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Anotace 

  

V předložené práci je zpracován návrh na biologickou stabilizaci železničního 

náspu, který leží na poddolovaném území podkrušnohorské hnědouhelné pánve. 

První část je zaměřena na problematiku poddolování a na její vlivy na okolí. 

V druhé části je zachycena historie dané lokality, dotýká se též budování železničního 

tělesa a zabývá se samotným návrhem stabilizace železničního náspu. Další část 

zhodnocuje přínosy pro železniční trať. 

V závěru je stručně popsáno shrnutí celé bakalářské práce s jednoznačným přáním 

tento návrh přivést k životu. 

 

Klíčová slova: pokles, železniční těleso, stabilizace, násep, geotextílie 

 

 

 

 

 

Summary 

 

The aim of this thesis is to develop the proposal of biological stabilization of the 

railway embankment, which lies on the undermined territory of Podkrušnohorská Brown 

Coal basin.  

The first part is focused on undermining ant its impacts on surrounding. The second 

part captures the history of the locality, it also covers construction of the rail body and the 

actual design of the railway embankment stabilization. The next part deals with evaluation 

of benefits for the railway. 

In the final part is briefly described summary of the thesis with a clear desire to 

bring this proposal to life. 

 

Keywords: decline, rail housing, stabilization, embankment, geotextile 
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1 Úvod 

 

Problematika poddolování je v naší severočeské hnědouhelné pánvi zásadní otázkou 

pro urbanistické územní plánování. Z historického hlediska hlubinná hornická činnost 

ovlivnila tvář zdejšího kraje, i když se už od ní upouští (posledním hlubinným dolem u nás 

je Důl Centrum). Zbyla však povrchová lomová těžba a ta má ještě větší devastující 

charakter na utváření životního prostředí obyvatel zdejšího kraje. Proto je oprávněné se 

nyní domnívat, že nejdůležitější otázkou místní lokality kraje je prolomení limitů těžby 

hnědého uhlí, ale to už není předmětem této bakalářské práce. 

Tématem mé bakalářské práce je stabilizace náspu železničního tělesa tratě č. 134, 

v traťovém úseku Osek - Louka u Litvínova v km 47,800 - 49,900 na poddolovaném území 

bývalého dolu Alexandr a samotná navrhovaná stabilizace se nachází v traťovém úseku 

v km 48,300 až 49,300 viz příloha č. 4. 

Práce dále zahrnuje historii, poukazuje na problematiku poddolování, hodnotí 

stávající stav a svahové hospodářství s důrazem na nezbytnou rekonstrukci svahů 

železničního náspu. 

Hlavním cílem práce je navrhnout zajištění bezpečného a plynulého provozování 

drážní dopravy z hlediska stabilizace náspu železničního tělesa. Dílčím cílem je upozornit 

na stávající stav svahového hospodářství SŽDC, s. o. Problematika stability náspu 

železniční stavby je obtížnější navíc tím, že je železniční těleso zbudováno ze škvárového 

materiálu a v některých místech dosahuje výšky až 8 m a to vše na území ovlivněném 

hlubinnou i povrchovou těžbou hnědého uhlí. I když se zdá, že se niveleta železniční tratě 

stabilizovala, není tomu tak. Dochází zde k ojedinělým lokálním poklesům, kterým bych 

chtěl zamezit touto biologickou stabilizací a dosáhnout tak zpevnění tohoto náspu 

ze škvárového materiálu.  Protože si myslím, že v důsledku povrchové těžby v lomu 

Bílina, bude ještě docházet k minimálnímu sedání terénu postižené oblasti.   
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2 Problematika zpevňování náspů 

2.1 Vlivy dobývání a důlní škody 

Vlivy poddolování jako obor jsou důležitým úsekem důlního měřictví v širším slova 

smyslu společně s důlním měřictvím jako naukou o zaměřování důlních prostor, s důlním 

mapováním jako naukou o zhotovování důlních map a geometrií ložisek nerostných 

surovin jako naukou o geometrických a analytických postupech při geologických 

a hornických pracích, které představují součást příprav pro otevření nového ložiska a jeho 

racionální využití.  

V době rozvoje hlubinné hornické činnosti řešily obvykle vlivy poddolování rozpory 

mezi hornickými závody a správci povrchových objektů, takže se označovaly také jako 

nauka o důlních škodách. Toto pojmenování ovšem charakterizuje jen malý úsek problémů 

a pomíjí ostatní, jako jsou např. preventivní opatření k předcházení důlních škod, 

využívání teoretických poznatků ke konstrukci staveb a průmyslových zařízení pro 

hornické oblasti, postupy řešící ekonomické vztahy mezi těžbou užitkových nerostů 

a důsledky, které se projevují nepříznivě v daném prostředí.  

Přijímá se proto všeobecně definice, která charakterizuje vlivy poddolování jako: 

„nauku o působení a důsledcích hornické činnosti při dobývání užitkových nerostů 

na okolní pohoří a na povrch Země.“ [6] 

Povinností důlních techniků a inženýrů a zejména důlních měřičů je využívat 

poznatků v oboru vlivů poddolování k určování předběžných velikostí a směrů pohybů 

pohoří, které vznikají v důsledku dobývacích prací zejména v hlubinném dole, a využívat 

je k zajištění ochrany důlních i povrchových objektů k navrhování ochranných pilířů 

citlivých důlních děl i objektů na povrchu apod. k tomu účelu provádějí potřebná měření 

a pozorování. Jde tedy nejen o odstraňování škodlivých důsledků dobývací činnosti, ale 

také o navrhování takových dobývacích metod, které by při zajištění ekonomických 

parametrů umožňovaly co nejúplnější vydobytí ložiska. [6] 

Pak je zřejmé, že problém vlivů poddolování je pevně spjat s jakoukoliv hornickou 

činností. Řešení těchto problémů je velice důležité a má vliv na rozvoj techniky dobývání, 

na bezpečnost v dole i na povrchu a na hospodárnost těžby.  

K podstatnému zvětšení dochází v době, kdy se zavádí do průmyslové výroby parní 

stroj a kdy hlavní užitkovou surovinou se stává uhlí (19. století). Hornictví se stává 

velkovýrobou a uhlí hlavním zdrojem tepelné energie. Hlubinné a povrchové dobývání uhlí 

nabývá na rozsahu a s ním také vzrůstají nepříznivé následky na povrchu hornických 

oblastí. Dobývací metody sedimentárních ložisek rozšiřují vlivy dobývání na velké plochy 

a zvyšující se intenzita těžby má za následek značné vlivy a destrukce v nadloží ložiska 

a zejména na povrchu. 
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2.2 Pohyby hornin vlivem hornických prací 

Pohyby v nadloží hlubinného ložiska vlivem dobývání je možno sledovat přímým 

pozorováním v průběhu dobývání a hlavně v jejich konečné fázi na povrchu. Proto bylo 

vysvětlení a teoretické zdůvodnění těchto pohybů obtížné. V současné době se uplatňuje 

všeobecně jako nejpřijatelnější teorie plné účinné plochy, i když v jejím rámci pokračují 

pokusy zpřesnit některé závěry pozorování, pokud se týkají tvaru poklesové křivky 

vodorovných i ukloněných ložisek nebo rozdělení plné účinné plochy na dílčí plošky stejné 

účinnosti. [6] 

V podstatě lze objasnit pohyby hornin v nadloží ložiska tak, že po vyrubání jeho 

části vznikne prázdný prostor, který se ihned nebo po nějaké době následkem 

soustředěného napětí v okolních horninách opět zaplní buď většími anebo menšími úlomky 

hornin, anebo pružným sblížením nadloží s podložím. 

Pohyb začne obvykle po určitém čase, když soustředěný tlak hornin překoná odpor 

proti deformaci nebo zlomení. Delší dobu bude odolávat horninovému tlaku deska 

z pískovce, slepence nebo písčitých pevných břidlic než horninová vrstva z měkkých 

břidlic, slínů nebo jiných nesoudržných a plastických hornin. Jinak se projeví deformace 

nadloží, v němž se nacházejí tekuté písky (kuřavky) nebo detritické štěrky. Záleží také 

na tom, jsou-li horniny pórovité, suché nebo vlhké a jaké jsou jejich mechanické i jiné 

vlastnosti ve směru kolmém k vrstvě nebo rovnoběžné s ní. Lze tedy říci, že pohyby 

nadložních vrstev, a tedy i povrchu závisí ve své podobě i rozsahu na mnoha hlavních 

i podružných činitelích.  

Z hlavních je možno uvést zejména:  

- mechanické vlastnosti nadložních i okolních hornin, 

- geologické podmínky uložení,  

- mocnost ložiska,  

- mezný úhel vlivu,  

- plošný rozsah vlivu dobývacích prací,  

- hloubka ložiska pod povrchem,  

- způsoby dobývání užitkového nerostu,  

- časový průběh a délka trvání pohybů. [6] 

Mechanické vlastnosti nadložních i okolních hornin mají na velikost a charakter 

pohybu nadloží, a tím i na tvorbu oblasti vlivu na povrchu podstatný vliv. I když vlastnosti 

jednotlivých typů hornin v laboratorním prostředí jsou dobře známy, nelze to říci 

o jednotlivých souvrstvích nebo dokonce o celém horském masívu v oblasti vlivu 

v přírodních podmínkách. Potíže s jejich poznáním vyplývají ze složitosti a proměnlivosti 

mechanických vlastností ve směru do hloubky i ve směru po vrstvách, které vytvářejí spolu 

s tektonickými vlivy nehomogenní prostředí, v němž zákonitosti pohybů se stávají velmi 
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složité. K tomu přistupuje ještě vliv hloubky na tyto vlastnosti, kdy es vzrůstajícím 

napětím v horském masívu se může měnit tatáž hornina z křehké na pevnou nebo 

i na plastickou.  

Podle mechanických vlastností rozdělujeme horniny na čtyři skupiny: 

- tvrdé, pevné horniny (žula, křemence, porfyry, čediče,syenity,vápence apod.), 

- plastické horniny (slíny, hlinité a hlinitopísčité břidlice a hlíny),  

- sypké horniny (písky, štěrkopísky a štěrky), 

- tekuté horniny (vodonosné písky-kuřavky).  

Geologické podmínky uložení 

Vlivy dobývání v nadloží závisí také na geologickém složení pohoří z hlediska 

stratigrafického, tektonického i hydrologického. Musíme znát geologický profil ložisek 

v hlavních i uvažovaných směrech, geologický vývoj pohoří, sestavu souvrství a mocnosti 

jednotlivých vrstev, tektonické zvláštnosti, přítomnost vodonosných a plynonosných 

horizontů, stupeň zvodnění vrstev apod. dobré znalosti těchto geologických podmínek 

společně s mechanickými vlastnostmi hornin tvoří podklad pro úvahy o charakteru 

i velikosti pohybů. Jak bylo již nahoře uvedeno, způsobují mocné vrstvy pískovců 

zpomalování pohybů, pískové nebo štěrkové vrstvy naproti tomu pohyby zrychlují. 

Břidlice – zejména karbonské – způsobují celkem plynulé prohýbání vrstev; nepříliš 

mocné vrstvy pískovců, vápenců a jim podobných hornin v nevelkých hloubkách 

pod povrchem mají při poklesech za následek tvoření skokových deformací, trhlin nebo 

propadlišť.  

Zvodněné části vrstev mění svoje mechanické vlastnosti, u jílovitých hornin se 

zvyšuje plastičnost až k tekutosti. Přítomnost tektonických poruch v nadloží dobývaného 

ložiska usměrňuje zalamování hornin podle nich. V mnoha případech se tektonické 

poruchy stávají hranicí poklesové oblasti na povrchu. Na pohyb vrstev v nadloží může mít 

vliv břidličnatost, mikrotektonické trhliny, dělitelnost a štípatelnost vrstev.  

Pro velikost i směr pohybů nadloží má podstatný vliv úklon ložiska a okolního 

souvrství, který je možno rozvést do skupin:   

◦ vodorovné α = 0º             ◦ ploché 0 až 22º 

◦ ukloněné 22 až 45º  ◦ polostrmé 45 až 70º   

◦ strmé 70 až 85º  ◦ svislé 85 až 90º. 

Rozdělení vypovídá o podmínkách k nasazení hornické technologie, ale dá se 

výhodně použít i při hodnocení vlivů poddolování. U různě ukloněných ložisek mají 

pohyby různý charakter. U vodorovných a ploše uložených ložisek jsou pohyby v celé 

oblasti vlivu souměrné, složka svislá (pokles) převládá nad složkou vodorovnou (posun) 

a při dostatečné hloubce uložení povrch klesá bez trhlin nebo větších deformací.  
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Poněvadž u ukloněných slojí se u pohybu nadloží zvyšuje podíl vodorovné složky, 

která je z hlediska působení na povrchové objekty nebezpečnější, je dobývání ukloněných 

ložisek daleko více zatíženo důlními škodami. K tomu přistupuje ještě tvoření prohlubní 

a nálevek, dobývá-li se ta část strmého ložiska, která se nachází blízko pod povrchem. [6] 

2.3 Horské tlaky 

V důlních podmínkách přistupují k vlivům těžebních prací ještě síly vyplývající 

z vnitřní napjatosti pohoří, v němž se dobývací práce provádí. Pro udržování a stabilitu 

důlních děl jsou tedy podmínky složitější o vlivy těchto vnitřních sil, kterým se v hornické 

terminologii říká také horské tlaky. [6] 

Vlivem těchto sil a zemské přitažlivosti je, že horniny se nacházejí ve stavu trvalého 

zatížení, které má charakter všesměrné napjatosti. Přistoupí-li ke gravitačním silám ještě 

vlivy tektonických pohybů, změny tepelné, vlivy důlních vod a plynů, pak dochází 

ke změnám fyzikálních i jiných vlastností hornin, které mají vliv i na zákonitosti vlivů 

hornické činnosti na budovaná důlní díla. Obtíže vyplývají z toho, že již od přírody 

nehomogenní horninové souvrství se mění na nespojité a ve větších hloubkách 

na poloplastické. 

Z hlediska vlivů dobývacích prací je nutno v úvahách o stabilitě a údržbě důlních děl 

porušených dobýváním tedy počítat také současně s vlivem horského tlaku. Je však třeba 

připomenout, že horský tlak může mít také příznivý vliv na hornickou činnost, zejména při 

porubních pracích, kdy působí vhodným způsobem na tvorbu trhlin ložiskové výplně 

a usnadňuje tak dobývání.  

2.4 Deformace  

Deformace přírodní krajiny – způsobená poklesovou kotlinou – působí nepříznivě 

i na objekty. Nejobtížnější deformace vzniká na svazích poklesové kotliny, nejméně 

(z hlediska stavebních objektů) na dně uprostřed kotliny. Charakteristickou hodnotou 

pro deformace je nejčastěji užívané naklonění nebo denivelace D, která je vyjadřována 

místním úklonem terénu o hodnotách mm/m nebo v promilích ‰. Méně často se používá 

úhlů naklonění ve stupních.  

2.4.1 Poklesy 

Všeobecně lze objasnit pohyby hornin v nadloží ložiska tak, že po vyrubání jeho 

části vznikne prázdný prostor, který se ihned nebo po nějaké době následkem 

soustředěného napětí v okolních horninách opět zaplní buď většími, nebo menšími úlomky 

hornin, anebo sblížením nadloží s podložím. Pohyb začne obvykle po určitém čase, kdy 

soustředěný tlak hornin překoná odpor proti deformaci nebo zlomení. Lze tedy říci, že 

pohyby nadložních vrstev, a tedy i povrchu závisí ve své podobě i na rozsahu mnoha 

hlavních i podružných faktorů, zejména: mechanické vlastnosti nadložních i okolních 
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hornin, geologické podmínky uložení, mocnost ložiska, mezný úhel vlivu, plošný rozsah 

vlivu dobývacích prací, hloubka ložiska pod povrchem, způsoby dobývání užitkových 

nerostů a časový průběh a délka trvání pohybu. 

Poklesová kotlina vzniká pak shodně s funkční závislostí, v níž v matematickém 

vztahu je na straně svislý pohyb - pokles povrchových bodů - a na druhé straně hlavní 

faktory a koeficienty, na nichž tento pohyb závisí:  

s = f (M, a1, e, z).  

Hodnoty mocnosti sloje M, dobývacího faktoru a1, příčinkového koeficientu e 

a časového faktoru z, jsou proměnlivé a musí se pro každý bod povrchu, jehož pokles se 

určuje, stanovit zvlášť. Proto zjednodušená rovnice pro pokles: 

s = M a1e z 

je základem pro většinu metod předběžného výpočtu.  

Z praktických pozorování a teoretických úvah vyplývá, že tvar poklesové kotliny je 

mísa, která u vodorovně uloženého ložiska je představována v řezu ve svislé rovině 

křivkou souměrnou kolem svislé osy, procházející těžištěm vyrubané plochy. Křivka má 

na obou okrajích konvexní zakřivení, uprostřed zakřivení konkávní a mezi nimi inflexní 

bod I. 

 

Obr. 1: Řez poklesovou kotlinou při vodorovném uložení ložiska a dosažení plné účinné plochy [5] 

 Křivka má tvar, který se značně podobá Gaussově křivce četnosti používané v teorii 

měřických chyb. Její rovnice je dána výrazem:  

 

s = smax e 
 –                 

    [6]. 
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2.4.2 Vodorovné pohyby 

Ve skutečnosti je svislý pohyb bodu na povrchu (pokles) jen složkou obecného 

pohybu, směřujícího k těžišti vyrubané plochy v oblasti plné účinné plochy uvažovaného 

bodu povrchu. 

 

Obr. 2: Pohyb bodu P na povrchu v obecném směru a složky tohoto pohybu s a v [6] 

Je-li na obr. 2 těžiště vyrubané plochy T a tato plocha je částí plné účinné plochy, 

pak pohyb bodu P směřuje k T a odchyluje se od svislého směru o úhel ζ. Pak je:  

s = p cos ζ;  

obdobně vodorovná složka pohybu v je: 

v = p sin ζ.  

Poněvadž obecný pohyb p je obvykle neznám, má pro praktické výpočty význam 

vztah v/s:  

v = s tg ζ.  

Úhel ζ je v převážné části případů menší než 10 - 15º, z toho vyplývá, že vodorovný 

pohyb „posun“, je jen zlomkem poklesu. [6]    

2.5 Železnice  

2.5.1 Hlubinné dobývání nerostů 

Po vytěžení nerostu hlubinným dolováním vznikne v podzemí dutina. Její strop 

působením tlaků hornin poklesne, takže se dutina obvykle zcela zavalí. Tím se deformují 

i všechny nadložní vrstvy. Tlaky nadložní se přenášejí na boky, kde jejich účinky projevují 

nejvíce. Proto je deformovaný povrch území – poklesová kotlina – mnohem větší než 

plocha porubu. Deformace jsou omezeny po stranách stěnami skloněnými pod zálomovým 

úhlem α, jehož hodnota je v každé jednotlivé nadložní vrstvě různá podle povahy horniny. 

Velikost zálomového úhlu je funkcí sklonu vrstev.  Zálomové úhly se zjišťují předem 

velmi obtížně, a proto se používá mezních neboli hraničních úhlů µ. Hraniční úhel je 

svírán spojnicí čela porubu a okraje poklesové kotliny s vodorovnou rovinou. Používá se 

pro výpočet deformací zemského povrchu způsobených plánovanými důlními pracemi. 
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 Karbonské vrstvy: α = 80º 

 Třetihorních uloženinách: α = 70º (v pokryvných útvarech méně než 70º; pískovce: 

40º) 

V minulosti se pro minimalizaci povrchových škod způsobených důlní činností 

vyrubaný prostor vyplňoval zakládkou, což byl vytěžený materiál (jalovina), nebo 

jiným vhodným materiálem. 

  

Obr. 3: Zálomový úhel při těžbě nerostů
 
[3] 

Poklesová kotlina se skládá z plné plochy účinné a z plochy částečně účinné neboli 

z okrajového pásma. Velikost okrajového pásma je stanovena průsečíkem rovin vedených 

pod úhlem µ na obě strany čela porubu. Při velké ploše porubu se projeví jako účinné 

v plné ploše pouze poklesy zemského povrchu, v okrajovém pásmu se kromě poklesů 

objeví i napětí (tlaky a tahy) a jejich působení v horizontálním posunutí, což má 

na stavební díla v těchto oblastech nepříznivé účinky. [5]   

2.5.2 Účinky dolování na železniční trať 

Všechny deformace zemského povrchu způsobené dolováním postihují i železniční 

zařízení v těchto oblastech. Po vertikálním poklesu se snižuje niveleta tratí, v okrajových 

oblastech vznikají nepříznivá stoupání, koleje působením tlaků putují, dilatační spáry se 

uzavírají a vlivem oteplení nastávají v koleji velká napětí, která mohou způsobit směrové 

nebo výškové vybočení. Kolejnice trpí větším nerovnoměrným opotřebením, zejména 

na čelech, vytloukají se spojkové komory, což má za následek lomy kolejnic. Těmito 

deformacemi trpí především železniční svršek s dlouhými nebo svažovanými kolejnicemi.   
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Zemní tlaky a tahy způsobují značné trhliny v železničním tělese, které se za dešťů 

naplňují vodou a způsobují sesuvy náspů. Objekty sedají nerovnoměrně, vznikají v nich 

trhliny, a mohou se i zbořit. Při poklesu území o větší hodnoty, než činí hloubka podzemní 

vody pod povrchem, se vytvářejí jezera nebo močály, které snižují stabilitu železničního 

tělesa. Proto jsou nezbytná bezpečnostní opatření železničních orgánů a důlního podniku, 

aby byly tyto škody co nejmenší, popřípadě aby se jim zcela zabránilo.    

2.5.3 Denivelace a deformace v oblasti železnic 

Podélná denivelace (naklonění) má za důsledek změnu spádu, a tím ve zhoršení 

jízdních podmínek. Úprava se provádí zvedáním kolejiště. Příčná denivelace může mít 

nepříznivý vliv na sloupy a stožáry a návěstidly, které jsou umístěny vedle trati blízko 

průjezdného profilu, a v případě, že při úpravě kolejí bylo na jejich naklonění zapomenuto, 

může dojít k poškození vlakovou soupravou. Jinak dojde také k poškození, jestliže se trať 

s návěstidlem dostala do místa svahu poklesové kotliny s maximálním konkávním 

zakřivením; pak může dojít k oboustrannému naklonění stožáru do průjezdného profilu. 

Toto má podobný charakter jako zmenšování dilatačních spár ve stavebních objektech. 

Při naklonění 10 mm/m a výšce sloupu 4 m je vychýlení 4 cm, popřípadě u oboustranného 

pohybu návěstidla a vlaku až dvojnásobek této hodnoty.  

Na svahu poklesové kotliny vznikají deformace roztažením nebo stlačením. 

U roztažení se zvětšují styčné spáry mezi kolejnicemi, které mohou mít za následek 

poškození spojovacích svěr a střihové praskání šroubů. Deformace v úseku roztažení 

v poklesové kotlině jsou zvětšovány ještě změnami délky kolejnic, způsobenými vlivem 

rozdílu teploty vzduchu v zimním a letním období, který dosahuje značných hodnot, jak je 

vidět ze závislosti 

∆l = l α ∆t 

Kde je ∆t je rozdíl teploty Cº, l délka kolejnice a koeficient roztažnosti α. K tomu 

přistoupí ještě roztažení v poklesové kotlině, které při průměrné hodnotě   e = 1 - 2 mm/m 

může v 50 m úseku činit 50 - 100 mm. Pak vznikají podmínky, kdy může dojít k praskání 

spojů, které jsou nejslabším místem kolejí.  

Při stlačení se zmenšují stykové spáry tak dlouho, až úplně zmizí. Při dalším 

působení tlaku se kolejnice zvedne a zakřiví, což má obvykle za následek změnu rozchodu. 

V případě, že se kolejnice mohou vybočit do strany, vznikne opět zakřivení v rovině se 

stejnými následky.  

Odstraňování těchto druhů deformací se provádí především výměnou poškozených 

kolejnic, která je někdy – v případě, že koleje jsou ve větších úsecích svařované – velmi 

obtížná. Z tohoto důvodu se nepřipouští v místech, kde se očekávají takové deformace, 

používat svařovaných kolejnic. K umožnění pohybu na stykových plochách kolejových 

úseků se používají kolejnice s klínovými konci, které se do sebe zasouvají a umožňují 

vzájemný pohyb ve značném rozsahu (až 50 cm). [6]   
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Elektrifikované železnice jsou na vlivy dobývání ještě citlivější. Je to hlavně proto, 

že je zde rozsáhle vrchní vedení, zavěšené na lanovém systému ve výšce a v poloze, která 

je přesně závislá na vzdálenosti od kolejí. Soustava vrchního vedení je závislá 

na mechanickém napětí v nosných drátech, které je opět závislé na deformacích traťového 

tělesa a nosných sloupů v poklesovém terénu. Také kolejový systém vyžaduje nejen 

dobrou mechanickou pevnost a stálost, ale také dobré elektrické spojení jednotlivých úseků 

kolejí. To jsou požadavky velmi přísné a v podmínkách vlivů dobývání velmi obtížně 

splnitelné. A k tomu přistupuje skutečnost, že na elektrifikované trati lze převážet těžší 

náklady a větší rychlostí a že je časově vytíženější než trať s parní trakcí.  

Vlivy důlních prací se zde projeví, obdobně jako u tratě neelektrifikované, poklesy 

a vodorovnými posuny, které se odstraňují zvedáním kolejí a opravami jejich uložení. 

U elektrifikované tratě působí na vrchní vedení mimo posuny (hlavně v příčném směru) 

naklonění terénu, která má za následek prodloužení nebo zkrácení závěsných drátů nebo 

lan, a tím změnu v napětí; tato se projeví pak ve zvednutí nebo snížení troleje, a tím 

v poruše dodávky proudu nebo v přetržení troleje. Odstraňování důlních škod 

na elektrifikované trati si vyžádá samozřejmě také zvedání stožárů a rektifikaci vrchního 

vedení a je velmi nákladné.   

Na volné trati je vrchní vedení jednodušší, v nádražích a seřadištích plochách je však 

velmi složité a vyžaduje značnou péči a stálou kontrolu. [6]    

2.5.4 Sanace železniční tratě – opatření na povrchu i v dole 

Odstraňování důlních škod na železnicích se provádí zpravidla po skončení pohybů. 

Podkladem pro tyto práce jsou jednak pravidelná měření během doby ovlivnění úseku trati, 

jednak postupy a opatření, které byly již před zahájením dobývání stanoveny báňským 

úřadem na podkladě odborného posudku báňského znalce. Na tomto základě určí dopravní 

správní úřad opatření k zajištění provozu, jeho plynulosti a bezpečnosti.  

Na volném úseku tratě, kde nejsou objekty ani pozemní stavby, se účinky dobývání 

odstraňují obyčejně jen v rámci zvýšení údržby tratě. Tato spočívá v podbíjení pražců 

a vyrovnávání krátkých poklesových míst, dále v opravě dilatačních spár a ve směrovém 

vyrovnání kolejí. V předstihu k budoucím větším předvídaným úpravám se rozšiřuje 

železniční těleso.  

Pro nivelační měření se stabilizují výškové body mimo trať, která se během 

ovlivnění upravuje.  

V případech, kdy je úsek trati dobýván postupně několika poruby v několika slojích, 

se upravuje trať již během sedání podle potřeby provozu. Není vždy účelné zvedat 

pokleslou trať do původního výše. Někdy je možno správně provedenou sanací spádové 

poměry zlepšit.  

Pro zvedání traťového tělesa je vhodné použít nejlépe škváry dobře vyleželé (několik 

let na skládce), neboť čerstvá škvára působí nepříznivě na pražce i na kolejový materiál. 
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Štěrkové lože je třeba před zvedáním kolejí nahradit škvárou. Tak tomu bylo 

i u železničního traťového úseku Lom u Mostu – Osek, tratě č. 134 dle platného jízdního 

řádu ČD, a. s. 

Ochranné pilíře se musí použít v případech, že ložisko je dobýváno v malých 

hloubkách, kde jsou následky dobývání na povrchu velice intenzívní (propadliny, schodové 

poklesy, nálevky apod.). Pilíře mají tvar podélného hranolu s šířkou základny  

         š = 2H cotg u + l  

Kde H je hloubka dobývaného ložiska pod povrchem, u mezný úhel vlivu a l šířka 

traťového tělesa. V případě, že H = 50 m, u = 55º a l =10 m, je  

š = 2 * 50 * cotg 55º + 10 = 80 m.  

I když pilíř není příliš velký přesto u mocných (např. hnědouhelných) slojí může 

blokovat značné množství uhlí (u 500 m dlouhého úseku trati a mocnosti 30 m to je 1,2 

mil. m
3
). Ale často i v takových případech nezajistí ochranný pilíř bezpečnost provozu 

na trati, když například v podmínkách mosteckého revíru mohou vznikat v pilíři průtahy 

vzduchu a následkem toho zapaření a ohně a pak průvaly nadloží až k povrchu.  

Ve větších hloubkách roste objem blokovaného ložiska do té míry, že v hloubce 500 

m a mocnosti sloje 2 m je při stejném úseku železniční trati (500 m) jen v této jediné sloji 

blokováno 710 000 m
3
 uhlí. Toto množství s hloubkou roste, takže u 5 slojí dosáhne více 

než 3,5 mil. m
3
 užitkového nerostu. Ochranný pilíř by v takovém případě znemožňoval 

dobývání. To jsou důvody pro to, aby se ochranné pilíře v podobných případech 

pro železniční tratě nepoužívaly. 

V našem případě byl ochranný pilíř v místě težařského komplexu dolu Alexandr, 

který byl vyrubán po propojení s dolem Kohinnor. Ochranný pilíř byl mimo stávající 

železniční trať.  

V některých příkladech se pro zmenšení poklesů a deformací používá základka, která 

zmenší poklesy povrchu na 50 % a někdy (plavená základka) až na 10 až 15 % mocnosti 

ložiska. V některých případech se základka stanoví dohodou mezi doly a železniční 

správou jako podmínka k povolení dobývání.  

Jiná opatření při dobývání spočívají ve zrychleném postupu porubní fronty v oblasti 

vlivu a ve vhodném projektování důlních prací tak, aby se jejich vlivy promítaly do méně 

citlivých úseků trati a mimo citlivá zařízení. Pro železniční trať je nepříznivé zastavení 

porubu v oblasti přímého vlivu.  

Někdy se také uvažuje o směru postupu porubní stěny na trať – buď ve směru 

podélném (směrem osy trati), nebo napříč k ose. Volba směru závisí spíše na stavebních 

objektech u dráhy než na vlastním postupu oproti trati. V obou případech vznikne stejná 

poklesová kotlina, avšak s různými dynamickými etapami.  

V každém případě je důležité, aby obě strany – železnice i doly – při řešení obtíží 

z dobývání ve společném prostoru stále spolupracovaly. [6]  
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3 Aplikace biologického zpevnění náspu tratě Louka u 

Litvínova - Osek 

3.1 Charakteristika lokality 

Tato krajinná oblast se nachází na úpatí Krušných hor, kde se prolíná 

s hnědouhelnou pánví. Tato podkrušnohorská hnědouhelná pánev s hlubinným dobýváním 

je situována mezi městy Duchcov, Osek u Duchcova a Lomu u Mostu. Celá krajinná oblast 

je postižena a utvářena jak už zmíněnou hlubinnou těžbou, tak i mnohem silněji 

a nezvratně ovlivňující povrchovou lomovou těžbou v rozsáhlých devastovaných územích. 

3.1.1 Historie Dolu Alexander v Hrdlovce  

Na jaře roku 1891 je započato se stavbou provizorních zařízení na povrchu a poté 

přikročeno k hloubení dvou jam. Důl dostává jméno Venuše a asi po dvou letech je 

přejmenován na Důl Alexander.  

V roce 1897 je rozrážkou dosaženo jižní, v roce 1900 západní hranice původního 

dolového pole Alexander.  

V roce 1917 je zastavena těžba na dolech Pokrok II a III a jejich dolové pole je 

připojeno k dolu Alexander. 

V roce 1934 je k dolu Alexander připojena část dolového pole dolu Nelson III, tzv. 

Salesius revíru, ležící u výchozu uhelné sloje na úpatí Krušných hor.  

Krátce po válce byl postaven do čela závodu bývalý závodní Ing. Vojtěch Pácl, jehož 

odvážný a netradiční projekt uskutečněný v dubnu 1948, zkrátil 5 km dlouhou dopravní 

cestu z Nelsonu na Alexander na pouhých 300 m pásové dopravy. Překop Alexander – 

Nelson je též známý jako A-B překop. Prorážkou tohoto překopu byla současně vyvrácena 

letitá mylná myšlenka, že v podloží nelsonské sloje existuje nebezpečí průvalu teplických 

termálních vod.  

11. září 1949 byl důl přejmenován na Důl Prezident Gottwald.  

Dne 15. dubna 1969 byl zavalen poslední porub v úpadním revíru dolového pole 

Nelson III, takže byly veškeré volné zásoby tohoto dolu vyrubány. Další uhelné zásoby 

v poli jámy Nelson VIII byly odepsány. Tak bylo přistoupeno k likvidaci podzemního 

zařízení provozu Nelson III a jámy těžní, vodní a č. IV byly ještě téhož roku uzavřeny.  

Porubní fronta dolu se ze všech směrů přibližovala k pilíři obce Hrdlovka, takže se 

od roku 1970 přistoupilo k postupné likvidaci této obce.  

Dne 23. listopadu 1987 byl dokončen spojovací překop Kohinoor – Alexander 

a od toho dne jsou oba doly spojeny 1,2 km dlouhou chodbou. 

Následkem politických změn se po 17. listopadu 1989 důl od května 1990 opět 

jmenuje Důl Alexander. 

http://www.zdarbuh.cz/reviry/shd-reviry/dvuz-reviry/dul-pokrok-ii-fortschritt-ii-v-oseku/
http://www.zdarbuh.cz/hornictvi/dulni-nestesti/katastrofa-na-dole-nelson-iii-dne-311934-i-cast/
http://www.zdarbuh.cz/hornictvi/dulni-nestesti/katastrofa-na-dole-nelson-iii-dne-311934-i-cast/
http://www.zdarbuh.cz/hornictvi/dulni-nestesti/katastrofa-na-dole-nelson-iii-dne-311934-i-cast/
http://www.zdarbuh.cz/reviry/dvuz-reviry/historie-dolu-kohinoor-text-v-puvodnim-zneni/
http://www.zdarbuh.cz/reviry/shd-reviry/dvuz-reviry/historie-dolu-klement-gottwald-v-hrdlovce/
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V lednu 1996 se započalo s likvidací hlubinných pracovišť Dolu Alexander 

v Hrdlovce, která byla ukončena v roce 1997. [2] 

 

3.1.2 Historie železniční tratě č. 134 

Duchcovsko-podmokelská trať vznikla jako konkurenční spojení k Ústecko-teplické 

dráze a byla určena především pro vozbu uhlí z hnědouhelné pánve do přístavu 

v Podmoklech (dnes Děčín). [7]   

Dne 19. 12. 1892 byla ještě prodloužena pod Krušnými horami z Duchova přes Osek 

do Litvínova a dále až do Chomutova. Trať za Duchcovem prochází důlním územím 

a v celé oblasti byla napojena řada vleček k jednotlivým šachtám. Přes Lom u Mostu 

pokračuje trať do Louky u Litvínova, kde se později napojila trať Pražsko-duchcovská 

od Mostu do Dubí a Moldavy s přechodem do Saska. 

Trať vedla více jak z poloviny územím hnědouhelné pánve, a proto její osud psala 

těžba uhlí. Postupně zanikala řada vleček spolu s hlubinnými šachtami a nastoupila 

povrchová těžba. Koncem šedesátých let byl vydolován úsek mezi Jirkovem a Dřínovem 

a všechny osobní vlaky končily v Litvínově.  

Nyní trať slouží hlavně pro osobní přepravu a to z Teplic přes Osek až do Litvínova, 

v úseku Oldřichov u D. – Novosedlice je trať už jen vlečkou pro teplárnu, od Novosedlic 

po Děčín je trať v nulovém provozu, protože kraj nemá dostatek finančních prostředků 

na zajištění drážní dopravy. 

3.2 Konstrukce železničního tělesa 

Pro stanovení požadavků na únosnost pláně tělesa železničního spodku a zemní 

pláně je rozhodující druh železniční dráhy, traťová rychlost a typ použité zeminy ke stavbě 

zemního tělesa. 

Železniční spodek je inženýrská konstrukce vybudovaná z největší části stavební 

úpravou terénu; je tvořen zemním tělesem a umělými stavbami. Vysoké náspy a hluboké 

zářezy se nahrazují umělými stavbami buď z části (opěrné zdi, zárubní zdi), nebo zcela 

(viadukty, tunely). K železničnímu spodku náleží také stavby zajišťující stabilitu 

železničního tělesa (odvodňovací stavba, zpevňovací stavby), stavby zasahující 

do vodotečí a stavby tvořící ochranu proti živelním silám (povodně, sníh, laviny atd.).  

Z hlediska konstrukčního lze železniční trať považovat za kolejový rošt (rámová 

konstrukce vytvořená z kolejnic, pražců a upevňovadel), uložený na pražcovém podloží 

(vícevrstvý systém tvořený zpravidla štěrkovým ložem a zemním tělesem)viz obr. 5. [4]   
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Obr. 4: Konstrukce železničního tělesa 

a) dělení na železniční prvek a spodek, 

b) dělení na kolejový rošt a pražcové podloží 

Zemní těleso je základní složkou železničních tratí, na jejímž stavu závisí 

bezpečnost, plynulost a hospodárnost provozu; je vytvořeno zářezy vyhloubenými 

v terénu, náspy vybudovanými zpravidla z hornin a zemin vytěžených v zářezech, odřezy 

a jejich kombinací. Těleso musí být dostatečně únosné, a nesmí podléhat změnám 

způsobeným provozním zatížením a vlivům atmosférických činitelů. Důležitým 

požadavkem je dokonalé odvodnění zemního tělesa. 

Konstrukční požadavky na stavby železničního spodku v poddolovaném území, které 

ovlivňují výsledný tvar a rozměry, jsou hlavně: výsledný, průběh a tvar poklesové kotliny, 

dále je-li zemní těleso v náspu, zvětší se šířka pláně tělesa železničního spodku dle 

očekávaných poklesů a přetvoření terénu a také na požadavku odvodnění těles 

železničního spodku, které musí odolat přetvárným účinkům terénu a za stálého plnění své 

funkce odvádění vod. [8] 

Šířka pláně železničního spodku má umožnit technologii zdvihů nivelety koleje 

při úpravách zemního tělesa. Vzdálenost od hrany pláně tělesa železničního spodku od osy 

krajní koleje má být minimálně 4m. Sypanina určená do konstrukce tělesa musí splňovat 

požadavky ČSN 733050, může jí být např. hlušina, vysokopecní struska, škvára 

ze spaloven, popílek apod. a to jen tehdy pokud odpovídají technickým a ekologickým 

požadavkům a výpočtem stupně stability svahu náspu. 

Konstrukce a tvar náspu se navrhuje podle zásad ČSN 736301 a vzorového listu Ž1 

a Ž2. Určujícími prvky jsou vzájemná poloha terénu a nivelety koleje i geotechnických 

vlastností podloží a materiálu, z kterého je zemní těleso vybudováno. Sklony svahů náspů 

do výšky 6m se navrhují v jednotném sklonu podle druhu zeminy, ze které má být násep 

vybudován. Svahy o výšce větší jak 6 m se navrhují ve sklonech lomených 

s odstupňováním po 4 – 6 m. Zalomení svahů se navrhují pro nejvyšší profil a od shora se 

stejným sklonem po celé délce náspu. Nejstrmější sklon má horní etáž náspu. 
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Důležitá je trvanlivost hornin podloží, protože je možnost jejich pozdějšího 

zvětrávání. Některé horniny totiž po čase působením atmosférických podmínek zvětrávají 

a mění se v zeminy málo únosné (lupky a jílovce, opuky, jílovité břidlice). Soudržné 

zeminy (hlíny, jíly a jílovité zeminy, spraše) se udrží při těžení podle vlhkosti v příkřejších 

svazích až ve svislých stěnách. Konzistence soudržných zemin, a tím i jejich vlastnosti, 

zejména únosnost, stlačitelnost a namrzavou, se mění podle zrnitosti a podle obsahu vody. 

Podle čísla plasticity vykazují soudržné zeminy různou únosnost. Nesoudržné zeminy 

(štěrky, písky) se udrží při těžení nejvýše ve svahu, jehož sklon odpovídá úhlu jejich 

vnitřního tření; jsou propustné a poměrně málo stlačitelné, proto při zatížení velmi rychle 

konsolidují. Zeminy s obsahem různých částic organického původu jsou v tělese 

nežádoucí. Vykazují velkou poddajnost a pórovitost; kyseliny, které obsahují, rozrušují 

umělé stavby. Z podloží se odstraňují a nahrazují se zeminami únosnějšími.  

3.2.1 Stabilizace zemin 

Metody zvyšující stabilitu svahu lze rozdělit na metody, které zabraňují vzniku, 

popř. dalšímu rozšiřování vzniklé poruchy (metody preventivní), a na metody, které 

odstraňují poruchy již vzniklé. Z hlediska bezpečnosti provozu je třeba každou vzniklou 

poruchu sledovat a včasným sanačním opatřením zabránit jejímu rozšiřování. 

Výběr sanační metody je vždy dán zjištěnou příčinou poruchy, její hloubkou 

a tvarem. Při rozsáhlejších poruchách náspů a jejich svahů se odebírají vzorky zemin 

k určení jejich vlastností. Dále se zpravidla určuje průběh svážné plochy a jak hloubka 

hladiny podzemní vody, tak vodní erozivní účinky na povrchu tělesa. Volba sanační 

metody je rovněž ovlivněna provozem, místními podmínkami, technickým vybavením 

a možnostmi provádějícího podniku. Určení příčin poruchy a návrh vhodné sanační 

metody vyžadují velké praktické zkušenosti. 

Účelem stabilizace zeminy je využití neúnosných a méně vhodných zemin 

v zeminách železniční pláně a v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku. 

Účelem stabilizace materiálu zemní pláně je zlepšení zeminy podloží, především pevnosti 

a odolnosti proti mrazu. Konstrukční vrstva ze stabilizované zeminy vytváří únosnou 

podkladní vrstvu. 

Stabilizací se dosáhne zlepšení zpracovatelnosti a zvýšení únosnosti zeminy zemní 

pláně, rovněž se zvyšuje odolnost proti nepříznivým účinkům mrazu. 

Stabilizace může být provedena z místního materiálu (in situ) nebo z materiálu 

dovezeného, připraveného v míchacím centru (pokud zemina zemní pláně není 

pro stabilizaci vhodná). 
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Definice: 

- Stabilizace je způsob úpravy zemin, směsi zemin nebo jiného zrnitého materiálu 

s použitím pojiva (cement - cementová stabilizace, vápno - vápenná stabilizace apod.), 

kterou stabilizované materiály získají požadovanou pevnost a odolnost. 

- Chemická stabilizace využívá pro přípravu stavební směsi chemický stabilizátor. 

- Mechanická stabilizace je úprava a mísení zemin bez použití pojiva. Principem je 

doplnění zeminy materiálem s vhodnou frakcí, který zlepší zpracovatelnost a fyzikálně 

mechanické vlastnosti zeminy. Při mechanické stabilizaci se nanáší materiál v pořadí 

hrubozrnnější a jemnozrnnější. [5]   

Druhý stabilizací a jejich značení můžeme vidět v tabulce číslo 1. 

Vhodnost použití pojiv podle druhu zeminy můžeme porovnat v tabulce v příloze 2.  

Tab. 1: Druhy stabilizací a jejich označení [5] 

Pojivo stabilizace Druh stabilizace Označení stabilizace 

cement, rychlovazný 

bezsádrovcový cement 
cementová SC, SCr 

vápno vápenná SV 

vápno s cementem vápenocementová SVC 

elektrárenský popílek --- SP 

vysokopecní struska --- SVS 

chemické chemická SCh 

cementárenské odprašky --- SO 

zeminy s vhodnějšími 

geotechnickými vlastnostmi 
mechanická SM 

asfaltové (živičné) živičná SA 
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3.2.2 Ochrana svahu zemního tělesa 

Svahy zemního tělesa musí být chráněny před nepříznivými povětrnostními vlivy, 

narušujícími jejich stabilitu. Skalní svahy zemního tělesa musí být dále chráněny tak, aby 

v důsledku zvětrávání hornin neohrožovaly bezpečnost a plynulost železničního provozu. 

Ochrana svahů zemního tělesa se provádí jako: 

 vegetační (biologická) 

 technická 

 kombinovaná 

 

Vegetační (biologická) ochrana svahů zemního tělesa 

Svahy zemního tělesa se chrání proti erozním účinkům vody vegetační ochranou 

z travin, křovin a stromů. Vegetační ochrana zabraňuje vymílání povrchu svahů vodou 

proudících po svahu a vodou z tajících sněhů, a také zmenšuje přímé vsakování srážkové 

vody do zeminy. Kořenový systém vegetačního krytu odnímá vodu z okolní zeminy, 

spojuje humus se zeminou a zpevňuje do hloubky zeminy na svahu náspu. Při výsadbě 

travin, keřů a stromů se nemají zakládat monokultury, a nemá se volit více druhů. Aby se 

dosáhlo co největší odparné plochy, je třeba keře a stromy střídat a nesázet je hustě u sebe. 

Vegetační ochrana svahů se volí přednostně. 

Vegetační ochranu je možno zřizovat rozprostřením: 

 ornice a osetím,  

 smísením jalové zeminy s ornicí a osetím, 

 mulčováním a osetím, 

 hydroosevem, 

 drnováním, 

 vysázením dřevin, 

 pleteninami a plůtky, 

 travními rohožemi z geotextilie [6]   

 

Druhy biologické stabilizace 

1. Rozprostření humusu a osetí – vrstva humusu se rozprostírá na upravený 

rostlý nebo vybudovaný svah zemního tělesa. Tloušťka humusu bývá 0,10 – 0,15 m. aby se 

humus udržel, dělají se na svazích se sklonem 1 : 1,25 zářezy nebo rýhy, hluboké 0,10 – 

0,15 m. povrchová jalová zemina se zlepší také tak, že se rozruší a smíchá s humusem. 

Přidávají se též rašelina a umělá hnojiva, takže se podstatně zmenší potřeba humusu. 

Svahy se osévají ručně nebo strojem. Aby se humus se zasetým semenem nesplavoval, 

může se zpevnit jeho povrch nástřikem asfaltové emulze nebo roztoky jiných látek, které 

jednotlivá zrna zeminy navzájem slepují, avšak nenarušují propustnost povrchu svahu.  
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2. Hydroosévání – principem metody je zřízení vegetační ochrany na svahu 

bez použití humusu. Pomocí speciálního zařízení se na svah nastříkne směs vody, travního 

semene, hnojiva a organické hmoty (mulče = sláma, dřevitá vlna, hobliny, lesní stelivo, 

rašelina apod.). Mulč chrání svah před účinky povětrnosti, zlepšuje hospodaření s půdní 

vláhou a tím i klíčivost zasetých semen. Po rozložení mulče se obohacuje půda živinami 

podporujícími růst rostlin. Tloušťka mulče má být po slehnutí asi 0,01 m. Aby se vrstva 

mulče nesplavovala dešťovým ronem, stříkají se na svah asfaltové, latexové nebo 

asfaltolatexové emulze, želatinové roztoky a jiné látky, které vytvářejí na povrchu mulče 

zpevňující film.  

3. Drnování – je vhodné pro zpevnění menších ploch. Drn se srýpává ručně 

do čtvercových tabulí (drnovek) o nejmenší straně 0,5 m. Drnovky se skladují v hranicích 

půdorysných rozměrů 1 x 1 m, vysokých nejvíce 0,6 m. doba skladování drnovek má být 

co nejkratší (do 4 týdnů). Jejich tloušťka je dána druhem zeminy. Drnovky se kladou 

na vrstvu humusu buď po celé ploše, nebo se z nich vytvářejí pásy vzdálené od sebe 1 – 

1,5 m popřípadě čtverce o straně 1 – 1,5 m a svírající se spádnicí úhel 45º.  

K řízení vegetační ochrany jsou vhodné také předpěstěné drny = travní koberce. Jako 

podklad slouží zpravidla rašelina. Vypěstované travní koberce se rozvážejí na stavby 

svinuté do kotoučů o šířce 1 m. Rozvinují se na svah podélně a zajišťují se kolíky.  

I k nám došlo ze zahraničí natahující se na svah řídké jutové nebo kokosové sítě, 

v nichž je rozptýleno travní semeno, popř. i hnojivo. Síťovina v šířce 1,2 – 4,6 m se 

rozvine na povrchu svahu a zakotví se na obou koncích vložením do rýh, které se opět 

zasypou. 

4. Pleteniny – jsou vhodné na vlhčích místech na svahu nebo při odstraňování 

rýh a brázd. Při zřizování pletenin se nejprve do svahu zarážejí kolíky na vzdálenost 0,3 – 

0,6 m, do hloubky 0,2 – 0,3 m. kolíky o průměru 0,04 – 0,06 m, vyčnívající nad povrchem 

svahu 0,2 – 0,3 m, se proplétají živým proutím zpravidla vrbovým. Z pletenin se vytváří 

ve svahu šikmé plůtky na vzdálenost 1,5 – 3 m a svírající se spádnicí úhel 45º. V obtížných 

případech se svah zpevňuje pleteninovými čtverci. Povrch svahu mezi plůtky se pokrývá 

ornicí, která se oseje travním semenem. K zpevnění svahu slouží také plůtky zhotovené 

z tyčovin nebo z prken. Strmé svahy se zpevňují betonovými prefabrikáty, z nichž se 

na svahu vytváří čtvercová mřížovina s volnými plochami, které se vyplňují humusem 

a osévají travním semenem. [3], [5]    

Technická ochrana svahů 

Technická ochrana svahů představuje zpevnění svahů technickým způsobem, např. 

pomocí různých typů dlažeb, pohozů, štěrkových koberců, rovnanin, obkladů, kamenných 

a geotextilních matrací, gabionů. geotextilií, geomřížek, sítí, rohoží a hřebílkování. 

Používá se k ochraně svahů zemního tělesa před stojatou nebo proudící vodou. 

K ochraně místně narušeného povrchu skalního svahu a pro zajištění stability 

jednotlivých uvolněných skalních bloků se používají tzv. místní úpravy, zahrnující např. 
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plombování dutin v horninách, těsnění spár skalních puklin, podezdění a kotvení skalních 

bloků. Stabilita skalního svahu jako celku musí být zajištěna zvláštním technickým 

opatřením, např. injektováním, kotvami apod. [3], [5]     

3.3 Návrh biologického zpevnění svahů železniční tratě 

3.3.1 Důvod stabilizace 

Mezi hlavní důvody stabilizace náspů na železniční trati č. 134 patří rozhodnutí 

Správy železniční dopravní cesty, s. o. (dále jen SŽDC, s. o.), Oblastního ředitelství Ústí 

nad Labem o zřízení a udržování bezstykové koleje. 

 Pro zřízení bezstykové koleje železniční tratě je nutné dosažení potřebné míry 

rámové tuhosti a stability, viz předpis ČD S3/2 Kapitola II. Podmínky o zřizování BK 

odstavec č. 66,67 a C. Bezstyková kolej na poddolovaném území. [1] 

Řešený traťový úsek na poddolovaném území traťové koleje Osek - Louka 

u Litvínova v km 47,800- 49,900  viz příloha č. 3 – Nákresný přehled, byl tvořen 

železničním svrškem tvaru S49 a T, pražce dřevěné, rozdělení „c“, podkladnice T5, 

kolejové lože škvárové s příměsí štěrku frakce 32-63, zapuštěné. Kolej je stykovaná, 

elektrizovaná stejnosměrnou proudovou soustavou. Celý úsek je na náspu železničního 

tělesa, těleso náspu je ze škvárového materiálu. Poloměry pěti jednoduchých oblouků, 

které se v úseku vyskytují, se pohybují v rozmezí 310 až 445 m. Takto byla udržována 

železniční trať do roku 2007, kdy se provedla TSO traťové koleje Osek – Louka u L. a byla 

zřízena bezstyková kolej v celém úseku, viz přílohy č. 3 až č. 6. 

Při TSO roku 2007 byl rozhrnut železniční svršek ze škváry s příměsí stěrku frakce 

32-63 mm až na železniční pláň (tedy o 0,4 m) a volně svrhnut na svahové konstrukce. 

Železniční spodek- násep ze škvárového materiálu se zdá být stabilizován, neboť 

výškových deformací nivelety koleje zásadně ubylo. Avšak najdou se místa, která stále 

sedají v důsledku velké tíhy náspu, neboť konstrukce zbudované pod škvárovým náspem 

neodolaly zatížení samotného náspu, tak zatížení dynamického od železničních vozidel. 

Navíc svahy, které by měly ztužit jeho konstrukci, jsou stabilizované jen z části kořeny 

stromů a keřů. Díky vodní erozi, migraci lesní zvěře a také obměnou železničního svršku 

za tužší, ale těžší, se svahy v mnoha místech sesouvají a jsou nestabilní. V tomto vidím 

hlavní nedostatek dosažení rámové tuhosti celé dopravní stavby. 

Také díky údržbě vegetace pod vedením vysokého napětí se svahy na levé straně 

(dle stoupající kilometráže) v km 48,320 – 48,580 zbavují porostu, a tudíž se nebezpečně 

obnažují. Hrozí zde nepředpokládané sesuvy škvárového svahu v celé délce vykácení 

a vysekání viz obr. 6 a 7.  
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Obr. 6: Svah na levé straně v km 48,320 – 48,580 

 

Obr. 7: Svah na levé straně v km 48,320 – 48,580 

V celém úseku, který je postaven na škvárovém náspu, a jež je poddolován v km 

47,800 až 49,900, je řada míst, které jsou příliš nestabilní, a nestačí dosavadní stav 

prorostlé vegetace. Už samotné místo v km 48,805, kde se zbortil strop propustku, který se 

zaznamenal již roku 1981, se opět projevil v propadu a vytvoření válcovitého trychtýře, 

který jsem zaznamenal a vyfotil při své pochůzce, viz obr. 8. 
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Obr. 8: Zborcení starého propustku v km 48,805 

Při svých pochůzkách jsem natrefil na mnohá místa erozivních účinků v ochraně 

svahu, jež byla narušena přírodními vlivy, ať už vodní erozí (splavením škvárové hmoty) 

či migrací zvěře, kde dochází k zúžení železniční pláně (koruny náspu) viz obr. 9. 

 

Obr. 9: Eroze svahu vodou a migrací zvěře 

Také jsem našel místa, která jsou viditelně nestabilní a přímo ohrožují provozování 

dráhy. Jedná se o místo, kde výška svahu dosahuje až 7,5 m v km 49,070, kde tato výšková 
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nestálost byla zaznamenána již dříve (obr. 10). A i místo v km 49,290 vykazuje výškovou 

nestálost, která bude i ovlivněna svárem v postiženém místě, který nepřispívá ke stabilitě 

místa (obr. 11) i přes to, že místo se nachází v náspu o maximální výšce jen 3 m.  

 

Obr. 10: Nestabilní místo v km 49,070 

 

Obr. 11: Nestabilní místo v km 49,290 



 Slávek Mai:  Biologické zpevnění náspů na poddolovaném území  

2012  23 

 

 

3.3.2 Stávající stav 

Železniční trať č. 134 je třídy B2 (18t/6,4 t = zatížení na nápravu/zatížení na běžný 

metr), a normálním rozchodem kolejí 1435 mm, kolejové lože štěrkové frakce 32-63 mm, 

otevřené. Přímým sousedem pod tratí je silnice E254, která se v km 49,980 kříží se 

stávající tratí. Řešený traťový úsek na poddolovaném území traťové koleje Osek-Louka 

u Litvínova v km 47,800-49,900 viz příloha č. 3, je tvořen kolejovým roštem z kolejnic 

tvaru S49, rozdělení pražců „c, e, u“, štěrkovým ložem frakce 32-63, od km 49,075 - 

47,667 jsou pražce betonové SB6 a SB8 (podkladnice S4 a S4pl, svěrkové upevnění SŽ4), 

od km 49,075 - 49,950  jsou pražce betonové SB5 (podkladnice T5, svěrkové upevnění 

T5/T6). Kolej je bezstyková, elektrizovaná stejnosměrnou proudovou soustavou. Celý úsek 

je na náspu železničního tělesa, těleso náspu je ze škvárového materiálu. Poloměry pěti 

jednoduchých oblouků, které se v úseku vyskytují, se pohybují v rozmezí 310 až 445 m. 

V obloucích v km 49,150 - 49,250 a 49,350 - 49,620 jsou užity pražcové kotvy proti 

putování ve štěrkovém loži na každém 3. pražci. 

3.3.3 Návrh biologického zpevnění náspu  

Pro stavby, přestavby, rekonstrukce, opravy a údržbu železničního spodku 

na poddolovaném území platí ustanovení zákona č. 266/1994 Sb. a č. 44/1988 Sb. Způsob 

provádění a zajištění stavby ustanovením ČSN 730039 a ČSN 736301. 

Jedním z hlavních podkladů pro návrh stabilizace staveb na poddolovaném území by 

byl geotechnický průzkum. Podrobně by se posoudily geologické a hydrogeologické 

poměry z důvodu předpokládaných poklesů a tvaru poklesové kotliny, změn vodního 

režimu a úklonu geologických vrstev, které mají vlivy jak na přetvoření terénu, tak 

na fyzikální a mechanické vlastnosti zemin zemního tělesa železničního náspu. 

A však nejvíce mě ovlivnilo, když jsem roku 2005 nastoupil k SŽDC, s. o. 

na traťový okrsek Oldřichov u Duchcova, kde jsem se o samotný úsek staral a udržoval jej 

v provozuschopném stavu. Vím, že udržet geometrickou polohu této železniční tratě 

ve stabilní výšce, byl povětšinou nadlidský úkon. Směs škváry a štěrkové frakce, není 

zrovna materiál pro ideální zajištění správné nivelety koleje. Velkou roli zde hrály 

klimatické vlivy každého ročního období, které ovlivňovaly vlastnosti štěrkového lože 

a tudíž fyzikální a mechanické vlastnosti materiálu železničního svršku. 

Mrzí mě však, že jsem tuto bakalářskou práci neřešil ještě před TSO roku 2007, kdy 

se stabilizace železničního tělesa dala spojit se souvislou opravou železničního svršku 

a plně tak využít výlukových možností. Namísto toho jsme opět v pozici vyčkávajícího 

pozorovatele, který nepředchází problémům, ale jsme čekající na vyskytnuté se problémy, 

jež posléze odstraňujeme, povětšinou neefektivně a draze. Mezi příčiny mohu jmenovat 

ekonomickou krizi a vládní škrty v dotčeném resortu státní infrastruktury. 

Po prohlídce tratě roku 2011 v poddolovaném úseku, a protože mi dali na mém 

nynějším pracovišti svolení, začal jsem se tímto tématem zabývat. Navíc jsem při pochůzce 
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zjistil, že v některých místech v úseku neodpovídá minimální šíře pláně železničního 

spodku od osy krajní koleje, která má být 4 m dle předpisů SŽDC S4 - Železniční spodek. 

Ale mým hlavním důvodem, proč jsem se začal zabývat biologickou stabilizací svahů 

náspu na poddolovaném území, byl fakt, že z předpisu SŽDC S4 vyplývá zřizování svahů 

s jednotným sklonem jen do jeho výšky 6 m, při vyšší výšce náspu ve sklonech lomených, 

které u této dopravní stavby postrádám. Také vegetace není rozrostlá, jak bych si 

představoval, protože horní pláň je zatravněná jen částečně a svahy jsou stále holé (sypké), 

i když místy prorostlé kořeny stromů. Došel jsem k rozhodnutí, kterému předcházela 

debata s mými nadřízenými, že bych zde mohl využít biologických geotextílií 

pro zpevňování svahů, jež se hojně využívá v zahraničí a to geotextílií kokosových KS900, 

které by nahradily funkci lomených sklonů a tím zpomalení rozrušování železničního 

náspu klimatickými vlivy a celkově by se stabilizovala tuhost náspové konstrukce. Tento 

návrh bych uskutečnil a budu jej uvažovat v právě postiženém úseku, kde byl obnažen 

svah anebo je svah vyšší jak 6 m a tam kde se snižuje šířka železniční pláně (koruny 

náspu) a to v úseku v km od 48,300 do 49,300.  

Pro zřízení toho to návrhu budeme muset odstranit stávající nedostačující prorostlou 

vegetaci. A to pokud možno tak, že zachováme její zakořenění, které využijeme 

pro ukotvení samotné položené geotextílie. Pro zřízení biologické stabilizace je třeba 

nejprve vytvořit vrstvu vhodné zeminy, která bude nakypřena a náležitě vysvahována 

a která sem bude muset být dovezena. Technologický postup pro položení, ukotvení 

a následné osetí a výsadbu rostlin, je osvětlen v následující kapitole 3.3.4. Kokosová 

geotextilie, zde je podrobně popsána. 

Pro návrh je také rozhodující dobře zvolený termín stabilizace. Ne každé roční 

období je ideální. Určitě by to nemělo být v zimě, v období vegetačního klidu a období 

s vyššími srážkovými úhrny. A také musíme brát zřetel na to, že po uskutečnění návrhu 

budou svahy vystavené klimatickým vlivům a migraci fauny a na to bych navrhl 

minimálně měsíční termínovou pomalou jízdu v tomto úseku železniční tratě. 

Po diskusi s mými nadřízenými, jsem nabyl závěru, že pro biologickou stabilizaci 

tohoto náspu na poddolovaném území využiji kokosové geotextílie KS900, která se ukotví 

speciálními dubovými kolíky k náspu železničního tělesa a vyseje travní Technickou směsí 

UNI 15. K dosažení dokonalejšího ukotvení sítí bych zvolil využití stávajících 

zakořeněných pařezů, které tu zůstaly po prořezání tratě. 

Etapy návrhu:   

1. Odstranění vegetace  

2. Vysvahování a nanesení zeminy  

3. Osetí a položení geotextílie 

4. Finální povrchová úprava 
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Odstranění vegetace 

Traťový úsek nechám prořezat tak, abych dosáhl toho, že z vegetace zachovám jen 

zakořenělou část rostlin a dřevin, kvůli pozdějšímu dodatečnému ukotvení sítě. Prořezávku 

může provádět, jak pracovní jednotka Správy dopravní cesty, tak subdodavatelská firma 

provádějící stabilizaci, která by tak mohla výtěžek z pokácených dřevin využít na pokrytí 

nákladů spojených se stabilizací železničního náspu. 

 Tato prořezávka proběhla v 1. čtvrtletí tohoto roku, zde jsou mnou pořízené snímky 

obnaženého železničního tělesa.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Odstranění vegetace 48,3 – 49,3 km 
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Obr. 13: Odstranění vegetace 48,3 – 49,3 km 

 

Vysvahování a nanesení zeminy 

Na vysvahování jsem zvolil použít dvoucestná vozidla – rypadla typu O & K MHS 

s kterými mám zatím nejvíce zkušeností. Tato vozidla mají pohon všech silničních kol, 

před nápravami jsou umístěny hydraulicky ovládané kolejové adaptéry, které umožňují 

pohyb po koleji. V tomto případě je vystrojím svahovou lžící. Stroj lze též využít k tažení 

přívěsných vozíků PV nebo PVK, které mi poslouží pro rozvoz sítí, kotevního 

a spojovacího materiálu a travního semene. Veškeré zde uvedené pracovní stroje a zařízení 

jsou v souladu s předpisem SŽDC S 8/3 [11]. 

Z důvodu velikosti železničního náspu nedodržíme v některých místech předepsaný 

svahový sklon pro uložení sítě, který by měl být do sklonu 1:1. Avšak tento nedostatek 

jsem překonal tím, že zde precizně ukotvím kokosovou síť, více v následující etapě.  

Pro zakládání trávníku je třeba nejprve vytvořit vrstvu vhodné zeminy tloušťky 

nejméně 75 mm, která bude nakypřena a též vysvahována. Využijeme zde půdní zeminy 

z deponií SŽDC, s. o., které dopraví na náklady údržby TO Oldřichov u Duchcova. 

Zeminu přepravím v UA - Dumpcar vozech, které lze vyklápět na obě strany, což 

umožňuje pneumatické zařízení. Tyto vozy se přivěsí k motorové lokomotivě řady 731 (ex 

T 457.1), která je dopraví na stabilizovaný úsek tratě. Po vyklopení zeminy opět využiji 
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dvoucestných vozidel O & K MHS, které rozprostřou zeminu rovnoměrně a do optimální 

tloušťky. 

Osetí a poležení geotextílie 

K ukotvení kokosové geotextílie nám poslouží v mém případě na svahu již rostlá 

kořenová vegetace, která je vzhledem ke stabilitě svahu výhodnější a tak ji tam 

ponecháme, jen seřízneme na výšku 100 - 300 mm, i proto můžeme kotvit síť jen 1-2 

kolíky na m2 a to šachovnicovitě. Hned po rozprostření půdní zeminy, následuje osetí 

svahu travním semenem v množství 0,03 až 0,05 kg*m-2. Nakonec se na svah položí 

a ukotví pásy geotextílie, podobně jak je tomu na obr. 14. - 16. Pokládání je možno 

provádět po svahu nebo po vrstevnici. Pásy se překládají tak, aby po nich stékala voda, 

a horní lem se založí do rýhy, ukotví dřevěnými kolíky a zasype zeminou. Při pokládání je 

nutno jednotlivé pásy navzájem překládat v šířce cca 200 mm, já zde navíc sváži přesah sítí 

kokosovým provázkem a to po metrových odstupech. Pro uchycení geotextílie se používají 

dřevěné dubové kolíky, viz obr. 17. a kovové nástřelné skoby, na podmáčených svazích je 

rovněž možno použít kůlové sazenice. Výsadby rostlin a dřevin se provádějí až 

do položené a ukotvené geotextílie, tohoto projektu se netýká, poněvadž zachováme 

kořenový systém rostlin a dřevin.  

Pro představu jsem v km 49,2 nakreslil řez železničním náspem, viz příloha č. 6. 

Finální povrchová úprava 

Pro manipulaci při pokládání a po výsadbě se používá žebřík položený na svah. 

Obvykle se položená geotextílie nezakrývá substrátem, avšak nejen pouze z estetických 

důvodů, ale hlavně pro nebezpečí úmyslného zapálení ji přesypeme malou vrstvou ornice. 

3.3.4 Kokosová geotextílie 

Kokosové geotextílie jejichž účelem je protierozní ochrana povrchové vrstvy svahu 

po dobu vývoje travního drnu nebo zakořenění výsadeb. Tkané sítě s otevřenou síťovou 

strukturou jsou využívány k zabránění vzniku eroze na svazích bez vegetačního krytu, 

které jsou potenciálně ohroženy soustředěným povrchovým odtokem. Při zvýšeném 

povrchovém odtoku je každé vlákno miniaturním hydraulickým stupněm, které snižuje 

rychlost (a sílu) proudící vody a zachycuje transportované částice půdy, čímž brání vzniku 

tzv. zpětné eroze, která se na svahu projevuje vznikem erozních rýžek a rýh. Geotextílie 

rovněž vytváří příznivější mikroklima. Při jejich uvažovaném použití je třeba vycházet 

z předpokladu, že cílovým zabezpečením svahu je kvalitní travní drn nebo porost dřevin. 

Cílem není pokrytí svahu protierozními geotextíliemi, ale vytvořit prostředí pro optimální 

vzrůst. 

Geotextílie dále podporují vývoj trávy a dřevin tím, že omezí erozi půdy. Ojedinělá 

síťová struktura dává rostlinám dost prostoru k růstu tím, že v okách mezi vlákny může 

proniknout k povrchu půdy dostatek světla. Semena, rostliny i půda se vlivem proudu vody 

nepohybují, naopak voda je absorbována do vláken a v suchých obdobích udržuje vlhkost 
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půdy v nejbližším okolí a odpařováním zvyšuje vlhkost vzduchu v těsné blízkosti rostliny. 

Nedochází k obnažování kořenů nebo ke strhávání čerstvě zakořeněných rostlinek 

ze svahu, ale naopak dochází k usazování splavenin mezi jednotlivými „provázky“ sítě 

geotextílie. Zpomalením odtoku vody dochází k většímu zasakování vody do půdy. Za 2 až 

3 roky, tedy poté, co je vytvořen dostatečně pevný vegetační kryt, je účelné, aby se 

protierozní síť „ztratila“ a tehdy dochází k biologické degradaci materiálu - k hnití. Zboží 

neobsahuje žádné toxické, plastické ani znečišťující látky, které by poškozovaly životní 

prostředí nebo pronikaly do podzemních vod. Geotextílie z přírodních materiálů shnijí 

stejně jako spadané listí nebo spadané větve. Orientačně je možno vycházet z ověřené 

životnosti kokosové geotextílie, která se blíží 9 rokům.  

Protierozní geotextílie se rozdělují podle původu materiálu na přírodní, syntetické 

a směsné. Doposud nejčastější byly syntetické a směsné – vyrobené za použití umělých 

hmot nebo s příměsí přírodních vláken a mající různý stupeň stabilizace proti rozkladu ÚV 

zářením. Jejich rozklad obvykle probíhá popraskáním vláken a jejich zapadnutím do půdy, 

mineralizace probíhá velice pomalu. Směsné, netkané geotextílie mohou mít vsypané 

travní semeno přímo v rouně. Pro výsadbu rostlin a dřevin je nutno folii proseknout nebo 

využít připravených otvorů, které jsou tvořena samotnou soustavou vláken geotextílie.  

Přírodní geotextílie jsou vyrobeny z vláken získaných z rostlin nebo z dřevin, nejčastěji se 

používají jutové a kokosové příze. Tyto se rozkládají přímo hnitím – mineralizací – 

bez zanechávání cizorodých látek v půdě. Obvykle se vyrábějí z podřadných nebo 

odpadních materiálů, proto u nich lze jen velice obtížně a orientačně určit technické 

parametry. Zejména není možno u nich uvažovat s pevností v tahu, proto se musí zajistit a 

k tomu nám poslouží pařezy vykácené vegetace, za které zakotvíme mnou navrhovanou 

protierozní geotextílii.  

Podle způsobu výroby se protierozní geotextílie rozdělují na tkané a netkané. Tkané 

se vyrábějí tkaním přízí na stavech, tloušťka příze cca. 6 mm a hmotností 900 g/m
2
. Mají 

typickou síťovou strukturu s velikostí oka od 10 x 10 mm do 30 x 30 mm. Umožňují vývoj 

trávníku přímo na půdě za přímého oslunění. Při výsadbách se obvykle nemusejí 

prořezávat a vysazuje se rovnou do otvorů zvětšených roztažením jednotlivých ok rukou. 

Jednotlivé příze (provázky) tvoří bariéru pro rozvoj plošné a rýžkové eroze. Netkané, 

vpichované geotextílie se vyrábějí navrstvením netkané příze na plochu a jejím zpevněním 

vpichováním. Mají formu plsti různě husté a různě tlusté. Zcela kryjí (mulčují) půdu 

a zamezují rozvoji plevelů a ostatní nevhodné vegetace. Semeno se vysévá přímo na svah 

pod geotextílii nebo je vsypáno do příze při výrobě geotextílie. Tyto geotextílie jsou 

účinnější v protierozní ochraně. Omezují však sukcesi a brzdí i vývoj vysetého trávníku. 

Velkým nebezpečím bývá zaschnutí nebo zapaření travního osiva v geotextílii.  
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Obr. 14: Položení a překládání geotextílie 

 

 

Obr. 15: Uchycení horní části geotextílie 

 

 

Obr. 16: Uchycení spodní části geotextílie 
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Obr. 17: Dubový kolík speciál na kokosové síti KS900 

 

Kokosové geotextílie KS900 se dodává po rolích, standardní rozměry: šířka 1 a 2 m 

v návinu 30 m a cena se pohybuje od 55 - 58 Kč/m
2 

bez DPH. Dubový kolík speciál má 

cenu 6,5 Kč bez DPH [9]. 

Travní osivo Technická směs - UNI 15 cena je 72,3 Kč/kg a balení 25kg za 1808 Kč 

bez DPH, směs je určena hlavně na ozelenění ploch kolem silnic, dálnic a železničních 

tratí. Podíl kostřavy ovčí a kostřavy rákosovité zvyšuje suchovzdornost směsi [10]. 
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4 Zhodnocení přínosu možného řešení 

4.1 Provozní hlediska 

Z hlediska bezpečnosti a plynulého provozování železniční drážní dopravy, se návrh 

biologické stabilizace svahů náspu jeví jako optimální řešení, které má pouze své klady. Je 

však podmíněno kvalitním provedením, které nesnese jedno jediné slabé místo v ukotvení 

geotextílií. Samozřejmě své, a to velmi podstatné, vlivy budou mít i klimatické podmínky, 

kterým se dá alespoň minimálně předejít výběrem správného ročního období, kdy dojde 

k provedení stabilizace. Po absolvování prohlídek tratě a vyhodnocení stávajícího stavu, 

jsem došel k názoru, že touto stabilizací náspu železničního tělesa mohu odstranit 

nedostatky tohoto poddolovaného úseku tratě. 

4.2 Vodní eroze 

Jak jsem uvedl v návrhu biologické stabilizace kokosovou geotextílií KS900, 

zabraňuje tato geotextílie půdní erozi a zapříčiňuje tak optimální prokořenění svahu 

a docílení kobercového efektu, zpomaluje tok vody po svazích, což má optimální dopady 

na zasakování vody do půdy a tvorby dostatečně pevného vegetačního krytu, který vydrží 

i fyzickou erozi od divoké zvěře při migraci a tak nenarušuje ani živočišné mikroklima. 

Dochází tak k potřebnému odvodnění stavby a tím i k námi požadované stabilizaci náspu. 

4.3 Ekonomické aspekty 

Biologická stabilizace náspů je oproti technické ochraně svahu náspů cenově 

výhodnější a pro projektanty méně náročná. V dnešní době je financování obzvlášť 

důležité, veřejné rozpočty se snižují a zeštíhlují na míru nezbytnou pro  zefektivnění chodu 

státní správy. Aby se tak mohlo stát, musí být veřejné zakázky transparentní a přístupné 

všem možným, ale odborně způsobilým zájemcům. Tento zdravý konkurenční boj nám 

snižuje cenu projektu a tlačí na projektanty v tom smyslu, že musí využít všech dostupných 

alternativ, o kterých nakonec rozhodne stejně sama stanovená cena projektu. 

Má kalkulace nákladů pro jednotlivé etapy: (tab. 4.)  

1. etapa - odstranění vegetace 

2. etapa - vysvahování a nanesení zeminy 

3. etapa – osetí a položení geotextílie 

4. etapa – finální povrchová úprava 
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 Pro představu, užití biologické geotextílie a to jen v ceně samotného materiálu, je 

cena kokosových geotextílií 55 – 58 Kč/m
2  

bez DPH, kdežto pro technickou stabilizaci 

náspu např. pomocí prvků opěrných zdí z Liaporu se cena pohybuje okolo 96 Kč jednoho 

kusu, 8,8 ks/m
2
; u trvalé protierozní rohože pro svahy je cena 1000 Kč za obdélníkového 

průřezu 2*5 m, z čehož vyplývá 100 Kč/m
2
. Už jen ze srovnání cen materiálů je vidět, že 

biologická stabilizace náspů je variantou optimální a pro zmíněný úsek železniční tratě je 

tou správnou volbou. 

4.4  Ekologické dopady 

Také z ekologického hlediska je toto řešení optimální, protože geotextílie neobsahují 

žádné toxické, plastické ani znečišťující látky a po určité době shnijí stejně jako spadané 

listí či větvě.  Snad jen pro migraci zvěře by chtělo zbudovat přechody nad tratí, či pod ní, 

či oplotit železniční trať, jak je tomu v Anglii, ale to už je přece jen otázkou financí 

a v době „ekonomické krize“ nesplnitelný sen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geomall.cz/protierozni-georohoze/trinter-trvala-protierozni-rohoz-pro-svahy
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5 Závěr 

Zvolené téma bakalářské práce „Biologická stabilizace náspů na poddolovaném 

území“ bylo mnou vybraným úkolem pro svou aktuálnost.  

Pro splnění cíle stabilizace náspu jsem musel nejdříve popsat dotčenou problematiku 

zpevňování náspů v poddolovaném území. Vylíčit vlivy na dopravní stavbu a okolní 

krajinu, jež jsou důsledkem důlních činností, kde se projevily deformace povrchu. Dále 

charakterizovat zmiňovanou lokalitu a železniční trať z historického hlediska a seznámit se 

základy konstrukce železničního tělesa, které řeší nutnou svahovou stabilizaci náspu 

železniční tratě.  

Biologickou stabilizaci náspů můžeme zařadit do kategorie rekultivačního procesu, 

ke kterému dospějeme v jednotlivých etapách, ve stanovených postupech. To hlavní je 

rozepsáno podrobněji v kapitole třetí této práce, kde uvažuji o využití biologické kokosové 

tkaniny, ze které je zhotovena zpevňující síť, položená a ukotvená na svahy železničního 

náspu na poddolovaném území. 

Po vypracování a zvážení zhodnocení, který návrh biologické stabilizace pro tento 

úsek železničního náspu v poddolovaném území přináší, je možnost zhotovení tohoto 

návrhu, jenž umožní stabilizovat celou dopravní stavbu a předejít tak nepředpokládaným 

sesuvům a z toho vyplývajícím narušením bezpečnosti provozování drážní dopravy, je 

návrh k provedení aktuální. Jsem přesvědčen o tom, že se stabilita náspu zvýší, o čemž 

bychom se mohli přesvědčit ze zatěžovací dynamické penetrační zkoušky. Možná by pak 

stálo za úvahu zvýšení traťové rychlosti, pokud by tomu byly nakloněny parametry 

železniční tratě a umožňovaly to předpisy SŽDC, s. o. 

Návrhem možného řešení biologické stabilizace náspu na poddolovaném území jsem 

nejen splnil hlavní cíl bakalářské práce, ale navíc bych mohl dosáhnout zajištění 

bezpečného provozování drážní dopravy v případě realizace tohoto projektu. 

Na základě prozkoumání odborné literatury, vědeckých článků z internetu 

a rozborem této bakalářské práce, předpokládám, že SŽDC, s. o. Oblastní ředitelství Ústí 

nad Labem zaujme v této věci o zřízení biologické stabilizace náspu v úseku železniční 

tratě č. 134 Osek - Louka u Litvínova kladné stanovisko a návrh zrealizuje. 
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Příloha 2: Kalkulace nákladů pro jednotlivé etapy 

Č. 

z. 
Popis položky, technická specifikace m.j. 

Jednotková 

cena 

Počet          

m.j. 

Propočet ceny        

(cena x počet 

m.j.) 

Poznámka 

1. etapa - odstraněni vegetace 

1 Vyřezání keřů a dřevin porost řídký  m2 25,00 Kč 10248 256 200,00 Kč km 48,3 - 49,3  

2 Vyřezání keřů a dřevin porost hustý  m2 45,00 Kč 4752 213 840,00 Kč km 48,3 - 49,3 

3 Odstranění vegetace drtičem m2 8,00 Kč 6870 54 960,00 Kč km 48,3 - 49,3  

4 Kácení stromu o obvodu 31-63 cm  ks 333,00 Kč 131 43 623,00 Kč km 48,3 - 49,3 

5 Kácení stromu o obvodu 63-80 cm ks 516,00 Kč 222 114 552,00 Kč km 48,3 - 49,3  

6 Kácení stromu o obvodu 80-157 cm ks 1 033,00 Kč 150 154 950,00 Kč km 48,3 - 49,3 

7 Kácení stromu o obvodu 157-220 cm ks 4 056,00 Kč 5 20 280,00 Kč km 48,3 - 49,3 

        Celkem: 858 405,00 Kč   

2. etapa - vysvahování a nanesení zeminy 

1 
Naložení materiálu na dopravní prostředek 

nebo složení ručně 
t 432,00 Kč 1470 635 040,00 Kč 

naložení 

půdního krytu 

2 
Zemní práce - rozprostření materiálu na 

banketech, úprava pláně, strojně 
m3 250,00 Kč 1470 367 500,00 Kč 

půda o hustotě 

1,5 t/m3 

3 
Hloubení rýh pro ukotvení horní i spodní 

části geotextílie. 
m3 514,00 Kč 360 185 040,00 Kč 

rozměr rýh: 

0,30*0,30 

4 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou. m3 150,00 Kč 360 54 000,00 Kč Rýh 

        Celkem: 1 241 580,00 Kč   

3. etapa – osetí a položení geotextílie 

1 Přeprava materiálu objednatele- geotex. tkm 22,00 Kč 1372 30 184,00 Kč Osek-Roztoky 

2 
Přesun materiálu a konstrukcí včetně výzisku 

na staveništi o sklonu do 15%o 
t 700,00 Kč 14,75 10 325,00 Kč   

3 Položená geotextílie včetně ukotvení m2 27,00 Kč 15069 406 863,00 Kč km 48,3 - 49,3 

4 KS900, včetně 4000m2 pro ukotvení. m2 57,00 Kč 15069 858 933,00 Kč km 48,3 - 49,3  

5 Dubový kolík speciál. ks 6,50 Kč 10800 70 200,00 Kč 
1 - 2 ks na 1 

m2 

6 Technická směs - UNI 15. 25kg 1 808,00 Kč 26 47 008,00 Kč 
0,03-

0,05kg/m2 

7 Nástřelné skoby 
1000 

ks 
126,00 Kč 60 7 560,00 Kč 15000m2 

        Celkem: 1 431 073,00 Kč   

4. etapa – finální povrchová úprava 

1 Povrchová úprava- bezpečnostní stezky  m2 26,00 Kč 5090 132 340,00 Kč km 48,3 - 49,3 

        Celkem: 132 340,00 Kč   

  Celkové náklady:       3 663 398,00 Kč   

 


