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OPTIMALIZACE TRATI STŘÍBRO – PLANÁ U MARIÁNSKÝCH 
LÁZNÍ SANACE SKALNÍCH SVAHŮ 

 
Anotace:  
Autoři v příspěvku  seznamují s projektovým řešením a se způsobem provádění rozsáhlých 
sanací skalních stěn a svahů realizovaných při rekonstrukci trati 3. železničního koridoru 
v úseku Stříbro – Planá u Mariánských Lázní. Tyto sanace skalních stěn jsou prováděny 
s cílem zajistit stabilizaci stěn a svahů a v maximálně možné míře zabránit spadu kamenů 
a skalních úlomků , nebo pádu skalních bloků do kolejiště.  
 
Abstract:  
Article deals with design solution and with execution procedures of large scale rehabilitation 
of rock slopes realized during rehabilitation of 3rd transit railway corridor in section Stříbro 
– Planá u Mariánských Lázní. These rehabilitation works on slopes are executed to ensure 
stability of slopes and to maximize downfall of stones and rocks rock fragments in to the rail 
track.  
 
ÚVOD 

Stavba s názvem „Optimalizace trati Stříbro-Planá u Mariánských Lázní“ je jednou ze 
souboru staveb modernizace III. tranzitního železničního koridoru, který zahrnuje úsek trati 
z Prahy přes Plzeň do Chebu až po státní hranici s Německem. Účelem stavby je uvedení 
železniční trati, souvisejících objektů a zařízení, do technického stavu, který odpovídá 
evropským parametrům a standardům. V neposlední řadě je cílem dosažení vyšších 
rychlostních parametrů trati a zkrácení jízdní doby vlakových spojů. Maximální traťová 
rychlost bude až 120 km/hod. 

Naše společnost Minova Bohemia se podílela na rekonstrukci dílčího úseku trati mezi 
Stříbrem a Planou u Mariánských Lázní, činností v oblasti "sanace skalních svahů". 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Úsek železniční trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní je jednokolejný a jednokolejný 
zůstane i po rekonstrukci. Trať je zde vedena členitým terénem s mnoha zářezy, několika 
tunely a řadou  mostů. Práce probíhaly a stále probíhají podle harmonogramu, po dílčích 
úsecích při plné nebo částečné výluce. 

Rekonstruovaná trať je vedena převážně v původní ose, místně jsou zvětšeny poloměry 
oblouků trati, kde bylo nutno rozšířit skalní zářez z důvodu zajištění průjezdného profilu trati.  
Začátek stavby je u vjezdu do stanice Stříbro, ze směru od Plzně, konec stavby je u vjezdu do 
stanice Planá u Mariánských Lázní, ze směru od Chebu. Délka úseku je 32,031 km.  
 
2. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO TECHNICKÉHO STAVU  

Z místního šetření v jednotlivých železničních stanicích a pochůzek po trati bylo zřejmé, 
že řada zařízení je na hranici své životnosti nebo morálně zastaralá. Toto se týkalo především 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Z hlediska železničního spodku je zřejmá absence 
a nefunkčnost řady odvodňovacích zařízení, kdy údržbové práce na trati v minulosti spočívaly 
především v obnově a výměně železničního svršku. Toto se pak následovně projevovalo na 
stavu geometrické polohy koleje. Materiál železničního svršku také neodpovídal požadavkům 
dnes kladeným na koridorové tratě a proto byla navržena jeho výměna. Železniční mosty 
a propustky byly rovněž součástí rekonstrukce, od sanace stávajících objektů až po stavbu 
nových objektů. Bylo zřejmé, že mostní objekty na trati neprošly v posledním období žádnou 
obnovou či rekonstrukcí a nevyhovují potřebám moderního železničního provozu. 
V maximální možné míře byla upřednostňována cesta sanace stávajících objektů. Ostatní 
technologické objekty jako nástupiště, přístřešky a jiné byly navrženy jako nové. 
 
3. SANACE SKAL  

Důležitou součástí stavby je sanace skalních svahů v zářezech trati. Smyslem sanace 
skalních svahů je realizace opatření k zajištění stability skalních stěn a opatření k zamezení 
pádu skalních úlomků do kolejiště.  

Průvodními horninami v obnažených zářezech jsou fylitické břidlice (krystalické břidlice - 
metamorfované usazeniny) s vyvinutou četnou puklinatostí a málo patrnou vrstevnatostí. 
Kvalita těchto hornin je v rozsahu od velmi celistvých až po silně zvětralé a rozpadající se. 
V nejsvrchnější části zářezů leží převážně tenká vrstva zeminy s kořenovým systémem 
rostlin. 
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Pro zajištění stability skalních stěn byly realizovány opěrné zdi, plomby pod převisy 
a ochranné ploty v kombinaci s instalací kotvených ocelových sítí, které zabrání pádu 
menších jednotlivých skalních úlomků. 
 
3.1. Projektové řešení  

Projektové řešení vycházelo z vyhodnocení výchozí situace, kdy byly vytipovány 
problémové úseky a navržena jednotlivá opatření. Projektem bylo požadováno, že konečné 
řešení bude stanoveno případně upřesněno po obnažení svahů. To znamená po odstranění 
náletových dřevin, travních porostů, zeminy a po odstranění rozvolněného kameniva, dále 
pracovně nazývané činnosti "očistění svahů". 
Na základě geodetického zaměření výchozího stavu a po vyhodnocení vrstevnicového plánu 
byl v projektu vymezen a následně dodržen rozsah ploch 

• určených k odstranění porostů 
• určených k očistění, to znamená k obnažení pevného skalního podloží 

V dalším projekt stanovil konkrétní opatření, která mohla být upřesňována podle skutečné 
situace zjištěné po očistění svahů. V převážné většině se jednalo o upřesnění  

• rozsahu plochy určené k pokrytí kotvenými ocelovými sítěmi 
• pevnostních vlastností pokrytí, kde se jednalo zejména o upřesnění typu sítě 

a kotvících bodů co do pevnosti a geometrického rozmístění 

Ostatní prvky zabezpečení, to znamená plomby, opěrné zdi, ochranné ploty byly rovněž 
upřesňovány podle situace po očistění svahu zářezu. 
 
3.2. Hlavní činnosti prováděné v souvislosti se sanací skal  

• Kácení náletových dřevin (prováděla specializovaná firma) motorovými řetězovými 
pilami. 

• Čištění skalního svahu, spočívalo v odstranění náletových křovin, trávy, zeminy 
a rozvolněného kameniva. Tyto práce prováděli pracovníci s kvalifikací lezce, při 
použití osobních ochranných prostředků pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, 
s použitím ručního náčiní.  

• Nakládání a odvoz uvolněného materiálu z paty svahu 
• Vyplnění prostor pod převisy kotvenými železobetonovými nebo zděnými plombami 
• Zhotovení železobetonových opěrných zdí v kombinaci s kotvením a mikropilotami 
• Zhotovení záchytných plotů v kombinaci s kotvením a mikropilotami 
• Kotvení nestabilních bloků pomoci injektovaných ocelových horninových kotev  
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• Realizace vývrtů pro svorníky, kotvy a mikropiloty. Převážnou část prováděli lezci 
s použitím ručních vrtacích kladiv. V dosahu ramene bagru bylo vrtáno i strojně. 

• Osazení lepených svorníků, případně injektovaných kotevních tyčí. Převážnou část 
prováděli lezci. 

• Položení a ukotvení záchytných ocelových síti s hexagonálními oky, spojování sítí 
ocelovými sponami Spenax s použitím pneumatických kleští, případně spojování 
speciálním vázacím drátem, montáž podložek, matic a napnutí sítí  

• Natažení, napnutí a ukotvení obvodových a příčných ocelových lan 
 
3.3. Sanované plochy - přehled  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

2008       x x x x x x 13 800 m2 
SO 52 a SO 54 

2009   x x x x       10 300 m2 
SO 60 

2009         x x   9 100 m2 
SO 56 

 
3.4. Použité strojní vybavení 

• malé bagry Kobelco SK45SR2, Cat304SR na pásovém podvozku s víceúčelovým 
využitím pro: 

 ~ nakládání, terénní úpravy, v některých případech i pro dopravu a manipulaci 
 s materiálem  
 ~ pro strojní vrtání, kdy lafeta vrtacího stroje Morath HBL 21je upevněna na rameni 
 bagru, který přitom plní funkci "mobilního stativu vrtacího stroje", přičemž 
 hydraulický agregát bagru je využit i pro ovládání pozice lafety a pohon vrtacího 
 kladiva 

• pojízdné stavební kompresory, elektrocentrály 
• kráčející i kolové bagry pro nakládání a terénní úpravy 
• nákladní a účelová vozidla - odvoz produktů čistění svahů k dalšímu zpracování, 

doprava stavebního materiálu, dovoz a čerpání hotové betonové směsi aj. 
• čerpadlo injekční směsi S35PU pro injektáž pryskyřicí Geoflex 
• čerpadlo IBO-REP pro injektáž cementovou suspenzí 
• ruční pneumatické nářadí - vrtací kladiva s pneumatickou podpěrou, sbíjecí kladiva 
• pneumatické sešívací kleště ( STANLEY SC50T ) na spony Spenax 
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3.5. Převážně používané materiály  

Celozávitové kotevní tyče (CKT)  

 
 
 
Lepící ampule Lokset 
 
 
 
 
 

Injekční zavrtávací kotevní tyče typu R 

 
 
 



 77 

Organicko-minerální pryskyřice Geoflex 

 

 
 
Ocelové sítě (SteelGrid), systém firmy MACCAFERRI 

Nejčastěji byly použity sítě s hexagonálním tvarem ok rozměru 6/8 cm 
a 8/10 cm, objednávané s ohledem na manipulaci v šířkách 2 m a 
délkách 25 m nebo 50 m. Ocelový drát použitý na výrobu 
šestihranného pletiva je povrchově chráněn galfanem (slitina zinku, 
hliníku a dalších kovových příměsí). Životnost drátu je tak až 
trojnásobě vyšší než životnost drátu, který je pouze pozinkován. 
Dvojitý zákrut drátů zamezuje rozpletení celého pletiva v případě, že 
dojde v určitém místě k roztržení sítě. Průměr ocelových drátů je od 
2,2 mm do 3,0 mm, přičemž okrajové dráty mají vždy větší průměr 
než pletivo. V některých místech byly variantně použity sítě 
s protierozními a ochrannými georohožemi, které jsou konstrukčně 
součástí sítě. Podélně jsou pásy spojovány vázacím drátem, rovněž 
s galfanovým potahem, případně ocelovými sponami Spenax. Po 
obvodu pokryté plochy jsou instalovaná napínací ocelová lana, Celá 

plocha je dále vyztužena příčnými ocelovými lany tak, že tvoří přibližně čtvercové tvary 
v rastru cca 2x2 m. Lana jsou potahovaná plastem, lze objednat různé barevné provedení jak 
lan tak sítí a georohoží. Celá konstrukce se uzemňuje. 
 
4. ZÍSKANÉ POZNATKY A ZKUŠENOSTI 

• pro vrtání krátkých vrtů (okolo 1 m) malého průměru (do 38 mm), které prováděli 
lezci, se osvědčilo použití lehkých ručních pneumatických kladiv 

• strojní vrtání, při kterém byla vrtací souprava upevněna na rameni nebo lžíci bagru, se 
rovněž osvědčilo, s tím že dosah vrtání je omezen dosahem ramene stroje, cca 6 m od 
paty svahu  

• jako velice efektivní se ukázalo zavedení úkolového ohodnocení pracovníků – 
dělníků, došlo tím k markantnímu snížení doby realizace prací 
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• pro spojování záchytných ocelových sítí byly s úspěchem používány pneumatické 
sešívací kleště a ocelové spony Spenax, což je vysoce kvalitní a efektivní způsob, ve 
srovnání s ručním spojováním speciálním vázacím drátem 

• z důvodu často velice komplikovaného přístupu na pracoviště bylo nutné používat pro 
dopravu materiálu vozidla vybavená pohonem všech kol, v některých případech byla 
nutná výpomoc bagru na housenicovém podvozku 

 
ZÁVĚR 

Při realizaci zakázky byly použity standardní a osvědčené kotevní materiály. Realizace 
proběhla převážně v obtížných podmínkách, kdy většina prací byla prováděna s použitím 
horolezecké techniky, často za provozu na trati a v nepříznivých klimatických poměrech. 
Můžeme konstatovat, že i v takto složitých pracovních podmínkách se podařilo splnit 
požadované úkoly a jednotlivé skalní stěny a svahy stabilizovat v souladu s harmonogramem 
stavby. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že tyto rozsáhlé práce proběhly bez 
registrovaného pracovního úrazu. 
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Část objektu SO 52 

 

 
Strojní vrtání na objektu SO 54 
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Kotvená opěrná zeď s kotveným plotem - objekt SO 54 
 

 
Část objektu SO 56 
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                                     Strojní vrtání                                                    Projekt v příčném řezu 

                       Práce na svislé stěně                                          Vrtání na šikmém svahu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Pneumatické sešívací kleště STANLEY SC50T              Injekční čerpadlo S35PU  
 

 


