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Souhrn
Snaha dosáhnout vyšších maximálních rychlostí a
zatížení na nápravu dala vzniknout konstrukci pevné
jízdní dráhy. Systém má několik výhod oproti
klasickému štěrkovému loži, kterými jsou snížení
frekvence údržby (eliminuje vyšší počáteční
náklady), vyšší stabilita koleje a zlepšení
přístupnosti tratě například pro IZS. Konstrukce
pevné jízdní dráhy už se vyvíjí více než 40 let a za tu
dobu po světě vzniklo na 34 systémů řešení této
problematiky a velké množství jejich variací.
V současné době je na celém světě cca 30 000 km
železničních tratí vybudováno systémy pevné jízdní
dráhy (PJD). Nejrozšířenějšími systémy jsou:
 SBB Bözberg/STEDEF (SBB)
 Rheda (Rail.One)
 Bögl (Max Bögl)
 FF ÖBB/PORR (PORR)
 Low Vibration Track (Sonneville/Vigier Rail).

Problém volby vhodného systému PJD je poměrně
složitý. V úvahu se vedle variability řešení PJD (tab.
1) a ekonomické náročnosti musí vzít v úvahu i
životnost PJD (ovlivněná např. zkušeností prováděcí
firmy se specifickými technologiemi) a problém
přechodových oblastí mezi PJD a kolejovým ložem.
Prakticky všechny systémy PJD řeší tuto
problematiku velice podrobně a nabízí svá
konstrukční řešení. Využívá se technologických
postupů jako prolévání štěrkového lože pryskyřicí,
ztužujících kolejnic a dalších.

V České republice byly zatím realizovány dva krátké
úseky PJD dvou základních  rozdílných systémů.
Jedná se jednak o Střelenský tunel na trati Vsetín -
státní hranice ČR/SR mezi obcí Horní Lideč a státní
hranicí, kde byla v tunelu a předportálí realizována
PJD systému ÖBB PORR (obr. 1), jednak o PJD
systému RHEDA 2000 použitou na trati Česká
Třebová - Přerov mezi obcemi Třebovice v Čechách
– Rudoltice - obr. 2 (PJD byla vybudována na
samostatném zemním tělese, částečně v zářezu a
částečně v násypu).

Tab. 1 Rozdělení konstrukčních typů PJD a jejich výrobců

Obr. 1 Střelenský tunel – budování PJD, dokončování
prací [1]

Obr. 2 PJD na trati Česká Třebová - Přerov mezi obcemi
Třebovice v Čechách - Rudoltice
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Oblast použití
Oblast použití je jednoznačně směřována do
projekce železničních dopravních cest, a to
konkrétně při realizaci PJD v železničním tunelu
Ejpovice na trati 170 Praha – Plzeň mezi železniční
stanicí Ejpovice a železniční zastávkou Plzeň –
Doubravka, která začne na jaře roku 2018.

Metodika a postup řešení
Na základě řešení problematiky PJD a přechodové
oblasti v rámci WP2 [2] se v Ejpovickém tunelu
prosadila realizace PJD. Bude použita konstrukce
ÖBB-PORR (vyvinutá spoluprací firmy PORR a
Rakouských spolkových drah), která byla upravena s
přihlédnutím na zahraniční zkušenosti a odlišnou
specifikaci SŽDC. Konstrukce pevné jízdní dráhy
ÖBB-PORR je elasticky uložená prefabrikovaná
deska o rozměrech 5,16m na délku a 2,40m na šířku
(Obr. 3) vyráběná ve výrobním závodě ŽPSV
Čerčany v zapůjčených formách od firmy PORR.
Pevná jízdní dráha bude vytažena vně tunelů v
případě pražských portálů o 175 m a u plzeňských
portálů o 65 m. Celková délka PJD tedy bude 8 762
m s počtem 1685 panelů.

Obr. 3 Systém ÖBB-PORR, základní deska

Výsledky
Výsledky práce ohledně aplikace PJD v tunelu
Ejpovice je možné rozdělit do dvou částí:

 Příprava realizační projektové dokumentace
pro tunelový úsek PJD ve dvojici
Ejpovických tunelů (Obr. 4), včetně přípravy
výroby, zpracování projektové dokumentace
a technologie realizace. Na této části se
podílela v rámci pracovního balíčku WP2
firma KOLEJCONSULT & Servis, spol. s
r.o.

 Pracovní balíček WP4 přípravoval zajištění
výsledku „Ověřená technologie“ v rámci
zúčastněných stran aplikace PJD v tunelu
Ejpovice.

Obr. 4 Vzorový příčný řez tunelu Homolka

Závěr
Průběh práce v roce 2017 byl standardní. Aktivita
byla řešena v kooperaci s WP2 Progresivní přístup k
technickým, technologickým a ekonomickým
hlediskům kolejové infrastruktury. Výsledkem je
příprava pro aplikaci PJD v tunelu Ejpovice, tj.
ověřené technologie. Realizace PJD v tunelu
Ejpovice začne v roce 2018. Je nutné zdůraznit, že
příprava výstavby dalšího úseku železniční tratě s
použitím technologie PJD by se neuskutečnila bez
významné podpory a vzájemného porozumění všech
zúčastněných stran (řešitelů CESTI, zástupců
investora, výrobce a zhotovitele).
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