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ČD, PŘEJEZD ŽEL. UZLEM CHOCEŇ: SANACE SKALNÍCH STĚN 

V KM 270,4 – 270,7 
 
 
Abstract:  
      The goal of published article is a presentation of a recently carried out rehabilitation of the 
walls on both-sides of the railway rock cutting situated close to the entry mouth of the Choceň 
railway station, between the railway bridge above the Tichá Orlice River and road overpass, 
located at 270.400 – 270.700 km of the Zábřeh n/M – Pardubice corridor railway line. 
Presented rehabilitation method illustrates newest applied trends in the methods of securing 
the rock railway slopes with ensuring the maximum rehabilitation effectiveness of the rock 
walls, reaching a long-term functionality of rehabilitation and construction elements together 
with ensuring their long-term anticorrosive protection. 
 
Anotace: 
       
      Cílem publikovaného článku je prezentace nedávno realizované sanace stěn 
oboustranného drážního skalního zářezu, který je situován před vjezdovým zhlavím 
žst.Choceň, mezi železničním mostem přes Tichou Orlici a silničním nadjezdem v km 
270,400 – 270,700  na koridorové železniční trati Zábřeh n/M – Pardubice. Prezentovaný 
způsob sanace ilustruje nejnovější použité trendy ve způsobu zajištění skalních drážních těles 
se zajištěním maximální efektivnosti sanace skalních stěn, dosažení dlouhodobé funkčnosti 
sanačních a konstrukčních prvků se zajištěním jejich dlouhodobé antikorozní ochrany.                           
 
 
Charakteristika řešených skalních stěn 
 
      Při přípravě na elektrifikaci trati byl v letech 1948 až 1950 odbourán původní tunel, tím 
vznikl dnešní skalní zářez v geologickém prostředí skalního masívu budovaného křídovými 
horninami středního turonu – šedými a béžovými slinitými spongilitickými prachovci a 
pískovci. 
 
      Postupným mechanickým a chemickým zvětráváním horniny, působením srážkové vody 
v kombinaci s mrazem, docházelo k rozrušení horninových bloků s rozšiřováním existujících 
tektonických poruchách a plochách diskontinuit. Ve stěně byly viditelné rozvolněné bloky a 
převisy, docházelo k padání kamenů. Skalní stěna byla hustě zalesněna. 
PRINCIP TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ SANACE SKALNÍCH STĚN 
 
 Princip sanace spočíval v pečlivém odstranění vegetace včetně kořenového systému, 
odstranění volných kamenů či zvětralých částí skalní stěny a nestabilních bloků. Během 
čištění stěny byla provedena opatření proti pádu kamenů do kolejiště a proti poškození 
drážních zařízení (stožáry TV). 
 
      Po očištění skalní stěny bylo za účasti investora, zástupce geotechnické konzultační firmy, 
autorského dozoru projektanta a geotechnika zhotovitele rozhodnuto o dalším postupu a 
rozsahu sanačních opatření. Bylo rozhodnuto o překrytí části stěny ocelovými sítěmi typu 
Maccaferri v úpravě Galmac+PVC vyztuženými ocelovými lany s potahem PVC, provedení 
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betonových plomb, podezdění potencionálně nestabilních bloků kameny z čištění, vyčištění a 
zalití spár a kotvení menších bloků svorníky. 
 
      Součástí sanačních prací bylo i vyčištění a částečné odstranění vegetace na horní hraně 
skalního svahu, kde byl postaven souvislý plot s výstražnými tabulemi zakazujícími vstup 
nepovolaných osob do prostoru zářezu. 
 
      Bylo provedeno vyčištění pochozí lávky v koruně betonové patní zdi. Tato záchytná zídka 
byla v porušených částech opravena  dobetonováním. 
 
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POSTUPŮ 
 
Odlesnění skalní stěny 
 
       Bylo provedeno očištění skalních stěn od veškeré vegetace pomocí ručních nástrojů, 
postupně, v celé ploše stěn včetně horní hrany v pásu šířky cca 1m. Kořenový systém 
vegetace byl z části odstraněn, zbytek umrtven přípravkem Roundup. 
   
Výměra : 2970 + 9526 m2 
 
 
Kácení stromů  
 
 V pásu do vzdálenosti 4 až 5m od horní hrany svahu  byly odstraněny dřeviny 
s průměrem  kmene větším než 6cm včetně kořenů. Odstraněná vegetace byla převezena ke 
štěpkování k TS Choceň a zeštěpkovaná. Rozsah kácení stromů mimo skalní stěnu bylo 
upřesněno projektantem stavby včetně vymezení lokalit kácení. Velké kořeny byly odvezeny 
a uloženy na skládce. 
 
Výměra : 87  ks 
 
 
Odstranění uvolněné horniny ve stěně 
 
      Odstranění volných kamenů, zvětralých částí skalní stěny a nestabilních bloků bylo 
prováděno ručně, pomocí páčidel, motyček a sbíjecích kladiv. Stejným způsobem byly 
očištěny pochozí lavičky od humusu, hlíny a kamenů. Byly odstraněny veškeré volné části 
skalní stěny a vyčištěny spáry ve skalní stěně. Svislý přesun suti byl prováděn pomocí shozů 
za záchytnou zídku. Suť byla následně ručně nakládána na železniční Ua-vozy a  odvezena  ve 
výlukách na meziskládku. Z meziskládky byla suť, pomocí nákladních vozů, odvezena               
na místo uložení, na skládku Dobrá Voda. 
 
Výměra : vybouraná suť    590 m3 
 
      Očištění pochozí lávky v koruně zárubní zdi spočívala v odstranění kořenů a naložení 
stávající sutě na železniční vozy a odvoz na skládku. 
Výměra :   naložená suť       150 m3 
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       Vyčištění spár ve skalní stěně bylo prováděno ručně, pomocí páčidel, motyček a sbíjecích 
kladiv, suť byla naložena na železniční vozy a odvezena na skládku. 
 
Výměra : spáry šířky do   5cm hl. do   30 cm  592 m 
  spáry šířky do 10cm hl. do   50 cm  59 m 
  spáry šířky do   3cm hl. do   15 cm  19 m 
  spáry šířky do 20cm hl. do 100 cm  19 m 
 
      Rubanina z čištění a stávající suť byla odvezena železničními vozy na mezideponii a 
odtud na definitivní skládku, nakládání rubaniny bylo prováděno ve výlukách a nočních 
směnách. 
Výměra : celkový objem sutě   734 m3 
 
 
Ochranná síť  
 
      Určená část skalní stěny byla překryta ochrannou ocelovou sítí typu Maccaferri v úpravě 
Galmac+PVC. Síť byla ukotvená pomocí vodícího lana ø 10mm a vertikálních kotevních trnů 
CKT ø 22 mm kotevní délky 1350mm na horní hraně nebo na lavičkách. 
  
      Vertikální trny byly osazovány ve vzdálenosti cca 2m do vrtů ø 32mm hloubky 1400mm, 
kotveny pomocí 3 ks lepících ampulí LOKSET AV-180 23/500mm, vrt se vyplňoval 
cementovou zálivkou až ke svému ústí. Pomocí horizontálních trnů CKT ø 22 mm kotevní 
délky 800mm byla síť ukotvená ke stěně. Trny byly rozmístěny dle morfologie a požadavku 
konzultanta investora. Byly vrtány do hloubky 850mm, upevňovány 2ks lepících ampulí 
LOKSET AV-180 23/500mm. Lokálně bylo kotveno i spodní lano ke skalní stěně trny CKT ø 
22 mm kotevní délky 800mm. Kotevní trny byly opatřeny maticí a kalotovou podložkou. 
Viditelné části všech trnu byly opatřeny nátěrovým systémem včetně nátěru matice a kalotové 
podložky. Jednotlivé pásy byly průběžně sešívány ocelovým vázacím drátem ø 
2,2/3,2mm s PVC povrchem. Horní vodící lano, ø 10mm+PVC, bylo uloženo pod kalotové 
podložky trnů. Přeložením pásu síta přes lano a zapletením přeložky, pomocí drátu+PVC o 
profilu 2,2/3,2mm, byla ukončená montáž lana na horní hraně skalní stěny. Spodním okrajem 
sítě bylo propleteno ocelové lano, na které je pověšeno závaží 45 kg sloužící k zatížení                 
a vypnutí sítí. Spodní okraj sítě byl ukončen přeložením síta přes spodní lano a přeložka byla 
zašitá pomocí drátu + PVC o profilu 2,2/3,2mm. 
 
Výměry : Ochranné sítě Galmac+PVC    8 022 m2 
  Vodící lano ø 10mm+ PVC         1 258  m 
  Kotevní trny 1500mm+matice+ kalotové podložky      374  ks  
  Kotevní trny   950mm+matice+ kalotové podložky       21 ks 
  Závaží, betonový prvek 45 kg     284 ks 
 
Materiál:  
      Ochranné sítě Maccaferri s hexagonálními oky, povrchová úprava Galmac + PVC, průměr 
drátu 2,2/3,2mm, velikost oka 6x8cm, rozměr role 50x2m včetně vázacího drátu+PVC.  
 
Kotevní trny - závitové tyče CKT ø 22 mm se čtvercovou kalotovou podložkou 
150x150x6mm a maticí. Kotevní délky trnů byly upřesněny na základě výsledků trhacích 
zkoušek. Pro vertikální kotvy na 1350 mm a pro horizontální kotvy 800mm. 
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Ocelové lano ø 10mm DIN 3060 Zn s povrchovou úpravou PVC transparentní 6x19+Fe,    
1770 Mpa. 
 
Zálivka – cementová směs c:v=2,5:1, cement CII-32,5 
 
Lepící ampule Losket AV-180 23/500 
 
Závaží 45 kg (betonové označníky) 
 
Plomby, sanování trhlin skalních stěn  
 
      Sanace trhlin byla provedena zabetonováním vertikální spáry. Spára byla vyčištěna 
navlhčena a postupně betonována. Do betonu byly ve vhodných místech ukládány kameny, 
tvořící tímto výplň. 
 
Výměra : délka sanované spáry  18 m  
 
Materiál:  Beton B25, k výplni plomby byla využitá hornina z čištění stěny 
 
 
Úpravy nad skalní stěnou 
 
      V pásu do vzdálenosti 4 až 5m od horní hrany svahu  byly odstraněny dřeviny s průměrem 
kmene větším než 6cm včetně kořenů. 
 
Výměra : 87 ks 
 
      Podél zářezu bylo osazeni oplocení. Bylo zhotoveno z ocelových sloupků ø 63 mm 
povrchově upraveny žárovým zinkováním a pletiva povrchově ochráněny PVC. 
 
Výměra : 604 m 
 
Oplocení 
 
      Pro provedení oplocení bylo nutno provést odstranění křovin. Vzhledem ke skutečnosti, 
že se staveniště nachází na skalní stěně bylo nutno upravit způsob založení (kotvení) 
plotových sloupků do podloží. Byly prováděny vrty ø 32 mm délky 650mm, do nich pak byly 
zavedeny závitové tyče CKT ø 22 mm o kotevní délce trnů 600mm a celkové délce trnu 
500mm a ukotveny pomocí lepících ampulí LOKSET AV-180 23/500mm. 
      Na trny byly osazovány ocelové sloupky a vnitřek sloupku zalit cementovou zálivkou do 
výše trnu. Po zatuhnutí zálivkové směsi bylo přistoupeno k montáži pletiva na napínací drát. 
Na závěr byl osazen ostnatý drát a krytky plotových sloupků. Veškerý použitý materiál na 
oplocení byl povrchově upraven poplastováním (PVC), mimo plotové sloupky a vzpěry, které 
byly žárově pozinkovány. Viditelné části trnů plotových vzpěr byly opatřeny nátěrovým 
systémem. 
  Výměry : Počet sloupků    245 ks 
    Počet vzpěr       35 ks 
    Počet trnů dl.1500mm   245 ks 
    Počet trnů dl.  600mm     35 ks 
    Délka pletiva výšky 2000mm 604 m 
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    Délka ostnatého drátu   604 m 
    Počet branek 900/2000 mm      2 ks 
 
Oprava záchytné zídky v hlavě zárubní zdi  
 
      Oprava záchytné zídky byla zahájena očištěním a odbouráním volných částí 
železobetonové konstrukce. Následně bylo provedeno doplnění výztuže z KARI sítí na 
osazené kotvičky. Kotvičky Ø 8 mm délky 250 mm byly osazeny do otvoru Ø 10 mm a délky 
100 mm a zalepeny hmotou LOKSET AV. Bednění bylo provedeno z hrubých prken a pak 
betonáž otvoru betonem B30 + chemie. Před betonáží byly styčné spáry natřeny spojovacím 
můstkem, hmotou SOKRAT. Vzhledem k zanedbatelnému zatížení nebyly provedeny 
výpočty únosnosti bednění. Beton byl hutněn pomocí poklepu po bednění. Práce byly 
prováděny z pomocného lešení nebo pomocí osobního zajištění pracovníků. 
   
Výměry : Bednění a odbednění zdí 50 m2 
  Betonáž zdí     8 m3 
  Výztuž ze svař.sítí    0.372 t 
  Dodavatel : STAVEBNINY KONÁREK Choceň 

 
Kotvení nestabilních bloků 
 
      Pro ukotvení nestabilních bloků byly použité tyče CKT ø 22 mm se čtvercovou kalotovou 
podložkou 150x150x6mm a maticí. Po postupném provrtání bloku do hloubky 2350mm, byly 
do otvoru zasunuty lepící ampule Lokset AV-180 23/500 v počtu 5 ks. Následně byla 
zavedena tyčová kotva délky 2500mm postupným zavrtáním. Po ukončení osazování kotev 
bylo provedeno napnutí kotev pomoci momentového klíče. 
 
Foto č. 1: Pravostranný skalní zářez – sanace stěny plošnými sítěmi 
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Foto č. 2: Levostranný skalní zářez – sanace stěny plošnými sítěmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


