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1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Předmětem řešení bakalářské práce je návrh rekonstrukce jednokolejné železniční 

tratě č. 701A v úseku žst. Kardašova Řečice – žst. Jindřichův Hradec ve staničení km 

13,583 – km 26,494. Dokumentace zahrnuje návrh směrového vedení trasy za účelem 

zvýšení rychlosti až na 100 až 120 km/h. Při trasování je kladen důraz na využití vedení 

trasy ve stávající stopě. Dále je podrobněji řešena nejvhodnější varianta včetně 

výškového vedení trasy a odvodnění. Součástí práce jsou dále vzorové příčně řezy. 

1.1 HISTORIE TRATI 

Úsek Kardašova Řečice – Jindřichův Hradec je součástí železniční tratě spojující 

města Veselí nad Lužnicí a Jihlavu. Tato trať byla dokončena v roce 1887. Důvodem 

jejího vybudování bylo spojení již postavené Dráhy císaře Františka Josefa 

a Rakouské severozápadní dráhy, posílení spojení západ – východ. Projednávalo se 

mnoho variant řešení. Například vést dráhu z Jindřichova Hradce přímo do Českých 

Budějovic. Nakonec ale zvítězila varianta, která připojila město Kardašova Řečice 

k železniční síti. V roce 1971 bylo uvedeno do provozu reléové zabezpečovací 

zařízení a v roce 1979 byly kompletně nahrazeny parní lokomotivy za elektrické 

(Klimeš, 1987). 

1.2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Převážnou část rovinaté krajiny tvoří zemědělská půda, kterou místy střídají lesy. 

Příznačným rysem této oblasti je četný výskyt rybníků. Území leží v jižní části Českého 

masivu v moldanubické oblasti. Moldanubikum charakterizuje chybějící sedimentární 

pokryv. V oblasti se nachází horniny metamorfované (pararula) a horniny vyvřelé 

(granit) (Geology.cz, 2018). 

Kardašova Řečice je v nadmořské výšce 440 m. n. m., Jindřichův Hradec leží výše, 

konkrétně 475 m. n. m. Nejvyšším bodem oblasti je Voglův kopec (547 m. n. m.). Mezi 

dotčená katastrální území patří: Kardašova Řečice, Mnich u Kardašovy Řečice, Velký 

Ratmírov, Děbolín, Radouňka, Jindřichův Hradec (SŽDC s. o., 2018).  
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2. STÁVAJÍCÍ STAV 

2.1 SMĚROVÉ POMĚRY 

Pro řešený úsek je charakteristické velké množství směrových oblouků o malých 

poloměrech. Často jsou svázány do skupin protisměrných oblouků, které jsou 

v některých případech spojeny pomocí inflexních bodů (v km 20,686 – km 21,849). Ve 

dvou případech jsou použity složené oblouky s mezilehlou přechodnicí (SŽDC s. o., 

2018). 

Traťová rychlost se pohybuje v rozmezí od 60 km/h do 70 km/h, viz Tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1 - Traťová rychlost 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů SŽDC s. o., 2018 

V úseku se nachází 21 směrových oblouků. Jejich parametry jsou popsány v Tabulce 

č. 2 (v případě položky č. 16 a č. 21 se jedná o oblouk složený). 
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Tabulka č. 2 - Parametry stávajících směrových oblouků 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů SŽDC s. o., 2018 
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2.2 SKLONOVÉ POMĚRY 

Začátek úseku v km 13,583 je v nadmořské výšce 451,192 m. n. m. Do staničení v km 

21,266 trasa stoupá až do výšky 524,905 m. n. m. Z tohoto bodu následně klesá až do 

konce úseku, který se nachází v nadmořské výšce 468,679 m. n. m. Trasa nejvíce 

stoupá sklonem 14,00‰ na úseku dlouhém 840 m (km 17,263 – km 18,103). Největší 

hodnota klesání činí -13,70‰ v úseku délky 300 m (km 24,182 – km 24,482) (SŽDC 

s. o., 2018). Podrobné výškové vedení lze vyčíst z níže uvedené Tabulky č. 3. 

Tabulka č. 3 - Stávající výškové vedení 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů SŽDC s. o., 2018 
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2.3 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 

Kolejový rošt se převážně skládá z betonových pražců SB8 a kolejnic 49E1, které jsou 

upevněny na žebrovou podkladnici pružnou svěrkou Skl 24 (sestava KS). Na několika 

úsecích se vyskytují betonové pražce staršího typu (SB4, PB2, PB3). Dále jsou místy 

použity pražce dřevěné (B – buk). V části trati u výhybny Velký Ratmírov jsou 

aplikovány betonové pražce B91S (sestava W14). Na dvou kilometrech trati po 

vyústění ze stanice Kardašova Řečice se nachází kolejnice 60E1. V některých částech 

trasy jsou kolejnice typu T (SŽDC s. o., 2018). 

Tabulka č. 4 - Stávající skladba železničního svršku 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů SŽDC s. o., 2018 
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V celé délce úseku jsou kolejnice svařeny do bezstykové koleje. Štěrkové lože tvoří 

kamenivo frakce 31,5/63 o mocnosti 20 – 30 cm. Lože je mírně znečištěné. V úseku 

u Velkého Ratmírova (km 19,521 – 20,300) je lože nové, které bylo vyměněno při 

osazení nového železničního svršku v roce 2006 (SŽDC s. o., 2018). Výhybky jsou 

detailněji popsány v Tabulkách č. 8 a č. 9. 

2.4 ŽELEZNIČNÍ SPODEK 

Při zpracování dokumentace nebyl proveden geotechnický průzkum. Z tohoto důvodu 

není známo složení železničního spodku. Předpoklad tvoří pražcové podloží typu 1, 

které může být místy zesíleno konstrukční vrstvou ze štěrkopísku, tedy pražcové 

podloží typu 2. V místech nedávných rekonstrukcí, například v místě výhybny Velký 

Ratmírov (2006) kde jsou aplikovány betonové pražce B91S, lze předpokládat 

pražcové podloží typu 2 s konstrukční vrstvou ze štěrkodrti. Odvodnění zajišťují 

nezpevněné příkopy, které jsou zarostlé vegetací.  

2.5 UMĚLÉ STAVBY 

2.5.1 MOSTY 

Tabulka č. 5 - Stávající mostní objekty 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů SŽDC s. o., 2018 

V řešeném úseku se nachází celkem šest mostních konstrukcí. Mostní 

objekty č. 1 – 5 tvoří kamenné klenby se světlostí pole do 5 metrů, které jsou ve velmi 

zachovalém stavu. Most č. 6 převádí železniční trať v městské zástavbě přes řeku 

Nežárku. Světlé rozpětí pole činí 45 metrů (SŽDC s. o., 2018). Jedná se o ocelovou 

komoru, která je spřažena s betonovou deskou. Betonová deska má nedostatečné 

krytí výztuže, protože místy můžeme na daném mostu pozorovat i značně 

zkorodované ocelové pruty. Úložný práh, na kterém jsou osazena ocelová válcová 

ložiska je znečištěný vegetací a drobným kamenivem.  



 

11 

2.5.2 PROPUSTKY 

Konstrukci propustků tvoří nejčastěji betonové trouby průměru 0,6 – 1,2 m (například 

propustek č. 3 v km 15,033). Některé propustky mají konstrukci betonového rámu tvaru 

obráceného U (například propustek č. 28 v km 25,679). 

Tabulka č. 6 - Stávající propustky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů SŽDC s. o., 2018 

2.5.3 PŘEJEZDY, NADJEZDY 

V úseku se nachází celkem 15 přejezdů. Přejezdy pro účelové komunikace jsou málo 

využívány. Konkrétně přejezd č. 7 a č. 9 slouží pouze obyvatelům rodinných domů (na 

každý přejezd připadá jeden rodinný dům) k napojení na silniční komunikace vyšších 

tříd. Přejezd č. 6 zkracuje obyvatelům obce Mnich napojení na komunikaci I/23. Zbylé 

tři přejezdy (č. 11, č. 12 a č. 13) jsou situovány v polích na nezpevněných cestách, po 
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kterých si obyvatelé přilehlých obcí krátí o několik set metrů cestu ke svým domovům 

(Mapy.cz, SŽDC s. o., Geoportal.rsd.cz, 2018). 

Tabulka č. 7 - Stávající přejezdy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Mapy.cz, SŽDC s. o., Geoportal.rsd.cz, 2018 

V km 20,798 se nachází silniční nadjezd. Jeho konstrukci tvoří kamenná klenba. 

Vzhledem k jeho stavu a přístupnosti se dá předpokládat, že slouží pouze chodcům, 

popřípadě cyklistům (Mapy.cz, SŽDC s. o., 2018). 

  



 

13 

3. PROVOZ NA TRATI 

V úseku projede až 40 vlaků osobní dopravy každý den. Největší zastoupení mají vlaky 

osobní (11 párů), dále rychlíky (8 párů) a jeden pár spěšného vlaku. Výrazný omezující 

faktor pro zefektivnění vlakové dopravy, ze kterého plyne nízká traťová rychlost, jsou 

nevyhovující směrové poměry. Nákladní dopravu zajišťuje na trati celkem osm vlaků. 

Z toho je jeden nákladní vlak kategorie Mn (manipulační), který jezdí v úseku 

Jindřichův Hradec – Doňov. Zbylé vlaky jsou kategorie Pn (průběžné). Dovolená 

traťová třída zatížení je D4, což znamená maximální tonáž 22,5 t/náprava, respektive 

8 t/m (Gvd.cz, 2018). 

Daný úsek je elektrifikován střídavou trakční soustavou 25 kV, 50 Hz. Traťové 

zabezpečovací zařízená tvoří reléový poloautoblok s kontrolou volnosti tratě 

(Gvd.cz, 2018). 

3.1 STANICE, ZASTÁVKY 

3.1.1 STANICE KARDAŠOVA ŘEČICE 

Ve stanici se nachází celkem pět kolejí. Z toho čtyři jsou koleje dopravní (průběžné 

jsou koleje č. 1 a č. 3) a jedna kolej manipulační. Mezi kolejemi č. 1 a č. 3 je úrovňové 

oboustranné nástupiště délky 200 m. Řešený úsek začíná ve staničení km 

13,583 v koleji č.1. V níže uvedené tabulce č. 8 jsou popsány výhybky, které se 

nachází v řešené části tratě (SŽDC s. o., Gvd.cz, 2018). 

Tabulka č. 8 - Výhybky žst. Kardašova Řečice 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů SŽDC s. o., 2018 

3.1.2 ZASTÁVKA MNICH 

Zastávka se nachází ve staničení km 16,056 – 16,149 ve směrovém oblouku 

o poloměru R = 496 m s převýšením D = 37 mm. Nástupiště je úrovňové jednostranné 

délky 100 m (SŽDC s. o., 2018). 
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3.1.3 ZHLAVÍ VELKÝ RATMÍROV 

Zhlaví Velký Ratmírov začíná výhybkou č. 1 ve staničení km 19,488, na kterou 

navazují výhybky č. 2 a č. 3. Výhybka č. 3 umožňuje odbočení do zhlaví složeného 

z osmi manipulačních kolejí. Pomocí výhybky č. 4 se kolej napojuje zpět na hlavní 

staniční kolej. Pro nástup a výstup zaměstnanců slouží úrovňové nástupiště délky 

32 metrů. V Tabulce č. 9 jsou popsány výhybky, které se nachází v řešené koleji 

č. 1 (SŽDC s. o., Gvd.cz, 2018). 

Tabulka č. 9 - Výhybky připojující Velký Ratmírov k hlavní staniční koleji 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů SŽDC s. o., 2018 

3.1.4 ZASTÁVKA DĚBOLÍN 

Zastávka je ve staničení km 22,603 – 22,687 v přímé části úseku. Nástupiště je 

úrovňové jednostranné délky 84 m (SŽDC s. o., 2018). 
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4. POPIS JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Pro všechny varianty jsou zachovány poloměry směrových oblouků v městské 

zástavbě při výjezdu z Kardašovi Řečice (V = 80 km/h) a před zhlavím stanice 

v Jindřichově Hradci (V = 75 km/h). U oblouků byly pouze upraveny návrhové 

parametry (převýšení D, délky přechodnic, sklony vzestupnic) tak, aby bylo možné 

alespoň částečné zvýšení rychlosti. Dále jsou pro první tři varianty zachovány 

poloměry směrových oblouků u Velkého Ratmírova, které umožňují maximální 

traťovou rychlost 75 km/h. Ve variantě č. 4 byl v této části úseku upraven polygon 

s cílem zvýšení rychlosti při zachování směrového vedení (V = 85 km/h, 

V130 = 90 km/h). 

Při návrhu prvních čtyř variant je kladen důraz na zachování tečny ve Velkém 

Ratmírově. Důvodem je velmi nepříznivý terén pro případné přeložky, které by 

způsobily vysoký objem zemních prací. Poslední dvě varianty (č. 5 a č. 6), které zvyšují 

traťovou rychlost až na 110 km/h výše zmíněnou tečnu ruší. 

4.1 VARIANTA č. 1 (ČERVENÁ) 

Tato varianta upravuje GPK stávajícího stavu. Omezující kritérium tvoří maximální 

posun osy 10 cm. Poloměry oblouků zůstaly stejné. Bylo provedeno prodloužení 

přechodnic, které umožnilo při sklonu vzestupnic v rozmezí 6V – 8V zvýšení rychlosti 

na 75 km/h, respektive na 80 km/h při využití nedostatku převýšení Imax = 130 mm. 

Výjimkou je úsek v km 20,6 – 22,4 (tři protisměrné oblouky spojené inflexními body), 

kde je návrhová rychlost 75 km/h. Hodnoty převýšení se ve většině oblouků blíží limitní 

hodnotě Dlim = 150 mm. Nedostatek převýšení je také často využit v plné výši.  

Cílem této varianty je maximální zvýšení traťové rychlosti při zachování polohy trati na 

stávajícím zemním tělese. Podrobné parametry oblouků se nachází v Tabulce č. 10. 
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Tabulka č. 10 - Parametry směrových oblouků - Varianta č. 1 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
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4.2 VARIANTA č. 2 (MODRÁ) 

Cílem varianty je optimalizace stávajícího stavu. S výjimkou zaústění do zhlaví 

v Jindřichově Hradci je navržen minimální poloměr oblouku R = 300 m. Sklon 

vzestupnic byl navýšen na 10V. Traťová rychlost je 75 km/h, respektive 80 km/h 

s využitím nedostatku převýšení Imax = 130 mm. Tyto úpravy způsobily ve stísněných 

poměrech (km 16,8 – km 21,8) posun osy 3 – 5 m. Podrobné parametry oblouků 

definuje níže uvedená Tabulka č. 11. 
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Tabulka č. 11 - Parametry směrových oblouků - Varianta č. 2 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
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4.3 VARIANTA č. 3 (RŮŽOVÁ) 

Varianta zvyšuje traťovou rychlost na 90 km/h. Ve stísněných podmínkách je této 

hodnoty rychlosti dosaženo využitím nedostatku převýšení Imax = 130 mm. Výjimku 

tvoří již zmíněný úsek ve Velkém Ratmírově, kde je rychlost snížena na 75 km/h.  

Po výjezdu ze stanice Kardašova Řečice je navržena přeložka, která se vyhýbá 

rybníku Ochoz u Mnichu. Přínos tohoto řešení tkví ve zrušení dvou úrovňových křížení 

s pozemní komunikací III/1488. Zastávka Mnich bude přesunuta 

o 500 m severovýchodně do přímého úseku mezi směrové oblouky č. 4 a č. 5 (viz 

Tabulka č. 12). Pro přístup k zastávce bude potřeba upravit stávající polní cestu. 

Druhá výrazná přeložka nahrazuje skupinu tří protisměrných oblouků spojených 

inflexními body – obloukem o poloměru R = 500 m (km 20,6 – 22,4). Podrobné 

směrové vedení je patrné z Tabulky č. 12.  
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Tabulka č. 12 - Parametry směrových oblouků - Varianta č. 3 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
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4.4 VARIANTA č. 4 (ZELENÁ) 

Varianta č. 4 je navržena na traťovou rychlost 90 km/h, s využitím nedostatku 

převýšení Imax = 130 mm je umožněna rychlost 100 km/h. Výjimku tvoří úsek u Velkého 

Ratmírova (staničení km 17,5 – 20,5), kde je traťová rychlost snížena na 85 km/h, 

s použitým nedostatkem převýšení Imax = 130 mm je umožněna rychlost 90 km/h. 

V místě přeložek splňují parametry, všech navržených směrových oblouků pro rychlost 

90 km/h, standartní návrhové hodnoty (In = 80 mm; n = 10V). Maximální aplikovaná 

hodnota převýšení je D = 116 mm.  

Pro tento návrh směrového řešení vznikly další dvě přeložky. První přeložka nahrazuje 

protisměrné oblouky o poloměru R = 300 m po výjezdu ze stanice Kardašova Řečice 

přímým úsekem. Druhá přeložka vznikla za zastávkou Děbolín. Zastávka Mnich by 

byla řešena stejně jako v předchozí variantě. Ostatní důležité body v úseku zůstaly 

zachovány (zhlaví Velký Ratmírov, zastávka Děbolín). Přehled parametrů směrových 

oblouků znázorňuje Tabulka č. 13.  
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Tabulka č. 13 - Parametry směrových oblouků - Varianta č. 4 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
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4.5 VARIANTA č. 5 (ORANŽOVÁ) 

Varianta umožňuje traťovou rychlost V = 100 km/h; V130 = 110 km/h. Sklony 

vzestupnic jsou navrženy v rozmezí 8V – 10V. Stejně jako v obou předchozích 

variantách by bylo nutné přesunout zastávku Mnich. Tečna ke zhlaví ve Velkém 

Ratmírově byla zrušena. Tím vznikla významná přeložka, která vede lesy blízko 

jednoho z nejvyšších bodů v území. Podrobné parametry oblouků jsou v Tabulce 

č. 14. 

Tabulka č. 14 - Parametry směrových oblouků - Varianta č. 5 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
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4.6 VARIANTA č. 6 (TMAVĚ ČERVENÁ) 

Návrh č. 6 je téměř totožný s předchozí variantou. Jediný rozdíl se nachází ve 

směrovém řešení u Velkého Ratmírova. Přeložka je v km 17,0 – 22,0 ve větší 

vzdálenosti od stávající stopy. Cílem je vedení trasy po příznivějším terénu pro stavbu 

zemního tělesa. 

Tabulka č. 15 - Parametry směrových oblouků - Varianta č. 6 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
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5. POROVNÁNÍ VARIANT 

Pro porovnání byly v souladu se zadáním práce vybrány varianty č. 3, 4, 5 a 6. Toto 

rozhodnutí bylo provedeno především na základě souladu s požadavkem zadání 

bakalářské práce, tedy zvýšení traťové rychlosti v daném úseku. 

Varianty byly porovnány na základě několika kritérií: 

• objem zemních prací 

• posun osy od stávajícího stavu 

• traťová rychlost 

• parametry směrových oblouků 

• zachování důležitých bodů trati (zastávky Mnich a Děbolín, zhlaví Velký 

Ratmírov) 

5.1 OBJEM ZEMNÍCH PRACÍ 

Pro získaní představy o objemu zemních prací bylo pro každou variantu vytvořeno 

výškové řešení v programu Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016. Návrh podélných profilů 

respektuje původní niveletu, v místě přeložek je navázáno na stávající výškový návrh. 

Dále byly vytvořeny koridory na základě jednotného příčného řezu. S využitím modelu 

terénu, vytvořeného z dat ZABAGED® – výškopis 3D vrstevnice, byl získán objem 

zemních prací jednotlivých variant. V níže uvedené Tabulce č. 16 jsou přiloženy 

výsledky objemu zemních prací. 

Tabulka č. 16 - Objem zemních prací 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

Dle očekávání vyšla z hlediska objemu zemních prací nejhůře Varianta č. 5. Velký 

objem výkopů způsobuje přeložka, která ruší tečnu ke zhlaví ve Velkém Ratmírově. 

Nové směrové řešení vede v blízkosti jednoho z nejvyšších bodů území. Výpočet 

objemu zemních prací je proveden na základě úpravy svahů pouze svahováním. Při 

použití příkopových zídek, popřípadě opěrných a zárubních zdí lze předpokládat 

snížení objemu zemních prací. Dále použitý software při výpočtu kubatur neuvažuje 

s odtěžením starého náspu. Vytěžený materiál splňující příslušné parametry, by bylo 
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možné použít pro nová zemní tělesa. V Tabulce č. 16 je tato možnost zahrnuta (objem 

stávajících náspů byl spočten z příčných řezů).  

5.2 ODCHYLKA OD STÁVAJÍCÍ STOPY 

Posun os byl měřen ze stávající osy kolmo k příslušné trati po 500 metrech. 

Tabulka č. 17 - Odchylka navržených os od stávající stopy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

Velký průměrný posun os posledních dvou variant je způsoben novým návrhem 

směrového vedení trati u Velkého Ratmírova. 

5.3 TRAŤOVÁ RYCHLOST 

Porovnány jsou tři typy průměrných traťových rychlostí: V, Vmax a Vext. Vysvětlení 

zkratek obsahuje legenda pod tabulkou č. 18. 

Tabulka č. 18 - Průměrná traťová rychlost 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

5.4 PARAMETRY SMĚROVÝCH OBLOUKŮ 

Porovnány byly průměrné hodnoty parametrů: D, I, I130, n, n130 (Tabulka č. 19). 

Tabulka č. 19 - Průměrné hodnoty parametrů směrových oblouků 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
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U Varianty č. 4 mají tři z pěti parametrů nejlepší průměrnou hodnotu (I130, n, n130). 

Průměrný sklon vzestupnic nabývá téměř standartní návrhové hodnoty nn = 10V. 

Z tohoto důvodu je tato varianta hodnocena jako vítězná. Nejhůře bodovaná byla 

Varianta č. 3. 

5.5 ZACHOVÁNÍ DŮLEŽITÝCH BODŮ TRATI 

Zastávku Mnich se nepodařilo zachovat ani v jednom z případů. Důvodem je zrušení 

vedení trati po náspu přes rybník Ochoz u Mnichu. Nejrychlejší varianty č. 5 a č. 6 dále 

uvažují se zrušením tečny ke zhlaví ve Velkém Ratmírově, která umožní výraznější 

zvýšení traťové rychlosti.   

Tabulka č. 20 - Zachování důležitých bodů na trati 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

5.6 VYHODNOCENÍ, VÝBĚR VARIANTY 

V každém porovnání byly variantám přiděleny body (nejlepší 4 body, nejhorší 1 bod).  

Tabulka č. 21 - Vyhodnocení porovnání 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

Z výše uvedené tabulky č. 21 vyplývá, že pro podrobnější zpracování je vhodná 

Varianta č. 4. Návrh nejlépe splňuje výše zmíněná kritéria (zvýšení traťové rychlosti, 

zachování důležitých bodů trati, respektování stávající stopy) v souladu 

s odpovídajícím objemem zemních prací. 
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6. POPIS VÝSLEDNÉ VARIANTY 

V předchozí kapitole č. 5 byla jako nejvhodnější řešení vybrána Varianta č. 4. Návrh 

zvyšuje traťovou rychlost až na 100 km/h a zachovává tečnu ke zhlaví ve Velkém 

Ratmírově. 

6.1 SMĚROVÉ POMĚRY 

Traťová rychlost je v širé trati 90 km/h, s nedostatkem převýšení I = 130 mm je 

umožněna traťová rychlost ve výši 100 km/h. Výjimku tvoří úsek u Velkého Ratmírova 

(V = 85 km/h; V130 = 90 km/h). Dále začátek a konec úseku, který vede zástavbou 

a případné změny poloměrů směrových oblouků by zasáhly do obytných zón. 

Podrobněji je traťová rychlost popsána v Tabulce č. 22. 

Tabulka č. 22 - Traťová rychlost - nový stav 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

Popis směrového vedení a tabulka, která zachycuje parametry směrových oblouků 

jsou zmíněny v kapitole č. 4.4. 

6.2 SKLONOVÉ POMĚRY 

V místech vedení trasy ve stávající stopě respektuje nově navržená niveleta stávající 

výškové vedení. Přeložky jsou navázány do výšek stávajících úseků. Při návrhu 

nivelety je dále kladen důraz na snížení počtu výškových oblouků a na jejich 

dostatečně velký poloměr. Největší stoupání ve výši 16,0 ‰ nalezneme na délce 

661,0 m. Nejvýraznější klesání je v úseku délky 3240,8 m a to sklonem -12,2 ‰. 

Podrobný popis sklonových poměrů obsahuje Tabulka č. 23. 
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Tabulka č. 23 - Sklonové poměry - nový stav 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

6.3 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 

Kolejový rošt byl zvolen následující: 

• Kolejnice: 49E1 

• Upevnění: bezpodkladnicové W14 s pružnou svěrkou Skl 12 

• Pražce: betonové, B 03 

Kolejnice 49E1 se nachází téměř v celé délce úseku, velká část z nich byla položena 

v letech 2006 – 2015 (SŽDC s. o., 2018). Díky svému relativně nízkému stáří budou 

použity pro nově navržený kolejový rošt.  

Pražec je navržen betonový B 03. Splňuje návrhové parametry pro traťovou rychlost 

(Vmax = 120 km/h) a traťové zatížení (22,5 t/náprava), dále umožňuje použití 

bezpodkladnicového upevnění W14. 

Při jednání s investorem by byla navržena i finančně dostupnější varianta kolejového 

roštu, konkrétně: 

• Kolejnice: 49E1 

• Upevnění: podkladnicové s pružnou svěrkou Skl24 

• Pražec: betonový SB08 

Tato sestava kolejového roštu tvoří téměř polovinu stávajícího úseku (SŽDC s. o., 2018). 

6.4 ŽELEZNIČNÍ SPODEK 

Jak již bylo zmíněno při popisu stávajícího stavu při zpracování této práce nebyl 

k dispozici geotechnický průzkum. Předběžně bylo navrženo pražcové podloží typu 

2 s konstrukční vrstvou ze štěrkodrti frakce 0/32 o mocnosti 300 mm. V dalších 
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stupních dokumentace bude návrh železničního spodku upraven podle výsledků 

geotechnického průzkumu. 

Odvodnění zajišťují převážně betonové příkopové tvárnice TZZ 3. V místech zářezů 

jsou z důvodu omezení výkopových prací navrženy betonové příkopové zídky typu 

UCH 0. V km 20,379 – 20,566 se předpokládá skalní podloží. Pro odvodnění tohoto 

úseku je navržen monolitický betonový příkop (viz Vzorový příčný řez č. 6). Podrobný 

návrh odvodnění je zřejmý z Tabulky č. 24. 

Tabulka č. 24 - Odvodnění trati - nový stav 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

Sklon pláně tělesa železničního spodku byl navržen v celé délce úseku ve 

střechovitém sklonu 5 %, při šířce pláně 6,2 m. 

 

6.5 UMĚLÉ STAVBY 

6.5.1 MOSTY 

Dvě stávající mostní konstrukce zůstaly zachovány. Konkrétně kamenná klenba po 

výjezdu z Kardašovi Řečice (km 13,922) a spřažená ocelobetonová konstrukce přes 

řeku Nežárku v Jindřichově Hradci (km 26,093). Ostatní mostní konstrukce nejsou 

využity z důvodu jiného směrového řešení trasy. Podrobnější popis výše zmíněných 

mostních objektů obsahuje kapitola č. 2.5.1 (mostní objekty č. 1 a č. 6). 
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6.5.2 PROPUSTKY 

V místě přeložek je navrženo několik nových propustků. Světlost propustků byla 

zvolena předběžně, přesné parametry budou specifikovány v dalších stupních 

dokumentace. Přehled propustků zachycuje Tabulka č. 25. 

Tabulka č. 25 - Propustky - nový stav 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

6.6 PŘEJEZDY, MIMOÚROVŇOVÁ KŘÍŽENÍ 

Z důvodu zvýšení bezpečnosti a propustnosti trati bylo zredukováno množství 

přejezdů. Konkrétně se jedná o přejezdy situované v polích (P6154, P6159, P6160), 

které vzhledem k charakteru přístupové cesty (nezpevněná komunikace) slouží pouze 

chodcům a cyklistům. Další dvě úrovňová křížení s komunikací III/1488 byla 

odstraněna přeložkou trati u rybníku Ochoz u Mnichu (km 15,0 – 16,0). Křížení 

s pozemní komunikací I/23 budou vzhledem k dopravní vytíženosti této cesty řešeny 

silničními nadjezdy (Mapy.cz, SŽDC s. o., Geoportal.rsd.cz, 2018). Všechny přejezdy 

budou vybaveny přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami. 
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Tabulka č. 26 - Přejezdy - nový stav 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Mapy.cz, SŽDC s. o., Geoportal.rsd.cz, 2018 

Tabulka č. 27 - Mimoúrovňová křížení – nový stav 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Geoportal.rsd.cz, 2018 

6.7 STANICE, ZASTÁVKY 

6.7.1 STANICE KARDAŠOVA ŘEČICE 

Výhybky nacházející se v řešené koleji č. 1 zůstaly díky zachování poloměrů 

směrových oblouků po výjezdu ze stanice ve stejné poloze. Popis výhybek 

zahrnuje Tabulka č. 8 v kapitole č. 3.1.1. 

6.7.2 ZASTÁVKA MNICH 

Zastávka Mnich bude přesunuta do staničení km 16,370 – 16, 470. Navržené úrovňové 

jednostranné nástupiště má délku 100 m. Pro přístup k zastávce bude upravena 

přilehlá polní cesta, která je napojena na komunikaci III/1488. 
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6.7.3 ZHLAVÍ VELKÝ RATMÍROV 

Tečna ke zhlaví zůstala zachována. Úprava parametrů směrového oblouku před 

výhybkou č. 1 (větší poloměr, prodloužení přechodnic) zapříčinila posun výhybky ve 

směru staničení. V podrobnější dokumentaci bude navrženo nové uspořádání zhlaví. 

6.7.4 ZASTÁVKA DĚBOLÍN 

Zastávka Děbolín zůstala ve stejné poloze se stávajícím úrovňovým jednostranným 

nástupištěm délky 84 metrů. Výšková poloha nástupiště bude upravena tak, aby 

nástupní hrana byla 550 mm nad temenem kolejnice. 
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Ostatní 

ČÚZK, Český úřad zeměměřičský a katastrální objednávka č. 394276/2 

ZABAGED® – výškopis 3D vrstevnice 

ZABAGED® – polohopis 

ZM 10 – barevná 

SŽDC s. o., Správa železniční geodézie Praha 

JŽM 1:1000 (trať č. 701A, staničení km 8,0 – km 27,0) 

Nákresný přehled železničního svršku (trať č. 701A, staničení 

km 10,8 – km 33,2) 

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha – Část 1: Projektování. Praha: Český normalizační institut, 2008 

Předpis SŽDC S3 – Železniční svršek 

Předpis SŽDC S3/2 – Bezstyková kolej 

Předpis SŽDC S4 – Železniční spodek 
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