejezdů nacházejících se na účelových komunikacích 
(P7746, P7747, P7749, P7750) navržena živičná přejezdová vozovka z konstrukčních 
vrstev ACO 11+ a ACP 16+. U přejezdu P7748 v km 89,165 813 nacházejícím se na silnici 
I. třídy je navržena pryžová přejezdová konstrukce SRAIL, která se skládá z vnitřních 
a vnějších panelů. 

Na všech přejezdech byly prověřovány rozhledové poměry. U přejezdů P7746 
a P7749, které jsou opatřeny výstražným křížem a dopravním značením „Stůj, dej přednost 
v jízdě“ byly posuzovány rozhledové poměry pro nejpomalejší silniční vozidla. Na základě 
navržených rozhledových trojúhelníků, bylo zjištěno, že se v rozhledových polích řidiče 
silničního vozidla nenacházejí žádné překážky, které by mohly rozhled narušit. Bylo tedy 
navrženo ponechání výstražného kříže s dopravním značením „Stůj, dej přednost v jízdě“. 

U přejezdů P7747, P7748, P7750, které jsou opatřeny světelným zabezpečovacím 
zařízením bez závor, byly posuzovány rozhledové poměry pro rychlost drážního vozidla 
v=10 km/h. V žádném z navržených rozhledových trojúhelníků nebyla zpozorována 
překážka, která by mohla negativně ovlivnit rozhledové pole řidiče, tudíž bylo navrženo 
ponechání původního zabezpečovacího zařízení bez závor. 
 
3.4.10 Mostní konstrukce 
 

Na úseku se nacházejí dva mosty. První z nich v km 90,367 057 překračuje řeku 
Opavu a druhý, který bezprostředně navazuje na první, se nachází v km 90,392 769. 
Most má prvkovou otevřenou horní mostovku v poli, která je blíže a dolní (střední) 
mostovku v poli dále. Jedná se o most s mostnicemi. Železniční svršek je tvořen kolejnicí 
S 49, svěrkami Skl 24 a podkladnicemi R 4M. Na mostě se vyskytují pojistné úhelníky, 
které zajišťují bezpečnost při vykolejení vozidel. Ve výbězích pojistných úhelníku jsou 
použity dřevěné pražce, které bude potřeba z důvodu nevyhovujícího stavu vyměnit za 
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nové. Směrové a výškové posuny na mostě jsou nulové. Celkový stav mostu je považován 
za vyhovující a nemusí na něm být prováděny žádné úpravy. 
 
3.4.11 Nástupiště 
 

Na úseku se nachází jedno nástupiště situované v zastávce Krnov – Cvilín, u kterého 
byla navržena rekonstrukce. Rekonstrukce nástupiště se bude provádět z důvodu 
nevyhovující vzdálenosti nástupní hrany od osy koleje a také od nivelety nepřevýšeného 
kolejnicového pásu. V potaz byl také brán nevyhovující stav dlažby a odvodnění. 
Nástupiště se nachází v pravotočivém oblouku o R=399 m, v jeho přechodnici a taky 
z části v přímé.   

Nově navržené nástupiště bude typu L tvořeno nástupištními bloky L 130, které 
budou uloženy na podkladním betonu C 12/15 o min. tl. 100 mm. Dále bude použita 
nástupištní deska KS 230, která bude pomocí cementové malty MC10 o tl. 10 mm osazena 
k nástupištnímu bloku L130 ve sklonu 2%. Za deskou KS 230 bude zřízena zámková 
dlažba o tl. 60 mm, která bude položena na štěrkovém loži 4/8 min. tl. 100 mm také ve 
sklonu 2%. Pod blokem L130 a zámkovou dlažbou je zhutněná nenamrzavá vrstva tvořena 
štěrkodrtí 0/32.  

Odvodnění bylo zajištěno odvodňovacím žlabem, který byl integrován v úrovni 
zámkové dlažby a bude odvádět vodu do kanalizačního zařízení. Byl také použit trativod, 
nacházející se 325 mm vpravo od konce nástupištního bloku L v hloubce 1,578 m, který 
zajišťuje odtok vody prosáklé skrz dlažbu a vyúsťuje v propustku. 

Nástupní hrana se nachází 1680 mm od osy koleje ve výšce 380 mm od 
nepřevýšeného kolejnicového pásu. Výška 380 mm byla zvolena z důvodu projíždění 
vlaků osobní dopravy, na které je řazeno nízkopodlažní vozidlo MJ 814 Regionova.  
 
4 ZÁVĚR 
 

V řešeném úseku se podařilo na základě optimalizace geometrických parametrů 
koleje zvýšit traťovou rychlost v obloucích č. 2, 3 a 4 z původní rychlosti 70km/h na 
rychlost 80km/h. U oblouku č. 5, který se je situovaný u zastávky Krnov – Cvilín, byla 
rychlost navýšena z původních 70km/h na rychlost 75km/h. Kolejnice R 65 byly zaměněny 
za kolejnice S 49. Dále se podařilo navrhnout nové odvodnění, které je tvořeno 
nezpevněnými příkopy, zpevněnými příkopy (tvárnice TZZ5), propustky, trativody a bude 
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zajišťovat správné fungování zemního tělesa. Byla také provedena rekonstrukce nástupiště 
u zastávky Krnov – Cvilín. Toto nástupiště je typu L a výška nástupní hrany je 
přizpůsobena pro nízkopodlažní vozidla. Z celkového hlediska je tak možno považovat 
optimalizaci za efektivní. 

 Během navrhování jsem se řídil platnými českými technickými normami a předpisy 
SŽDC, a také radami vedoucího bakalářské práce. 

Vypracovávání bakalářské práce mi umožnilo se podrobněji seznámit 
s problematikou železničních staveb a lépe se vypořádat se složitějšími situacemi, které 
mohou při navrhování nastat. 
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6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
A                                        parametr klotoidy [-] 
αs                                        středový úhel [grad] 
B.p.v.                                  Balt po vyrovnání [-] 
ČSN                                    česká státní norma [-] 
D                                        převýšení [mm] 
d0                                        délka oblouku [m] 
I                                          nedostatek převýšení [mm] 
KO                                      konec oblouku [-] 
KP                                       konec přechodnice [-] 
KÚ                                      konec úseku [-] 
Lk                                        délka přechodnice [m] 
m                                        odsazení kružnicového oblouku od tečny přechodnice [m] 
n                                         součinitel sklonu vzestupnice [-] 
R                                         poloměr oblouku [m] 
Rv                                       poloměr zaoblení lomu sklonu [m] 
SŽDC                                  správa železniční dopravní cesty [-] 
T                                         délka tečny [m] 
τz                                        délka tečny zaoblení lomu sklonu [m] 
V                                        rychlost [km/h] 
yv                                       y-ová souřadnice vrcholu zaoblení lomu sklonu [m] 
ZO                                      začátek oblouku [-] 
ZP                                       začátek přechodnice [-] 
ZÚ                                      začátek úseku [-] 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          …..………………….. 
 
V Brně, květen 2016                                                                                   Filip Loučka 
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