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IV. 
 

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění 

 
 

…… 
 

§ 6 
 

Rozsah technickobezpečnostní zkoušky 
 
 Technickobezpečnostní zkouška se u jednotlivých staveb drah provádí v tomto rozsahu 

a) u tratí 
1. ověřením prostorové průchodnosti a měřením geometrické polohy koleje, 
2. ověřením geometrické polohy koleje měřicím vozem pro geometrické parametry 

koleje nebo zkušební jízdou hnacího drážního vozidla v obou směrech rychlostí 
nepřekračující traťovou rychlost nebo zkušební jízdou pro měření bezpečně 
relevantních veličin z hlediska vztahů vozidla a dopravní cesty dráhy 
vybaveným drážním vozidlem nebo jednotkou v obou směrech jízdy zkušební 
rychlostí, odpovídající traťové rychlosti, zvýšené o 10 % za podmínky, že 
nedostatek převýšení v obloucích nepřesahuje mezní hodnoty, stanovené 
technickou normou, uvedenou v příloze č. 5 položka 160 o více než 10 % 
a nejsou nutná další omezení vzhledem k činnosti zabezpečovacího zařízení; 
při jízdě se současně ověřuje funkční součinnost jízdy drážního vozidla, a 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení; na tratích s rychlostí vyšší 
než 200 km/h se zkušební jízdy pro ověření bezpečnostně relevantních 
veličin z hlediska vztahů vozidla a dopravní cesty provádí vždy, a to 
s postupným zvyšováním rychlosti, 

 
b) u sdělovacích zařízení prohlídkou a kontrolou zařízení, včetně měření technických 

parametrů zařízení a ověření jejich funkce, 
 

c) u zabezpečovacích zařízení prohlídkou a kontrolou venkovní i vnitřní části zařízení, 
včetně měření technických parametrů zařízení a provedení jejich funkčních zkoušek. 
Ověřením úplnosti a správnosti vzájemných závislostí a ověřením činnosti zařízení 
zkušební jízdou hnacího drážního vozidla a vyhodnocením výsledků těchto prohlídek, 
kontrol a měření z hlediska shody provedení stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací. Funkční zkoušky zabezpečovacího zařízení za provozu musí být 
provedeny tak, aby neohrozily bezpečnost provozování dráhy nebo provozování drážní 
dopravy, případně i silničního provozu. Technicko bezpečnostní zkouška se uskutečňuje 
v rámci technické prohlídky a zkoušky nebo bezprostředně po jejím provedení, 

 
d) u elektrických silnoproudých a pevných trakčních zařízení provedením napěťových 

a pantografových zkoušek a ověřením provozuschopnosti a bezpečnosti souvisejících 
drážních elektroenergetických zařízení. Technicko bezpečnostní zkouška se 
uskutečňuje v rámci technické prohlídky a zkoušky nebo bezprostředně po jejím 
provedení, 
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e) u staveb a rekonstrukcí mostních objektů a objektů mostům podobných provedením 
hlavní prohlídky, případně zatěžovací zkoušky k ověření projektovaných parametrů 
a chování konstrukce při kritickém zatížení. Zatěžovací zkouška se smí uskutečnit 
v rámci hlavní prohlídky anebo po jejím provedení. Postup provádění zatěžovací 
zkoušky je obsažen v technické normě uvedené v příloze č. 5 pod položkou 149. 
Základní statické zatěžovací zkoušky se provádějí u trvalých a dlouhodobých zatímních 
mostních konstrukcí zpravidla od rozpětí 18 m, u zatímních mostních konstrukcí 
s rozpětím větším než 8 m před prvním použitím. Dále se provádějí u všech mostních 
konstrukcí, pokud byla navržena projektem nebo podle výsledku hlavní prohlídky. 
Dynamická zatěžovací zkouška se provádí, nevyhoví-li mostní konstrukce požadavkům 
při opakovaném statickém zatížení. Dále se Na tratích s rychlostí nižší než 200 km/h 
včetně se dále dynamická zatěžovací zkouška zpravidla provádí u mostů s rozpětím 
větším než 50 m, nebo je-li délka spojité konstrukce větší než 80 m, a u všech 
konstrukcí, u nichž byly předepsány projektem nebo podle výsledku hlavní prohlídky. 
Na tratích s rychlostí vyšší než 200km/h se dynamické zkoušky provádějí u trvalých 
a dlouhodobých zatímních mostních konstrukcí od rozpětí 4 m, 

 
f) u tunelů prokázáním prostorové průchodnosti podrobným fotogrammetrickým 

zaměřením a provedením prohlídky (hlavní prohlídky). 
 
 

….. 
 

§ 11 
 

Prostorové uspořádání 
  

 (1) Prostorové uspořádání staveb dráhy vymezuje rozměrové parametry tratí, mostů a tunelů 
pro průchodnost drážních vozidel. Způsob navrhování prostorového uspořádání tratí, mostů 
a tunelů obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 142, 155, 157 a 175. 
 (2) U vícekolejných tratí s rozchodem koleje 1 435 mm (dále jen "normální rozchod") 
do rychlosti 200 km/h včetně musí být dodrženy následující minimální vzdálenosti os kolejí: 

a) na širé trati v přímé koleji a obloucích o poloměru 300 250 m a větším, 4 000 mm, 
b) v železničních stanicích, 

1. v přímé koleji a obloucích o poloměru 300 250 m a větším, 5 000 mm, 
2. při rekonstrukcích kolejiště železničních stanic, je-li to nezbytné, s přihlédnutím 

k místním podmínkám, nejmenší vzdálenost os kolejí v přímé koleji a v obloucích 
o poloměru 300 250 m a větším, 4 750 mm. 

 (3) U vícekolejných tratí s normálním rozchodem pro rychlosti vyšší než 200 km/h musí 
být dodrženy následující minimální vzdálenosti os kolejí: 

a) na širé trati 

1. určené pro osobní dopravu a provozované nejvyšší rychlostí do 250 km/h, 
4 300 mm, 

2. určené pro osobní dopravu a provozované rychlostí vyšší než 250 km/h nebo 
určené pro smíšenou dopravu, 4 500 mm, 
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3. na tří a vícekolejné trati provozované rychlostí vyšší než 200 km/h u každé 
koleje alespoň na jedné straně 6 500 mm; 

b) v železniční stanici 

1. u hlavních kolejí shodně jako na širé trati, 
2. mezi hlavní a jinou než hlavní kolejí 6500 mm, 
3. mezi hlavní a manipulační odvratnou kolejí bez dopravní funkce nebo mimo 

rozsah užitečné délky takové koleje 4500 mm, 
4. v ostatních případech 5 000 mm; 

c) při souběhu více tratí mezi hlavní kolejí a kolejí, která není hlavní kolejí stejné 
trati, 6 500 mm. 

 (3) (4) Vzdálenosti os kolejí při poloměru oblouku menším než 300 250 m jsou obsaženy 
v doporučených technických normách uvedených v příloze č. 5 pod položkami 159 a 160. 
 (4) (5) U tratí s rozchodem koleje 760 mm (dále jen "úzký rozchod") je nejmenší vzdálenost 
os kolejí 3 500 mm. 
 (5) (6) Vzdálenost os sousedících kolejí různého rozchodu je stanovena jako součet 
polovičních osových vzdáleností platných pro příslušné koleje, případně jako kombinace šířek 
k sobě přivrácených částí průjezdných průřezů. 
 (6) (7) Mezi stavbami, pevnými zařízeními nebo jinými překážkami a průjezdným průřezem, 
který je stanoven pro přilehlou kolej, musí být zachován volný schůdný a manipulační prostor 
pro bezpečný pohyb osob a manipulaci s materiálem. Požadavky na volný schůdný 
a manipulační prostor včetně ustanovení, jaké překážky do něho mohou zasahovat, obsahuje 
technická norma uvedená v příloze č. 5 pod položkou 157. 
 (7) (8) Do průjezdného průřezu smějí zasahovat stavby a zařízení, která mění svou polohu 
při součinnosti s drážními vozidly, mají-li tato zařízení uvnitř průjezdného průřezu přesně 
vymezený dotyk s určenými částmi drážních vozidel. 
 (8) (9) Nejmenší výšku a šířku vrat na kolejích vedoucích do staveb na dráze obsahuje 
technická norma uvedená v příloze č. 5 pod položkou 166. 
 (9) (10) Při souběhu tratí různých drah musí vzdálenost os sousedících kolejí odpovídat 
prostorovému uspořádání podle odstavců 2 až 5 6. 
 (10) (11) Ustanovení odstavců 2, 4, 5 a 6 5, 6 a 7 se uplatňuje vždy, nebrání-li tomu složitost 
místních podmínek v zastavěném území nebo státem chráněném území, popř. nepříznivé 
geologické podmínky. Nelze-li parametry uvedené v těchto odstavcích dodržet, musí být 
bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy zajištěna odpovídajícím stavebnětechnickým 
řešením a organizačním opatřením. 
 

§ 12 
Traťové třídy zatížení 

 (1) Tratě dráhy celostátní, dráhy regionální a vlečky se zařazují do traťových tříd zatížení. 
Traťové třídy zatížení jsou definovány pomocí maximálních parametrů modelového drážního 
vozidla: hmotností na nápravu, hmotností na jednotku délky a uspořádáním náprav podvozku. 
Hodnoty pro určování traťových tříd jsou obsaženy v příloze č. 6. 
 (2) Traťové třídě zatížení musí odpovídat přechodnost drážních vozidel. 
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§ 13 
Geometrické uspořádání koleje 

 (1) Kolej se navrhuje směrově na stanovenou traťovou rychlost, pokud možno v co 
nejdelších přímých úsecích. Oblouky se zřizují o takovém poloměru, aby byla co nejvíce 
dodržena stanovená traťová rychlost jak v traťových kolejích, tak i v hlavních kolejích 
železničních stanic. 
 (2) Na dráze celostátní u staveb dráhy, u kterých se zřizuje nové drážní zemní těleso, nesmí 
být v traťových kolejích poloměr oblouku menší než 500 m a v případě rekonstrukce nebo 
modernizace dráhy, při které se nezřizuje nové drážní zemní těleso, nesmí být v traťových 
kolejích poloměr oblouku menší než 300 m. Koleje železničních stanic se zřizují v přímých 
úsecích, v oblouku, jen je-li to nezbytné. Železniční stanice smí být s přihlédnutím k místním 
podmínkám vložena do oblouku s nejmenším poloměrem 600 m. V dopravních kolejích 
ve zhlaví je možno zřizovat oblouky o poloměru nejméně 300 m. V manipulačních kolejích 
ve zhlaví je možno zřizovat oblouky o poloměru nejméně 190 m. 
 (3) Na dráze celostátní smí být železniční zastávka zřízena v oblouku o poloměru nejméně 
600 m, a je-li délka nástupní hrany 100 m a menší, je možno zřídit železniční zastávku 
v oblouku o poloměru nejméně 300 m. 
 (4) Na dráze regionální nesmí být poloměr oblouku na trati menší než 190 m při traťové 
rychlosti do 50 km.h-1 včetně. V traťových kolejích při traťové rychlosti nad 50 km.h-1 nesmí 
být poloměr oblouku menší než 300 m. V železničních stanicích a železničních zastávkách smí 
být nejmenší poloměr oblouku 600 m s výjimkou oblouků v kolejových rozvětveních, kde je 
povolen nejmenší poloměr oblouku 150 m. Je-li délka nástupní hrany 100 m a menší, je možno 
zřídit železniční zastávku v oblouku o poloměru nejméně 300 m. 
 (5) Na vlečce se zřizuje poloměr oblouku 190 m a větší. Poloměr oblouku může být zmenšen 
podle podmínek stavebního povolení stanovených s přihlédnutím k místním podmínkám. 
 (6) Na tratích s úzkým rozchodem nesmí být poloměr oblouku menší než 40 m. 
 (7) Pro plynulý přechod mezi přímou kolejí a obloukem nebo mezi oblouky se zřizuje 
přechodnice. 
 (8) Kolej se Na tratích s provozem nákladních vlaků tažených lokomotivami se kolej 
výškově zřizuje s jednotným sklonem a v co nejdelších vodorovných úsecích, pokud možno 
jako trasa konstantního odporu. Na ostatních tratích se zřizují sklony s přihlédnutím 
k dynamickému průběhu rychlosti provozovaných vozidel, především při rychlostech 
nad 200 km/h. Největší sklon koleje se určuje s ohledem na požadovanou největší hmotnost 
a rychlost jízdy vlaků tak, aby zajišťoval plynulý rozjezd i bezpečné zastavení vlaků. Koleje 
v nově budovaných nebo modernizovaných železničních stanicích se zřizují ve vodorovné, 
je-li to nezbytné s přihlédnutím k místním podmínkám nejvýše ve sklonu 1 ‰. Na kolejích, kde 
se nepředpokládá stání a odstavování drážních vozidel anebo je to z technologického hlediska 
nutné, je možno zřídit kolej o větším sklonu. Vyšší sklon lze zřídit též u kolejí bez provozu 
nákladních vlaků tažených lokomotivami, kde se předpokládá stání, ale nikoliv 
odstavování drážních vozidel. Podrobnosti obsahuje technická norma uvedená v příloze č. 5. 
 (9) Koleje s větším sklonem než 40 ‰, nestačí-li tažná síla adhezních lokomotiv k překonání 
jízdních odporů, se vybavují ozubnicí. 
 (10) Na dráze celostátní se zřizují koleje s normálním rozchodem. U dráhy regionální 
a u vlečky se připouští i úzký rozchod koleje. 
 (11) Rozchod koleje se zvětšuje v určených obloucích o hodnotu rozšíření. 
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 (12) Plynulý výškový přechod mezi kolejí bez převýšení a s převýšením, nebo mezi kolejemi 
s různým převýšením, se vytvoří vzestupnicí. 
 (13) Podrobnosti geometrického uspořádání koleje obsahuje technická norma uvedená 
v příloze č. 5 pod položkou 159 pro projektování a pod položkou 160 pro stavbu, přejímku, 
provoz a údržbu. 
 (14) Ustanovení odstavců 2, 3, 4 a 8 se uplatňuje vždy, nebrání-li tomu složitost místních 
podmínek v zastavěném území nebo státem chráněném území, popř. nepříznivé geologické 
podmínky. Nelze-li parametry uvedené v těchto odstavcích dodržet, musí být bezpečnost 
provozování dráhy a drážní dopravy zajištěna odpovídajícím stavebnětechnickým řešením 
a organizačním opatřením. 
  

§ 14 
Uspořádání tělesa železničního spodku 

 (1) Tvar a rozměry tělesa železničního spodku se navrhují podle vzájemné polohy terénu 
a nivelety koleje a geotechnických vlastností podloží a materiálů, z nichž má být těleso 
železničního spodku vybudováno. 
 (2) Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku musí umožňovat zabezpečení 
předepsaných geometrických parametrů koleje a zajistit požadovanou únosnost v úrovni pláně 
tělesa železničního spodku. 
 (3) Základní vodorovná šířka pláně tělesa železničního spodku jednokolejných tratí musí být 
u nové stavby dráhy na širé trati s kolejí normálního rozchodu nejméně 6 m, u tratí s kolejí 
úzkého rozchodu nejméně 4,4 m. U dvoukolejných a vícekolejných tratí a u kolejí železničních 
stanic se zvětší šířka pláně nejméně o vzdálenost os kolejí. Při použití konstrukčního uspořádání 
železničního svršku, které to svým stavebnětechnickým řešením umožňuje, může být základní 
vodorovná šířka pláně tělesa železničního spodku stanovena odchylně v projektové 
dokumentaci projednané ve stavebním řízení. 
 (4) Těleso železničního spodku musí zajišťovat projektem stanovenou únosnost a musí být 
zřízeno tak, aby statické i dynamické účinky vyvolané provozováním drážních vozidel 
a klimatické vlivy nezpůsobovaly trvalé deformace a nenarušovaly jeho stabilitu. 
 (5) Těleso železničního spodku musí být chráněno před nepříznivými účinky povrchových 
a podzemních vod odvodňovacím zařízením. Podmínky pro zřizování odvodňovacího zařízení 
jsou splněny, odpovídají-li příslušné technické normě uvedené v příloze č. 5 pod položkou 173. 
 (6) Umístění kabelových tras podél kolejí nesmí narušovat stabilitu tělesa železničního 
spodku, nesmí znemožňovat údržbu koleje a musí být navrženo s ohledem na stavby 
železničního spodku a železniční přejezdy. 
  

§ 15 
Uspořádání staveb železničního spodku 

 (1) Zatížitelnost mostů a objektů mostům podobných musí odpovídat stanovené 
přechodnosti drážních vozidel pro traťové třídy zatížení podle přílohy č. 6. 
 (2) Prostorovým a konstrukčním uspořádáním staveb železničního spodku musí být 
umožněno umístění inženýrských sítí. 
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 (3) V tunelech se zřizují záchranné výklenky vzdálené od sebe nejvýše 25m v případech, je-
li to nezbytné pro zajištění bezpečnosti práce při provozování dráhy a drážní dopravy, 
a za podmínek, které stanoví technická norma uvedená v příloze č. 5 pod položkou 175. Tunely, 
jejichž přírodní větrání by bylo vzhledem k jejich délce nedostatečné, musí být vybaveny 
větracím zařízením. Bezpečnost v tunelech, jejich vnitřní prostorové uspořádání a základní 
bezpečnostní koncept musí být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské 
unie7). Podmínky pro pohyb pracovníků provozovatele dráhy a údržbu, zejména 
s ohledem na bezpečnost práce, jsou stanoveny vnitřním předpisem provozovatele dráhy, 
provozním řádem stavby nebo projektovou dokumentací.  
 (4) Pro rychlost vyšší než 250 km/h se dvoukolejné tunely zřizují jen na tratích, které 
nejsou určené pro konvenční drážní vozidla. 
 (4) (5) V místech, kde provozování dráhy a drážní dopravy může být ohrožováno spadem 
cizích předmětů, se zřizují galerie nebo jiné ochranné stavby. Pro galerie platí prostorové 
uspořádání jako pro tunely. Mezery mezi sloupy nebo nosnými pilíři galerie musí být u ochozů 
na vnější straně opatřeny zábradlím. 
 (5) (6) Schémata návrhového zatížení, konstrukční zásady, parametry prostorového 
uspořádání mostních objektů i objektů mostům podobných, včetně způsobů jejich provádění 
a konstrukční zásady staveb tunelů a galerií, obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 
pod položkami 107 až 136 a 141 až 158. 
  

§ 16 
Uspořádání dopravních ploch 

 (1) Nástupiště se zřizují pro zajištění plynulého, pohodlného a bezpečného nástupu a výstupu 
cestujících u kolejí, na nichž pravidelně zastavují vlaky osobní přepravy a na nichž je 
provozována doprava rychlostí do 200 km/h včetně. Nástupiště a alespoň jedna přístupová 
cesta na ně musí být bezbariérově přístupná a použitelná i pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace2). Přístupnost musí být zajištěna stavebnětechnickým řešením nebo 
zabezpečovacím a sdělovacím zařízením, a pokud to není možné, lze přístupnost zabezpečit též 
organizačním opatřením. Nová a rekonstruovaná ostrovní a vnější nástupiště musí být opatřena 
bezpečnostním pásem a vodicí linií s funkcí varovného pásu. Nástupiště železničních stanic 
a zastávek se označují jednotným způsobem. Na nástupištích o délce 100 m a více a zároveň 
s výškou nástupní hrany 550 a 380 mm nad spojnicí temen kolejnic musí být vyznačeny 
sektory. 
 (2) Délka nástupní hrany nástupiště se zřizuje na délku nejdelšího vlaku pro přepravu osob, 
který u nástupiště pravidelně zastavuje. 
 (3) Výška nástupní hrany u nově zřizovaných a rekonstruovaných nástupišť na celostátní 
dráze, s mimoúrovňovým přístupem, musí být 550 mm nad temenem přilehlé kolejnice. 
Vzdálenost nástupní hrany nástupiště od osy přilehlé koleje obsahuje technická norma uvedená 
v příloze č. 5 pod položkou 139. 
 (4) Pro umožnění manipulace se zbožím lze zřizovat v železniční stanici veřejně přístupné 
dopravní plochy pro vykládku a nakládku a čelní nebo boční rampy. Výška horní plochy 
bočních ramp u kolejí normálního rozchodu musí být 1 100 mm nad temenem přilehlé kolejnice 
a vzdálenost od středu přilehlé koleje 1 725 mm. Výška horní plochy bočních ramp nad 
temenem přilehlé kolejnice u kolejí úzkého rozchodu musí být 650 mm a vzdálenost od středu 
přilehlé koleje nejméně 1 300 mm. V obloucích musí být uvedené vzdálenosti zvětšeny 
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s ohledem na rozšíření průjezdného průřezu. Čelní rampy u kolejí normálního rozchodu se 
zřizují ve výšce 1 300 mm nad temenem kolejnice. 
 (5) Zásady pro zřizování odvodňovacího zařízení, nástupiště, zábradlí a oplocení obsahují 
technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 137, 139, 155, 156, 158 a 173. 
 (6) Z důvodu omezeného prostoru nebo zvlášť složitých místních podmínek v zastavěném 
území nebo státem vyhlášených chráněných územích nemusí drážní správní úřad trvat 
na dodržení podmínek uvedených v odstavci 4. Nelze-li parametry uvedené v tomto odstavci 
dodržet, musí být bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy zajištěna odpovídajícím 
stavebnětechnickým řešením a organizačním opatřením. 
  

§ 17 
Podmínky stavby přejezdu 

 (1) Přejezd musí svým provedením vyhovovat bezpečnému provozování drážní dopravy 
a musí zajistit bezpečnost účastníků provozu na pozemních komunikacích včetně osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace2); zejména musí být podle projektové dokumentace 
zajištěno označení a zabezpečení přejezdu, rozhledové poměry, odvodnění a sjízdnost 
přejezdové vozovky. Na nových a rekonstruovaných přejezdech, kde se dráha kříží s pozemní 
komunikací pro pěší, se pro nevidomé a slabozraké hmatově vyznačuje hranice nebezpečného 
prostoru a směr přecházení. Požadavky na tyto úpravy obsahuje technická norma uvedená 
v příloze č. 5 pod položkou 165. 
 (2) Při stavbě přejezdu musí být dodrženy technické požadavky týkající se zejména délky 
a šířky přejezdu, volné výšky přejezdové vozovky na elektrizovaných tratích a nejmenší 
vzdálenosti kolejnicového styku od konstrukce přejezdu, a to v závislosti na druhu pozemní 
komunikace a počtu kolejí umístěných na přejezdu. Technické parametry přejezdu obsahuje 
technická norma uvedená v příloze č. 5 pod položkou 165. 
 (3) Stavební úprava povrchu přejezdu musí být provedena tak, aby odpovídala zatížení 
silničního provozu a zajišťovala bezpečnost provozování drážní dopravy. Konstrukce vozovky 
na přejezdu na dráze celostátní a dráze regionální musí být rozebíratelná. 
 (4) Tvar železničního svršku na přejezdu musí být stejný jako v přilehlé koleji. Přejezdová 
konstrukce musí mít z obou stran v ose koleje ochranný klín. Kolejové lože i železniční spodek 
na přejezdu musí být odvodněny. Srážková voda z pozemní komunikace nesmí být svedena 
do přejezdu. 
 (5) Na dráze v traťových úsecích provozovaných rychlostí vyšší než 160 km/h a v případech, 
stanovených v související technické normě uvedené v příloze č. 5 pod položkou 165, není 
přejezd z důvodu zajištění bezpečnosti provozování dráhy a provozu na pozemní komunikaci 
přípustný. 
  

Technické parametry železničního svršku 
§ 18 

 (1) Železniční svršek musí být konstruován tak, aby zajišťoval bezpečnou jízdu drážního 
vozidla při největší stanovené hmotnosti na nápravu a nejvyšší traťové rychlosti. 
 (2) Na dráze celostátní se zpravidla zřizuje bezstyková kolej. Bezstyková kolej musí mít 
potřebnou rámovou tuhost a stabilitu stanovenou projektem. Kolejnice pro bezstykovou kolej 
musí mít zaručenou svařitelnost. 
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 (3) Kolejové lože musí být propustné a musí zabezpečovat pružné uložení koleje a potřebný 
odpor proti jejímu příčnému a podélnému posunu. Vlastnosti použitého kameniva obsahuje 
technická norma uvedená v příloze č. 5 pod položkou 108. 
 (4) Měrná svodová admitance kolejového lože u izolovaných kolejových obvodů, měřená 
mezi kolejnicovými pásy, nesmí být u nově zřízených kolejí větší než 0,33 S.km-1(Siemens 
na kilometr). 
 (5) Nejmenší tloušťka kolejového lože od ložné plochy pražce musí být u dráhy celostátní 
a u dráhy regionální, s výjimkou dráhy s kolejí úzkého rozchodu, v hlavních traťových 
a průjezdných a předjízdných staničních kolejích s betonovými pražci 350 mm, s dřevěnými 
pražci 300 mm. U dráhy regionální s kolejí úzkého rozchodu a vlečky musí být nejmenší 
tloušťka kolejového lože od ložné plochy pražce v kolejích s betonovými pražci 250 mm 
a v kolejích s dřevěnými pražci 200 mm. 
 (6) Na mostech s kolejovým ložem a přesypávkou musí být tloušťka kolejového lože 
a konstrukce železničního svršku stejná jako v přilehlých úsecích trati. Na mostech s kolejovým 
ložem bez přesypávky musí být u dráhy celostátní do traťové rychlosti 200 km/h včetně 
a u dráhy regionální, s výjimkou dráhy regionální s kolejí úzkého rozchodu, nejmenší tloušťka 
kolejového lože od ložné plochy pražce v hlavních traťových a průjezdných a předjízdných 
staničních kolejích 300 mm. Na mostech s kolejovým ložem bez přesypávky u dráhy 
celostátní s traťovou rychlostí vyšší než 200 km/h, u dráhy regionální s kolejí úzkého 
rozchodu a u vlečky musí být tloušťka kolejového lože stejná jako v přilehlých úsecích trati. 
 (7) Šířka koruny kolejového lože u koleje normálního rozchodu je nejméně 3 400 mm 
a u koleje s úzkým rozchodem nejméně 2 000 mm. V obloucích se kolejové lože rozšiřuje 
na vnější straně oblouku v závislosti na hodnotě převýšení koleje. 
 (8) Konstrukce železničního svršku musí umožnit vedení signálního proudu a zpětných 
proudů, vyžadují-li to elektrická silnoproudá a zabezpečovací zařízení. 
 (9) Parametry konstrukčního uspořádání železničního svršku na mostech bez průběžného 
kolejového lože obsahuje technická norma uvedená v příloze č. 5 pod položkou 159 
pro projektování a pod položkou 160 pro stavbu, přejímku, provoz a údržbu. 
 (10) Na tratích elektrizovaných stejnosměrnou trakční proudovou soustavou musí být 
do vzdálenosti 1 km na obě strany od místa připojení zpětného vedení na kolejnice kolejové 
propojky a lanová propojení zdvojená. Zdvojení se týká jen kolejí, kterými protéká zpětný 
trakční proud ze sousedních mezistaničních úseků nebo železničních stanic. Koleje, které jsou 
trakčně připojeny ke kolejnicím, na které je připojeno zpětné trakční vedení pouze v jednom 
místě, se zdvojenými propojkami z důvodu blízkosti napájecí stanice nevybavují. 
 (11) Ustanovení odstavců 5 a 6 se uplatňují vždy, nebrání-li tomu složitost místních 
podmínek v zastavěném území nebo státem chráněném území, popř. nepříznivé geologické 
podmínky. Nelze-li parametry uvedené v těchto odstavcích dodržet, musí být bezpečnost 
provozování dráhy a drážní dopravy zajištěna odpovídajícím stavebnětechnickým řešením 
a organizačním opatřením. 
 (12) Ustanovení odstavců 5, 6 a 7 se neuplatní při použití konstrukčního uspořádání 
železničního svršku, které svým stavebnětechnickým řešením zajišťuje bezpečnost 
provozování dráhy nekonvenčním konstrukčním provedením, stanoveným v projektové 
dokumentaci projednané ve stavebním řízení. 

….. 
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ČÁST OSMÁ 
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
§ 88 

 (1) Ustanovení této vyhlášky upravující technické podmínky a požadavky pro stavby drah 
a stavby na dráze neplatí pro stavby drah a stavby na dráze, pro které byla ověřena projektová 
dokumentace ve stavebním řízení před účinností této vyhlášky. 
 (2) Stavby drah a stavby na dráze, které byly pořízeny a dány do užívání podle dosavadních 
předpisů, je možno provozovat do doby nejbližší rekonstrukce nebo modernizace. 
 (3) Stavby dráhy celostátní, dráhy regionální a vlečky lze projektovat a realizovat podle této 
vyhlášky pouze do rychlosti 200 km.h-1 včetně. 
 

….. 
 

Příloha 1 
1. Prohlídky a měření na dráze celostátní a dráze regionální s rychlostí do 200 km/h včetně 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
            Časový 
Pol. Předmět a způsob prohlídky  Objekt      interval 
            prohlídky 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Obchůzka trati   všechny koleje s rychlostí nižší než 120 km.h-1 určí 
            provozovatel1) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.  Kontrolní jízda   hlavní koleje     1 měsíc 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Měření rozchodu, vzájemné výškové traťové a hlavní staniční koleje   4 měsíce 
 polohy kolejnicových pásů a směru při rychlosti vyšší než 120 km.h-1 
 kolejí a výhybek měřicími prostředky 
 s kontinuálním záznamem 
 
      traťové a hlavní staniční koleje   6 měsíců 
      při rychlosti vyšší než 60 km.h-1 
       a nižší nebo rovné 120 km.h-1 
 
      traťové a hlavní staniční koleje   12 měsíců 
      při rychlosti nižší nebo rovné 60 km.h-1 
 
      ostatní dopravní koleje 
      při měření rozchodu a vzájemné výškové  12 měsíců 
      polohy kolejnicových pásů 
      při měření směru oblouků kolejí   36 měsíců 
 
      manipulační koleje    určí 
            provozovatel 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Měření vzájemné výškové polohy výhybky v dopravních kolejích a na trati  3 měsíce 
 kolejnicových pásů a rozchodu 
 ve výhybkách 
      výhybky v ostatních kolejích   6 měsíců 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5. Kontrola prostorové průchodnosti hlavní koleje     24 měsíců 
      ostatní koleje     určí 
            provozovatel 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6. Prohlídka výhybek   výhybky v dopravních kolejích a na trati  3 měsíce 
      výhybky v ostatních kolejích   6 měsíců 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7. Nedestruktivní kontrola kolejnic, hlavní koleje při rychlosti vyšší než 140 km.h-1 4 měsíce 
  srdcovek a jazyků výhybek a vizuální 
 prohlídka jejich svarů 
      hlavní koleje při rychlosti od 80 km.h-1  6 měsíců 
      do 140 km.h-1 včetně 
 
      hlavní koleje při rychlosti od 60 km.h-1  12 měsíců 
      do 80 km.h-1 včetně 
 
      hlavní a ostatní koleje při rychlosti do 60 km.h-1 určí 
            provozovatel 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
8. Komplexní prohlídka tratě  všechny koleje     12 měsíců 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
9. Běžná prohlídka mostů, objektů všechny      12 měsíců 
 mostům podobných a tunelů 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
10. Podrobná prohlídka mostů  všechny      36 měsíců 
 a objektů mostům podobných 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
11. Podrobná prohlídka tunelů  všechny      60 měsíců 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
12. Prohlídka sdělovacího   dopravní koleje na tratích    3 měsíce 
 a zabezpečovacího zařízení  s rychlostí 100 km.h-1 a více 
 
       dopravní koleje na tratích    6 měsíců 
      s rychlostí do 100 km.h-1 a ostatní koleje 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
13. Komplexní prohlídka sdělovacího všechny      60 měsíců 
 a zabezpečovacího zařízení 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
14. Měření trakčního vedení  hlavní koleje s rychlostí nad 100 km.h-1;  6 měsíců 
 měřicím vozem   při každém druhém měření pro rychlosti 
      nad 120 km.h-1 se měří dynamické účinky 
 
      hlavní koleje     12 měsíců 
      s rychlostí do 100 km.h-1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
15. Měření korozivních vlivů na ocelové koleje na tratích se stejnosměrnou   24 měsíců 
 a železobetonové konstrukce  trakční proudovou soustavou 
      a v přilehlých úsecích 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
16. Prohlídky    přejezdy 
 přejezdů    a přechody     12 měsíců 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
17. Prohlídky budov   provozní budovy     12 měsíců 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18. Měření úrovní rádiových sítí  Jedna traťová a jedna hlavní staniční  GSM-R - 24 měsíců 
      kolej      Analogové - 36 měsíců 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Na tratích, na kterých je zastavena pravidelná drážní doprava a na tratích s traťovou rychlostí menší než 60 km/h, 
na kterých se provozuje pouze nákladní doprava do objemu 0,5 mil. hrtkm ročně, lze nahradit pěší obchůzku 
kontrolní jízdou podle položky č. 2 prováděnou v časovém intervalu, který určí provozovatel dráhy. 
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….. 

 
 
_________________________ 
1) Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky 
č. 84/2016 Sb. 

2) Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

2a) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění zákona č. 205/2002 Sb.  

2b) Například nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého 
napětí, nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich 
elektromagnetické kompatibility, nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, 
ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.  

3) Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona 
č. 151/2002 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., 
zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb. 

3a) § 5a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.  

4) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění 
nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 

5) Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení 
vlády č. 88/2004 Sb.  

5a) § 12 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením. 

6) Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se 
subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému. 

Rozhodnutí Komise 2012/696/EU ze dne 6. listopadu 2012, kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické 
specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního 
systému. 

7) Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích 
pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii. 

Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci 
pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému 
Evropské unie, v platném znění. 
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