
Ing.Jaroslav Ryšávka, Ing. Petr Ondrášek 
UNIGEO a.s. Ostrava, 596706251,  
E mail: rysavka.jaroslav@unigeo.cz  
             ondrasek.petr@unigeo.cz  
Prof.Ing. Josef Aldorf, DrSc.,  
VŠB-TU Ostrava, 597321944,  
E mail: josef.aldorf@vsb.cz  
 
 

NÁSLEDKY POVODNÍ V ROCE 2002 
 

Sanace železničního náspu trati Železná Ruda – Plzeň, km 2,670 – 2,720 
 

Anotace: 
      Při katastrofálních povodních v roce 2002 na území České republiky došlo k mnoha 
škodám na stavebních objektech železničních tratí. V rámci oprav byl akciovou společností 
UNIGEO a.s. Ostrava, divize SANEKO sanován železniční násep trati Železná Ruda – Plzeň, 
km 2,670 – 2,720. Násypové těleso železniční trati v intravilánu obce Železná Ruda bylo 
narušeno vlivem erozivní činnosti vody potoka Řezná. Spolu s účinkem zvýšené saturace 
násypových materiálů a podemletí paty náspu došlo k sesuvu části náspu do potoka v délce 
cca 40 metrů. Pro statické zajištění násypového tělesa byla společností UNIGEO a.s. 
provedena kombinace sanačních objektů tj. mikropilotové obetonované stěny v délce 50-ti 
metrů a tížné zdi v podobě drátokošů, tj. gabionové stěny v délce 32 metrů. V současné době                 
je na úseku sanace zaveden plný železniční provoz, přičemž sanační objekty železničního 
náspu spolehlivě plní svou statickou funkci.  
 
 
1. CHARAKTERISTIKA SESUVU ŽELEZNIČNÍHO NÁSPU 
      Řešený sesuv vznikl na strmém svahu v době povodní 14.8.2002, v místě, kde je vedená 
železniční trať Železná Ruda – Plzeň, v km 2,670 – 2,720. Násypové těleso železniční trati 
výšky cca 9,4 – 9,9 metru bylo vlivem erozivní činnosti vody potoka Řezná narušeno. Spolu 
s účinkem zvýšené saturace násypových materiálů a podemletí paty náspu došlo k sesuvu 
části náspu do potoka v délce cca 35 metrů. V době provádění geotechnického průzkumu               
( září 2002 ) byly v koruně násypového tělesa pozorovány další tahové trhliny signalizující 
možnost prohloubení smykových přetvoření blíže k ose koleje. Z těchto důvodů byla sjednána 
úplná výluka koleje v tomto úseku až do doby po stabilizaci náspu. 
 
     Z výnosů jádrových vrtů, geotechnického průzkumu sesuvu ( Ing.Ondrášek, UNIGEO a.s. 
– září 2002 ), bylo v řešeném území ověřeno předkvartérní podloží, tvořené  hlubinnými 
magmatity variského stáří charakteru muskovitických granitů, zdravých, vysoké pevnosti, 
pevnostní třídy R2. Mocnost zastiženého předkvartérního podloží byla vrty ověřena v hloubce 
9,4 m, resp. 12,6 metru. Báze skalního podloží nebyla vrty zastižena. V nadloží 
předkvartérních hornin byly zastiženy psefitické zeminy charakteru štěrku s příměsí 
jemnozrnné zeminy, symbolu G-F (G3), o mocnosti vrstvy 1,6 m, silně zvodnělé, středně 
ulehlé. V nadloží psefitických zemin byla ověřena vrstva aleuriticko-psamitických zemin 
charakteru hlíny písčité, symbolu MS ( F3 ) o mocnosti 1,1 metru s hloubkovým dosahem 
11,0 metru. Tato poloha tvoří přípovrchovou vrstvu rostlého terénu geologického tělesa. 
Geologická stavba drážního náspu je tvořena psamito-aleuritickými zeminami charakteru 
písku hlinitého, symbolu  Y/SM ( S4 ). Její mocnost byla zjištěna v rozsahu 8,9 – 9,0 metru               
a s hloubkovým dosahem 9,4 – 9,9 metru. Geologický profil, ověřený jádrovými vrty, je shora 
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uzavřen tělesem železničního svršku, tvořený vrstvou antropogenních štěrků špatně zrněných, 
hrubozrnných, symbolu Y/GP ( G2 ) s mocností štětu 0,45 m - 0,5 metru.   
 
 
2. ZPŮSOB REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO TĚLESA 
      Sesuv náspu železniční tratě vznikl v důsledku erozivního působení říčky Řezná, přičemž 
boční eroze řeky způsobila vznik výmolů v patě svahu a iniciovala samotný sesuv. Prakticky 
veškerý sesutý materiál svahu byl následně odtransportován proudící vodou. 
 
Mikropilotová stěna 
      Z důvodu statického zajištění tělesa sesuvu a účinné ochrany podloží náspu proti boční 
erozi při zvýšených průtocích v řece Řezná, bylo přikročeno k provedení mikropilotové stěny, 
jenž je vetknuta minimálně 1 metr do skalního podloží, tvořeného muskovitickými granity, 
zdravými ( pevnostní třídy R2 ).  
 
      Provedená mikropilotová stěna v celkové délce 50-ti metrů je tvořená mikropilotami 
průměru 89/10 mm délky 5 metrů, a to ve dvou řadách šachovnicově s roztečí mikropilot 
v jedné řadě 1 metr  ( blíže viz. obrázek č.1 a č. 2 ). Pro zamezení průniku vody potoka a její 
erozivní činnosti za mikropilotovou stěnu byla provedena injektáž s vytvořením injektážích 
prstenců o předpokládaném  poloměru injektáže 0,5 metru. Injektováno bylo prostředí 
geologických vrstev v mocnosti 3,25 metru ( závislost výšky injektážního prstence                       
na mocnosti vrstev kvartérního pokryvu ) celkem v 6-ti etážích s roztečí perforace 0,5 metru. 
Spodní etáž je vzdálena od spodní hrany mikropiloty 0,25 m. Ocelové trubky mikropilot byly 
vysazeny 1,8 metru nad terén, kde byly následně spojeny ocelovou plošnou výztuží v podobě 
KARI sítí s oky 100x100 mm a tloušťkou drátu 5 mm. Takto vystrojené mikropiloty byly 
obetonovány v celé délce stěny, čímž byla vytvořena betonová opěrná stěna o tloušťce 0,6 
metru, a délce 50 metrů. Výška betonové stěny je 1,8 metru nad terénem pro zajištění ochrany 
sanačních objektů a tělesa náspu proti stoleté vodě. Betonová stěna je dále zapuštěna cca 0,8 
metru  pod úroveň terénu. Výšková úroveň stěny navazuje na stávající opěru mostu, přičemž 
toto spojení je přes dilatační spáru tl 20 mm, vyplněnou dřevovláknitou deskou. Betonová 
stěna je v podélném profilu po 25-ti metrech rozdělena další dilatační spárou tloušťky 20 mm, 
vyplněnou dřevovláknitým materiálem. Pro dosažení estetického vzhledu lícní strany 
betonové opěrné stěny v návaznosti na stávající opěry přilehlé mostní konstrukce, byl 
proveden kamenný obklad lícové strany stěny žulovým kamenem do betonového lože v celé 
délce stěny s mocností obkladu 200 mm. Pata stěny v úrovni terénu je chráněna kamenným 
záhozem. Tento kamenný zához je vybudován taktéž v místě stávající mostní opěry při 
pravém břehu potoka Řezná.    
 
Gabionová tížná zeď 
      Pro statické zajištění drážního tělesa a v rámci sanace provedeného hutněného zásypu 
náspu byla vybudována tížná zeď v podobě drátokošů – víceetážová stupňovitá gabionová 
stěna o délce 32 metrů, výšce 5 metrů a šířce základny 4 metry ( geometrické umístění stěny 
včetně jejího tvaru je uvedeno na obrázku č. 2 ). Gabionová stěna byla vybudována                     
za provedenou mikropilotovou stěnou na štěrkovém hutněném polštáři z psefitického 
materiálu doporučené frakce 16 – 63 mm o mocnosti polštáře odpovídající výšce vysazení 
mikropilotové stěny. Prostor za gabionovou stěnou byl dosypán hutněným zásypem, 
budovaným a hutněným etážovitě po 40-ti cm, tvořeným psefitickým materiálem frakce                
16 – 63 m. Styk gabionové stěny s hutněným štěrkovým polštářem a hutněným zásypem 
zajistí separační geotextílie s doporučenou gramáží 300g/m2. 
 



Zpevnění svahu dlažbou 
      V prostoru aktivní záplavové zóny potoka Řezná v místě sanace byl prostor vedle 
mikropilotové stěny chráněn zpevňovací dlažbou ukloněnou se svahem v délce 20-ti metrů 
s výškou zpevnění odpovídající výšce betonové stěny + 0,5 metru, z důvodu působení 
erozivní činnosti vody potoka při úrovni stoleté vody. Geometrické umístění obkladu svahu 
dlažbou je graficky zaznačeno na obrázku č. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obrázek č. 1 a č . 2:  Příčné řezy 1 – 1` a  2 – 2` s vynesením sanačních objektů 
 



3. MATEMATICKÝ MODEL SANACE SVAHU 
      Pro stanovení velikosti vnitřních sil v mikropilotové stěně byl realizován matematický 
model způsobu sanace pomocí programového systému PLAXIS. Matematický model 
simuloval postup realizace sanace, kde výpočet byl proveden v pružno-plastickém režimu. 
 
 
Výsledky matematického modelování: 
 

• celková deformace gabionové stěny nepřesáhne cca 11 – 12 mm. Horizontální posun 
mikropilotové stěny činí cca 10 mm 

 
• čerpání pevnosti materiálů dosahuje maximálně 90-ti %; u gabionové a mikropilotové 

konstrukce cca 20 – 30 – ti %. Smyková napětí a přírůstky smykových deformací 
nesignalizují vznik zárodků porušení svahu 

 
• maximální hodnoty vnitřních sil dosahují velikosti: 

 
o u mikropilotové stěny: 

Mmax = 54,52 kNm/m 
Nmax = -633,41 kN/m 

 
o u betonové stěny: 

Mmax = - 42,77 kNm/m 
Nmax = -70,27 kN/m 

 
 
Posouzení mikropilotové stěny: 
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Rsd = 340 MPa 
 

sdRMPa <−= 6,2491max,σ   

sdRMPa <= 8,1582max,σ  
 
-  mikropilotová stěna pevnostně vyhovuje  -  

   
 

Posouzení betonové stěny: 
 
Beton B20: Rbd = 11,5 MPa 
  Rbtd = 0,9  MPa 



 
Tloušťka stěny: d = 0,6 m 
 

W = 06,016,0
6
1 2 =⋅⋅  m3 

Mú = 0,8 . ( 0,06 . 900 ) =  43,2 kNm 
 
Mmax = kNm77,42−  < 43,2 kNm = Mú 

 
- betonová stěna vyhovuje svou únosností bez započítání armatury  -  

 
 
4. ZÁVĚR 
      Předmětem příspěvku byla prezentace způsobu stabilizace sesuvu drážního násypového 
tělesa železniční trati Železná Ruda – Plzeň, v km 2,670 – 2,720, který byl iniciován                   
při katastrofálních povodních dne 14.8.2002. 
 
      Násypové těleso železniční trati výšky cca 9,4 – 9,9 metru bylo vlivem erozivní činnosti 
vody potoka Řezná narušeno. Spolu s účinkem zvýšené saturace násypových materiálů                  
a podemletí paty náspu došlo k sesuvu části náspu do potoka v délce cca 35 metrů. 
 
      Z důvodu statického zajištění tělesa sesuvu a účinné ochrany podloží náspu proti boční 
erozi při zvýšených průtocích v řece Řezná, bylo přikročeno k provedení mikropilotové stěny 
v celkové délce 50-ti metrů, tvořená mikropilotami průměru 89/10 mm délky 5 metrů,                    
a to ve dvou řadách šachovnicově s roztečí mikropilot v jedné řadě 1 metr  ( blíže viz. obrázek 
č.1 a č. 2 ). Pro zamezení průniku vody potoka a její erozivní činnosti za mikropilotovou stěnu 
byla provedena injektáž s vytvořením injektážích prstenců o předpokládaném  poloměru 
injektáže 0,5 metru. Injektováno bylo prostředí geologických vrstev v mocnosti 3,25 metru              
celkem v 6-ti etážích s roztečí perforace 0,5 metru. 
 
      Dalším stabilizačním prvkem sanace vzniklého sesuvu bylo vybudování tížné zdi 
v podobě drátokošů – víceetážová stupňovitá gabionová stěna o délce 32 metrů, výšce 5 metrů 
a šířce základny 4 metry. Gabionová stěna byla vybudována za provedenou mikropilotovou 
stěnou na štěrkovém hutněném polštáři z psefitického materiálu doporučené frakce                        
16 – 63 mm o mocnosti polštáře odpovídající výšce vysazení mikropilotové stěny. Prostor           
za gabionovou stěnou byl dosypán hutněným zásypem, budovaným a hutněným etážovitě po 
40-ti cm, tvořeným psefitickým materiálem frakce 16 – 63 m. Styk gabionové stěny 
s hutněným štěrkovým polštářem a hutněným zásypem zajistí separační geotextílie 
s doporučenou gramáží 300g/m2. 
 
      V rámci projektové dokumentace byly provedeny statické a stabilitní analýzy, které 
potvrdily, že projektovaný způsob sanace svahu je spolehlivý a bezpečný. V současné době je 
na úseku sanace zaveden plný železniční provoz, přičemž sanační objekty železničního náspu 
spolehlivě plní svou statickou funkci. 


