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ČD, SANACE SESUVU ŽELEZNIČNÍHO NÁSPU 1. TK TRATI 

CHOMUTOV – CHEB, KM 186,690 – 186,730 
 
Abstract:  
      The goal of published article is a presentation of a possible rehabilitation method for a 
high railway earth embankment without a need of taking it apart and its repeated construction. 
We would like to present the actual case where based on complex analysis we designed and 
subsequently implemented the rehabilitation of a railway embankment of the Chomutov – 
Cheb railway line, located in between 186.690 – 186.730 km. The rehabilitation was 
composed of gravel pads, sub-horizontal nails, reinforcement of an earth slab with an 
application of a cellular confinement system. 
 
Anotace:       
   Cílem publikovaného článku je prezentace možného způsobu sanace vyšších drážních 
zeminových násypů bez nutnosti jejich rozebírání a opětovného budování. Chceme představit 
konkrétní případ, kdy na základě komplexní analýzy jsme navrhli a následně realizovali 
sanaci drážního násypového tělesa na železniční  trati Chomutov – Cheb, km 186,690                    
– 186,730 pomocí štěrkových tamponů, subhorizontálních zeminových hřebíků a armované 
zeminové desky s použitím geobuněčného systému.    
 
 
I. CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 
      Dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať v řešeném úseku sesuvu v km 186,690 – 
186,730 prochází na náspu výšky cca 12,0 – 12,2 metrů o generelním sklonu severozápadního 
svahu náspu max. cca 42° při koleji č. 1 a cca 32° jihovýchodního svahu při koleji č. 2. 
V uvedeném úseku dochází k prosedání konstrukčních vrstev násypu s poklesovou kotlinou 
min. poloměru cca 10 metrů v úseku trati km 186,698 - 186,718. Celkový pokles kolejového 
roštu koleje č. 1 od původní nivelety dosáhl už hodnoty 1,1 metru v délce až cca 14 metrů. 
Nejvyšší hodnota poklesu ymax = 1,1 m je registrována v km 186,705 přímo nad zděným 
propustkem. Před sanací bylo nutné periodicky provádět strojní podbíjení kolejí v intervalu  
až 4x ročně. Geotechnický průzkum ( Ing. Ondrášek, UNIGEO a.s., duben 2004 ) ověřil 
geologickou skladbu drážního násypového tělesa a podloží rostlého terénu v zájmovém úseku 
trati. V sesuvné oblasti byly provedeny celkem 4 průzkumná díla  ( 2x vrt a 2x dynamická 
penetrace ), z nichž byla ověřena a odvozena celková geologická skladba řešeného území.       
Kvartérní pokryv rostlého terénu pod násypem je na bázi průzkumných sond tvořen 
sprašovými hlínami charakteru zdola jílu středně plastického, symbolu CI(F6), pevné 
konzistence v hloubce 7,2 metru ( vrt V-2 ), přičemž jejich báze nebyla zastižena. V nadloží 
byly ověřeny spraše charakteru jílu písčitého, symbolu CS(F4), tuhé konzistence ( Ic = 0,81, 
Sr = 0,92 ) – vrt V-1; Ic = 0,95, Sr = 0,95 – vrt V–2 ) s hloubkovým dosahem 7,2 metru 
v rostlém terénu podloží. V nadloží byly  ověřeny eluviální sprašové hlíny charakteru jílu 
středně plastického, symbolu CI(F6), tuhé, od hloubky 2,3 metru pevné  konzistence, na své 
bázi, ve vrtu V-2, spraše charakteru až jílu extrémně plastického, symbolu CE(F8), pevné 
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konzistence ( Ic = 1,01 – vrt V-2 ). Tyto sedimenty dosahují hloubky 3,7 metru v celkové 
mocnosti 3,0 metru ( vrt V-2 ). Zeminové těleso rostlého terénu je shora uzavřeno humózními 
hlínami charakteru hlíny středně plastické, symbolu O/MI (F5), tuhé konzistence, 
s rostlinnými zbytky v mocnosti 0,7 metru. Vrt V-1 ověřil v rostlém podloží násypového 
tělesa polohy eluviálního spraše charakteru jílu vysoko plastického, symbolu CH(F8), tuhé 
konzistence ( Ic = 0,60, Sr = 0,98 – vrt V – 1 ) v hloubkovém dosahu 18,0 metru – vztaženo 
k vrtu V-1 s ústím vrtu na úrovni báze pražců kolejového roštu; 402,6 m.n.m., B.p.v. ). Báze 
těchto sedimentů nebyla vrtem zastižena.  
 
      Geologické konstrukční vrstvy drážního násypového tělesa byly ověřeny a odvozeny 
průzkumným vrtem V-1 a dynamickými penetračními sondami P-1 a P-2. Báze násypového 
tělesa je tvořena pelitickými zeminami charakteru jílu středně plastického, symbolu Y/CI(F6), 
měkké až tuhé konzistence s bází v hloubce 12,1 metru v mocnosti vrstvy 4,2 metru. Ve vrtu 
V-1 byly v tomto hloubkovém intervalu zastiženy i proplástky šedého jílu písčitého, symbolu 
Y/CS(F4), tuhé konzistence v hloubce 10,6 – 10,9 metru s místním výskytem zaoblených zrn 
křemene velikosti do 5-ti cm a dále zastiženy i proplástky jílu vysokoplastického, symbolu 
Y/CH(F8), tuhé konzistence v hloubce 7,8 – 8,0 metru.  V nadloží byly zastiženy polohy jílu 
písčitého, symbolu Y/CS(F4), měkké až tuhé konzistence, mocnosti 2,9 metru s hloubkovým 
dosahem 7,9 metru. Báze této vrstvy v mocnosti 0,2 metru se vyznačuje hrubozrnější 
psamitickou složkou materiálu. V hloubce 4,8 – 5,0 metru byla zastižena kolektorová 
konstrukční geologická vrstva charakteru písku špatně zrněného, symbolu Y/SP(S2), středně 
zrněného, vlhkého v mocnosti 0,2 metru. V hloubkovém intervalu 3,7 – 4,8 metru byla 
ověřena vrstva jílu písčitého, symbolu Y/CS(F4), tuhé konzistence ( Ic = 0,59, Sr = 0,93 a Ic = 
0,65, Sr = 1,0 ). V nadloží byly ověřeny psefitické geologické vrstvy charakteru zdola štěrku 
hlinitého, symbolu Y/GM(G4) s hlinitou frakcí měkké konzistence, středně až hrubozrnného, 
vlhkého, v mocnosti vrstvy 0,6 metru a hloubkovém dosahu 3,7 metru a výše pak vrstva 
štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy, symbolu Y/G-F(G3) s jemnozrnnou frakcí tuhé 
konzistence, v mocnosti 1,1 metru s hloubkovým dosahem 3,1 metru.             
 
      Sanační a konstrukční vrstvy železničního spodku a svršku jsou zdola tvořeny štěrky 
s příměsí jemnozrnné zeminy, symbolu Y/G-F(G3), na bázi, v hloubkovém intervalu  1,2 – 
2,0 m byla makroskopicky popsána jemnozrnná příměs měkké konzistence, v hl. intervalu 0,3 
– 1,2 metru, konzistence tuhé. Kolejové lože je tvořeno štěrkem špatně zrněným, symbolu 
Y/GP(G2), bez znečištění. s ostrohrannými zrny velikosti do 7 cm, v mocnosti cca 0,3 metru. 
 
 
II. PROJEKT SANACE A STABILIZACE DRÁŽNÍHO NÁSYPOVÉHO TĚLESA 
      Na podkladě výsledků provedených prací geotechnického průzkumu a opětovné 
rekognoskace zájmové oblasti je způsob sanace a stabilizace násypového tělesa v úseku trati 
km 186,690 – 186,730 s ohledem na geotechnický problém směrové a výškové nestability 
nivelety koleje č. 1. rozdělen do těchto sanačních objektů:  
 
ad 1) Povrchové odvodnění, oprava propustku a organizace povrchových vod 
 
      Na základě závěrů z opakovaně provedené rekognoskace, kde byly hodnoceny 
hydrologické a hydrogeologické poměry i celkový stav povrchového odvodnění zájmové 
oblasti, bylo provedeno povrchového odvodnění svážného území při patě jihovýchodního 
svahu drážního násypového tělesa a taktéž opraveno odvodnění za propustkem za 
severozápadním svahem drážního tělesa.  
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      Byly realizovány vystrojené povrchové odvodňovacích rýhy v celkové metráži 150 m 
v geometrickém uspořádání zaměřujícím se především na spolehlivé odvodnění paty svahu 
náspu a plošné svedení povrchových stojatých vod po spádu přes propustek za drážní těleso. 
Drenážní rýhy byly vyhloubeny do hloubky 0,8 metru, šířky 0,8 metru a vystrojeny na dno 
položenou nepropustnou fólií tl. 1 mm PENEFOL 750 v šířce pásu 1,4 metru. Na fólii byla 
položena částečně perforované drenážní trubka Flexibil DN 160. Odvodňovací rýha byla 
zasypána štěrkovým materiálem frakce 63/125 mm. Pro zamezení znečištění štěrkového 
vsypu byly stěny rýhy chráněny separační geotextilií FILTEK s min. gramáží 200 g/m2.  
 
      Svedené vody odvodňovacích rýh z jihovýchodní oblasti byly staženy do štěrkové 
odvodňovací sběrné jímky před propustkem v km 186,705. V projektované šířce 2,5 x 3,0 m 
sběrné jímky bylo provedeno odtěžení stávajícího materiálu s následným zplanýrováním 
povrchu upraveného terénu před propustkem a to tak, aby byl zajištěn spád dna jímky min. 
3% směrem k propustku s napojením povrchu na dno propustku. Jímka byla vystrojena 
nepropustnou fólií, která byla připevněna k vydlážděnému dnu propustku před jeho ústím. Na 
fólii byly položeny trubky frakce 63/125 mm v min. mocnosti 350 mm.  
       
ad 2) Konsolidační zpevnění násypového tělesa štěrkovými tampony 
 
            Na základě výsledků geotechnického průzkumu, kdy v násypovém drážním tělese 
byly průzkumnými díly ověřeny málo únosné, silně saturované materiály konstrukčních 
vrstev charakteru jílu písčitého, symbolu Y/CS až jílu vysokoplastického, symbolu Y/CH, 
měkké až tuhé konzistence bylo, pro eliminaci rozsáhlé oblasti čerpání smykové pevnosti 
násypového tělesa a podloží, provedeno konsolidačního zpevnění pomocí štěrkových 
tamponů ( pilot ). Dle rozsahu poklesové kotliny, na podkladě výsledků matematického 
modelování, byly provedeny štěrkové tampony průměru min. 200 mm v úseku trati                   
km 186,695 – 186,701 v délce úseku 6 metrů a km 186,709 – 186,725 v délce úseku                  
16 metrů v délkách pilot 13 metrů z pilotovací úrovně -1,2 metru pod stávající niveletou báze 
pražců kolejového roštu koleje č. 1. 
  
      V úseku trati nad propustkem v km 186,701 – 186,709 v délce úseku 8 metrů                 
byly provedeny štěrkové tampony zkrácené délky 6 metrů. 
 
Charakteristika štěrkových tamponů v úseku km 186,695 – 186,701 a km 186,709 – 
186,725: 

• počet řad štěrkových pilot: 3 řady 
• osová vzdálenost řad b1 = 1,5 metru  - řada 1. a  2., b2 = 2,0 m – 2. a 3. řada  
• vzdálenost pilot v každé řadě a = 1,1 metru ( šachovnicové rozmístění )                                           
• průměr vrtané, zapažené piloty: min. 200 mm, pr. vyplněného sloupce piloty 250 mm 
• délka jedné piloty: 13 metrů 
• celkový počet pilot v úseku: (22 m / 1,1) x 3 řady = 60 pilot 
• celková délka pilot v daném úseku: 60 pilot x 13 metrů = 780 metrů 
• plnění pilot: lomové drcené kamenivo frakce 0/32 mm 
• způsob hutnění: plnění po sloupcích výšky 0,5 m, vibrování min. 6x pěchem  

hmotnosti 266 kg pádem z výšky min. 0,4 m, energie plnění: ekvivalent 
modifikovaného PS.  
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Charakteristika štěrkových tamponů v úseku km 186,701 – 186,709: 
 
      V prostoru úseku trati nad propustkem lze navrhnout v délce úseku 8 metrů provedení 
zkrácených štěrkových konsolidačních tamponů délek 6 metrů a to ve dvou řadách v této 
specifikaci: 

• počet řad štěrkových pilot: 2 řady 
• osová vzdálenost řad b1p = 1,5 metru  - řada 1. a  2.  
• vzdálenost pilot v každé řadě a = 0,8 metru ( šachovnicové rozmístění )                                               
• průměr vrtané, zapažené piloty: min. 200 mm, pr. vyplněného sloupce piloty 250 mm 
• délka jedné piloty: 6 metrů 
• celkový počet pilot v úseku: (8 m / 0,8) x 2 řady = 20 pilot 
• celková délka pilot v daném úseku: 20 pilot x 6 metrů = 120 metrů 
• plnění pilot: lomové drcené kamenivo frakce 0/32 mm 
• způsob hutnění: plnění po sloupcích výšky 0,5 m, vibrování min. 6x pěchem 

hmotnosti 266kg pádem z výšky min. 0,4 m, energie plnění: ekvivalent 
modifikovaného PS. Ověření Edef,2 min. u 7 vyhotovených štěrkových pilot 
dynamickou penetrační zkouškou a zhlaví statickou zatěžovací zkouškou. Předpoklad 
min. Edef,2 = 60 – 70 MPa.   

 
      V celém řešeném úseku trati bude provedeno celkem 80 pilot s celkovou metráží 900 
metrů. Aplikací tamponů dojde ke změně napěťo-deformačního stavu materiálů v mezipolí, 
zhutněním bude zvýšeno horizontální napětí v dotčených materiálech, při změně bočního 
tlaku dojde k infiltraci vody do štěrkové výplně pilot s důsledkem předpokládaného snížení 
vlhkosti saturovaných materiálů geologických vrstev násypového tělesa. Funkce pilot bude 
umocněna působením štěrkové piloty jako plovoucího hlubinného základu, jenž by měl 
roznášet zatížení od přitížení kolejovým roštem přes armovanou zeminovou desku 
sanovaného žel. spodku.  
 
     Foto č. 1: Vrtná souprava HVS – 248 při provádění štěrkových pilot 
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ad 3) Stabilizace pražcového podloží a svahu násypu hřebíky TITAN 
 
      Pro zvýšení soudržnosti materiálů násypového zemního tělesa pod železničním spodkem 
bylo provedeno ztužení pomocí horizontálních hřebíků TITAN 30/16 mm pro zpevnění 
oblasti pražcového podloží v kritickém úseku km 186,698 – 186,719.    
      Zpevnění oblasti přímého pražcového podloží v násypovém tělese lze rozdělit podle 
geometrického uspořádání navrhované technologie hřebíků na celkem dva úseky v této 
specifikaci: 
 
Úsek km 186,698 – 186,712: 
      V tomto kritickém úseku, kde došlo k největším poklesům konstrukčních vrstev drážního 
násypu přímo nad propustkem byly provedeny horizontální hřebíky v celkem třech řadách nad 
sebou v této specifikaci: 

• délka hřebíku: lw = 8 metrů 
• typ hřebíku: svorníky TITAN 30/16 mm 
• svislé umístění hřebíku: v 1. řadě ( shora ) 0,5 m pod spodní úroveň sanovaného žel. 

spodku ( 0,5 m pod výztužní geotextilií ) 
• svislá rozteč I. a II. řady hřebíků 0,75 m a II. a III.  řady hřebíků 1 m 
• rozteč hřebíků v řadě: 0,75 m   
• celkový počet hřebíků v řadě: 14 m / 0,75 = 19 hřebíků 
• celková metráž hřebíků 1. řady: 19 hřebíků x 8 m = 152 metrů 
• úklon hřebíku od horizontály: -4°  a  -6° 
• technologie: systém ISCHEBECK, použití cementové zálivky z struskoportlandského 

cementu SPC 32,5R ( v:c = 0,55 – 0,6 ) 
• předpokládaná spotřeba cementové suspenze: cca 20 - 25 l/m hřebíku 

 
Úsek km 186,712 – 186,719: 
      V tomto úseku bylo provedeno zpevnění horizontálními hřebíky TITAN 30/16 mm ve 
dvou řadách nad sebou v těchto specifikacích: 

• délka hřebíku: lw = 8 metrů 
• typ hřebíku: svorníky TITAN 30/16 mm 
• svislé umístění hřebíku: v 1. řadě ( shora ) 0,5 m pod spodní úroveň sanovaného žel. 

spodku ( 0,5 m pod výztužní geotextilií ) 
• svislá rozteč I. a II. řady hřebíků 0,75 m 
• rozteč hřebíků: 1,0 m   
• celkový počet hřebíků v řadě: 7 m / 1,0 = 7 hřebíků 
• celková metráž hřebíků 1. řady: 7 hřebíků x 8 m = 56 metrů 
• úklon hřebíku od horizontály: -4° a  -6° 
• technologie: systém ISCHEBECK, případně použití cementové zálivky 

z struskoportlandského cementu SPC 32,5R ( v:c = 0,55 – 0,6 ) 
• předpokládaná spotřeba cementové suspenze: cca 20 - 25 l/m hřebíku 

 
      V celém řešeném úseku v km 186,698 – 186,719 bylo provedeno celkem 71 hřebíků 
s celkovou metráží 568 metrů.   
 
ad 4) Sanace a rekonstrukce železničního spodku a svršku 
 
      Geotechnickým průzkumem byly v drážním násypovém tělese ověřeny málo únosné 
konstrukční materiály, u kterých vlivem napětí od přitížení vlakovými soupravami dochází k 
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postupnému zatláčení s max. poklesem ymax = 1,1 metru. Pro vyřešení tohoto geotechnického 
problému byla, v kombinaci se zabudováním konzolidačních štěrkových tamponů a 
zpevněním horizontálními TITAN hřebíky, provedena sanace a rekonstrukce železničního 
spodku a svršku s použitím geobuněčného systému GEOWEB 200.   
 
      Vytvořením armované zeminové desky, jejímž hlavním ztužujícím prvkem je geobuňkový 
systém GEOWEB 200, vyplněný hutněným lomovým drceným kamenivem, dojde 
k významné redukci napětí od přitížení vlakovými soupravami. Mechanický účinek bočního 
sevření štěrkové výplně geobuňkového systému výrazným způsobem zvýší tuhost vrstvy, její 
přetvárné a pevnostní vlastnosti a přispěje k rovnoměrnému roznášení zatížení na větší plochu 
s eliminací nadlimitních hodnot diferenciálních deformací ( denivelace ) v linii kolejového 
roštu. Návrh byl proveden v této specifikaci: 
 
     Foto č. 2: Geobuněčný systém GEOWEB 200  - sanace pláně těl. žel. spodku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. STATICKÉ A STABILITNÍ POSOUZENÍ MATEMATICKÝM MODELEM MKP 
 
      Pro dosažení co nejvyššího stupně spolehlivosti navrhovaných objektů sanace                   
a stabilizace drážního násypového tělesa v řešeném úseku železniční trati km 186,690 – 
186,730 byly návrhy posouzeny a odvozeny z analytických výpočtů včetně vyšetření 
celkového napěťo – deformačního stavu tělesa variační metodou konečných prvků s využitím 
softwarového systému PLAXIS V8.2.  
 
      V rámci komplexního posouzení napěťo-deformačního stavu byly provedeny modelace 
v krocích s úvahou jednak varianty bez námi navrhované sanace a dále s variantou se 
zabudovanými sanačními objekty našeho návrhu.  
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Modelace I. varianty bez úvahy navrhovaných sanačních objektů  
 
      V první fázi byl modelován současný stav in situ bez aplikace sanačních objektů. V tomto 
kroku byl vyšetřen celkový napěťo-deformační stav s určením mechanismu porušení 
násypového tělesa vlivem plošného zatížení od vlakových souprav. Byly posuzovány 
především celkové deformace, jejich absolutní hodnoty, vektory deformací konstrukčních 
materiálů v násypovém tělese s následným porovnáním se skutečností in situ, známé 
z rekognoskací terénu a inženýrsko-geologického mapování řešeného úseku trati. V prvním 
kroku byly na matematickém modelu vyšetřeny celkové deformace násypového tělesa po 
přitížení vlakovými soupravami s hodnotou: smax,1 = 347,73 mm. Byl vyšetřen součinitel 
stability posuzovaného násypového tělesa pro variantu bez aplikace navrhovaných sanačních 
objektů s touto vypočtenou hodnotou: Msf = 1,140. Tato hodnota nesplňuje kritéria 
spolehlivosti stabilitních poměrů násypového tělesa. Modelace potvrdila nutnost významného 
sanačního a stabilizačního zásahu do násypového tělesa v řešeném úseku trati. 
 
Modelace II. varianty se zabudovanými  sanačními objekty  
 
            V první fázi byly do matematického modelu zaneseny jednotlivé sanační objekty 
podle specifikace uvedené v této zprávě. Následně byl dle jednotlivých ukazatelů vyšetřován 
celkový napěťo – deformační stav drážního násypového tělesa s porovnáním s výsledkem 
modelace v I. variantě. V prvém kroku byly vypočteny celkové deformace kolejového roštu            
a drážního tělesa, přičemž byla dosažena max. hodnota celkové deformace: smax,2 = 2,97 mm.     
Významná redukce napětí vlivem zabudování geobuněčného systému GEOWEB 200 spolu 
s konzolidačním zpevněním pilotami a ztužením hřebíky TITAN eliminovala oblasti 
s kritickými hodnotami smykových porušení a zvýšila celkový stupeň bezpečnosti náspu.      
U I. varianty s modelací náspu bez  úvahy sanačních objektů byla kritická zóna  porušení 
přímo pod kolejovým roštem koleje č. 1 v hloubce 1,2 – 5,0 metru, na rozdíl od výsledků 
modelu pro II. variantu s úvahou sanačních objektů, kde tato oblast je ve stavu stabilní 
rovnováhy. Byl vyšetřen součinitel stability posuzovaného násypového tělesa pro II. variantu               
s aplikací navrhovaných sanačních objektů s touto vypočtenou hodnotou: Msf = 1,321. Tato 
hodnota splňuje kritéria spolehlivosti stabilitních poměrů násypového tělesa. Z výsledků 
matematického modelování s posouzením statických a stabilitních poměrů drážního 
násypového tělesa byl prokázán pozitivní sanační účinek navrhovaných objektů sanace a 
stabilizace, přičemž dle vypočtených hodnot lze tyto sanační objekty považovat za dostatečné 
pro spolehlivé sanování železniční trati v tomto kritickém úseku.  
 
Foto č. 3: Celkový pohled na sanovaný úsek žel. trati koleje č. 1 
 


