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REALIZACE STAVBY
IV. TRANZITNÍHO ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU
MODERNIZACE TRATI SUDOMĚŘICE – VOTICE
A JEJÍ ÚPRAVA PRO RYCHLOST 200 KM/H
Ing. Lumír Pyszko, Ing. Petr Lukeš,
OHLA ŽS a.s., Divize železnice, Brno
1.

POPIS STAVBY

Modernizace trati Sudoměřice – Votice je součástí souboru staveb na čtvrtém
tranzitním koridoru, který spojuje Německo a Rakousko přes Děčín, Prahu a České
Budějovice. Stavební práce byly zahájeny v roce 2018 a budou dokončeny v roce
2023. Nová trať Sudoměřice – Votice z velké části vybočuje ze stávající stopy, což
přinese zkrácení trasy o dva kilometry. V úseku jsou vybudovány nové dva tunely
– Mezno s délkou 840 metrů a Deboreč dlouhý 660 metrů. Dosavadní železniční
stanice Střezimíř, Ješetice a Heřmaničky byly zrušeny a nahrazeny jedinou
železniční stanicí bez peronizace s názvem Červený Újezd. Nově byly realizovány
nové železniční zastávky Mezno, Střezimíř, Červený Újezd, Ješetice a Heřmaničky.
Stavební práce byly zahájeny v roce 2018 a mají být dokončeny v roce 2023.
2.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ













Délka stavby
Nové staničení
Železniční stanice a zastávky
Železniční svršek
Počet nově vložených výhybek
Nástupiště
Traťové zabezpečovací zařízení
Výstavba TV
Železniční mosty, propustky, podchody
Tunel Mezno
Tunel Deboreč
Protihlukové zdi
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19,9 km
94,859 – 114,763 km
6 ks
35 065 m
13 ks
1295 m
19 000 m
25 800 m
48 ks
840 m
660 m
2 205,45 m
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

3.1 DLE STAVEBNÍCH ÚSEKŮ A JEJICH DÉLKY
SÚ 71

Sudoměřice – Červený Újezd

6 861 m

SÚ 72

ŽST Červený Újezd

1 500 m

SÚ 73

Červený Újezd – Votice

8 649 m

3.2 Dle počtu stavební objektů a provozních souborů
Provozní soubory

65 ks

Stavební objekty

240 ks

3.3. Situace stavby

Obr. 1 – Celková situace stavby

4.

ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY

Předpokládaná doba výstavby byla naplánovaná na 40 měsíců stavebních
prací a plus 6 měsíců na dokončení dokumentace stavby. V průběhu realizace došlo
k problémům se zahájením ražby tunelu Mezno. V roce 2019 objednatel stavby
rozhodl o změně v zadání stavby, kdy bylo rozhodnuto, že stavba bude realizována
a připravena pro zvýšení traťové rychlosti do 200 km/h. Proto na jaře roku 2020
došlo k přerušení stavebních prací na některých SO/PS a k úpravě projektového
řešení u těchto stavebních objektů a provozních souborů pro změnu rychlosti do
200 km/h. Uvedené události znamenaly změnu délky realizace stavebních prací.
4.1 Rok 2018
Byly realizovány práce:
 předání staveniště;
 vytýčení obvodu staveniště;
 příprava území – kácení, skrývky ornice;
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přístupové a staveništní komunikace;
přeložky inženýrských sítí;
archeologický průzkum;
zahájení zemních prací – zářezy, založení násypů;
zakládání umělých staveb – propustky, mosty, opěrné a zárubní zdi;
přitěžovací násypy;
příprava území pro zahájení budování tunelů;
zahájení ražby tunelu Deboreč.

4.2 Rok 2019
Byly realizovány práce:
 železniční spodek – zemní práce – násypy, zářezy;
 zajištění svahů zářezů;
 spodní stavby mostů, propustků a zdí;
 přeložky inženýrských sítí – ČEZ, VTL, VVTL, CETIN;
 přeložka vodovodu včetně nových vodojemů;
 přeložky komunikací II. a III. Třídy;
 zahájení ražby tunelu Mezno.
4.3 Rok 2020
Byly realizovány práce:
 prorážka tunelů Mezno, Deboreč;
 zahájení betonáž ostění tunelů;
 budování nosných konstrukcí mostů a propustků;
 železniční spodek – zemní práce – násypy, zářezy;
 zajištění svahů zářezů;
 přeložka železničního svršku – Střezimiř;
 zahájení budování protihlukových stěn (PHS);
 zahájení montáže kabelizace;
 zahájení budování patek a podpěr trakčního vedení.
4.4 Rok 2021
Byly realizovány práce:
 zahájení realizace změn dle úpravy řešení do 200 km/h;
 zahájení prací na železničním svršku;
 dokončení realizace nosných konstrukcí mostů a propustků;
 železniční spodek;
 montáž PHS;
 dokončení montáže zárubních zdí;
 dokončení montáže pozemních objektů;
 dokončení realizace tunelů;
 montáž kabelizace pro elektro, TZZ a SZZ;
 zatěžovací zkoušky mostů;
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zajišťování svahů zářezů;
montáž TV.

4.5 Rok 2022
Byly realizovány práce:
 zrušení provozu na staré trati – 2.4.2022;
 zahájení nepřetržité výluky – 90 N;
 demontáž železničního svršku, TV, SZZ a TZZ;
















dokončení prací na železničním spodku;
dokončení prací na železničním svršku;
dokončení prací na mostech a estakádách;
dokončení prací na TZZ a SZZ;
dokončení prací na TV;
realizace definitivních komunikací;
dokončení montáže PHS;
dokončení prací na výstroji a vybavení tunelů;
dokončení nástupišť včetně výstroje a vybavení;
uvedení kolejí do provozu I. etapa - 06/2022;
uvedení kolejí do provozu II. etapa - 08/2022;
zahájení prací na rekultivaci opuštěných území;
zahájení biologické rekultivace dočasných záborů;
zahájení procesů posouzení interoperability stavby;
zrušení Provozu na staré trati.

4.6. Rok 2023
Budou realizovány práce:
 demontáž staveništních komunikací;
 opravy a rekonstrukce stávajících komunikací;
 dokončení rekultivace opuštěných území;
 biologická rekultivace dočasných záborů;
 broušení kolejnic;
 propracování kolejí včetně úpravy GPK;
 rychlá pantografová zkouška (RPZ);
 regulace TV po RPZ;
 ukončení stavebních prací;
 ukončení procesů posouzení interoperability stavby;
 předání díla.
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ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY

5.1. Změny z úpravy řešení do 200 km/h
5.1.1

Změna konstrukce železničního spodku

Pro návrh pražcového podloží byly převzaty požadavky z rozpracované
novelizace předpisu S4, potvrzené GŘ O13 dopisem č. j. 76601/2019-SŽDC-GŘO13 ze dne 10. 12. 2019 a řešení bylo potvrzeno na výrobních poradách dne
20. 11. 2019 a 29. 1. 2020.
Konstrukce železničního spodku byly navrženy pro splnění těchto základních
požadavků:
 modul přetvárnosti na zemní pláni
Emin,ZP = 70MPa;
 modul přetvárnosti na pláni tělesa železničního spodku Emin,PL = 90MPa;
 modul přetvárnosti na pláni tělesa železničního spodku
o pod asfaltobetonem
Emin,PL = 86 MPa;
o modul přetvárnosti v přechodové oblasti
Emin,ZKPP=100 MPa.
V duchu novelizace předpisu S4 byla v dokumentaci použita již níže popsaná
terminologie:
 pláň tělesa železničního spodku (dále jen PTŽS) – jako dosud horní obrys
železničního spodku;
 konstrukční vrstva – poslední vrstva pod PTŽS;
 zemní pláň – pláň pod konstrukční vrstvou;
 podkladní vrstvy – vrstvy (včetně zlepšených zemin) pod zemní plání;
 subpláň – horní obrys tělesa železničního spodku.
Pro návrh konstrukčních a podkladních vrstev byly navrženy materiály
specifikované v tabulce č. 1
Modul
Materiál

Označení

přetvárnosti Edef
[MPa]

ŠD 0/63 kv
Štěrkodrť frakce 0/63

Štěrkodrť frakce 0/32
Asfaltový beton
Cementová stabilizace
Drcené kamenivo 0/125
Zemina zlepšená vápnem a cementem

ŠD 0/32 kv

Součinitel tepelné
vodivosti λ
[W.m-1.K-1]

95
při tl. vrstvy < 0,30m
80

2,00

70

2,00

AC 22Z+

1,30

SC

140

1,50

DK 0/125 pv

110

2,10

ZZVC

110

1,50

Tab. 1 – Materiály pro konstrukční a podkladové vrstvy.

Míra zhutnění konstrukčních i podkladních vrstev se prokazuje poměrem
E2/E1 dle statické zatěžovací zkoušky a maximální hodnota poměru je 2,0.
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Obr. 2 – Příčný řez, změny konstrukce železničního spodku pro rychlost 200 km/h

Obr. 3 – Příčný řez, změny konstrukce železničního spodku pro rychlost 200 km/h
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Obr. 4 – Příčný řez, změny konstrukce železničního spodku pro rychlost 200 km/h

Obr. 5 – Příčný řez, změny konstrukce železničního spodku pro rychlost 200 km/h

5.1.2 Změna konstrukce nástupišť včetně přístřešků
 Navýšení bezpečnostního odstupu od hrany nástupiště z 800 mm na
1 300 mm;
 navýšení min. vzdálenosti stožárů osvětlení na 2 900 mm;
 změna konstrukce nástupiště vychází ze vzorového listu železničního
spodku Ž 8.42 – nástupiště typu L;
 použity prefabrikáty typu L délky 2,0 m.
 Dle čl. 3 uvedeného pokynu SŽDC PO-23/2019-GŘ byl nástupištní
přístřešek navržen betonový (Typ A). Nová konstrukce přístřešku je tvaru
„U“ s plochou střechou, která je tvořena ŽB prefabrikovanými dílci.
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Obr. 6 – Příčný řez nástupištěm typu „L“

Obr. 7 – Příčný řez nástupištěm mostového typu
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Obr. 8 – Příčný řez nástupištěm s přístřeškem

5.1.3 Změny v konstrukci železničního svršku
 Navrženy jsou kolejnice třídy R350HT v úsecích s oblouky R ≤1300 m;
 ve výhybkách hlavních kolejí použity srdcovky ZBM3 a v ostatních kolejích
ZPTZ;
 u všech výhybek použit žlabový pražec dle SŽDC S3, díl IX, čl.72f;
 byly uděleny výjimky pro koleje s V >160 km/h na osovou vzdálenost
kolejí, užití srdcovek s nepohyblivým hrotem, nezvětšování tloušťky
kolejového lože u plání z asfaltobetonu.
5.1.4

Změny v konstrukci trakčního vedení

Navržené úpravy trakčního vedení:
 navýšení tahu v trolejovém drátu na 12 kN za účelem snížení zdvihu;
 použití trolejového drátu s vyšší mechanickou pevností; např. Walthermo
(obchodní značka ELCO WIRE);
 použitá přídavná lana o délce 14 m včetně tunelů, 1. věšák ve vzdálenosti
4 m, další věšáky po maximální vzdálenosti 9 m;
 boční držáky v obloucích R <1500 m o délce 1050 mm (s výjimkou
tunelů), důvodem je odstranění tvrdého místa v lomu troleje
 v mechanických děleních upravena vzdálenost sjízdné a nesjízdné troleje
z hodnoty 400 mm na 200 mm, tzn. že trolejový drát probíhá pod trubkou
konzoly, není použita kladka a náhrada nosným lanem je provedena až za
konzolou;
 v elektrických děleních konstrukce zůstala zachována při použití rozpěrné
tyče.
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5.1.5 Změna v konstrukci návěstidel
 Nový typ „Světelného návěstidla AŽD 19“ je stavebnicové konstrukce,
která umožňuje sestavit světelné stožárové návěstidlo s jedním až pěti
návěstními světly. Sestavu návěstních světel je možno doplnit
indikátorem PUR-2. Návěstidlo AŽD 19 je určeno pro rychlost do
200 km/h pro smíšený i výhradní provoz pod ETCS L2. Základem pro
návěstidla jsou prefabrikované betonové základy typu T I Z a T III Z.

Obr. 9 – Světelné návěstidlo stožárové AŽD 19

Obr. 10 – Světelné návěstidlo stožárové AŽD 19 s indikátorem PUR-2
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5.1.6 Změna v konstrukci mostů
Změny v konstrukcích mostů byly vyvolány zvýšeným namáháním říms
mostů. K navýšení namáhání dochází od prvků ukotvených nebo vetknutých do
římsy, jako jsou sloupy protihlukových stěn, sloupy osvětlovacích stožárků
nástupišť a sloupky zábradlí. Uvedené změny představovaly úpravu tvaru
a rozdělení výztuže v inkriminovaném místě ukotvení externích prvků.
5.2. Změny v průběhu realizace
Kromě změn vyvolaných navýšením traťové rychlosti došlo ke změnám
v projekčním řešení, které vyplynuly z podmínek realizace stavby.
5.2.1 Změna konstrukce staveništních komunikací
Z důvodu posunu zahájení stavby z podzimu roku 2017 na jaro 2018
a vynecháním nulté etapy realizace, kdy probíhají práce spojené s přípravou
staveniště k realizaci projektu. Bylo nutné najít řešení pro rychlé a technologicky
dostupné vybudování navržených staveništních komunikací. Původně navržené
panelové vozovky byly nahrazeny vozovkami s asfaltovým krytem. To umožnilo
vybudovat potřebné staveništní komunikace v určeném čase a při demontáži krytu
frézováním využít asfaltovou drť pro opravy komunikací po ukončení výstavby.
5.2.2 Změna konstrukce násypových těles
Část násypových těles železničního spodku měla být realizována jako
kamenité násypy. Z důvodu nedostatku vhodných materiálů ze zdrojů stavby bylo
navrženo a realizováno řešení při použití materiálů stavby. Technologie spočívala
v tom, že zeminy s kamenitou příměsí byly v prvním kroku předrceny na
požadovanou frakci a v druhém kroku bylo přidáno pojivo na bázi vápno-cement.
Po úpravě frézou byly zeminy upraveny do požadovaného tvaru v navržených
vrstvách. Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni byl dosažen. Konstrukční
vrstvy železničního spodku byly již realizovány dle úpravy projektu pro rychlost
200 km/h.
5.2.3 Změna konstrukce zajištění svahů
V rámci projektu byla část nově navržené trasy realizována jako hluboký
zářez, který vyžadoval zajištění. Zajištění svahů bylo realizováno v rámci
samostatných stavebních objektů. Pro SO 73-11-01.3, železniční spodek, zajištění
nazdického zářezu bylo pro realizaci vybráno variantní řešení dodavatele. Bylo
využito bohatých zkušeností s realizací zajištění v rámci předcházejícího projektu
Votice – Benešov. Zejména zamezení trhacích prací a použití výhradně
mechanického rozpojování hornin. Pro samotné zajištění skalních svahů zářezu byl
použit systém KRISMER.
6. ZÁVĚR
Změny v projektovém řešení pro rychlost 200 km/h si vyžádaly zvýšené
technické úsilí při realizaci změn a jejich implementaci do již rozpracovaného
projektu. Vše se úspěšně zdařilo a dílo bylo uvedeno do provozu, jak bylo plánováno.
Lektoroval: Ing. Emil Hrdlička, Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ
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