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ABSTRAKT  
Úkolem diplomové práce je navrhnout úpravy žst. B�ezová nad Svitavou s ohledem 

na zavedení dálkového ovládání zabezpe�ovacího za�ízení a prov��it možnost vybudování 

nové zastávky, která by byla situována blíže k centru m�sta. Cílem práce je vzájemné 

porovnání vypracovaných variant. Práce obsahuje návrh nových nástupiš� spl�ující podmínky 

bezpe�ného p�ístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dále úpravu 

geometrických parametr� koleje, železni�ního svršku a spodku v�etn� systému odvodn�ní 

stanice. 

KLÍ�OVÁ SLOVA  
železni�ní stanice, železni�ní zastávka, rekonstrukce, nástupišt�, kolej, geometrické parametry 

koleje, železni�ní svršek, železni�ní spodek, odvodn�ní, trativod 

ABSTRACT 
The task of the thesis is to propose an adjustment to the railway station B�ezová nad Svitavou 

with regard to the introduction of the remote control of security device and explore the 

possibility of building a new railway stop that would be located closer to downtown. The aim 

is mutual comparison of elaborated variants. Work includes design of new platforms meet the 

conditions for safe access for people with limited mobility, next adjustment are adjustment 

of the geometric parameters of the track superstructure and substructure, including system 

of drainage station. 

KEYWORDS 
railway station, railway stop, reconstruction, platform, track, geometry parameters, railway 

superstructure, railway substructure, drainage, drain 
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1. ÚVOD 

Tématem diplomové práce je studie zabývající se porovnáním rekonstrukce železni�ní 

stanice B�ezová nad Svitavou s výstavbou nové zastávky. B�ezová nad Svitavou je malé 

m�sto nacházející se v Pardubickém kraji v okrese Svitavy. Železni�ní stanice B�ezová nad 

Svitavou  je pásmovou stanicí ležící na trati celostátní dráhy �. 326A Brno hl.n. - �eská 

T�ebová os.n.. D�vodem úprav žst. B�ezové nad Svitavou je možnost zavedení dálkového 

ovládání zabezpe�ovacího za�ízení. 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

2.1 Identifika�ní údaje 

Název stavby:  Porovnání rekonstrukce žst. B�ezová nad Svitavou s výstavbou  

   nové  zastávky 

Druh stavby:  Dopravní, rekonstrukce 

Místo stavby:  Tra� �. 326A; žst. B�ezová nad Svitavou v km 212,731 - 213,902 

   Tra� �. 326A v km 214,000 - 214,560 

Zadavatel:  Ústav železni�ních konstrukcí a staveb 

   Vysoké u�ení technické v Brn�

   Fakulta stavební se sídlem Veve�í 331/95, Brno 602 00 

Katastrální území:  B�ezová nad Svitavou 

Okres:   Svitavy 

Kraj:   Pardubický 

Projektant:  Bc. Markéta Jelínková 

Vedoucí projektu: Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D.  

2.2 Zásady pro vypracování 

 Cílem diplomové práce je navrhnout úpravy žst. B�ezová nad Svitavou s ohledem  

na zavedení dálkového ovládání zabezpe�ovacího za�ízení. Úlohou práce bylo také prov��it 
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možnost vybudování nové zastávky, která by byla situována blíže k centru obce. Diplomová 

práce zahrnuje dv� základní varianty a jednu variantu kombinovanou.  

 První varianta (A) je �ešena rekonstrukcí žst. B�ezová nad Svitavou, která zahrnuje 

vybudování nástupiš� spl�ujících  požadavky pro p�ístup osob s omezenou schopností pohybu  

a orientace.  

 Druhá varianta (B) �eší vybudování nové zastávky ve vzdálenosti cca 1000m  

od stávající železni�ní stanice blíže k centru obce. Vybudování zastávky vyžaduje výstavbu 

nových vn�jších nástupiš� u hlavních kolejí.  

 T�etí variantou  (C) je kombinace základních dvou variant. Tato varianta uvažuje  

s vybudováním nové železni�ní zastávky (viz varianta B)  a úpravou stávající železni�ní 

stanice, ve které by byly zrušeny nástupišt� mezi kolejemi a zachováno pouze vn�jší 

nástupišt� u koleje �. 4. 

 Vypracované varianty jsou porovnány z hlediska technického �ešení, dopravn�-

technologického �ešení, dopravní obslužnosti území a investi�ních náklad�. 

2.3 Podklady 

 Podklady pro vypracování diplomové práce: 

� Jednotná železni�ní mapa 

� Stani�ní �ád železni�ní stanice B�ezová nad Svitavou  

� Nákresný p�ehled železni�ního svršku 

� Grafikon vlakové dopravy 

� Mapový podklad stanice p�ed koridorem r. 1995 

� Vizuální prohlídka 

2.4 P�edepsané p�ílohy 

1. Dopravní schémata železni�ní stanice 

2. Situace 1:1000 

3. Vyty�ovací výkres 1:500 

4. Podélný profil 1:2000/200 

5. Vzorové p�í�né �ezy 1:50 
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2.5 Použité symboly , zkratky a parametry

2.5.1 Použité symboly a zkratky 

BK Bezstyková kolej  

BO Bod odbo�ení    

Bpv Balt po vyrovnání 

DOZ Dálkové ovládání zabezpe�ovacího za�ízení 

DP Diplomová práce 

�OV �isti�ka odpadních vod 

�SN �eská státní norma 

JŽM Jednotná železni�ní mapa   

KL Kolejové lože 

KO Konec oblouku 

KP Konec p�echodnice 

KÚ Konec úseku 

KV Konec výhybky 

KZO Konec zaoblení lomu sklonu 

LN Lom sklonu nivelety koleje 

NAM Námezník 

O	 Oblastní �editelsví 

TO Tra�mistrovský okrsek 

SVÚ Sm�rová a výšková úprava koleje 

SŽDC Správa železni�ní dopravní cesty, státní organizace 

Šk Šachta kontrolní 

Šp Šachta p�ípojná 

Šv Šachta vrcholová 

TK Temeno kolejnice 

VB Pr�se�ík te�en sm�rového oblouku 

ZO Za�átek oblouku 

ZP Za�átek p�echodnice 

ZÚ Za�átek úseku 
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ZV Za�átek výhybky 

ZZO Za�átek zaoblení lomu sklonu 

ŽST, žst. Železni�ní stanice 

2.5.2 Použité parametry 

A parametr klotoidy       [-] 

D p�evýšení koleje        [mm] 

do délka kružnicového oblouku      [m] 

E p�ebytek p�evýšení       [mm] 

Eo statický modul p�etvárnosti na zemní pláni    [MPa] 

Edef modul p�etvárnosti       [MPa] 

Eoed oedometrický modul p�etvárnosti     [MPa] 

Eor redukovaný modul p�etvárnosti      [MPa] 

Epl modul p�etvárnosti na pláni t�lesa železni�ního spodku  [MPa] 

hk tlouš�ka kolejového lože       [m] 

hpr hloubka promrzání       [m] 

hsp tlouš�ka št�rkopískové vrstvy      [m] 

hz,dov dovolená tlouš�ka promrznutí zeminy zemní plán�   [m] 

I nedostatek p�evýšení       [mm] 

Imn index mrazu        [˚C.den 

k koeficient propustnosti       [m.s-1] 

Lk délka krajní p�echodnice tvaru klotoidy m��ená v ose koleje  [m] 

Lu délka výb�hu rozší�ení rozhodu koleje     [m] 

m odsazení kružnicového oblouku od te�ny p�echodnice   [m] 

n sou�initel sklonu vzestupnice      [-] 

R polom�r sm�rového kružnicového oblouku    [m] 

Rv polom�r zaoblení lomu sklonu      [m] 

T délka te�ny sm�rového oblouku      [m] 

tz délka te�ny zaoblení lomu sklonu     [m] 

V rychlost         [km.h-1] 

yv ypsilonová sou�adnice vrcholu zaoblení lomu sklonu   [m] 

z opravný sou�initel pro stanovení redukovaného modulu p�etvárnosti [-] 
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�s vrcholový úhel sm�rového oblouku     [g] 

u rozší�ení rozchodu koleje      [mm] 

� sou�initel tepelné vodivosti      [W.m-1.K-1]
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3. STÁVAJÍCÍ STAV 

3.1 Stávající stav žst. B�ezová nad Svitavou 

3.1.1 Základní údaje 

 Železni�ní stanice B�ezová nad Svitavou leží v km 213,237 na trati celostátní dráhy  

�. 326A Brno hl.n. - �eská T�ebová os.n., která je v p�ilehlých mezistani�ních úsecích 

dvoukolejná.  První tra�ová kolej je p�ednostn� využívána pro sm�r Brno hl.n.  

a druhá tra�ová kolej pro sm�r �eská T�ebová. Jedná se o pásmovou stanici, která je obsazena 

výprav�ím [9]. Výpravní budova je umíst�na vpravo ve sm�ru stani�ení.  

V km 213,549 se nachází úrov�ový železni�ní p�ejezd P6824 p�es �ty�i koleje. Sou�ástí práce 

bylo prov��ení možnosti jeho zrušení. 

 Do stanice je na letovickém zhlaví p�ipojena vle�ka �. 4101, Vitka a.s. Brn�nec, která 

je zaúst�na do koleje �. 3 k�ižovatkovou výhybkou �. 7a/b v km 212,883. Vle�ka není 

provozována a je zde zákaz jízdy drážních vozidel [9]. Požadavkem SŽDC bylo zachování 

napojení vle�ky.

 Na svitavském zhlaví je do koleje �.4b výhybkou �. 11 zaúst�no ú�elové kolejišt�  

O	-PI. Jízdy na ú�elovém kolejišti sjednává výprav�í s vedoucím TO Skalice nad Svitavou 

[9]. 

 Hranice drážního pozemku nebyly sou�ástí JŽM. Informace byly získány z katastru 

nemovitostí [12] a jsou brány pouze orienta�n�.

3.1.2 Sm�rové pom�ry 

Ve stanici se nachází celkem 13 kolejí, z toho 11 kolejí je dopravních, 2 koleje 

manipula�ní. Dále se zde nachází  1 kolej vle�ky a 2 koleje v  ú�elovém kolejišti. Ve stanici 

se nachází 18 výhybek a 6 výkolejek.  

Letovické zhlaví se nachází v p�ímé, obsahuje dvojitou kolejovou spojku. Vjezdová 

rychlost v koleji �. 1 a 2 je 85 km.h-1. Svitavské zhlaví se nachází �áste�n�  

v oblouku a obsahuje 2 kolejové spojky navržené na rychlost 60 km.h-1. Hlavní koleje jsou 

navrženy s p�evýšením 145 mm. 
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Sm�rové pom�ry a informace o jednotlivých kolejích ve stanici byly získány  

z digitalizované jednotné železni�ní mapy, stani�ního �ádu a nákresného p�ehledu 

železni�ního svršku. Sm�rové pom�ry jsou podrobn�ji popsány níže. 

P�ehled kolejí [9]: 

�íslo charakteristika  rychlost  užite�ná délka 
koleje koleje        [km.h-1]               [m]              

1  dopravní, hlavní 85   520 

1a  dopravní, hlavní 85   192 

2  dopravní, hlavní 85   514 

2a  dopravní, hlavní 85   161 

3  dopravní, p�edjízdná 40   252 

3a  dopravní, p�edjízdná 40   114 

3b  dopravní, p�edjízdná 40   164 

3c  dopravní, p�edjízdná 40   78 

4  dopravní, p�edjízdná 60   514 

4a  dopravní, p�edjízdná 60   117 

4b  dopravní, p�edjízdná 60   41 

5  manipula�ní 40   241 

7  manipula�ní 40   424 

Obrázek 1: Zjednodušené dopravní schéma žst. B�ezová nad Svitavou - stávající stav 
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3.1.2.1 Zjednodušený popis sm�rových pom�r�

 Jako podklad pro stávající stav žst. B�ezová nad Svitavou byla primárn� využita 

digitalizovaná jednotná železni�ní mapa v�etn� jejího stani�ení. Pro dopln�ní informací bylo 

p�ihlédnuto k dalším podklad�m, zejména k nákresnému p�ehledu železni�ního svršku žst. 

B�ezová nad Svitavou. Poskytnuté podklady jsou nejednotné ve stani�ení, liší se cca o 10 m. 

Ve své  práci jsem vycházela ze stani�ení dle JŽM. Bližší informace, viz tabulky sm�rových 

pom�r� níže. Stani�ení jsou uvád�na ke koleji �.1. 

Tabulka 1: Sm�rové pom�ry koleje �.1 

Ozna�ení Stani�ení Popis 
ZÚ=ZV1 212,731 946 J60-1:11-300,P,l,b, p�ímá v�tev 

ZV3 212,811 413 J60-1:11-300,L,p,b, p�ímá v�tev 
ZV5 212,817 413 J60-1:11-300,L,l,b, p�ímá v�tev 
ZP 213,291 355 klotoida 

KP=ZO 213,395 563
R=362m; D=145mm; pravostranný

KO=ZP 213,452 838
KP 213,557 066 klotoida 

ZV13 213,692 784 J60-1:11-300,P,p,b, p�ímá v�tev 
ZV14 213,698 784 J60-1:12-500,P,l,b, p�ímá v�tev 

ZV17=KÚ 213,901 850 J60-1:12-500,L,p,b, p�ímá v�tev 

Tabulka 2: Sm�rové pom�ry  koleje �.2 

Ozna�ení Stani�ení Popis 
ZÚ=ZV2 212,731 946 J60-1:11-300,L,p,b, p�ímá v�tev 

ZV4 212,811 413 J60-1:11-300,P,l,b, p�ímá v�tev 
ZV6 212,817 413 J60-1:11-300,P,p,b, p�ímá v�tev 

ZP 213,287 128 klotoida 

KP=ZO 213,399 838 
R=348m; D=145mm 

KO=ZP 213,446 311 
KP 213,559 021 klotoida 

ZV12 213,680 380 J60-1:12-500,L,l,b, p�ímá v�tev 

ZV15 213,752 315 J60-1:12-500,P,l,b, p�ímá v�tev 

ZV16 213,758 315 J60-1:12-500,L,p,b, p�ímá v�tev 
KÚ 213,901 850 p�ímá 



STÁVAJÍCÍ STAV - ŽST 

13 

Tabulka 3: Sm�rové pom�ry koleje �.3 

Ozna�ení Stani�ení Popis 

ZV5 212,811 413 J60-1:11-300,L,l,b,odbo�ná v�tev 

BO7a/b 212,877 482 CS49-1:11,d; odbo�ná v�tev 
ZV9 213,256 767 JS49-1:9-190, P, p, b, p�ímá v�tev 

ZO 213,395 705 R=300m 

ZV10 213,429 870 JS49-1:9-300, L,p,b, odbo�ná v�tev 
KO 213,492 133 R=300m 
ZO 213,613 211 R=300m 
KO 213,640 432 

ZV13 213,692 784 J60-1:11-300,P,p,b, odbo�ná v�tev 

Tabulka 4: Sm�rové pom�ry koleje �.4 

Ozna�ení Stani�ení Popis 
ZV6 212,817 413 J60-1:11-300,P,p,b, odbo�ná v�tev 

ZO 212,874 458 
R=500m 

KO 212,915 989 
ZP 213,279 622 klotoida 
ZO 213,407 537 

R=335m 
KO 213,436 123 
KP 213,564 180 klotoida 

ZV11 213,584 748 JS49-1:12-500, L, p, d, odbo�ná v�tev 

ZV12 213,680 380 J60-1:12-500, L,l,b, odbo�ná v�tev 

Tabulka 5: Sm�rové pom�ry koleje �.5

Ozna�ení Stani�ení Popis 

BO7a/b 212,877 482 CS49-1:11,d 
ZV8 212,903 211 Oblo-S49-1:7,5-190, 1638,100/215,039, L, l, d

ZO 212,928 336 
R=300m 

KO 212,950 896 
ZO 213,192 961 

R=300m 
KO 213,213 926 
ZV9 213,256 753 JS49-1:9-190, P, p, b, odbo�ná v�tev 
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Tabulka 6: Sm�rové pom�ry koleje �.7

Ozna�ení Stani�ení Popis 

ZV8 212,903 211 Oblo-S49-1:7,5-190, 1638,100/215,039, L, l, d
ZO 212,941 846 

R=300m 
KO 212,986 227 
ZO - 

R=300m 
KO - 

ZV10 213,429 870 JS49-1:9-300, L,p,b, p�ímá v�tev 

3.1.3 Osové vzdálenosti kolejí 

Osové vzdálenosti ve jsou uvedeny v tabulce �.7. 

Tabulka 7: Osové vzdálenosti kolejí žst. B�ezová nad Svitavou 

�ísla 
kolejí 

Osová 
vzdálenost [m] 

1-2 4,75 
1-3 4,75 
2-4 4,75 
3-5 4,75 
5-7 9,44 

  

 Zm�na osové vzdálenosti koleje z tra�ové na stani�ní je p�ed stanicí provedena pomocí 

sm�rového oblouku. Zm�na osové vzdálenosti za stanicí je �ešena pomocí kolejového S. 

3.1.4 Sklonové pom�ry

 Z hlediska sklonových pom�r� se celá stanice nachází ve stoupání ve sm�ru stani�ení. 

Použitým výškovým systémem je Balt po vyrovnání (Bpv) a výšky lomu nivelety jsou 

vztaženy k nivelet� TK. Podrobn�jší popis sklonových pom�r� stávajícího stavu je popsán  

v tabulkách viz níže. Informace o sklonovém �ešení byly získány primárn� z JŽM, dále  

ze Stani�ního �ádu železni�ní stanice B�ezová nad Svitavou a nákresného p�ehledu 

železni�ního svršku. 
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Tabulka 8: Sklonové pom�ry koleje �.1 

Ozna�ení 
Stani�ení 

[km] 
Ozna�ení

Stani�ení 
[km] 

Délka 
[m] 

Sklon 
[‰] 

Popis LN 
Výška LN 
[m Bpv] 

ZÚ 212,732 LN1 212,950 218 +4,84 Rv=5000m, 
tz=7,600m,            
yv=-0,006m 

377,084 

LN1 212,950 LN2 213,270 320 +1,80 
Rv=5000m, 
tz=6,750m, 

yv=+0,005m 
377,660 

LN2 213,270 LN3 213,575 305 +4,50 

Rv=5000m, 
tz=4,575m, 

yv=+0,002m 
379,033 

LN3 213,575 KÚ 213,902 327 +6,33 

Tabulka 9: Sklonové pom�ry koleje �.2 

Ozna�ení
Stani�ení 

[km] 
Ozna�ení

Stani�ení 
[km] 

Délka 
[m] 

Sklon 
[‰] 

Popis 
Výška LN 
[m Bpv] 

ZÚ 212,732 LN1 212,950 218 +4,84 Rv=5000m, 
tz=7,600m, 
yv=-0,006m 

377,084 

LN1 212,950 LN2 213,270 320 +1,80 Rv=5000m, 
tz=6,750m, 

yv=+0,005m 
377,660 

LN2 213,270 LN3 213,575 302,744 +4,54 

Rv=5000m, 
tz=4,575m, 

yv=+0,002m 
379,033 

LN3 213,575 KÚ 213,902 327 +6,280
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Tabulka 10: Sklonové pom�ry koleje �.3

Ozna�ení
Stani�ení 

[km] 
Ozna�ení

Stani�ení 
[km] 

Délka 
[m] 

Sklon 
[‰] 

Popis 
Výška LN 
[m Bpv] 

ZV5 212,811 LN1 212,933 122 +4,84 Rv=2000m, 
tz=4,840m, 
yv=-0,006m 

377,006 

LN1 212,933 LN2 213,270 336,708 +1,60
Rv=5300m, 
tz=4,845m, 

yv=+0,0045m 
377,544 

LN2 213,270 LN3 213,575 308,172 +4,83

Rv=5000m, 
tz=3,750m, 
yv=-+0,01m 

379,032 
LN3 213,575 ZV13 213,693 118 +6,33

Tabulka 11: Sklonové pom�ry koleje �.4 

Ozna�ení
Stani�ení 

[km] 
Ozna�ení

Stani�ení 
[km] 

Délka 
[m] 

Sklon 
[‰] 

Popis 
Výška LN 
[m Bpv] 

ZV6 212,817 LN1 212,950 133 +4,84 Rv=5000m, 
tz=7,600m, 
yv=-0,006m 

377,086 

LN1 212,950 LN2 213,270 320,000 +1,80
Rv=5000m, 
tz=6,750m, 

yv=+0,005m 
377,660 

LN2 213,270 LN3 213,575 300,400 +4,57

Rv=5000m, 
tz=4,575m, 

yv=+0,002m 
379,032 

LN3 213,575 ZV12 213,680 105 +6,33

Tabulka 12: Sklonové pom�ry koleje �.5

Ozna�ení
Stani�ení 

[km] 
Ozna�ení 

Stani�ení 
[km] 

Délka 
[m] 

Sklon 
[‰] 

Popis 
Výška LN 
[m Bpv] 

BO7a/b 212,877 LN1 212,933 56 +4,84
Rv=2000m, 
tz=4,840m, 
yv=-0,006m

377,006 

LN1 212,933 ZV9 213,257 324 +1,60
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Tabulka 13: Sklonové pom�ry koleje �.7 

Ozna�ení
Stani�ení 

[km] 
Ozna�ení

Stani�ení 
[km] 

Délka 
[m] 

Sklon 
[‰] 

Popis 
Výška LN 
[m Bpv] 

ZV8 212,903 LN1 212,933 30 +4,84
Rv=2000m, 
tz=4,840m, 
yv=-0,006m

377,008 

LN1 212,933 KK.7 212,987 54,161 0,00 

3.1.5 Železni�ní svršek 

 V hlavních kolejích �. 1 a 2 jsou kolejnice tvaru UIC60 s pružným 

bezpodkladnicovým upevn�ním W14 a betonové pražce B91S.  Rozd�lení pražc� je ,,u“. 

 V ostatních kolejích jsou kolejnice tvaru S49 s tuhým upevn�ním K na betonových 

pražcích SB8P. Výhybkové konstrukce �. 7ab, 8, 11 a výhybka �. 18 v ú�elovém kolejišti leží 

na d�ev�ných pražcích, ostatní výhybkové konstrukce jsou uloženy na betonových pražcích.  

 Kolej �. 7 je stykovaná, v ostatních kolejích je z�ízena bezstyková kolej. 

 V koleji vle�ky je p�ed výhybkou  �. 7a/b umíst�na výkolejka Vk.1. Výkolejka Vk. 2  

se nachází v manipula�ní koleji �. 7 za výhybkou �. 8. V manipula�ní koleji �. 5 za výhybkou  

�. 8 je výkolejka Vk. 3. Výkolejka Vk. 4 je umíst�na v manipula�ní koleji �. 5 p�ed výhybkou 

�. 9. V manipula�ní koleji �. 7 se p�ed výhybkou �. 10 nachází výkolejka Vk. 5. V koleji 

ú�elového kolejišt� �. 101 je umístn�na výkolejka Vk. 6. 

 P�ehled výhybek v žst. B�ezová nad Svitavou viz tabulka dále. 
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Tabulka 14: P�ehled výhybek v žst. B�ezová nad Svitavou - stávající stav 

�íslo Druh Svršek Úhel Polom�r Transformace Typ Žlab Sm�r P�. Pr.

1 J 60 1:11 300       P l b 
2 J 60 1:11 300       L p b 
3 J 60 1:11 300       L p b 
4 J 60 1:11 300       P l b 
5 J 60 1:11 300       L l b 
6 J 60 1:12 500   I   P p b 

7a/b C S49 1:11           p d 
8 Obl-o S49 1:7,5 190 (1638,100/215,039)     L l d 
9 J S49 1:11 300       P p b 

10 J S49 1:9 300       L p b 
11 J S49 1:12 500       L p d 
12 J 60 1:12 500   I   L l b 
13 J 60 1:11 300       P p b 
14 J 60 1:12 500   I   P l b 
15 J 60 1:12 500   I   P l b 
16 J 60 1:12 500   I   L p b 
17 J 60 1:12 500   I   L p b 
18 J S49 1:6 150       P p d 

3.1.6 Geotechnické pom�ry 

3.1.6.1 Použité podklady

Pro zjišt�ní geotechnických pom�r� byly použity následující podklady: 

• Geologická mapa �SSR, mapa p�ed�tvrtohorních útvar�, M 1:200 000, list  

M-33-XXIII �eská T�ebová 

• Geologická mapa �R, M 1:50 000, list 24-12 Letovice Archiv �GS - geofond 

Praha 

3.1.6.2 P�ehled geologických a hydrogeologických pom�r�

P�edkvartérní podklad v zájmovém území tvo�í horniny mezozoika - k�ídy, zastoupené 

zde st�edním turonem, t.j. slínovci a pískovci. Uvedené horniny v prostoru stávající železni�ní 

stanice vystupují až k povrchu území. 
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 Hladina podzemní vody v prostoru stávající železni�ní stanice je vázaná na puklinový 

systém v hloubce kolem 4,7 m.  

Tabulka 15: P�ehledný geologický profil

Mocnost vrstvy 
[m]

Typ horniny
Zat�íd�ní dle 
�SN 73 1001

Zat�íd�ní dle 
�SN 73 3050 
(Zemní práce)

0 - 0,5 Navážka hlinitokamenitá, st�edn� ulehlá G4GMY 4 

0,5 - 9,5 
Pískovec zv�tralý s vložkami slínovce 
(k�ída) R4 4 

 Hladina podzemní vody je v hloubce 4,8m.  

 Geologická stavba území je patrná z uvedené geologické mapy (Geologická mapa �R, 

M 1:50 000, list 24-12 Letovice), viz p�ílohy. 

3.1.6.3 Geotechnické vlastnosti hornin (s p�ihlédnutím k �SN 73 1001) 

Kvartérní sedimenty 

Navážka hlinitokamenitá je st�edn� ulehlá, t�ídy G4GMY. 

• Poisson�v sou�initel     � = 0,30 

• P�evodní sou�initel     � = 0,74 

• Objemová tíha     � = 19,0  kNm-3

• Modul p�etvárnosti     Edef = 60 MPa 

• Oedometrický modul p�etvárnosti   Eoed = 81 MPa 

• Efektivní soudržnost     cef = 0 kPa 

• Efektivní úhel vnit�ního t�ení    �ef = 30˚ 

Horniny k�ídy - turonu 

 Jedná se o horniny skalní t�ídy R4. 

• Poisson�v sou�initel     � = 0,25 

• Pevnost v prostém tlaku    �d = 10 MPa 

• Modul p�etvárnosti     Edef = 600 MPa 
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3.1.6.4 Inženýrsko-geologické zhodnocení 

 Stávající stanice je založena na k�ídových zv�tralých pískovcích, t.j. na hornin�

dostate�n� únosné a málo stla�itelné. Podzemní voda se zdržuje v hloubce 4,8 m. V rámci 

rekonstrukce stanice je uvažováno s vybudováním nového podchodu. Podchod pod železni�ní 

tratí bude hloubený ve zv�tralých pískovcích s p�ípadnými vložkami jílovce.  

V tomto p�ípad� je t�eba uvážit p�ítomnost podzemní vody. Zdivo podchodu je t�eba 

vybudovat z vodot�sného betonu s izolací. 

3.1.7 Železni�ní spodek 

3.1.7.1 T�leso trati 

Stanice je �áste�n� v mírném náspu a �áste�n� na terénu. Tra� ve stanici  

je ve stoupajícím sklonu. V blízkosti stanice protéká �eka Svitava. 

3.1.7.2 Odvodn�ní 

 P�i osobní prohlídce stanice bylo na letovickém zhlaví identifikováno odvodn�ní 

pomocí betonového žlabu, který vede po výpravní budovu na pravé stran� stanice ve sm�ru 

stani�ení. 

 Za p�ejezdem P6824 ve sm�ru na �eskou T�ebovou se nachází soustava trativodních 

šachet. 

3.1.7.3 Stavby železni�ního spodku 

Tabulka 16: Železni�ní mosty 

Stani�ení Délka Typ kolejového 
lože 

Dopl�ující informace 

[km] [m] 
213,559 12,8 pr�b�žné podchod pro chodce 
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Tabulka 17: Op�rné a zárubní zdi 

Stani�ení Délka Umíst�ní ve 
sm�ru stani�ní

Typ 
zdi 

Dopl�ující 
informace [km] [m] 

212,759 076 
53,0 vlevo op�rná výška � 5 m 

212,812 109 
212,800 467 

342,7 vpravo op�rná výška � 2,3 m
213,143 144 

3.1.7.4 Úrov�ová k�ížení

-P�ejezdy 

Ve stani�ení km 213,549 se nachází úrov�ový p�ejezd P6824 p�es 4 koleje, který je 

zabezpe�en sv�telným zabezpe�ovacím za�ízením se závorami. Jedná se o silnici 

�. 36311 mezi obcemi Brn�nec a B�ezová nad Svitavou. Konstrukce p�ejezdu je vytvo�ena 

panely Strail. P�ejezd je veden p�es hlavní koleje �. 1, 2 a p�edjízdné koleje �. 3 a 4.  

-P�echody pro chodce a cyklisty 

 Ve stanici se v km 213,209 nachází úrov�ový p�echod. Konstrukce p�echodu je 

vytvo�ena panely Strail. 

 V km 213,198 se nachází neve�ejná p�ístupová cesta pro zam�stnance  

s oprávn�ným vstupem do provozované dopravní cesty, který vede z nákladišt�  

na nástupišt� �. 3 p�es koleje 1, 3, 5 a 7 [9]. 

3.1.8 Nástupišt�

  

 Ve stanici jsou k dispozici t�i nástupišt�. Vn�jší nástupišt� �. 1 u koleje �. 4 v délce 

184 m s výškou nástupní hrany 250 mm nad spojnicí temen kolejnic a dv� úrov�ová 

nástupišt� �. 2 a 3 mezi kolejemi s výškou nástupní hrany 200 mm nad spojnicí temen 

kolejnic. Nástupišt� �. 2 leží u koleje �. 2, jeho délka je 223 m; nástupišt� �. 3 o délce 173 m 

leží u koleje �. 1.  
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Nástupišt� �. 1 je p�ístupné p�ímo od výpravní budovy, p�ístup na zbylá nástupišt� �. 2 

a 3 je pomocí úrov�ového p�echodu. Nástupišt� nespl�ují požadavky vyhlášky �. 398/2009 

Sb. pro p�ístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  

3.1.9 Skladišt� a rampy

 Ve stanici se u koleje �. 7 nachází zd�né skladišt� s rampou dl. 55m. Skladišt� není 

využíváno a jeho sou�asný stav je dezolátní.   
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3.2 Stávající stav v míst� navrhované zastávky 

3.2.1 Výb�r lokality 

Základním kritériem p�i výb�ru 

lokality pro umíst�ní nové zastávky, která by 

se nacházela blíže k centru m�sta,  bylo 

zajišt�ní snadného p�ístupu k nov�

vybudované zastávce pomocí stávající 

komunikace. Tomuto zadání odpovídají 3 

možné varianty umíst�ní. Dv� z nich se 

nachází u stejného úrov�ového p�ejezdu 

P6825 (varianta B1 a B2) v km 214,284  

a jedna u mimoúrov�ového k�ížení s místní 

komunikací (varianta B3) v km 214,996.  

 Pro dané varianty byly posouzeny 

prostorové podmínky z hlediska nárok�  

na vybudování nových vn�jších nástupiš�. 

Obrázek 2: Schéma možných variant umíst�ní zastávky [17] 

3.2.2 Sm�rové pom�ry 

V mezistani�ním úseku mezi žst. B�ezová nad Svitavou a žst. Svitavy je tra�  

�. 326A dvoukolejná,  navržená na rychlost 85 km.h-1. Sm�rové pom�ry a informace  

o hlavních kolejích byly získány z digitalizované jednotné železni�ní mapy dopln�né  

o informace z nákresného p�ehledu železni�ního svršku.  Následuje popis sm�rových pom�r�

pro jednotlivé varianty. 
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Tabulka 18: Sm�rové pom�ry varianty B1 - kolej �.1, 2 

Ozna�ení Stani�ení Popis 
ZO 214,008 244 R=8000m, 

D=0mmKO 214,064 639

ZP 214,209 379
klotoida

KP=ZO 214,289 376 

Ozna�ení Stani�ení Popis 
ko

le
j �

.2 ZÚ 214,008 244 p�ímá

ZP 214,209 206
klotoida

KP=ZO 214,289 514

Tabulka 19:Sm�rové pom�ry varianty B2 - kolej �.1, 2 

Ozna�ení Stani�ení Popis 

ko
le

j �
.1

KP=ZO 214,289 376 R=520m; 
D=84mmKO=ZP 214,380 083

KP 214,454 121 p�ímá

ZP 214,559 921 klotoida

Ozna�ení Stani�ení Popis 

ko
le

j �
.2

KP=ZO 214,289 514 R=524m; 
D=84mmKO=ZP 214,381 213

KP 214,455 537 p�ímá

ZP 214,561 483 klotoida

Tabulka 20:Sm�rové pom�ry varianty B3 - kolej �.1, 2 

Ozna�ení Stani�ení Popis 

ko
le

j �
.1

ZP 214,932 klotoida

KP=ZO 215,032 R=364m; 
D=135mmKO=ZP 215,108

KP 215,208 klotoida

KÚ 215,250 p�ímá

Ozna�ení Stani�ení Popis 

ko
le

j �
.2

ZP 214,930 klotoida

KP=ZO 215,031 R=368m; 
D=135mmKO=ZP 215,108

KP 215,209 klotoida

KÚ 215,250 p�ímá
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Sm�rové pom�ry pro variantu B3 byly získány pouze z nákresného p�ehledu 

železni�ního svršku. 

3.2.3 Osové vzdálenosti kolejí 

Osová vzdálenost kolejí je 4,0m.  

3.2.4 Sklonové pom�ry 

 Z hlediska sklonových pom�r� je navazující tra� stejn� jako celá stanice  

ve stoupání ve sm�ru stani�ení. Použitým výškovým systémem je Balt po vyrovnání (Bpv)  

a výšky jsou vztaženy k nivelet� koleje. Podrobn�jší popis sklonových pom�r� stávajícího 

stavu, pro jednotlivé varianty, je popsán v tabulkách níže. Informace  

o sklonovém �ešení byly získány primárn� z JŽM, dále ze Stani�ního �ádu železni�ní stanice 

B�ezová nad Svitavou a nákresného p�ehledu železni�ního svršku. 

Tabulka 21: Sklonové pom�ry varianty B1 

Ozna�ení
Stani�ení Délka Sklon 

Popis 
Výška LN 

[km] [m] [‰] [m Bpv] 

LN1 214,035 000
265 +5,48

Rv=13000m, tz=5,564m, 
yv=0,001m

381,945

LN2 214,300 000
Rv=7000m, tz=3,377m, 

yv=0,001m
383,397

Tabulka 22: Sklonové pom�ry varianty B2 

Ozna�ení
Stani�ení Délka Sklon 

Popis 
Výška LN 

[km] [m] [‰] [m Bpv] 

LN2 214,300 000
421 +6,44

Rv=7000m, tz=3,377m, 
yv=0,001m

383,397

LN3 214,271 000
Rv=13000m, tz=8,572m, 

yv=0,003m
386,11

Tabulka 23: Sklonové pom�ry varianty B3

Ozna�ení
Stani�ení Délka Sklon 

Popis 
Výška LN 

[km] [m] [‰] [m Bpv] 
LN5 215,069

460 +5,35
- -

LN6 215,529 - -



STÁVAJÍCÍ STAV - ZASTÁVKA 

26 

  

 Sklonové pom�ry pro variantu B3 byly získány pouze z nákresného p�ehledu 

železni�ního svršku. 

3.2.5 Železni�ní svršek 

 V tra�ových kolejích jsou kolejnice tvaru UIC60 s pružným bezpodkladnicovým 

upevn�ním W14 a betonové pražce B91S. Rozd�lení pražc� je ,,u“. V obou kolejích je z�ízena 

bezstyková kolej.  

3.2.6 Geotechnické pom�ry 

3.2.6.1 Použité podklady 

Pro zjišt�ní geotechnických pom�r� byly použity následující podklady: 

• Geologická mapa �SSR, mapa p�ed�tvrtohorních útvar�, M 1:200 000, list M-

33-XXIII �eská T�ebová 

• Geologická mapa �R, M 1:50 000, list 24-12 Letovice Archiv �GS - geofond 

Praha 

3.2.6.2 P�ehled geologických a hydrogeologických pom�r�

 P�edkvartérní podklad v zájmovém území tvo�í horniny mezozoika - k�ídy, zastoupené 

zde st�edním turonem - slínovci a pískovci. Uvedené horniny nevystupují až k povrchu území 

jako je tomu ve stanici.  

 V míst� projektované zastávky je podzemní voda vázaná na puklinové propustné 

nesoudržné sedimenty. V období pr�zkumných prací byla hladina podzemní vody ustálená 

v hloubce 1,0 m a je v hydrogeologické souvislosti s hladinou v koryt� �eky Svitavy. M�že 

tedy v závislosti na hladin� v �ece kolísat a vystoupit i výše. 
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Tabulka 24: P�ehledný geologický profil 

Mocnost vrstvy 
[m]

Typ horniny
Zat�íd�ní dle 
�SN 73 1001

Zat�íd�ní dle 
�SN 73 3050 
(Zemní práce)

0 - 0,8 Navážka hlinitokamenitá, st�edn� ulehlá G4GMY 4

0,8 - 4,4 Jíl pís�itý s ojedin�lými úlomky do � 3 cm, 
m�kké konzistence

F4CS 3

4,4 - 4,8 Hlinitý písek st�edn� až hrub� zrnitý, 
zvodnat�lý, st�edn� ulehlý

S4SM 2

4,8 - 6,8 Su� tvo�ená zv�tralým pískovcem 
ostrohranným � 2 cm, stmelený až ulehlý

G4GM 3

6,8 - 7,0 Pískovec jemn� zrnitý, zv�tralý (k�ída) R4 4

Geologická stavba území je patrná z uvedené geologické mapy (Geologická mapa �R, 

M 1:50 000, list 24-12 Letovice), viz p�ílohy. 

3.2.6.3 Geotechnické vlastnosti hornin ( s p�ihlédnutím k �SN 73 1001) 

Kvartérní sedimenty:  

Navážka hlinitokamenitá je st�edn� ulehlá, t�ídy G4GMY. 

• Poisson�v sou�initel     � = 0,30 

• P�evodní sou�initel     � = 0,74 

• Objemová tíha     � = 19,0  kNm-3

• Modul p�etvárnosti     Edef = 60 MPa 

• Oedometrický modul p�etvárnosti   Eoed = 81 MPa 

• Efektivní soudržnost     cef = 0 kPa 

• Efektivní úhel vnit�ního t�ení    �ef = 30˚ 

  

Jíl pís�itý m�kký je jemn� zrnitý, t�ídy F4CS. Jedná se o zeminu málo únosnou  

a stla�itelnou. 

• Poisson�v sou�initel     � = 0,35 
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• P�evodní sou�initel     � = 0,62 

• Objemová tíha     � = 18,5 kNm-3

• Modul p�etvárnosti     Edef = 4 MPa 

• Oedometrický modul p�etvárnosti   Eoed = 6,45 MPa 

• Totální soudržnost     cu = 30 kPa 

• Totální úhel vnit�ního t�ení    �u = 0˚ 

• Efektivní soudržnost     cef = 10 kPa 

• Efektivní úhel vnit�ního t�ení    �ef = 22˚ 

• Tabulková výpo�tová únosnost   Rdt = 80 kPa 

  

Hlinitý písek, st�edn� až hrub� zrnitý, st�edn� ulehlý, zvodnat�lý je t�ídy S4SM. 

• Poisson�v sou�initel     � = 0,30 

• P�evodní sou�initel     � = 0,74 

• Objemová tíha     � = 18 kNm-3

• Objemová tíha pod HPV    �' = 8 kNm-3

• Modul p�etvárnosti     Edef = 8 MPa 

• Oedometrický modul p�etvárnosti   Eoed = 10,81 MPa 

• Efektivní soudržnost     cef = 0 kPa 

• Efektivní úhel vnit�ního t�ení    �ef = 28˚ 

  

Su� tvo�ená zv�tralým pískovcem (až rozloženým), ulehlým až stmeleným je t�ídy 

G4GM. 

• Poisson�v sou�initel     � = 0,30 

• P�evodní sou�initel     � = 0,74 

• Objemová tíha     � = 19 kNm-3

• Modul p�etvárnosti     Edef = 9 MPa 

• Oedometrický modul p�etvárnosti   Eoed = 12,16 MPa 

• Efektivní soudržnost     cef = 0 kPa 

• Efektivní úhel vnit�ního t�ení    �ef = 35˚ 
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Horniny k�ídy - turonu 

 Jedná se o horniny skalní t�ídy R4. 

  

• Poisson�v sou�initel     � = 0,25 

• Pevnost v prostém tlaku    �d = 10 MPa 

• Modul p�etvárnosti     Edef = 600 MPa 

3.2.6.4 Inženýrsko-geologické zhodnocení 

 Projektovaná zastávka je v míst� základové p�dy málo únosné a stla�itelné. Tato 

skute�nost ovlivní návrh založení s uvážením p�ítomnosti podzemní vody v hloubce 1,0m.   

 Doporu�uje se: 

• Uvážit nahrazení �ásti málo únosné zeminy vrstvou hutn�ného pís�itého št�rku 

( Eoed � 40 MPa). 

• Stávající zárubní zdi lze posunout proti svahu tak, že po úsecích bude bourána 

a ihned po výkopu svahu stav�na nová. 

• Novou op�rnou ze
 (po rozší�ení z d�vodu umíst�ní nástupišt�) založit 

obdobn� jako celou konstrukci zastávky. Lze zvážit i založení hlubinné (na 

mikropilotách). 

3.2.7 Železni�ní spodek 

3.2.7.1 T�leso trati 

T�leso trati se p�evážn� nachází ve svahu a �áste�n� p�ímo na terénu. Tra�  

ve stanici i p�ilehlém úseku je ve stoupajícím sklonu a prochází údolím. V blízkosti trati 

protéká �eka Svitava, která tra� v n�kterých místech k�ižuje. 
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3.2.7.2 Odvodn�ní

Odvodn�ní v míst� nové zastávky (varianta B1 a B2) je provedeno pomocí betonového 

žlabu umíst�ného vpravo od trati ve sm�ru stani�ení. Betonový žlab vede  

po železni�ní p�ejezd P6825 a následn� za p�ejezdem od propustku, do kterého je sveden.  

3.2.7.3 Stavby železni�ního spodku 

Tabulka 25: Železni�ní mosty 

Stani�ení Délka Typ kolejového 
lože

Dopl�ující informace
[km] [m]

213,955 41,1 pr�b�žné
most p�es �eku Svitavu a místní 

ú�elovou komunikaci
214,043 11,5 pr�b�žné podchod pro chodce

Tabulka 26: Propustky 

Stani�ení Délka

[km] [m]

214,290 12,3

214,707 12,0

Tabulka 27: Op�rné a zárubní zdi 

Stani�ení Délka Umíst�ní ve 
sm�ru stani�ní

Typ zdi
[km] [m]

214,08358
216,6 vlevo zárubní

214,30021

214,3287
204,2 vlevo zárubní

214,5329

214,48893
67,2 vpravo op�rná

214,55617

3.2.7.4 Úrov�ová k�ížení

-P�ejezdy 

 Ve stani�ení km 214,284 se nachází úrov�ový p�ejezd P6825, který je zabezpe�en 

sv�telným zabezpe�ovacím za�ízením se závorami. Konstrukce p�ejezdu je vytvo�ena panely 

Strail. P�ejezd je veden p�es hlavní koleje �. 1 a 2. 
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4. �EŠENÍ Z DOPRAVNÍHO HLEDISKA 

4.1 Stávající stav 

4.1.1 Žst. B�ezová nad Svitavou 

4.1.1.1 Základní informace 

 B�ezová nad Svitavou je m�sto v Pardubickém kraji v okrese Svitavy.  

V sou�asné dob� má katastrální vým�ru 1270 hektar� a 1456 obyvatel. M�stem protéká �eka 

Svitava, která zde z�ásti tvo�í p�vodní hranici �ech a Moravy [15].  

 Žst. B�ezová nad Svitavou je pásmovou železni�ní stanicí ležící na celostátní trati  

�. 326, na které se nachází 11 železni�ních stanic a 16 zastávek [10].    

 Osobní doprava na trati je zajiš�ována p�evážn� dopravcem �eské dráhy, a.s., nov�

(od 11.12.2016) [16] také soukromým dopravcem RegioJet, a.s. Nákladní doprava je 

provozována více dopravci. 

4.1.1.2 Vlaková spojení  

 Vlaky osobní p�epravy využívají ve stanici koleje �. 1, 2, 3 a 4, kde jsou k dispozici t�i 

úrov�ová nástupišt�. Ve stanici zastavují všechny osobní vlaky a rychlíky. 

 Pro osobní vlaky na trati Brno hl. nádraží - B�ezová nad Svitavou je žst. B�ezová nad 

Svitavou výchozí, pop�. kone�nou stanicí, tyto vlaky využívají vn�jší nástupišt�  

u koleje �. 4 u výpravní budovy. Jedná se o 8 vlak� v pracovní dny a soboty. V žst. B�ezová 

nad Svitavou vy�kávají 35 minut a vrací se zp�t. Rychlíky a sp�šné vlaky, které pouze 

zastavují využívají úrov�ová nástupišt� u hlavních kolejí. Ve stanici zastavují p�ibližn� každé  

2 hodiny a stráví zde 1 minutu. Stanice je též využívána pro vlaková spojení z Letovic 

sm�rem �eská T�ebová.  

 Pro nákladní dopravu jsou využívány hlavní koleje. Kolej �. 5 lze využít jako 

odstavnou.  P�ehled dopravní obslužnosti v žst. B�ezová nad Svitavou z hlediska vlakových, 

autobusových spojení a jejich kombinace, viz tabulky níže.  
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Tabulka 28: Orienta�ní po�ty vlakových spojení zastavujících a projížd�jících žst. B�ezová n. 

Svitavou pro rok 2016 v pracovní dny

Sm�r 
Druh vlaku 

Zastavující Projížd�jící 
Os Sp R EC, EN, EX RJ RegioJet 

Brno - Praha - 
- 

7(7) 11(10) 8(9) 8(3) 
Brno - B�ezová n.S. 8(9)

- - �eská T�ebová- Letovice 3(3)
�eská T�ebová - Letovice - 

Brno 4(4) 4(3)
�ísla v závorkách ozna�ují po�ty vlak� v opa�ném sm�ru. 

Celkem v žst. B�ezová nad Svitavou v pracovní den zastavuje 26 vlakových spoj�, 

jedná se o osobní a sp�šné vlaky a rychlíky. O sobotách a ned�léch ve stanici zastavuje 

p�ibližn� 18 vlak�. Ve sm�ru na �eskou T�ebovou stanicí projíždí 27 vlak� a ve sm�ru  

na Brno 22 vlak�.  

 Pr�m�rný obrat cestujících v žst. B�ezová nad Svitavou ze s�ítacích kampaní  

v srpnu a �íjnu 2016 je uveden v následující tabulce (informace byly získány od �eské dráhy, 

a.s., Generální �editelství). 

Tabulka 29: Pr�m�rný denní obrat cestujících v žst. B�ezová nad Svitavou 

Ø Po-Pá Ø So-Ne

Srpen 2016 379 315 
	íjen 2016 370 254 

4.1.1.3 Návaznost hromadné dopravy

Okolní obce, které mají zastávku nebo stanici na trati Brno - �eská T�ebová, jsou   

z B�ezové nad Svitavou dostupné také pomocí autobusových linek. Po�ty autobusových spoj�

do vybraných m�st viz tabulka níže. 
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Tabulka 30: Dostupnost B�ezové n. Svitavou z hlediska po�tu autobusových spojení 

Sm�r Po�et (autobusy/den)

B�ezová n. S. - Brno 13(13) 
B�ezová n. S.               

- Letovice 
14(13) 

B�ezová n.S. - Svitavy 21(22) 
�ísla v závorkách ozna�ují po�ty autobus. spojení v opa�ném sm�ru. 

  

Možnosti osobní p�epravy za využití hromadné dopravy do vybraných m�st, konkrétn�

se jedná o m�sta Brno, Letovice, �eská T�ebová a Svitavy, jsou nejlépe patrné  

z následující tabulky.  

Tabulka 31: Dostupnost B�ezové n. S. z hlediska po�tu spojení hromadné dopravy za den

Sm�r vlak autobus vlak + autobus p�estup

B�ezová n.S. - Brno 19(21) 5(5) 3(3) Letovice
B�ezová n.S. - Svitavy 16(16) 21(21) - 
B�ezová n.S. - �eská 

T�ebová 16(15) 1(1) 2(1) Svitavy
B�eová n. S. - Letovice 22(22) 15(16) - 

�ísla v závorkách ozna�ují po�ty spojení v opa�ném 
sm�ru. 

  

  

Z tabulky je patrné, že dostupnost významných železni�ních uzl� Brno  

a �eská T�ebová je výrazn� lépe zajišt�na pomocí železni�ní dopravy.  Oproti tomu doprava 

do mén� vzdálených m�st (Svitavy a Letovice) je pro vlakovou a autobusovou dopravu 

srovnatelná. Kombinace dopravy je do t�chto m�st ojedin�lá. 

 Informace byly zjišt�ny pro pracovní den, kdy se p�edpokládá vyšší po�et cestujících. 

  

4.1.1.4  Využitelnost žst. B�ezové nad Svitavou okolními vesnicemi 

Železni�ní stanice  B�ezová nad Svitavou je krom� obyvatel samotného m�sta, taktéž 

využívána i cestujícími z okolních vesnic. Jedná se p�edevším o obec Brn�nec, p�íp. 

Moravskou Chrástovou.  
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- Moravská Chrástová  

 V obci Moravská Chrástová se nachází železni�ní zastávka. Zastávka Moravská 

Chrástová leží v km 212,000 mezi stanicemi Letovice a B�ezová nad Svitavou, ve vzdálenosti 

cca 1,4 km od žst. B�ezové nad Svitavou. V zastávce se nacházejí 2 nástupišt�, která jsou 

p�ístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu  a orientace, z komunikace II. t�ídy 

šikmou rampou od p�ejezdu P6823 v km 212,004. �ekárna v zastávce Moravská Chrástová 

není bezbariérov� p�ístupná  [9]. 

 Dostupnost vybraných m�st z Moravské Chrástové je znázorn�na v následující 

tabulce. 

Obrázek 3: Orienta�ní mapka Moravské Chrástové [17] 

Tabulka 32: Dostupnost Moravské Chrástové z hlediska po�tu spojení hromadné dopravy za 

den 

Sm�r

vlak/den
autobus

/den

vlak + autobus / den

p�ímý 
spoj

p�estup     
v Letovicích

p�estup               
v B�ezové 

n.S.

p�estup     
 v 

Letovicích
p�estup               

v B�ezové n.S.

Mor. Chrástová -Brno 11(10) 4(3) -(6) 6(5) 4(7) 2(2)

Mor. Chrástová - Svitavy 6(7) -(3) 6(2) 14(12) 8(6) 1(-)
�ísla v závorkách ozna�ující po�ty spojení v opa�ném sm�ru. 
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 Z tabulky je patrná využitelnost žst. B�ezová nad Svitavou, která se tak pro tyto spoje 

stává p�estupní stanicí.  

- Brn�nec 

  Jedná se o obec nacházející se v okrese Svitavy s 1305 obyvatel [19]. Obec Brn�nec 

je z B�ezové nad Svitavou dostupná autobusovými spoji, p�íp. p�šky. Na trati Brn�nec - 

B�ezová nad Svitavou a obrácen� denn� projede 37 autobusových spoj�  

v pracovní dny a 9 spoj� o sobotách a ned�lích. 

 Složení cestujících na trati Brno hl. nádraží - B�ezová nad Svitavou je p�ibližn� 1:1 

pro B�ezovou nad Svitavou a Brn�nec (informace získány na základ� osobní konzultace  

se zástupcem IDS JMK, a.s.). 

4.2 Nový stav 

4.2.1 Žst. B�ezová nad Svitavou (A) 

4.2.1.1 Varianta A1 

 Základní myšlenkou rekonstrukce stanice bylo navržení ostrovního nástupišt�, �ímž 

dojde ke zrušení stávající koleje �.1,  a ponechání vn�jšího nástupišt� u výpravní budovy.  

K dispozici tak budou 3 nástupní hrany stejn� jako ve stávajícím stavu.  

 Nástupní hrany ostrovního nástupišt�, umíst�ného mezi hlavními kolejemi  

�.1 a 2,  budou sloužit pro zastavování projížd�jících vlak�. P�ístup na nástupišt� bude �ešen 

podchodem, tak aby byl zajišt�n mimoúrov�ový p�ístup cestujících pro možnost  zavedení 

DOZ. Podchod bude pr�chozí na druhou stranu stanice pro snadn�jší p�ístup cestujících, 

p�edevším z obce Brn�nec. Vn�jší nástupišt� bude sloužit pro zastavování  

a vy�kávání osobních vlak� na trati Brno hl.n. - B�ezová nad Svitavou, pro kterou je žst. 

B�ezová nad Svitavou koncovou resp. výchozí stanicí. Vložením ostrovního nástupišt� dojde 

ke zrušení jedné manipula�ní koleje, �ímž z�stane zachována pouze manipula�ní kolej  

u rampy.  
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Obrázek 4: Zjednodušené schéma varianty A1 

4.2.1.2 Varianta A2 

 Letovické zhlaví a �ešení nástupiš� v�etn� podchodu je shodné s variantou A1. Zm�na 

ve svitavském zhlaví spo�ívá v demolici ubytovny ležící mezi stávajícími kolejemi 3a a 7, 

�ímž dojde ke zv�tšení užite�né délky koleje �. 3 oprati variant� A1 na více n�ž dvojnásobek 

(449 m). Obecný požadavek na užite�nou délku kolejí 750m pro nejdelší nákladní vlak není 

možné splnit z d�vodu umíst�ní úrov�ového p�ejezdu P6824.  

 Ve výjime�ných p�ípadech by bylo možné využít celou délku koleje (v�etn� p�ejezdu 

P6824 a výhybky �.10), která �iní 705 m a umožnit stání dlouhého nákladního vlaku  

ve stanici. V této dob� by byl p�ejezd pro automobilovou a autobusovou dopravu uzav�en.  

Obrázek 5: Zjednodušené schéma varianty A2  
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4.2.1.3 P�ejezd P6824 

Jedná se o úrov�ový železni�ní p�ejezd p�es 4 koleje, který je zabezpe�en sv�telným 

zabezpe�ovacím za�ízením se závorami. Sou�ástí diplomové práce bylo prov��it jeho možné 

zrušení. Zrušení p�ejezdu by významn� prodloužilo užite�né délky kolejí a zvýšilo bezpe�nost 

provozu. 

 P�ejezd zajiš�uje p�íjezd k �OV a do obce Brn�nec. Zrušením p�ejezdu by byla 

obslužnost dot�eného území zajišt�na i nadále, avšak po delších p�ístupových a p�íjezdových 

cestách. P�ejezd je využíván i místní autobusovou linkou. Dopravní moment na p�ejezdu je 

52000 voz.rok-1[8]. Pro jeho využitelnost silni�ní dopravou p�ejezd nebude navržen  

na zrušení. 

4.2.2 Zastávka B�ezová nad Svitavou (B)  

 Základní myšlenkou je posunutí nástupiš� blíže centru m�sta a zkrácení docházkových 

vzdáleností pro cestující. Pro všechny varianty je uvažováno s umíst�ním vn�jších nástupiš�  

u hlavních kolejí. Navržená délka nástupiš� je 240m, která odpovídá délce nejdelšího vlaku 

osobní dopravy na trati.  

 V rámci této varianty dojde ke zrušení stávajících nástupiš� v míst� stávající stanice 

B�ezová nad Svitavou. Žst. B�ezová nad Svitavou by byla pro cestující zrušena a m�la pouze 

dopravní funkci. Cestujícími by byla využívána pouze nov� vybudovaná zastávka.

 Nevýhoda tohoto �ešení se projevuje u osobních vlak� kon�ících v žst. B�ezová nad 

Svitavou, které by musely jet nejd�íve k odsunutému nástupišti, vrátit se na p�edjízdnou kolej 

ve stávající stanici, po�kat a následn� op�t najet k nástupišti, �ímž by se snížila propustnost 

trati. Vytipovány byly t�i lokality pro umíst�ní nové zastávky. Umíst�ní zastávek bylo voleno 

s ohledem na p�ístup na nástupišt�. 

4.2.2.1 Varianta B1 

 Jedná se o nejmén� vzdálenou variantu, která leží na záhlaví stanice. Bezbariérový 

p�ístup je zajišt�n od železni�ního p�ejezdu P6825, který je zabezpe�en sv�telným 

zabezpe�ovacím za�ízením. P�ístup na nástupišt� je také možný pomocí schodišt� umíst�ného 



�EŠENÍ Z DOPRAVNÍHO HLEDISKA  

38 

u železni�ního mostu v km 214,043 na za�átku nástupišt�.Výhodou této varianty je snadný  

a rychlý p�ístup do centra m�sta (cca 2 minuty od železni�ního p�ejezdu). Koleje  

u nástupiš� jsou �áste�n� ve sm�rové p�ímé a �áste�n� v p�echodnici. Nejv�tší hodnota 

p�evýšení koleje u nástupišt� je 38,5 mm.    

 Nevýhodou této varianty je nutnost posunutí zárubní zdí nacházejících se vlevo  

ve sm�ru stani�ení. Další nevýhodou je nutnost rozší�ení železni�ního mostu  

v km 214,043. 

4.2.2.2 Varianta B2 

Tato varianta je shodn� jako varianta B1 p�ístupná od železni�ního p�ejezdu P6825  

v km 214,284. Železni�ní p�ejezd, který by zajistil bezpe�ný p�ístup cestujících je 

zabezpe�ený sv�telným zabezpe�ovacím za�ízením. Nejv�tší výhodou této varianty je jako  

u varianty B1 p�ístup do centra m�sta.  

 Ve vybraném úseku jsou koleje ve sm�rovém oblouku s p�evýšením. P�evýšení  

v oblouku je 84 mm. Hodnota p�evýšení koleje u nástupní hrany u nov� z�izovaného 

nástupišt� má být do 60 mm a nesmí p�ekro�it 110 mm [22].  

 Nevýhodou této varianty je nutnost posunutí zárubní zdi nacházející se vlevo 

ve sm�ru stani�ení. Další nevýhodou je nutnost posunutí op�rné zdi vpravo ve sm�ru 

stani�ení. Nástupišt� zasahuje p�ibližn� do poloviny této zdi.  

Obrázek 6: Schematické umíst�ní variant B1 a B2 [17] 
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4.2.2.2 Varianta B3 

 Jedná se o variantu umíst�ní nové železni�ní zastávky nejvzdálen�ji od stanice. 

Výhodou této varianty je možnost mimoúrov�ového p�ístupu – zastávka by se nacházela  

u železni�ního mostu.  

 Její nevýhodou je umíst�ní protihlukové st�ny, což znemož�uje bez posunu této zdi 

umíst�ní nástupišt�. Zastávka by se nacházela v oblouku s p�evýšením 135 mm, což 

nevyhovuje normové hodnot�. Další nevýhodou je pom�rn� velká vzdálenost od obce 

Brn�nec. Z t�chto d�vod� tato varianta nebyla dále rozpracována.   

4.2.3 Kombinace žst. B�ezové nad Svitavou a zastávky (C) 

V této variant� byla navržena odsunutá vn�jší nástupišt� na záhlaví stanice (viz 

zastávka varianta B1) u železni�ního p�ejezdu P6825, která by byla využívána osobními, 

sp�šnými vlaky i rychlíky a ponechání vn�jšího nástupišt� ve stanici u koleje �. 4 u výpravní 

budovy, které by sloužilo pro vlaky kon�ící/za�ínající v žst. B�ezová nad Svitavou. Tím se 

odstraní nevýhoda p�edešlé varianty se zastávkou. Úrov�ová nástupišt� u hlavních kolejí  

ve stanici budou zrušena. Výhodou této varianty je minimální zásah do stávající stanice.  

Obrázek 7: Zjednodušené schéma varianty 3 
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5. VÝB�R VARIANT 

Pro výb�r z jednotlivých variant bylo zvoleno n�kolik kritérií, charakterizujících tyto 

varianty. Kritéria byla vy�íslena a byla zhodnocena  na základ� jejich výhodnost v rámci 

jednotlivých variant. 

5.1 Žst. B�ezová nad Svitavou (A) 

Tabulka 33: Hodnocení variant A - žst. B�ezová nad 

A. rekonstrukce stanice

Kritéria
A1 A2

po�et hodnocení po�et hodnocení

Technické �ešení

Zrušené koleje 1 - 1 -

P�eložka koleje 1 - 1 -

Sm�rová a výšková úprava koleje 647 m - 661 m -

Po�et nových výhybek 4 - 4 -

Po�et nástupních hran 3 - 3 -

Schodišt� a výtahy 3 - 3 -

Podchod 1 - 1 -

Trubní vedení (po�et šachet) 25 - 24 -

Posun op�rné zdi 0 - 0 -

Demolice objekt� 0 1 350 m² 0

Dopravn�-technologické �ešení

Po�et dopravních kolejí 4 - 4 -

Max. délka dopravní koleje �.3 272 0 705 (449) 1

Možnost zrušení p�ejezdu P6824 0 - 0 -

Celkem 1 1

 Pozn.: Hodnocení: stupnice 0 (nejhorší) - 1 (nejlepší); - srovnatelné 

 Zásahy do kolejišt� jsou v obou variantách srovnatelné. Výhodou varianty A2 oproti 

variant� A1 je užite�ná délka dopravní koleje �. 3, která je tém�� dvojnásobná.  

Ve výjime�ných p�ípadech lze dosáhnout max. využitelné délky 705 m. Nevýhodou této 

varianty je nutnost demolice stávající nevyužívané ubytovny, p�esto byla varianta A2 pro své 

dopravn�-technologické �ešení vybrána jako výhodn�jší. Varianta A2 je dále blíže 

rozpracována. 
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5.2 Zastávka B�ezová nad Svitavou (B)

Tabulka 34: Hodnocení variant B - zastávka B�ezová nad Svitavou 

B. vybudování nové zastávky 

Kritéria 
B1 B2 

po�et hodnocení po�et hodnocení
Technické �ešení 

Sm�rová a výšková úprava koleje 480 m - 480 m - 
Konstrukce nástupišt� 2 - 2 - 
Posun zárubní zdi 187 m 0,5 240 m 0 
Posun op�rné zdi 0 1 48 m 0 
Rozší�ení železni�ního mostu 1 0 0 1 
Rampy 2 - 2 - 
Schodišt� 2 1 0 0 

Max. p�evýšení u nástupní hrany 38,5 mm 1 84 mm 0 
Dopravní obslužnost území 

Vzdálenost od centra m�sta 500 m - 500 m - 

Celkem 3,5 1

 Pozn.: Hodnocení: stupnice 0 (nejhorší) - 1 (nejlepší); - srovnatelné 

 Varianta B1 (varianta umíst�ná  na záhlaví žst. B�ezová nad Svitavou) z hodnocení 

vyšla lépe p�edevším proto, že ve variant� B2 je nutné posunutí i op�rné zdi. Další výhodou 

varianty B1 je umíst�ní nástupiš� p�evážn� v p�ímé a možnost p�ístupu na nástupišt� z obou 

stran, který zkrátí docházkovou vzdálenost pro cestující z obce Brn�nec.  

 Pro lepší hodnocení varianty B1 byla tato varianta vybrána do varianty C, která 

kombinuje železni�ní stanici a zastávku B�ezová nad Svitavou. 
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6. NOVÝ STAV

6.1 Žst. B�ezová nad Svitavou (A2) 

6.1.1 Sm�rové pom�ry 

 Za�átek rekonstruovaného úseku na letovickém zhlaví  v km 212,811 413 navazuje 

p�ímou na dvojitou kolejovou spojku, která z�stane zachována.  Následuje kolejové S  

o polom�rech 2000m navržené na stávající tra�ovou rychlost 85 km.h-1 pro zv�tšení osové 

vzdálenosti kolejí z d�vodu vložení ostrovního nástupišt�. Konec úseku na svitavském zhlaví 

je v koleji �. 1, kde se obloukem o polom�ru 370m napojuje na p�ímou v km 213,557 842, což 

odpovídá p�vodnímu stani�ení 213,557 066.  

 Ve stanici bude zrušena kolej �. 1, místo které je navrženo ostrovní nástupišt�,  

z toho  d�vodu bude jedna ze dvou manipula�ních kolejích (stávající kolej �. 5) �ešena jako 

kolej dopravní (kolej �.3). 

 Do sudých kolejí bude zasahováno minimáln�, pouze v míst� nových nástupiš� bude 

provedena sm�rová a výšková úprava (SVÚ) kolejí �. 2 a 4 pro dodržení vzdálenosti nástupní 

hrany sm�rov� i výškov�. V koleji �. 3 (�. 5) bude provedena SVÚ. Pouze SVÚ bude 

provedena i v hlavní koleji �. 1 od stani�ení 213,545 040 (p�ed p�ejezdem P6824) po konec 

úseku v km 213,557 842 z d�vodu navázání na stávající stav. Cílem rekonstrukce bylo 

minimalizovat nutné zásahy do kolejišt� a nezasahovat do konstrukce stávajícího p�ejezdu.  

Manipula�ní kolej �. 5 (�. 7) bude zapojena do rekonstruovaného úseku novými sm�rovými 

oblouky, jinak do koleje nebude zasahováno. 

 Stávající rychlost v hlavních kolejích 85 km.h-1 bude zachována. Se zm�nou 

manipula�ní koleje �. 5 na dopravní kolej �. 3 dojde ke zvýšení rychlosti v koleji  

na 50 km.h-1.  V manipula�ní koleji �. 5 (�. 7) z�stane rychlost 40 km.h-1 zachována.  

 Nov� navržené výhybky jsou  pom�rové soustavy. Podrobn�jší informace  

o výhybkách a sm�rových obloucích jsou uvedeny v tabulkách níže.  

 Vle�ka Vitka je do stanice zaúst�na pomocí výhybky �. 8 do koleje �. 5 (�. 7).  

Z d�vodu neprovozování vle�ky je doporu�ena na zrušení, �ímž by došlo také ke zrušení 

výhybky �. 8 v koleji �. 5 (�. 7).    

 Podrobn�ji jsou jednotlivé koleje popsány níže.  
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P�ehled ozna�ených kolejí v novém stavu: 

�íslo charakteristika  rychlost  užite�ná délka 
koleje koleje        [km.h-1]               [m]              

1  dopravní, hlavní 85   646 

1a  dopravní, hlavní 85   140 

2a  dopravní, hlavní 85   514 

2b  dopravní, hlavní 85   161 

3a  dopravní, p�edjízdná 50   449 

3b  dopravní, p�edjízdná 50   153 

3c  dopravní, p�edjízdná 40   78 

4  dopravní, p�edjízdná 60   514 

4a  dopravní, p�edjízdná 60   117 

4b  dopravní, p�edjízdná 60   41 

5  manipula�ní 40   416 

 Pozn.: Užite�ná délka nových kolejí je uvažována mezi námezníky, nebo� umíst�ní 

náv�stidel není sou�ástí práce. 

Tabulka 35: Nov� navrhované výhybky 

�. Druh Svršek Úhel
Polom�r 

[m]
Transformace Typ Sm�r P�. Pr.

Stani�ení ZV 
[km]

5 Obl-j 60 1:12 500 (2000,000/399,827) I L l b 212,832 662
7 J 49 1:9 300 L l b 212,885 360

8 J 49 1:9 300 L p b 212,966 660

10 J 49 1:9 300 L p b 213,395 937
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Tabulka 36: Sm�rové oblouky v novém stavu 

�.o.
R V D I �s do n1 T1 Lk1 n2 T2 Lk2 

[m] [km.h-1] [mm] [mm] [g] [m] [V] [m] [m] [V] [m] [m]

vl. 300 40 0 63 6,6333 31,259 10,00 15,643 0 10,00 15,643 0

1,1 2000 85 0 43 1,4200 44,610 10,00 22,306 0 10,00 22,306 0

3,1 300 50 0 99 6,6444 31,311 10,00 15,670 0 10,00 15,670 0

1,2 2000 85 0 43 2,7738 87,142 10,00 43,578 0 10,00 43,578 0

5,1 300 40 0 63 6,6179 31,181 10,00 15,605 0 10,00 15,605 0

5,2 300 40 0 63 10,5500 49,716 10,00 24,915 0 10,00 24,915 0

1,3 370 85 146 85 28,9885 51,899 9,19 143,366 114,116 9,59 145,279 119,062

3,2 300 50 0 99 3,5053 16,518 10,00 8,261 0 10,00 8,261 0

3,3 300 50 0 99 18,4774 87,073 10,00 43,845 0 10,00 43,845 0

Pozn.: Všechna stani�ení jsou vztažena ke koleji �. 1. vl. - napojení vle�ky. 

Tabulka 37: Sm�rové pom�ry koleje �.1, V=85 km.h-1 

Ozna�ení Stani�ení 
[km]

Ozna�ení
Stani�ení 

[km]
Druh

Délka 
[m]

Popis

ZÚ=ZV3 212,811413 ZV5 212,832663 p�ímá 21,250

ZV5 212,832663 KV5=ZO1,1 212,875456 výhybka 42,793
Obl-j60-1:12-

500(2000,000/399,827)-
I,L,l,b; hlavní v�tev

KV5=ZO1,1 212,875456 KO1,1 212,918866
levostranný 

oblouk
43,410

R=2000 m; V=85 km/h;    
D=0 mm; I=43 mm; 

�s=1,4200 g; do=44,610 m
KO1,1 212,918866 ZO1,2 212,941721 p�ímá 22,855

ZO1,2 212,941721 KO1,2 213,028863
pravostranný 

oblouk
87,142

R=2000 m; V=85 km/h; 
D=0 mm; I=43 mm; 

�s=2,7738 g; do=87,142 m
KO1,2 213,028863 ZP1,3 213,272765 p�ímá 243,902

ZP1,3 213,272765 ZO1,3 213,386881 p�echodnice 114,116
n=9,19 V; Lk=114,116 m; 

A=205; m=1,465 m; 
T=143,366 m; klotoida

ZO1,3 213,386881 KO1,3 213,438780
pravostranný 

oblouk
51,899

R=370 m; V=85 km/h; 
D=146 mm; I=85 mm; 

�s=28,9885 g; do=51,899 m

KO1,3 213,438781 KP1,3=KÚ 213,557842 p�echodnice 119,062
n=9,59 V; Lk=119,062 m; 

A=210; m=1,595 m; 
T=145,279 m; klotoida



NOVÝ STAV - VARIANTA A2  

45 

Tabulka 38: Sm�rové pom�ry koleje �.3a, V=50 km.h-1 

Ozna�ení  Stani�ení 
[km]

Ozna�ení
Stani�ení 

[km]
Druh

Délka 
[m]

Popis

ZÚ=ZV5 212,832663 KV5 212,875456 výhybka 42,793
Obl-j60-1:12-

500(2000,000/399,827)-
I,L,l,b; vedlejší v�tev

KV5 212,875456 ZV7 212,885360 p�ímá 10,000

ZV7 212,885360 KV7 212,918574 výhybka 33,231
J49-1:9-300,L,l,b; p�ímá 

v�tev
KV7 212,918574 ZO3,1 212,928814 p�ímá 10,258

ZO3,1 212,928814 KO3,1 212,960056
pravostranný 

oblouk
31,311

R=300 m; V=50 km/h; D=0 
mm; I=99 mm; �s=6,6444 g; 

do=31,311 m
KO3,1 212,960056 ZO3,2 213,347119 p�ímá 387,642

ZO3,2 213,347119 KO3,2=KV10 213,363415
pravostranný 

oblouk
16,518

R=300 m; V=50 km/h; D=0 
mm; I=99 mm; �s=3,5053 g; 

do=16,518 m

KO3,2=KV10 213,363415 ZV10=ZO3,3 213,395937 výhybka 33,231
J49-1:9-300,L,p,b; odbo�ná 

v�tev

Tabulka 39: Sm�rové pom�ry koleje �.3b, V=50 km.h-1

Ozna�ení  Stani�ení 
[km]

Ozna�ení
Stani�ení 

[km]
Druh

Délka 
[m]

Popis

ZV10=ZO3,3 213,395937 KO3,3 213,481302
pravostranný 

oblouk
87,073

R=300 m; V=50 km/h; D=0 mm; 
I=99 mm; �s=18,4774 g; 

do=87,073 m
KO3,3 213,481302 KÚ 213,492245 p�ímá 11,070

Tabulka 40: Sm�rové pom�ry koleje �.5, V=40 km.h-1

Ozna�ení Stani�ení 
[km]

Ozna�ení
Stani�ení 

[km]
Druh

Délka 
[m]

Popis

ZÚ=ZV7 212,885360 KV7 212,918574 výhybka 33,231
J49-1:9-300,L,l,b; odbo�ná 

v�tev
KV7 212,918574 KV8 212,938871 p�ímá

KV8 212,933871 ZV8=ZO5,1 212,966660 výhybka 33,231
J49-1:9-300,L,p,b; odbo�ná 

v�tev

ZV8=ZO5,1 212,966660 KO5,1 212,997600
pravostranný 

oblouk
31,181

R=300 m; V=40 km/h; D=0 
mm; I=63 mm; �s=6,6169 g; 

do=31,181 m
KO5,1 212,997600 ZO5,2 213,290879 p�ímá 293,557

ZO5,2 213,290879 KO5,2 213,339839
pravostranný 

oblouk
49,716

R=300 m; V=40 km/h; D=0 
mm; I=63 mm; �s=10,5500 g; 

do=49,716 m
KO5,2 213,339839 KV10 213,363415 p�ímá 24,124

KV10 213,3636415 ZV10=KÚ 213,395937 výhybka 33,231
J49-1:9-300,L,p,b; p�ímá 

v�tev
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Tabulka 41: Sm�rové pom�ry koleje vle�ky, V=40 km.h-1

Ozna�ení Stani�ení 
[km]

Ozna�ení
Stani�ení 

[km]
Druh

Délka 
[m]

Popis

ZÚ=ZO 212,830939 KO 212,622340
levostranný 

oblouk
31,259

R=300 m; V=40 km/h; D=0 mm; 
I=63 mm; �s=6,6333 g; 

do=31,259 m
KO 212,622340 KV8 212,938871 p�ímá 71,375

KV8 212,938871 ZV8 212,966660 výhybka 33,231 J49-1:9-300,L,p,b; p�ímá v�tev

6.1.2 Osové vzdálenosti 

 Zv�tšení osové vzdálenosti mezi hlavními kolejemi bylo provedeno pomocí 

kolejového S, které je �ešeno pomocí oblouk� o polom�ru 2000 m s 22,855 m dlouhou 

mezip�ímou. Osové vzdálenosti kolejí jsou uvedeny v tabulce �. 39. 

Tabulka 42: Osové vzdálenosti kolejí žst. B�ezová nad Svitavou - navržený stav 

�ísla 
kolejí 

Osová 
vzdálenost 

[m] 

1-2 9,55 
1-3 4,75 
2-4 4,75 
3-5 9,39 

6.1.3 Sklonové pom�ry 

 Použitým výškovým systémem je Balt po vyrovnání (Bpv) a výšky kolejí jsou 

vztaženy k nivelet� TK. Na za�átku a konci úseku jsou nivelety jednotlivých  kolejí napojeny 

na stávající stav. P�i návrhu sklonového �ešení bylo snahou se co nejvíce p�iblížit výškovému 

�ešení stávajícího stavu. 

 Sklonové pom�ry koleje �. 1 jsou navrženy tak,aby výška nivelety TK v p�í�ném �ezu 

odpovídala výšce v koleji �. 2. Poloha lom� sklon� a sklon nivelety v koleji �. 3 a 5 jsou 

rozdílné oproti koleji �. 1, což vyplývá ze sklonového �ešení stávajícího stavu a pot�eby 

napojení se na stávající stav. Podrobn�jší popis sklonových pom�r� nového stavu  je popsán  

v následujících tabulkách. 
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Tabulka 43: Sklonové pom�ry nového stavu - kolej �.1 

Ozna�ení Stani�ení 
[km] 

Délka 
[m] 

Sklon 
[‰] 

Popis Výška LN 
[m.n.m.] 

ZÚ 212,811413
138,587 +4,84 Rv=5000m; tz=7,600m; 

yv=0,006m 

376,413 

LN1 212,950000 377,084 

321,291 +1,80

LN2 213,271291 Rv=5000m; tz=6,754m; 
yv=0,005m 

377,662 

286,551 +4,50
KÚ 213,557842 378,952 

Tabulka 44: Sklonové pom�ry nového stavu - kolej �.3 

Ozna�ení Stani�ení 
[km] 

Délka 
[m] 

Sklon 
[‰] 

Popis Výška LN 
[m.n.m.] 

LN1 212,950000
119,061 +4,84 Rv=5000m; tz=7,600m; 

yv=0,006m 
377,084 

367,671 +1,80
LN2 213,317671

Rv=5000m; tz=7,571m; 
yv=0,006m 

377,746 
174,574 +4,83

Tabulka 45: Sklonové pom�ry nového stavu - kolej �.5 

Ozna�ení Stani�ení 
[km] 

Délka 
[m] 

Sklon 
[‰] 

Popis Výška LN 
[m.n.m.] 

LN1 212,926535
41,175 +4,84 Rv=2000m; tz=4,254m; 

yv=0,005m 
376,970 

64,020 +0,59 
LN2 212,990555

Rv=2000m; tz=0,590m; 
yv=0,000m 

377,124 
7,045 0,00 

                  Od km 213,290 879 do km 213,492 245 je kolej �. 3 navázána ve stávajícím 

sklonu  + 4,83  ‰. 

  

Tabulka 46: Sklonové pom�ry nového stavu - kolej vle�ky

Ozna�ení Stani�ení 
[km] 

Délka 
[m] 

Sklon 
[‰] 

Popis 
Výška 

LN 
[m.n.m.]

LN1 212,868468
37,529 +4,84 Rv=2000m; tz=0,371m; 

yv=0m 
376,692 

52,961 +5,16
LN2 212,921429

Rv=2000m; tz=4,576m; 
yv=0,005m 

376,965 
46,131 +0,59
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6.1.4 Železni�ní svršek 

6.1.4.1 Sestava železni�ního svršku 

 Dopravní koleje �. 2, 3, 4, 5 jsou navrženy na stávajícím svršku. Vým�na železni�ního 

svršku je navržena pouze v koleji �. 1, která p�echází do tra�ové koleje.  

V nov� navržených zhlavích, které se napojují na stávající stav, je navržena konstrukce 

železni�ního svršku odpovídající  p�íslušné koleji.  

 Nerekonstruované koleje �. 2 a 4 se pouze sm�rov� a výškov� upraví p�i zachování 

stávajícího železni�ního svršku. V kolejích �. 3  je mezi zhlavími navržena pouze sm�rová  

a výšková úprava p�i zachování stávajícího železni�ního svršku. 

Hlavní kolej 

V hlavní koleji (d�íve p�edjízdné se svrškem v soustav� S49) bude provedena vým�na 

železni�ního svršku. Je navrženo rozd�lení pražc� "u". Navrhovanou skladbu tvo�í : 

 - kolejnice 60E2 

 - upevn�ní W14 

 - betonový pražec B91S/1 

 Mezi výhybkami �. 5 a 7 se v koleji �.3 v km 212,880 200 nachází p�echodová 

kolejnice 60E2/49E1 délky 4,0 m. 

P�edjízdná kolej 

 V p�edjízdné (d�íve manipula�ní) koleji �.3 z�stává svršek v soustav� S49, nep�ímé 

podkladnicové upevn�ní typu K skladby: 

  

 - kolejnice S49 

 - pokladnice S 4pl 

 - sv�rky ŽS4 

 - betonové pražce SB 8P 

 Doporu�uji zvážit vým�nu tuhého upevn�ní za pružné se sv�rkami Skl24. 
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Manipula�ní kolej, vle�ka 

V manipula�ní koleji �. 5 a v napojení na vle�ku z�stává svršek v soustav� S49, 

nep�ímé podkladnicové upevn�ní typu K skladby: 

 - kolejnice S49 

 - pokladnice S 4pl 

 - sv�rky ŽS4 

 - betonové pražce SB 8P 

6.1.4.2 Železni�ní svršek ve výhybkách, výkolejky 

 Svršek v nov� navržených výhybkách � 7, 8 a 10 bude soustavy 49 E1, ve výhybce  

�. 5 bude svršek soustavy 60E2. Výhybky budou uloženy na betonových pražcích (viz tabulka 

�.35). Z d�vodu minimalizace náklad� je možné v manipula�ní koleji (a koleji vle�ky) zvážit 

vložení regenerované výhybky �. 8 na d�ev�ných pražcích. 

 V koleji vle�ky z�stane zachována výkolejka Vk.1 a v ú�elovém kolejišti v koleji  

�. 101 výkolejka Vk. 6.  

6.1.4.3 Bezstyková kolej

 V rekonstruovaném úseku bude z�ízena bezstyková kolej podle p�edpisu SŽDC S3/2.  

V hlavní koleji bude bezstyková kolej z�ízena po železni�ní p�ejezd.  

6.1.4.4 Kolejové lože 

 Nové kolejové lože je navrženo pouze v koleji �. 1 a v kolejích na letovickém  

a svitavském zhlaví, ve kterých dochází k vým�n� železni�ního svršku. Ve stanici je kolejové 

lože navrženo jako zapušt�né. Nové kolejové lože je tvo�eno št�rkem frakce 31,5/63 mm  

v min. tlouš�ce 0,300 m pod ložnou plochou pražce v manipula�ních kolejích a 0,350 m  

v dopravních kolejích. Sklony výkopových svah� jsou uvažovány v pom�ru 5:1. 
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6.1.4.5 Stezky 

 Stezka bude vytvo�ena v tlouš�ce 50 mm pod horní hranou kolejového lože ze št�rku 

4/16. Hrana stezky bude 1,7 m od osy p�ilehlé koleje a ší�ce 1,35 m p�i osové vzdálenosti  

4,75 m. Stezka je navržena mezi kolejemi �. 1 a 3 a mezi kolejemi �. 2 a 4 v rekonstruovaném 

úseku. 

6.1.4.6 Námezníky 

 Námezníky jsou použity železobetonové, prefabrikované, nat�ené bílou barvou se 

dv�ma �ernými pruhy. 

Tabulka 47: Námezníky - nový stav 

Výhybka Stani�ení [km]
Vzdálenost 

námezníku od ZV 
[m] 

Osová vzdálenost kolejí   
v míst� námezníku         

[m] 

5 212,900 650 68,5 3,750 
8 212,916 598 51,0 3,750 
7 212,935 067 50,5 3,750 

10 213,349 352 47,5 3,750 

6.1.5 Železni�ní spodek 

 Nový železni�ní spodek bude proveden od km  212,811 413 do km 213,545 040  pod 

kolejemi �.1. Pod koleje �. 3 a 5 a v napojení na vle�ku  bude proveden nový železni�ní 

spodek v prostoru letovického a svitavského zhlaví. Nový železni�ní spodek bude proveden 

také v prostoru nástupiš� a pod  kolejí �.3 v prostoru zrušené ubytovny. 

6.1.5.1 Pražcové podloží 

Konstruk�ní vrstva je navržena ze št�rkodrtí frakce 0/32 v minimální tlouš�ce 0,150 m 

na základ� materiál� zjišt�ných z geofondu. Výpo�et je uveden v p�íloze:  

10. P�íloha A. Orienta�ní návrh pražcového podloží. 
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6.1.5.2 Plá� t�lesa železni�ního spodku 

Plá� t�lesa železni�ního spodku byla v �ešeném úseku navržena v nulovém p�í�ném 

sklonu. Ší�ka plán� bude odpovídat rozsahu výkopových prací. 

6.1.5.3 Zemní plá�

 P�í�ný sklon zemní plán� je 5 % od osy koleje na stranu odvod�ovacího za�ízení. 

Sm�r sklonu zemní plán� je rozepsán v následující tabulce. 

Tabulka 48: Sklony zemní plán�

Stani�ení  [km] Sklon 
[%] 

Sm�r sklonu

ko
le

j 
�.

1 212,823 538 - 212,983 587
5 

pravostranný
212,983 587 - 213,545 040 levostranný 

ko
le

j 
�.

3 212,923 644 - 213, 960 056
5 

pravostranný
213,184 866 - 213,481 302 pravostranný

vl
.

212,830 939 - 212,966 660 5 levovostranný

6.1.5.4 Odvodn�ní 

 Odvodn�ní bylo �ešeno pouze pro rekonstruované úseky kolejí �. 1, 3 a vle�ky.  

V ostatních kolejích se p�edpokládá stávající odvodn�ní. Odvodn�ní je navrženo p�edevším 

soustavou trativod�. U koleje �. 4 u vn�jšího nástupišt� �.1 je navržen betonový žlab U.  

P�íkopový žlab U 

P�íkopový žlab U z betonu C30/37 a délky 2,49 m je umíst�n u vn�jšího nástupišt� �. 1 

od km 213,008 575, kde se napojuje na stávající p�íkopový žlab do km 213,160 008. 

Trativody 

Pro nové trativody je ší�ka dna 0,600 m a hloubka dna se m�ní v závislosti  

na podélném sklonu. Minimální hloubka dna je 0,300 m pod zemní plání. Dno trativodní 

trubky je umíst�no vždy minimáln� 1,200 m pod niveletou koleje. Pro kontrolu a údržbu 

trativod� budou p�ibližn� každých 30 - 50 m z�ízeny šachty vrcholové, kontrolní nebo 
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p�ípojné. P�ítok vody do trativod� je zajišt�n p�í�ným sklonem zemní plán� 5 %. Sklony 

všech trativod� budou 5 ‰. Trativody budou od vrcholových šachet  klesat sm�rem  

k šachtám p�ípojným, kde budou napojeny na p�í�né svody, kterými bude voda odvedena  

na terén nebo k vsakovacím jímkám. Trativodní v�tev je rozd�lena podchodem.  

 Skladba trativod�: - Filtra�ní geotextílie 

    - Zásyp trativodu št�rkem frakce 11/22 mm 

    - Perforovaná PE-HD trativodní trubka DN 150 mm

    - Podkladní vrstva ze št�rkodrti frakce 4/8 mm v tlouš�ce  

       50 mm 

Tabulka 49:  Trativodní v�tve

Stani�ení od-do               
[km] 

Poloha trativodu 
Sklon 
[‰] 

212,823 538 - 212,983 587 Vpravo od koleje �.1 + 5 
212,823 538 - 212,973 414 Vlevo od koleje vle�ky + 5 
212,923 644 - 212,983 587 Mezi kolejemi �. 1 a 3 - 5 
212,983 587 - 213,083 528 Mezi kolejemi �. 1 a 3 + 5 
213,083 528 - 213,133 528 Mezi kolejemi �. 1 a 3 - 5 
213,133 528 - 213,199 407 Mezi kolejemi �. 1 a 3 + 5 
213,206 407 - 213,356 168 Mezi kolejemi �. 1 a 3 -5 
213,356 168 - 213,545 040 Mezi kolejemi �. 1 a 3 + 5 

Šachty 

 V rekonstruovaném úseku je z�ízeno 24 šachet p�ípojných, vrcholových  

a kontrolních. Šachty budou plastové a vzdálenost mezi nimi je navržena maximáln�

50 m.  

 Skladba šachet: - Šachtový poklop 

    - Nasazovací trubka  z PP, DN 400 mm 

    - Základní prvek šachty - plastový spodní díl 

    - Vyrovnávací št�rkopísková vrstva frakce 0/32, tl. 200 mm 
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Tabulka 50: Tabulka šachet 

�íslo Druh 
Stani�ení  

[km] 

Umíst�ní 
mezi 

kolejemi 
�íslo Druh 

Stani�ení  
[km] 

Umíst�ní 
mezi 

kolejemi

1 P�ípojná 212,823 538 vn� vle�ky 13 Kontrolní 213,033 528 1 - 3 

2 P�ípojná 212,823 538 1 - 2 14 Vrcholová 213,083 528 1 - 3 

3 Kontrolní 212,873 667 vn� vle�ky 15 P�ípojná 213,133 528 1 - 3 

4 Kontrolní 212,873 497 1 - 2 16 Kontrolní 213,168 528 1 - 3 

5 Kontrolní 212,923 747 vn� vle�ky 17 Vrcholová 213,199 407 1 - 3 

6 Vrcholová 212,923 644 1 - 3 18 Vrcholová 213,206 407 1 - 3 

7 Kontrolní 212,923 455 1 - 2 19 Kontrolní 213,258 407 1 - 3 

8 Kontrolní 212,953 464 1 - 2 20 Kontrolní 213,306 373 1 - 3 

9 Kontrolní 212,953 628 1 - 3 21 Kontrolní 213,405 733 1 - 3 

10 Vrcholová 212,973 414 vn� vle�ky 22 Kontrolní 213,455 277 1 - 3 

11 P�ípojná 212,983 587 1 - 3 23 Kontrolní 213,505 026 1 - 3 

12 P�ípojná 212,9833 587 1 - 2 24 Vrcholová 213,545 040 1 - 3 

P�í�ný p�echod 

Pro p�evedení trativodu pod kolejí byla z�ízena p�í�né svodná potrubí ve sklonu 10 ‰. 

P�í�né svodné potrubí  je v km 212,823 538 pod kolejí �. 1 a kolejí vle�ky v míst� vyúst�ní 

trativodu na terén vlevo od koleje �. 1 ve sm�ru stani�ení. Svah bude kolem vyúst�ní na terén 

obložen kamenným obkladem a vyspárován maltou MC 10. V km 212,983 587 je p�í�né 

svodné potrubí pod kolejí  �. 1,  které slouží k odvodu vodu z trativodní v�tv� umíst�né mezi 

kolejemi �. 1 a 3 do trativodní v�tv� vpravo od koleje � . 1 ve sm�ru stani�ení. Další svodné 

potrubí se nachází v km 213,133 528 pod kolejí �. 3, které je  vyúst�né do vsakovací jímky, 

nacházející se mezi kolejemi �. 3 a 5.  

 Skladba svodného potrubí: - Zásyp ze zhutn�né zeminy 

     - Beton C12/15 - obetonávka roury 

     - Plastová roura DN 250 

     - Podkladní beton C12/15, tl. 50 mm 

Vsakovací jímka  

V km 213,133 528 a v km 213,356 168  bude voda z trativod� svedena do  vsakovací jímky. 

Vsakovací jímka je z�ízena ze studni�ních skruží o pr�m�ru 1,5 m zapušt�ných do propustné 
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vrstvy v hloubce 2-95 -3,65 m pod úrovní terénu.. Na dn� vsakovací jímky je z�ízena filtra�ní 

vrstva o tlouš�ce min. 200mm. 

6.1.6 Nástupišt�

6.1.6.1 Nástupišt� 1 

 Nástupišt� je umíst�né u výpravní budovy. Je �ešeno jako vn�jší, s nástupní hranou  

u koleje �. 4. Nástupišt� je situováno u koleje ve sm�rové p�ímé. Vzdálenost nástupní hrany 

od osy p�ilehlé koleje je 1,670 m. Výška nástupní hrany je 0,550 m nad spojnicí temen 

kolejnic. Délka nástupišt� je 185 m, za�átek nástupišt� je v km 213,013 757 a konec v km 

213,198 757. Nástupišt� je navrženo v p�í�ném sklonu 2 % sm�rem od nástupní hrany do 

odvod�ovacího žlabu. Sklon nástupišt� v podélném sm�ru odpovídá sklonu nivelety koleje �. 

4. Na nástupišti je navržen p�íst�ešek o délce 12 m (plocha 24 m2). Ší�ka nástupišt� je 2,750 

m.  

 Nástupišt� je od výpravní budovy zp�ístupn�no dv�ma rampami ve sklonu 1:12   

v délce 8,4 m, které jsou umíst�né kolmo a rovnob�žn� s nástupišt�m.  Ší�ka ramp je 2,5 m.  

Rampy budou dopln�né zábradlím. P�ístup na nástupišt� je umožn�n i mimoúrov�ov� pomocí 

podchodu. Nástupišt� je v km 213,013 757 ukon�eno monolitickými služebními sch�dky 

ší�ky 1,0 m. Konce nástupiš� neslouží k p�ístupu cestujících. 

 Podél nástupní hrany bude ve vzdálenosti 800 mm od hrany vytvo�ena vodící linie  

s funkcí varovného pásu o ší�ce 400 mm. Varovný pás je dopln�n optickým zna�ením, 

protiskluzovým nát�rem žluté barvy ší�ky 150 mm. 

 Konstrukce nástupišt�: - Konzolová deska KS 230 

     - Cementová malta MC10, tl. 10 mm 

     - Nástupištní blok L130 

     - Podkladní beton C12/15, tl. 100 mm 

 Konstrukce za konzolovou deskou: - Zámková dlažba, tl. 60 mm 

       - Št�rk frakce 4/8, tl. 50 mm 

       - Št�rk frakce 0/32, tl. 200 mm 

       - Zhutn�ná zemina  



NOVÝ STAV - VARIANTA A2  

55 

6.1.6.2 Nástupišt� 2

 Nástupišt� je mimoúrov�ové umíst�né mezi hlavními kolejemi.  Za�átek nástupišt� je 

do km 213,028 863 umíst�no u sm�rového oblouku o polom�ru 2000 m.  Dále je nástupišt�

situováno ve sm�rové p�ímé. Vzdálenost nástupní hrany od osy p�ilehlé koleje je 1,670 m. 

Výška nástupní hrany je 0,550 m nad spojnicí temen kolejnic.  

 Za�átek nástupišt� je v km 212,986 134 a konec nástupišt� v km 213,226 134, délka 

nástupišt� je 240 m. Ší�ka nástupišt� je 6,210 m.  Na za�átku nástupišt� se nástupišt� zužuje 

až na 5,789 m. Nástupišt� je navrženo v p�í�ném sklonu 2 % sm�rem do koleje. Sklon 

nástupišt� v podélném sm�ru odpovídá sklonu nivelety koleje �. 1, resp. �. 2. Nástupišt� je 

zast�ešeno v délce 80 m od podchodu sm�rem do st�edu nástupišt�. Zast�ešení je tvo�eno 

pomocí ocelových sva�ovaných nosník� tvaru T.  

 P�ístup na nástupišt� od výpravní budovy je navržen mimoúrov�ov� pomocí podchodu 

(osa podchodu je v km 213,202 576) ší�ky 3,0 m a schodišt� ší�ky 2,0 m. P�ístup pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace je navržen pomocí výtah�. Podchod je vyúst�n  

u výpravní budovy s p�ístupem i na nástupišt� � . 1  a na prot�jší stran� je vyúst�n za kolejí  

�. 5. Vyúst�ní podchodu je zast�ešené. 

 Nástupišt� je na obou stranách ukon�eno monolitickými služebními sch�dky ší�ky  

1,0 m. Konce nástupiš� neslouží k p�ístupu cestujících. Nástupišt� bude vedle schod�

ukon�eno zábradlím ve vzdálenosti 3,0  m od osy p�ilehlé koleje. Podél nástupní hrany bude 

ve vzdálenosti 800 mm od hrany vytvo�ena vodící linie s funkcí varovného pásu  

o ší�ce 400 mm. Varovný pás je dopln�n optickým zna�ením, protiskluzovým nát�rem žluté 

barvy ší�ky 150 mm. 

 Konstrukce nástupišt�: - Konzolová deska KS 230 

     - Cementová malta MC10, tl. 10 mm 

     - Nástupištní blok L130 

     - Podkladní beton C12/15, tl. 100 mm 

 Konstrukce mezi konzolovými deskami: - Zámková dlažba, tl. 60 mm 

       - Št�rk frakce 4/8, tl. 50 mm 

       - Št�rk frakce 0/32, tl. 200 mm 

       - Zhutn�ná zemina  
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6.2 Zastávka B�ezová nad Svitavou (B1)

 V žst. B�ezová nad Svitavou budou stávající úrov�ová nástupišt� zrušena a železni�ní 

stanici je ponechána výhradn� dopravní funkce.  Nová nástupišt� jsou vysunuta do prostoru 

na �eskot�ebovské zhlaví v km 214,034 411 - 214,274 411 a dojde, tak ke z�ízení zastávky. 

Nová nástupišt� jsou umíst�na u železni�ního p�ejezdu se sv�telným zabezpe�ovacím 

za�ízením se závorami, který zajistí bezpe�ný p�ístup cestujících.   

 Nevýhodou je snížení propustnosti trati dobou pobytu vlak� u nástupiš�. 

6.2.1 Sm�rové a sklonové �ešení 

 Do hlavních kolejí v míst� nové zastávky B�ezová nad Svitavou bude zasahováno 

minimáln�, pouze v míst� nových  nástupiš� bude provedena sm�rová a výšková úprava 

(SVÚ) od km 214,034 411 do km 214,274 411. Stávající rychlost v hlavních kolejích je 85 

km.h-1. Vjezdová náv�stidla ze sm�ru �eská T�ebová se nacházení v km 214,360 [9]. Úpravy  

zabezpe�ovacího za�ízení nebyly sou�ástí práce a nejsou v práci �ešeny. 

 Podrobn�jší  popis sm�rového a sklonového �ešení viz. kapitola 3.2.2 Sm�rové 

pom�ry, tabulka 18 a kapitola 3.2.4 Sklonové pom�ry, tabulka 21. 

  

6.2.2 Železni�ní spodek 

6.2.2.1 Odvodn�ní 

 V míst� zárubní zdi (od km 214,083 987 do km 214,270 781) umíst�né vlevo  

od koleje �. 1 ve sm�ru stani�ení bude z�ízen zpevn�ný p�íkop u koruny zárubní zdi. 

Zpevn�ný p�íkop bude vytvo�en pomocí odvod�ovacích tvárnic uložených  

do betonového lože z betonu C 12/15 tlouš�ky 50 mm.  P�íkop stoupá ve 5 ‰  ve sm�ru 

stani�ení. Délka p�íkopu je 185,781 m. P�íkop je vyúst�n pomocí kaskád na terén v míst�

za�átku zárubní zdi v km 214,085 000.  
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6.2.3 Nástupišt�

6.2.3.1 Nástupišt� 1  

 Nástupišt� je vn�jší umíst�né u koleje �. 1 je situováno v oblouku o polom�ru 8000 m 

bez p�evýšení, v p�ímé a v p�echodnici oblouku o polom�ru 520 m s p�evýšením 84 mm. 

Maximální hodnota p�evýšení u nov� navrženého nástupišt� je 38,5mm. Vzdálenost nástupní 

hrany od osy p�ilehlé koleje je 1,670 m, u koleje s k�ivostí odpovídající polom�ru max.  

1500 m bude vzdálenost nástupní hrany od osy p�ilehlé koleje 1,680 m. Výška nástupní hrany 

je 0,550 m nad spojnicí temen kolejnice. Ší�ka nástupišt� je 3,0 m, délka nástupišt� je 240 m. 

Za�átek nástupišt� je v km 214,034 411  a konec nástupišt� v km 214,274 411. Nástupišt� je 

navrženo v p�í�ném sklonu 2 % sm�rem do koleje. Sklon nástupišt� v podélném sm�ru 

odpovídá sklonu nivelety koleje �. 1 (5,48 ‰). Na nástupišti je navržen p�íst�ešek o délce  

12 m (plocha 24 m2). 

 Za�átek nástupišt� je p�ístupný pomocí schodišt� s podestou. Schodišt� má 22 stup��

se sklonem 28°. Na za�átku nástupišt� na jeho �ele bude zábradlí. Od železni�ního p�ejezdu je 

zajišt�n bezbariérový p�ístup pomocí rampy ve sklonu 1:12  v délce 11,135 m. Rampa bude 

dopln�na zábradlím. Podél nástupní hrany bude ve vzdálenosti 800 mm od hrany vytvo�ena 

vodící linie s funkcí varovného pásu o ší�ce 400 mm. Varovný pás je dopln�n optickým 

zna�ením, protiskluzovým nát�rem žluté barvy ší�ky 150 mm. 

 Po za�átek zárubní zdi v km 214,083 987 je pás dlažby na konci zakon�en betonovou 

zídkou, do které bude osazeno zábradlí. Od km 214,083 987 do km 214,270 781 se nástupišt�

nachází u zárubní zdi.  

 Konstrukce nástupišt�: - Konzolová deska KS 230 

     - Cementová malta MC10, tl. 10 mm 

     - Nástupištní blok L130 

     - Podkladní beton C12/15, tl. 100 mm 

 Konstrukce za konzolovou deskou: - Zámková dlažba, tl. 60 mm 

       - Št�rk frakce 4/8, tl. 50 mm 

       - Št�rk frakce 0/32, tl. 200 mm 

       - Zhutn�ná zemina  
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6.2.3.2 Nástupišt� 2  

 Nástupišt� je vn�jší umíst�né u koleje �. 2 je situováno ve sm�rové p�ímé  

a v p�echodnici oblouku o polom�ru 524 m s p�evýšením 84 mm. Vzdálenost nástupní hrany 

od osy p�ilehlé koleje je 1,670 m, u koleje s k�ivostí odpovídající polom�ru max. 1500 m 

bude vzdálenost nástupní hrany od osy p�ilehlé koleje 1,680 m. Výška nástupní hrany je 0,550 

m nad spojnicí temen kolejnice. Ší�ka nástupišt� je 3,0 m, délka nástupišt� je 240 m.  Za�átek 

nástupišt� je v km 214,034 411  a konec nástupišt� v km 214,274 411. Nástupišt� je navrženo 

v p�í�ném sklonu 2 % sm�rem do koleje. Sklon nástupišt� v podélném sm�ru odpovídá sklonu 

nivelety  koleje �. 2 (5,47 ‰). Na nástupišti je navržen p�íst�ešek o délce 12 m (plocha  

24 m2).  

 Za�átek nástupišt� je p�ístupný pomocí schodišt� s podestou. Schodišt� má 22 stup��

se sklonem 28°. Na za�átku nástupišt� na jeho �ele bude zábradlí. Od železni�ního p�ejezdu je 

zajišt�n bezbariérový p�ístup pomocí rampy ve sklonu 1:12  v délce 7,015 m. Rampa bude 

dopln�na zábradlím. Podél nástupní hrany bude ve vzdálenosti 800 mm od hrany vytvo�ena 

vodící linie s funkcí varovného pásu o ší�ce 400 mm. Varovný pás je dopln�n optickým 

zna�ením, protiskluzovým nát�rem žluté barvy ší�ky 150 mm. 

 Pás dlažby je  na konci zakon�en betonovou zídkou z betonu C20/25, do které bude 

osazeno zábradlí v celé délce nástupišt�. Výška betonové zídky je 1,2 m nad terénem. Zídka 

bude založena na betonovém základu C20/25 o rozm�rech 0,40 x 0,80 m.  

 Konstrukce nástupišt� a konstrukce za konzolovou deskou je shodná s konstrukcí 

nástupišt� �.1.  

6.2.4 Další stavby železni�ního spodku 

6.2.4.1 Zárubní ze


 Délka zárubní zdi je 186,794 m. Zárubní ze
 je od km 214,083987  

do km 214,270781 vlevo od koleje �. 1 ve sm�ru stani�ení. Výška zárubní zdi je 3,9 m. 

Koruna zárubní zdi bude 1,17 m nad hranou nástupišt�. Rozší�ení t�lesa železni�ního spodku 

pro umíst�ní vn�jšího nástupišt� bude provedeno posunutím nové zárubní zdi z betonu 

C16/20 proti svahu p�ibližn� o 1,7 m.  Stávající  ze
 bude po úsecích bourána a ihned  

po výkopu svahu stav�na nová. Rub zárubní zdi je odvodn�n pomocí drenážní trubky.  
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6.2.4.2 Železni�ní most

 V km 214,043 803 se nachází železni�ní most, který umož�uje mimoúrov�ový p�ístup 

na nástupišt�. Rozší�ení t�lesa železni�ního spodku pro umíst�ní vn�jších nástupiš� vyžaduje 

rozší�ení železni�ního mostu ze stávající ší�ky 9,9 m na 13,1 m. 
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6.3 Kombinace �ešení B�ezové nad Svitavou   (C)

 V této variant� (C) dojde k nahrazení stávajících úrov�ových nástupiš� t�emi novými 

vn�jšími nástupišti tak, aby po�et nástupních hran z�stal zachován. 

  V žst. B�ezová nad Svitavou bude nástupní hrana u koleje �. 4, stávající nástupišt�

bude  nahrazeno novou konstrukcí s výškou nástupní hrany 0,550 m nad spojnicí temen 

kolejnic. Zbylá stávající nástupišt� �. 2 a 3 budou zrušena. Dále jsou navržena dv� odsunutá 

vn�jší nástupišt�, která jsou bezbariérov� p�ístupná od železni�ního p�ejezdu P6825 (viz 

varianta B1). 

P�ehled kolejí v žst. B�ezová nad Svitavou [1]: 

�íslo charakteristika  rychlost  užite�ná délka 
koleje koleje        [km.h-1]               [m]              

1  dopravní, hlavní 85   520 

1a  dopravní, hlavní 85   192 

2  dopravní, hlavní 85   514 

2a  dopravní, hlavní 85   161 

3  dopravní, p�edjízdná 40   252 

3a  dopravní, p�edjízdná 40   114 

3b  dopravní, p�edjízdná 40   164 

3c  dopravní, p�edjízdná 40   78 

4  dopravní, p�edjízdná 60   514 

4a  dopravní, p�edjízdná 60   117 

4b  dopravní, p�edjízdná 60   41 

5  manipula�ní 40   241 

7      manipula�ní                   40   424 

6.3.1 Sm�rové a sklonové �ešení 

 Do kolejí v žst. B�ezová nad Svitavou bude zasahováno minimáln�, pouze v míst�

nového nástupišt� bude provedena sm�rová a výšková úprava (SVÚ) koleje �. 4 od km 

214,014 309 do km 213,199 309. Stávající rychlost v koleji �.4 u vn�jšího nástupišt� je 60 

km.h-1.  
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 Sm�rové a výškov� �ešení odsunutých vn�jších nástupiš� viz. kapitola 6.2.1 Sm�rové  

a sklonové �ešení. Podrobn�jší  popis sm�rového a sklonového �ešení viz. tabulky �. 1-13, 

stávající stav. 

6.3.2 Železni�ní svršek

 Do železni�ního svršku bude zasahováno minimáln�. Podrobn�jší popis sestav v�etn�

výhybek viz 3.1.5 Železni�ní svršek, stávající stav. 

6.3.2.1 Stezky 

 Stezka je navržena mezi kolejemi �. 2 a 4 v délce p�vodního nástupišt� v žst. B�ezová 

nad Svitavou.  Stezka bude vytvo�ena v tlouš�ce 50 mm pod horní hranou kolejového lože  

ze št�rku 4/16. Hrana stezky bude 1,7 m od osy p�ilehlé koleje a ší�ce 1,35 m p�i osové 

vzdálenosti  kolejí 4,75 m.  

6.3.3 Železni�ní spodek 

6.3.3.1 Odvodn�ní 

 V kolejích se p�edpokládá stávající odvodn�ní. Odvodn�ní je navrženo pouze   

na vn�jším nástupišti �.1 v žst. B�ezová nad Svitavou v míst� stávajícího odvod�ovacího 

žlabu.  Nový betonový žlab U, který je oproti stávajícímu výškov� posun o 0,300 m se  

v km 212,998 095 napojuje na stávající betonový žlab.  

 Odvodn�ní v míst� zastávky viz. kapitola 6.2.2.1 Odvodn�ní.  

6.3.4 Nástupišt�

6.3.4.1 Nástupišt� 1 - žst. B�ezová nad Svitavou 

 Nástupišt� je umíst�né u výpravní budovy. Je �ešeno jako vn�jší s nástupní hranou  

u koleje �. 4. Nástupišt� je situováno u koleje ve sm�rové p�ímé. Vzdálenost nástupní hrany 

od osy p�ilehlé koleje je 1,670 m. Výška nástupní hrany je 0,550 m nad spojnicí temen 

kolejnic. Délka nástupišt� je 185 m, za�átek nástupišt� je v km 213,014 309  a konec 
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nástupišt� v km 213,199 309. Nástupišt� je navrženo v p�í�ném sklonu 2 % sm�rem  

od nástupní hrany do odvod�ovacího žlabu. Sklon nástupišt� v podélném sm�ru odpovídá 

sklonu nivelety koleje �. 4 (1,80 ‰). Na nástupišt� je navržen p�íst�ešek o délce 12 m (plocha 

24 m2). Ší�ka nástupišt� 2,750 m.  

 Nástupišt� je od výpravní budovy zp�ístupn�no rampou ve sklonu 1:12   

v délce 8,4 m, ší�ka rampy bude stejná jako nástupišt�. Rampa bude dopln�na zábradlím. 

Nástupišt� je v km 213,014 309 ukon�eno monolitickými služebními sch�dky ší�ky 1,0 m. 

Konce nástupiš� neslouží k p�ístupu cestujících. 

 Podél nástupní hrany bude ve vzdálenosti 800 mm od hrany vytvo�ena vodící linie s 

funkcí varovného pásu o ší�ce 400 mm. Varovný pás je dopln�n optickým zna�ením, 

protiskluzovým nát�rem žluté barvy ší�ky 150 mm. 

 Konstrukce nástupišt�: - Konzolová deska KS 230 

     - Cementová malta MC10, tl. 10 mm 

     - Nástupištní blok L130 

     - Podkladní beton C12/15, tl. 100 mm 

 Konstrukce za konzolovou deskou: - Zámková dlažba, tl. 60 mm 

       - Št�rk frakce 4/8, tl. 50 mm 

       - Št�rk frakce 0/32, tl. 200 mm 

       - Zhutn�ná zemina  

6.3.4.2 Nástupišt�  - zastávka B�ezová nad Svitavou 

 Viz. kapitola 6.2.3 Nástupišt� (varianta B1).  

6.3.5 Další stavby železni�ního spodku 

 Viz. kapitola 6.2.4 Další stavby železni�ního spodku (varianta B1). 
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7. POROVNÁNÍ VARIANT 

Vybrané varianty - rekonstrukce železni�ní stanice (A2), zastávka (B1) a jejich 

kombinace (C) jsou porovnány z hlediska dopravní obslužnosti, dopravn�-technologického  

a technického �ešení a investi�ních náklad�, na základ� kterých bude vybrána varianta, jenž 

bude doporu�ena k realizaci. 

��������	
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Tabulka 51: Srovnání variant na základ� dopravní obslužnosti území 

A2. rekonstrukce 
stanice 

B1. vybudování 
nové zastávky 

C. kombinace 

Kritéria po�et hodnocení po�et hodnocení po�et hodnocení

Dopravní obslužnost území 

Docházková vzdálenost 
- B�ezová n. S. [km] 

1,4 0 0,5 3 1,4 /0,5 2 

Docházková vzdálenost 
- Brn�nec 

0,5 3 1,5 0 0,5/1,5 1 

Možnost p�estupu na 
autobusovou dopravu 

ano 1 ano 1 ano 1 

Možnost parkování ano 1 p�íp. ano 1 ano 1 

Celkem 5,0 5,0 5,0 

 Pozn.: Hodnocení: stupnice 0 (nejhorší) -  3 (nejlepší). Hodnocení je subjektivní. 

 Rekonstrukce žst. B�ezová nad Svitavou je na základ� dopravní obslužnosti  

a docházkové vzdálenosti do stanice výhodná p�edevším pro cestující z obce Brn�nec (1305 

obyvatel [19]). Oproti tomu vybudování nové zastávky by p�iblížilo cestující z B�ezové nad 

Svitavou  (1456 obyvatel [15]) blíže k centru m�sta a bydlišti. Regionální tra� Brno hl.n. - 

B�ezová nad Svitavou  tvo�í t�etinu spoj� zastavujících v žst. B�ezová nad. Jedná se o spoje, 

které by ve variant� C byly výhodné pro cestující z Brn�nce. Zbylé dv� t�etiny spoj� by 

zvýhodnily B�ezovou nad Svitavou.  

 Pro názorné porovnání bylo zastav�né území v docházkové vzdálenosti z železni�ní 

stanice a zastávky, p�íp. jejich kombinace, zakresleno do mapy B�ezové nad Svitavou.  

Na základ� zjišt�ných informací [21] byla tato docházková vzdálenost 1000 m zvolena jako 

optimální. Jedná se o vzdálenost, kterou lze ujít pr�m�rnou rychlostí ch�ze za 15 minut.  

Z mapky je názorn� patrná využitelnost stanice nebo zastávky cestujícími z B�ezové nad 

Svitavou a Brn�nce. 



žst. Březová nad Svitavou

zast. Březová nad Svitavou

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ V DOCHÁZKOVÉ VZDÁLENOSTI DO 1000 m OD ŽST BŘEZOVÉ NAD SVITAVOU

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ V DOCHÁZKOVÉ VZDÁLENOSTI DO 1000 m OD ZASTÁVKY BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

N
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 Po�et obyvatel B�ezové nad Svitavou a Brn�nce je srovnatelný, na základ� toho je  

z hlediska  dopravní obslužnosti jako nejvýhodn�jší vybrána varianta C.   

 Pro zkrácení vzdálenosti mezi obcí Brn�nec a žst. B�ezová nad Svitavou a zvýšení 

bezpe�nosti p�i p�ístupu na nástupišt� navrhuji zvážení možnosti vybudování lávky 

nahrazující sou�asný centrální p�echod, obdobn� jako navrhovaný protažený podchod  

na druhou stranu kolejišt� ve variant� A2.  

��������	
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Tabulka 52: Srovnání variant na základ� dopravn�-technologického �ešení 

A2. rekonstrukce 
stanice 

B1. vybudování 
nové zastávky 

C. kombinace 

Kritéria po�et hodnocení po�et hodnocení po�et hodnocení

Dopravn� - technologické �ešení 

Rušení koleje[ks] 1 0 0 1 0 1 

Dopravní koleje ve stanici [ks] 4 1 4 1 4 1 
Max. délka dopravní koleje 
[m] 

705 2 710 2 710 2 

Obsazené výhybky pro využitý 
max. délky [ks] 

1 1 2 0 2 0 

Po�et nástupních hran [ks] 3 2 2 1 3 2 

Omezení provozu p�i stavb� ano 2 ano 0 ano 1 

Propustnost trati ano 2 omezena 0 ano 2 
Úprava zabezpe�ovacího 
za�ízení 

ne 1 ano 0 ano 0 

Celkem   11,0 5,0 9,0 

 Pozn.: Hodnocení: stupnice 0 (nejhorší) -  2 (nejlepší). Hodnocení je subjektivní. 

  

 Na základn� hodnocení je nejmén� výhodnou varianta B1(zastávka), p�edevším  

z d�vodu snížení propustnosti trati, která se projevuje u osobních vlak� kon�ících v žst. 

B�ezová nad Svitavou, které by se musely vracet zp�t do stanice. Nevýhodou je také nižší 

po�et nástupních hran. 

 Maximální délka dopravní koleje je ve všech hodnocených variantách srovnatelná. 

Výhodou varianty C (kombinace) oproti variantn� A2 (rekonstrukce stanice) je zachování 

po�tu kolejí ve stanici. Její nevýhodou je ovšem v�tší omezení provozu p�i výstavb� nových 
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nástupiš� u tra�ových koridorových kolejí. Na základ� tohoto hodnocení je z tohoto hlediska 

jako nejvýhodn�jší vybrána varianta A2. 

���������������������

Tabulka 53: Srovnání variant na základ� technického �ešení 

A2. rekonstrukce 
stanice 

B1. vybudování 
nové zastávky 

C. kombinace 

Kritéria po�et hodnocení po�et hodnocení po�et hodnocení

Technické �ešení 

Konstrukce nástupiš� [ks] 2 0,5 2 1 3 0 
Zrušená nástupišt� [ks] 3 0 3 0 3 0 
Po�et nových výhybek [ks] 4 0 0 2 0 2 
Délka nové koleje [m] 541 0 0 2 0 2 
Sm�rová a výšková úprava 
koleje [m] 

670 0,5 480 1 665 0,5 

Podchod [ks] 1 0 0 2 0 2 
Schodišt� [ks] 3 0 2 0,5 2 0,5 
Výtahy [ks] 3 0 0 1 0 1 
Posun zárubní zdi [m] 0 2 187 0 187 0 
Rozší�ení železni�ního mostu 
[ks] 

0 2 1 0 1 0 

Rozší�ení svahu 0 2 240 0 240 0 
Trubní vedení [po�et šachet] 23 0 0 1 0 1 

Demolice objekt� [m²] 350 0 0 2 0 2 

Celkem   7,0   12,5   11,0 

 Pozn.: Hodnocení: stupnice 0 (nejhorší) -  2 (nejlepší). Hodnocení je subjektivní. 

 Výhodou variant B1 (zastávka) a C (kombinace) oproti variant� A2 (rekonstrukce 

stanice) je p�edevším minimální zásah do kolejišt� v žst. B�ezová nad Svitavou, který pro 

možnost zavedení DOZ není nutný. Nevýhodou varianty A2 (rekonstrukce stanice) je také 

nutnost vybudování podchodu pro zajišt�ní bezpe�ného p�ístupu pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace a možnost zavedení DOZ, zajišt�ní odvodn�ní  

v rekonstruovaném úseku sestavou trativod� a demolice stávající ubytovny, pro co nejdelší 

délku dopravní koleje. 

 Nevýhodou variant se zastávkou (B1 a C) jsou p�edevším zemní práce, nutnost 

rozší�ení zemního svahu. Demolice stávající zárubní zdi a vybudování nové posunuté proti 
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svahu p�ibližn� o 1,7 m a nutnost rozší�ení železni�ního mostu. Nevýhodou je také obtížn�jší 

realizace p�i výstavb� nových nástupiš�, p�edevším pro omezení p�ístupu ke staveništi (svah, 

zastav�né území).  

 Výhodnost variant nelze ur�it jen z po�tu výhod a nevýhod, d�ležitá je p�edevším váha 

jednotlivých kritérií.  Na základ� po�tu výhod a nevýhod je z tohoto hlediska nejvýhodn�jší 

varianta B1, toto hodnocení je ovšem bez vah kriteirí, proto jeho výsledek je brán pouze 

orienta�n�. 

������
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Tabulka 54: Srovnání variant na základ� investi�ních náklad�

A2. rekonstrukce 
stanice 

B1. vybudování 
nové zastávky 

C. kombinace 

Kritéria po�et hodnocení po�et hodnocení po�et hodnocení

Investi�ní náklady 
Orienta�ní cena 
[mil. K�] 

27,1 0 16,5 2 18,5 1,6 

Celkem   0   2   1,6 

 Pozn.: Hodnocení: stupnice 0 (nejhorší) -  2 (nejlepší).  

 Ceny jednotlivých variant jsou stanoveny pouze orienta�n� bez zahrnutí náklad�  

na sd�lovací a zabezpe�ovací za�ízení, práci atd. Uvedená cena je stanovena pouze  

za materiál. Pro  porovnání jednotlivých variant na základ� investi�ních náklad� je pot�eba 

p�esného rozpo�tu k porovnání p�edevším  prací souvisejících s vybudováním nové zárubní 

zdi a rozší�ení železni�ního mostu. 

 Na základ� zhodnocení stanovených investi�ních náklad� jsou varianty B1 a C 

pom�rn� výhodn�jší oproti variant� A2. Nejvýhodn�ji vychází varianta B1. 

��#�$����
����!�������

 P�estože varianta zahrnující vybudování nové zastávky (B1) byla z hlediska 

technického �ešení a investi�ní náklad� vybrána jako nejvýhodn�jší není, p�edevším  

s ohledem na nep�esnosti ur�ení výhodnosti jednotlivých kritérií, vnímána jako nejvýhodn�jší. 



POROVNÁNÍ VARIANT  

68 

Nevýhodou této varianty je p�edevším kon�ící resp. za�ínající tra� Brno hl.n. - B�ezová nad 

Svitavou, která se projeví snížením propustnosti trati dobou  pobytu vlak� u nástupiš� na trati.  

 Ve variant� s kombinací zastávky a železni�ní stanice (C) se ponecháním nástupní 

hrany u koleje �. 4 v žst. B�ezová nad Svitavou pro tra� Brno hl.n. - B�ezová nad Svitavou 

�eší problém varianty B1, �ímž je varianta C oproti variant� B1 z doprav� - technologického 

hlediska lépe hodnocena. Výhodou této varianty oproti rekonstrukci žst. B�ezová nad 

Svitavou je p�edevším minimální zásah do kolejišt�, který se projeví z hlediska investi�ních 

náklad�. Další výhodou této varianty je zp�ístupn�ní centra B�ezové nad Svitavou. Tato 

varianta z žádného hodnocení nevyšla jako nejhorší.  

 Na základ� zhodnocení t�chto kritérií lze variantu kombinující žst. B�ezovou nad 

Svitavou a zastávku B�ezová nad Svitavou doporu�it jako nejvýhodn�jší. 
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8. ZÁV�R 

 Cílem diplomové práce bylo porovnání rekonstrukce žst. B�ezová nad Svitavou  

s výstavbou nové zastávky, která by byla situována blíže k centru obce s ohledem na zavedení 

dálkového ovládání zabezpe�ovacího za�ízení.  

 Variantou A je rekonstrukce žst. B�ezová nad Svitavou, která zahrnuje vybudování 

nástupiš� spl�ující požadavky pro p�ístup osob s omezenou schopností pohybu  

a orientace. Ve variant� B byla navržena nová zastávka ve vzdálenosti cca 1000m  

od stávající železni�ní stanice blíže k centru obce. Varianta C navrhuje kombinaci zahrnující 

úpravu žst. B�ezová nad Svitavou a výstavbu nové zastávky.  

 Varianty byly porovnány z hlediska dopravní obslužnosti, dopravn�-technologického 

a technického �ešení a náklad� spojených s realizací jednotlivých variant. S ohledem 

p�edevším na ekonomickou stránku návrhu a dopravní hledisko, lze variantu C doporu�it jako 

nejvýhodn�jší. 
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11. P�ÍLOHY  

A. Orienta�ní návrh pražcového podloží

a) Minimální hodnoty modulu p�etvárnosti 

Tabulka 1: Minimální požadované hodnoty modulu p�etvárnosti 

Druh trat�
na zemní plání na pláni t�lesa žel. spodku 

E0����� Epl�����

Hlavní stani�ní koleje 20 50 
P�edjízdné koleje 20 40 
Ostatní koleje  15 30 

 Zemní plá� i plá� t�lesa železni�ního spodku se nachází ve vrstv� tvo�ené 

hlinitokamenitou navážkou za�azenou do t�idy G4 GMY. Modul p�etvárnosti této vrstvy je 

Edef=60 MPa (viz 2.1.6.3 Geotechnické vlastnosti hornin).

 Posouzení pražcového podloží je provedeno pomocí redukovaného modelu 

p�etvárnosti zeminy vypo�ítaného ze vztahu: 

Eor=Edef.z  

z - opravný sou�initel - 1,0 [-] 

Edef - modul p�etvárnosti - 60 MPa 

Eor=60 . 1,0 = 60 MPa 

 Posouzení s minimálními hodnotami modulu p�etvárnosti na zemní pláni: 

• hlavní stani�ní koleje:    Eor =60 MPa > Eo,min = 20 MPa ............... vyhovuje 

• p�edjízdné koleje:    Eor =60 MPa > Eo,min = 20 MPa ............... vyhovuje 

• ostatní kolej:     Eor =60 MPa > Eo,min = 15 MPa ............... vyhovuje 

 Posouzení s minimálními hodnotami modulu p�etvárnosti na pláni t�lesa železni�ního 

spodku: 

• hlavní stani�ní koleje:    Eor =60 MPa > Epl,min = 50 MPa ............... vyhovuje 

• p�edjízdné koleje:    Eor =60 MPa > Epl,min = 40 MPa ............... vyhovuje 

• ostatní kolej:     Eor =60 MPa > Epl,min = 30 MPa ............... vyhovuje 

 Modul p�etvárnosti zeminy spl�uje podmínky p�edpisu SŽDC S4 na použití do 

pražcového podloží.



b) Posouzení na ú�inky mrazu 

hpr � hkl + hšp + hdov 

hpr - hloubka promrzání [m] 

 hkl - hloubka kolejové lože - 0,50 - 0,55 m 

 hšp - ekvivalentní tlouš�ka vrstvy - m 

hdov - dovolená tlouš�ka promrzání zemní plán�

hpr = 0,045.��� = 0,045.���� = 1,006 m 

Im - index mrazu - 500 ˚C.den 

 Ur�ení vodního režimu: 

hpv � 2. hs + hpr 

hpv - hloubka podzemní vody - 4,8 m 

hs - výška kapilárního výstupu - 1,5 m 

hpv =4,8 m �  2. hs + hpr = 2 . 1,5 + 1,0 = 4 m        p�íznivý  

  

 Hodnota p�ípustného promrznutí zemní plán� hz,dov   je na základ� vodního režimu  

0,40 m. 

 hpr = 1,006 m  �  hkl + hšp + hdov = 0,50 + 0 + 0,40 = 0,900 m            nevyhovuje 

c) Návrh konstruk�ní vrstvy 

 Navrženou konstruk�ní vrstvou je vrstva št�rkodrti v tlouš�ce 0,150 m. 

 Ekvivalentní tlouš�ka št�rkodrti: 

hsp = h šd . 
�š�

�š	

�šp - sou�initel tepelné vodivosti št�rkopísku - 2,3 W.m-1.K-1 

�šd - sou�initel tepelné vodivosti št�rkodrti - 2,0 W.m-1.K-1 

hšd - konstruk�ní vrstva št�rkodrti - 0,150 m 

hsp = 0,15 . 

��

�

 = 0,173 m 



d) Opakované posouzení ú�ink� mraz�

hpr = 1,006 m �  hkl + hsp + hdov = 0,50 + 0,173 + 0,40 = 1,073 m 

 Navržená konstruk�ní vrstva vyhoví na nep�íznivé ú�inky mrazu. 



B. Tabulka vyty�ovacích bod� - varianta A2 

�íslo x y Poznámka �íslo x y Poznámka 
1 0,000 0,000 ZÚ 35 132,646 9,451 VB3,1 
2 19,527 4,724 ZO 36 138,531 3,199 LN 
3 21,250 0,000 ZV5 37 138,245 15,472 BO8 
4 35,222 4,724 VB 38 146,127 3,461 KZO 
5 42,047 0,000 BO5 39 148,381 9,451 KO3,1 
6 50,729 6,343 KO 40 153,583 18,815 VB5,1 
7 56,580 6,955 ZZO 41 154,771 17,196 ZV8 
8 56,949 6,993 LN 42 173,323 4,700 VB1,2 
9 57,318 7,032 KZO 43 178,263 18,718 ZZO 

10 62,840 0,433 ZO1,1 44 178,853 18,732 LN 
11 63,926 2,282 KV5 45 179,443 18,746 KZO 
12 64,040 0,458 KV5 46 185,896 18,815 KO5,1 
13 68,730 2,783 ZPK 47 217,375 4,700 KO1,2 
14 72,708 3,198 KPK 48 453,021 4,547 ZZO 
15 64,358 0,000 VB1,1 49 459,804 4,586 LN 
16 73,872 3,320 ZV7 50 466,558 4,581 KZO 
17 89,161 3,029 NAM 51 479,453 18,815 ZO5,2 
18 90,398 5,044 BO7 52 461,294 4,584 ZP1,3 
19 91,470 10,596 ZZO 53 504,368 18,815 VB5,2 
20 96,023 11,072 LN 54 528,942 14,705 KO5,2 
21 100,576 11,547 KZO 55 536,023 9,353 ZO3,2 
22 104,810 10,104 NAM 56 538,417 11,219 NAM 
23 106,632 8,582 KV7 57 544,281 9,353 VB3,2 
24 106,923 6,767 KV7 58 552,735 10,725 KV10 
25 107,427 1,857 KO1,1 59 552,533 8,899 KV10 
26 110,195 9,360 ZZO 60 569,123 7,984 BO10 
27 114,352 10,268 LN 61 575,120 -1,324 ZO1,3 
28 117,126 7,832 ZO3,1 62 585,511 5,244 ZV10 
29 118,510 11,171 KZO 63 604,578 4,584 VB1,3 
30 121,719 13,748 KV8 64 628,760 -1,990 VB3,3 
31 122,011 11,934 KV8 65 625,672 -12,883 KO1,3 
32 123,279 10,291 NAM 66 668,121 -21,295 KO3,3 
33 130,260 2,842 ZO1,2 67 735,108 -59,434 KP1,3 
34 130,939 2,871 ZZO 68 678,059 -26,169 K3 

  



C. Tabulka šachet - varianta A2 

 Stani�ení šachet je vztaženo ke koleji �. 1. 

�íslo x y Poznámka Stani�ení [km] 
1 12,154 6,327 Šp 212,823 538 
2 12,125 -1,600 Šp 212,823 538 
3 62,072 9,153 Šk 212,873 887 
4 62,125 -1,597 Šk 212,873 497 
5 111,745 14,325 Šk 212,923 747 
6 112,085 4,731 Šk 212,923 844 
7 112,077 0,520 Šk 212,923 455 
8 142,059 1,576 Šk 212,953 484 
9 142,057 8,038 Šk 212,953 828 

10 161,512 19,428 Šv 212,973 414 
11 172,041 8,990 Šp 212,983 587 
12 172,041 2,599 Šp 212,983 587 
13 222,041 8,990 Šk 213,033 528 
14 272,041 8,990 Šv 213,083 528 
15 322,041 8,990 Šp 213,133 528 
16 357,041 8,990 Šk 213,168 528 
17 387,920 8,990 Šv 213,199 407 
18 394,920 8,990 Šv 213,206 407 
19 444,920 8,990 Šk 213,256 407 
20 494,920 8,990 Šk 213,306 373 
21 594,504 -0,678 Šk 213,405 733 
22 642,441 -14,891 Šk 213,455 277 
23 688,512 -34,321 Šk 213,505 026 
24 724,658 -51,654 Šv 213,545 040 



D. Tabulka sm�rových oblouk� - varianta A2 


