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Úvod, zadání studie 
Doprovodná technická studie je zpracována na základě „Výzvy k podání nabídky na podlimitní 

veřejnou zakázku“ č.j. 11136/2012-SSZ-ÚE ze dne 4.9.2012, kterou zpracovatel SUDOP PRAHA a.s. 
obdržel 7.9.2012. Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
č.j.11679/2012/SSZ-UE ze dne 14.9.2012 obdržel zhotovitel 25.9.2012. ISPROFIN: 327 360 4901. 

Uvedená studie dle zadání dokumentuje podmínky možného zavedení nejvyšší traťové rychlosti 
vyšší než 160 km/hod dle požadavku 36866/2012-OST z 13.8.2012 a to včetně dynamického grafu 
rychlosti a za respektování platného územního rozhodnutí na tuto stavbu. 

Uvedený požadavek na zpracování studie byl dále upřesněn při osobním jednání mezi 
zadavatelem a zhotovitelem dne 19.9.2012 na Stavební správě západ. 

Vlastní studie je tvořena textovou částí, která dokladuje možnost zvýšení rychlosti jízdy 
v definovaném rozsahu stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ nad limit 160 km/hod, spolu 
s dopady do řešení rozhodujících profesí. V návaznosti na technické řešení je proveden i odborný 
odhad nutných investičních nákladů nezbytných pro zavedení návrhové rychlosti. Textová část je dále 
doplněna výkresovou, která obsahuje dynamický graf rychlosti jízdy v posuzovaném úseku. 

Pro stanovení návaznosti bylo předpokládáno, že úpravy se týkají pouze definovaného úseku 
trati „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ a nezasahují do sousedních staveb. 

Rozsah a očekávaná realizace stavby podle schválené přípravné dokumentace: 

Začátek stavby: km 94,900 nového staničení (stávající km 95,307 478) 

Konec stavby: km 111,910 459 nového staničení (stávající km 114,500) 

Na počátku posuzovaného úseku se jedná o návaznost na projekt stavby „Modernizace trati 
Tábor – Sudoměřice“, který je ve fázi přípravy k realizaci. Na konci posuzovaný úsek navazuje na již 
realizovanou stavbu „Modernizace trati Votice – Benešov“. V obou případech bylo tudíž uvažováno 
s parametry navazujících staveb z fáze projektu, jako s fixními podmínkami možného řešení. 
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Identifikační údaje investora a stavby 

Název stavby: Modernizace trati Sudoměřice - Votice 

Stupeň dokumentace: doprovodná technická studie 

Charakter stavby: liniová stavba, rekonstrukce a modernizace 

Odvětví: železniční doprava 

Místo stavby: železniční trať České Budějovice – Praha 

t.ú. Sudoměřice – Votice 

Městský úřad: České Budějovice 

Obecní úřady: Sudoměřice, Mezno, Střezimíř, Červený Újezd, Ješetice, 
Heřmaničky 

Region: Jihočeský, Středočeský 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., 

Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00 

Zápis v OR: MS v Praze, oddíl A, vložka 48384 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ 70994234 

Smluvní korespondence: SŽDC, s.o., Stavební správa západ se sídlem v Praze 
Sokolovská 1955/278, Praha 9, 190 00 

Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s. 

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

Zápis v OR: MS v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 

IČ: 25793349 

DIČ: CZ 25793349 

Číslo zakázky: 12279201 

Termín odevzdání: 18.10. 2012 
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Podklady pro zpracování studie 
Studie navazuje na zpracování projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“, kterou 

zpracovává zhotovitel SUDOP PRAHA a.s. ve sdružení s firmou METROPROJEKT a.s., jako vedoucí 
účastník sdružení. 

 

Zpracovatel při návrhu řešení studie vycházel z následujících podkladů: 

• Přípravná dokumentace stavby „modernizace trati Sudoměřice – Votice“: Kompletní PD 
v listinné a digitální formě, verze formát „*.pdf“ 

• Geotechnický a stavebně technický průzkum pro PD v písemné formě 

• Posuzovací protokol přípravné dokumentace ze dne 24.102011, č.j. 276/2011-PHA-ÚT 
v digitální formě, verze formát „*.pdf“ 

• Schvalovací protokol přípravné dokumentace ze dne 27.10.2011, č.j. 44 556/11-OI 
v digitální formě, verze formát „*.pdf“ 

• Stanovisko o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č.244/1992 Sb. vydané pro traťový úsek 
Tábor (mimo) – Benešov (mimo) ) č.j. NM700/870/1764/OPIP/03 e.o. v digitální formě, 
verze formát „*.pdf“ 

• Posouzení geotechnického a stavebnětechnického průzkumu, posouzení PD v digitální 
formě, verze formát „*.pdf“ 

• Rozhodnutí o umístění stavby  č.j.3075/11/Výst/Ja ze dne 19.12.2011, vydal Městský 
úřad Votice, odbor výstavby a územního plánování v digitální formě, verze formát „*.pdf“ 

• Rozpracovaná dokumentace projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ 
v digitální formě – rozpracované technické řešení v jednotlivých profesích a souhrnných 
částech dokumentace 

• Aktualizované geodetické podklady – zaměření stávajícího stavu k 31.8.2012 v digitální 
formě 

• Aktualizované podklady – informace o průběhu stávajících inženýrských sítí k 31.8.2012 
v digitální formě 

• Aktualizované informace z katastru nemovitostí v digitální formě 

 

Zásady technického řešení návrhu 
Zpracovatel vycházel z reálně rozpracovaného řešení přípravné dokumentace v rámci projektu 

stavby, kde základní technické řešení bylo prezentováno na jednotlivých profesních poradách. Projekt 
uvedené stavby má dle zadávacích podmínek technicky řešit modernizaci na maximální rychlost jízdy 
160 km/hod. 

S ohledem na koncepci technického řešení v rozhodujících profesích bylo již ve fázi zpracování 
projektu dílčím způsobem přihlíženo k budoucí možnosti navýšení maximální rychlosti jízdy nad 
zadaný limit 160 km/hod. Doprovodná technická studie vychází z uvedených předpokladů a dále je 
rozvádí. 
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Kolejové řešení 

V rámci optimalizace návrhu geometrické polohy kolejí (GPK) při dosavadním zpracování 
projektu byla prověřována možnost úpravy GPK tak, aby návrh umožňoval budoucí zvýšení traťové 
rychlosti nad 160 km/h. Tyto úpravy navržené v souladu s ČSN 73-6360-1 byly do definitivní polohy 
GPK zapracovány a jsou převzaty pro účely této studie. Navržené řešení umožňuje maximální rychlost 
160-200 km/h podle dovoleného nedostatku převýšení a typu vozidla. 

Kolejové řešení respektuje platné územní rozhodnutí, neboť se jedná pouze o přijatelnou 
modifikaci parametrů řešení z přípravné dokumentace s cílem dosažení maximálně možného zvýšení 
rychlosti nad limit 160 km/h. 

 

Směrový návrh 

Směrové parametry jsou v tabulce uvedeny pro hlavní kolej č. 1, která je také nositelem nového 
staničení. Přechodnice jsou navrženy tvaru klotoidy, jejich délky přednostně pro standardní hodnoty 
sklonu vzestupnice pro rychlost 160 km/h tak, aby současně byly dodrženy mezní hodnoty sklonu 
vzestupnice (n) pro rychlosti V130 a V150 a minimální hodnoty součinitele změny nedostatku 
převýšení (nI). Náhlé změny nedostatku převýšení v hlavních kolejích vyhovují pro standardní hodnoty 
pro všechny navržené rychlosti. 

Osová vzdálenost hlavních kolejí v traťových úsecích je navržena 4,0 m v širé trati a 5,0 m ve 
stanici v souladu s ČSN 73 6320, předpisem SŽDC S3 a Vyhláškou MD č. 177/1995 Sb., podle které 
lze však projektovat a stavět tratě pouze do rychlosti 160 km/h. Předpis SŽDC S3, díl XVI, umožňuje 
v případě modernizace trati do rychlosti 200 km/h ponechání těchto osových vzdáleností. 

Směrové parametry jsou definovány pro hlavní kolej č.1, která je rozhodující i pro nové staničení. 
Pro přechodnice jsou využívány klotoidy. Osová vzdálenost hlavních kolejí v traťových úsecích  

Staničení 
(km) 

Významný 
bod 

Poloměr 
oblouku (m) 

94,750000 Počátek stavby=ZÚ 
 94,770108 ZO 42000 

94,870828 KO 
 95,036253 ZP 
 95,225253 ZO 1420 

95,529106 KO/ZO 1400 

96,504699 KO 1400 

96,694428 KP 
 97,225377 ZP 
 97,394151 ZO 1496 

97,758420 KO/ZPm 1496 

97,807277 KPm/ZO 1296 

98,260595 KO/ZPm 1296 

98,309453 KPm/ZO 1480 

98,450823 KO/ZPm 1480 
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98,499683 KPm/ZO 1320 

98,728505 KO 1320 

98,945177 KP 
 99,669936 ZP 
 99,869220 ZO 1404 

100,840351 KO/ZPm 1404 

100,913530 KPm/ZO 1904 

101,065845 KO/ZPm 1904 

101,138844 KPm/ZO 1404 

101,512641 KO 1404 

101,711641 KP 
 103,608608 ZP 
 103,807608 ZO 1400 

104,735954 KO 1400 

104,934954 KP 
 105,358096 ZP 
 105,557380 ZO 1404 

106,738183 KO 1404 

106,937467 KP 
 107,234927 ZP 
 107,380927 ZO 1700 

107,490780 KO 1700 

107,636780 KP 
 107,745621 ZP 
 107,883762 ZO 1954 

108,513970 KO 1954 

108,652111 KP 
 108,739616 ZP 
 108,906825 ZO 1604 

109,317795 KO 1604 

109,485004 KP 
 110,483480 ZP 
 110,599588 ZO 2154 

110,681531 KO 2154 

110,797639 KP 
 111,806200 = 114,700000 skok staničení 
 114,729561 Konec stavby=KÚ 
  

Sklonové poměry 

Sklonové poměry v následující tabulce jsou definovány opět pro hlavní kolej č. 1. Trasa je 
navržena pro maximální směrodatný sklon 12,0 ‰ se snížením podélného sklonu o odpor ze zakřivení 
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koleje a odpor z jízdy tunelem (o 1,0 ‰). Zaoblení lomů sklonu je navrženo na základě požadavků 
profese trakce s poloměrem oskulační kružnice pro maximální rychlost 200 km/h, Rv=0,7*V2=28 000 
m. Podjezdné výšky pod nově zřizovanými mosty budou navrženy minimálně 7,10 m, pod stávajícím 
mostem 6,85 m. Tyto podjezdné výšky rovněž vyhoví pro rychlost do 200 km/h. 

 

Staničení 
(km) 

Významný 
bod 

Podélný 
sklon (‰) 

94,750000 Počátek stavby=ZÚ 0,00 

95,005000   11,57 

97,051096   4,81 

97,978541   9,34 

99,229000   
4,46 

99,838000 vjezdový portál tunelu Mezno 

100,079141   

-8,00 100,678000 výjezdový portál tunelu Mezno 

101,791024   

101,922000   -1,00 

102,822000   -11,10 

103,850000   -9,07 

104,410000   
-10,57  

104,483000 vjezdový portál tunelu Deboreč 

104,950000   
-11,00 

105,143000 výjezdový portál tunelu Deboreč 

105,210000   -11,55 

108,380000   -8,80 

109,730000   6,00 

110,635000   5,05 

111,565000   -2,44 

111,795000   

-5,00 111,806200 = 114,700000 skok staničení 

114,729561 Konec stavby=KÚ 

 

Zhodnocení - rychlostní návrh dle kolejového řešení 

Z výše popsaného směrového a výškového vedení průjezdných kolejí plynou i výsledné 
maximální rychlosti. Rychlostní řešení v následující tabulce je opět vztaženo ke koleji č. 1. Případné 
zvýšení rychlosti v úsecích navazujících na tuto stavbu není předmětem této studie. Lze však 
konstatovat, že stavby „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice“ i „Modernizace trati Votice – Benešov 
u Prahy“ byly ve všech profesích navrženy pro rychlost do 160 km/h. Parametry GPK, použité výhybky 
v hlavních kolejích, umístění přejezdů nebo řešení zaoblení lomů sklonu případné zvýšení rychlosti 
nad 160 km/h výrazně limituje, až znemožňuje, resp. podmiňuje doplňujícími investicemi. 

Rychlost nad 160 km/h je navržena v úsecích, kde současně vyhoví parametry GPK a je v rámci 
řešené stavby navržena sanace železničního spodku. 
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staničení 
km 

V 
km/hod 

V130 
km/hod 

V150 
km/hod 

Vk 
km/hod 

Poznámka 

94,750000 

160 

160 160 160 ZÚ 

94,970000 
170 

175 
200 

Začátek 
úprav 

železničníh
o spodku 

98,736000 180  

111,700000 150 160 160 160 

Konec 
úprav 

železničníh
o spodku 

111,806200 = 
114,700000 

Skok ve 
staničení 

114,729561 KÚ 

 

Dosažené rychlostní parametry jsou dále podkladem pro návrh technického řešení i v dalších 
návaznostech. 

Navržené zvýšení maximální rychlosti si nevyžádá úpravy GPK, ani s tím související 
zvýšení investičních nákladů. V případě dalšího sledování rychlosti nad 160 km/h bude nezbytné 
projednat a potvrdit možnost projektování osových vzdáleností 4,0 m a 5,0 m. Vyhláška MD č. 
177/1995 Sb. není pro uvedené rychlosti účinná. 

Konstrukce železničního svršku 

V dosavadní projektové přípravě je navržena konstrukce železničního svršku v hlavních 
průjezdných kolejích: 

• Kolejnice UIC 60, bezstyková kolej 

• Betonové bezpodkladnicové pražce s pružným upevněním, rozdělení „u“ (600mm) 

• Kolejové lože z kameniva, min. tl.350mm 

• Výhybky tvaru UIC 60 na betonových pražcích 

Zhodnocení železničního svršku 

U železničního svršku není předpoklad nutnosti podstatných změn oproti dosavadnímu 
projektovanému řešení pro rychlost do 160 km/h. U rozhodujících součástí kolejového roštu je výrobci 
běžně dodávaných výrobků v rámci TPD deklarována možnost využití pro rychlost 200 km/h při 
zachování traťové třídy zatížení D4. 

Ve výhybkách v hlavních kolejích postačují standardní navržené srdcovky (ZPT), pro navržené 
tvary 1:12 a 1:14 není Směrnicí SŽDC č. 77 předepsáno použití srdcovek s pohyblivými hroty. 
Uvedené výhybky jsou výrobcem deklarovány jako určené pro pojíždění rychlostí 160 km/h 
a v případě navrženého pojíždění rychlostí vyšší (do 200 km/h) jsou dodávány se zkrácenou zárukou 
(u srdcovek ZPT o 40 %). Zvýšené nároky na údržbu (nikoliv vlastní investici) mohou vyvolat přísnější 
stavební i provozní odchylky předepsané příslušnými předpisy. 
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Předpis SŽDC S3, díl X, nepřipouští v koleji s rychlostí nad 160 km/h použití recyklovaného 
kameniva do kolejového lože. Vzhledem k očekávané realizaci většiny délky kolejí za současného 
provozu po stávající trati s tímto projektant nepočítá. Bude-li v projektu navrženo využití 
recyklovaného kameniva v železničním svršku, pak pouze ve vedlejších kolejích nebo na zásypy 
drážní stezky. 

Navržené zvýšení maximální rychlosti si nevyžádá podstatné změny v železničním svršku 
ani s tím související zvýšení investičních nákladů. V případě sledování rychlostí nad 160 km/h 
bude nezbytné projednat a potvrdit základní rozměry koruny kolejového lože, na které se v takovém 
případě nevztahuje Vyhláška MD č. 177/1995 Sb. 

Konstrukce železničního spodku 

V rámci dosud rozpracovaného projektu je navržena konstrukce pražcového podloží ve smyslu 
předpisu SŽDC S4 pro stávající trať s rychlostí do 160km/h, tj. s minimálními moduly přetvárnosti na 
zemní pláni E0=30 MPa a na pláni tělesa železničního spodku (PTŽS) Epl=50 MPa. Charakteristické 
typy sanací jsou pomocí vrstvy štěrkodrti (ŠD) různé tloušťky na náspech a v zemních zářezech, resp. 
vrstvy minerální směsi (MS) v poloskalních a skalních zářezech. PTŽS je přednostně navržena jako 
skloněná. 

Rozměry PTŽS jsou navrženy podle Vzorových listů železničního spodku. Zemní těleso je 
navrhováno v souladu s předpisem SŽDC S4 včetně požadované míry zhutnění materiálů v tělese. 

Zhodnocení železničního spodku 

Základní rozměry pláně tělesa železničního spodku, navržené podle Vzorových listů železničního 
spodku, bude třeba v případě dalšího sledování rychlosti nad 160 km/h potvrdit. 

Pro potřeby návrhu železničního spodku je stavba považována za modernizaci stávající trati. 
Předpis SŽDC S4, Příloha č. 6, předepisuje pro stávající trať s rychlostí 160 až 200 km/h individuální 
stanovení požadavků na moduly přetvárnosti E0 a Epl na základě podrobného geotechnického 
průzkumu. Vzhledem k charakteru vedení přeložek a v souladu s již dříve navrženou stavbou se 
srovnatelnými parametry (V=200 km/h) „Modernizace trati Blažovice – Nezamyslice“ (Přípravná 
dokumentace, SUDOP BRNO, spol. s r.o., 2009), je uvažováno s hodnotami modulů přetvárnosti pro 
novostavbu: 

• E0=60 MPa 

• Epl=100 MPa 

• Epl,ZKPP=120 MPa 

 

Dále je pro účely návrhu pražcového podloží uvažováno s úplnou ochranou namrzavých zemin 
zemní pláně, tedy s tloušťkou dovoleného promrzání hz,dov=0,00 m. Předpis SŽDC S4 (viz Část třetí, 
čl. 111 a Příloha č. 7) tuto problematiku pro rychlost nad 160 km/h neřeší. 
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Pro návrh pražcového podloží byly uvažovány následující parametry použitých materiálů: 

Materiál Označení 
Modul přetvárnosti 

Edef 
[MPa] 

Štěrkodrť ŠD 80 

Minerální směs MS 120 

Drcené kamenivo DK 110 

Zemina zlepšená vápnem a cementem ZZVC 120 

 

Návrh pražcového podloží byl zpracován pro 5 charakteristických situací geologického podloží 
a vedení trati: 

• Trať v náspu (využití kamenitého materiálu z výrubu tunelů a skalních zářezů 
a vhodných a podmínečně vhodných výkopových materiálů), předpokládaný modul 
přetvárnosti na povrchu tělesa Eor=30 MPa. Navržená opatření: 

o Vrstva drceného kameniva tl. 0,40 m    E0=77 MPa 

o Konstrukční vrstva minerální směsi tl. 0,30 m  Epl=104 MPa 

Pozn.: Návrh pro rychlost do 160 km/h předpokládá vrstvu ŠD tl. 0,25 m. 

• Trať v zemním zářezu mimo dosah hladiny podzemní vody (pláň tvořená R6/SC, 
S5/SC, S4/SM), předpokládaný modul přetvárnosti na povrchu tělesa Eor=20 MPa: 

o Vrstva zlepšených zemin (ZZV, ZZVC) tl. 0,40 m  E0=69 MPa 

o Konstrukční vrstvy minerální směsi tl. 0,25 m + 0,25 m Epl=109 MPa 

Pozn.: Návrh pro rychlost do 160 km/h předpokládá vrstvu zlepšených zemin tl. 0,30 m a vrstvu 
ŠD tl. 0,35 m. 

• Trať v zemním zářezu v dosahu hladiny podzemní vody (pláň tvořená R6/SC, 
S5/SC, S4/SM), předpokládaný modul přetvárnosti na povrchu tělesa Eor=20 MPa: 

o Mechanické zlepšení zemní pláně kamenivem  E0=40 MPa 

o Konstrukční vrstvy minerální směsi tl. 2x 0,30 m  Epl=105 MPa 

Pozn.: Na zemní pláni není v případě této konstrukce dodržena požadovaná hodnota modulu 
přetvárnosti. Návrh pro rychlost do 160 km/h předpokládá mechanické zlepšení kamenivem a vrstvu 
ŠD tl. 0,30 m. 

• Trať v poloskalním zářezu (pláň tvořená silně zvětralými rulami a granitoidními 
horninami R5), předpokládaný modul přetvrárnosti na povrchu tělesa Eor=45 MPa: 

o Vrstva drceného kameniva tl. 0,40 m    E0=88 MPa 

o Konstrukční vrstva minerální směsi tl. 0,20 m  Epl=103 MPa 

Pozn.: Návrh pro rychlost do 160 km/h předpokládá vrstvu MS tl. 0,20 m. 
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• Trať ve skalním zářezu (pláň tvořená zdravými až mírně zvětralými horninami R2-R4), 
předpokládaná únosnost dostatečná pro dosažení požadovaných modulů: 

o Ochranná vrstva minerální směsi tl. 0,20 m 

Pozn.: Návrh pro rychlost do 160 km/h předpokládá shodně vrstvu MS tl. 0,20 m. 

Návrh zlepšených zemin při požadavku na úplnou ochranu zemní pláně před promrzáním vede 
k nutnosti návrhu konstrukčních vrstev o tloušťce minimálně 0,45 m (mrazový index Imn=500°C.den, 
hloubka promrzání 1,0 m). Použití zlepšených zemin je lokálně omezeno situováním zemní pláně 
zářezu v dosahu hladiny podzemní vody.  

Odlišné řešení pražcového podloží ovlivňuje také odvodnění železničního spodku v zemních 
zářezech, kde je standardně navrženo odvodnění podkladních vrstev otevřenými příkopy zpevněnými 
tvárnicí TZZ3. Zahloubení příkopů pod úroveň snížené zemní pláně vede k rozšíření výkopů a lokálně 
ke zvětšení plochy nutných záborů na každé straně až o cca 1,0 m podle typu pražcového podloží. 
V místech bez možného rozšíření záboru si změna pražcového podloží vyžádá technická opatření 
(změna typu odvodnění, doplnění nízkých zárubních zídek), rozsah však nebude významný a nelze jej 
momentálně podrobněji stanovit. 

 

Výše uvedený návrh pražcového podloží je jedním z možných řešení a odráží aktuální stav 
znalostí a prací v rámci projektu stavby. Výměry výše navržených úprav v pražcovém podloží 
a odvodnění byly orientačně stanoveny a porovnány s návrhem pro rychlost 160 km/h, přičemž 
zvýšení objemu výkopů (převážně podmínečně vhodných a vhodných zemin v duchu předpisu SŽDC 
S4) nebylo vzhledem k očekávanému nedostatku náspového materiálu uvažováno pro potřeby 
propočtu. 

• Úspora konstrukční vrstvy štěrkodrti z nového materiálu: 31 260 m3 

• Úspora náspů (materiál z mezideponie do 10 km): 46 133 m3 

• Zvýšení výkopů v zářezech (3. a 4. třída těžitelnosti, odvoz na mezideponii do 10 km):
 42 931 m3 
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• Vrstva drceného kameniva: 47 129 m3 

• Konstrukční vrstva minerální směsi: 42 022 m3 

• Zvýšení výměry zlepšených zemin:      517 m3 

 

Propočtem v aktuální cenové úrovni byl stanoven nárůst investičních nákladů na zemní těleso, 
pražcové podloží a odvodnění při řešení pro rychlost nad 160 km/h na 68 878 tisíc Kč. V případě 
sledování rychlosti nad 160 km/h bude nezbytné projednat a potvrdit uvažované parametry pro návrh 
železničního spodku, předpis SŽDC S4 se na daný případ vztahuje pouze omezeně. 

 

Nástupiště 

V rámci projektu jsou vnější nástupiště na zastávkách navržena typu SUDOP s výjimkou 
zastávky Červený Újezd u Votic, kde je pro minimalizaci záborů a zemních prací navrženo nástupiště 
mostového typu. Nástupiště jsou navržena v šířce 3,0 m. Část nástupišť je situována v převýšení až 
D=105 mm. Na zastávkách Mezno, Střezimíř, Červený Újezd u Votic a Ješetice jsou navržena 
nástupiště délky 90 m s možnosti prodloužení na 140 m. Na zastávce Heřmaničky budou nástupiště 
délky 220 m. 

 

Zhodnocení - nástupiště 

V případě návrhu rychlostí nad 160 km/h budou všechna nástupiště s ohledem na spolehlivé 
a dlouhodobé zajištění polohy nástupní hrany a současně možnost odvodnění železničního spodku 
pod nástupištěm navržena mostového typu s pevnou nástupištní hranou. 

Bezpečnostní pás pro rychlost 160 až 200 km/h má podle ČSN 73 4959 šířku 1 300 mm místo 
800 mm pro nižší rychlosti. Na nástupišti musí být vedle bezpečnostního pásu zachován průchod 
o šířce 1 600 mm, šířka nástupiště 3 000 mm je tedy dostatečná. Překážky kratší 10 metrů musí být 
umístěny minimálně 2 500 mm od nástupištní hrany, překážky delší 2 900 mm. Uvedené požadavky 
splňují též ustanovení TSI 2008/164/ES. Typové konstrukce nástupišť mostového typu takové 
uspořádání umožňují, včetně umístění přístřešku, osvětlení i mobiliáře. 
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Nárůst investičních nákladů byl stanoven orientačně na základě ocenění již dokončených staveb 

nástupišť mostového typu v ČR na 29 390 tisíc Kč. 

 

Dopravní technologie – graf rychlosti 

Dopravní technologie vychází z aktualizace Studie proveditelnosti (SP) zpracované SUDOPem 
PRAHA a.s. v 07/2012 pro celý IV. TŽK. 

Výhledový rozsah dopravy je následující: 

 

Výhledový rozsah dopravy v úseku Sudoměřice u Tábora - Votice 

Druh vlaku Směr sudý Směr lichý Celkový počet vlaků 

Ex 8 8 16 

R 17 17 34 

Os 12 12 24 

Osobní celkem 37 37 74 

Nex 8/5*/1 7/4*/1 15/9*/2 

Pn 7/4*/1 7/4*/1 14/8*/2 

Mn 1/1*/1 1/1*/1 2/2*/2 

Nákladní celkem 16/10*/3 15/9*/3 31/19*/6 

Celkem 53/47*/3 52/46*/3 105/93*/6 

 

Pozn. U nákladních vlaků první číslo je počet tras pravidelně jedoucích vlaků (uvažované pro 
výpočty kapacity). Druhé číslo (s hvězdičkou) je počet vlaků v denním průměru. Vlaky za / druhým 
lomítkem jsou vlaky podle potřeby, neuvažují se pro výpočet kapacity. 
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V nočním čase tj. od 22,00 – 6,00 hod. pojede: 

• Sudý směr: 1 R, 2 Os, 2 Nex, 2 Pn – 7 vlaků 

• Lichý směr: 1 R, 2 Os, 2 Nex, 2 Pn – 7 vlaků  

 

V rámci prověrky možnosti zvýšení rychlosti jízdy nad limit 160 km/hod bylo navrženo kolejové 
řešení, které bylo následně podrobeno dopravně technologické analýze. 

Výsledkem uvedené analýzy jsou dynamické grafy rychlosti pro oba směry jízdy, které jsou 
součástí výkresové části studie. 

Z výpočtové simulace je možno vyvodit srovnání jízdních dob s dosud sledovaným řešením 
v rámci projektu stavby, které reprezentuje dosažení rychlostního limitu 160 km/hod. Získané 
parametry jsou v závěru prezentovány v tabulkové formě. Vypočtené jízdní doby jsou teoretické, bez 
přirážek. Skutečné rozdíly by byly nižší. 

Všechny výpočty jsou s ohledem na používaný software a dostupnou datovou základnu 
uvažovány pro jednotku řady 680 (tzn. nejen výpočty týkající se rychlostí pro vozidla s aktivním 
naklápěním). Dále bylo uvažováno pouze s vlaky projíždějícími v dostatečně dlouhém úseku, tak aby 
na začátku sledovaného úseku tyto už jely nejvyšší dovolenou rychlostí. 

Z dopravně-technologického hlediska byly prověřeny i další aspekty možného zvýšení rychlosti 
nad 160 km/h, zejména pak dopady na výpočty propustnosti. 

Zhodnocení – zkrácení jízdních dob 

Srovnání JD v úseku 94,900 - 111,910 459 

  
Sudý Lichý 

Do 160 Nad 160 Do 160 Nad 160 

V100 6,388 6,388 6,395 6,395 

V130 6,379 6,038 6,379 6,024 

V150 6,379 5,784 6,379 5,757 

Vk 6,379 5,413 6,379 5,312 

 

Úspora JD při rychlosti nad 160 km/h - absolutní 

  Sudý Lichý 

V100 0,00 0,00 

V130 0,34 0,36 

V150 0,60 0,62 

Vk 0,97 1,07 
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Úspora JD při rychlosti nad 160 km/h - relativní 

  Sudý Lichý 

V100 0,00% 0,00% 

V130 5,35% 5,57% 

V150 9,33% 9,75% 

Vk 15,14% 16,73% 

 

Z výše uvedených tabulek a z grafů rychlosti je zřejmé, že při daných sklonových poměrech a 
bez použití výkonnějších vozidel má nejvyšší přínos případné navýšení rychlosti do 180 km/h. 

 

Níže uvedená tabulka uvádí, v jak dlouhém úseku byla dosažena nebo překročena daná rychlost 
vyšší jak 160 km/h. 

Využitelnost rychlosti vyšší než 160 km/h - Vk 

Rychlost 
Sudý Lichý 

Absolutně Relativně Absolutně Relativně 

170 km/h 14,4 km 85% 15,7  km 92% 

180  km/h 12,6  km 74% 14,7  km 86% 

190  km/h 10,6  km 62% 13,4  km 79% 

200  km/h 9,4  km 55% 6,5  km 38% 

 

Toho času používané předpisy zatím takové rychlosti neuvažují, avšak z pohledu propustnosti 
traťových úseků se takové zvýšení rychlosti s ohledem na smíšený provoz a na značné sklony logicky 
projeví jednoznačně negativně – naroste rozdíl mezi jízdními dobami jednotlivých vlaků, prodlouží se 
následná mezidobí. 

Dle konzultace s gestorem těchto předpisů lze bez ohledu na rychlost prvního vlaku očekávat, že 
v případě, kdy vlak druhý pojede rychlostí vyšší než 160 km/h, bude následné mezidobí o 1 minutu 
delší. Zřejmý zatím není vliv zavedení systému ETCS, který je však pro zvyšování rychlosti 
nad 160 km/h nezbytný – spíše však lze u takových tratí se smíšeným charakterem provozu očekávat 
negativní vliv. 
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Hluková studie 

Vzhledem k dosažení rychlosti jízdy nad projektem sledovaný rychlostní limit 160 km/hod byl 
přepočítán model hlukové zátěže z provozu nové trati návrhovou rychlostí v rozmezí 160 – 200 
km/hod s ohledem na reálně dosažitelné parametry (viz. dynamický graf rychlosti). 

Původní hluková studie je zpracována jako součást projektové dokumentace stavby 
„Modernizace trati Sudoměřice u Tábora - Votice“ ve stupni pro získání stavebního povolení. Dopočet 
hlukového zatížení je proveden pro uvažované zvýšení rychlost vlakových souprav pro rychlost až 200 
km za hodinu. 

Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění 
pozdějších předpisů Pro dopravní hluk je významný především § 30 a § 31 tohoto zákona, který 
hovoří o povinnosti správců pozemních komunikací či železnic technickými opatřeními zajistit, aby 
hluk nepřekračoval hygienické limity stanovené prováděcím předpisem (viz dále).  

Podrobně ochranu před hlukem upravuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropských 
společenství a upravuje hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný 
venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor. Dále upravuje hygienické limity vibrací pro 
chráněný vnitřní prostor staveb. 

Hygienické limity 

Chráněným venkovním prostorem se dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s 
výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť.  

Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, 
rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i 
funkčně obdobných. 

Tabulka hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru staveb (základní hladina 
akustického tlaku LAeq,T =50 dB) 

Druh chráněného prostoru  Hygienický limit v dB 

(po přičtení korekce k základní hladině akustického 

tlaku 50 dB) 

1) 2) 3) *) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb 
lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

Den 

Noc 

45 

35/40**) 

50 

40/45 

55 

45/50 

65 

55/60 

Chráněný venkovní prostor  
lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní  

Den 

Noc 

50 

40 

50 

40 

55 

45 

65 

55 

Chráněný venkovní prostor 

ostatních staveb a chráněný 

ostatní venkovní prostor 

Den 

Noc 

50 

40/45** 

55 

45/50 

60 

50/55 

70 

60/65 

*) šedou barvou je označena alternativa týkající se této stavby. 
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**) limitní hladiny hluku pro silniční dopravu / železniční dopravu 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB, 
s výjimkou hluku z dopravy na drahách, kde se použije korekce – 5 dB (viz tabulka výše). 

Vysvětlivky: 

1. Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále 
pro na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné 
práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 

2. Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a 
drahách.  

3. Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích 
I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad 
hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy 
na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 

4. Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích 
s výjimkou účelových komunikací a drahách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce 
zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a 
rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo 
výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení 
stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v chráněném 
venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i 
v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě 
stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby 
ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby 
ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich 
historických částí.  

Starou hlukovou zátěží se rozumí hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném 
venkovním prostoru staveb, který vznikl před 1. lednem 2001 a je působený dopravou na pozemních 
komunikacích a dráhách. 

Chráněným vnitřním prostorem se rozumí obytné a pobytové místnosti s výjimkou místností ve 
stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování.  

V následující tabulce jsou uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních 
prostorách staveb (doplněná tatulka z přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.). 

Tabulka – hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb (základní hladina LAeq,T 
=40 dB). 

Druh chráněné místnosti Doba působení Korekce Limitní 
hladina 
hluku 
(dB) 

Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 

0 

-15 

40 

25 

Lékařské vyšetřovny, ordinace Po dobu 
používání 

-5 35 
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Obytné místnosti 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 

0+) 

-10+) 

40/45*) 

30/35*) 

Hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 

+10 

0 

50
 

40 

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, 
jeslí, mateřských škol a školských zařízení,  

Po dobu užívání  

+5 

 

45 

 

Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené platí hodnoty pro prostory 
funkčně obdobné. 

Účel užívání stavby je u staveb povolených před 1.lednem 2007 dán kolaudačním rozhodnutím, 
u později povolených staveb oznámením stavebního úřadu nebo kolaudačním souhlasem. Uvedené 
hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti.   

+) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, kde je 
hluk na těchto komunikacích převažující a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce +5 dB. 
Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb povolených k užívání 
k určenému účelu po 31.prosinci 2005.  

*) Hodnoty v ochranném pásmu dráhy a v okolí hlavních komunikací 

 

Vibrace v chráněných vnitřních prostorech staveb 

Hygienický limit vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb vyjádřený průměrnou váženou 

a) hladinou zrychlení vibrací Law,T  se rovná 75 dB, nebo 

b) hodnotou zrychlení  aew  se rovná 0,0056 m/s2 .  

Hygienické limity vibrací uvedené v odstavci 1 v chráněných vnitřních prostorech staveb se 
vztahují na horizontální a vertikální vibrace v místě pobytu osob a k době trvání vibrací. 

Korekce hygienického limitu podle odstavce 1 jsou v závislosti na typu prostoru, denní době a 
povaze vibrací upraveny. 

Celkový hygienický limit vibrací v obytných objektech je tedy 81 dB den a 78 dB pro noc. 

 

Akustické výpočty 

Výpočet byl proveden pomocí programového vybavení SoundPlan HighPerf 6.4 fy 
Braunstein+Berndt GmbH. Tento program umožňuje modelování posuzovaného území podle 
skutečnosti  (ve 3D rozměru) a výpočet izofonového pole podle zadané technologie dopravy.  

Podklad pro vytvoření 3D modelu tvořily rastrové digitální mapy v měřítku 1 : 10 000 Zabaged, 
3D model stávajícího zaměření a 3D model nově navrženého drážního tělesa v měřítku 1 : 1000.  

Výpočetní síť referenčních bodů je počítána s krokem 20 m v ose x a y.  
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Intenzita dopravy je uvažována dle uvedené dopravní technologie pro výhledový stav (viz. 
dopravní technologie). 

Rozdělení dopravy na denní a noční dobu je provedeno podle upravené dopravní 
technologie pro účely studie. 

Rozdělení vlaků na den a noc 

 Ex R Sp Os Nex Pn  Mn celkem 

06-22 16 32 0 20 5 4 2 79 

22-06 0 2 0 4 4 4 0 14 
 

Autor programu udává chybu v jednotlivých algoritmech + - 0,2 dB. Na základě provedeného 
ověření programu SOUNDPLAN pro používání v ČR byla zjištěna přesnost výpočtů s tolerancí  ±2dB. 

Nově navrhovaná trasa dle projektu je koncipována na maximální rychlosti uvedené v dopravní 
technologii (do 160 km/hod). Z grafu rychlosti vyplývá, že na většině úseků budou vlaky jezdit svými 
maximálními rychlostmi. Proto byly veškeré výpočty počítány na maximální rychlosti dané ve výše 
uvedených tabulkách.  

Pro v této studii uvažované zvýšení rychlosti vlaků až na 200 km/hod. byl proveden srovnávací 
výpočet, kdy rychlost 200 km/hod byla uvažována pouze pro vlaky typu Expres a Rychlík. U ostatních 
vlaků zvýšení rychlosti není uvažováno (není reálné). 

Při porovnání ve výpočtových bodech je rozdíl především v denní době, kdy jede nejvyšší počet 
rychlíků a expresů a rozdíl činí navýšení akustického tlaku o 1,4 dB. V noční době je rozdíl minimální a 
nárůst činí pouze 0,3 dB. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nárůst protihlukových opatření bude pouze v bodech, kde 
dojde k překročení nejistoty výpočtu o více jak 2 dB. Takových míst je ale na celé stavbě pouze 
několik. 

Poznámka: V současné době se zatížení pohybuje na hraně limitu včetně nejistoty výpočtu. 
Případné zvýšení zátěže o 0,3 dB by již překročilo tuto nejistotu výpočtu a mohlo by způsobit nutnost 
vybudovat novou protihlukovou stěnu cca o délce 300 m v Nových Dvorech. Jelikož ale pojedou 
rychlostí 200 km /hod pouze vlaky s naklápěcí technikou (a ve výpočtu jsou uvažovány všechny 
rychlíky a expresy) bude rozdíl ve vypočteném zatížení ještě nižší a k překročení nejistoty výpočtu 
pravděpodobně nedojde. 

 

Zhodnocení, posouzení hlukové zátěže 

Závěrem je možné konstatovat, že případným zvýšením rychlosti (uvažované u všech rychlíků a 
expresů, přesto, že je pravděpodobné že by se toto zvýšení týkalo pouze souprav s naklápěcí 
technikou) dojde v kritické noční době k navýšení akustického tlaku pouze o 0,3 dB. Toto navýšení by 
si pravděpodobně nevyžádalo žádná další protihluková opatření, než jsou dnes navrhována. 
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Energetické výpočty 

Pro účely zpracování projektu stavby byly zpracovány energetické výpočty, kde je již počítáno 
s dosažením maximální rychlosti jízdy nad limit 160 km/hod, konkrétně s rychlostním limitem 200 
km/hod. 

Kontrola úbytků napětí a špičkových napaječových proudů - 
způsob napájení 

Ve stávajícím stavu se v uvedeném úseku v km 106,9 nachází neutrální pole, dnes jednokolejné 
trati elektrifikované střídavou napájecí 25kV 50Hz. Neutrální pole v km 106,9 u obce Ješetice 
(Červený Újezd – Heřmaničky) rozděluje trať na úsek napájený z NS Chotoviny (km 89,9) a na úsek 
napájený z NS Benešov (km 130,9-133,9). 

V rámci stavby dojde ke zdvoukolejnění a zatrolejování celého úseku, včetně několika velkých 
přeložek s tunely. Celková délka úseku Sudoměřice – Votice bude díky přeložkám trati zkrácena cca o 
2,6 km. 

Jak ukázaly výpočty pro napájení za normálního stavu, tedy obě NS funkční a oddělené 
neutrálním polem, navržená klasická sestava TR 100Cu + NL 50Bz vyhovuje: 

Napájení po neutrální pole SpS: 
Výpočet proudů a kontrola úbytku napětí 
Nastavení poč. parametrů 
Xs (Ohm) - 1  Istřed od ostatních napaječů (A) - 100 
XT (Ohm) - 7,12 
Rv (Ω/km)- 0,26 
Xv (Ω/km)- 0,45  Počítáno pro lok. kW- 6400 
Trať (úsek) SS Heřmaničky - NS Benešov  Směr: Benešov 
Úsek NS od km do km  od km 109,30 do km 133,90 
Celková délka (km)  24,60 
Počet odběrů  3 
Číslo odběru  1  2  3 
Vzdálenost od NS (km)  8,50  14,00  24,00 
Druh vlaku (R,Os,Nv)  Nv-jizda  R-zrychluje  Ex-zrychluje 
Proudový odběr (A)  98  131  260 
Měr.imped. z´ (Ohm/km)  0,47  0,47  0,47 
Proud napaječe Imax(A) = 489  Izkrat (A)= 1201  ϕzkrat= 72° 
Inast (A) = 700 až 1000  I90%nepřekroč.T11 (A) = 589 
Úbytek nap.v troleji (V)  4186 
Úbytek nap.na T11 (V)  2592 
Úbytek napětí celkem (V)  6778  Dovolený 8000 V 

 

V případě výluk či odpojení jedné z NS již tomu tak není, dochází k nedovoleným úbytkům napětí 
a k nemožnosti rozpoznání zkratu na koncích vedení od odběru trakčních proudů: 

Výlukové napájení bez SpS: 
Výpočet proudů a kontrola úbytku napětí 
Nastavení poč. parametrů 
Xs (Ohm) - 1  Istřed od ostatních napaječů (A) - 100 
XT (Ohm) - 7,12 
Rv (Ω/km)- 0,26 
Xv (Ω/km)- 0,45 
Trať (úsek) NS Chotoviny - NS Benešov  Směr: Benešov 
Úsek NS od km do km  Chotoviny od km 89,90 do km 133,90 
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Celková délka (km)  44,00 
Počet odběrů  4 
Číslo odběru  1  2  3  4  5  6 
Vzdálenost od NS (km)  6,50  14,00  20,00  29,00  36,00  43,00 
Druh vlaku (R,Os,Nv)  Os-jízda  Nv-jízda  R-zrych.  Nv-jízda  Os-zrych.  R-jízda 
Proudový odběr (A)  80  109  151  107  118  120 
Měr.imped. z´ (Ohm/km)  0,47  0,47  0,47  0,47  0,47  0,47 
Proud napaječe Imax(A) = 685 (při 25kV)  Izkrat (A)= 805 ϕzkrat= 68° 
Inast (A) = 700  I90%nepřekroč.T11 (A) = 785 
Úbytek nap.v troleji (V)  8261 
Úbytek nap.na T11 (V)  3454 
Úbytek napětí celkem (V)  11715  Dovolený 8000 V 

 

Řešením je (tak jako ve většině u nás elektrifikovaných tratí střídavou trakční soustavou) 
výstavba spínací stanice zhruba ve středu napájeného úseku. 

Jde o výstavbu klasické čtyř-napaječové spínací stanice v km 109,3 označenou jako SpS 
Heřmaničky. 

Výstavba SpS „Heřmaničky“ umožní napájení, v případě výluk, bez většího omezení dopravy a 
zároveň nebude potřeba budovat obcházecí vedení u nových tunelů. 

Předběžně spočítané nastavení vypínačů ve spínací stanici je toto:  

SpS Heřmaničky - vypnuta NS Benešov, napájení z NS Chotoviny Inast =  400 A při 800A v NS   

SpS Heřmaničky - vypnuta NS Chotoviny, napájení z NS Benešov Inast =  400 A při 800A v NS  

Možné odpojení tunelů v případě havárie bude provedeno z jedné strany neutrálním polem 
vypínačem SpS Heřmaničky, z druhé strany pak elektrickým dělením s odpínačem. 

 

Při kontrole proudů a úbytků napětí se počítalo s tím nejnepříznivějším rozmístěním vlaků 
(největší současný počet vlaků co nejdále od NS). Odebíraný proud byl určen pomocí programu pro 
simulaci jízdy vlaku rychlostí až 200km/h a k němu připočten proud pro vlastní spotřebu lokomotivy a 
případně pro topení. Vstupními hodnotami programu byli: spočtený redukovaný profil, maximální 
hmotnost vlaku, typ lokomotivy a stav, ve kterém se právě vlak nachází – rozjezd, jízda, jízda spádem 
(vždy brán reálný, ale méně příznivý stav). Proudy pro napájení EOV a NZZ jsou pro tento výpočet 
zanedbatelné, proto nebyly uvažovány. 

Parametry nového TV byly určeny pro sestavu TR100Cu + NL 50Bz. Tato sestava ve všech 
počítaných parametrech vyhověla a vyhoví i pro případné navýšení rychlosti do 200 km/h. 

Proto bude použita tato sestava TV TR100Cu + NL50Bz, jako napájecí vedení bude použito 
lana 120Cu, případně kabel např. AXEKCEY 1x240/35 (500A trvale). 
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Zhodnocení energetické výpočty 

V případě navýšení traťové maximální rychlosti ze 160km/h na 200km/h je třeba především 
počítat s jízdou výkonnějších hnacích vozidel (např. řada 380), a tedy větším proudovým odběrem. Na 
druhou stranu je možné uvažovat s menším počtem vlaků v napájeném úseku, a to z důvodu potřebné 
volnosti před vlakem jedoucím 200km/h. 

Do rychlosti 200km/h ve všech parametrech vyhoví používaná typová sestava "S" s přídavným 
lanem a trolejí 100Cu s nosným lanem 50Bz. 

Posouzení výkonového dimenzování napájecích stanic, pak především záleží na délce a počtu 
úseků s rychlostí 200 km/h v daném úseku, který svým napájením pokrývá vybraná napájecí stanice. 
Obecně se dá říci, že v případě úseků s maximální rychlostí 200km/h s menším poměrem jak 1/3 vůči 
úsekům s rychlostí do 160km/h, vyhoví vypočítané dimenze napájecích stanic počítané dříve pouze 
pro rychlosti do 160km/h (uvedený poměr je brán pro celý napájecí úsek vybrané napájecí stanice, 
tedy od spínací stanice přes napájecí stanici k další spínací stanici). 

V případě výlukových stavů, kdy bude jedna z napájecích stanic vyloučena, nebo napájení jinak 
omezeno, je třeba počítat s proudovým omezením, tedy např. nařízeným snížením rychlosti a to z 
důvodu možného vzniku nedovoleného úbytku napětí, vzniklého prodloužením napájených úseků přes 
spínací stanice. 

 

Tunely 

Změny technického řešení oproti v současnosti projektovanému projektu stavby. 

Zvýšení návrhové rychlosti jízdy má vliv na projektování tunelu Mezno a tunelu Deboreč. Ostatní 
části tunelového řešení nejsou na rychlosti nijak závislé. 

Pro oba dvoukolejné tunely platí stejné zásady. 

V současnosti jsou tunely projektovány na návrhovou rychlost 160 km/h s maximálním 
převýšením kolejí 124 mm. Jejich délky jsou 840 a 660 m. Vzorový příčný řez byl navržen úpravou 
řezu z PD z r. 2004. Zohledněny byly nově platné 2 zásady: 

• Úřední věstník Evropské unie, směrnice L64/25 TSI – Bezpečnost v železničních 
tunelech, platná od 7.3.2008 

• Vzorový list, světlý tunelový průřez dvoukolejného tunelu, 1.2.2012. „Vzorový list platí pro 
železniční dráhu celostátní a dráhy regionální ve smyslu zákona č.266/1994 Sb., které 
provozuje státní organizace SŽDC. Vzorový list platí pro nové tunely na dvoukolejných 
elektrifikovaných tratích, kde je tunel řešen jako jeden dvoukolejný tubus, s maximální 
návrhovou rychlostí do 300 km/h. Vzorový list je uvažován jako závazný pro všechny 
projekční, investorské, stavebně montážní firmy a výkonné jednotky, které se zabývají 
projektováním tunelů a prováděním prací na tunelech uvedených drah. Je však zřejmé, 
že VL nemůže popsat všechny možné případy. Je proto snaha, i přes takto deklarovanou 
závaznost, o určitou volnost zpracovatelům projektových dokumentací pro různá atypická 
řešení. Tato řešení musí být podpořena ekonomickým zhodnocením doplněným 
srovnáním s řešením dle VL.“ 

Délky tunelů jsou na rychlosti nezávislé, tudíž neměnné. 
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V současnosti navržený profil STPP, rychlost V = 0 - 160 - 200 km/h 

• Vzdálenost os kolejí 4,0 m 

• Výška tunelu nad TK +7,6 m 

• Vnitřní poloměr 5,7 m 

• Plocha světlého příčného řezu nad chodníkem 72,23 m2 (97,71 %) 

 
 

STPP dle VL, rychlost V = 0 - 160 km/h 

• Vzdálenost os kolejí 4,0 m 

• Výška tunelu nad TK +7,6 m 

• Vnitřní poloměr 5,85 m 

• Plocha světlého příčného řezu nad chodníkem 73,92 m2 (100 %) 

 

STPP dle VL, rychlost V = 161 - 230 km/h 

• Vzdálenost os kolejí 4,2 m 

• Výška tunelu nad TK +7,75 m 
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• Vnitřní poloměr 6,2 a 5,8 m 

• Plocha světlého příčného řezu nad chodníkem 78,68 m2 (106,44 %) 

 

STPP dle VL, rychlost V = 231 - 300 km/h 

• Vzdálenost os kolejí 4,5 m 

• Výška tunelu nad TK +8,15 m 

• Vnitřní poloměr 6,75 a 5,9 m 

• Plocha světlého příčného řezu nad chodníkem 89,95 m2 (121,69 %) 

 

Zhodnocení - tunely 

V současnosti rozpracovaném projektu stavby je navržen atypický tvar STPP (rychlost V = 0 - 
160 - 200 km/h), který proběhl procesem schvalování. Předpokládá se, že tento profil by měl vyhovět 
beze změn až pro rychlost 200 km/h. Tuto domněnku by bylo potřeba ověřit výpočtem 
aerodynamických účinků při průjezdu vlaku tunelem (jízdní komfort) a posouzením jízdní dynamiky 
vlaku v tunelu. 

Při zvětšení rozměrů příčných řezů dle nově platného VL (viz. výše další prezentované STTP), 
pro odpovídající rychlosti, by došlo k navýšení rozhodující položky výrubů ( o 2,29 %, 8,73 %, 23,98 
%). Při současné ploše cca 103 m3 pro profil na patkách se jedná při celkové délce ražených tunelů 
760 + 560 = 1 320 m o: 

1. 1 320 x 103 = 135 960 m3 
2. „1.“ x 1,0229 = 139 074 m3 (tj. +3 114 m3) 
3. „1.“ x 1,0873 = 147 829 m3 (tj. +11 869 m3) 
4. „1.“ x 1,2398 = 168 563 m3 (tj. +32 603 m3) 

Dle ceny z PD, za ražené tunely 1 034 288 tisíc Kč, by se jednalo navíc o: 

1. 1 034 288 000/ 135 960 m3 = 7 607 Kč / m3 
2. „1.“ x 3 114 = 23 688 198 Kč 
3. „1.“ x 11 869 = 90 287 483 Kč 
4. „1.“ x 32 603 = 248 011 021 Kč 
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Mosty, další inženýrské objekty 

Dopad zvýšení rychlosti nad 160 km/h na SO mostů, zdí, propustků a návěstních lávek. 

Prostorové uspořádání 

Podle ČSN 73 6201 – projektování mostních objektů je pro rychlost vyšší jak 160 km/h 
požadován volný mostní průřez VMP 3,5 se šířkou 3,5 m oproti VMP 3,0 se šířkou 3,0m pro nižší 
rychlost na trati než 160 km/h.  

Dopad z hlediska prostorového uspořádání je pouze do objektů mostů, nadjezdů a zárubních zdí. 
Mostní objekty s římsou a zábradlím tak budou o 1,0 m širší. Přesypané mosty zůstávají o stejné 
šířce. 

 

U zárubních zdí se rozšiřuje pouze šířka zářezu železniční trati, konstrukce zdí zůstane totožná. 
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Pro objekty propustků (navrhujeme převážně se zkosenými čely a bez zábradlí) není dopad 
žádný. Pro objekty návěstních lávek dojde k prodloužení horního břevna vlivem uplatnění VMP 3,5 o 
1,0 m. 

Návrhové zatížení dle EN 

Se zvýšením rychlosti souvisí také větší dynamické zatížení nosných konstrukcí mostů. Tento 
dopad se neuplatní pro zdi, propustky a návěstní lávky. 

Nosné konstrukce železobetonové s kolejovým ložem po statickém posouzení patrně vyjdou o 
něco masivnější – předpoklad je o 20-40% větší tloušťka mostovky v závislosti na rozpětí mostu. 

Nosné konstrukce spřažené po statickém posouzení patrně vyjdou o něco vyšší – odhadem o 20 
– 40% vyšší trámy ocelové konstrukce v závislosti na rozpětí mostu, vlivem dynamického namáhání a 
nutného omezení průhybu a kmitání konstrukcí. To bude mít také další dopad do dimenzí spodní 
stavby a založení mostů. 

Nosné konstrukce železobetonové přesypané nebudou touto změnou ovlivněny. 

Nosné konstrukce se zabetonovanými ocelovými nosníky (ZBN) po statickém posouzení patrně 
vyjdou o něco vyšší – odhadem o 50 – 100% vyšší konstrukce mostovky v závislosti na rozpětí mostu, 
vlivem dynamického namáhání a nutného omezení průhybu a kmitání konstrukcí. To bude mít také 
další dopad do dimenzí spodní stavby a založení mostů. 

Zhodnocení – mosty, inženýrské objekty 

Odhad rozdílu nákladů pro mostní a inženýrské objekty podle typu konstrukcí: 

a/ estakády s ocelovou nosnou konstrukcí se spřaženou železobetonovou mostovkou 

 

b/ mosty železobetonové deskové nebo rámové 

SO Název mostu

Délka 

NK       

[m]

Šířka 

mostu     

[m]

Plocha 

NK      

[m2]

jedn. 

cena 

[Kč/ m2]

cena SO 

[tis. Kč]

Délka 

NK       

[m]

Šířka 

mostu     

[m]

Plocha 

NK      

[m2]

jedn. 

cena 

[Kč/ m2]

cena SO 

[tis. Kč]

SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 205.4 11.2 2300.5 75 000 172 536 205.4 12.2 2505.9 105 000 263 117

SO 73-20-10 Železniční most v km 107,790 82.4 11 906.4 75 000 67 980 82.4 12 988.8 105 000 103 824

SO 73-20-13 Železniční most v km 108,558 181.3 11.1 2012.4 75 000 150 932 181.3 12.1 2193.7 105 000 230 342

SO 73-20-14 Železniční most v km 108,939 244.4 11.2 2737.3 75 000 205 296 244.4 12.2 2981.7 105 000 313 076

Cena estakád pro rychlost do 160 km/h [tis. Kč]

Cena estakád pro rychlost nad 160 km/h [tis. Kč]

Rozdíl ceny [tis. Kč]

uspořádání pro VMP 3.0 uspořádání pro VMP 3.5

596 744

910 359

313 615
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Celkové navýšení ceny za mosty a inženýrské objekty by tedy činilo celkem cca 355 000 tisíc. Kč. 

 

Trakční vedení 

Studie je zpracována v rozsahu dle zadání objednatele a doplněná zpracovatelem na stav po 
realizaci stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ ve smyslu souběžně řešeného projektu. 
Rychlost v celém úseku je projektována na 160km/hod. Studie uvažuje s jejím navýšením nad tuto 
hodnotu až do rychlosti 200 km/hod. 

Některé požadavky návrhu trakčního vedení mají obecný charakter, nezávislý na traťové 
rychlosti. Projektant vycházel z platné vzorové dokumentace sestavy TV typu J/S, včetně schválených 
doplňků. 

Úprava TV v případě zvýšení rychlosti na 200 km/hod z rychlosti 
160km/hod 

a) Možnost řešení v rámci úprav projektu 

• je nutné zvýšit přesnost montáže a regulací. Náklady na úpravu TV jsou minimální a 
lze je obtížně vyčíslit 

• možnost výjimky z norem: zásady trakčního vedení pro splnění rychlosti 200km/hod je 
nutné dodržet. Nelze uplatnit výjimky z norem. 

b) Po realizaci stavby 

• pro jízdu zvýšenou rychlostí je především nutné zvolit vhodné trakční vozidlo a typ 
použitého sběrače. Vozidlo musí být vybaveno vhodným typem sběrače tak, aby tento 
vyhovoval z hlediska přídavných dynamických sil sběrače na trolej podle ČSN EN 50 119 
- celkový přítlak 300N. Tento přítlak nesmí být překročen ani při jízdě maximální rychlostí 
za ztížených povětrnostních podmínek. Sběrač trakčního vozidla s kompenzací přítlaku 
(např. aerodynamickou) je podmínkou pro provoz rychlostí 200km/hod. Současně sběrač 
musí vyhovět maximální proudové zátěži. 

• v místech změn nivelety koleje, kde je rozdíl větší než 2 ‰, upravit zakružovací oblouk 
se zvětšeným poloměrem dle vzorce R=0,7 * v 2. Realizace zakružovacího oblouku 

SO Název mostu typ NK

Délka 

NK       

[m]

Šířka 

mostu     

[m]

Plocha 

NK      

[m2]

jedn. 

cena 

[Kč/ m2]

cena SO 

[tis. Kč]

Délka 

NK       

[m]

Šířka 

mostu     

[m]

Plocha 

NK      

[m2]

jedn. 

cena 

[Kč/ m2]

cena SO 

[tis. Kč]

SO 71-20-01
Železniční most v ev. km 
95,518

náhrada 
pouze NK 
za ZBN 10 11.5 115 25 000 2 875 10 12.5 125 35 000 4 375

SO 71-20-02 Železniční most v km 99,315 ŽB rám 12.3 10.8 132.84 45 000 5 978 12.3 11.8 145.14 55 000 7 983

SO 71-20-03
Železniční most v km 100,874 - 
podchod Střezimíř ŽB rám 4 11.2 44.8 45 000 2 016 4 12.2 48.8 55 000 2 684

SO 73-20-07 Železniční most v km 106,765 ŽB rám 8 11 88 45 000 3 960 8 12 96 55 000 5 280

SO 73-20-12 Železniční most v km 108,368 ŽB rám 5 11 55 45 000 2 475 5 12 60 55 000 3 300

SO 73-20-15 Železniční most v km 109,127 ZBN 20 11.1 222 90 000 19 980 20 12.1 242 150 000 36 300

Cena mostů pro rychlost do 160 km/h [tis. Kč]

Cena mostů pro rychlost nad 160 km/h [tis. Kč]

Rozdíl ceny [tis. Kč]

uspořádání pro VMP 3.0 uspořádání pro VMP 3.5

37 284

59 922

22 638
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zvětšeného poloměru umožní v místech změn sklonu koleje dodržet předepsané 
parametry podle ČSN EN 50 119 beze změn výšek troleje. 

• kontrola výšky troleje a velikost změn výšek v závěsech a vůči koleji. Výšková regulace 
troleje, provedení výměnných polí, nájezdy a křížení trolejových vedení na výhybkách, 
umístění proudových propojek a jejich provedení. 

• výměna věšáků v systémech TV u koleje č.1 a 2 

• kontrola průběhu TV pod nadjezdy. Stanovit požadované statické vzdálenosti nosného 
lana od mostu pro TV - AC 50Bz +100Cu pro maximální přítlačnou sílu 300N podle ČSN 
EN 50 119 ed. 2. 

• ověření průřezu TV (případné doplnění ZV) nebo navržení jiného opatření pro zajištění 
napájení TV - na základě aktualizovaných energetických výpočtů. 

• provedení zkoušek zvýšenou maximální rychlostí podle ČSN 34 1530 ed. 2. 

• Očekávané náklady spojené s dodatečným zvýšením rychlosti jízdy nad hodnotu 
160km/hod je možno stanovit ve výši 10 500 tisíc Kč. 

 

Zhodnocení - trakční vedení 

Projektem navržené výšky nových nadjezdů v posuzovaném úseku vyhovují požadavkům pro 
zvýšenou rychlost. 

Pod stávajícím nadjezdem bylo v projektové dokumentaci navrženo řešení, které vyhovuje 
zvýšené rychlosti. Při navýšení rychlosti je nutné provést kontrolu montáže. 

Projektovaná rozpětí stožárů trakčního vedení jsou menší než 65m a splňují tak požadavky pro 
rychlost 200km/h. 

Legislativní požadavky – doporučení pro zavedení rychlosti nad 
160km/hod (do 200 km/hod) 

a) Dynamické parametry - stanovení velikosti zdvihu 1 sběračem, aktualizace výpočtů 
„vzorové dokumentace typu J/S.“ 

b) Úprava požadavků pro montáž v projektech TV a aktualizace TKP. 

c) Stanovit polohu návěsti pro el. provoz – předpis ČD. 

d) Pro projektování tratí na rychlost 200 km/h, doporučujeme zpřísnit podmínky návrhu 
zakružovacích oblouků kolejí na hodnotu R=0,7 * v 2 (viz část železničního svršku). 

e) Do předpisu stanovit doporučenou výškovou úpravu porostu v ochranném pásmu dráhy 
v části životního prostředí. 

 

Pozemní objekty 

Na profesi pozemních objektů nemá uvažované zvýšení rychlosti jízdy nad 160km/hod přímý vliv. 
Dotýká se jej pouze zprostředkovaně v rámci možného navýšení rozsahu protihlukových opatření (viz. 
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část věnovaná hlukovým záležitostem). Mezi další možný dopad patří i aktualizace energetických 
výpočtů z kterých by mohla plynout potřeba posílení energetické soustavy – výstavba, či rekonstrukce 
drážních napájecích objektů. 

 

Zhodnocení - pozemní objekty 

Dopad na pozemní objekty je dle výsledku dosavadního prověřování minimální. Rozsah 
protihlukových opatření dle hlukové studie je v pásmu nejistoty výpočtu. Zpracování energetických 
výpočtů pro zvýšenou rychlost jízdy negeneruje potřebu navyšování výkonu a tudíž realizaci 
technologických objektů nad rámec projektu stavby. Další výstupy nejsou k dispozici. 

Zabezpečovací zařízení 

Dokumentace projektu stavby je zpracována dle schválené přípravné dokumentace stavby. 

Realizací stavby vznikne mezi Sudoměřicemi a ŽST Olbramovice, obvod Votice nová 
dvoukolejná trať s jednou železniční stanicí Červený Újezd uprostřed. Trasa nové trati se dvěma 
tunely se na několika místech křižuje se stávající jednokolejnou tratí. 

Nová ŽST Červený Újezd bude zabezpečena staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie 
typu elektronické stavědlo. Stanice bude vybavena novými kolejovými obvody s elektronickými 
přijímači odpovídajícími podmínkám interoperability. V hlavních kolejích v celé délce a v předjízdných 
kolejích bude v souladu s ustanoveními TNŽ 34 2620 zajištěn přenos návěstních znaků na hnací 
vozidlo. Realizované vnitřní zařízení bude připraveno pro budoucí nasazení nadstavby DOZ a ETCS. 

Traťové mezistaniční úseky budou zabezpečeny TZZ 3. kategorie typu elektronický automatický 
blok s vnitřní výstrojí soustředěnou vždy v obou přilehlých stanicích. Trať bude vybavena novými 
kolejovými obvody splňujícími podmínku interoperability. 

 

Zhodnocení - zabezpečovací zařízení 

V současné době neexistuje v ČR legislativa v oblasti zabezpečovacího zařízení pro rychlost 
vyšší než 160 km/h. 

Stávající zavedené zabezpečovací zařízení montované v síti celostátní dráhy ČR a jeho 
jednotlivé prvky mají certifikáty pro traťovou rychlost do 160 km/h. 

Pro zvýšení rychlosti nad 160 km/h bude třeba vytvořit a schválit příslušnou legislativu nejlépe 
převzetím předpisů z ostatních zemí EU, kde jsou jízdy touto rychlostí běžné. Stávající používaná 
zabezpečovací zařízení tuzemské výroby bude nutno posoudit a certifikovat pro rychlost do 200 km/h, 
případně i konstrukčně upravit. Jinou možností je použití zařízení v zahraničí již certifikovaných na 
vyšší rychlosti, které však bude třeba pro použití v ČR schválit.  

Zvýšení traťové rychlosti může přinést potřebu zajistit odvraty z předjízdných kolejí zajišťující 
boční ochranu vlakových cest rychlostí 160 - 200 km/h. 

Zabezpečovací zařízení předpokládané v rámci projektu stavby bez výše uvedených opatření 
nesplňuje požadavek na rychlost jízdy v rozsahu 160 – 200 km/hod. 

S ohledem na neexistující legislativu je těžké určit přesné náklady na zabezpečovací zařízení pro 
vyšší rychlost než 160 km/h. Je možno však vycházet z předpokladu, že náklady na nové zařízení 
nebudou navýšeny více než o 10 % oproti běžným nákladům. 
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Pro účely studie ocenění vychází z nákladů uvedených v PD s přihlédnutím k výše uvedenému. 

Staniční zabezpečovací zařízení je oceněno na cca 74 000 tisíc Kč. 

Traťové zabezpečovací zařízení je oceněno na cca 22 000 + 51 000 tisíc Kč. 

 

Silnoproudá technologie 

Rozsah dotčení profese silnoproudé technologie vychází z energetických výpočtů pro navýšení 
rychlosti jízdy nad 160km/hod až do 200 km/hod. 

Zhodnocení – silnoproudá technologie 

Z případného zvýšení rychlosti až do limitu 200 km/hod v uvažovaném provozním úseku a dle 
výsledků energetických výpočtů nevyplývají žádné zásadní změny pro silnoproudou technologii SpS 
Heřmaničky. Proudové dimenzování silnoproudé technologie typově zkoušeného rozvaděče 25 kV je 
1250 A. Hodnota tedy dostačuje uvažovaným proudovým hodnotám uvedeným v energetických 
výpočtech. 

Navýšení rychlosti jízdy v posuzovaném úseku trati nevede k navýšení investičních nákladů nad  

Pro posouzení dimenzování stávajícího stavu navazujících napájecích stanic (TNS) je však třeba 
komplexnější analýza v rámci energetických výpočtů s ohledem na možnost navýšení rychlosti jízdy i 
v dalších úsecích IV. TŽK. 
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Závěrečné zhodnocení studie 
Zpracované studie popisuje v rozhodujících profesích dopad na možné zvýšení limitu jízdy 

z dosud projekčně sledovaného hodnoty 160 km/hod. Podařilo se prokázat reálnou možnost zvýšení 
rychlosti jízdy pro vybrané typy jízdních souprav v hladině 160 – 200 km/hod. 

staničení 
km 

V 
km/hod 

V130 
km/hod 

V150 
km/hod 

Vk 
km/hod 

94,750000 

160 

160 160 160 

94,970000 
170 

175 
200 

98,736000 180 

111,700000 

150 160 160 160 
111,806200 = 
114,700000 

114,729561 
Navržené zvýšení maximální rychlosti si nevyžádá úpravy GPK. 

Toto navýšení rychlosti (dle zadání pouze v rozsahu připravované stavby) nemá dle zpracovatele 
významný vliv na zkrácení jízdních dob, což je patrno z tabulkové části i grafických příloh. 

Uvažované zvýšení rychlosti jízdy nemá prakticky dopad na vydané a platné územní rozhodnutí 
– nedochází k významným změnám záborů pozemků, a dopadům do okolí. Pozemkové dopady (viz. 
část věnovaná železničnímu spodku) jsou pouze lokálního charakteru a nevybočují z dimenze 
definované územním rozhodnutím. 

V dalších navazujících profesích je zvýšení maximální rychlosti jízdy reálné buď za cenu aplikace 
úlevových ustanovení, případně výjimek, nebo technické úpravy projektem definovaných prvků a 
zařízení. Z pohledu základního rozhodnutí, zda navýšit rychlost, či nikoli se jeví jako rozhodující 
potvrzení návrhu tunelového profilu. 

Zvýšení rychlosti jízdy je nejvíce obtížné z pohledu zabezpečovacího zařízení, protože stávající 
technologie používaná v ČR a navržená v projektu stavby neumožňuje (respektive není ověřena její 
funkčnost) zabezpečení jízdy nad limit 160 km/hod. 
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Finanční zhodnocení navýšení rychlosti jízdy 

Pro finanční zhodnocení dopadů bylo využito znalostí zpracovatele z dosud zpracované 
projektové dokumentace a ocenění obdobných staveb. Pro přehlednost byla zvolena tabulková forma. 

 

Profese Stanovení důvodu navýšení nákladů Náklady zvýšení 
rychlosti 
(tisíce Kč) 

Návrh geometrické polohy Bez vlivu 0 
Konstrukce železničního svršku Zanedbatelný vliv 0 
Konstrukce železničního spodku Těleso, pražcové podloží, odvodnění 68878 
Nástupiště Změna konstrukce nástupišť 29390 
Tunely STPP dle VL pro rychlost v=161-230km/hod 90278,483 
Mosty a inženýrské objekty Rozšíření mostů 355000 
Trakční vedení Dodatečná regulace, proměření 10500 
Pozemní objekty Bez vlivu 0 
Zabezpečovací zařízení Staniční zab.zař. Č.Újezd 74000 

Traťové zab.zař. Chotoviny-Č.Újezd 22000 
Traťové zab.zař. Č.Újezd – Olbramovice, 
O.Votice 

51000 

Silnoproudá technologie Bez vlivu 0 
CELKEM NÁKLADY  701046,483 

 

Z uvedeného přehledu je patrno, že zvýšení rychlosti jízdy se pojí s očekávaným navýšením 
investičních nákladů ve výši 701,046483 milionu Kč. 

Výše těchto nákladů je odvislá od možného uplatnění úlev, či výjimek v jednotlivých profesních 
oblastech, případně v konkretizaci technického řešení, které je podmínkou pro provozování drážní 
dopravy v očekávaném rychlostním pásmu. 
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Projekční tým zpracovatelů studie 

Na zpracování této studie se podíleli profesní garanti, respektive odpovědní projektanti 
rozhodujících profesí a HIP Ing. Miloš Krameš projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice – 
Votice“ firmy SUDOP PRAHA a.s.. 

• Kolejové řešení, nástupiště Ing. Jan Bonev 

• Dopravní technologie Ing. Martin Jarath 

• Hluková studie František Kohlíček 

• Energetické výpočty Ing. Jiří Štolba 

• Tunely Ing. Lenka Pikhartová 

• Mosty Ing. Tomáš Martínek 

• Trakční vedení DiS. Vladimír Siegl 

• Pozemní objekty Ing. Jindřich Janourek 

• Zabezpečovací zařízení Jiří Duchoslav 

• Silnoproudá technologie Ing. Miroslav Nezkusil 

V Praze 18.10.2012 

 

Přílohy studie 

• Dynamický graf rychlosti jízdy (lichý směr) – příloha textové části 

• Dynamický graf rychlosti jízdy (sudý směr) – příloha textové části 

• Situační schéma řešení zab.zař. dle projektu (3ks) – příloha textové části 

• Situace stavby - samostatné výkresy situací (13ks) 

 


