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Student: Martin Turek 
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Plzeň – Nýřany 

1. Zadání 

Cílem diplomové práce je vypracování časového harmonogramu obnovy železničního svršku 

a spodku trati Plzeň – Nýřany. Časový harmonogram bude vyhotoven alespoň ve dvou 

variantách. Jedna z variant bude zahrnovat obnovu tzv. konvenční metodou se snášením 

kolejového roštu a jedna z variant bude zahrnovat obnovu tzv. kontinuální metodou bez 

snášení kolejového roštu. Na základě zpracovaných harmonogramů proběhne porovnání 

obou použitých metod. Umělé stavby (včetně ZKPP, které budou prováděny spolu s umělými 

stavbami) nejsou předmětem diplomové práce a do harmonogramu je začleňte pouze 

schematicky bez podrobných detailů. Jejich vyhotovení se předpokládá před zahájením prací 

na železničním svršku a spodku. Práce na zabezpečovacím zařízení a přeložky 

inženýrských sítí nebudou vzhledem k zaměření oboru studenta součástí projektu diplomové 

práce. Železniční stanice Vejprnice nebude součástí vypracování diplomové práce. 

Rešeršní část práce bude obsahovat shrnutí o metodách obnovy železničního spodku 

s klasickým železničním svrškem. Student bude při návrhu vycházet z dostupných 

technických specifikací používané mechanizace a z příkladů z praxe.  

2. Vypracování 

– rešerše o metodách a mechanizaci používané pro obnovu, železničního spodku s 

klasickým železničním svrškem, 

– harmonogram obnovy železničního svršku a spodku v mezistaničních úsecích (minimálně 

2 varianty), 

– soupis mechanizace pro jednotlivé varianty, 

– porovnání variant, 

– fotodokumentace rekonstruované trati. 
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Anotace  

Diplomová práce nejprve uvádí souhrn o metodách rekonstrukce železničního 

spodku z pohledu technologie. Dále se zaměřuje na kontinuální metodu obnovy, tj. 

bez snášení kolejového roštu, kterou porovnává s metodou konvenční, tj. se 

snášením kolejového roštu. Na základě dosažených poznatků jsou v práci 

zpracovány dva technologické postupy obnovy železničního spodku trati Plzeň –

 Nýřany, které jsou následně porovnány mezi sebou. Praktické údaje pro návrh 

technologických postupů byly čerpány ze stavby Velim – Poříčany, která je 

předmětné trati v této diplomové práci podobná. 

Klíčová slova 

Železniční spodek; rekonstrukce; sanace; železniční trať; kolejový rošt; traťové stroje 

  



 
7 

 

Summary 

The diploma thesis first presents a summary of the methods of reconstruction of the 

railway substructure from the point of view of technology. It also focuses on the 

continuous method of renewal, i.e. without laying the rail grid, which it compares with 

the conventional method, i.e. with laying the grid. Based on the achieved knowledge, 

two technological procedures for the renewal of the railway substructure of the 

Plzeň – Nýřany line are elaborated in the thesis, which are subsequently compared 

with each other. Practical data for the design of technological procedures were drawn 

from the construction of Velim – Poříčany, which is similar to the subject line in this 

diploma thesis. 

Keywords 

railway substructure, reconstruction, remediation, rail track, rail grid, track machines 
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1. Úvod 

Česká republika spravuje jednu z nejhustších železničních sítí na světě a využívání 

drážní dopravy má na našem území dlouholetou historii. To je jeden z hlavních 

důvodů, proč většina stavebních akcí tuzemského správce železniční sítě (Správy 

železnic, s.o.) jsou rekonstrukce, modernizace, sanace a obnovy stávajících tratí. 

Tyto stavební akce mohou mít různé cíle, ať už se jedná o snahu reflektovat zvyšující 

se dopravní zatížení, zvyšování traťových rychlostí, či zajištění požadované 

bezpečnosti a spolehlivosti drážní dopravy. Všechny tyto stavební akce jsou 

nejčastěji realizovány ve stávajících stopách železničních tratí, či pouze s drobnými 

odchylkami. Naopak stavby na „zelené louce“ jsou spíše výjimkou, jako je například 

stavba Sudoměřice – Votice, či plánovaná výstavba vysokorychlostních tratí. Tudíž 

téma týkající se technologie práce na rekonstruovaných tratí je pro další rozvoj 

železniční sítě u nás velmi klíčové. [1], [2] 

V rámci teoretické části práce je stručně popsána konstrukce železniční trati 

s klasickým železničním svrškem, ale zabývá se především použitelnými 

technologiemi pro sanaci železničního spodku. Rozlišuje dvě základní metody práce 

– konvenční (tj. se snášením kolejového roštu) a kontinuální (tj. bez snášení 

kolejového roštu). U obou metod je uvedena technologie práce, výhody a nevýhody 

dané metody a příklady stavebních strojů využívané danou metodu. Tyto teoretické 

poznatky jsou doplněny příkladem z praxe, konkrétně ze stavby Velim – Poříčany. [3] 

Praktická část práce se zabývá sestavením harmonogramů prací a technologického 

postupu obnovy železničního spodku na traťovém mezistaničním úseku Plzeň –

Nýřany. Harmonogramy zpracovává ve dvou variantách obnovy. Jeden pro každou 

metodu obnovy. Závěrem práce je pak porovnání těchto harmonogramů a 

doporučení vhodnější metody obnovy pro daný traťový úsek (TÚ). [4]  
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2.  Konstrukce železniční trati 

Obnova železničních tratí se zaměřením na sanaci železničního spodku nezahrnuje 

vždy kompletní sanaci celé konstrukce trati. Z tohoto důvodu je nejprve nutné 

definovat jednotlivé části konstrukce trati. Zároveň je definování částí konstrukce 

nutné v návaznosti na použitou technologii obnovy, ať už se jedná o metodu 

konvenční (se snášením kolejového roštu), či kontinuální (bez snášení kolejového 

roštu). Některé části konstrukce totiž nelze některými metodami rekonstruovat. [5] 

Konstrukce železniční trati se skládá z železničního svršku a železničního spodku. 

Konstrukci železničního svršku lze rozdělit dle typu na konstrukci s klasickým 

železničním svrškem nebo pevnou jízdní dráhu. Tato diplomová práce se zabývá 

metodou obnovy konstrukce trati s konstrukcí klasického železničního svršku, který je 

na obr. 1. Části železničního svršku jsou kolejnice, kolejnicové podpory, drobné 

kolejivo, upevňovadla a kolejové lože. [6], [7], [8], [9] 

Části železničního spodku jsou těleso železničního spodku, stavby železničního 

spodku, dopravní plochy a komunikace, drobné stavby a zařízení železničního 

spodku. [7], [9], [10] 

obr. 1: Konstrukce železniční trati s klasickým železničním svrškem [6] 

Další podkapitoly jsou zaměřeny na části konstrukce železniční trati, které souvisí 

s rekonstrukcí železničního spodku a je vhodné definovat jejich funkci a požadované 

parametry. Jedná se zejména o části pražcového podloží, mezi které patří kolejové 

lože, těleso železničního spodku a dále pak stavby železničního spodku. [10]  
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2.1 Železniční svršek 

Konstrukce klasického železničního svršku je tvořena kolejnicemi, kolejnicovými 

podporami (příčné pražce, podélné betonové prahy, či betonové desky a rámy), 

drobným kolejivem, upevňovadly a kolejovým ložem. [7], [9] 

Kolejový rošt je část konstrukce tvořený dvěma kolejnicovými pásy upevněnými na 

kolejnicové podpory různých typů. Kolejový rošt slouží k vedení a nesení kolejových 

vozidel. Rekonstrukce železničního spodku se provádí s jeho snesením nebo bez 

snesení v závislosti na typu použité metody obnovy. [7], [9] 

Kolejové lože je část konstrukce tvořená kamenivem frakce 31,5/63 nejčastěji 

z vyvřelých hornin, jako jsou například čedič, andezit, žula, či diorit. Kolejové lože 

slouží k pružnému uložení kolejového roštu, roznosu zatížení z kolejového roštu na 

pláň tělesa železničního spodku, zajišťování odporu proti příčnému a podélnému 

posunutí koleje a k směrové a výškové úpravě polohy koleje. V rámci rekonstrukce 

železničního spodku dochází k jeho odstranění, či recyklaci v důsledku jeho umístění 

v konstrukci trati. A to při použití konvenční i kontinuální metody obnovy železničního 

spodku. Tvar kolejového lože je na obr. 2. [7], [9], [10] 

obr. 2: Tvar kolejového lože jednokolejné trati bez převýšení [6] 

Sledování parametrů materiálu kolejového lože je důležité při cyklické, ale především 

při kontinuální obnově železničního spodku. Vytěžené kamenivo ze stávající trati je 

často přímo na místě recyklováno a využíváno do nových konstrukčních vrstev, či do 

nového kolejového lože. Je tedy nutné pečlivě sledovat jeho kvalitu (křivka zrnitosti, 

ostrohrannost, tvarový index, odolnost proti opotřebení a další parametry předepsané 

v příslušných předpisech Správy železnic (SŽ) a Technických kvalitativních 

podmínkách staveb státních drah. [8], [11], [12]  
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2.2 Těleso železničního spodku 

Těleso železničního spodku je součástí železničního spodku a lze ho rozdělit na 

zemní těleso, podkladní a konstrukční vrstvy a odvodňovací zařízení. Podkladní 

a konstrukční vrstvy jsou částí konstrukce, která je nejčastějším předmětem sanací 

železničního spodku. [10] 

Těleso železničního spodku slouží k zachování předepsaných geometrických 

parametrů koleje a přenášení statického i dynamického zatížení bez trvalých 

deformací pláně tělesa železničního spodku. Tvar tělesa je na obr. 3. [7], [10] 

obr. 3: Těleso železničního spodku v zářezu a v náspu [10] 

Pro dosažení požadované únosnosti a dostatečné ochrany zemní pláně před účinky 

mrazu se v tělese železničního spodku zřizují konstrukční (případně podkladní) 

vrstvy, jako jsou například vrstvy ze štěrkodrti (dříve štěrkopísku), vrstvy ze zlepšené 

zeminy nebo stabilizace s využitím hydraulického pojiva nebo vrstva z asfaltového 

betonu. Nezřídka je také využíváno geosyntetik, jako jsou například geotextilie, 

geomřížky a geomembrány. Podrobný popis jednotlivých konstrukčních skladeb se 

nachází v následující podkapitole. [10] 

Tvar zemního tělesa vychází ze vzájemné polohy terénu a nivelety koleje (násep, 

zářez, odřez) a je budováno z materiálu, který zajistí trvalou únosnost, odolnost proti 

mrazu a stabilitu koleje. Na základě konkrétních materiálů se následně volí sklon 

svahů a jejich ochrana (vegetační, technická, kombinovaná). [7] 

Na základě tvaru zemního tělesa se volí i typ odvodňovacích zařízení. Odvodnění se 

rozdělují na otevřená (například příkopy, skluzy, kaskády) a krytá (například 

trativody, odvodňovací žebra, vsakovací objekty). Účelem odvodňovacích zařízení je 

zachytávání a odvádění povrchové a podzemní vody mimo prostor konstrukce tělesa 

železničního spodku nebo snižování hladiny podzemní vody. [7], [9]  
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2.3 Skladby konstrukce pražcového podloží 

Skladby pražcového podloží spojují informace předchozích dvou podkapitol a udávají 

jednotlivé typy konstrukčního složení pražcového podloží, které lze použít 

při navrhování železničních tratí. Tyto skladby je nutné přesně definovat, jelikož 

některé ze sanačních metod umožňují sanaci pouze některých skladeb. Dle složení 

konstrukčních vrstev definuje předpis SŽ S4 (účinnost od 1.1. 2021) následující 

skladby konstrukce pražcového podloží: [10] 

Skladba 1 (složení na obr. 4) 

i. kolejové lože 

ii. zemní pláň totožná s plání tělesa železničního spodku  

obr. 4: Skladba 1 pražcového podloží dle SŽ S4 [10] 

Skladba 2 (složení na obr. 5) 

i. kolejové lože 

ii. pláň tělesa železničního spodku 

iii. konstrukční vrstva ze štěrkodrti 

iv. zemní pláň 

obr. 5: Skladba 2 pražcového podloží dle SŽ S4 [10] 

Skladba 3 (složení na obr. 6) 

i. kolejové lože 

ii. pláň tělesa železničního spodku 

iii. konstrukční vrstva ze štěrkodrti 

iv. geosyntetikum 

v. zemní pláň 
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obr. 6: Skladba 3 pražcového podloží dle SŽ S4 [10] 

Skladba 4 (složení na obr. 7) 

i. kolejové lože 

ii. pláň tělesa železničního spodku 

iii. konstrukční vrstva ze štěrkodrti 

iv. tepelně izolační vrstva 

v. zemní pláň 

obr. 7: Skladba 4 pražcového podloží dle SŽ S4 [10] 

Skladba 5 (složení na obr. 8) 

i. kolejové lože 

ii. pláň tělesa železničního spodku 

iii. konstrukční vrstva z asfaltového betonu 

iv. konstrukční vrstva ze štěrkodrti 

v. zemní pláň 

obr. 8: Skladba 5 pražcového podloží dle SŽ S4 [10] 
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Skladba 6 (složení na obr. 9) 

i. kolejové lože 

ii. pláň tělesa železničního spodku 

iii. vrstva z asfaltového betonu 

iv. vyrovnávací vrstva při nadměrném výlomu 

v. zemní pláň z hornin náchylných ke zvětrávání 

obr. 9: Skladba 6 pražcového podloží dle SŽ S4 [10] 

Dle složení podkladních vrstev předpis SŽ S4 definuje následující skladby 

konstrukce pražcového podloží: 

Skladba A (složení na obr. 10) 

– bez podkladních vrstev 

obr. 10: Skladba A pražcového podloží dle SŽ S4 [10] 

Skladba B (složení na obr. 11) 

i. zemní pláň 

ii. podkladní vrstvy z drceného kameniva  

iii. geosyntetikum 

iv. subpláň 
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obr. 11: Skladba B pražcového podloží dle SŽ S4 [10] 

Skladba C (složení na obr. 12) 

i. zemní pláň 

ii. podkladní vrstvy ze zlepšené zeminy nebo stabilizace 

iii. subpláň 

obr. 12: Skladba C pražcového podloží dle SŽ S4 [10] 

Skladba D (složení na obr. 13) 

i. zemní pláň 

ii. kombinace podkladních vrstev (např.: drcené kamenivo + zlepšené zeminy; 

asfaltový beton + drcené kamenivo + geosyntetikum apod.) 

iii. subpláň 

obr. 13: Skladba D pražcového podloží dle SŽ S4 [10] 



 
19 

 

2.4 Stavby železničního spodku 

Stavby železničního spodku jsou součástí železničního spodku. Řadí se mezi ně 

propustky, mosty, objekty mostům podobné, tunely, galerie, opěrné, zárubní 

a obkladní zdi, zdi ostatní, protihlukové stěny a stavby ochranné. Jsou to konstrukce, 

které nahrazují z části nebo úplně těleso železničního spodku, zvyšují jeho stabilitu 

nebo jej chrání. [7], [10] 

V rámci sanací železničního spodku jsou tyto stavby často řešeny samostatně. Nelze 

však jejich problematiku úplně opomenout, jelikož velmi často komplikují sanační 

postupy tělesa železničního spodku, a to především u kontinuální obnovy tratí tím, že 

je nutné před nimi vyzvednout a za nimi znovu zakopat těžební řetězy sanačních 

linek. [13] 
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3. Metody obnovy železničního spodku 

V železničním stavitelství se obnova železničního spodku provádí dvěma metodami, 

a to metodou konvenční se snášením kolejového roštu nebo kontinuální bez snášení 

kolejového roštu. [5], [13] 

První metoda se nazývá konvenční, nebo také cyklická. Její postup zahrnuje snesení 

kolejového roštu, stejně jako v případě rekonstrukce zaměřené pouze na železniční 

svršek. Po snesení kolejového roštu zpravidla následuje odtěžení kolejového lože a 

starých konstrukčních vrstev silniční mechanizací. Následuje úprava zemní pláně, 

vybudování nových konstrukčních vrstev a navezení kolejového lože. Obnova je 

zakončena položením nového kolejového roštu a dokončovacími pracemi.[13] 

Druhá metoda se nazývá kontinuální. Její aplikace nevyžaduje snesení kolejového 

roštu a je prováděna speciálními sanačními linkami. Celý proces obnovy je 

zjednodušen do pojezdu speciální sanační linky, která těžícími řetězy (obdobně jako 

u strojních čističek kolejového lože) odstraní kolejové lože a stávající konstrukční 

vrstvy a v uvolněném prostoru zbuduje nové konstrukční vrstvy a kolejové lože. 

Velice často linka disponuje vlastním pokročilým systémem recyklace vytěženého 

materiálu, který dokáže zpětně využít v nově budovaných vrstvách. [13] 

3.1 Konvenční obnova železničního spodku se snášením 

kolejového roštu 

Česká republika spravuje železniční síť o celkové délce 9 566 km. Z toho 1 943 km 

tratí jsou tratě dvou a vícekolejné a ostatní jsou tratě jednokolejné, často pouze 

regionálního významu. Z celkového objemu tratí na území ČR je elektrifikováno 

pouze 34%. Vzhledem k velkému podílu méně významných tratí v železniční síti je 

v České republice více využívána technologie obnovy železničního spodku se 

snášením kolejového roštu, která sice vyžaduje delší stavební postupy, ale je méně 

nákladná. A tudíž se uplatní především u méně významných a méně zatížených tratí. 

[9] 

3.1.1 Popis konvenční metody obnovy koleje 

V případě využití konvenční metody při obnově železničního svršku a spodku 

mezistaničního traťového úseku je před zahájením prací nutné vykonat přípravné 

činnosti, mezi které zejména patří: 
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– zřízení přístupových komunikací, 

– zřízení deponií nového materiálu a výzisku, 

– zbudování zařízení staveniště, 

– zajištění ochrany, či zřízení přeložek inženýrských sítí, 

– kácení dřevin, likvidace vegetace. [14] 

Samotný průběh obnovy železničního svršku a spodku se skládá nejčastěji z těchto 

činností: 

– zrušení bezstykové koleje (BK), 

– sejmutí kolejového roštu ve formě kolejových polí (obvykle délky 25 m), či 

pražců a kolejnic odděleně specializovanou mechanizací pro rozebírání 

kolejového roštu, 

– odtěžení starého kolejového lože a nevyhovujících konstrukčních vrstev 

silniční mechanizací na jednokolejné trati, 

– výstavba odvodnění, 

– úprava a zhutnění zemní pláně (nejčastěji silniční mechanizací), 

– pokládka nových konstrukčních vrstev silniční mechanizací na jednokolejné 

trati a geosyntetik, 

– pokládka 1. vrstvy nového kolejového lože (obvykle tloušťky 25 cm) 

(nejčastěji silniční mechanizací), 

– pokládka nových pražců a kolejnic specializovanou mechanizací pro 

pokládku jednotlivých pražců a kolejnic, či pro pokládku celých kolejových polí 

(obvykle délky 25 m), 

– směrová a výšková úprava koleje specializovanou mechanizací pro úpravu 

Geometrické polohy koleje (GPK) strojní podbíječkou, 

– dovoz a dosypání zbytkového materiálu kolejového lože (nejčastěji 

uzpůsobenými drážními vagóny), 

– 2. směrová a výšková úprava koleje specializovanou mechanizací pro 

úpravu GPK strojní podbíječkou, 

– úprava profilu kolejového lože pluhem na úpravu štěrkového lože (ŠL),  

– hutnění kolejového lože dynamickým kolejovým stabilizátorem, 

– zřízení BK svařením kolejnicových pásů (odtavovacím stykovým, či 

aluminoterminckým svařováním). [14] 
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Výhodné taktéž může být využití sousední koleje na dvojkolejné trati. V případě jejího 

využití může být omezeno používání silniční mechanizace, obzvláště při dodávkách 

materiálu. [13] 

3.1.2 Výhody konvenční metody obnovy koleje 

Technologie obnovy železničního spodku se snášením kolejového roštu se využívá 

především z těchto důvodů: 

– umožňuje zřízení vícevrstevnaté konstrukce pražcového podloží, 

– umožňuje konstruovat libovolný typ pražcového podloží dle SŽ S4, 

– není nutná nákladná specializovaná technika sanačních linek a k nim 

příslušný kvalifikovaný personál, 

– umožňuje obnovit železniční spodek a zemní těleso do hloubky větší než 

1,2 m pod TK, což je obzvláště nezbytné při hloubkových sanacích 

násypových těles (příkladem je stavba Velim – Poříčany, která je zpracována 

v kapitole 4). [13], [14] 

3.1.3 Nevýhody konvenční metody obnovy koleje 

Při používání technologie obnovy železničního spodku se snášením kolejového roštu 

je nutné brát v potaz především tyto negativní faktory: 

– vystavení zemní pláně a dalších konstrukčních vrstev klimatickým 

podmínkám prakticky po celou dobu výstavby, 

– vystavení zemní pláně a dalších konstrukčních vrstev vlastním stavebním 

činnostem a přepravě materiálu silniční mechanizací, 

– nutná nepřetržitá výluka koleje,  

– doba výstavby je oproti kontinuální obnově koleje značná, 

– v případě dvoukolejných tratí je na sousední koleji částečně omezen provoz 

a práce na koleji vyžaduje specifická bezpečnostní opatření. [2], [4] 

3.1.4 Mechanizace pro konvenční metodu obnovy koleje 

Proces obnovy koleje konvenční metodou lze rozdělit na dvě skupiny prací a k nim 

příslušnou mechanizaci. Jedná se o skupinu prací spjatou s demontáží a zpětnou 

montáží kolejového roštu a o skupinu prací spjatou s realizací zemních prací. [5], [13] 
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Kolejový rošt 

První skupina prací se zabývá demontáží a následně zpětnou montáží kolejového 

roštu. Její postupy jsou obdobné jako při rekonstrukci samostatného železničního 

svršku a je možné je provést různými druhy silniční i speciální drážní mechanizace. 

Na základě použité technologie rozlišujeme obnovu se snášením kolejového roštu 

na: 

– obnovu se snášením celých kolejových polí, 

– obnovu snášení pražců a kolejnic odděleně. [5]  

Speciálním případem je technologie se snášením kolejového roštu, kdy následná 

pokládka nových pražců a kolejnic probíhá kontinuálně. Rozdělení jednotlivých 

metod se nachází na obr. 14. [5] 

obr. 14: Metody výměny kolejového roštu [5] 

Při obnově koleje konvenční metodou jsou v ČR používány pro snášení/pokládku 

kolejových polí a výhybek stroje UK-25/18, PKP 25/20i, či GS 150.14 TR (Gottwald). 

Kromě těchto strojů se při obnově koleje používá ještě řada dalších speciálních 

vozidel a jejich modifikace. [5], [13] 
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UK 25/18 

Kladecí jeřáb pro pokládku a snesení kolejových polí délky až 25 m. Nasazení tohoto 

stroje limituje především poloměr směrových oblouků v rekonstruovaném úseku. 

Stroj nelze použít v poloměrech menších než 800 m (500 m při snášení/pokládce 

kolejových polí délky 20 m). Průměrný pracovní výkon je cca 120 m/h až 200 m/h. 

Výhodou je, že umožňuje snášet i samostatné pražce. Ukázka stroje je na 

obr. 15. [15] 

obr. 15: Kolejový jeřáb UK 25/18 [15] 

PKP 25/20i 

Inovovaná verze pokladačů PKP 25/20 umožňující pokládku a snesení kolejových 

polí o hmotnosti až 20 t a délky až 25 m. Oproti starším typům pokladačů je velmi 

zredukované omezení práce v obloucích. Stroj lze použít v poloměrech větších než 

150 m., přičemž průměrný pracovní výkon je cca 120 až 200 m/h. Ukázka stroje je na 

obr. 16. [15] 

obr. 16: Pokladač PKP 25/20i [15] 



 
25 

 

GS 150.14 TR (Gottwald) 

Kolejový jeřáb s jedním oboustranně výsuvným výložníkem umožňující práci jeřábu 

v obou směrech s nosností 80 t s vyložením do 9 m a s nosností 38 t s vyložením do 

20 m. Jeřáb je možné využít při manipulaci s kolejovými poli, ale využívá se 

především při manipulaci a pokládce výhybek, respektive jejich částí. Lze vkládat  

všechny typy výhybek až do tvaru 1:26,5-2500. Výhybky s poloměrem odbočné větve 

300 m a 190 m lze vkládat v celku. Ukázka stroje je na obr. 17. [15] 

obr. 17: Kolejový jeřáb GS 150.14TR [15] 

Zemní práce 

Druhá skupina prací se zabývá odstraněním kolejového lože a tělesa železničního 

spodku (především starých konstrukčních vrstev) a zřízením nových konstrukčních 

vrstev. Zde je využívána hlavně silniční mechanizace a práce mají charakter 

především zemních prací. [5], [13] 

Je zde využíváno zejména rypadel, dozerů a grejdrů. Tyto stroje jsou na obr. 18,19 a 

20. Z hutnící techniky jsou používány různé druhy válců. Pro odvoz vytěžené zeminy 

a přívoz nového materiálu se využívají různé typy nákladních automobilů. [16] 

Speciálním typem mechanizace jsou pak dvoucestná vozidla (především rypadla), 

která zastanou širokou škálu stavebních prací. Příklad dvoucestného rypadla je na 

obr. 21. Dále je možné využívat železniční vozidla, či vagóny, jejichž použití je 

podmíněno využitím druhé traťové koleje. [5], [13] 
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obr. 18: Dozer [16] 

obr. 19: Rypadlo [foto autora] 

obr. 20: Grejdr [16] 
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obr. 21: Dvoucestné rypadlo [foto autora] 
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3.2 Kontinuální obnova železničního spodku bez snášení 

kolejového roštu 

Vzhledem k rozčlenění železniční sítě SŽ, které bylo shrnuto v přecházející kapitole, 

byla technologie obnovy železničního spodku bez snášení kolejového roštu v České 

republice doposud méně využívána než technologie cyklická. Nespornou výhodou 

této metody jsou kratší stavební postupy, oproti konvenční metodě, ale je velmi 

nákladná. Tato výhoda se uplatní především u velmi významných a zatížených tratí, 

jako jsou například koridorové trati a trati v síti TEN-T. [9], [13] 

3.2.1 Popis kontinuální metody obnovy koleje 

V případě využití kontinuální metody při obnově železničního svršku a spodku 

mezistaničního traťového úseku je před zahájením prací nutné vykonat přípravné 

činnosti, mezi které zejména patří: 

– zřízení deponií nového materiálu a výzisku, 

– zřízení přístupových komunikací (pokud jsou nutné), 

– zbudování zařízení staveniště, 

– vyčistění a uvolnění prostoru přilehlého ke koleji, který je nutný pro průjezd 

sanačního stroje (demontování přejezdů, nástupišť, starých základů propustků 

a zídek a jiných překážek zasahujících do profilu linky), 

– zřízení odstavné koleje pro odstavení a manipulaci se sanačními stroji, 

– zřízení odvodnění a úprava svahů, 

– odstranění pražcových kotev a ukolejnění, 

– ověření hloubky zemní pláně a PTŽS pod ložnou plochou pražců, 

– zajištění ochrany, či provedení přeložek inženýrských sítí [14] 

Samotný průběh obnovy železničního spodku se nejčastěji skládá z jednoho pojezdu 

sanačního komplexu. Některé typy komplexů v rámci jednoho pojezdu sanují nejen 

kolejový spodek, ale i kolejové lože. Během pojezdu komplex ponechává kolejový 

rošt na místě a pouze ho nadzvedává v místě úpravy. Kolejový rošt zároveň slouží 

jako pracovní plocha pro sanační linku. Pojezd sanačního vlaku se pak nejčastěji 

skládá z těchto částí: 

– zdvih kolejového roštu, 

– odtěžení kolejového lože a konstrukčních vrstev těžícími řetězy, 
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– recyklace/odvoz vytěženého materiálu, 

– zřízení zemní pláně (rovinatost, sklon, hutnění), 

– pokládka nového/recyklovaného materiálu konstrukčních vrstev 

a geosyntetik, 

– pokládka recyklovaného/nového kolejového lože, 

– uložení kolejového roštu, 

– doplnění materiálu kolejového lože, 

– podbití a směrová a výšková úprava polohy koleje. [14] 

Dle typu použitého stroje se liší způsob a hloubka těžení těžícími řetězy (1,2 m –

1,39 m), způsob recyklace materiálu (proplach, roztřídění dle zrnitosti síty, 

zostrohranění, vyloučení metalických částí), pokládka nových vrstev (recyklát, nový 

materiál, směs) a další přidružené procesy. [17] 

3.2.2 Výhody kontinuální metody obnovy koleje 

Technologie obnovy železničního spodku se snášením kolejového roštu se využívá 

především z důvodů: 

– oproti konvenční metodě je vhodná i pro složitě přístupné tratě (nekolejovou 

mechanizací), či do oblastí nepřístupných z jiných příčin, jako jsou například 

chráněné krajinné oblasti, 

– podstatně vyšších výkonů práce a tím pádem kratší výlukové časy, oproti 

konvenční obnově koleje, 

– možností práce i za zhoršených klimatických podmínek vzhledem ke 

krátkému času odkrytí zemní pláně (a její nepojíždění silniční mechanizací), 

– minimální omezení provozu v sousedních kolejích, 

– oproti konvenční metodě se jedná o ekologičtější variantu (nejsou nutné 

velké přepravy stavebního materiálu silniční mechanizací), 

– dopravy materiálu po stávající železniční koleji – menší nutnost přístupových 

komunikací. [5], [7], [17] 

3.2.3 Nevýhody kontinuální metody obnovy koleje 

Při používání technologie obnovy železničního spodku bez snášení kolejového roštu 

je nutné brát v potaz především tyto negativní faktory: 
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– maximální hloubka obnovy/těžení je okolo 1-1,35 m (dle typu stroje) pod TK 

v případě některých typů poruch pak nemůže dojít k jejich opravě (například 

pro stroj PM 1000 URM je tato hodnota stanovena na 1,26 m pod TK),  

– minimální možnost úpravy zemní pláně a navyšovaní její deformační 

odolnosti (v případech zastižení nevhodné geologie, kdy je nutné provést 

sanaci a zlepšení parametrů zemní pláně, tak nemůže dojít k její opravě), 

– možnost konstrukce pražcového podloží pouze typu Skladby 2 a Skladby 3 

konstrukčních vrstev a podkladní vrstev pouze typu Skladby A a Skladby B (u 

specializovaných linek), 

– problematická reakce na změny geologie v podloží způsobující velká časová 

zdržení - práci stroje by měl předcházet podrobný geologický průzkum  

– omezení práce stroje stavbami železničního spodku, jako jsou například 

mosty a propustky (zejména starší typy), které svou konstrukcí zasahují do 

prostoru těžících řetězů stroje - je tedy nutné před každou touto stavbou 

řetězy přesunou do přepravní polohy a pak znovu zakopat,  

– dle typu stroje je definován minimální pracovní poloměr směrového oblouku 

v obnovovaném úseku (například pro stroj PM 1000 URM je tato hodnota 

stanovena na 280 m při 160 mm převýšení a 350 m bez převýšení), 

– pro práci sanační linky je nutná nepřetržitá výluka koleje (ale je možné jí 

nasadit i ve vyhraněných výlukových časových oknech a to především díky 

jejich rychlosti práce), 

– větší nároky na logistiku přepravy strojů a větší jednorázové částky za 

pronájem specializovaných linek. [5], [7] 

Při obnově železničního spodku kontinuální metodou jsou nejčastěji využívány 

sanační linky od společnosti Plasser & Theurer Ges.mb.H. Jednotlivé typy linek jsou 

PM 1000 URM, PM 200 2R, AHM 800 R, RPM 2002, PM 200-1 (a její modifikace). 

Parametry uvedených strojů jsou rozepsány v následujících podkapitolách. Kromě 

těchto linek se při obnově koleje kontinuální metodou používají ještě další speciální 

vozidla a jejich modifikace. [13]  
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3.2.4 Mechanizace pro kontinuální metodu obnovy koleje – PM 1000 URM 

Sanační stroj PM 1000 URM v současnosti umožňuje jednu z nejkomplexnějších 

sanací železničního spodku kontinuální obnovou se zaměřením na recyklaci 

vytěženého materiálu. A jeho nasazení je zahrnuto ve vytvořeném harmonogramu 

v praktické části diplomové práce. [17] 

3.2.4.1 Schéma stroje PM 1000 URM 

Podrobné schéma stroje je zobrazeno v Příloze 1: PM 1000 URM schéma. 

První část komplexu skládající se z několika silovozů řady MFS, jejichž počet je 

volitelný, a které nejsou defaultní součástí stroje a slouží k odvozu výzisku jsou na 

obr. 22. Začátek stroje pak představuje první hnací vozidlo, které je na obr. 23. [18] 

obr. 22: MFS vůz [foto autora] 

obr. 23: První hnací vozidlo [foto autora] 
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Následuje vagón s vodním hospodářstvím, zahrnujícím odkalovací vanu pro vyčištění 

vody využité při čištění vytěženého kolejového lože. Vagón je na obr. 24. [18] 

obr. 24: Vagón s vodním hospodářstvím [foto autora] 

V návaznosti na předchozí část soupravy, je připojen vagón, na kterém je umístěna 

vysokotlaká mycí a třídicí jednotka, které zajišťují finální úpravu vytěženého 

kolejového lože před návratem do koleje. Třídící jednotka je na obr. 25. [18] 

 

obr. 25: Vagón s mycí a třídící jednotkou [foto autora] 

Dále je připojen vagón na prvotní třídění materiálu kolejového lože, který zahrnuje 

prstové síto a odrazový drtič. Ty dále upravují potřebnou zrnitost a ostrohranost 

kolejového štěrku. Součástí tohoto vagónu je magnetický oddělovač kovů pro 

odstranění kovových součástí z kolejového lože. Vagón pro prvotní třídění je na obr. 

26. Následuje motorový vagón, který je na obr. 27. [18] 
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obr. 26: Vagón se síty a drtičem [foto autora] 

obr. 27: Motorový vagón [foto autora] 

Za motorový vagón je připojena první těžící jednotka s prvními dvěma řetězy, které 

těží štěrk a štěrk s částí podkladní vrstvy. Materiál z druhého těžícího řetězu je zde 

ihned po odtěžení roztříděn pomocí válcového třídiče a magnetického oddělovače 

kovů na materiál vhodný pro recyklované kolejové lože a materiál vhodný pro 

recyklovanou konstrukční vrstvu. První těžící jednotka je na obr. 28. [18] 
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obr. 28: První těžící jednotka [foto autora] 

Za první těžící jednotkou je umístěna druhá těžící jednotka se třetím řetězem těžícím 

materiál pláně, za kterým v těsné návaznosti následují vibrační lišty pro úpravu 

zemní pláně, pokládka geosyntetik, konstrukčních a podkladních vrstev a jejich 

následné hutnění pomocí vibračních desek. A následně pak i pokládka kolejové lože. 

Jednotlivé části druhé těžící jednotky se nachází na obr. 29 až 32. [18] 

obr. 29: Třetí těžící řetěz [foto autora] 
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obr. 30: Pokládka recyklovaného a nového materiálu [foto autora] 

obr. 31: Hutnící desky [foto autora] 

obr. 32: Druhá těžící jednotka [foto autora] 
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Dále je připojen vagón s násypkami pro nový materiál a s podbíjecím agregátem. 

Podbíjecí agregát se nachází na obr. 33, za nímž následuje zadní hnací vůz, který je 

na obr. 34. [18] 

obr. 33: Podbíjecí agregát [foto autora] 

obr. 34: Hnací vůz [foto autora] 

Za hnacím vozem je umístěn cisternový vůz s palivem a s jeřábem. Konečná část 

komplexu se skládá z několika vozů, které zásobují linku novým materiálem, který je 

dopravován portálovými jeřáby a jejichž počet je volitelný, jelikož nejsou defaultní 

součástí stroje. Zásobníky nového materiálu a jejich doplňování je znázorněno na ob. 

35 a 36. [18] 
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obr. 35: Zásobníky nového materiálu [foto autora] 

obr. 36: Doplnění nového materiálu [foto autora] 

3.2.4.2 Technologie práce stroje PM 1000 URM 

Podrobné schéma technologie práce stroje je v Příloze 1: PM 1000 URM schéma. 

Technologie práce je ve schématu znázorněna několika barevnými linkami, 

znázorňujícím práci s materiálem. Jedná se o materiál: 

– vytěžené zemní pláně/konstrukčních vrstev – výzisk/odpad (červeně), 

– vytěžený kolejový štěrk – výzisk (modře), 

– odpad z vytěženého kolejového štěrku – výzisk/odpad (světle modře), 

– nový kolejový štěrk (světle zeleně), 

– recyklovaný kolejový štěrk (oranžově), 

– nový materiál konstrukční vrstvy (fialově), 

– recyklovaný materiál mezivrstvy (růžově). [18] 

Proces prací pak probíhá následovně: 

PM 1000 URM odtěžuje kolejové lože dvěma řetězy (modře). Materiál vytěžený 

prvním těžícím řetězem (modře) je přepraven k válcovému třídiči, který vytřídí 

nadměrné kusy kameniva. Materiál pokračuje do prstového síta, kde je zbaven 
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drobných částí. Pomocí magnetického odstraňovače kovů jsou z materiálu 

odstraněny kovové prvky. Následuje transport do odrazového drtiče ke 

zostrohranění. Zostrohraněný materiál je transportován do vibračních sít, kde jsou 

příliš malé frakce vzniklé v drtiči vytříděny. Takto recyklovaný materiál je 

transportován do vysokotlakého mycího zařízení a je opět použit do konstrukce 

kolejového lože (oranžová). Veškerý vzniklý odpad při procesu recyklace je 

transportován do MFS vozů na začátku soupravy (světle modře). [18] 

Materiál vytěžený druhým těžícím řetězem (modře), zahrnuje materiál kolejového 

lože i konstrukčních vrstev a je přepraven k druhému válcovému třídiči a 

magnetickému oddělovači kovů. Kameny větší než 55 mm jsou přidány k 

recyklačnímu procesu prvního řetězu (modrá). Vytříděná drobná frakce se stává 

materiálem pro novou mezilehlou vrstvu (růžově), do kterého je možné přidat přísady 

pro zlepšení zeminy. [18] 

Materiál vytěžený třetím těžícím řetězem (červeně), zahrnuje zbylý materiál 

pražcového podloží až do požadované hloubky. Odtěžený materiál je transportován 

do MFS jednotek na začátku soupravy. [18] 

Za třetím odtěžovacím řetězem následují vibrační lišty, které umožňují úpravu zemní 

pláně, na kterou je možné klást první geosyntetikum. Na zemní pláň je pak 

spirálovými dopravníky pokládána mezilehlá vrstva z recyklovaného materiálu 

(růžová). Na tuto vrstvu je možné klást druhé geosyntetikum. [18] 

Následuje pokládka ochranné vrstvy (fialově) z nového materiálu dodávaného v 

kontejnerech pomocí portálových jeřábů ze zadních zásobovacích vagónů, která je 

opět zhutněna vibračními deskami. [18] 

Dále následují dvě fáze zaštěrkování omytým recyklovaným štěrkem (oranžově) 

promíchaným s novým materiálem kolejového lože (světle zeleně). Před a po 

položení kolejového roštu. [18] 

Proces sanace je zakončen kontrolou polohy osy koleje, podbitím pražců podbíjecím 

agregátem a odstraněním přebytečného štěrku z vrchní plochy pražců zametací 

jednotkou.[18] 

3.2.4.3 Technické parametry stroje PM 1000 URM 

Technické parametry stroje PM 1000 URM se nacházejí v tab. 1. 
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tab. 1: Technické parametry stroje PM 1000 URM [17] 

Technický parametr Hodnota 

Rychlost jízdy vlastním pohonem 20 km/h 

Maximální přepravní rychlost 100 km/h 

Maximální pracovní rychlost 120 m/h (bez přerušení vlivem logistiky) 

Minimální průjezdný poloměr: 150 m 

Minimální poloměr pro práci stroje 280 m při 160 mm převýšení (350 m) 

Maximální změna převýšení +- 80 mm 

Maximální stoupání 15 % 

Maximální zdvih koleje 500 mm 

Zřizovaná tloušťka mezivrstvy 200 mm 

Zřizovaná tloušťka z písku/štěrkopísku 500 mm 

Zřizovaná tloušťka vrstvy PSS 500 mm 

Zřizovaná tloušťka štěrkového lože 300 mm 

Vložení geotextilie/geomřížky ano 

Doba přípravy/odklizení 90/90 minut 

1. těžící řetěz Šířka 3,8 - 4,4 m 

Hloubka 0,6 m pod TK 

Výkon 350 m3/h 

2. těžící řetěz Šířka 4,0 - 5,6 m 

Hloubka 0,75 m pod TK 

Výkon 200 m3/h 

3. těžící řetěz Šířka 4,05 - 6,58 m 

Hloubka 1,26 m pod TK 

Výkon 500 m3/h 

Výrobce Plasser & Theurer Ges.mb.H. 

3.2.4.4 Výhody využití stroje PM 1000 URM 

Jedním z hlavních pozitiv využití stroje PM 1000 URM je jeho recyklační proces, 

který umožňuje využít velké procento stávajícího materiálu z podkladních vrstev 

i z kolejového lože, který následně využije při pokládce nové mezivrstvy 

i recyklovaného kolejového lože, což se promítá do mnoha dalších výhod: 

– nízké náklady na likvidaci odpadu, 

– nízké náklady na materiál nových konstrukčních vrstev a ŠL, 

– až o 50 % méně logistických přestávek než u konvenčních postupů, 

– vysoká návratnost kolejového štěrku díky recyklaci vysokotlakým mytím. [17] 

Dalším pozitivem je, oproti starším typům sanačních strojů, vyšší rychlost výstavby. 

Díky třem těžícím řetězům s výkonem převyšujícím 1000m3/h dokáže PM 1000 URM 
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obnovit až 1400 metrů trati za den. Vysoký výkon podporuje i vcelku krátká doba 

přípravy. Zvýšená rychlost prací se pak promítá i do další výhody: 

– vyšší disponibilita kolejí díky kratším výlukám [17] 

Oproti starším typům sanačních strojů se PM 1000 URM odlišuje i synchronizací a 

rozšířením pracovních procesů při zřizování nové konstrukce železničního spodku a 

optimalizací konstrukce samotného stroje, jako je třeba: 

– konstrukce až 5 vrstev (geosyntetikum, mezilehlá konstrukční vrstva 

z recyklovaného materiálu, druhé geosyntetikum, ochranná podkladní vrstva 

(PSS) a recyklované kolejové lože, 

– možnost zabudování 2 geosyntetik současně, 

– výstavba nosné a ochranné vrstvy v jednom pracovním postupu, 

– přítomnost podbíjecího agregátu, 

– stejné zatížení náprav při pracovní i přepravní poloze a tím nevznikají další 

omezení na mostech. [17] 

3.2.4.5 Nevýhody využití stroje PM 1000 URM 

Jedním z hlavních pozitiv využití stroje PM 1000 URM je jeho recyklační proces, 

který je ovšem zároveň i jeho omezením. Jeho použití tedy není vhodné na tratích se 

silně znečištěnými konstrukčními vrstvami a kolejovým ložem, kdy se pokročilý 

systém recyklace nevyužije. [13] 

Nevýhodou je i délka stroje, kdy samotná pracovní linka měří až 270 metrů 

a s připojeným příslušenstvím v podobě vagónů na výzisk a nový materiál může 

dosahovat až jednoho kilometru. V takovém případě je využití této linky nevýhodné 

na krátkých úsecích. A rovněž je problematické zajištění vhodné koleje pro odstavení 

soupravy s požadovanou užitnou délkou. [17] 

Sdílenou nevýhodou s ostatními sanačními komplexy je práce v obloucích, která je 

konkrétně u PM 1000 URM omezena na poloměr 350 m a je tedy vyloučeno její 

nasazení na tratích se složitými směrovými poměry. [17]  
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3.2.5 Mechanizace pro kontinuální metodu obnovy koleje – PM 200 2R 

Sanační stroj PM 200 2R v současnosti umožňuje jednu z nejběžnějších sanací 

železničního spodku kontinuální obnovou se zaměřením na recyklaci vytěženého 

materiálu. [17] 

3.2.5.1 Schéma stroje PM 200 2R 

Podrobné schéma stroje je zobrazeno v Příloze 2: 200 2R Schéma. Celý stroj je 

možné rozdělit na přední část silovozů, část určenou pro recyklaci materiálu, část 

určenou pro těžbu starých vrstev a pokládku nových a zadní část silovozů. [19] 

První část komplexu se skládá z několika silovozů řady MFS, jejichž počet je 

volitelný, a které nejsou defaultní součástí stroje a slouží k odvozu výzisku. Začátek 

stroje pak představuje první hnací vozidlo, za kterým následuje vagón s vodním 

hospodářstvím, zahrnujícím odkalovací vanu pro vyčištění vody využité při čištění 

vytěženého kolejového lože. [19] 

V návaznosti na předchozí část soupravy, je dále umístěn vagón, na kterém je 

umístěna mycí jednotka, které zajišťují finální úpravu vytěženého kolejového lože 

před návratem do koleje. Zároveň jsou zde umístěny i vibrační síta pro třídění 

vytěženého materiálu. [19] 

Za ním je připojen vagón na prvotní třídění materiálu kolejového lože, které zahrnuje 

prstové síto a odrazový drtič, které upravují potřebnou zrnitost kolejového štěrku. 

Taktéž je zde magnetický oddělovač kovů pro odstranění kovových součástí 

z kolejového lože. [19] 

Následuje těžící jednotka s dvěma řetězy, které těží kolejový štěrk a materiál pláně, 

za kterými v těsné návaznosti následují vibrační lišty pro úpravu zemní pláně, 

pokládka geosyntetik, konstrukční vrstvy a její následné hutnění pomocí vibračních 

desek a následně pak i pokládka kolejové lože. [19] 

Za těžící jednotkou je připojen vagón se zařízením na dosypávání kolejového štěrku 

na již položený kolejový rošt a s podbíjecím agregátem, za kterým následuje zadní 

hnací vůz. [19] 

Konečná část komplexu se skládá z několika vozů, které zásobují linku novým 

materiálem, a které jsou doplňovány speciálním doplňovacím vozem a jejichž počet 

je volitelný, jelikož nejsou defaultní součástí stroje. [19] 
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3.2.5.2 Technologie práce stroje PM 200 2R 

Podrobné schéma technologie práce stroje je v Příloze 2: PM 200 2R Schéma. 

Technologie práce je ve schématu znázorněna několika barevnými linkami, 

znázorňujícím práci s materiálem. Jedná se o materiál: 

– vytěžené zemní pláně/konstrukčních vrstev – výzisk/odpad (červeně), 

– vytěžený kolejový štěrk – výzisk (modře), 

– odpad z vytěženého kolejového štěrku – výzisk/odpad (světle modře), 

– nový kolejový štěrk (světle zeleně), 

– recyklovaný kolejový štěrk (oranžově), 

– nový materiál konstrukční vrstvy (fialově). [19] 

Proces prací pak probíhá následovně: 

PM 200 2R odtěžuje kolejové lože těžícím řetězem (modře). Materiál vytěžený 

prvním těžícím řetězem (modře) je přepraven do prstového síta, kde je zbaven 

drobných částí (světle modře). Pomocí magnetického odstraňovače kovů jsou 

z materiálu odstraněny kovové prvky. Následuje transport do odrazového drtiče ke 

zvýšení ostrohrannosti. Zostrohraněný materiál je transportován do vibračních sít 

(světle modře), kde jsou příliš malé frakce vzniklé v drtiči vytříděny (světle modře). 

Takto recyklovaný materiál je transportován do mycího zařízení a je opět použit do 

konstrukce kolejového lože (oranžová). Veškerý vzniklý odpad při procesu recyklace 

je transportován do MFS vozů na začátku soupravy (světle modře). [19] 

Materiál vytěžený druhým těžícím řetězem (červeně), zahrnuje zbylý materiál 

pražcového podloží až do požadované hloubky. Odtěžený materiál je transportován 

do MFS jednotek na začátku soupravy. Těžící řetěz je zobrazen na obr. 37. [19] 
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obr. 37: Těžící řetěz pláně stroje PM 200 2R [foto autora] 

Za druhým odtěžovacím řetězem následují vibrační lišty, které umožňují úpravu 

zemní pláně, na kterou je možné klást geosyntetikum. Tyto prvky jsou na 

obr. 38. [19] 

obr. 38: Pokládka konstrukční vrstvy a geosyntetika strojem PM 200 2R [foto 

autora] 
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Následuje pokládka konstrukční vrstvy (fialově) z nového materiálu dodávaného ze 

zadních zásobovacích vagónů, která je opět zhutněna vibračními deskami. Nad 

zhotovenou konstrukční vrstvou proběhnou následně dvě fáze zaštěrkování omytým 

recyklovaným štěrkem (oranžově) promíchaným s novým materiálem kolejového lože 

(světle zeleně). Před a po položení kolejového roštu. Pokládka nového materiálu je 

na obr. 39. [19] 

obr. 39: Hutnění konstrukční vrstvy a zaštěrkování strojem PM 200 2R [foto 

autora] 

Proces sanace je zakončen kontrolou polohy osy koleje, podbitím pražců podbíjecím 

agregátem a odstraněním přebytečného štěrku z vrchní plochy pražců zametací 

jednotkou. Podbíjecí agregát se nachází na obr. 40. [19] 

obr. 40: Podbíjecí agregát a druhé zaštěrkování strojem PM 200 2R [foto autora] 

3.2.5.3 Technické parametry stroje PM 200 2R 

Technické parametry stroje PM 200 2R se nacházejí v tab. 2. 
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tab. 2: Technické parametry stroje PM 200 2R [17] 

Technický parametr Hodnota 

Rychlost jízdy vlastním pohonem 20 km/h 

Maximální přepravní rychlost 100 km/h 

Maximální pracovní rychlost 120 m/h (bez přerušení vlivem logistiky) 

Minimální průjezdný poloměr: 150 m 

Minimální poloměr pro práci stroje 280 m při 160 mm převýšení (350 m) 

Maximální změna převýšení +- 80 mm 

Maximální stoupání 15 % 

Maximální zdvih koleje 500 mm 

Zřizovaná tloušťka z písku/štěrkopísku 500 mm 

Zřizovaná tloušťka vrstvy PSS 500 mm 

Zřizovaná tloušťka štěrkového lože 300 mm 

Vložení geotextilie/geomřížky ano 

Doba přípravy/odklizení 90/90 minut 

1. těžící řetěz Šířka 4,0 - 4,6 m 

Hloubka 0,7 m pod TK 

Výkon 300 m3/h 

2. těžící řetěz Šířka 4,05 - 6,5 m 

Hloubka 1,2 m pod TK 

Výkon 800 m3/h 

Výrobce Plasser & Theurer Ges.mb.H. 

3.2.5.4 Výhody využití stroje PM 200 2R 

Jedním z hlavních pozitiv využití stroje PM 200 2R je jeho recyklační proces, který 

umožňuje využít velké procento stávajícího materiálu z kolejového lože, který je 

následně využit při pokládce recyklovaného kolejového lože, což se promítá do 

mnoha dalších výhod: 

– nízké náklady na přepravu materiálu kolejového lože, díky umístnění mycí 

linka na stroji (lze ušetřit cca 60 % přepravních nákladů oproti konvenčním 

metodám), 

– nízké náklady na materiál nového kolejového lože (při výkonu stroje 100 km 

ročně lze ušetřit cca 250 000 tun štěrku oproti konvenčním metodám). [17] 

Dalším pozitivem je rychlost výstavby a rychlé uvedení do provozu. Vysoký výkon 

podporuje i vcelku krátká doba přípravy. Zvýšená rychlost prací se pak promítá i do 

dalších výhod: 

– přibližně 75% časových úspor ve srovnání s konvenční metodou,  

– uvedení do provozu po průjezdu stroje 70 km/h. [17] 
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Další výhodou je pak nakládání s využitým materiálem: 

– oddělená nakládka neznečištěné zeminy a zbytků po čištění. [17] 

3.2.5.5 Nevýhody využití stroje PM 200 2R 

Jedním z hlavních pozitiv využití stroje PM 200 2R je jeho recyklační proces, který je 

ovšem zároveň i jeho omezením. Jeho použití tedy není vhodné na tratích se silně 

znečištěným kolejovým ložem, kdy se pokročilý systém recyklace nevyužije. [13] 

Nevýhodou je i délka stroje, kdy samotná pracovní linka měří až 200 m 

a s připojeným příslušenstvím v podobě vagónů na výzisk a nový materiál může 

dosahovat několika stovek metrů. V takovém případě je využití této linky nevhodné 

na krátkých úsecích. A rovněž je problematické zajištění vhodné koleje pro odstavení 

soupravy s požadovanou užitnou délkou. [17] 

Sdílenou nevýhodou s ostatními sanačními komplexy je pak práce v obloucích, která 

je konkrétně u PM 200 2R omezena na poloměr 350 m a je tedy vyloučeno její 

nasazení na tratích se složitými směrovými poměry. [17] 
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3.2.6 Mechanizace pro kontinuální metodu obnovy koleje – AHM 800 R 

Sanační stroj AHM 800 R v současnosti umožňuje jednu z nejzákladnějších sanací 

železničního spodku kontinuální obnovou s jednoduchou recyklací vytěženého 

materiálu. [17] 

3.2.6.1 Schéma stroje AHM 800 R 

Podrobné schéma stroje je zobrazeno v Příloze 3: AHM 800 R schéma. První část 

komplexu se skládá z několika silovozů řady MFS, jejichž počet je volitelný, a které 

nejsou defaultní součástí stroje a slouží k odvozu výzisku. [20] 

Začátek stroje pak představuje pomocný přívěs s výložníkem, za kterým následuje 

vagón na třídění materiálu kolejového lože, který zahrnuje drtič kolejového štěrku. 

Taktéž je zde magnetický oddělovač kovů pro odstranění kovových součástí 

z kolejového lože. [20] 

Další část obsahuje těžící jednotku s prvním řetězem, který těží kolejový štěrk, za 

kterou následuje další těžící jednotka s druhým řetězem těžícím materiál pláně. V 

těšné návaznosti za těžícími řetězy následují vibrační lišty pro úpravu zemní pláně, 

pokládka geosyntetik a konstrukční vrstvy a její následné hutnění pomocí vibračních 

desek. [20] 

Následuje vagón s násypkami pro nový materiál, který je zároveň hnacím vozem 

a konečná část komplexu se skládá z několika vozů, které zásobují linku novým 

materiálem, který je dopravován portálovými jeřáby a jejichž počet je volitelný, jelikož 

nejsou defaultní součástí stroje. [20]  

3.2.6.2 Technologie práce stroje AHM 800 R 

Podrobné schéma technologie práce stroje je v Příloze 3: AHM 800 R schéma. 

Technologie práce je ve schématu znázorněna několika barevnými linkami, 

znázorňujícím práci s materiálem. Jedná se o materiál: 

– vytěžené zemní pláně/konstrukčních vrstev – výzisk/odpad (červeně), 

– vytěžený kolejový štěrk– výzisk (modře), 

– recyklovaný kolejový štěrk/materiál konstrukční vrstvy (hnědě), 

– nový materiál konstrukční vrstvy (zeleně), 

– smíšený materiál konstrukční vrstvy (šedivě). [20] 

Proces prací pak probíhá následovně: 
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AHM 800 R odtěžuje kolejové lože řetězem (modře). Materiál vytěžený prvním 

těžícím řetězem (modře) je přepraven k magnetickému odstraňovači kovů, kde jsou 

z materiálu odstraněny kovové prvky. Následuje transport do drtiče. Takto 

recyklovaný materiál je transportován do mixeru, kde je smíchán s novým materiálem 

pro konstrukční vrstvu (zelená) a použit pro konstrukci nové konstrukční vrstvy 

(šedá). 1. těžící jednotka stroje je na obr. 41. [20] 

obr. 41: Štěrk těžící řetěz stroje AHM 800 R [17] 

Materiál vytěžený druhým těžícím řetězem (červeně), zahrnuje zbylý materiál 

pražcového podloží až do požadované hloubky. Odtěžený materiál je transportován 

do MFS jednotek na začátku soupravy. 2. těžící jednotka stroje je na obr. 42. [20] 

obr. 42: 2. těžící řetěz stroje AHM 800 R [17] 
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Za třetím odtěžovacím řetězem následují vibrační lišty, které umožňují úpravu zemní 

pláně, na kterou je možné klást první geosyntetikum. Pokládka geosyntetika je na 

obr. 43. Na zemní pláň je pak pokládána konstrukční vrstva z recyklovaného/nového 

materiálu (šedá), která je opět zhutněna vibračními deskami, na kterou je pokládán 

kolejový rošt. Výsledný stav se nachází na obr. 44. [20] 

obr. 43: Hutnění zemní pláně a pokládka geosyntetika strojem AHM 800 R [17] 

obr. 44: Pokládka roštu na konstrukční vrstvu strojem AHM 800 R [17] 

3.2.6.3 Technické parametry stroje AHM 800 R 

Technické parametry stroje AHM 800 R se nacházejí v tab. 3. 

 

 



 
50 

 

tab. 3: Technické parametry stroje AHM 800 R [17] 

Technický parametr Hodnota 

Rychlost jízdy vlastním pohonem 20 km/h 

Maximální přepravní rychlost 100 km/h 

Maximální pracovní rychlost 110 m/h (bez přerušení vlivem logistiky) 

Minimální průjezdný poloměr: 120 m 

Minimální poloměr pro práci stroje 280 m při 160 mm převýšení (350 m) 

Maximální změna převýšení +- 80 mm 

Maximální stoupání 15 % 

Maximální zdvih koleje 500 mm 

Zřizovaná tloušťka z písku/štěrkopísku 500 mm 

Zřizovaná tloušťka vrstvy PSS 500 mm 

Vložení geotextilie/geomřížky ano 

Doba přípravy/odklizení 90/90 minut 

1. těžící řetěz Šířka 4,0 - 4,6 m 

Hloubka 0,7 m pod TK 

Výkon 300 m3/h 

2. těžící řetěz Šířka 4,05 - 6,5 m 

Hloubka 1,2 m pod TK 

Výkon 800 m3/h 

Výrobce Plasser & Theurer Ges.mb.H. 

3.2.6.4 Výhody využití stroje AHM 800 R 

Jedním z hlavních pozitiv využití stroje PM 200 2R je jeho, sice omezený, ale stále 

funkční recyklační proces, který umožňuje využít stávající materiál z kolejového lože 

do nové konstrukční vrstvy. Z čehož plyne výhoda v podobě: 

– nízké náklady na materiál a přepravu materiálu konstrukční vrstvy. [17] 

Dalším pozitivem je rychlost výstavby. Vysoký výkon podporuje i vcelku krátká doba 

přípravy. Zvýšená rychlost prací se pak promítá do výhody v podobě: 

– přibližně 75 % časových úspor ve srovnání s konveční metodou. [17] 

3.2.6.5 Nevýhody využití stroje AHM 800 R 

Pokládka kolejového roštu probíhá přímo na zhotovenou konstrukční vrstvu a nikoliv 

do kolejového lože. Z tohoto vyplývá nutnost zaštěrkování a úprava GPK další 

mechanizací, či druhý pojezd stroje. Po celou dobu je také PTŽS vystavena 

negativním klimatickým vlivům. [13] 

Pozitivum využití stroje AHM 800 R je jeho recyklační proces, který je ovšem zároveň 

i jeho výrazným omezením, které je díky jednoduchosti recyklačního procesu, oproti 

novějším strojům, ještě výraznější. Jeho použití tedy není vhodné na tratích se silně 
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znečištěnými kolejovým ložem, kdy není možné vytěžený materiál používat do 

konstrukční vrstvy a systém recyklace se tudíž nevyužije. [13] 

Sdílenou nevýhodou s ostatními sanačními komplexy je práce v obloucích, která je 

konkrétně u AHM 800 R omezena na poloměr 350m a je tedy vyloučeno její 

nasazení na tratích se složitými směrovými poměry. [17] 

  



 
52 

 

3.2.7 Mechanizace pro kontinuální metodu obnovy koleje – PM 200-1 BR/C 

Sanační stroj PM 200-1 je specifický svými modifikacemi, které umožňují od 

nejzákladnější kontinuální sanace železničního spodku v podobě stroje PM 200-1, 

přes stroj PM 200-1 BR s přidaným čistícím modulem umožňující základní recyklaci 

vytěženého kolejového lože až po typ PM 200-1 BR/C s přidaným čistícím a drtícím 

modulem s pokročilými možnostmi recyklace. [17] 

3.2.7.1 Schéma stroje PM 200-1, PM 200-1 BR a PM 200-1 BR/C 

Podrobné schéma typů stroje je zobrazeno v Příloze 4: PM 200-1 BR C schéma. 

První část komplexu se skládá z několika silovozů řady MFS, jejichž počet je 

volitelný, a které nejsou defaultní součástí stroje a slouží k odvozu výzisku. [21] 

Za ním je připojena první těžící jednotka s prvním řetězem, která těží kolejový štěrk, 

který je ihned zpracováván třídící jednotkou na recyklovaný štěrk a výzisk. (přídavný 

čistící modul pouze u verze PM 200-1 BR a PM 200-1 BR/C). [21] 

Následuje hnací vůz a za hnacím vozem je umístěna druhá těžící jednotka s druhým 

řetězem těžícím materiál pláně (první v případě verze PM 200-1), za kterým v těšné 

návaznosti následují vibrační lišty pro úpravu zemní pláně, pokládka geosyntetik a 

konstrukční vrstvy a její následné hutnění pomocí vibračních desek. [21] 

Následuje vůz umožňující pokládku nového kolejového lože z nového materiálu, 

který je dopravován portálovými jeřáby, s podbíjecím agregátem a násypkami pro 

materiál. (u verze PM 200-1). [21] 

Následuje vůz umožňující pokládku nového kolejového lože z recyklovaného 

a následně i nového materiálu s podbíjecím agregátem a násypkami pro materiál. (u 

verze PM 200-1 BR). [21] 

Za ním je umístěn vůz s drtičem na recyklované kamenivo, generátorem a 

násypkami pro materiál. Následuje vůz umožňující pokládku nového kolejového lože 

z  nového materiálu s podbíjecím agregátem a násypkami pro materiál. (u verze PM 

200-1 BR/C). [21] 

Konečná část komplexu se skládá z několika vozů, které zásobují linku novým 

materiálem, který je dopravován portálovými jeřáby a jejichž počet je volitelný, jelikož 

nejsou defaultní součástí stroje. [21]  
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3.2.7.2 Technologie práce stroje PM 200-1, PM 200-1 BR a PM 200-1 BR/C 

Podrobné schéma technologie práce stroje je v Příloze 4: PM 200-1 BR C schéma. 

Technologie práce je ve schématu znázorněna několika barevnými linkami, 

znázorňujícím práci s materiálem. Jedná se o materiál: 

– vytěžené zemní pláně/konstrukčních vrstev – výzisk/odpad (červeně), 

– vytěžený kolejový štěrk – výzisk (modře), 

– nový kolejový štěrk (světle zeleně), 

– recyklovaný kolejový štěrk (oranžově), 

– nový/smíšený materiál konstrukční vrstvy (tmavě modře), 

– přidávaný materiál konstrukční vrstvy k recyklovanému štěrku (zeleně). [21] 

Proces prací u typu PM 200-1 pak probíhá následovně: 

PM 200-1 odtěžuje kolejové lože i zemní pláň řetězem (modře+červeně). Materiál 

vytěžený těžícím řetězem (modře+červeně) je transportován jako výzisk do MFS 

jednotek na začátku soupravy. [21] 

Za odtěžovacím řetězem následují vibrační lišty, které umožňují úpravu zemní pláně, 

na kterou je možné klást geosyntetikum. Na zemní pláň je pak pokládána 

konstrukční vrstva z  nového materiálu (tmavě modrá), která je opět zhutněna 

vibračními deskami. [21] 

Následují dvě fáze zaštěrkování novým štěrkem (světle zeleně) před a po položení 

kolejového roštu. Proces sanace je zakončen kontrolou polohy osy koleje, podbitím 

pražců podbíjecím agregátem a odstraněním přebytečného štěrku z vrchní plochy 

pražců zametací jednotkou. [21] 

Proces prací u typu PM 200-1 BR pak probíhá následovně: 

PM 200-1 odtěžuje kolejové lože prvním řetězem (modře). Materiál vytěžený těžícím 

řetězem (modře) je transportován do třídící jednotky, kde je část materiálu vytříděna 

jako výzisk a transportována do MFS jednotek na začátku soupravy (červeně). 

Recyklovaný štěrk je následně použit při první fázi zaštěrkování (oranžově). [21] 

Materiál vytěžený druhým těžícím řetězem (červeně), zahrnuje zbylý materiál 

pražcového podloží až do požadované hloubky. Odtěžený materiál je transportován 

do MFS jednotek na začátku soupravy. [21] 

Za odtěžovacím řetězem následují vibrační lišty, které umožňují úpravu zemní pláně, 

na kterou je možné klást geosyntetikum. Na zemní pláň je pak pokládána 
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konstrukční vrstva z  nového materiálu (tmavě modrá), která je opět zhutněna 

vibračními deskami. [21] 

Následují dvě fáze zaštěrkování recyklovaným štěrkem (oranžově) a novým štěrkem 

(světle zeleně) před a po položení kolejového roštu. Proces sanace je zakončen 

kontrolou polohy osy koleje, podbitím pražců podbíjecím agregátem a odstraněním 

přebytečného štěrku z vrchní plochy pražců zametací jednotkou. [21] 

Proces prací u typu PM 200-1 BR/C pak probíhá následovně: 

PM 200-1 odtěžuje kolejové lože prvním řetězem (modře). Materiál vytěžený těžícím 

řetězem (modře) je transportován do třídící jednotky, kde je část materiálu vytříděna 

jako výzisk a transportována do MFS jednotek na začátku soupravy (červeně). 

Recyklovaný štěrk (oranžově) je následně transportován do drtiče a po smísení 

s novým materiálem (zeleně) použit v konstrukční vrstvě (tmavě modře). [21] 

Materiál vytěžený druhým těžícím řetězem (červeně), zahrnuje zbylý materiál 

pražcového podloží až do požadované hloubky. Odtěžený materiál je transportován 

do MFS jednotek na začátku soupravy. [21] 

Za odtěžovacím řetězem následují vibrační lišty, které umožňují úpravu zemní pláně, 

na kterou je možné klást geosyntetikum. Na zemní pláň je pak pokládána 

konstrukční vrstva ze smíšeného  materiálu (tmavě modrá), která je opět zhutněna 

vibračními deskami. [21] 

Následují jedna fáze zaštěrkování novým štěrkem (světle zeleně) po položení 

kolejového roštu. Proces sanace je zakončen kontrolou polohy osy koleje, podbitím 

pražců podbíjecím agregátem a odstraněním přebytečného štěrku z vrchní plochy 

pražců zametací jednotkou. [21] 

Pracovní oblast stroje zahrnující odtěžení starých konstrukčních vrstev, pokládku 

geosyntetik, hutnění vibračními deskami a pokládku nových konstrukční vrstev se 

nachází na obr. 45. [21] 
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obr. 45: Odtěžení a pokládka nových vrstev strojem PM 200-1 BR/C [17] 

3.2.7.3 Technické parametry stroje PM 200-1 BR/C 

Technické parametry stroje AHM 800 R se nacházejí v tab. 4. 

tab. 4: Technické parametry stroje PM 200-1 BR/C [17] 

Technický parametr Hodnota 

Rychlost jízdy vlastním pohonem 20 km/h 

Maximální přepravní rychlost 100 km/h 

Maximální pracovní rychlost 40 m/h (bez přerušení vlivem logistiky) 

Minimální průjezdný poloměr: 120 m 

Minimální poloměr pro práci stroje 280 m při 160 mm převýšení (350 m) 

Maximální změna převýšení +- 80 mm 

Maximální stoupání 15 % 

Maximální zdvih koleje 500 mm 

Zřizovaná tloušťka z písku/štěrkopísku 500 mm 

Zřizovaná tloušťka vrstvy PSS 500 mm 

Vložení geotextilie/geomřížky ano 

Doba přípravy/odklizení 90/90 minut 

1. těžící řetěz Šířka 4,3 - 6,0 m 

Hloubka 1,39 m pod TK 

Výkon 250 m3/h 

Výrobce Plasser & Theurer Ges.mb.H. 
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3.2.7.4 Výhody využití stroje PM 200-1, PM 200-1 BR a PM 200-1 BR/C 

Jedním z pozitiv využití stroje PM 200-1 BR/C je jeho, sice omezený, ale stále 

funkční recyklační proces,který umožňuje využít velké procento stávajícího materiálu 

z kolejového lože, který je následně využit při pokládce recyklované konstrukční 

vrstvy (recyklovaného kolejového lože u verze PM 200-1 BR), což se promítá do 

výhody v podobě: 

– nízké náklady na materiál a přepravu materiálu konstrukční vrstvy. [17] 

Obnova konstrukce železničního spodku do hloubky až 1,39 m (oproti novějším 

strojům umožňují obnovu nejčastěji pouze do hloubky 1,2 m). 

Další výhodou je rychlost výstavby (ač nižší než u dříve zmiňovaných sanačních 

komplexů) a rychlé uvedení do provozu. Dobrý výkon podporuje i vcelku krátká doba 

přípravy. Zvýšená rychlost prací se pak promítá i do dalších výhod: 

– přibližně 75 % časových úspor ve srovnání s konveční metodou,  

– uvedení do provozu po průjezdu stroje 70 km/h. [17] 

3.2.7.5 Nevýhody využití stroje PM 200-1, PM 200-1 BR a PM 200-1 BR/C 

Velkou výhodou využití stroje PM 200-1 BR/C je jeho recyklační proces, který je 

ovšem zároveň i jeho výrazným omezením, které je díky jednoduchosti recyklačního 

procesu, oproti novějším strojům, ještě výraznější. Jeho použití tedy není vhodné na 

tratích se silně znečištěnými kolejovým ložem, kdy není možné vytěžený materiál 

používat do konstrukční vrstvy (do kolejového lože u verze PM 200-1 BR) a systém 

recyklace se tudíž nevyužije. Největší nevýhodou je úplná absolutní absence 

recyklačního procesu u verze PM 200-1. [13] 

Sdílenou nevýhodou s ostatními sanačními komplexy je práce v obloucích, která je 

konkrétně u PM 200-1 BR/C omezena na poloměr 350 m a je tedy vyloučeno její 

nasazení na tratích se složitými směrovými poměry. [17] 
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3.2.8 Mechanizace pro kontinuální metodu obnovy koleje – RPM 2002 

Sanační stroj RPM 2002 v současnosti umožňuje jednu z nejběžnějších sanací 

železničního spodku kontinuální obnovou se zaměřením na recyklaci vytěženého 

materiálu. [17] 

3.2.8.1 Schéma stroje RPM 2002 

Podrobné schéma stroje je zobrazeno v Příloze 5: RPM 2002 Schéma. Celý stroj je 

možné rozdělit na přední část silovozů, část určenou pro recyklaci materiálu, část 

určenou pro těžbu starých vrstev a pokládku nových a zadní část silovozů. [22] 

První část komplexu se skládá z několika silovozů řady MFS, jejichž počet je 

volitelný, a které nejsou defaultní součástí stroje a slouží k odvozu výzisku. 

Začátkem stroje je pak první hnací vozidlo. [22] 

Následuje vagón na třídění materiálu kolejového lože, které zahrnuje třídící a čistící 

jednotku a kuželový drtič. Taktéž je zde magnetický oddělovač kovů pro odstranění 

kovových součástí z kolejového lože. [22] 

Za ním je umístěna těžící jednotka s dvěma řetězy, které těží kolejový štěrk a 

materiál pláně, za kterými v těsné návaznosti následují vibrační lišty pro úpravu 

zemní pláně, pokládka geosyntetik, konstrukční vrstvy, kterou je možné zvlhčit 

speciálním zařízením a její následné hutnění pomocí vibračních desek. A následně 

pak i pokládka kolejové lože, které je doštěrkováno procesem v dalším vagónu 

se zařízením na dosypávání kolejového štěrku na již položený kolejový rošt a s 

podbíjecím agregátem. [22] 

Konečná část komplexu se skládá z několika silovozů řady MFS, které zásobují linku 

novým materiálem a jejichž počet je volitelný, jelikož nejsou defaultní součástí 

stroje. [22] 

3.2.8.2 Technologie práce stroje RPM 2002 

Podrobné schéma technologie práce stroje je v Příloze 5: RPM 2002 Schéma. 

Technologie práce je ve schématu znázorněna několika barevnými linkami, 

znázorňujícím práci s materiálem. Jedná se o materiál: 

– vytěžené zemní pláně/konstrukčních vrstev – výzisk/odpad (červeně), 

– vytěžený kolejový štěrk – výzisk (světle modře), 

– odpad z vytěženého kolejového štěrku – výzisk/odpad (červeně), 
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– nový kolejový štěrk (fialově), 

– recyklovaný kolejový štěrk (fialově), 

– nový materiál konstrukční vrstvy (tmavě modře). [22] 

Proces prací pak probíhá následovně: 

RPM 2002 odtěžuje kolejové lože těžícím řetězem (světle modře). Materiál vytěžený 

prvním těžícím řetězem (světle modře), který je na obr. 46, je přepraven do 

hvězdicových sít, kde je zbaven drobných částí (červeně). Pomocí magnetického 

odstraňovače kovů jsou z materiálu odstraněny kovové prvky. Následuje transport do 

kuželového drtiče ke zostrohranění. Zostrohraněný materiál je transportován do 

vibračních sít, kde jsou příliš malé frakce vzniklé v drtiči vytříděny (červeně). Takto 

recyklovaný materiál je opět použit do konstrukce kolejového lože (fialově). Veškerý 

vzniklý odpad při procesu recyklace je transportován do MFS vozů na začátku 

soupravy (červeně). [22] 

obr. 46: Štěrk těžící řetěz stroje RPM 2002 [17] 

Materiál vytěžený druhým těžícím řetězem (červeně), který je na obr. 47, zahrnuje 

zbylý materiál pražcového podloží až do požadované hloubky. Odtěžený materiál je 

transportován do MFS jednotek na začátku soupravy. [22] 
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obr. 47: 2. těžící řetěz stroje RPM 2002 [17] 

Za druhým odtěžovacím řetězem následují vibrační lišty, které umožňují úpravu 

zemní pláně, na kterou je možné klást geosyntetikum, na které je provedena 

pokládka konstrukční vrstvy (tmavě modře) z nového materiálu dodávaného ze 

zadních zásobovacích vagónů, která je opět zhutněna vibračními deskami. [22] 

Následují dvě fáze zaštěrkování recyklovaným štěrkem (fialově) promíchaným 

s novým materiálem kolejového lože (fialově). Před a po položením kolejového roštu, 

které se nachází na obr. 48. [22] 

.obr. 48: Pokládka nových vrstev, hutnění a zaštěrkování strojem RPM 2002 [17] 

Proces sanace je zakončen kontrolou polohy osy koleje, podbitím pražců podbíjecím 

agregátem a odstraněním přebytečného štěrku z vrchní plochy pražců zametací 

jednotkou. [22] 

3.2.8.3 Technické parametry stroje RPM 2002 

Technické parametry stroje RPM 2002 se nacházejí v tab. 5. 
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tab. 5: Technické parametry stroje RPM 2002 [17] 

Technický parametr Hodnota 

Rychlost jízdy vlastním pohonem 20 km/h 

Maximální přepravní rychlost 100 km/h 

Maximální pracovní rychlost 110 m/h (bez přerušení vlivem logistiky) 

Minimální průjezdný poloměr: 120 m 

Minimální poloměr pro práci stroje 280 m při 160 mm převýšení (350 m) 

Maximální změna převýšení +- 80 mm 

Stoupání 15 % 

Maximální zdvih koleje 500 mm 

Zřizovaná tloušťka z písku/štěrkopísku 500 mm 

Zřizovaná tloušťka vrstvy PSS 500 mm 

Zřizovaná tloušťka štěrkového lože 300 mm 

Vložení geotextilie/geomřížky ano 

Doba přípravy/odklizení 90/90 minut 

1. těžící řetěz Šířka 4,0 - 4,6 m 

Hloubka 0,7 m pod TK 

Výkon 300 m3/h 

2. těžící řetěz Šířka 4,05 - 6,5 m 

Hloubka 1,2 m pod TK 

Výkon 800 m3/h 

Výrobce Plasser & Theurer Ges.mb.H. 

3.2.8.4 Výhody využití stroje RPM 2002 

Jedním z hlavních pozitiv využití stroje RPM 2002 je jeho recyklační proces, který 

umožňuje využít velké procento stávajícího materiálu z kolejového lože, který je 

následně využit při pokládce recyklovaného kolejového lože, což se promítá do 

mnoha dalších výhod: 

– nízké náklady na přepravu materiálu kolejového lože, díky umístnění mycí 

linka na stroji (lze ušetřit cca 60 % přepravních nákladů oproti konvenčním 

metodám), 

– nízké náklady na materiál nového kolejového lože (při výkonu stroje 100 km 

ročně lze ušetřit cca 250 000 t štěrku oproti konvenčním metodám). [17] 

Dalším pozitivem je rychlost výstavby a rychlé uvedení do provozu. Vysoký výkon 

podporuje i vcelku krátká doba přípravy. Zvýšená rychlost prací se pak promítá i do 

dalších výhod: 

– přibližně 75 % časových úspor ve srovnání s konveční metodou, 

– uvedení do provozu po průjezdu stroje 70 km/h. [17] 
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Další výhodou je pak nakládání s využitým materiálem: 

– oddělená nakládka neznečištěné zeminy a zbytků po čištění. [17] 

3.2.8.5 Nevýhody využití stroje RPM 2002 

Jedním z hlavních pozitiv využití stroje RPM 2002 je jeho recyklační proces, který je 

ovšem zároveň i jeho omezením. Jeho použití tedy není vhodné na tratích se silně 

znečištěným kolejovým ložem, kdy se pokročilý systém recyklace nevyužije. [13] 

Sdílenou nevýhodou s ostatními sanačními komplexy je pak práce v obloucích, která 

je konkrétně u RPM 2002 omezena na poloměr 350 m a je tedy vyloučeno její 

nasazení na tratích se složitými směrovými poměry. [17]  



 
62 

 

3.2.9 Porovnání mechanizace 

V příkladech strojní mechanizace pro kontinuální obnovu tratí v předchozích 

podkapitolách byli zmíněny stroje s různými pracovními postupy. Jejich technologie 

práce se odvíjejí z postupně se navyšujících požadavků na obnovu tratí a především 

požadavků na recyklaci použitých materiálů. Porovnání jednotlivých strojů se nachází 

v tab. 6. [17] 

tab. 6: Porovnání strojů pro kontinuální obnovu železničního spodku [17] 

Stroj 
PM 1000 

URM 
PM 200 

2R 
RPM 
2002 

AHM 800 
R 

PM 200-
1 BR/C 

PM 200-
1 BR 

PM 200-
1 

Rychlost 
výstavby* 

120 m/h 110 m/h 110 m/h 110 m/h 40 m/h 40 m/h 40 m/h 

Rok výroby 2009 2002 2000 1994 1980 1980 1980 

Délka 270 m 200 m 150 m 102,34 m 132,84 m 113,94 m 83,94 m 

Hloubka 
sanace 

1,26 m 1,20 m 1,20 m 1,20 m 1,39 m 1,39 m 1,39 m 

Oddělené 
řetězy ZP a KL 

ano ano ano ano ano ano ne 

Počet řetězů 3 2 2 2 2 2 1 

Vložení 
geosyntetika 

ano 2x ano ano ano ano ano ano 

Zřízení KL v 1. 
pojezdu 

ano ano ano ne ano ano ano 

Recyklace ano ano ano ano ano ano ne 

Recyklát v kc. 
vrstvě 

ano ne ne ano ano ne ne 

Recyklát v KL ano ano ano ne ne ano ne 

*závisí na logistických dodávkách materiálu a tloušťkách zhotovovaných vrstev 
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4. Příklad praktického využití mechanizace na stavbě 

Velim – Poříčany, BC 

Pro rozšíření teoretických poznatků o metodách obnovy železničního spodku byl 

zvolen příklad z praxe, a to stavba Velim – Poříčany, BC (V – P), kde zkratka BC 

znamená, že je realizována v rámci výzvy Blending call (BC). Stavba byla zvolena 

především z těchto důvodů:  

– Projekt technologického postupu obnovy na stavbě V – P byl, dle původního 

záměru, navržen konvenční metodou. Na základě intervence zhotovitele, byl 

přeprojektován na metodu kontinuální. Z tohoto důvodu, lze na stavbě V – P 

demonstrovat postupy metody konvenční i kontinuální a také je vzájemně porovnat. 

– Technologický postup obnovy koleje na stavbě V – P kontinuální metodou 

zajišťuje sanační linka PM 1000 URM, jejíž působení na území České republiky je 

unikátní a jedná se o první nasazení stroje tohoto typu u nás. [3] 

Kapitola čerpá údaje především z projektu železničního svršku a spodku 

zpracováného firmou Sudop Praha a.s. v rámci projektové dokumentace pro stavbu 

Velim-Poříčany BC z roku 2021. [3] 

4.1 Základní informace o traťovém úseku Velim – Poříčany  

TÚ se nachází na železniční trati č. 010 Praha – Kolín – Česká Třebová. Současná 

traťová třída zatížení je D4, maximální traťová rychlost je 160 km/h, trakční soustava 

je stejnosměrná 3 kV a počet traťových kolejí (TK) je 2. [3] 

V žst. Poříčany končí tříkolejný úsek z Prahy – Libně a směrem na Kolín pokračuje 

pouze dvoukolejný úsek. To představuje, vzhledem k vysoké frekvenci železniční 

dopravy na I. železničního koridoru, velký tlak na organizaci železniční dopravy 

a jakékoliv omezení může znamenat závažný problém v plynulosti dopravy. [3] 

Současné faktické zatížení jednotlivých TÚ se v úseku Velim – Poříčany (2. kolej) 

rovná 25,19 mil. hrt (Výsledné přepočtené vytížení je 36,81 mil. hrt na kolej 2. řádu.) 

a v úseku Poříčany – Velim (1. kolej) se rovná 22,01 mil. hrt (Výsledné přepočtené 

vytížení je 32,14 mil. hrt na kolej 2. řádu.). [3]  

Na dvoukolejném úseku se nachází odbočná železniční stanice (ŽST) Pečky s 

napojením na trať směr Kouřím/Zásmuky. Do ŽST Poříčany je zapojena trať směr 
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Sadská. Místním správcem je OŘ Praha. Všechny ŽST jsou dálkově řízeny z CDP 

Praha. [3] 

4.2 Historie traťového úseku Velim – Poříčany 

Obnova traťového úseku Velim – Pečky a Pečky – Poříčany proběhla naposledy v 

letech 1997 – 1999 v rámci modernizace I. koridoru, při které byl zmodernizován 

především železniční svršek (byly položeny kolejnice tvaru 60 E1 na pražcích B91S). 

Žst. Poříčany byla modernizována v roce 1995 položením kolejnic UIC60 na 

betonových a dřevěných pražcích. Po rekonstrukci vlivem velkého provozního 

zatížení došlo k degradaci GPK, opotřebení kolejnic, výhybek, pražců a dalším 

závadám. V reakci na tyto závady proběhla stavba „Rekonstrukce nástupišť a 

bezbariérových přístupů v ŽST Poříčany“, jejíž součástí bylo především prodloužení 

podchodu do severozápadní části obce a rekonstrukce nástupišť a kolejiště. Na tuto 

rekonstrukci následně navázala stavba Velim – Poříčany, BC. Umístění stavby je na 

obr. 49. [23], [3] 

obr. 49: Umístění stavby Velim – Poříčany [24] 

4.3 Základní informace a důvody rekonstrukce úseku Velim – 

Poříčany 

Rozsah stavby začíná v km 355,700 a končí v km 372,035, což zahrnuje TÚ Velim – 

Pečky, Pečky – Poříčany a ŽST Poříčany a ŽST Velim. ŽST Pečky není do stavby 

zahrnuta a je řešena samostatnou stavbou, která je momentálně v přípravě. [3] 
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Vlivem velkého provozního zatížení došlo k degradaci GPK, četnému výskytu 

betonových pražců s příčnými trhlinami, postupnému nárůstu počtu 

defektoskopických vad kolejnic a znečištění ŠL. [3] 

Další příčinou rekonstrukce je konstrukce železničního spodku, který je místy 

narušen. Jedná se především o místa bývalé vodní plochy rybníku Klenot a dalších 

vodních ploch, kterými část trati prochází. Degradace železničního spodku v těchto 

úsecích má za následek časté údržbové výluky zahrnující především doplňování 

kolejového lože a úpravu GPK strojními podbíječkami. [23], [3] 

V místě poruch železničního spodku byly provedeny zatěžovací zkoušky. Na základě 

jejich výsledků bylo zjištěno, že při předchozí rekonstrukci byli sanační práce 

provedené kvalitně a zatěžovací zkoušky na PTŽS vykazují vyhovující hodnoty. Pro 

odstranění poruch zemního tělesa je tedy nutné sanovat zeminy v hlubším podloží 

náspu. Bližší situace stavby je na obr. 50. [3] 

obr. 50: Situace stavby Velim – Poříčany [24] 

Stavba „Velim – Poříčany, BC„ je jedním z 8 úseků, které byly vybrány do projektové 

žádosti „Nástroje pro propojení Evropy“ (CEF) v rámci výzvy Blending call (BC). 

Nástroj Evropské unie BC kombinuje příspěvek CEFBK s úvěrem od Evropské 

investiční banky (EIB). [23] 

4.4 Navržená rekonstrukce železničního svršku a spodku 

úseku Velim – Poříčany 

Stavba zahrnuje rekonstrukci železničního svršku a železničního spodku v TÚ 

s těžkou sanací v místě poruch GPK, výstavbu dvou nových odboček a rekonstrukci 
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zastávek v obcích Tatce a Cerhenice a rekonstrukci železničního svršku v ŽST 

Poříčany s lokálními sanacemi železničního spodku zahrnující trativody, zesílené 

konstrukce pražcového podloží (ZKPP) a obnovu vodotěsné izolace podchodu pro 

cestující a mostu na zhlaví. [3] 

V rámci úprav nástupišť dojde, dle projektu, k zajištění bezbariérového přístupu 

cestujících na nástupiště v ŽST Velim novými výtahy a přeizolování pochodu 

plovoucí ŽB deskou se zásahem do objektu železničního svršku a spodku, nástupišť, 

zastřešení a dalších objektů. V celém řešeném úseku dojde u vytipovaných mostních 

objektů k sanaci, spočívající většinou v obnově vodotěsné izolace. [3]  

4.4.1 Železniční spodek úseku Velim – Poříčany 

Sanace železničního spodku zahrnují, dle projektu, konstrukce pražcového podloží, 

zesílené konstrukce pražcového podloží (ZKPP) a hlubinné sanační práce 

náspového tělesa. Požadavky při návrhu vyplynuly z předpisu SŽDC S4 – Železniční 

spodek (s účinností od 1. 10. 2008) pro V≤160 km/h na zemní pláni E0pož = 30 MPa  

a na pláni spodku Ee1pož = 50 MPa. V místech zřízení ZKPP je návrh proveden pro 

únosnost na pláni spodku EZKPP = 80 MPa.  

Byly navrženy tyto skladby pražcového podloží, dle lokálních požadavků trati: 

0,25 m ŠD (fr. 0/32) + 0,50 m ZZVC  

V místech obnovy odvodnění a opravy izolace mostních objektů. Zlepšená zemina 

vápnem a cementem (ZZVC) nahradí dříve položené vrstvy smísené pouze 

s vápnem. [3] 

0,25 m ŠD (fr. 0/32) + 0,50 m ŠD (fr.0/63) + 0,50 m ZZVC 

V místech s problematickými zeminami v náspu. Mohutná konstrukční vrstva by měla 

zajistit snížení účinků zatížení, aby zlepšené souvrství položené na poddajných 

zeminách dokázalo přenášet požadované zatížení. Při provádění ZZVC bude nutné z 

důvodu omezeného dosahu zemní frézy postupné odtěžení zeminy a její zlepšení 

mimo zemní těleso dráhy. [3] 

0,50 m ŠD (fr. 0/63)+ geomříž + geotextilie + štěrkové vibrované pilíře  

V místech, kde násep byl založen na terénu tvořeném poddajnými zeminami 

a historicky se jednalo u území, kde se nacházela vodní plocha. Stěrkové vibrované 

pilíře budou zřízeny ve třech řadách pod každou kolejí v trojúhelníkovém rastru (dvě 

řady budou odpovídat polohám kolejnicových pasů a jedna řada pak bude zajišťovat 
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boční stabilitu zemního tělesa). Je uvažováno s předvrtáváním těchto pilot vrtákem 

d=0,50 m a jejich následným zaplněním vibrovaným kamenivem fr. 16/32 mm. Piloty 

budou vrtány z úrovně odtěženého ŠL v délce 3,5 m – 13 m. Po zřízení pilot se 

provede odtěžení 0,50 m zeminy zemní pláně pro zřízení roznášecí platformy (ŠD 

0,25 m; geomříž; ŠD 0,25 m; geotextilie). [3] 

Pro obnovu železničního spodku v nejvíce namáhaném úseku stavební mechanizací 

(po rozhrnutém ŠL), je navržena obnova podkladní vrstvy na zemní pláni vrstvou 

ŠD (fr. 0/32) tl. 0,25 m. [3] 

Sklon zemní pláně bude 5 %. Sklon pláně železničního spodku bude nově 5 %. 

Výjimku tvoří stávající úseky, kde se ponechává stávající konstrukční vrstva, která 

má sklon PTŽS 0 %. [3] 

Podrobný rozsah sanací v celém úseku Velim – Poříčany, dle jednotlivých skladeb 

pražcového podloží, se nachází v Příloze 6: Plán sanace železničního spodku 

Velim – Poříčany. [3] 

4.4.2 Železniční svršek úseku Velim – Poříčany 

Železniční svršek bude tvořen, dle projektu, v koleji č. 1 a 2 v traťovém úseku novými 

kolejnicemi tvaru 60 E2 na nových betonových pražcích s hmotností přes 300 kg pro 

pružné bezpodkladnicové upevnění (například pražce B91S/1) a rozdělením pražců 

“u” s úklonem kolejnic 1:40. [3] 

Konstrukce TK je navržena jako BK. Osová vzdálenost kolejí v širé trati je 4,000 m; v 

odbočce pak 4,750 m. V projektu je navrženo ŠL tl. min. 350 mm pod pražcem. V 

místě zřizování antivibračních rohoží je ŠL tl. min. 400 mm pod pražcem (týká se 

pouze výhybny). Drážní stezky budou zřízeny pouze v úseku odbočky. Drážní stezka 

bude zřízena z kameniva fr. 4/16 mm v šířce 1,30 m a tloušťce 50 mm. Zapuštěné 

a polozapuštěné ŠL se zřídí v místech železničních přejezdů, mostů se ŠL, v případě 

potřeby krytí trativodů. [3] 

Na základě výsledku průzkumu ŠL je navrženo jeho čištění v úsecích, kde nedochází 

k sanaci železničního spodku sanační čističkou a v místech se sanací železničního 

spodku bude stávající ŠL odtěženo a bude provedena jeho recyklace. [3] 

Odtěžené ŠL po odstranění frakce 0/8 mm (bude uložena na skládce) bude 

předrceno na fr. 0/32 mm, která bude využita do podkladních vrstev a na násyp 

tělesa nástupišť. [3] 



 
68 

 

4.4.3 Konvenční metoda obnovy Velim – Poříčany 

4.4.3.1 Technologie prací úseku Velim – Poříčany 

V TÚ bylo navrženo snesení a pokládka železničního svršku pokladačem kolejových 

polí (například PKP, či UK25) s přemístěním po kolejích a uložením na demontážní 

základnu. [3] 

Spodní vrstva ŠL měla být ponechána v místě přístupových komunikací k umělým 

stavbám (propustky/mosty). V TÚ těžba části ŠL měla probíhat strojní čističkou, 

stejně tak jako čištění ŠL v úsecích bez sanace železničního spodku. Ve stanici 

Poříčany měla těžba probíhat konvenčně rypadly do přistavených silničních 

nákladních vozidel. [3] 

V lokalitách, kde byla navržena těžká sanace štěrkovými pilotami, měly být odtěženy 

podkladní vrstvy na úroveň založení roznášecí vrstvy. V rámci zřizování roznášecí 

vrstvy na štěrkových pilířích, samotných štěrkových pilířů a zřizování nové ZZVC 

v úrovni stávajícího tělesa mělo být pro podchycení provozované koleje nutné zřídit 

záporové pažení z profilů HEB, jež měly být realizovány zavibrováním v nočních 

výlukách provozu v ose os kolejí. Předvrtání a vibrování štěrkový pilot mělo probíhat 

za provozu po sousední koleji. Současně v sousední koleji měla být zrušena BK 

a vloženy kolejnicové propojky. [3] 

Snesené kolejnice z vyloučené koleje měly být použity pro pokládku nové koleje. 

Po dokončení obou TK, měly být v daném úseku vyměněny kolejnice a zřízena BK. 

Vytěžené ŠL mělo být z úseku Pečky – Poříčany a ze ŽST Poříčany použito do 

štěrkových pilot, případně do nástupišť. Zbylé nevyužitelné lože mělo být odvezeno 

na skládku. V místech těžké sanace měla být sousední provozovaná kolej pod 

ochranou záporového pažení a se zrušenou BK. [3] 

Jednotlivé TÚ, dle uvedené technologie prací, měly být realizovány v několika 

pracovních postupech: 

Stavební postup č.6 

– Zřízení odbočky Cerhenice a Tatce v koleji č. 1 i č.2. 

Počet dnů – 2 x (17 a 14) dnů. 

Stavební postup č.8 

– Zřízení mezistaničního úseku Velim – Cerhenice v koleji č.1, 

– zřízení mezistaničního úseku Tatce – Poříčany v koleji č.1. 
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Počet dnů – 50 dnů. 

Stavební postup č.10 

– Zřízení mezistaničního úseku Velim – Cerhenice v koleji č.2, 

– zřízení mezistaničního úseku Tatce – Poříčany v koleji č. 2. 

Počet dnů – 50 dnů. 

Stavební postup č.11 

– Zřízení mezistaničního úseku Cerhenice – Pečky v koleji č.1, 

– zřízení mezistaničního úseku Pečky – Tatce v koleji č.1. 

Počet dnů – 50 dnů. 

Stavební postup č.12 

– Zřízení mezistaničního úseku Cerhenice – Pečky v koleji č.1 (pokračuje), 

– Zřízení mezistaničního úseku Pečky – Tatce v koleji č.2. 

Počet dnů – 29 dnů. 

Stavební postup č.13 

– Zřízení mezistaničního úseku Cerhenice – Pečky v koleji č.2, 

– Zřízení mezistaničního úseku Pečky – Tatce v koleji č.2 (pokračuje). 

Počet dnů – 79 dnů. [3] 

4.4.4 Kontinuální metoda obnovy Velim – Poříčany 

4.4.4.1 Změny v projektu úseku Velim – Pečky 

V době zpracovávání této práce (rok 2021 a 2022) je vypracována změna projektu 

pouze v úseku Velim – Cerhenice a je tedy možné popsat pouze změny týkající se 

tohoto úseku. [3] 

Sanace železničního spodku i po změně projektu zahrnuje konstrukce pražcového 

podloží ZKPP a hlubinné sanační práce náspového tělesa. Při změně projektu jsou 

dodrženy požadavky předpisu SŽDC S4 – Železniční spodek (s účinností 

od 1. 10. 2008) pro V ≤ 160 km/h na zemní pláni E0pož = 30 MPa  a na pláni spodku 

Ee1pož = 50 MPa. V místech zřízení ZKPP je pak únosnost na pláni spodku 

EZKPP = 80 MPa. [3] 

Nově jsou navrženy tyto skladby pražcového podloží, dle lokálních požadavků trati: 
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0,50 m ŠD (fr. 0/63)+ geomříž + geotextilie + štěrkové vibrované pilíře  

V místech, kde byl násep založen na terénu tvořeném poddajnými zeminami 

a historicky se jednalo u území, kde se nacházela vodní plocha. Stěrkové vibrované 

pilíře jsou zřízovány ve třech řadách pod každou kolejí v trojúhelníkovém rastru (dvě 

řady odpovídají polohám kolejnicových pasů a jedna řada zajišťuje boční stabilitu 

zemního tělesa). Je uvažováno s předvrtáváním těchto pilot vrtákem d=0,50 m a 

jejich následným zaplněním vibrovaným kamenivem fr. 8/32 mm, či 4/45 mm. Piloty 

jsou vrtány z úrovně odtěženého ŠL v délce 3,5 m - 13 m. Po zřízení pilot je 

prováděno zřízení KPP jízdou obnovovacího vlaku. V rámci odtěžení podkladních 

vrstev a zeminy náspu jsou odstraňovány i nedohutněné hlavy pilot. Roznášecí 

platforma je složena z: (ŠD 0,30 m; geomříž; ŠD 0,20 m - recyklovaná; geomříž + 

geotextilie). Dále je v úsecích s navrženým strojním čištěním ŠL navržena souvislá 

obnova podkladních vrstev obnovovacím vlakem, zahrnující odstranění zbývající 

části ŠL a stávající konstrukční vrstvy. Vyzískané kamenivo je čištěno a nazpět 

uloženo na stávající zlepšenou zeminu zemní pláně, po které se pohybuje těžící 

řetěz. [3] 

0,20 m ŠD fr. 0/32 mm  

Maximální navržená tloušťka pokládané konstrukční vrstvy ŠD z recyklovaného 

kameniva realizovaná jízdou sanačního vlaku v úsecích bez snášení kolejového 

roštu. [3] 

Oproti metodě konvenční je postup realizace štěrkových vibrovaných pilot změněn 

minimálně, nicméně odlišuje se následná likvidace stávajícího KL a hlav pilot, které 

jsou odstraněny sanační linkou. Pokládka nových vrstev je následně taktéž 

prováděna sanační linkou. [3] 

4.4.4.2 Technologie prací úseku Velim – Pečky 

Nově je v TÚ navrženo snesení a pokládka železničního svršku pokladačem 

kolejových polí (např. PKP, UK25 apod.) s přemístěním po kolejích a uložením na 

montážní základnu, případně demontáž výhybek přímo na místě v kolejišti (pouze 

v místech kde je toto nutné – například výhybny, či lokality, kde je navržena těžká 

sanace štěrkovými pilotami, kde je nutné i částečné odtěžení ŠL). Dále je v úseku 

navržena kontinuální obnova podkladních vrstev obnovovacím vlakem, která 

zahrnuje i odtěžení zbývající část ŠL a stávající konstrukční vrstva. Vyzískané 
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kamenivo je vyčištěno a nazpět uloženo na stávající zlepšenou zeminu zemní pláně, 

po které se pohybuje těžící řetěz. [3] 

Jednotlivé TÚ, dle uvedené technologie prací, jsou realizovány v několika pracovních 

postupech: 

Stavební postup č.6 

– Zřízení odbočky Cerhenice a Tatce v koleji č. 1 i č.2, 

– zřízení mezistaničního úseku Velim – Cerhenice v koleji č.1, 

– zřízení mezistaničního úseku Velim – Cerhenice v koleji č.2. 

Počet dnů – 2 x (18 a 16) dnů. 

Stavební postup č.8-13 

Skupina A (probíhají souběžně) 

– Zřízení mezistaničního úseku Pečky – Tatce a Tatce –Poříčany v koleji č.1. 

Počet dnů nepřetržité výluky traťové koleje – 21 + 30 dnů. 

– Zřízení mezistaničního úseku Cerhenice – Pečky v koleji č.1. 

Počet dnů – 79 dnů. 

Skupina B (probíhají souběžně) 

– Zřízení mezistaničního úseku Pečky – Tatce a Tatce –Poříčany v koleji č. 2. 

Počet dnů nepřetržité výluky traťové koleje – 25 + 34 dnů. 

– Zřízení mezistaničního úseku Cerhenice – Pečky v koleji č.2. 

Počet dnů – 79 dnů. [3] 

4.5 Porovnání metod obnovy úseku Velim – Poříčany 

4.5.1 Časové porovnání metod obnovy na úseku Velim – Poříčany 

Z časových harmonogramů je zřejmé, že obnova železničního spodku a svršku v TÚ 

metodou trvá 320 dní. Obnova kontinuální metodou trvá 226 dní. Použitím 

kontinuální metody obnovy je možné ušetřit 94 dní nepřetržité výluky. [3] 

4.5.2 Porovnání výkazu materiálů a finančních nákladů na úseku Velim – 

Poříčany 

V současné době není vypracováno celkové finanční posouzení stavby Velim –

Poříčany a porovnání výkazu výměr materiálu pro jednotlivé metody. Z tohoto 

důvodu není možné stanovit porovnání cen výstavby v závislosti na pronájmu strojů 

a sanačních linek. [3] 
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4.6 Fotografie z realizace stavby Velim – Poříčany, BC 

V průběhu realizace je používána speciální sanační linka PM 1000 URM, nicméně 

v rámci stavby je použita řada specializované železniční mechanizace. Výměna 

pražců s kolejnic v úseku Velim – Cerhenice byla realizována strojem SMD 80. 

Ukázka z realizace strojem SMD 80 je na obr. 51. [3] 

obr. 51: Stroj SMD 80 [foto autora] 

Ve stanici Tatce proběhla pokládka pražců a kolejnic strojem SUZ 350. V této stanici 

totiž nedošlo pojezdem stroje PM 1000 URM k obnově železničního spodku a úsek 

byl rekonstruován konvenční metodou. Ukázka realizace strojem SUZ 350 je na obr. 

52. [3] 

obr. 52: Stroj SUZ 350 [foto autora] 

Trhání kolejových polí v Poříčanech na zhlaví Pečky bylo realizováno kolejovým 

jeřábem Gottwald GS 100.06T. Ukázka realizace kolejovým jeřábem je na 

obr. 53. [3] 
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obr. 53: Kolejový jeřáb Gottwald GS 100.06T [foto autora] 

Štěrkové pilíře v úsecích trati s těžkou sanací byli realizovány dvojící vrtných 

souprav. První souprava byla použita na předvrtání otvoru piloty a druhá na její 

samotné zhotovení. Vrtné soupravy jsou na obr. 54. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 54: Předvrtávací souprava (vlevo) a zhotovovací souprava (vpravo) [foto autora] 



 
74 

 

Unikátním strojem, který byl během výstavby využit, byl kolejový jeřáb Kirow 1200, 

který je specifický svou kloubovou konstrukcí a tudíž nezasahuje do průjezdného 

průřezu vedlejší traťové koleje i když manipuluje s břemeny mimo svou osu koleje. 

Ukázka z realizace kolejovým jeřábem je na obr. 55. [3] 

obr. 55: Kolejový jeřáb Kirow 1200 [foto autora] 
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5. Návrh obnovy trati v úseku Plzeň – Nýřany 

Návrh obnovy trati v této kapitole se skládá ze dvou částí. První se věnuje popisu 

stávajícího stavu a projekčnímu návrhu rekonstrukce. Podkapitoly 5.1 - 5.5. čerpají z 

projektu zpracováného firmou Metroprojekt Praha a.s. v rámci projektové 

dokumentace pro územní rozhodnutí Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. 

hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo). Na základě 

tohoto projektu je následně zpracována druhá část kapitoly. [4] 

Druhá část kapitoly zahrnuje praktickou část diplomové práce a přínos autora 

diplomové práce. V podkapitolách 5.6 - 5.9 je zpracována technologie obnovy TÚ a 

zahrnuje dva harmonogramy prací. Jeden pro konvenční a jeden pro kontinuální 

metodu obnovy, které jsou následně vyhodnoceny a porovnány mezi sebou a je 

z nich doporučena varianta pro tento TÚ. Zároveň je zde provedeno porovnání se 

stavbou Velim – Poříčany. [3] 

5.1 Popis úseku 

Rekonstrukce se zabývá návrhem obnovy železničního svršku a spodku na 

jednokolejné neelektrifikované trati č. 180 v délce 7,547 km. Obnovovaná železniční 

trať je umístěna v lokalitě Plzeň-sever. Začátek rekonstruovaného úseku je v km 

108,530 (dle stávajícího staničení v km 114,582), kde navazuje na I. fázi 

rekonstrukce této trati (odbočka Nová hospoda) a končí před prvním bodem výhybky 

ŽST Nýřany v km 116,077 (dle stávajícího staničení v km 122,127). Traťová rychlost 

stávajícího úseku je 80 km/h - 100 km/h a po rekonstrukci bude zvýšena na 

100 km/h - 125 km/h. Umístění rekonstruovaného úseku je na obr. 56. [4] 

obr. 56: TÚ Plzeň – Nýřany [24] 
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5.2 Směrové poměry 

Směrové řešení, dle projektu firmy Metroprojekt Praha a.s., je přizpůsobeno 

stávajícímu zemnímu tělesu. K výrazným posunům dochází pouze v obci Tlučná v 

km 114,360 – 114,700, kde je směrovou úpravou až o 1,8 m zvýšena rychlost na 

V = 120 km/h. Minimální poloměr směrového oblouku je v úseku R = 720 m a 

v úseku je celkem 9 směrových oblouků. Jejich parametry se nacházejí v Tab. 7. [4]  

tab. 7:  Seznam směrových oblouků na trati Plzeň – Nýřany [4]  

Body oblouku Poloměr 
(m) 

Délka 
oblouku (m) 

Délka 
přechodnice (m) 

Nedostatek 
převýšení (mm) Oblouk Bod Staničení (km) 

1 

ZP 108,776 781 

5000 189,066 50 37 
ZO 108,826 781 

KO 109,015 847 

KP 109,065 847 

2 

ZP 109,770 976 

1515 287,058 100 54 
ZO 109,870 976 

KO 110,158 034 

KP 110,258 034 

3 
ZO 110,258 034 

5000 150,274 - 37 
KO 110,408 308 

4 
ZO 110,741 104 

12000     72,318 - 16 
KO 110,813 422 

5 

ZP 111,636 733 

960 165,894 120 82 
ZO 111,756 733 

KO 111,922 627 

KP 112,042 627 

6 
ZO 111,922 628 

900 157,293 112 94 
KO 112,079 921 

7 

ZP 112,233 131 

720   95,683 138 94 
ZO 112,371 131 

KO 112,466 814 

KP 112,604 814 

8 

ZP 113,065 593 

1870 502,082 66 36 
ZO 113,131 593 

KO 113,633 675 

KP 113,699 675 

9 

ZP 114,266 746 

870 254,689 104 96 
ZO 114,370 746 

KO 114,625 435 

KP 114,729 435 



 
77 

 

5.3 Sklonové poměry 

Výškové řešení je, dle projektu firmy Metroprojekt Praha a.s., co nejvíce 

přizpůsobeno sklonovým poměrům na stávající trati. Výjimkou jsou úseky, kde je 

niveleta koleje navýšena ve vztahu k jiným objektům. [4] 

V km 111,820 - 112,539 dochází k výraznému navýšení nivelety až o 1,50 m pro 

potřeby podjezdné výšky pod mostem (ev. km 118,094) pro stávající pozemní 

komunikaci. [4] 

5.4 Umělé stavby 

V úseku je šest mostů, které jsou v tab. 8. Devět propustků, které jsou v tab. 9. Pět 

železničních přejezdů, které jsou v tab. 10. Jedna zastávka, jedna ŽST a jedna 

opěrná zeď, která je součástí mostu v km 112,045. [4] 

tab. 8:  Seznam mostů na trati Plzeň – Nýřany [4] 

Mosty 

Staničení (km) Způsob rekonstrukce 

109,152 demolice a výstavba nového 

110,469 sanace stávajícího 

111,179 demolice a výstavba nového 

112,045  demolice a výstavba nového 

115,400  rekonstrukce stávajícího 

115,983  výstavba nového, místo stávajícího přejezdu 

 

tab. 9:  Seznam propustků na trati Plzeň – Nýřany [4] 

Mosty 

Staničení (km) Způsob rekonstrukce 

108,704 demolice a výstavba nového 

109,922 demolice a výstavba nového 

111,832 demolice a výstavba nového 

112,545 demolice a výstavba nového 

113,145 demolice a výstavba nového 

113,630 demolice a výstavba nového 

114,284 demolice a výstavba nového 

114,470 demolice a výstavba nového 

114,600 demolice a výstavba nového 
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tab. 10:  Seznam přejezdů na trati Plzeň – Nýřany [4] 

Mosty 

Staničení (km) Způsob rekonstrukce 

111,806 rekonstrukce 

114,541 rekonstrukce 

114,580 rekonstrukce 

115,983 zrušení 

 

ŽST Vejprnice začíná v km 110,592 a končí v km 111,627. Zastávka Tlučná je 

v novém stavu projektována se začátkem v km 114,628 o délce 170 m (stávající stav 

má začátek v km 114,316 a délka zastávky je 223 m.). V návaznosti na mostní objekt 

v km 112,045 je realizována opěrná zeď po obou stranách zemního tělesa v km 

112,045 v dl. 46 + 68 m (vpravo) a 94 + 64 m (vlevo). [4] 

5.5 Návrh rekonstrukce 

Uvedený návrh rekonstrukce je zpracován na základě projektu Modernizace trati 

Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – 

Chotěšov (mimo). [4] 

5.5.1 Železniční svršek 

V hlavní koleji (kolej č. 1) je navržen nový rošt z kolejnic tvaru 60E2 z dlouhých 

kolejnicových pasů svařených do bezstykové koleje na příčných betonových pražcích 

s bezpodkladnicovým pružným upevněním, rozdělení pražců „u”. [4] 

Ve staničních dopravních kolejích je navržen nový rošt z kolejnic tvaru 49 E1 z 

dlouhých kolejnicových pasů svařených do bezstykové koleje na příčných 

betonových pražcích s bezpodkladnicovým pružným upevněním, rozdělení pražců 

„u”. [4] 

Ve staničních manipulačních kolejích a kolejích vlečkových je navržen nový rošt z 

kolejnic tvaru 49E1, stykovaná kolej na příčných betonových pražcích 

s bezpodkladnicovým pružným upevněním, rozdělení pražců „c”. [4] 

Pod celopryžovými konstrukcemi úrovňových přejezdů budou z důvodu zvýšení 

životnosti upevňovacích součástí kolejnic použita upevňovadla s antikorozní 

ochranou. [4] 
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Výhybky vkládané do hlavní koleje budou tvaru UIC60 2. generace uložené na 

betonových pražcích se žlabovým pražcem. Výhybky vkládané do ostatních 

dopravních kolejích jsou navrženy nové tvaru S49 2. generace uloženy na 

betonových pražcích. [4] 

Kolejové lože je navrženo z nového materiálu - z přírodního drceného, hrubého, 

hutného kameniva frakce 31,5/63 mm. Tloušťka kolejového lože je navržena, 

v souladu s předpisem SŽDC S3, v hlavních a v dopravních kolejích na betonových 

pražcích 350 mm pod spodní ložnou plochou pražce. U ostatních staničních kolejí 

a ve vlečkových kolejích je navržena tloušťka ŠL 300 mm pod spodní ložnou plochou 

pražce. [4] 

Stávající ŠL bude odtěžováno pouze v úsecích, kde bude zřizována nová kolej. V 

opuštěných prostorech a v prostoru nového nástupiště není nutné odtěžovat stávající 

ŠL. Po sneseném kolejovém roštu v těchto úsecích bude provedeno urovnání 

povrchu bez zhutnění. [4] 

Při provádění prací na železničním svršku se předpokládá, že po odtěžení 

stávajícího ŠL a jeho následné recyklaci bude materiál využit z 40 % do podkladních 

vrstev a 60 % materiálu bude určeno do odpadu. [4] 

Z rozsahu rekonstrukce vyplývá i rozsah demoličních prací. Původní kolejový rošt 

(i v opuštěných úsecích) a výhybky budou sneseny a odvezeny na mezideponii. 

O dalším využití tohoto materiálu bude rozhodnuto na základě skutečného stavu. [4] 

V místech předpokládaného pravidelného stání hnacích vozidel, kde zejména u 

motorové trakce dochází k úkapům či drobným únikům do ŠL, bude na ŠL vložena 

sorpční textilií. [4] 

5.5.2 Železniční spodek 

V TÚ zůstává modernizovaná trasa převážně na stávajícím zemním tělese. K 

výrazným směrovým posunům dochází pouze v prostoru obce Tlučná a to až o 1,8 m 

v km 114,360 – 114,700 z důvodu zvýšení traťové rychlosti a výškovým posunům až 

2,9 m za žst. Vejprnice v km 111,820 - 112,539 z důvodu podjezdné výšky mostní 

konstrukce v daném místě. Nové zemní těleso náspu bude taktéž zbudováno v km 

113,150 – 113,260 (dle stávajícího staničení v km 119,205 - 119,310), kde byly 

správcem evidovány časté poruchy GPK, které byly způsobeny nevhodným typem 

zeminy, ze kterého je těleso zbudováno (jemnozrnné navážky). Z tohoto důvodu 
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dojde ke kompletnímu odtěžení drážního tělesa, včetně demolice pravostranné 

opěrné zdi a výstavba nového drážního násypu. [4] 

Výchozím podkladem pro návrh skladby konstrukčních vrstev pražcového podloží a 

jejich nadimenzování byl geotechnický průzkum „Modernizace trati Plzeň – 

Domažlice – st.hranice SRN, 2.stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov 

(mimo)“ z listopadu 2017. [4] 

Geotechnický průzkum, dle projektové dokumentace: 

Traťový úsek Plzeň–Vejprnice, kolej č. 1 

Štěrkové lože: Mocnost lože kolísá v rozmezí 0,50 m - 1,00 m, svrchu je čisté až 

slabě zanesené, v hlubších partiích silně znečištěné až zcela zanesené. 

Konstrukční vrstvy: Konstrukční vrstvy byly zastiženy v provedených sondách a tvoří 

je středně ulehlé až ulehlé štěrkovité a písčité zeminy třídy G3Y - G5Y a S3Y - S5Y 

a dosahují mocnosti 0,05 m - 0,45 m. 

Zemní pláň: Stávající zemní pláň tvoří převážně písčité a štěrkovité středně ulehlé až 

ulehlé zeminy (S3YS5Y, G3Y - G5Y), lokálně zeminy jemnozrnné (F6, F2Y) tuhé až 

pevné konzistence a horniny předkvartérního podkladu třídy R5-R4. 

Vodní režim: Vodní režim zemní pláně je převážně příznivý. V místech, kde byly 

dokumentovány jemnozrnné zeminy tuhé konzistence, je vodní režim nepříznivý. 

Hladina podzemní vody nebyla průzkumem zastižena. [4] 

Žst. Vejprnice, kolej č. 1, 2 a 3 

Štěrkové lože: Mocnost lože kolísá v rozmezí 0,45 m - 0,85 m, svrchu je většinou 

čisté až slabě zanesené, v hlubších partiích silně znečištěné až zcela zanesené. 

Konstrukční vrstvy: Konstrukční vrstvy byly zastiženy v kopaných sondách 

provedených v koleji č. 3 a jsou tvořeny škvárou charakteru středně ulehlých písků 

(S4Y-S5Y) a dosahují mocnosti 0,05 m - 0,35 m. 

Zemní pláň: Stávající zemní pláň je, vzhledem k pestrým geomorfologickým 

poměrům v zájmové oblasti, převážně tvořena heterogenními zemními materiály: 

horniny předkvartérního podkladu (pískovce) třídy R5-R4, R5 a R6, středně ulehlé 

písky (S3, resp. S3Y), jemnozrnné zeminy (F6, F4Y) tuhé konzistence a škvára 

charakteru středně ulehlých písků (S3Y-S4Y). 

Vodní režim: Vodní režim zemní pláně je převážně příznivý. V místech, kde byly 

dokumentovány jemnozrnné zeminy tuhé konzistence, je vodní režim nepříznivý. 
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Hladina podzemní vody nebyla průzkumem zastižena, pouze v jedné sondě byly 

ověřeny slabé přítoky vody ze ŠL (117,275/3). [4] 

Traťový úsek Vejprnice – Nýřany, kolej č. 1 

Štěrkové lože: Mocnost lože kolísá v rozmezí 0,55 m - 1,10 m, svrchu je čisté až 

slabě zanesené, v hlubších partiích silně znečištěné až zcela zanesené. 

Konstrukční vrstvy: Konstrukční vrstvy byly zastiženy v kopaných sondách a  jsou 

tvořeny převážně ulehlými štěrkovitými zeminami (G3Y-G4Y), méně pak ulehlými 

písčitými zeminami (S3YS5Y), středně ulehlou škvárou, popř. kamenitou sypaninou, 

mocnost konstrukčních vrstev dosahuje cca 0,05 m - 0,35 m. 

Zemní pláň: Stávající zemní pláň tvoří převážně středně ulehlé až ulehlé hrubozrnné 

zeminy (S3Y-S5Y, G3Y) a zeminy jemnozrnné (F4, F6, F6Y) převážně tuhé, 

ojediněle pevné konzistence, v omezené míře, v zářezech stávající trati, byly 

dokumentovány horniny předkvartérního podkladu (pískovce) třídy R5-R4, R5 a R5-

R6. 

Vodní režim: Vodní režim zemní pláně je převážně příznivý, lokálně, v místech 

výskytu jemnozrnných zemin, je pak nepříznivý. Hladina podzemní vody nebyla 

průzkumem zastižena, pouze ve dvou sondách byly zjištěny průsaky vody ze ŠL 

(119,300/1 a 122,300/1). [4] 

Návrh konstrukčních vrstev, dle projektové dokumentace: 

Návrh konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku byl proveden dle předpisu 

SŽDC S4 – Železniční spodek (s účinností od 1. 10. 2008). Návrhová rychlost v 

optimalizovaném úseku je pro všechny soupravy do 140 km/h. Dle předpisu SŽDC 

S4, jsou pro hlavní traťové a hlavní staniční koleje na tratích celostátních pro rychlost 

120 km/hod ≤ V ≤ 160 km/hod navrženy minimální hodnoty modulu přetvárnosti na 

zemní pláni 30 MPa a na pláni tělesa železničního spodku hodnoty 50 MPa. Pro 

předjízdné koleje ve stanicích na tratích celostátních jsou navrženy minimální 

hodnoty modulu přetvárnosti na zemní pláni 20 MPa a na pláni tělesa železničního 

spodku hodnoty 40 MPa. Pro ostatní staniční koleje ve stanicích na tratích 

celostátních jsou navrženy minimální hodnoty modulu přetvárnosti na zemní pláni 

15 MPa a na PTŽS hodnoty 30 MPa. Pro zesílené konstrukce pražcového podloží na 

mostech, propustcích a přejezdech stanoví předpis SŽDC S4 na PTŽS hodnoty:  

– 80 MPa při modulu přetvárnosti 50 MPa na PTŽS v okolní trase,  
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– 60 MPa při modulu přetvárnosti 40 MPa na PTŽS v okolní trase,  

– 50 MPa při modulu přetvárnosti 30 MPa na PTŽS v okolní trase. 

Index mrazu je Imn = 450 °C.den. Třída zatížení je D4 UIC. Hloubka promrzání je Hpr 

= 0,045 √Imn = 0,95 m. [4] 

Vstupním parametrem návrhu pražcového podloží byl modul přetvárnosti zemní 

pláně, zjištěný zatěžovací zkouškou v rámci geotechnického průzkumu. V úsecích, 

kde nebyly provedeny zatěžovací zkoušky, byl modul přetvárnosti zemní pláně jako 

vstupní parametr pro výpočet stanoven odhadem dle makroskopického popisu 

zastižených zemin. Navržené konstrukční uspořádání vrstev pražcového podloží 

bude únosné za předpokladu, že budou dodrženy všechny vstupní parametry. V 

případě jejich nedodržení je nutno např. uvažovat se zvýšením konstrukce 

pražcového podloží, aby byla dosažena únosnost resp. ochrana proti promrzání. [4] 

Dle výsledků geotechnických průzkumů jsou navrženy následující typy konstrukce 

pražcového podloží:  

– v úsecích s únosností zemní pláně Eor < 30 MPa zlepšení zeminy zemní pláně 

směsným pojivem (vápno + cement) v tl. 0,45 m po zhutnění (záběr frézy 0,5 m) 

s podkladní vrstvou ze štěrkodrti fr. 0-32 mm tl. 0,35 m. Konstrukce typu 6.1. 

– v úsecích s únosností zemní pláně Eor ≥ 30 MPa podkladní vrstva - štěrkodrť 

fr.0/32 mm, na zemní pláni separační geotextilie. Konstrukce typu 3.1. 

– v manipulačních a vlečkových kolejích s únosností zemní pláně Eor < 15 MPa 

mechanické zlepšení zeminy zemní pláně v tl. 0,35 m po zhutnění s podkladní 

vrstvou ze štěrkodrti fr.0/32 mm tl. 0,20 m. Konstrukce typu 6.2. 

U ZKPP v místech mostů, propustků a přejezdů je navržen jeden typ konstrukce:  

– ze stmelených vrstev - cementová stabilizace štěrkodrti (dovoz z centra) s 

podkladní vrstvou - štěrkodrť fr.0-32 mm. Návrh skladeb v jednotlivých úsecích je 

v tab. 11. [4] 

 



 
 

 

 

tab. 11: Navržené skladby železničního spodku Plzeň – Nýřany [4] 



 
 

5.6 Návrh technologie práce obnovy trati 

Výstupem této kapitoly jsou vypracované harmonogramy obnovy s jednotlivými 

pracovními postupy a nacházejí se v Příloze 7: Harmonogram konvenční metody a v 

Příloze 8: Harmonogram kontinuální metody.  

Výluka koleje bude zavedena jako nepřetržitá s délkou pracovních směn 12 h. 

Technologie práce nezahrnuje rekonstrukci ŽST Vejprnice a problematiku 

zabezpečovacího zařízení. Problematika ŽST Vejprnice byla vypuštěna na základě 

doporučení nevyužívat technologii kontinuální obnovy ve stanici. Použití kontinuální 

metody obnovy ve stanici generuje velké množství kolizí sanačního stroje 

s odvodněním, inženýrskými sítěmi a dalšími překážkami a je tudíž nevhodná. ŽST 

by byla v obou případech rekonstruována konvenčně a pro srovnání harmonogramů 

a vybrání vhodnější metody obnovy TÚ je tudíž bezpředmětná. Problematika 

zabezpečovacího zařízení byla vypuštěna na základě zaměření autora diplomové 

práce na studijní program Stavební inženýrství. [13] 

5.6.1  Přípravné práce 

Před započetím prací ve výluce je nutné provést přípravné práce zahrnující 

především: 

– zřízení přístupových cest (jsou-li nutné), 

– zřídit zařízení staveniště s přilehlými deponiemi nového a vyzískaného materiálu, 

tyto plochy budou umístěny v ŽST Vejprnice u VB na přilehlých manipulačních a 

skladovacích plochách (v případě nedostatečného prostoru je možné využít i plochy 

v prostoru ŽST Nýřany, kde stavba bude navazovat na další etapu výstavby). Plochy 

určené pro skladování materiálu i výzisku musí splňovat předpisy příslušných 

materiálů, především pak předpis SŽ S3, S3/1, Technické kvalitativní podmínky 

staveb státních drah kap. 3 a 7. Tyto předpisy definují způsob skladování 

jednotlivých materiálů, jako je například maximální výška hromady uskladněného 

materiálu, typ povrchu, na kterém je materiál uskladněn a jeho odvodnění, opatření 

zamezující kontaminaci s ostatními materiály. Vyzískaný materiál určený k likvidaci 

bude primárně odvážen rovnou na skládku. Taktéž se zřídí drobné deponie a 

zařízení stavenišť v oblasti dlouhotrvající výstavby velkých umělých staveb 

(mostů), [8], [11], [12] 

– kacení/ odstranění vegetace, 
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– úpravy svahů, 

– výstavba odvodnění a umělých staveb nevyžadující nepřetržitou výluku, 

– zřízení přeložek inženýrských sítí (jsou-li nutné). [14] 

Všechny tyto činnosti budou provedeny před zahájením nepřetržité výluky TÚ a 

nejsou tudíž součástí vypracovaných harmonogramů, které zahrnují pouze časové 

rozmezí určené pro nepřetržitou výluku koleje. 

5.6.2 Technologie práce ve variantě obnovy trati konvenční metodou 

Podrobný harmonogram prací prováděných cyklickou metodou se nachází 

v Příloze 7: Harmonogram konvenční metody. Dle tohoto harmonogramu bude 

rekonstrukce v rámci nepřetržité výluky zahájena navezením potřebného materiálu 

do těžko přístupných částí TÚ, demontáží přejezdů a nástupišť a rozvezením 

podvozků vzor 53 pro snesená kolejová pole. Poté proběhne odtěžením kolejového 

lože strojní čističkou (SČ 600) a snesením kolejových polí specializovanou železniční 

technikou (PKP 25/20). 

Následně začnou probíhat jednotlivé rekonstrukce umělých staveb (včetně zřízení 

ZKPP). Během této výstavby bude upraveno v požadovaných úsecích zemní těleso 

(nový násep, rozšíření náspu, zvýšení nivelety). Taktéž začne výstavba příkopových 

zídek a trativodů (včetně případné demolice starých příkopových zídek). 

Dle možností zřízení přístupů na zemní těleso (vysoký násep, hustá zástavba, blízká 

vodoteč) začne rekonstrukce železničního spodku během, či až po ukončení 

výstavby umělých staveb. 

Rekonstrukce železničního spodku započne odtěžením konstrukčních vrstev silniční 

mechanizací (rypadlo, nákladní automobily) na úroveň zemní pláně. Před její 

úpravou proběhne v určených úsecích zřízení ZZVC (zemní fréza, cisterna/nákladní 

automobil). Po její úpravě (grejdr, válec) proběhne pokládka konstrukčních vrstev 

železničního spodku (rypadlo, nákladní automobily) a jejich úprava (grejdr, válec) ve 

dvou vrstvách. Toto opatření by mělo zamezit pojíždění zemní pláně a PTŽS silniční 

mechanizací a zabezpečit dostatečné zhutnění a rovinatost konstrukčních vrstev. 

Po skončení prací na železničním spodku proběhne pokládka první vrstvy kolejového 

lože (nákladní automobily) a jeho úprava (grejdr, válec), po níž dojde k pokládce 

nových kolejových polí speciální železniční technikou (PKP 25/20). Ty budou 

následně zaštěrkovány (vagóny FACCPP) a podbity (ASP 08-16). Následně 
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proběhne úprava pluhem (SSP 2005 SW), další zaštěrkování (vagóny FACCPP) a 

podbití do APK (ASP 08-16). 

Na základě výstupů z měření APK proběhne zřízení BK (APT 1500 RL), 

doštěrkování (vagóny SA), úprava tvaru kolejového lože (SSP 2005 SW) a 

stabilizace (DGS 90 N). Na závěr dojde k zpětné montáži přejezdů a nástupiště. [5], 

[25] 

Soupis mechanizace, která je použita v průběhu obnovy TÚ v rámci konvenční 

metody obnovy, včetně délky trvání jednotlivých pracovních činností, je uvedena v 

 tab. 12. [4]  



 
 

tab. 12: Soupis mechanizace – konvenční obnova 



 
 

5.6.3 Technologie práce ve variantě obnovy kontinuální metodou 

Výběr mechanizace 

Hlavní částí návrhu technologie práce ve variantě kontinuální metodou zahrnuje 

zvolení vhodné sanační linky. Výběr vychází především ze 

zastižených geotechnických parametrů úseku, které jsou uvedeny v tab. 13. 

Podrobný geotechnický profil TÚ se nachází v Příloze 9: Geotechnický profil Plzeň –

 Nýřany. [4] 

tab. 13: Modul přetvárnosti stávající ZP dle úseků a návrh konstrukční vrstvy 

E0R (MPa) Délka úseku (m) Návrh 1 Návrh 2 

<6,8 300 nový násyp nový násyp 

9,8-11,6 300 65 cm ŠD* 20 cm recyklátu + 35 cm ŠD* 

11,8 100 55 cm ŠD* 20 cm recyklátu + 35 cm ŠD* 

13,2 100 55 cm ŠD* 20 cm recyklátu + 30 cm ŠD* 

13,5 100 55 cm ŠD* 20 cm recyklátu + 30 cm ŠD* 

13,7 100 55 cm ŠD* 20 cm recyklátu + 30 cm ŠD* 

>14,3 6547 50 cm ŠD* 20 cm recyklátu + 30 cm ŠD* 

*ŠD = ŠD 0/32 kv 
   Dle geotechnický parametrů lze provést porovnání vhodnosti jednotlivých sanační 

linek, které je uvedeno v tab. 14. 

tab. 14:  Posouzení strojů kontinuální obnovy 

Stroj Návrh Rychlost Celkem dnů Poznámka 

PM 1000 URM O.K. = E0R>9,8 MPa 120 m/h   5,5 
 

PM 200 2R O.K. = E0R>14,3 MPa 110 m/h   5,9 
 

RPM 2002 O.K. = E0R>14,3 MPa 110 m/h   5,9 
 

AHM 800 R O.K. = E0R>14,3 MPa 110 m/h   5,9 pokládka roštu na pláň 

PM 200-1BR/C O.K. = E0R>14,3 MPa 40 m/h 14,5 
 

 

Na základě geotechnický parametrů, rychlosti práce a způsobu práce, byla vybrána 

sanační linka PM 1000 URM. V případě její nedostupnosti v průběhu realizace by 

bylo možné využít i linky PM 200 2R, či RPM 2002, ovšem při jejich použití by bylo 

nutné vyřešit lokální úseky tratě, kde jsou stávající hodnoty zemní pláně 

E0R < 14,3 MPa, a to buď využitím konvenční metody pro předpřipravení tohoto 

úseku, či zvolení jiného materiálu konstrukčních vrstev jako je například minerální 

směs (E = 80 MPa) a v tom případě vyhoví tyto stroje ve všech úsecích 
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s E0R > 11,8 MPa. Nebo ŠD frakce 0/63 (E = 100 MPa) a v tom případě vyhoví tyto 

stroje ve všech úsecích s E0R > 9,8 MPa. [4], [10] 

Průběh rekonstrukce 

Podrobný harmonogram prací prováděných cyklickou metodou se nachází 

v Příloze 8: Harmonogram kontinuální metody. Dle tohoto harmonogramu bude 

rekonstrukce v rámci nepřetržité výluky zahájena navezením potřebného materiálu 

do těžko přístupných částí TÚ, demontáží přejezdů a nástupišť a prací strojní 

podbíječky (ASP 08-16) s cílem posunout osu koleje v místě realizace příkopových 

zídek. 

Následně začnou probíhat jednotlivé rekonstrukce umělých staveb (včetně zřízení 

ZKPP, demontáže a zpětné montáže železničního svršku a kolejového lože). Během 

této výstavby bude upraveno v požadovaných úsecích zemní těleso, dojde 

k vytvoření nového náspu, rozšíření stávajícího náspu a zvýšení nivelety nad jedním 

umělým objektem (včetně demontáže a zpětné montáže železničního svršku a 

kolejového lože). Taktéž začne výstavba příkopových zídek a trativodů (včetně 

případné demolice starých příkopových zídek). 

Rekonstrukce železničního spodku v daném úseku bude zahájena po celkové 

obnově všech umělých staveb, jejichž výstavba bude trvat 12 až 13 týdnů. A to 

především z důvodu využité technologie, jejíž použití vyžaduje souvislý kolejový rošt. 

Rekonstrukce bude zahrnovat pojezd speciální sanační linky (PM 1000 URM), která 

svým pojezdem kompletně obnoví konstrukční vrstvy železničního spodku a 

kolejového lože. Kolize sanační linky s propustky se nepředpokládají, vzhledem 

k jejich nové konstrukci v dřívější fázi rekonstrukce. Kolize s mosty budou řešeny 

v podobě opatření zahrnující vykopání druhého a třetího těžícího řetězu sanační linky 

před překážkou (první těžící řetěz bude ponechán, jelikož všechny navržené 

konstrukce jsou navrženy s průběžným kolejovým ložem), s výjimkou ŽST Vejprnice, 

před kterou dojde k vykopání všech těžících řetězů. A proběhne směrová úprava osy 

koleje v km 114,500 v návaznosti na rozšíření tělesa násypu (ASP 08-16). 

Následně proběhne příprava na výměnu kolejového roštu formou navezení nových 

kolejnic délky 125 m (PORA 3500, vagóny Res-z). Poté proběhne pojezd speciální 

linky (SMB 80), která svým pojezdem vymění staré kolejnice a pražce za nové. Po 

výměně budou staré kolejnice svezeny na deponii (PORA 3500, vagóny Res-z). 
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Následně proběhne zaštěrkování (vagóny FACCPP) a podbití do APK (ASP 08-16). 

Na základě výstupů z měření APK proběhne zřízení BK (APT 1500 RL), 

doštěrkování (vagóny SA), úprava tvaru kolejového lože (SSP 2005 SW) a 

stabilizace (DGS 90 N). Na závěr dojde k zpětné montáži přejezdů a nástupiště. [5], 

[25] 

Soupis mechanizace, která je použita v průběhu obnovy TÚ v rámci kontinuální 

metody obnovy, včetně délky trvání jednotlivých pracovních činností, je uvedena v 

 tab. 12. [4]  

Změna projektu 

Z důvodu urychlení prací a přizpůsobení použité technologii sanačního stroje 

PM 1000 URM bude konstrukční vrstva v celém úseku sjednocena na vrstvy 

recyklované ŠD-0/32kv, tl. 200 mm a ŠD-0/32kv, tl. 350 mm s geotextilií. 

Posouzení dle předpisu S4 SŽ (s účinností od 1.1.2021): [10], [26] 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

 

 

 

 

Vrstva recyklované ŠD-0/32 kv:  

Emat = 70 MPa; Ee,0 = 9,8 MPa; h1 = 0,2 m 

k1,1 = 0,14; k2,1 = 0,667 

Ee,1 = 23,28 MPa 

Vrstva ŠD-0/32 kv: 

Emat = 70 MPa; Ee,1 = 23,28 MPa; h2 = 0,35 m 

k1,2 = 0,333; k2,2 = 1,167 

Ee,2 = 50,0 MPa => VYHOVÍ 



 
 

tab.12: Soupis mechanizace – kontinuální obnova



 
 

5.7 Porovnání variant 

5.7.1 Časové porovnání 

Z vypracovaných harmonogramů je zřejmé, že obnova železničního spodku a svršku 

na daném úseku konvenční metodou trvá 126 dní a splňuje požadavky projektu 

(plánovaná délka výluky je navržena na 126 dní). Obnova železničního spodku a 

svršku na daném úseku kontinuální metodou trvá 114 dní. Použitím kontinuální 

metody obnovy je možné ušetřit 12 dní nepřetržité výluky. [4] 

5.7.2 Porovnání výkazu materiálů 

Původní projekt od firmy Metroprojekt Praha a.s. zahrnuje konstrukční vrstvy ŠD-

0/32kv tl. 0,30 m, nebo vrstvu ŠD-0/32kv tl. 0,35 m s vrstvou ZZVC tl. 0,45 m ve 

vybraných úsecích. [4] 

Dle upraveného návrhu pro kontinuální obnovu je navržena jednotná konstrukční 

vrstva  ŠD-0/32kv tl. 0,35 m z nového materiálu a ŠD-0/32kv tl. 0,20 m 

z recyklovaného materiálu. Množství použitého nového materiálu je v tab. 13.  

tab. 13:  Množství nového materiálu [4] 

Konvenční varianta 

Materiál Výpočet (plocha*tloušťka) Množství (m3) 

ŠD-0/32kv tl. 0,30 m (9 552 + 4 992 +11 160) * 0,3 7 711,2 

ŠD-0/32kv tl. 0,35 m (2 508 + 9 300 + 15 540) * 0,35 9 571,8 

ZZVC tl. 0,45 m (2 508 + 9 300 + 15 540) * 0,45 12 306,6 

Kontinuální varianta 

Materiál Výpočet (plocha*tloušťka) Množství (m3) 

ŠD-0/32kv tl. 0,35 m (9 552 + 4 992 + 11 160 + 2 508 + 9 300 + 15 540) * 0,35 18 568,2 

výzisk ŠD-0/32 tl.0,2 m (9 552 + 4 992 + 11 160 + 2 508 + 9 300 + 15 540) * 0,20 10 610,4 

 

Z předchozí tabulky je zřejmé, že spotřeba ŠD-0/32kv je v kontinuální variantě je 

18 568,2 m3 což je o 1 285 m3 více (o 7,4 %) než v konvenční variantě a přibude 

položka vyzískané ŠD-0/32kv v objemu 10 610,4 m3, ovšem dojde k vyloučení ZZVC 

v  rozsahu 12 306,6 m3. [4] 

Původní projekt uvažuje s recyklací stávajícího kolejové lože, což proces obnovy 

sanační linkou, taktéž umožňuje. Ve všech variantách bude nové kolejové lože směs 
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nového a recyklovaného kameniva v součtu 4 817 m3, 2 402 m3 a 11 268 m3, což je 

celkem 18 487 m3. [4] 

5.7.3 Porovnání finančních nákladů 

Materiál 

Uvažovaná cena dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) pro 

„Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ze štěrkodrti nové“ je 1 210 Kč 

za m3. Cena pro „Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ze zeminy 

zlepšené (stabilizované) cementem“ je 1 470 Kč za m3. Cena pro „Zřízení 

konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ze štěrkodrti vyzískané“ je 244 Kč za 

m3. [27] 

Při uvažované úspoře materiálu, která je zřejmá z tab. 13, vychází kontinuální 

obnova trati levněji o: 

 množství ušetřeného materiálu * cena – množství materiálu navíc * cena = 

 12 306,6 * 1470 – 1285 * 1210 – 10 610,4 * 244 = 13,946 mil Kč 

Náhradní autobusová doprava 

Sazba NAD je, dle stanovení nákladů staveb SŽ,  70 Kč/km. Současné dopravní 

zatížení úseku je v běžné pracovní dny za 24 hodin, dle grafikonu: [27] 

– 38 souprav osobních vlaků příměstské dopravy (Plzeň – Domažlice), 

– 15 souprav expresních vlaků zahraniční dopravy (Plzeň – Furth in Wald), 

– 10 souprav nákladních vlaků. 

Délka objízdné trasy pro osobní vlaky je 19 km (Plzeň hl. nádraží – Plzeň Jižní 

Předměstí – Plzeň Skvrňany – Vejprnice – Tlučná – Nýřany). Časová náročnost jízdy 

vlakem je 18 minut, autobusem je 26 minut. Náhradní autobusová doprava zahrnuje 

dva autobusy, jakožto náhradu za soupravu. Délka objízdné trasy je na 

obr. 57. [24], [28], [29] 

Délka objízdné trasy pro expresní vlaky je 29 km. (Plzeň hl. nádraží – Holýšov) 

Časová náročnost jízdy vlakem je 28 minut, autobusem je 30 minut. Náhradní 

autobusová doprava zahrnuje tři autobusy, jakožto náhradu za soupravu. Délka 

objízdné trasy je na obr. 58. [24], [28], [29] 
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obr. 57: Objízdná trasa osobních vlaků [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 58: Objízdná trasa expresních vlaků [24] 

Při uvažovaném urychlení prací o 12 dní, vychází kontinuální obnova trati levněji o: 

(spoje * autobusy * délka trasy) * cena * počet dní = 

(38 * 2 * 19 + 15 * 3 * 29) * 70 * 12 = 2,309 mil Kč. 

Výluky 

Cena výluky traťové koleje je, dle Zvláštních podmínek pro stavby SŽ, 

5 000 Kč/hodina. Cena je brána z ceníku pro Dodatečné výluky, jelikož standardní 

nepřetržitou výluku SŽ nenaceňuje. Spočtená hodnota spíše reflektuje 

předpokládané náklady SŽ spojené s nepřetržitou výlukou. [30] 
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Při uvažovaném urychlení prací o 9 dní, vychází kontinuální obnova trati levněji o: 

počet kolejí * cena * počet dní * 24 hodin = 

1 * 5 000 * 12 * 24 = 1,440 mil Kč 

Stroje 

K prosinci 2021 není hotové finanční posouzení stavby Velim – Poříčany, které mělo 

být hlavním podkladem pro finanční porovnání cen výstavby v závislosti na pronájmu 

strojů a sanačních linek. Z tohoto důvodu není možné stanovit finanční porovnání 

metod s ohledem na pronájem strojní mechanizace. [3] 

Využití železniční dopravy 

Zkrácení výlukových dob má taktéž pozitivní vliv na zájem drážních dopravců 

využívat daný TÚ a především také na poptávku po přepravě ze strany cestujících. 

Ať už se jedná o využívání úseku pro nákladní drážní dopravu, či přechod cestujících 

z hromadné drážní dopravy na individuální automobilovou dopravu, hodnota těchto 

parametrů se velmi obtížně finančně odhaduje, nicméně má na výnosy daného 

úseku do budoucna velký vliv.  

Poptávka po přepravě v dané oblasti má vliv nejenom na rentabilitu drážní dopravy, 

ale také na ekologii, na dopravní dostupnost v dané oblasti, na plynulost silniční 

dopravy a mnohé další aspekty. 

5.8 Shrnutí 

Využití kontinuální metody obnovy v úseku Plzeň – Nýřany přináší především benefit 

v podobě úspory času nepřetržitých výluk. V porovnání se stavbou Velim – Poříčany, 

kde bylo ušetřeno 94 dní z celkové výluky 320 dní (29,4 %), je zde z výluky dlouhé 

126 dní (pro konvenční metodu) ušetřeno 12 dní (9,5 %). Zavedení kontinuální 

metody obnovy na tomto úseku se ukazuje jakožto nepříliš přínosné, což je dáno 

především výstavbou velkého množství umělých staveb, které musejí být dokončeny 

před nasazením kontinuální metody obnovy. Ačkoliv konvenční metoda může být 

nasazena v některých úsecích taktéž až po dokončení umělých staveb, značná část 

železničního spodku je konvenční metodou vyhotovena, ještě před dokončením 

umělých staveb. [3], [4] 

V návaznosti na NAD, cenu výluk a použitý materiál lze uspořit kontinuální metodou 

až (13,946 mil + 2,309 mil + 1,440 mil) = 17,695 mil Kč. Pokud tedy tyto výnosy 

vynahradí vyšší náklady na použití sanační linky, je možné doporučit její využití na 
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rekonstrukci této tratě, jelikož za stejný objem finančních prostředků, lze vyhotovit TÚ 

o 12 dní dříve. [4] 

5.9 Fotodokumentace stávajícího stavu 

V rámci zpracovávání harmonogramu obnovy TÚ proběhlo místní šetření daného 

úseku, jehož cílem bylo zdokumentování aktuálního stavu a posouzení prostorového 

umístění trati z hlediska vlivu na výstavbu. Fotodokumentace pořízená v rámci tohoto 

šetření je na obr. 59 – 69. [foto autora] 

 

obr. 59: TÚ v odřezu v km 108,650 [foto autora] 

 

obr. 60: TÚ v náspu v km 110,470 [foto autora] 
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obr. 61: ŽST Vejprnice [foto autora] 

 

obr. 62: Most v km 112,045 [foto autora] 

 

obr. 63: TÚ v zástavbě v km 112,100 [foto autora] 
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obr. 64: TÚ v zářezu v km 112,250 [foto autora] 

   

 

obr. 65: Zastávka Tlučná [foto autora] 

 

obr. 66: Přejezdy v km 114,541 a v km 114,580 [foto autora] 
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obr. 67: TÚ v zástavbě v km 115,750 [foto autora] 

 

obr. 68: Přejezd v km 115,593 [foto autora] 

 

obr. 69: ŽST Nýřany [foto autora] 
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6. Závěr 

Teoretická část diplomové práce byla věnována popisu konstrukce železniční trati a 

rozdělení metod rekonstrukce železničního spodku na metodou konvenční a 

metodou kontinuální. Tato část byla rozšířena o příklad z praxe týkající se postupu 

sanace pražcového podloží během stavby Velim – Poříčany. [3] 

Tyto teoretické i praktické informace byli použity v kapitole zabývající se rekonstrukcí 

trati Plzeň – Nýřany, která zahrnovala sestavení technologických postupů a časových 

harmonogramů obnovy železničního spodku. [4] 

Tento úsek byl specifický především velkým množstvím umělých staveb, 

nepřístupným tělesem násypu v úseku Plzeň – Vejprnice a projekt vypracovaný 

firmou Metroprojekt Praha a.s. taktéž počítal s třemi většími změnami zemního 

tělesa. Všechny tyto aspekty bylo nutné vzít v potaz při vypracovávání 

harmonogramů pro obě metody a přizpůsobit jim technologický postupu výstavby. 

Stanovená výluka pro tuto investiční akci je 126 dnů. Po sestavení časových 

harmonogramů a jejich porovnání vycházela rychlost obnovy konvenční metodou na 

126 dnů a kontinuální metodou na 114 dní. Což v horizontu celkové výluky 126 dní 

a v porovnání se stavbou Velim – Poříčany není nijak výrazné urychlení. Nízká 

časová úspora je dána především započetím kontinuální metody obnovy až po 

dokončení všech umělých staveb (oproti metodě obnovy konvenční, která započne 

již během výstavby umělých staveb). [4] 

Bylo taktéž zpracováno finanční porovnání, kdy použití sanační linky ušetří náklady 

spojené s výlukou a použitým materiálem do výše 17,7 mil Kč. Na začátku práce byla 

snaha o zahrnutí i finančních ukazatelů týkající se pronájmu jednotlivých technologií 

obnovy, bohužel v době vypracování práce nebylo dokončeno finanční porovnání 

stavby Velim – Poříčany (z hlediska pronájmu technologie), které mělo být hlavním 

zdrojem informací pro toto hledisko porovnání. Tudíž je možné konstatovat, pokud by 

výnosy spjaté s využitím sanační linky (a nepatrně kratší doba výstavby) vynahradili 

vyšší náklady na její použití, je možné doporučit využití kontinuální metody obnovy 

na rekonstrukci tratě Plzeň – Nýřany. V opačném případě je vhodné zvolit metodu 

konvenční. [3], [4]  
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