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1.

ÚVOD

Prvotním impulzem pro nastavení systémového řešení problémů
v železničním spodku byl sesuv náspu v úseku Hájek – Dalovice ze dne
14. 4. 2018. Na základě vyhodnocení této události byla přijata soustava
systémových opatření tak, aby se co nejvíce zamezilo obdobně rozsáhlým
poškození železničního spodku. S jednotlivými správami tratí byly vytipovány
problematické úseky železničního spodku, kde by mohly hrozit sesuvy. Všechny
úseky byly podrobeny prohlídce a v prvotní fázi byl vytvořen seznam deseti úseků,
které je nutné prioritně řešit dle rozsahu investiční akcí nebo opravnou prací.
V dalších krocích byl vytvořen a nastaven systém řešení nestabilních úseků
železničního spodku v celé síti Správy železnic.
2. SYSTÉM ŘEŠENÍ NESTABILNÍCH ÚSEKŮ ŽELEZNIČNÍHO
SPODKU
Pro jakékoliv systémové řešení je nezbytně nutné stanovit základní kritéria,
podle kterých se musí postupovat. Pro řešení nestabilních úseků je vytvořena
předpisová základna, která je obecně platná a závazná pro všechny účastníky
procesu sledování, evidence a řešení těchto úseků. Je vytvořena databáze, ve které
se evidují základní data o nestabilních úsecích. Na základě vyhodnocení těchto dat
jsou uskutečňovány další kroky směřující k odstranění příčiny nestability.
2.1 Pokyn generální ředitele SŽ PO-23/2021-GŘ
Stěžejním dokumentem pro systémové řešení nestabilit je pokyn generálního
ředitele SŽ PO-23/2021-GŘ Pokyn generálního ředitele pro řešení nestabilních
úseků železničního spodku (dále jen pokyn). Pokyn byl vytvořen ve spolupráci
odboru traťového hospodářství generálního ředitelství (dále jen GŘ O13) se
správami tratí (dále jen ST), odborem přípravy staveb a se stavebními správami.
Tento pokyn se vztahuje pouze na zemní tělesa ze zemin. Zemní těleso tvořené
skalní nebo poloskalní horninou má jiný způsob poruch a řeší se jiným způsobem.
Prvotně bylo nutné stanovit definici nestabilního úseku – jde o úsek tratě,
který může vlivem dočasných nebo dlouhodobě opakovaných poruch a deformací
zemního tělesa omezit a ohrozit provozování dráhy a drážní dopravy.
Bylo stanoveno pět kategorií, do kterých jsou nestabilní úseky zatřiďovány:
 Kategorie 0 – Jsou úseky po sanaci. Všechny úseky zůstávají v databázi
a předpokládá se jejich kontrola, zdali opětovně nedochází k poruchám.
 Kategorie 1 – Jsou úseky, kde vznikají drobné vady v GPK a zemní těleso
také vykazuje drobné vady.
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Kategorie 2 – Jsou úseky, kde jsou vady v GPK závažnější a častější a také
zemní těleso vykazuje závažnější vady – například lokální boulení svahu.
Kategorie 3 – Jsou úseky, kde již nějakým způsobem (velmi pozvolným)
dochází k destrukci zemního tělesa. U těchto úseků již musí dojít k úpravě
provozování drážní dopravy.
Kategorie 4 – Jsou úseky, kde již došlo k destrukci zemního tělesa –
proběhl sesuv. Tedy deformace a stav zemního tělesa neumožňují v koleji
nebo na trati provoz.

V pokynu jsou pro tyto úseky stanoveny jasně dané postupy pro spolupráci
GŘ O13 a ST při hlášení nových nestabilit, místním šetření a evidenci nestabilních
úseků. A pro všechny kategorie jsou stanoveny postupy přípravy projektové
dokumentace a realizace odstranění nestability.
2.2 Databáze nestabilních úseků
GŘ O13 vede databázi nestabilních úseků, kde jsou zaznamenávány údaje
o všech identifikovaných nestabilních úsecích. Součástí jsou základní informace
o trati (charakter tratě, rychlost v koleji, řád koleje aj.), obecné informace
o charakteru terénu a podrobný popis zemního tělesa se zaměřením na projevené
vady a jejich příčiny.
K datu 8. 9. 2022 je v databázi evidováno celkem 120 nestabilních úseků
železničního spodku. Rozdělení podle jednotlivých kategorií je uvedeno v Tab. 1.
Kategorie
Počet nestabilních úseků
železničního spodku

0

1

2

3

4

Celkem

18

21

60

20

1

120

Tab. 1 - Rozdělení nestabilních úseků podle kategorie

Databáze nestabilních úseků je zatím omezena pouze na interní využít na GŘ
O13, oddělení železničního spodku. V rámci budování nového pasportního řešení
pro celou Správu železnic – Technický pasport infrastruktury (dále jen TPI), je
s vysokou prioritou připravován také TPI - Pasport nestabilních úseků a svážlivých
území.
2.3 Rámcová smlouva na inženýrskogeologické práce
Nedílnou součástí systému řešení nestabilních úseků železničního spodku
musí být inženýrskogeologické práce. Snahou Správy železnic je zasmluvnit
několik inženýrskogeologických společností nebo sdružení, které se budou podílet
na projektech inženýrskogeologických průzkumů, provádět vlastní průzkumy
včetně vyhodnocení a geotechnických návrhů, a budou mít autorský dozor při
sanacích.
Cílem tohoto řešení je úspora času při zjištění vážného stavu železničního
spodku, kdy je třeba rychle reagovat na nastalou situaci.
Aktuálně probíhá již finální úprava zadávacích podmínek s předpokladem
vypsání soutěže v říjnu 2022. Jedná se o poměrně složitý způsob výběru
dodavatelů prací, kde jsou kladeny zvýšené nároky na akceschopnost a rychlost
dodavatelů, kvalitu výstupů z průzkumů a správnost navržených řešení.
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3. MONITORING
Nedílnou součástí řešení nestabilních úseků je inženýrskogeologický
monitoring. Monitorování a vyhodnocení stavu zemního tělesa má přispět ke
včasnému odhalení vad zemního tělesa před jeho destrukcí. Účelem je přijmout
taková opatření, aby nedošlo k ohrožení lidských životů a ke znehodnocení majetku.
Monitoring lze rozdělit na standardní geotechnický monitoring, který je
využíván také při výstavbě zemních těles v rámci investiční činnosti. Na
monitoring, který je účelově zaměřen na riziková místa a má svojí povahou rychle
reagovat na měnící se stav. A případně také na monitoring, používaný v rámci
dlouhodobého sledování stavu bez přítomnosti lidského faktoru.
3.1 Standardní geotechnický monitoring
Mezi standardní geotechnické monitorovací prostředky patří:
 geodetické sledování;
 sledování pomocí standardních průzkumných děl – hydrotechnické vrty
sledující polohu hladiny spodní vody, inklinometrické vrty – sledující
směrový pohyb zemního tělesa, hydrostatická nivelace – sledující svislé
posuny v zemním tělese a jiné.
Pro každý geotechnický monitoring je nutné zpracovat projekt, kde jsou
stanoveny metody monitoringu, jejich přesná poloha a zejména četnost
vyhodnocení a stanovení jednotlivých stavů ohrožujících bezpečnost.

Obr. 1 – Hydrotechnický vrt

Aktuálně se zpracovává příloha předpisu SŽ S4 Železniční spodek, kde budou
metody standardního monitoringu popsány. Příloha je nyní v interním
připomínkovém řízení na GŘ O13, oddělení železničního spodku.
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3.2 Kontinuální měření stavu zemního tělesa
U Správy železnic je aktuálně testován Systém detekce sesuvu půdy
dodávaný společností ZAT a.s. Jedná se o skupinu bezdrátových čidel náklonu
(libovolný počet), datového záznamníku a softwarové vizualizační platformy.
Tento systém je testován u ST Karlovy Vary přímo v Karlových Varech.
Čtyřicet čidel je ve dvou řadách osazeno na koruně náspu. Čidla náklonu neustále
komunikují s datovým záznamníkem. Tento datový záznamník je osazen dvěma
kamerami s denním a nočním režimem pro neustálý vizuální kontakt s čidly.
Záznamník je napájen baterií a solárním panelem.
Data ze záznamníku jsou předávána na virtuální server, kde je s nimi dále
pracováno a jsou vyhodnocována.

Obr. 2 – Záznamník a instalovaná čidla náklonu u KV

Aktuálně jsou nastaveny tři úrovně varovných stavů:
 Stupeň 1 – stav baterie. Systém hlásí nízký stav baterie čidla nebo
záznamníku.
 Stupeň 2 – výstraha. Jedno nebo dvě čidla vykazují náklon o více než 5°.
 Stupeň 3 – sesuv. Náklon tří a více čidel o více než 5°.
Informace o stavech čidel jsou předávány do systému DŽIN (Dispečer
železniční infrastruktury) v Ústí nad Labem a zasílány na předem stanovená
telefonní čísla (stupeň 3). Současně jsou na e-maily rozesílána předem definovaná
upozornění. Pro stupeň 2 a 3 je pak okamžitě zavedeno omezení dopravy. Po
obdržení informace dojde k vizuální kontrole přes SW platformu a správa tratí
provede místní šetření. Podle vyhodnocení příčiny vzniku jsou pak zavedena další
opatření.
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3.3 Družicová radarová interferometrie
Pro případy dlouhodobého sledování svahových pohybů je možné uplatnit
metodu InSar – družicovou radarovou interferometrii.
Metoda InSar je aktivní metoda dálkového průzkumu země. Měří se změny
polohy zemského povrchu vůči prolétající družici. Měření je provedeno jednou za
šest dní (konkrétní lokalita). Lokalita je měřena minimálně třemi družicemi. Lze
získat plošná data o pohybech v řádech mm-cm/rok. Vždy záleží na stabilitě odrazu
a množství získaných dat. Stabilita dat je však závislá na vegetaci a kvalitě
odrazných ploch. Získaná data lze zpřesnit při použití koutového odražeče (viz
Obr. 3).

Obr. 3 – Koutový odražeč umístěný poblíž železnice

Tato metoda by mohla být perspektivní pro dlouhodobé sledování pomalých
sesuvných území. Její výhodou je zejména zpětné vyhodnocení v délce několika
let. Lze tedy získat dlouhodobou časovou řadu výsledků a zjistit trend poklesů.
V projektu TAČR Doprava 2020+ byl úspěšný projekt „Monitoring
a vyhodnocení rizikových jevů v okolí dopravní infrastruktury s využitím DPZ“
řešitelů UNICORN, GISAT, Univerzita Karlova a Česká zemědělská univerzita.
Správa železnic je v tomto projektu aplikačním garantem, kdy jedním z úkolů
výzkumného záměru je využít družicová data a vytvořit nástroj pro dlouhodobé
sledování nestabilních úseků železničního spodku.
Pro pilotní projekt byla vybrána lokalita Dubičná, kde železniční trať prochází
sesuvným územím. Pro přesnější předpověď deformací a analýzu stability svahu
byl v lokalitě také proveden inženýrskogeologický průzkum skládající se z vrtů
a odběrů vzorků pro laboratorní zpracování.
Pohyby území jsou sledovány pomocí družicových dat. Pro zpřesnění byly
instalovány dva koutové odražeče (jeden v blízkosti koleje a druhý na louce pod
tratí). Pro verifikaci zjištěných dat jsou v blízkém okolí instalovány tři
inklinometrické vrty pro sledování pohybů ve větších hloubkách a tři linie bodů pro
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geodetické sledování pohybů širšího okolí. Instalace proběhla na začátku roku
2022. Aktuálně probíhá sběr dat a jejich vyhodnocení.
4. ZÁVĚR
Správa železnic věnuje velkou pozornost sledování nestabilních míst
železničního spodku ve vztahu k ohrožení životů a poškození majetku. Správa
železnic má nastaven systém sledování a postupy pro řešení jednotlivých případů
nestabilit s krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Neustále jsou prověřovány
nové, moderní metody monitoringu tak, abychom sesuvným událostem
v rizikových lokalitách předcházeli, resp. aby bylo včas zachyceno zrychlení
deformace a zkrátila se reakční doba.
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