
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 







Úkolem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Adamov. Jejím cílem 

je vybudování nástupišť vyhovujících pro přístup osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Práce obsahuje úpravu geometrických parametrů koleje, 

rekonstrukci železničního svršku a spodku. Ve stanici jsou nově navržena dvě 

mimoúrovňová nástupiště.  

železniční stanice, Adamov, rekonstrukce, nástupiště, odvodnění  

The aim of the master‘s thesis is a reconstruction of the Adamov railway station. 

The goal is to design new platforms suitable for passengers with reduced mobility 

and orientation. The thesis constains modification of track geometry parameters 

of the railway, reconstruction of the railway superstructure and railway 

substructure. There are two new off-level platforms at the station  

railway station, Adamov, reconstruction, platform, drainage  
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1  STÁVAJÍCÍ STAV 

1.1 PODKLADY 

 Jednotná železniční mapa 

 Normy ČSN 73 6360-1 a ČSN 73 4959 

 Vzorové listy železničního spodku 

 Předpisy SŽDC S3 a S4 

 Staniční řád žst. Adamov 

 Osobní prohlídka železniční stanice 

1.2 POŽADOVANÉ PŘÍLOHY 

 Dopravní schéma 

 Situace 1:1000 

 Vytyčovací výkresy 1:500 

 Podélný řez 1:2000/200 

 Charakteristické příčné řezy 1:50 

1.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název stanice:    Adamov 

Trať:     Koridorová, Brno – Česká Třebová 

Číslo tratě:  č. 260 (č. 326 dle tabulek traťových poměrů) 

Poloha v síti:     km 171,191 000 

Stanice dle umístění na trati:  mezilehlá 

Provoz:    pravostranný 

Elektrifikace:    25 kV, 50 Hz AC 

Staniční zabezpečovací zařízení: SZZ – ETB 

Traťové zabezpečovací zařízení: Automatický blok, trojznakový, obousměrný 

Nástupiště:    3 úrovňové, jednostranné 

Dopravní koleje:   2 hlavní (k. č. 1 a 2), 3 předjízdné (k. č. 3, 4 a 4a) 

Manipulační koleje:   2 (k. č. 6a a 6) 

Vlečky:    2 (k. č. 6b a 8) 

Osová vzdálenost:  4,75 m mezi dopravními kolejemi, 4,50 pro kolej 

manipulační 
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Obrázek 1 - Mapa širších vztahů s vyznačením žst. Adamov 

Tabulka 1 – Přehledná tabulka kolejí ve stanici 

Číslo koleje Užitečná délka [m] Rychlost [km/h] Popis 

1 704 80 Hlavní dopravní 

2 704 80 Hlavní dopravní 

3 661 60 Předjízdná dopravní 

4 388 60 Předjízdná dopravní 

4a 224 60 Předjízdná dopravní 

6 149 40 Manipulační 

6a 100 40 Manipulační, kusá 

6b 102 40 Vlečka 

8 102 40 Vlečka 

Do stanice jsou připojeny dvě vlečky: 

- Vlečka č. 5002 Dřevosklad Adamov pro Mendelovu univerzitu je připojená do koleje 

č. 3 výhybkou č. 13 v km 171,688. 

- Vlečka č. 5001 EXPONO Steelforce, a.s, Adamov je napojena výhybkou č. 9 z koleje 

č. 6 v km 171,227 a výhybkou č. 12 z koleje č. 4a v km 171,505. 

 

 

 



Studie rekonstrukce žst. Adamov  Bc. Radim Toman 

Diplomová práce 

 

5 

 

1.4 SMĚROVÉ POMĚRY 

 

Obrázek 2 - Dopravní schéma stávající stanice 

Na záhlaví končí složený oblouk omezující rychlost na 75 km/h, který navazuje na 

dvojitou kolejovou spojku (výhybky č. 1,2,3 a 4) tvořenou výhybkami 1:11-300 na 50 km.h-1. 

Následuje k. č. 1, která se rozvětvuje do koleje č. 3 výhybkami č. 5 a 14 (1:12-500-I). Ke 

koleji č. 3 je napojena již zmíněná vlečka č. 5002. Z koleje č. 2 se napojuje kolej č. 4 

výhybkami č. 6 a 7 (1:12-500-I a 1:9-300(500,000/751,380)). Přes výhybku č. 7 a 8 (1:7,5-90) 

následuje manipulační kolej č. 6, která navazuje na kusou kolej č. 6a a dále směrem na 

blanenské zhlaví do vlečkových kolejí č. 6b a 8 přes výhybku č. 9.  Koleje č. 6b a 8 se sbíhají 

výhybkou č. 10 a dále přes výhybku č. 11 napojuje jak do koleje č. 4a, tak směřují přes 

silniční komunikaci do firmy Expono Steelforce, a.s. Adamov. Kolej č. 4a se napojuje do k. č. 

2 výhybkou č. 15 (1:12-500-I). Před blanenském zhlavím je opět navržena dvojitá kolejová 

spojka z výhybek č. 16, 17, 18 a 19 tvořená výhybkami 1:11-300, které následně navazují na 

pravostranný oblouk.  

1.5 SKLONOVÉ POMĚRY 

Výškový systém je Balt po vyrovnání (B.p.v.). Výšky jsou vztaženy k niveletě TK. Jako 

podklad pro řešení sklonových poměrů sloužila jednotná železniční mapa, kde byly sklonové 

poměry zavedeny formou sklonovníků.   

Kolej č. 1: 

Niveleta TK dána sklonovníkem v oblouku před brněnským zhlavím v km 170,647680 

s výškou 242,351 m. n. m. stoupá ve sklonu 1,819 ‰ do km 171,468962 na vzdálenosti 

821,282 m. Dále stoupá ve sklonu 3,371 ‰ do pravostranného oblouku ve vzdálenosti 

462,173 m s výškou 245,403 m. n. m. 
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Tabulka 2 – Sklonové poměry k. č. 1 

Popis Staničení [km] Sklon [‰] Délka [m] 

ZÚ 170,866 947   

  1,819 602,040 

LN 170,468 962   

  3,371 419,094 

KÚ 171,888 017   

Kolej č. 2: 

Niveleta TK k. č. 2 odpovídá sklonu nivelety TK k. č. 1 viz tabulka 2. 

Výšky nivelety ostatních kolejí jsou v příčných řezech stejné. 

1.6 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 

Ve stanici je použito přímé bezpodkladnicové pružné upevnění W14 (svěrka Skl 14, 

úhlová vodící vložka Wfp 14K, vrtule R1) na betonových pražcích B91S/1 s kolejnicemi 

tvaru 60E1 v hlavní kolejích č. 1 a 2.  

V ostatních kolejích je využité nepřímé podkladnicové tuhé upevnění K (svěrka ŽS4, 

podkladnice S 4pl) na betonových pražcích SB 8P s kolejnicemi S49.  

Rozdělení pražců ,,u“. 

1.7 GEOTECHNICKÉ POMĚRY 

1.7.1 Použité podklady 

 Geotechnická mapa ČSSR, mapa předkvartérních útvarů, M 1:200 000, list M-33-

XXIX Brno, včetně vysvětlivek 

 Geologická mapa ČR, M 1:50 000, list 24-32 Brno 

 Geologická mapa ČR, M 1:50 000, list 24-41 Vyškov 

 Archivní geologická dokumentace ČGS geofond Praha 

1.7.2 Přehled geologických a hydrogeologických poměrů 

Předkvartérní podklad v zájmovém území tvoří horniny brněnského masívu zastoupené 

z části granitem a granodioritem. Uvedená hornina vystupuje až k povrchu území. Nelze 

vyloučit, že v některých místech je krytá vrstvou deluvia (hlinité písky středně až hrubě zrnité 

– přemístěné eluvium, viz vrt J8-556887) kde je zjištěná mocnost deluvia 5,2 m, které tvoří 

kvartérní pokryv. 

Podzemní voda je vázána na puklinový systém granodioritů ve větší hloubce. Nelze však 

vyloučit i úroveň hladiny podzemní vody, která může kolísat v závislosti na hladině vody 

v řece Svitavě.  



Studie rekonstrukce žst. Adamov  Bc. Radim Toman 

Diplomová práce 

 

7 

 

1.8 ŽELEZNIČNÍ SPODEK 

1.8.1 Těleso trati 

Těleso trati je před brněnským zhlavím v náspu. Trať ve stanici po levé straně ve směru 

staničení je v hlubokém zářezu, po pravé straně před výpravní budovou na terénu, ze kterého 

následně přechází opět do náspu ve směru žst. Blansko. 

1.8.2 Odvodnění 

Z pochůzky ve stanici byly zjištěny betonové poklopy šachet propojující podélné trativody 

a příčná svodná potrubí, které by bylo vhodné zaměřit a prověřit jejich funkčnost a možnost 

využití při rekonstrukci stanice. 

1.8.3 Stavby železničního spodku 

Stavby železničního spodku zjištěné místní pochůzkou a také z poskytnutých podkladů 

železniční stanice Adamov. 

 Zárubní zeď 

V km 171,123 900 – 171,454 800 je v podkladech zaznačena zárubní zeď, která však 

nebyla místní pochůzkou v celé délce nalezena, pouze od konce úrovňových nástupišť mezi 

kolejemi č. 1-2 a 2-4.  

 Zárubní zeď   

Km 171,570 730 – 171,684 000 

 Opěrná zeď 

Km 171,544 500 – 171,755 700 

1.8.4 Nástupiště 

Ve stanici jsou vybudováná tři úrovňová nástupiště. Dvě s  konstrukcí SUDOP a jedno 

s konstrukcí Tischer. Přístup je pomocí úrovňových přechodů. Výška nástupní hrany 

nástupišť je 200 mm nad niveletou TK. 

 Nástupiště č. 1 s nástupní hranou ke koleji č. 4 od  km 171,133 900 do km 171,375 

000 v délce 241,100 m dlážděné zámkovou dlažbou.  

 Nástupiště č. 2 s nástupní hranou ke koleji č. 2 od km 171,096 400 do km 171,339 600 

v délce 243,200 m tvořené nástupištními panely. 

 Nástupiště č. 3 s nástupní hranou ke koleji č. 1 od km 171,096 400 do km 171,339 600 

v délce 243,200m tvořené nástupištními panely.  

1.8.5 Lávka pro pěší 

V km 171,232 100 se nachází lávka pro pěší, která překonává železniční trať. Spojuje takto 

dvě části Adamova. Přístup na lávku je řešen rampou s rameny dlouhými přibližně 25,00 m a 

šířkou 2,50 m, která má poskytnout přístup osobám s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Lávka délky něco málo přes 46,00 m je ukončená ve svahu kopce u koleje č. 3. 

Konstrukce lávky je tvořená příhradovými nosníky výšky 2,50 m.  
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1.8.6 Energolávka  

V km 171,251 300 se nachází energolávka firmy Adast, která vede souběžně s lávkou pro 

pěší.  
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2  VARIANTY NÁVRHU 

Při řešení vhodného návrhu rekonstrukce stanice Adamov bylo rozebráno více variant 

návrhu. Ve všech variantách byly zrušeny stávající úrovňové nástupiště a nahrazeny 

mimoúrovňovými nástupišti splňujícími požadavek přístupu pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace.  

Požadavkem bylo v rámce rekonstrukce navrhnout dvě nástupní hrany. Ve stanici zastavují 

osobní vlaky (Os) Českých drah a nově také vlak RJ 1040 společnosti RegioJet. Nejdelší 

vlaková souprava šesti vozů, která zastavuje ve stanici, dosahuje maximální délky 160,00 m.  

Největší omezení při rekonstrukci stanice Adamov byla vlečka č. 5001 patřící firmě 

EXPONO Steelforce, a.s, která je opět využívána novým majitelem. Začátek vlečky je 

v oblasti nadchodu, ve staničení km 171,227, tj. začátek výhybky č. 9. Dalším požadavkem 

při rekonstrukci stanice bylo vyhnout se zásahům do této vlečky. Z tohoto důvodu vlečka 

výrazně ovlivnila volbu a návrh nástupišť ve stanici. 

V úvahu přicházely 4 varianty návrhu uspořádání nástupišť. 

2.1 VARIANTA 1 

V první variantě byla uvažována dvě vnější nástupiště. U výpravní budovy (1. nástupiště 

délky 140,0 m) a u koleje č. 3 (2. nástupiště délky 200,0 m) s přístupem z nově vybudované 

rampy od nadchodu pro pěší. Stávající manipulační kolej č. 6 by se stala dopravní. 

Omezujícím prvkem pro umístění 1. nástupiště před výpravní budovu je budova skladu 

s nakládací rampou, která by musela být ubourána. Další nevýhodou umístění tohoto 

nástupiště jsou výškové poměry. Stávající výpravní budova je výškově umístěna na terénu, 

tedy zhruba v úrovni nivelety koleje č. 6. Nástupní hrana 1. nástupiště by byla ve výšce 

500 mm nad spojnicí temen kolejnic. Bylo by tedy nutné vyřešit výškový rozdíl nástupiště 

a podlahy výpravní budovy. Toto řešení by s ohledem na stísněné poměry (vzdálenost budovy 

od osy krajní koleje 4,30 m) nebylo jednoduché. 

Pro vložení 2. nástupiště by bylo potřeba zrušit budovu skladu, která však neplní svou 

funkci a chátrá.  

Výhodou tohoto řešení je zachování počtu kolejí a přístup na 1. nástupiště. 

2.2  VARIANTA 2 

V této variantě je navrženo ostrovní oboustranné nástupiště mezi hlavními kolejemi č. 1 

a 2 (celkem 2 nástupní hrany).  

Nástupiště by bylo navrženo v místě stávající koleje č. 1, kolej č. 1 by se přesunula do 

polohy stávající koleje č. 3 a kolej č. 3 by byla zrušena. Přístup na nástupiště by byl zajištěn 

mimoúrovňově, ze stávající nadzemní lávky. 

Nevýhodou tohoto řešení jsou větší prostorové nároky při řešení změny osové vzdálenosti 

hlavních kolejí, vložení dalších oblouků do hlavních koleje č. 1 (složitější směrově poměry 

při průjezdu) a absence předjízdné koleje pro směr do žst. Brno. 
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2.3 VARIANTA 3 

Varianta tři vychází z předešlé varianty, kde se uvažuje také oboustranné ostrovní 

nástupiště mezi hlavními kolejemi, ale s posunutím hlavní koleje č. 2 blíže k výpravní 

budově, aby se vytvořila dostatečná osová vzdálenost pro toto nástupiště. Toto by zahrnovalo 

zrušení předjízdné koleje č. 4. Bohužel osová vzdálenost nově posunuté koleje č. 2 od 

manipulační koleje č. 6 by vycházela méně než 4,0 m, což by vedlo k posunutí kolejiště co 

nejblíže na stranu zárubní zdi (stranu opačnou) a následné vytvoření prostoru pro chybějící 

šířku. Dále nástupní hrana ostrovního nástupiště při koleji č. 6 by byla omezena z obou stran 

výhybkami natolik, že by nebyla dodržena minimální délka nástupní hrany pro nejdelší 

vlakovou soupravou zastavující ve stanici.  

2.4 VARIANTA 4 

Ve variantě 4 je navrženo jedno oboustranné poloostrovní nástupiště a jedno vnější 

nástupiště. 

Poloostrovní oboustranné nástupiště je navrženo mezi stávající hlavní kolejí č. 2 a stávající 

manipulační kolejí č. 6. Stávající předjízdná kolej č. 4 je částečně zrušena. Z manipulační 

koleje č. 6 se stane dopravní kolej navržená na rychlost V = 50 km.h-1. Tato kolej bude za 

nástupištěm, před kolejemi vlečky, napojena zpět přes výhybku č. 8 do stávající koleje č. 4. 

Stávající kusá kolej č. 6a bude zachována. 

Nástupní hrana u koleje č. 2 je navržena délky 210,0 m. Délka nástupní hrany u koleje č. 6 

je omezena výhybkou č. 7 (výhybka do kusé koleje 6a) a z druhé strany centrálním 

přechodem (před výpravní budovou). Délka nástupní hrany je proto pouze 125,0 m, nicméně 

ji lze využít pro zastavení kratších souprav.  

Dále bylo navrženo vnější nástupiště u koleje č. 3. Délka nástupní hrany je 210,0 m. 

Přístup na nástupiště je navržen ze stávající lávky pro pěší pomocí rampy. 

Vnější nástupiště zasahuje do nepoužívané dřevěné budovy skladu, u kterého je navržena 

demolice. 

Tato varianta byla vybrána jako nejvhodnější a podrobněji zpracována. 

Další zamítnuté možnosti přístupu na nástupiště: 

 Přístup z čela konce nástupiště není možný, jelikož centrální přechod by zasahoval do 

vlečky u výpravní budovy 

 Přístup mezi koncem výhybky č. 8 a začátkem výhybky č. 9 by výrazně zkrátil 

nástupní hranu o koleje č. 2 

 Přístup před začátkem výhybky č. 7 s rampou proti směru staničení nebo z čela 

nástupiště je nevhodný kvůli docházkové vzdálenosti (více jak 120 m) od výpravní 

budovy a pěšího nadchodu spojujícího obydlené části Adamova  
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3  NAVRHOVANÝ STAV 

Tabulka 3 – Staničení úseků v rekonstrukci 

Od staničení [km] Do staničení [km] Číslo koleje 

170,954 167 

171,265 774 

171,265 774 

170,934 637 

2 

4a 

6a 

171,073 500 171,296 500 3 

171,713 200 

171,759 777 
171,802 519 

4b 

2 

3.1 SMĚROVÉ POMĚRY 

Lokální souřadný systém pro zhotovení vytyčovacích bodů je zvolen do počátku 

rekonstrukce stanice začínajícím na začátku výhybky č. 6. Staničení vztaženo ke koleji č. 2. 

Tabulka 4 – Přehled kolejí ve stanici po rekonstrukci  

Číslo Účel koleje 
Traťová rychlost 

[km.h-1] 
Užitečná délka [m] 

1 Hlavní 80* 704 

2 Hlavní 80* 740 

3 Předjízdná 60 661 

6 Předjízdná 50 129 

6a Manipulační, kusá 40 72 

4a Předjízdná 50 210 

4b Předjízdná 50 237 

6b Vlečka 40 102 

8 Vlečka 40 102 

*V koleji č. 1 a 2 je rychlost na začátku stanice před brněnským zhlavím omezená 

směrovými poměry (nevyhovující parametry směrového oblouku) na rychlost 75 km.h-1. 
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3.1.1 Kolej č. 2 

Tabulka 5 – Směrové poměry navržené koleje č. 2 

Bod Staničení [km] Bod Staničení [km] Popis 

ZÚ/ZV6 170,954 167 KV6 170,987 387 

Výhybka č. 6: 

(přímá větev) 

J60-1:9-300-P,p,b 

KV6 170,987 387 KÚ 171,265 774 
Přímá délky 278,387 m 

napojení na stávající stav 

     

ZÚ 171,759 777 KV15 171,764 924 Přímá délky 5,147 m 

KV15 171,764 924 ZV15 171,798 532 

Výhybka č. 15: 

(přímá větev) 

J60-1:11-300 - L,l,b 

ZV15 171,798 532 KÚ 171,802 519 Přímá délky 3,987 m 

3.1.2 Kolej č. 3 

Tabulka 6 – Směrové poměry navržené koleje č. 3 

Bod Staničení [km] Bod Staničení [km] Popis 

ZÚ 171,073 500 KÚ 171,296 500 Přímá délky 223,000 m 

3.1.3 Kolej č. 6 

Tabulka 7 – Směrové poměry navržené koleje č. 6 

Bod Staničení [km] Bod Staničení [km] Popis 

ZÚ/ZV6 170,954 167 KV6/ZO1 170,987 296 

Výhybka č. 6: 

(odbočná větev) 

J60-1:9-300 - P,p,b 

KV6/ZO1 170,987 296 KO1 171,001 852 

Pravostranný oblouk č. 1: 

R=300m; V=50km.h-1; 

D=0mm; I=99 mm; 

alfas=3,1176g; Li=14,691m 

KO1 171,001 852  ZO2 171,011 725 Přímá délky 10,000m 

ZO2 171,011 725 KO2/KV7 171,026 191 

Levostranný oblouk č. 2: 

R=300m; V=50km.h-1; 

D=0mm; I=99mm; 

alfas=3,0983g; Li=14,601m 
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KO2/KV7 171,026 191 ZV7 171,059 320 

Výhybka č. 7: 

(odbočná větev) 

J49-1:9-300 – P,l,b 

ZV7 171,059 320 ZV8 171,188 660 Přímá délky 129,340 m 

ZV8 171,188 660 KV8 171,222 268 

Výhybka č. 8: 

(přímá větev) 

J49-1:11-300-L,p,b 

KV8 171,222 268 KÚ 171,227 106 Přímá délky 4,838 m 

3.1.4 Kolej č. 6a 

Tabulka 8 – Směrové poměry navržené koleje č. 6a 

Bod Staničení [km] Bod Staničení [km] Popis 

KK 170,934 637 KV7 171,026 191 Přímá délky 91,454 m 

KV7 171,026 191 ZV7 171,059 320 

Výhybka č. 7: 

(přímá větev) 

J49-1:9-300-P,l,b 

3.1.5 Kolej č. 4a 

Tabulka 9 – Směrové poměry navržené koleje č. 4a 

Bod Staničení [km] Bod Staničení [km] Popis 

ZV8 171,188 660 KV8 171,222 268 

Výhybka č. 8: 

(odbočná větev) 

J49-1:11-300-L,p,b 

KV8 171,222 268 ZO3 171,238 604 Přímá délky 16,462 m 

ZO3 171,238 604 KO3/KÚ 171,265 774 

Pravostranný oblouk č. 3: 

R=300m; V=50km.h-1; 

D=0mm; I=99mm; 

alfas=5,7636g; Li=27,160m 

3.1.6 Kolej č. 4b 

Kolej č. 4c začíná v bodě začátku výhybky č. 12 a pokračuje přímou do oblouku o 

poloměru R = 5000, který je navržen z důvodu napojení na stávající stav. Následně kolej 

pokračuje nově navrženým obloukem o poloměru R = 429,131 m, po kterém navazuje přímá 

délky 13,043 m a končí odbočnou větví výhybky č. 15. 
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Tabulka 10 – Směrové poměry navržené koleje č. 4b 

Bod Staničení [km] Bod Staničení [km] Popis 

ZÚ/KO/ZO4 171,713 200 KO4 171,752 017 

 Levostranný oblouk č. 4: 

R=429,131m; V=50km.h-1; 

D=0mm; I=69mm; 

alfas=5,7664g; Li=38,870m 

KO4 171,752 017 KV15 171,765 006 Přímá délky 13,043 m 

KV15 171,765 006 ZV15 171,798 532 

Výhybka č. 15:  

(odbočná větev) 

J60-1:11-300-L,l,b 

ZV15 171,798 532 KÚ 171,802 519 Přím délky 3,987 m 

3.2 SKLONOVÉ POMĚRY 

Výškový systém je Balt po vyrovnání. Všechny navržené výšky se vztahují k niveletě TK. 

Sklon rekonstrukcí dotčených kolejí byl navržen dle stávajícího stavu. 

Tabulka 11 – Sklonové poměry koleje č. 1 a 2 

Popis Staničení [km] Sklon [‰] Délka [m] 

ZÚ 170,866 947   

  1,819 602,040 

LN 170,468 962   

  3,371 419,094 

KÚ 171,888 017   

 

Výšky nivelety TK všech rekonstrukcí dotčených částí kolejí (tj. kolejí 3, 6, 6a, 4a a 4b) 

jsou na příčných řezech stejné. 

3.3 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 

3.3.1 Soustava železničního svršku 

V celé délce koleje č. 1, která nebude rekonstrukcí zasažena, zůstane stávající pružné 

bezpodkladnicové upevnění W 14 s kolejnicemi tvaru 60 E2 a předpjatými betonovými pražci 

B91S/1. 

V koleji č. 2 je navrženo použít rovněž pružné bezpodkladnicové upevnění W 14 

s kolejnicemi 60 E2 a betonovými pražci B91S/1, přičemž je doporučeno znovu použít 

součásti stávajícího kolejového roštu v rozsahu dle stavu jednotlivých částí. 

V předjízdné koleji č. 3 je navrženo pružné podkladnicové upevnění KS s kolejnicemi 49 

E1 na betonových pražcích SB 8P. V úseku rekonstrukce koleje č. 3 bude využito stejného 

železničního svršku (dle rozsahu aktuálního stavu) kromě tuhých svěrek ŽS 4, které budou 
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v celé délce koleje vyměněny za pružné svěrky Skl 24. Porušené části železničního svršku 

budou vyměněny za nové stejného typu.  

Dále v kolejích č. 6, 4a a 4b bude navrženo nepřímé pružné podkladnicové upevnění KS 

s kolejnicemi 49 E1 na betonových pražcích SB 8P, tak jako v koleji č. 3.  

V kusé koleji č. 6a bude navrženo tuhé podkladnicové upevnění K s kolejnicemi 49 E1 na 

pražcích SB 8P.  

V celém úseku bude navržena bezstyková kolej dle předpisu SŽDC S3/2 a rozdělení 

pražců ,,u“. 

Tabulka 12 – Přehled železničního svršku pro rekonstrukci 

Číslo koleje Kolejnice Upevnění Pražec 

1, 2 60 E2 W14 B91S/1 

3, 6, 4a, 4b 49 E1 KS SB 8P 

6a 49E1 K  SB 8P 

Na nově navržených výhybkách je pružné podkladnicové upevnění s kolejnicemi tvaru 49 

E1 a 60 E2 na předpjatých betonových pražcích VPS. 

3.3.2 Kolejové lože 

Celý rekonstruovaný úsek leží ve stanici, kde je navrženo zapuštěné kolejové lože. 

Kolejové lože je navrženo ze štěrku frakce 31,5/63 mm, v tloušťce 350 mm v dopravních 

kolejích (č. 2, 3, 6, 4a, 4b)a v úseku kusé koleje č. 6a je tloušťka 300 mm.  

Mezi kolejí č. 2 a kusou kolejí č. 6a s osovou vzdáleností větší jak 9,0 m bude kolejové 

lože navržené jako zapuštěné, tzn. vzdálenost horní hrany kolejového lože od osy koleje 

3,0 m. Prostor mezi loži zůstane volný. 

Zapuštěné kolejové lože u kusé koleje směrem k opěrné zdi bude do vzdálenosti 3,0 m od 

osy a dále zasypáno propustným, nenamrzavým materiálem. 

Kolejové lože v části rekonstrukce od km 171,713 200 do km 171,802 519 bude navrženo 

jako zapuštěné do vzdálenosti 3,0 m od osy koleje. 

Sklon svahu kolejového lože bude 1:1,25. 

3.3.3 Drážní stezky 

Drážní stezka bude z frakce štěrku 4/16 tloušťky 50 mm položeného na vrstvě štěrku 8/16 

tloušťky 100 mm se vzdáleností hrany stezky 1,7 m od osy koleje. Ukončení stezky bude 

provedeno po konec/začátek rekonstrukce, začátek/konec nástupiště nebo po námezník. 

Drážní stezka bude zřízena mezi kolejemi č. 1 – 3 od km 171,073 500 do km 171,296 500. 

Od námezníku výhybky č. 6 po čelo nástupiště č. 1 a dále bude začínat za koncem nástupiště 

č. 1 v km 171,231 573 mezi kolejemi č. 2 – 4a do konce rekonstrukce km 171,265 774. 

Mezi kolejí č. 2 a kusou kolejí č. 6a bude stezka zřízena od vzdálenosti 1,7m od osy koleje 

po hranu kolejového lože. Stejně tak bude provedena stezka u koleje č. 4c v rekonstrukci km 

171,713 200 – 171,802 519.   
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Vně koleje č. 6 bude zřízena drážní stezka 1,7 m od osy koleje do vzdálenosti chodníku 

před výpravní budovou. 

3.3.4 Přechodové kolejnice 

Přechodová kolejnice bude předem připravena na dílně v délce 4,0 m a vevařena za 

výhybku č. 6 a do koleje č. 4b viz tabulka. Staničení vztaženo ke koleji č. 2.  

Tabulka 13 – Přehled přechodových kolejnic 

Umístění Staničení [km] Délka Popis 

Za výhybkou č. 6 171,001 852 – 171,005 803 4,000 m 60 E2 – 49 E1 

V přímé za koncem 

výhybky č. 15 

(odbočné větve) 

171,756 204 – 171,760 187 4,000 m 49 E1 – 60 E2 

3.3.5 Zarážedla 

V km 170,934 637 bude nově navrženo ukončení kusé koleje č. 6a s použitím 

kolejnicového zarážedla.  

3.3.6 Tabulka nově navržených výhybek 

Tabulka 14 – Tabulka navržených výhybek 

Číslo Staničení Popis 

6 170,954 167 J60-1:300-P,p,b 

7 171,059 320 J49-1:300-P,l,b 

8 171,188 660 J49-1:11-300-L,p,b 

15 171,798 532 J60-1:11-300-L,l,b 

3.3.7 Námezníky  

Ve stanici budou použity prefabrikované betonové námezníky s bílo-černým nátěrem. 

Tabulka 15 – Přehled námezníků 

Výhybka č. Osová vzdálenost [m] Vzdálenost ZV [m] 

6 3,750 47,5 

7 3,750 47,5 

8 3,750 56,0 

15 3,750 56,5 

3.3.8 Výkolejky 

Ve stanici je nově navržená jedna výkolejka v km 170,007 556 v koleji č. 6a ve směru 

proti staničení.  
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3.4 ŽELEZNIČNÍ SPODEK 

3.4.1 Pláň tělesa železničního spodku 

V celém úseku je navržena pláň tělesa železničního spodku v příčném sklonu 0,000 ‰ a 

bude zřízena 350 mm pod ložnou plochou pražce s výjimkou manipulační koleje č. 6a, kde 

bude PTŽS zřízena 300 mm pod ložnou plochou pražce. Změna výšky PTŽS bude zřízena 

skokově za úsekem společných pražců výhybky č. 7. 

Levá strana PTŽS: 

Staničení [km] Kolej č.  Ukončení PTŽS 

170,954 167 (ZÚ) – 171,005 113 (ŠP3) 2 2,375 m od osy k. 

171,005 113 (ŠP3) - 171,265 774 (KÚ) 2 trativod 

171,073 500 (ZÚ) – 171,078 502 (Z. NÁST. 2) 3 3,850 m od osy k. 

171,078 502 (Z. NÁST. 2) – 171,288 502 (K. NÁST. 2) 3 H 130 

171,288 502 (K. NÁST. 2) – 171,296 500 (KÚ) 3 3,850 m od osy k. 

170,934 637 (KK) – 171,005 116 (ŠP4) 6a trativod 

171,005 116 (ŠP4) – 171,020 028 (Z. NÁST. 1) 6a trativod 

171,020 028 (Z. NÁST. 1) – 171,231 573 (K. NÁST. 1) 6a, 6, 4a H 130 

171,231 573 (k.nástu 1) – 171,265 774 (KÚ) 4a Trativod 

171,713 200 (ZO4) – 171,759 777 (KÚ) 4b 2,375 m od osy k. 4b 

171,759 777 (ZÚ) – 171,802 5519 (KÚ) 4b, 2 2,375 m od osy k. 2 

 

 

Pravá strana PTŽS: 

Staničení [km] Kolej č.  Ukončení PTŽS 

170,954 167 (ZÚ) - 171,005 116 (ŠP4) 2 trativod 

171,005 116 (ŠP4) - 171,020 028 (Z. NÁST. 1) 2, 6a trativod 

171,020 028 (Z. NÁST. 1) - 171,231 573 (K. NÁST. 1) 2 H 130 

170,934 637 (KK) - 171,005 116 (ŠP4) 6a  3,850 m od osy 

171,005 116 (ŠP4) – 171,224 690 (ŠP21) 6a, 6, 4a trativod 

171,224 690 (ŠP21) - 171,265 774 (KÚ) 4a, 2 2,375 m od osy k. 4a 

171,073 500 (ZÚ) - 171,296 500 (KÚ) 3 Trativod 

171,713 200 (ZO4) - 171,802 5519 (KÚ) 4a, 2 trativod 
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3.4.2 Konstrukce železničního spodku 

Před rekonstrukcí stanice je potřeba zajistit geotechnické parametry železničního spodku. 

Přesné parametry pro návrh pražcového podloží nejsou známy. Z tohoto důvodu je 

konstrukční vrstva kolejí posouzena na účinky mrazu.  

Ve všech kolejí je navržena tloušťka konstrukční vrstvy 250 mm tvořená štěrkodrtí 

frakce 0/32 o deformačním modulu Edef  = 80 MPa.  

Vstupní parametry pro návrh: 

 Druh tratě: B 

 Vodní režim velmi nepříznivý 

 Zeminy nebezpečně namrzavé 

 Návrhový index mrazu: Imn = 450°C∙den 

Promrzání: 

hz,dov = 0,15 m  

hpr = 0,045 ∙  = 0,955 m 

hkl = 0,55 m 

hšp =  

  VYHOVUJE 

3.4.3 Zemní pláň 

Příčný sklon zemní pláně je 5% se zaústěním na bližší hranu trativodní rýhy. Zřízení zemní 

pláně ovlivňuje navržená tloušťka konstrukční vrstvy.  

 Tabulka 16 – Sklony zemní pláně 

Číslo koleje Staničení [km] Smysl sklonu 

2 170,954 167 - 171,005 116 Pravostranný 

2 171,005 116 - 171,265 774 Levostranný 

2 171,759 777 - 171,802 519 Pravostranný 

3 171,073 500 - 171,296 500 Pravostranný 

6 170,987 296 – 171,005 116 Pravostranný 

6 171,005 116 – 171,224 690 Pravostranný 

6 171,224 690 – 171,227 106 Levostranný 

6a 170,934 637 – 171,005 116 Levostranný 

6a 171,005 116 – 171,026 191 Pravostranný 
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4a 171,222 187 – 171,265 774 Levostranný 

4b 171,713 200 – 171,802 519 Pravostranný 

3.4.4 Odvodnění 

Odvodnění rekonstrukcí dotčené části stanice je řešeno pomocí sklonu zemní pláně, 

soustavou podélných trativodů, příčného svodného potrubí a zpevněných příkopů.  

Drážní příkopy 

V km 171,078 017 – 171,288 502 se na levé straně nachází zpevněný drážní příkop 

tvořený tvárnicí TZZ 4a v délce 210,600 m. Tvárnice délky 300 mm je uložena do 

štěrkopísku tloušťky 100 mm. Dno tvárnice je uloženo 150 mm pod okrajem zemní pláně 

nástupiště č. 2. Sklon zpevněného příkopu je v celé délce ve sklonu + 2,50 ‰. Vyústění 

příkopu je provedeno pomocí betonové vpusti v km 171,078 017 opatřené mříží a kalovým 

košem pro zachycení nečistot. Před lapač splavenin se umístí kalový prostor s přelivnou 

hranou. Vpusť je napojena pomocí plastového potrubí DN 150 na stávající trativodní šachtu. 

Podélné trativody 

Skladba trativodní šachty: 

 Šachtový poklop 

 Trubka DN 400 

 Obsyp z propustného nenamrzavého materiálu 

 Základní prvek šachty - spodní díl 

 Vyrovnávací štěrkopísková vrstva tloušťky 200 mm 

Šířka trativodní rýhy je 450 mm. Dno trativodní rýhy je umístěné minimálně 0,300 m pod 

okrajem zemní pláně. Obvod rýhy se vyloží filtrační geotextilií. Na dně trativodní rýhy je 

navržená vyrovnávací (podkladní) vrstva štěrkodrtě frakce 4/8 tloušťky 50 mm pro uložení 

plastového potrubí DN 150, které se zasype frakcí 11/16. Následně se geotextilie přeloží.  

Skladba trativodní rýhy: 

 Výplň štěrku frakce 11/16  

 Trativodní roura PE-HD, DN 150 

 Podklad štěrkodrtě 4/8 tloušťky 50 mm 

 Filtrační geotextilie 

Trativody, pro odvodnění srážkové a podzemní vody ze železničního tělesa do 

svodného potrubí, jsou navrženy v délkách 30 – 50 m mezi šachtami. Vzdálenost stěny šachet 

z plastů je od osy přilehlé koleje ve vzdálenosti minimálně 2,175 m. Nasazovací trubka DN 

400 je opatřena poklopem vyústěným maximálně 50 mm nad úroveň drážní stezky nebo 

kolejového lože (mezi hlavními kolejemi). Šířka výkopu potřebná pro uložení šachty je 

1,600 m.  
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Tabulka 17 - Tabulka trativodů a šachet A 

Mezi kolejemi 
Číslo 

šachty 
Druh šachty 

Staničení 

[km] 

Sklon 

trativodu 

[‰] 

Vzdálenost 

k další 

šachtě [m] 

Trativod č. 1 

2 - 6a 1 Vrcholová 170,934 576 -5,00 36,283 

2 - 6a 2 Kontrolní 170,970 868 -5,00 34,522 

6 – 6a 4 Přípojná 170,005 116 - - 

Trativod č. 2 

1 - 2 

3 Přípojná 171,005 114 +5,00 34,000 

6 Kontrolní 171,039 114 +5,00 34,394 

9 Přípojná 171,073 500 +5,00 31,606 

1 - 2 

11 Kontrolní 171,105 114 +5,00 50,000 

14 Vrcholová 171,155 114 -5,00 35,000 

17 Kontrolní 171,190 114 -5,00 34,580 

20 Přípojná 171,224 693 +5,00 41,013 

23 Vrcholová 171,265 706 - - 

Trativod č. 3 

1-3 

8 Přípojná 171,073 500 +5,00 31,641 

10 Kontrolní 171,105 114 +5,00 50,000 

13 Vrcholová 171,155 114 -5,00 35,000 

16 Kontrolní 171,190 114 -5,00 34,580 

19 Přípojná 171,224 693 +5,00 41,000 

22 Kontrolní 171,265 706 -5,00 30,790 

24 Vrcholová 171,296 500 - - 

Tabulka 18 – Tabulka trativodů a šachet B 

Vně kolejí 
Číslo 

šachty 
Druh šachty 

Staničení 

[km] 

Sklon 

trativodu 

[‰] 

Vzdálenost 

k další 

šachtě [m] 

Trativod č. 4 

6a 5 Přípojná 171,005 117 +5,00 50,000 

6 

 

7 Kontrolní 171,055 117 +5,00 50,000 

12 Kontrolní 171,105 117 +5,00 50,000 

15 Vrcholová 171,155 617 -5,00 35,500 

18 Kontrolní 171,190 617 -5,00 30,073 
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21 Přípojná 171,224 690 - - 

Trativod č. 5 

4b 

25 Vrcholová 171,713 200 -5,00 50,000 

26 Kontrolní 171,763 140 -5,00 39,450 

27 Přípojná 171,802 519 - - 

Svodné potrubí 

Odvedení vody z podélných trativodů je řešeno pomocí svodného potrubí ve sklonu 

10,00 ‰. Svodné potrubí je napojeno do nejbližší kanalizace v okolí stanice. Před napojením 

doporučuji zaměření a ověření možného připojení do kanalizační sítě.  

Přechod svodného potrubí pod kolejí je navržen kolmo na osu koleje. Pro plastové potrubí 

je vytvořeno obetonování po celém obvodu z betonu C 12/15. 

Skladba svodného potrubí 

 Jednotný zásyp rýhy 

 Trubka z plastu DN 200 

 Podklad z betonu C 12/15 tloušťky 100 mm 

 Podsyp ze štěrkodrti frakce 4/8 tloušťky 50 mm 

Tabulka 19 – Svodné potrubí 

Šachta č. Staničení [km] Napojení do Sklon [‰] Délka [m] 

3 171,005 114 Šp 4 -10,00 9,122 

4 171,005 116 Šp 5 -10,00 4,838 

5 171,005 117 Kanalizace vpravo -10,00 - 

8 171,073 500 Šp 9 -10,00 4,847 

19 171,294 693 Šp20 -10,00 4,795 

20 171,224 693 Šp21 -10,00 14,017 

21 171,224 690 Kanalizace vpravo -10,00 - 

27 171,802 519 Kanalizace vpravo -10,00 - 

3.4.5 Nástupiště 

Ve stanici jsou navržena dvě nástupiště. Nástupiště č. 1 jako oboustranné poloostrovní a 

nástupiště č. 2 jako vnější. Na obou nástupištích jsou použity prefabrikáty H 130 s úrovní 

nástupní hrany 550 mm nad spojnicí temen kolejnic. Prefabrikáty budou ukotveny pomocí 

betonářské výztuže k podkladnímu betonu a svislé spáry budou utěsněny pomocí plastových 

folií. Takto bude zabráněno poklesu a vodorovnému posunu. Povrch nástupišť tvoří zámková 

dlažba.  
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Nástupní hrana: 

 Prefabrikát H 130 

o Rozšířená nášlapná plocha dl. 250 mm 

o Výška prefabrikátu 1300 mm 

 Podkladní beton C 12/15 tloušťky 100 mm 

 Zhutněný podsyp ze štěrkodrti frakce 0/32 

Zpevněná plocha nástupišť: 

 Zámková dlažba tloušťky 60 mm 

 Štěrkové lože frakce 4/8 tloušťky 50 mm 

 Štěrkodrť 0/32 tloušťky 150 mm 

 Zhutněný propustný a nenamrzavý materiál  

Nástupiště č. 1 

Navrženo ve staničení km 171,020 028 – km 171,231 573 s nástupní hranou u koleje č. 2 

v délce 210,000 m a u koleje č. 6 v délce 125,000 m. Nástupní hrana v přímé je ve vzdálenosti 

1,670 m a v úsecích o poloměru R = 300 m ve vzdálenosti 1,68 m od osy přilehlé koleje. 

Nástupiště má příčný sklon 2,00 % do středu, kde se nachází odvodňovací žlab šířky 150 mm, 

který je samostatně vyveden do kanalizace. Bodové vpusti jsou navrženy po 70,0 m. 

Na nástupišti je navržený přístřešek o půdorysných rozměrech 1,50 x 4,00 m s prosklenými 

bočnicemi ze 2 stran tak, aby byl umožněn průchod mezi nástupními hranami. Výška 

zastřešení je v minimální výšce 2,50 m nad zpevněnou plochou nástupiště. Prosklené tabule 

jsou opatřeny kontrastním pruhem tloušťky 50 mm ve výšce 1700 mm.  

Přístup na nástupiště č. 1 je řešen pomocí centrálního přechodu v km 171,186 297. 

Nástupiště č. 2 

Začátek nástupiště je v km 171,078 502 a končí v km 171,296 500. Délka nástupní 

hrany je 210,000 m. Příčný sklon je 2,00 % do koleje č. 3. Šířka nástupiště je 3,000 m. Na 

vnější straně je navrženo zábradlí se zarážkou pro slepeckou hůl. Výška zábradlí je 1100 mm 

s madly ve výšce 900 mm a 250 mm.  

Na nástupišti je umístěn přístřešek o ploše 6 m2 krytý ze tří stran, vyplněný skleněnou 

tabulí a opatřen kontrastním pruhem (viz nástupiště č. 1). Sklon zastřešení je 7,00 % 

s odvodněním v konstrukci přístřešku vyvedeným na zpevněný příkop.  

Přístup na nástupiště je umožněn pomocí nadchodu pro pěší, ke kterému je nově 

navržena rampa v maximálním sklonu 8,33%. Při délce větší jak 9,000 m jsou navrženy mezi 

podesty minimální délky 1,500 m. Šířka rampy je 2,400 m.  

Přístup stávající rampou, vedle výpravní budovy, byl zhotovena tak, aby umožnil přístup 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Oficiální podklady pro rampu nebyly 

poskytnuté, a proto navrhuji zaměření a ověření parametrů pro přístup OOSPO. Pokud by 

rampa tyto požadavky nesplňovala, navrhuji dodatečné úpravy, případně zřízení výtahu.  
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3.4.6 Centrální přechod 

Přístup na oboustranné nástupiště zajišťuje centrální přechod v km 171,186 297. Přechod 

je navržen přes kolej č. 6 a jeho délka činí 6,000 m. Přechod je napojen na zpevněnou plochu 

chodníku před výpravní budovou. Šířka přechodu je 2,700 m. Přechod je zřízen pomocí 

systému pedeSTRAIL ze tří částí o šířce 900 mm. Vnější části v délce 591 mm navazují na 

chodník se zámkovou dlažbou. Přechod je opatřen varovnými pásy z obou stran ve 

vzdálenosti 2,500 m od osy koleje a signálním pásem směřujícím do osy přechodu.  

Na přechod navazuje rampa na nástupiště. Přístupová rampa je ve sklonu 8,33 % s délkou 

7,000 m a nejmenší šířkou 1,656 m v úrovni povrchu nástupiště. Rampa je také opatřena 

zábradlím výšky 1100 mm s madly ve výšce 900 mm a 250 mm. 

3.4.7 Další stavby železničního spodku 

Zárubní zeď 

Pro zabezpečení svahu v okolí nově vybudované rampy bude zřízena betonová zárubní zeď 

od km 171,212 094 do km 171,252 683. Zárubní zeď bude ve sklonu 5:1 na délce 46,0 m.  

Odvodněna bude nepropustným a zpevněným příkopem, ale také odvodňovacími otvory 

nad nepropustnou vrstvou umístěnou za rubovou stěnou. Voda bude odvedena do zpevněného 

příkopu TZZ 4a podél nástupiště č. 2. 

Úprava plochy u výpravní budovy 

V rámci rekonstrukce žst. Adamov bude také upraveno okolí výpravní budovy, ve kterém 

je navrženo 7 kolmých stání včetně jednoho kolmého stání pro vozidlo přepravující osobu 

těžce pohybově postiženou. Dále jsou navržena 3 podélná stání před budovou skladu. Přístup 

k parkovišti bude po chodníků tvořeného zámkovou dlažbou. 

Tabulka 20 – Rozměry parkovacích stání 

Řazení vozidel Délka [m] Šířka [m] 

Kolmé 5,000 2,500 

Kolmé – pro vozidla 

přepravující osobu těžce 

pohybově postiženou 

5,000 3,500 

Podélné 6,750 2,000 

Podélné krajní 7,760 2,000 

3.5 DEMOLICE 

V km 171,107 637 je navržena demolice dřevěné budovy skladu z důvodu vybudování 

nástupiště č. 2.  

 

V Brně dne 12. 1. 2018      …………………………… 

 Bc. Radim Toman 
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4  ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce byla studie rekonstrukce žst. Adamov.  Přesněji vybudování nástupišť 

splňujících požadavky pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

V kolejišti byly zrušeny stávající úrovňová nástupiště, která nahradila dvě mimoúrovňová 

nástupiště. Přístup na poloostrovní oboustranné nástupiště č. 1 (s délkou nástupní hrany 

210 m/125 m) byl vyřešen centrálním přechodem přes kolej č. 6. Pro přístup na vnější 

nástupiště č. 2 (s délkou nástupní hrany 210,0 m) byla navržena rampa ve sklonu 8,33 % 

napojující se na stávající nadchod pro pěší.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Zkratky 

Bpv – Balt po vyrovnání  

ČGS – Česká geologická služba  

ČSN – Česká norma  

ČSSR – Československá socialistická republika 

K.NÁST. – konec nástupiště  

KO – konec oblouku  

KÚ – konec úseku  

KV – konec výhybky  

LN – lom skonu koleje  

M – měřítko 

OOSPO – osoby s omezeno schopností pohybu a orientace  

PTŽS – pláň tělesa železničního spodku  

SŽDC – Správa železniční dopravní cesty  

Šk – šachta kontrolní  

Šp – šachta přípojná  

Šv – šachta vrcholová  

TK – Temeno kolejnice  

Vk – výkolejka  

Z.NÁST. – začátek nástupiště 

ZO – začátek kružnicového oblouku 

ZÚ – začátek úseku  
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PÍSMENA A VELIČINY 

alfas – úhel kružnicového oblouku      [g]  

D – převýšení koleje        [mm]  

DN – vnitřní průměr        [mm]  

hkl – vrstva kolejového lože       [m]  

hpr – hloubka promrzání       [m]  

hšd – tloušťka vrstvy ze štěrkodrti      [m]  

hšp – tloušťka vrstvy ze štěrkopísku      [m]  

hz,dov – dovolená tloušťka promrznutí zeminy zemní pláně   [m]  

I – nedostatek převýšení       [mm]  

Imn – index mrazu        [°C∙den]  

Li – délka oblouku       [m] 

R – poloměr kružnicového oblouku      [m]  

Rv – poloměr zaoblení lomu sklonu      [m]  

V – rychlost         [km∙h–1] 
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