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Úvod

Supervize vysokorychlostní 
železnice v Říši středu

R. Bernard, O. Kostohryz
ARCADIS CZ



Základní informace
Prudký rozvoj vysokorychlostní železnice v ČLR
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Schéma supervize
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Ministry of Railway

ARCADIS CZ

Čínský člen sdružení - Beijing Teaching 
Construction Supervision Co., Ltd

OBERMEYER
Planen + Beraten GmbH (OPB)

Chengdu – Chongqing Railway PDL & Changsha - Kunming Railway PDL



Dva projekty – cca 800 km od sebe
Kostohryz – mezi městy  Changsha a Kunming

Bernard – mezi městy  Chongqing a Chengdu
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Nehoda na železnici mezi Pekingem a Šanghají
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• ze dne 23.7. 2011

• 40 mrtvých, 192 zraněných

• snížení max. rychlostí na VRT v ČLR



Činnost v rámci supervize

Má konkrétní pozice byla: Team Leader a tunelový expert v týmu 
zahraničních supervizorů (LOT 3)
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• Náplň kontrolní činnosti spočívala:

- Kontrola kvality a bezpečnosti při výstavbě (tunely, mosty, zářezy, žel. svršek)

- Spolupráce s lokálními dozory, jejich kontrola, průběžná školení a vzdělávání 
(pod naší kanceláří – LOT 3 – více jak 50 lokálních supervizorů)

- Denně informovat a nabádat zhotovitele o správném způsobu provádění 
stavební činnosti, upozorňovat na závady a nedostatky

- Denní, týdenní, měsíční a speciální reporty (∑ 159 Denních Reportů)

- Presentace a mýtinky se zhotoviteli, dozory, klientem

- Aktivní účast na měsíčních KD (Klient, supervize, 2 hl. zhotovitelé)



Stručný popis projektu CQ - Chengdu
 Projekt je částí budované VRT Shanghai – Wuhan – Chengdu – Nanjing 

a byl zahájen 1.10. 2010, měl by být dokončen do konce března 2015

 Tato část projektu dosahuje délky necelých 310 km, náš zahraniční tým 
supervizorů LOT 3 dozoroval úsek dlouhý cca 66 km, cca 186 km trati 
leží v Provincii Sichuan a zbytek tj. cca 124 km v provincii ChongQing.

 Dvoukolejná trasa mezi hl. městy obou provincií Chengdu (7 mil.) a
ChonQing (14 mil.), vznikne 11 nových stanic

 Stavební práce jsou rozděleny na 3 úseky (LOT 1 až LOT 3), které 
provádí různí zhotovitelé. Dozory na těchto částech byly zadány rovněž 
3 různým konsultačním konsorciím. Naše, východní část trasy byla 
označena LOT 3.

 Předpokládané náklady: cca 120 mld. Kč, tj. více jak 300 mil. Kč/1 km

 Mosty a tunely činí cca 66% z celé trasy 
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 Naše LOT 3 - 9 tunelů s délkou 24.644 km, 20.484 km mostů a 
21.020 km zbylého žel. svršku (zářezy, apod.); 1 továrna mostovky 
Naše část projektu (LOT 3) byla rozdělena na dvě sekce: 

Sekce 5 a Sekce 6

Stručný popis projektu CQ - Chengdu



LOT 3
Náš supervizmí tým (LOT 3) měl 8 členů:
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 Celkově 
jsem 
zpracoval
159 
Denních
Reportů z 
obou 
sekcí
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Denní report



Chongqing 重庆
Chongqing je hlavní město stejnojmenné provincie na Jihozápadě Číny. 
Administrativně je to jedno ze 4 hlavních měst přímo kontrolované čínskou 
vládou (ostatní 3 jsou Peking, Šanghaj a Tianjin). Je to 4. největší město ČLR. 
CQ se osamostatnilo v r. 1997, má 19 distriktů a 15 okresů

Chongqing je situován v přechodové horské oblasti mezi 2 plošinami Qinghai
a Tibet Plateau a v oblasti mezi 2 čínskými řekami Yangtze river (Žlutá řeka) 
& Jialing river, v subtropické oblasti s vysokým stupněm vlhkosti.

Centrální městská oblast ChongQing je město s unikátní polohou v 
uvedeném pohoří a na soutoku 2 řek. I proto je taktéž známé jako „horské 
město“ nebo „město na řekách“.

Rozloha provincie CQ:          82,401 km2

Populace provincie CQ:        cca 33 mil.

Hustota populace CQ: 375/km2

Časové pásmo: SEČ + 7 (SELČ + 6)
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 předmětné území projektu je z geomorfologického hlediska lokalizováno 
především v Sičuanské Pánvi

 Sichuan Pánev - jedna z nejdůležitějších pánví co se týče produkce 
plynu v Číně. Je známá pravidelnými Tektonickými pohyby – seizmická 
aktivita. Občas katastrofální zemětřesení (2008)

 geologická skladba horského pásma provincie CQ - krasová činnost
 výstavba železniční trati Chongqing - Chengdu je tvořena především 

horninami Paleozoického souvrství

 převažujícím horninovým prostředím projektu jsou vápence

 v menší míře zastoupeny tzv. dolomitické horniny

 v tunelech našeho projektu zastiženy taktéž pískovce, vložky břidlic a v 
jednom tunelu u CQ proplástky uhlí (bývalá ruční těžba???)

 Velká část tunelů ovlivněna                                                                
přítoky podzemní vody do tunelu
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Geologická situace v regionu a na projektu
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GTM na tunelech
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Fotografie z projektu
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Snímky ze stavby - tunely



Kvalita Primárního ostění nebyla často dle 
požadovaných Čínských standardů a dle 
pravidel NRTM 
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Snímky ze stavby - tunely



Snímky ze stavby – mosty & zářezy
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Semináře, inspekce & KD
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Bishan 壁山 a můj volný čas
Čína mýma očima
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Bishan 壁山 a můj volný čas
Čína mýma očima
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Hl. město provincie Chongqing 重庆

Čína mýma očima
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Čína mýma očima
Chengdu 成都 a okolí (Si-chuan)
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Čína mýma očima
Čínské jídlo, stravování 
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Čína mýma očima
Čínské jídlo, stravování 
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Čína mýma očima
Čínské jídlo, stravování 
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Čína mýma očima
Návštěva Pekingu
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Čína mýma očima
Velká Čínská Zeď - Badaling

TO 2/14 – ITA CZ 28.5. 2014



Čína mýma očima
Ostatní zajímavosti z Říše středu
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Čína mýma očima
Ostatní zajímavosti z Říše středu
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Závěry
 nezapomenutelné zkušenosti

 velmi zajímavá země nebývalých a někdy nepochopitelných možností

 v provinčních podmínkách jsme my Evropané – exotické postavy

 na veřejnosti snaha o přívětivé chování od domorodců

 profesní spolupráce složitá, velká nedůvěra k cizincům 

 komplikovaná domluva na provinční úrovni (neznalost AJ)

 od našince obecně komplikovaná cesta k čínským podnikatelům

 uznávaná světová jednička ve vzájemném obchodu – Německo

Přesto doporučuji tuto lokalitu a znovu bych přijal další profesní výzvu v ČLR
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Thanks for 
your attention


