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ANOTACE
Vznik neočekávaného sesuvu v roce 2018 na provozované dvoukolejné trati
Chomutov – Cheb v okrese Karlovy Vary byl iniciátorem zahájení rozsáhlého
komplexu průzkumných, projekčních a sanačních prací. V první etapě zemních
prací byla provedena celková oprava zkolabované části drážního tělesa v úseku
km 181,7 – 181,8. Rozsah vnitřního poškození zemních těles v náspu i zářezu byl
iniciátorem navazujících etap kompletních rekonstrukcí železniční trati v km
177,9 – 182,1, která prochází geomorfologicky složitým územím s výraznou
antropogenní stopou člověka.
1.

ÚVOD

Zahájení železniční dopravy na českém území sahá až do první poloviny
19. století. První železnicí na našem území byla koněspřežná dráha mezi Lincem –
Summerau – Horním Dvořištěm – Českými Budějovicemi zprovozněná v roce 1827.
Téměř všechny české železniční tratě byly vybudovány za vlády rakousko-uherské
monarchie.
Průmyslový rozvoj těžby hnědého uhlí v oblasti Krušných hor ve druhé polovině
19. století vedl k postupnému rozšíření železniční sítě po celém území dnešní
republiky. Buštěhradská železniční společnost (Buschtěhrader Eisenbahn B.E.B) byla
jednou z největších soukromých železničních společností Rakouska-Uherska spojující
Prahu se severozápadem Čech s dalším napojením na regiony Saska a Bavorska.

Obr. 1 – Pohled na zájmovou lokalitu na železniční mapě ČR, zdroj SŽ, upraveno autorem

94

21. KONFERENCE
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNI CESTA 2022
2.

Olomouc
14. - 16. listopadu 2022

SITUACE ZÁJMOVÉ LOKALITY

Trať Chomutov – Cheb v délce 112 km (km 125,173 - 237,252) je v železniční
síti České republiky klasifikována jako celostátní dráha (obr. 2). Představuje
nejdůležitější a nejefektivnější spojení pro nákladní dopravu ve směru východzápad.

Obr. 2 - Železniční trať Chomutov – Cheb, zdroj Wikipedie, upraveno autor

Z průmyslového hlediska slouží železniční trať Chomutov – Cheb jako
„nerostný uzel“, a to především díky přímé propojenosti uhelných revírů
(Sokolovská uhelná pánev, Severočeská hnědouhelná pánev). Slouží také
k přepravě cestujících mezi světoznámými lázeňskými středisky Karlovy Vary,
Mariánské Lázně a Františkovy Lázně.
Dvoukolejná trať byla v celém úseku dokončena v roce 1889, přičemž část
mezi Karlovými Vary a stanicemi Ostrov a Ohří sloužila ke svému účelu již od
prosince 1871. Významnou roli v regionu zde hrál až dodnes průmysl
(porcelánový, sklářský, chemický, energetika, strojírenství, hornictví). Mnoho
vleček (většina z nich se již nepoužívá) je očitým svědkem dřívějšího
průmyslového využití ve velkém měřítku. Po celé trati bylo vybudováno mnoho
náspů, zářezů a mostů z důvodu složité geomorfologie a zvlněného terénu zejména
na Karlovarsku.
2.1 Traťový úsek Hájek - Dalovice
Zvláště zajímavý úsek leží mezi stanicí Hájek (km 177,171, nadmořská výška
450 m n. m.) a stanicí Dalovice (stanice v km 182,509, nadmořská výška 410 m
n. m.). Trať v tomto úseku prochází poddolovaným územím, kde se hlubinným
způsobem těžilo hnědé uhlí. Dodnes jsou na povrchu patrné projevy poddolování
ve formě zamokřených, na některých místech zcela zalesněných ploch v přímém
okolí železnice.
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Obr. 3 - 3D mapa terénu s viditelnými projevy poddolování po těžbě uhlí z 19. století

2.2 Mimořádná událost – sesuv č. 1
Dne 14. dubna 2018 došlo k vzniku mimořádné události na trati, a to k zcela
neočekávanému sesuvu svahu náspu pod kolejí č. 2 ve staničení km 181,700 181,800. Mírné zhoupnutí při průjezdu nákladního vlaku neušlo pozornosti
zkušeného strojvedoucího a provoz na trati byl okamžitě přerušen. Je nutné
poznamenat, že do té doby traťový úsek v později zhavarované části nevykazoval
žádné známky zvýšené údržby (dosypávání kolejového lože apod.).

Obr. 4 - Sesuv půdy na svahu pod koleji č. 2
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V čase do 2 hodin od oznámení vzniku mimořádné události se na 11 m
vysokém náspu plně rozvinul rotační sesuv s výškou odtrhové hrany 4 m, šířkou
sesuvu cca 60 m a délkou (po svážnici) cca 35 m s odhadovaným objemem
sesutých hmot více než 5 000 m3.
2.2.1

Průzkumné práce

Po prvotní terénní rekognoskaci a zhodnocení všech rizik bylo z důvodu
neznámého rozsahu vnitřního porušení náspu od možného omezeného provozu
aspoň po jedné koleji zcela upuštěno a trať byla kompletně vyloučena z provozu.
Prvotní výsledky z geofyzikálního průzkumu a průzkumu jádrovými vrty
zahájeného během několika dnů po provedení demontáže kolejového roštu
potvrdily oprávněnost rozhodnutí o úplném zastavení provozu.
V následujících dvou týdnech byla odtěžena téměř polovina sesutých hmot
a navržen předběžný způsob sanace. Během zemních prací byly průběžně
shromažďovány další informace o zemním tělese v náspu, které doplňovaly
poznatky o geologickém modelu lokality.
Při sanačních pracích bylo nalezeno několik skrytých částí konstrukce náspu.
Jednalo se zejména o tzv. bárkové konstrukce, původní dřevěné lešení umožňující
horizontální dopravu materiálu a určené k výstavbě jádra náspu (z roku 1873),
vnitřní odvodňovací systém vybudovaný při výstavbě druhé koleje (z roku 1889),
hlavní smykovou plochu a odvodňovací systém podloží (jak původní jednokolejné
trati z r. 1873, tak z rozšíření z r. 1889).

Obr. 5 - Bárková konstrukce jádra náspu
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Obr. 6 - Příčný řez náspem včetně původní jednokolejné trati (z r. 1873) a přísypu při rozšíření
(z r. 1889), na rozhraní přísypu patrná vnitřní část odvodňovacího systému náspu

Obr. 7 - Detail smykové plochy

2.2.2

Vyztužená zemní konstrukce

V průběhu následujících šesti týdnů byly úspěšně dokončeny laboratorní
zkoušky a provedena stabilitní a deformační analýza. Pro sanaci byla použita
vyztužená zemní konstrukce s lícovým prvkem systému Terramesh. Sanační práce
o celkovém objemu zemních prací 15 000 m3 byly dokončeny za 4,5 měsíce od
vzniku mimořádné události.
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Obr. 8 - Detail vyztužené zemní konstrukce s lícovým prvkem

2.3 Sanační práce č. 2
Bezprostředně po vzniku sesuvu mezi km 181,7 a 181,8 vyvstalo velké
množství otázek týkajících se míry možného selhání v přilehlých částech železniční
trati. Proto byl v okolí sanované části náspu železnice proveden podrobný
geotechnický průzkum, přesněji mezi km 181,3 a 181,7 a mezi km 181,8 a 182,1.
2.3.1

První projekt typu vyprojektuj a postav na stavbách SŽ (dle žluté
knihy FIDIC)

Podrobný geotechnický průzkum 2. etapy prací na traťovém úseku Hájek –
Dalovice prokázal, že vnitřní stabilita náspu je nedostatečná a sanační práce musí
být zahájeny co nejdříve. Výsledky geofyzikálního průzkumu (elektrická odporová
tomografie) potvrdily plně nasycené zeminy na styku jádra původního náspu
a jádra přísypu vybudovaného při rozšíření trati na dvoukolejnou (z roku 1889).
Při následných zemních pracích byly navíc nalezeny skryté přitěžovací lavice
vybudované v meziválečných letech v patě svahu.
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Obr. 9 – Pohled na skrytou přitěžovací lavici v patě svahu na straně 2. traťové koleje pod 3,0 m
mocnou vrstvou škváry

2.3.2

Nepřetržitá geotechnická činnost při zemních pracích

V některých případech ani při nejlepší vůli nemohou průzkumné práce
stoprocentně vysvětlit důvod, proč došlo k deformacím v okolí zemního tělesa či
přímo v něm. Proto je velice důležité, aby v průběhu výstavby či sanace byly
doplňovány informace o geologickém a geotechnickém modelu stavby. To může
být prováděno pouze osobou zkušenou a dostatečně zodpovědnou za případnou
modifikaci projekčního řešení.
Při sanačních pracích 2. etapy byly nalezeny v tělese náspu vnitřní
odvodňovací systémy plně saturované zasáknutou srážkovou vodou. Po vypuštění
jejich statických zásob došlo k uvolnění napětí v náspu a k postupnému
„zviditelnění“ všech historických dlouhodobě se tvořících smykových porušení.

Obr. 10 - Lokální nestabilita v patě odtěžovaného svahu pod 2. traťovou koleji nad skrytým
odvodněním
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V průběhu sanačních prací byly upřesněny údaje o rozsahu a geometrii
celkového vnitřního porušení náspu.

Obr. 11 - Obnažená smyková plocha délky 50 m procházející jádrem přísypu zhotoveného při
rozšiřování trati na dvoukolejnou (z r. 1889)

Oproti navrženému sklonu úpravy svahu byla nakonec zjištěna správná
hodnota úhlu vnitřního tření.

Obr. 12 - Poslední ze tří zátrhů v odtěžené koruně náspu (osa jednokolejné trati je viditelná na
původní opěře mostu přes Vitický potok)

2.3.3

150 let kontinuálního rozvoje deformací

Mezi km 181,625 a 181,675 docházelo v průběhu desetiletí k rozsáhlému
postupnému vnitřnímu porušování náspu o výšce 14 m. Na poddolovaném území
navíc těžce odvodnitelném, došlo již v prvotní fázi samotné konsolidace
jednokolejné trati k nerovnoměrnému sedání náspu, respektive k naklánění
dřevěné bárkové konstrukce jádra jednokolejky (z r. 1873). Pokračující deformace
vedly naše předky k vybudování jádra i v přísypu při rozšíření trati na
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dvoukolejnou. Ani tím se však nezabránilo k dalšímu jednostrannému „zabořování“
náspu, navíc nevhodně stabilizovaného přitěžovací lavicí v patě svahu náspu.
Nárůst přepravního zatížení za posledních 40 let a údržba koncentrovaná
pouze do oblasti železničního svršku, výstavba průmyslových areálů v těsné
blízkosti dráhy a koncentrování odvodnění velkých ploch v těsném sousedství
dráhy do míst těžce odvodnitelných a málo nebo vůbec neudržovaných, přispěly
společně ke zkrácení životního cyklu drážního tělesa v náspu.
2.3.4

Vyztužená zemní konstrukce – po druhé

Správa železnic se rozhodla zachovat celkový vzhled vyztužené zemní
konstrukce použité při sanaci zkolabovaného náspu v roce 2018 a pro navazující
úseky byla zvolena opět vyztužená zemní konstrukce s lícovým prvkem
Terramesh. Sanační práce o celkovém objemu zemních prací 120 000 m3 byly
provedeny za 7 měsíců.

Obr. 13 - Letecký pohled na celkovou sanaci, autor Strix Chomutov a.s.

2.4 Sanace náspu - č. 4
V průběhu monitoringu pokračujících poruch GPK i mezi km 178,850
a 179,000 (inklinometrická měření, měření posunu velmi přesnou dilatometrií
s online odečtem), bylo na základě vyhodnocení monitorovaných dat přistoupeno
k vyloučení provozu na 1. traťové koleji a vybudování dočasné vyztužené zemní
konstrukce v místě sesuvu. V září 2020 byla nakonec odsouhlasena kompletní
přestavba dotčeného náspu i v této části traťového úseku.
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Okrajové podmínky sanačního návrhu

Na rozdíl od ostatních částí traťového úseku Hájek – Dalovice nebyl apriori
pro 4. etapu sanačních prací akceptován navržený způsob s využitím vyztužené
zemní konstrukce s lícovým prvkem Terramesh. Důvod byl spíše netechnického
charakteru než akceptace již osvědčeného postupu a řešení nápravy. Nutnost
komplexní rekonstrukce na základě výsledků doplňujících průzkumných prací
(extrémně složité podmínky založení, rozsah porušení náspu) vedla k optimalizaci
původního návrhu a vyztužená zemní konstrukce byla provedena bez použití
lícového prvku Terramesh.
2.4.2

Geologický model a jeho upřesňování v průběhu odtěžování

Z geologického hlediska byly základové poměry oproti sesuvu č. 1 a sanaci
náspu č. 2 daleko složitější. V přechodu zemního tělesa z náspu do zářezu se
v průběhu času zhoršovaly odtokové poměry drenážních systémů vybudovaných
pod náspem jednokolejné trati a vybudované při rozšíření trati na dvoukolejnou.
Na postupně se zhoršujících stabilitních poměrech se kromě složitých
hydrogeologických podmínek výrazně podepsala místně příslušná geologická
skladba, navíc ještě porušená tektonicky.

Obr. 14 - Geologický model sanace č. 4

Kombinací nepřiznivých hydrogeologických a geologických podmínek
a stavebně-technického postupně se zhoršujícího stavu odvodnění, se v místě
přechodu zemního tělesa z náspu vysokého 10 m do zářezu hlubokého 8 m
vyvinula rotačně smyková plocha se sklonem 12° a délkou smykového porušení
cca 100 m.
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Obr. 15 - Rotačně planární sesuv s vyznačením smykových poloh a plošného omezení na styku
rozšíření jednokolejné trati na dvoukolejnou

Obr. 16 - Smyková plocha v prostředí tufitických jílů

2.4.3 Vyztužená zemní konstrukce – sanace č. 4
Bazální část základové konstrukce sanovaného náspu je tvořena z drceného
kameniva frakce 63-125 mm, uložené na upravené podloží se síranovzdorným
cementem z důvodu agresivity vod vytékajících z uhelných slojí.
Historické podložní drenážní systémy byly obnoveny, z důvodu artézské
napjatosti podzemní vody doplněny o tzv. přepadové šachty eliminující vztlak vody
na sanační podkladní betony.
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Obr. 17 - Sanační úpravy v podloží v přechodu drážního tělesa z náspu do zářezu

3.

ZÁVĚR

Hlavními cíli prezentovaných poznatků při rozsáhlých sanačních zemních
pracích bylo poukázat na fakt, jak složitá může být historická stavba vybudovaná
před 150 lety a jak může být taková stavba ovlivněna dočasným, ale pozvolným
vývojem deformací, které začaly buď v prvopočátcích výstavby nebo v průběhu
životnosti stavby. Poznatky získané z průzkumných prací musejí být neustále
doplňovány i v průběhu provádění opravy či rekonstrukce, a to odpovědnou
osobou se zkušenostmi a průběžně, nikoliv občasně. V předkládaném příspěvku je
rovněž zmíněn význam a funkce odvodňovacích systémů, jejichž pravidelný
monitoring a údržba jednoznačně přispějí k prodloužení životnosti stávajících
konstrukcí, a to by mělo být cílem nás všech. Vždyť historická hodnota technických
dovedností našich předků je neoddiskutovatelná.
PODĚKOVÁNÍ
Za možnost něco se v životě naučit a prezentovat výsledky odborné práce
děkuji všem, zejména však svému dlouholetému mentorovi, Ing. Vítězslavovi
Herlemu.
Lektoroval: Ing. Milan Majerčík, Správa železnic, státní organizace
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