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Souhrn 

Předmětem řešení úkolu 4.9 Pevné jízdní dráhy 
v tunelech v roce 2018 bylo ověření a následné 
použití systému pevné jízdní dráhy „ÖBB-PORR“ - 
- elasticky podporované základní kolejové desky v 
železničním tunelu Ejpovice (jedná se o dva 
tunelové tubusy délky 4,15 km realizované pomocí 
plnoprofilového tunelovacího stroje). Výzkumné 
práce směřující k vývoji a ověření technologie 
probíhaly od roku 2015 v rámci spolupráce WP2 
„Progresivní přístup k technickým, technologickým 
a ekonomickým hlediskům kolejové infrastruktury“ 
a WP4 „Tunely – pokročilé technologie a efektivní 
technická řešení“ (viz Technické listy projektu 
CESTI). V tunelu Ejpovice byl použit 
optimalizovaný systém pevné jízdní dráhy „ÖBB-
PORR“ - elasticky podporované základní kolejové 
desky. Optimalizace spočívala ve vyvinutí speciální 
betonové směsi, ocelového vyztužení, pružného 
uložení a sytému upevnění kolejnic UIC 60E2 v 
úklonu 1:40. Vzhledem na polohu PJD v přímé i ve 
směrovém oblouku s převýšením bylo nutné upravit 
na délku vzestupnice převýšení kolejnicových pasů 
do předepsaných parametrů převýšení. K vytvoření 
vzestupnice byla využita pružnost panelů PJD tj. 
rektifikací panelu pěti rektifikačními šrouby. PJD na 
obou koncích navazuje na konstrukci koleje s 
klasickým kolejovým roštem uloženým do 
štěrkového lože. Změna konstrukce železničního 
svršku u portálů byla provedena prostřednictvím 
přechodových oblastí tvořenými  příčnými pražci v 
počtu 50-ti kusů. Na délku 25 ks pražců a 
přechodových panelů byly v přechodové oblasti 
osazeny přídavné výztužné kolejnice tv. 60E2.  

Železniční dopravci požadují takové řešení dopravní 
cesty, které zvýší dostupnost (propustnost) tratě a 
zároveň za předpokladu úspěšného provozování s 
dobrou návratností investice. Proto byl vyvinut a 
podrobně zkoumán systém pevné jízdní dráhy (PJD), 
jehož uplatněním v železničním tubnelu Ejpovice  
byl splněn požadavek SŽDC s. o. na dynamiku, 
geometrii, bezpečnost a ekonomičnost. 

 

Oblast použití 

Technologie PJD je využitelná při výstavbě dalších 
plánovaných železničních tunelů v České republice. 
Na základě zahraničních zkušeností lze konstatovat, 
že u tunelů delších než 300 m by využití PJD mělo 
být výhodné. Tudíž s vysokou pravděpodobností lze 
očekávat využití PJD na připravovaných dlouhých 
železničních tunelech v České republice (např. tunel 
na trati Praha – Beroun délky 25 km, tunel pod 
Krušnými horami na trati Praha – Drážďany délky 
26 km, atd.). 

Metodika a postup řešení 

Hlavním prvkem konstrukce pevné jízdní dráhy 
použité v tunelu Ejpovice je elasticky uložená deska 
(obr. 1), kterou představuje nepředpjatá vyztužená 
betonová deska, prefabrikovaná ve výrobním 
závodě. Desky mají standardní rozměry 5 156 mm x 
2 400 mm x 160 mm a hmotnost cca 5 tun. Desky 
byly vyrobeny společností ŽPSV Uherský Ostroh, 
závod Čerčany, v originálních formách zapůjčených 
společností PORR A.G. Desky obsahují 8 párů 
integrovaných kolejových podpor v osové 
vzdálenosti 650 mm. Upevňovací uzly byly tvarově 
vyrobeny pro systém upevnění kolejnic tvaru UIC 
60E2 v úklonu 1:40, s upevněním Vossloh W 300-1 
(trať v kategorii TEN). V podélné ose mají desky 
dva otvory trapézového průřezu, které slouží k zalití 
samozhutnitelným betonem při jejich fixaci do 
předepsané polohy (obr. 2). Spodní plocha desky a 
stěny otvorů jsou pokryty elastickou vrstvou, která 
společně s pružnými podložkami pod patou 
kolejnice zajišťuje nezbytnou deformaci pod 
zatížením a tlumí vznikající hluk i vibrace. 

Konstrukce PJD byla uložena na ošetřenou 
výplňovou konstrukci spodní klenby. Podkladní 
betonová deska tvoří základní montážní rovinu pro 
PJD. V předportálových oblastech mimo tunel byly 
osazeny ocelové trny DN  20 mm dl. 250 mm pro 
provázání podkladní betonové vrstvy a stávající 
betonové plochy. PJD na obou koncích navazuje na 
konstrukci koleje s klasickým kolejovým roštem 
uloženým do štěrkového lože. Změna konstrukce 
železničního svršku byla provedena prostřednictvím 
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přechodových oblastí, pro vytvoření podmínek 
plynulé změny tuhosti kolejové jízdní dráhy. 

Výsledky 

Výsledkem je použití a ověření technologie pevné 
jízdní dráhy (PJD) v železničním tunelu Ejpovice 
(dva tunelové tubusy délky 4,15 km realizované 
pomocí plnoprofilového tunelovacího stroje). 
Hlavním prvkem konstrukce PJD použité v tunelu 
Ejpovice je elasticky uložená nepředpjatá vyztužená 
betonová deska (prefabrikovaná). Konstrukce PJD 
byla uložena na ošetřenou výplňovou konstrukci 
spodní klenby. PJD na obou koncích navazuje na 
konstrukci koleje s klasickým kolejovým roštem 
uloženým do štěrkového lože prostřednictvím 
přechodových oblastí. Výsledek vznikl ve spolupráci 
WP2 „Progresivní přístup k technickým, 
technologickým a ekonomickým hlediskům kolejové 
infrastruktury“, činnosti 2.9 Implementace nových 
konstrukcí a výrobků, technologií a strategií 
drážních staveb a WP4 „Tunely – pokročilé 
technologie a efektivní technická řešení“, činnosti 
4.9 Pevné jízdní dráhy v tunelech. Uplatnění 
technologie vzniklo ve spolupráci se státní 
organizací Správa železniční dopravní cesty. 

 

 

Obr. 1 Instalace PJD v tunelu Ejpovice – uložení desek 

 
Obr. 2 Instalace PJD v tunelu Ejpovice – bednění před 

betonáží 

 

Obr. 3 Dokončená PJD v tunelu Ejpovice 

Závěr 

V roce 2018 byla ověřena a následně uplatněna 
technologie pevné jízdní dráhy na železničním 
tunelu Ejpovice. Technologie je výsledkem 
výzkumných aktivit projektu TE01020168 Centrum 
kompetence CESTI, a to v rámci WP2 „Progresivní 
přístup k technickým, technologickým a 
ekonomickým hlediskům kolejové infrastruktury“, 
činnosti 2.9 Implementace nových konstrukcí a 
výrobků, technologií a strategií drážních staveb a 
WP4 „Tunely – pokročilé technologie a efektivní 
technická řešení“, činnosti 4.9 Pevné jízdní dráhy v 
tunelech. Autorem technologie je firma 
KOLEJCONSULT & servis, spol. s.r.o., přičemž na 
ověření a následném uplatnění se podílela i Fakulta 
stavební ČVUT v Praze. 
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