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Souhrn
Tento technický list vypovídá o činnosti 2.4 Návrh
nových konstrukcí a výrobků drážních staveb při
zaměření na konstrukci pevné jízdní dráhy (dále jen:
„PJD“). V roce 2015 byla prováděna technickoinženýrská činnost na zrealizovaných úsecích pevné
jízdní dráhy. Současně probíhají výzkumné,
vývojové a projekční práce na přípravě doposud
nejdelšího úseku PJD v síti SŽDC.
Dále se, vzhledem na průběžný vývoj technologií
PJD uskutečňuje hodnotící činnost se zaměřením na
technologickou
a
ekonomickou
efektivnost
jednotlivých systémů PJD.
Realizované úseky PJD dvou základních rozdílných
systémů (RHEDA 2000, ÖBB PORR) jsou průběžně
porovnávány a vyhodnocovány i ve vztahu ke
klasické konstrukci koleje, uložené v kolejovém
loži.
Během roku 2015 přecházela činnost na pracovní
činnosti 2.4 od realizace systému PJD k jejímu
průběžnému sledování, vyhodnocování a projekční
činnosti.
Tak jako v uplynulém období je v rámci činnosti 2.4
souběžně s přípravou realizace PJD na dalších
úsecích i sledování a vyhodnocování stávajících
konstrukcí PJD v lokalitách:

 ekonomické porovnání nákladů na pořízení PJD
a její údržbu v dlouhodobém horizontu (značně
problematické vzhledem na systém údržby).

Oblast použití
Na základě získaných poznatků a praktických
zkušeností (s přihlédnutím na zahraniční zkušenosti
a odlišná specifika SŽDC, s.o.), se podařilo jeden
z již realizovaných systému PJD průběžně
zapracovávat do projektové dokumentace. Jedná se
o úseky s délkou cca 2 × 4 000 m, kde je
požadována dlouhodobá životnost a minimalizace
údržbových nákladů při rychlosti do 160 kmh-1
(výhledově 200 kmh-1).
Na základě získaných poznatků a zkušeností se
podařilo ekonomicky a technicky prosadit realizaci
PJD v Ejpovickém tunelu, s pravděpodobnou
realizací v roce 2016 ÷ 2018.

Metodika a postup řešení
Řešení problematiky spočívala v realizaci PJD
systému ÖBB PORR v délce cca 615 m
v Bratislavském tunelu č. 1, včetně přechodové
oblasti mezi PJD a kolejovým ložem, za použití
materiálů a konstrukčních prvků z tuzemských
zdrojů (vyráběných v ČR).

 Třebovice v Č. ÷ Rudoltice v Č.;
systém RHEDA 2000, realizace 2004 / 2005
 Střelenský tunel;
systém ÖBB PORR, realizace 2012 / 2013
 Tunel Turecký vrch;
systém RHEDA, realizace 2011 / 2012
 Bratislavský tunel;
systém ÖBB PORR, realizace 12 / 2014
 Most Frenštát pod Radhoštěm; přímé upevnění
VOSLOH, realizace 11 / 2015
Sledování spočívá v provádění:
 podrobné diagnostiky geometrické polohy koleje
s vyhodnocením rozpadu GPK, při současném
porovnání s klasickou konstrukcí kolejového
roštu (navazující úseky);

Obr. 1 Konstrukce ÖBB PORR ve Střelenském tunelu.

Průběžně
probíhá
pasportizace
provozovaných konstrukcí PJD.
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Výsledky
Výsledky práce v činnosti 2.4.4 období 2015 je
možné rozdělit do čtyř základních kapitol:
a) realizace a sledování zkušebních úseků PJD;
b) sledování tří stávajících konstrukcí PJD;
c) návrh a zpracování projektu technologie opravy
PJD (havarijního stavu) po vykolejení kolejového
vozidla;
d) vědecko-technická činnost na PJD;
e) příprava realizační projektové dokumentace pro
tunelový úsek PJD.

ad d) výzkumná činnost na konstrukcích s PJD má
za úkol eliminovat vliv negativních faktorů na
životnost PJD, ale i průběžné sledování vývoje
konstrukcí PJD a modernizaci jednotlivých typů.
ad e) příprava realizační projektové dokumentace
pro tunelový úsek PJD ve dvojici Ejpovických
tunelů, včetně přípravy výroby, zpracování
projektové dokumentace a technologie realizace.
Současně je vyvíjen systém přechodové oblasti
z PJD na kolejové lože s konstrukčními prvky
tuzemské výroby (minimalizace ekonomických
nákladů a zahraničních prvků).

ad a) Běhen realizace PJD došlo k několika změnám
v projektovém řešení resp. v technologii, které byly
vyvolány praktickými požadavky a zkušenostmi
získanými při realizaci PJD jako např.:
 kvalita betonové směsi a technologie betonáže
PJD;
 optimalizace betonové směsi;
 racionalizace konstrukce přechodové oblasti PJD.
ad b) Sledování stávajících provozovaných úseků
s PJD je zaměřeno na vyhodnocení stability
geometrických parametrů koleje (GPK) resp. na
hodnotu čísla kvality (CZK), dle mezních
provozních
parametrů
jednotlivých
správců
železniční infrastruktury tj. SŽDC, s.o. a ŽSR.
Z provedených měření jednoznačně vyplývá celková
vysoká stabilita GPK oproti klasické konstrukci
s kolejovým ložem. Současně však s pozitivními
poznatky byla zjištěna i technologická nekázeň při
údržbových pracích, v úsecích navazujících na PJD.
ad c) s ohledem na nehodovou událost na PJD
v Bratislavském tunelu, bude poprvé vypracována
metodika technologie opravy poškozené konstrukce
PJD v síti ŽSR (využitelné i pro SŽDC, s.o.).

Obr. 3 Výstavba přechodové oblasti PJD – klasická
konstrukce.

Závěr
Zhodnocení prací v činnosti 2.4.4 v období 2015
spočívá v dalším sledování a přípravě realizace této
progresivní technologie. Další práce budou
zaměřeny na projektovou přípravu PJD.
Nutno zdůraznit, že výstavba a příprava dalšího
úseku s použitím technologie PJD by nebylo
myslitelné bez vzájemného porozumění a významné
podpory zástupců investora, výrobce a zhotovitele
prací.
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Obr. 2 Detail systému upevnění na PJD.
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