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Souhrn
Náklady staveb již v delším uplynulém období
velice negativně ovlivňuje tzv. „nejnižší“ cena,
v kombinaci s dalšími negativními aspekty.

Nejnižší cena bývá zpravidla stanovena na základě
ocenění výkazů výměr a soupisu prací, které jsou
součástí schválené projektové dokumentace. Na
škodu však přichází i zde vliv nejnižší ceny, která
také bezprostředně ovlivňuje vlastní rozsah a kvalitu
projektové dokumentace.

Tato skutečnost se nám tedy nadále přelívá v rámci
celého procesu do dalších stupňů systému, souhrnně
tedy od zadání akce, přes její stavebně ÷
geotechnické průzkumy, vlastní projektové
zpracování až po konkrétní realizaci akce.

Vyvstává tak tedy problematika skutečných nákladů
potřebných pro realizaci akce, v kombinaci se všemi
negativními aspekty (nekvalita, vícepráce,
méněpráce atd.).

Oblast použití
Analyzováním a stanovením těchto, výše
jmenovaných, základních negativních aspektů, na
základě sledování stávajících staveb a zkušebních
úseků, které bezprostředně ovlivňují přímé i nepřímé
náklady staveb drážní infrastruktury, při důkladné a
podrobné technické specifikaci, lze rozklíčovat tyto
negativní aspekty. Zjištěné výsledky lze objektivně
aplikovat ve stavební výrobě, za účelem zvýšení její
produktivity a efektivnosti.

Obr. 1 Narušení stability svahu drážního tělesa
v důsledku stavebních prací.

Metodika a postup řešení
Cílem metodiky je stanovit základní postupy
a principy řešení nákladů vznikajících v průběhu
realizace stavebních prací na infrastruktuře
železničních staveb, s cílem odstranění resp.
minimalizace negativních aspektů přímo
ovlivňujících náklady staveb.

V rámci postupu řešení je tato problematika
zpracovávána na konkrétních případech – akcích,
kde došlo k souběhu mnoha negativních aspektů
(minimální cena, nekvalitní projektová
dokumentace, odlišné skutečné podmínky na stavbě
a z toho vyplývající změna technického řešení).

Obr. 2 Nestabilní zeminové prostředí – sesuv v průběhu
stavebních prací.

Ve všech sledovaných parametrech jsou
zapracovány veškeré dostupné informace, včetně
ekonomického modelování.

Cílem je monitorování vybraných akcí drážní
infrastruktury s konkrétním vytipováním negativních
aspektů, které v důsledku velice negativně ovlivnily
celkovou ekonomiku akce.
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Výsledky
V uplynulém období byly na základě sledování
stávajících úseků a současně probíhajících
stavebních prací shrnuty veškeré aspekty a vytvořen
základní model pro zpracování dané problematiky.
Technologické procesy spojené s údržbou, obnovou
a modernizací drážních staveb souvisejí se ztíženou
dostupností stavenišť, dopravou odpadu a stavebního
materiálu. Budování přístupových komunikací
nepříznivě ovlivňuje okolí dráhy a využití dráhy
samotné vede k rušení drážního provozu, což
negativně ovlivňuje kvalitu dopravní obslužnosti.

Ve všech sledovaných parametrech jsou
zapracovány veškeré dostupné informace ze
sledování zkušebních úseků a staveb na III. a IV.
Tranzitním koridoru v síti tratí ve správě SŽDC s.o.,
včetně ekonomického modelování.

Jako rozhodující aspekty ovlivňující náklady
Vyplývající z monitoringu objektů železničního
spodku kolejové jízdní dráhy byly identifikovány:

 kvalita provedení geotechnického průzkumu
tělesa železničního spodku, podcenění rizikových
faktorů, kvalita návrhu konstrukce železničního
spodku, kvalita stavebních prací a dodaných
materiálů;

 změna režimu podzemních vod v kritickém místě
konstrukce drážního spodku vlivem nevhodného
zásahu;

 vznik dynamických účinků vlivem změn
podepření pražců v kolejovém loži, změnami
tuhosti jízdní dráhy v přechodových oblastech
mostů a výhybek a výhybkových konstrukcí;

 absence propracovaného systému plánování
údržbových prací, nevhodné nebo nedostatečné
sledování údajů týkajících se prováděné údržby;

 absence monitorovacích systémů poskytujících
on-line informace o působícím provozním
zatížení a o technickém stavu železničního
spodku;

 současný systém zadávání staveb nezohledňující
celkové náklady životního cyklu;

 kvalita technických předpisů a norem pro návrh
drážního spodku a svršku.

Obr. 3 Rekonstrukce zhlaví v extrémně obtížných
geotechnických podmínkách.

Závěr
Vzhledem k velké citlivosti tématu, které má
bezprostřední dopad na ekonomiku a způsob čerpání
finančních prostředků z národních i evropských
zdrojů, bude výzkumná činnost v následujícím
období pokračovat na konkrétních modelech se
zachováním anonymity, diskrétnosti a ochrany
neveřejných údajů.
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