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Základní informace - trať

Označení tratě dle JŘ: 212 Čerčany – Světlá nad Sázavou
Označení tratě dle TTP: 516A
Traťový úsek: 1733 Kácov – Světlá nad Sázavou
Definiční úsek: 10 - Vlastějovice – Ledeč nad Sázavou
Staničení: km 28,600 – km 29,589
Číslo trati dle Prohl. O dráze: 305 00
Kategorie trati dle TSI INF: P6/F4
Počet kolejí: 1 (pozn. celá trať jednokolejná)
Traťová třída zatížení: C3/60
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h
Rychlost v tunelu: 30 km/h (snížení rychlosti v tunelu 

z důvodu stavebního stavu)
Trakční soustava: trať není elektrizována

Okres: Havlíčkův Brod
Katastrální území: Obrvaň
Kraj: Kraj Vysočina





Rozsah stavby



Projektové práce

Projekt – r. 2017

Doplňkové průzkumy a rozšíření geodetického zaměření – r. 2018

Záměr projektu (ZP) – r. 2018

Dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) – r. 2019

Změna stavby před dokončením – r. 2020

Zjištění dalších skutečností během prvotních průzkumů (mimo rozsah zadání Projektu) + dodatečné požadavky na rozšíření stavby

Požadavky na zvětšení rozsahu rekonstrukce 

Změna termínů výluk provozu na trati pro potřeby stavby, rozdělení na 2 stavební etapy



Realizace stavby

1. Etapa stavebních prací  28.07. – 11.12.2020

2. Etapa stavebních prací 15.03. – 28.08./08.09.2021

2. Změna stavby před dokončením 



Projektové práce

Hlavní projektant:
AMBERG Engineering Brno, a.s.

Projektant přeložky kabelu SŽDC:
SUDOP Brno, spol s r.o.

Projektant železničního svršku a spodku:
Samostatná autorizovaná osoba

Zhotovitel stavby

Sdružení firem FIRESTA-Fišer rekonstrukce, stavby a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o

Investor

Správa železnic, státní organizace



Základní informace - tunel

Tunel: Podhradský
Evidenční číslo tunelu: 124
Staničení tunelu: km 29,081 – km 29,332
Délka tunelové trouby: 251 m
Délka obezděné části tunelu: 193 m (kamenné zdivo)
Délka neobezděné části tunelu: celkem 58 m (rostlá skála)

(20 m první úsek, 38 m druhý úsek)
Tunelové pasy: P1, P2, 20xTP, N1 (první úsek tunelu bez 

ostění), N2 (druhý úsek tunelu bez ostení)
Datum dokončení stavby: 1903
Průjezdný průřez: Z-GČD
Max. nadloží tunelu: cca 41 m

Správce: SŽDC, s.o., 
OŘ Brno, Správa mostů a tunelů Brno





Přípravné a průzkumné práce

Soubor dat, který poskytne ucelenou informaci o stavebně-technickém stavu tunelu.

1)        Rešerše dostupných podkladů

Informace od správce tunelu

Informace od pamětníků

Umožnění náhledu do provozní dokumentace tunelu 
• evidenční list tunelu (základní informace o tunelu)
• kronika tunelu (chronologicky uspořádané informace z výstavby, údržby a další.)
• zápisy z prohlídek tunelu (běžné, podrobné i mimořádné prohlídky)
• ostatní projektová dokumentace jednotlivých stavebních počinů



Přípravné a průzkumné práce

Soubor dat, který poskytne ucelenou informaci o stavebně-technickém stavu tunelu.

2) První prohlídka tunelu a jeho okolí 
- za účasti správce, který měl přehled o vývoji jednotlivých poškození v tunelu
- pořízení základní fotodokumentace tunelu



Přípravné a průzkumné práce

Soubor dat, který poskytne ucelenou informaci o stavebně-technickém stavu tunelu.

3)        Průzkumné práce 

podrobné geodetické zaměření (laserové 3D skenování, tachymetricky)

podrobná pasportizace ostění tunelu, portálových zdí a křídel (výběr vhodného období)

vizuální prohlídka stavu železničního svršku



Přípravné a průzkumné práce

Soubor dat, který poskytne ucelenou informaci o stavebně-technickém stavu tunelu.

3)        Průzkumné práce 

kopané sondy mezi pražci – zjištění tloušťky kolejového lože, ověření stavu pláně, 
ověření tunelové stoky a protiklenby

kamerová prohlídka tunelové stoky

diagnostické práce – množství jádrových a maloprofilových vrtů 
(zjištění skladby a tloušťky ostění, tloušťky zakládky tunelu, pevnostních 
parametrů kamene použitého  jako zdící prvek), vizuální prohlídka vrtu videoskopem

podrobná fotodokumentace



Hlavní cíle rekonstrukce

Zajištění bezpečnosti provozu

Snížení provozních nákladů



Rozsah rekonstrukce

SO 01 Rekonstrukce tunelu

• Výměna ostění v tunelových 
pasech TP3 a TP4

• Vestavba nového ostění v 
úsecích N1 a N2

• Sanace ponechávaného 
kamenného ostění

• Vestavba nových záchranných 
výklenků

• Rekonstrukce odvodnění 
tunelu, vyspravení dna tunelu

• Sanace portálových zdí a křídel

• Nové bezpečnostní značení 
uvnitř tunelu
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Vnitřní líc nového tunelového ostění projektován jako kompromis mezi STP podle Vzorových listů (dále jen VL) pro jednokolejný tunel a 
stávajícím ostěním. Současně bylo nové ostění v úsecích N1 a N2 navrženo tak, aby vyhovovalo pro TPP dle ČSN 73 7508 (kap. 6.3.4, bez 
únikových cest) pro neelektrifikovanou trať s pojistným prostorem min 150 mm. 
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Rozsah stavby

SO 02 Železniční svršek a spodek

• Původní stav: 
stykovaná kolej, kolejnice tvaru S49 z roku 1981, dřevěné a betonové 

pražce z r. 1981, rozdělení „c“, degradace svahů železničního spodku

• Navržený stav:
- výměna žel. svršku – kolejové lože z nového materiálu, 
kolejnice 49E1, betonové pražce B03/B03R s rozdělením „d“/ „ c“ 
s pružným bezpodkladnicovým upevněním, kolej bezstyková, v tunelu 
upevňovadla s antikorozní úpravou
- rozšíření tělesa žel. spodku, rozšíření drážní stezky
- zesílená konstrukce pražcového podloží (ZKPP)
- obnovení odvodnění podél tratě 
- návrhová rychlost:
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