
 

 
WP2 PROGRESIVNÍ PŘÍSTUP K TECHNICKÝM, TECHNOLOGICKÝM A EKONOMICKÝM HLEDISKŮM 

KOLEJOVÉ INFRASTRUKTURY 
2.5 Navrhování konstrukce drážního spodku pro neúnosné a stlačitelné zeminy 
 
 

Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168 2018 
 

OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI STABILIZAČNÍHO GEOKOMPOZITU ULOŽENÉHO 
POD KOLEJOVÉ LOŽE V ÚSEKU DOMAŽLICE - HAVLOVICE 
 
Zpracoval: Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (Fakulta stavební ČVUT v Praze) 
 
Souhrn 

V červnu 2015 byl na jednokolejné železniční trati 
v úseku Domažlice – Havlovice založen zkušební 
úsek pro ověření účinnosti nového typu 
stabilizačního geokompozitu. Ten byl zabudován 
pod kolejové lože s cílem zamezit pronikání 
jemnozrnné složky zeminy z podloží do kolejového 
lože a současně omezit vytlačování zrn kolejového 
lože do stran. Prostřednictvím 2,5letého provozního 
ověřování této modifikované metody zlepšování 
pražcového podloží bylo dosaženo množství 
kladných poznatků. Podařilo se prokázat dobrou 
účinnost obou složek geokompozitu a pozitivní 
přínos v podobě zlepšení jízdního komfortu i 
prodloužení frekvence opravných prací. 

Oblast použití 

Zkušební úsek se nachází v km 169,850 až 169,945 
na jednokolejné železniční trati Domažlice – Česká 
Kubice. Jeho délka tedy je 95 m. V tomto úseku se 
dlouhodobě nacházela zblácená místa, která 
negativně ovlivňovala geometrické parametry koleje 
(GPK) a vyžadovala časté operativní opravné 
zásahy. 

Geokompozit byl do zkušebního úseku uložen 
během plánované obnovy kolejového lože po 
skončení jeho životnosti technologií se snášením 
kolejového roštu. Novými atributy ověřované 
technologie byla volba hexagonálního stabilizačního 
geokompozitu Tensar TriAx TX190L-GN s velkým 
rozměrem oka pro vhodné zaklínění kameniva do 
geomřížky v kombinaci s malou efektivní velikostí 
otvorů geotextilie pro účinné zamezení pronikání 
velmi jemné složky zeminy a dále úprava pláně 
tělesa železničního spodku do jednostranného 
příčného sklonu 3 % směrem k podélnému příkopu 
pro optimální odvodnění kolejového lože.  

Důležitým faktorem efektivního ověřování bylo 
rovněž paralelní monitorování obou přilehlých 
(referenčních) úseků tratě, každého v délce 100 m. 
V jednom z nich byla provedena výměna materiálu 
kolejového lože a jeho podbití, přičemž se v něm 
původně též nacházelo problematické zblácené 

místo způsobující vady v GPK (referenční úsek 1). 
Druhý přilehlý úsek nebyl nikterak dotčen 
provedenými stavebními pracemi na železničním 
svršku (referenční úsek 2). 

Metodika a postup řešení 

Na základě výnosu „Provozní ověřování 
geokompozitu Tensar TriAx TX190L-GN 
(hexagonální geomřížka v kombinaci s geotextilií) 
pro stabilizaci kolejového lože“ z 16. července 2015 
bylo provozní ověřování ve zkušebním úseku 
ukončeno k 31. prosinci 2017. Sledování úseku bylo 
zahájeno již 3. června 2015 a následně bylo 
uskutečněno celkem 8 měřicích kampaní. Získané 
poznatky byly každoročně dle výnosu předávány 
Správě železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) ve 
formě průběžné hodnoticí zprávy. 

Pravidelně, zejména v jarním a podzimním období, 
byly v ověřovaném úseku prováděny statické a 
rázové zatěžovací zkoušky, nivelace výškové polohy 
kolejnic a měření pružného poklesu kolejnice při 
průjezdu vlaků. Dále byly v podzimních kampaních 
odebrány vzorky geokompozitu pro provedení 
srovnávacích laboratorních testů. Součástí 
průběžného sledování bylo též hodnocení vývoje 
GPK prostřednictvím dat z pravidelných jízd 
měřícího vozu pro měření GPK a lehkého vozíku 
Krab S - Light (obr. 1). 

 

Obr. 1 Měření GPK  vozíkem Krab S - Light 
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Výsledky 

Na základě dosavadních výsledků provozního 
sledování a dosažených poznatků lze konstatovat:  

 Statické i rázové zatěžovací zkoušky prokázaly, 
že ve zkušebním úseku s geokompozitem byla ve 
všech sledovaných měřicích kampaních zjištěna 
vyšší únosnost v úrovni ložné plochy pražce než 
v obou přilehlých referenčních úsecích bez 
geokompozitu. Únosnost ve zkušebním úseku 
vykazuje velmi dobrou homogenitu po délce.  

 Po zřízení zkušebního úseku došlo k postupnému 
poklesu nivelety obou kolejnicových pásů, 
způsobenému konsolidací kolejového lože. 
Průběh těchto výškových změn nebyl v čase 
lineární, největší rozdíly byly zaznamenány mezi 
prvními dvěma měřicími kampaněmi. Ve všech 
profilech ve zkušebním úseku byla zjištěna velmi 
dobrá shoda výšek levého a pravého 
kolejnicového pásu.  

 Po provedení opravných prací na železničním 
svršku došlo k významnému zlepšení jízdního 
komfortu, neboť ve všech 4 sledovaných 
příčných profilech byly v září 2015 zjištěny 
obdobné průměrné hodnoty pružného poklesu 
kolejnice při průjezdu vlaků v rozmezí 1,4 mm až 
1,8 mm. Následný vývoj dokládá, že v obou 
profilech ve zkušebním úseku došlo v důsledku 
konsolidace dokonce k dalšímu snížení hodnoty 
průměrného poklesu. V referenčním úseku 1 byl 
naopak zjištěn zřetelný postupný a poměrně 
razantní nárůst až na hodnotu překračující 6 mm, 
tedy větší než jaká byla zjištěna před zahájením 
provozního ověřování.    

 Prostřednictvím kopaných sond nebyla v úrovni 
geokompozitu zjištěna přítomnost vody, což 
svědčí o dobré funkčnosti odvodnění kolejového 
lože prostřednictvím příčného sklonu pláně tělesa 
železničního spodku do podélného příkopu. 
Geokompozit účinně zabraňuje pronikání 
jemnozrnné zeminy z podloží do kolejového lože, 
pouze v jednom profilu byl po 2,5 letech 
provozního ověřování zaznamenán náznak 
počínajícího protlačení zeminy. 

 Vývoj geometrických parametrů koleje 
zjištěných prostřednictvím pravidelných jízd 
měřicího vozu pro měření GPK dokládá, že po 
instalaci geokompozitu, resp. obnově kolejového 
lože došlo ke zřetelnému kvalitativnímu zlepšení 
parametrů ve zkušebním úseku i referenčním 
úseku 1. Trajektorie celkové známky kvality ve 
zkušebním úseku je velmi příznivá v porovnání 
s oběma přilehlými úseky (obr. 2). Velmi 
dobrého zlepšení bez zřetelného zhoršení v čase 
bylo dosaženo u parametru směru koleje ve 

zkušebním úseku a též u parametru podélné 
výšky koleje bez zahrnutí úseků s náhlou změnou 
tuhosti konstrukce (na rozhraní zkušebního úseku 
s přilehlými referenčními úseky a v místě 
úrovňového přejezdu).  

 

Obr. 2 – Vývoj celkové známky kvality GPK 

Závěr 

V dobré součinnosti se SŽDC, výrobcem i 
dodavatelem geosyntetika se podařilo uskutečnit 
2,5leté provozní ověřování účinnosti modifikované 
metody zlepšování pražcového podloží za pomoci 
nového typu stabilizačního geokompozitu. 

Průběžný monitoring klíčových parametrů 
konstrukce železniční tratě prokázal, že byl zvolen 
vhodný typ geokompozitu, který účinně zabraňuje 
znečištění kolejového lože z podloží, zlepšuje 
stabilitu GPK a prodlužuje interval opravných prací. 
Zatímco v referenčním úseku 1 již bylo nutné 
v průběhu sledování provést ruční i strojní podbití 
koleje, zkušební úsek takový úkon nevyžaduje. 

Aplikaci stabilizačního geokompozitu lze doporučit 
jako účinné řešení pro současné zlepšení stability 
GPK a zabránění kontaminace kolejového lože 
z podloží, a to především na stávajících železničních 
tratích nižšího významu. 
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