
SYSTÉM PRUŽNĚ ULOŽENÉ KOLEJOVÉ DESKY 

❚ ELASTICALLY SUPPORTED TRACK SLAB SYSTEM
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Systém prefabrikovaných panelů s pružně ulože-

nou nosnou kolejovou deskou může být instalo-

ván na  různých nesedavých železničních spod-

cích, optimálně v  tunelech nebo na  mostech. 

Hlavní výhodou systému je jeho vysoká život-

nost, prakticky bezúdržbová konstrukce, nízká 

konstrukční výška, což řeší problém s  umístě-

ním trakce, a  oproti klasickému svršku vysoká 

stabilita geometrické polohy koleje. Systém je 

od  roku 1995 používán v  Rakousku a  od  roku 

2001 také v  Německu. ❚ Slab Track Austria 

(STA), also known as elastically supported slab 

system has been used as the standard slab track 

system in Austria since 1995 and since 2001 is 

on increase also in Germany. The oldest section 

has been in operation without maintenance 

and service costs since 1989. STA continues 

to be required and has served successfully on 

passenger and freight traffic lines and especially 

on high speed lines. Slab Track Austria is 

a  state-of-the-art technology, which consists 

of a modular and adaptable slab track system, 

which meets the highest requirements of 

trailblazing railroad construction and enables 

a  smooth ride for rail passengers of the 

future.

Systém prefabrikovaných panelů s pruž-

ně uloženou nosnou kolejovou deskou, 

Systém ÖBB-PORR nebo také Slab 

Track Austria (STA), představuje kon-

strukci železničního svršku bez štěrko-

vého lože, jejímž hlavním nosným prv-

kem je vyztužená prefabrikovaná beto-

nová deska, do které je vetknuto upev-

nění kolejnic [1].

Stále častěji je v  širokém měřítku ta-

to technologie využívána od roku 1995 

v Rakousku a od roku 2001 také v Ně-

mecku. Nejstarší úsek v délce 264 m je 

v provozu bez oprav a údržby již od ro-

ku 1989. Poptávka po  systému stá-

le stoupá jak v  osobní, tak v  náklad-

ní dopravě včetně vysokorychlostních 

tratí. Jeho poslední realizace se na-

chází na  vysokorychlostní trati VDE 

8.1 z  Ebensfeldu do  Erfurtu, kde má 

být v  letech 2013 až 2015 položeno 

131 700 m. V České republice byl ten-

to systém využit poprvé při rekonstruk-

ci Střelenského tunelu na hlavním tahu 

mezi Valašským Meziříčím a Púchovem 

v letech 2012 až 2013.

KONSTRUKCE A  OSAZENÍ 

PREFABRIKOVANÝCH 

KOLEJOVÝCH DESEK

Hlavním prvkem systému je pružně 

uložená nosná kolejová deska o  roz-

měrech 5  160 × 2  400  mm (obr. 1). 

Jedná se o nepředpjatý, vyztužený be-

tonový prefabrikát. Na horním povrchu 

desky je osm párů integrovaných ko-

lejových podpor v  osové vzdálenosti 

650 mm. Ve středním pásu desky jsou 

v polovině její délky umístěné dva od-

vzdušňovací otvory. V desce je pět ot-

vorů (po  dvou u  kratších stran des-

ky a  jeden v  jejím středu) se závitový-

mi pouzdry, do kterých jsou osazovány 

rektifikační šrouby. Pro podlévání de-

sek samozhutnitelným betonem slouží 

dva zalévací otvory o rozměrech 870 × 

600 mm.

Z důvodu vodivého propojení jednot-

livých desek jsou při okraji desky osa-

zena závitová pouzdra, na která se po-

mocí šroubů připevní měděné propoj-

ky se sousední deskou. 

Pružná podložka na  spodní straně 

Obr. 1 Prefabrikovaná betonová kolejová 

deska – popis (systém STA) ❚ Fig. 1 Slab 

Track Austria (STA) – description

Obr. 2 Osazování prefabrikovaných 

kolejových desek na nosnou železobetonovou 

vrstvu s rozloženou výztuží ❚ Fig. 2 Fixing 

the track slabs onto the reinforced concrete 

layer

Obr. 3 Napouštění SCC betonu 

do zálivkového otvoru prefabrikované kolejové 

desky, montáž systému STA v tunelu ❚ 

Fig. 3 Pouring the SCC concrete into the 

grouting hole of the precast track supporting 

slab, mounting the STA system inside the 

tunnel

1. Five holes for spindles

2. ÖBB-PORR slab

3. elastomeric layer

4. concrete joint sealing 

compound

5. rail support seat

6. long rail

7. concrete base
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desky a kónické zálivkové otvory sni-

žují hluk a  vibrace. Po  osazení nos-

ných desek zůstává mezi jednotlivými 

deskami spára o  šířce 40  mm, která 

umožňuje kompenzovat pohyby desek 

v důsledku změn jejich objemu, které 

jsou vyvolány teplotními rozdíly, a mů-

že být také využita pro odvodnění ne-

bo přechody kabelů.

Na nosnou betonovou vrstvu je roz-

ložena výztuž a  na  ní jsou osazová-

ny prefabrikované desky, které jsou 

po  vyrovnání pomocí rektifikačních 

šroubů podlévány samozhutnitelným 

betonem. Do obou zálivkových otvorů 

je vkládána výztuž, která po zatuhnu-

tí a  zatvrdnutí betonu zajišťuje udrže-

ní desky ve správné horizontální a ver-

tikální poloze. Tím vzniká stejnoměrné 

uložení s  vysokou přesností poklád-

ky kolejnic.

Při výrobě je možno kratší strany 

ocelových forem, do kterých jsou jed-

notlivé desky odlévány, radiálně na-

stavovat, takže je možno vyrábět veš-

keré obloukové prvky. Každá deska je 

ve výrobním závodu pečlivě zkontrolo-

vána a je nezaměnitelně označena čá-

rovým kódem, takže může být kdyko-

liv identifikována. 

V  případě zvýšených požadavků 

na ochranu okolí trati před sekundár-

ním hlukem a vibracemi je systém do-

plňován o  další celoplošné, pásové 

nebo bodové elastické prvky k  od-

pružení. Díky velmi přesné výrobě de-

sek mohou být zálivkové otvory využi-

ty pro dodatečné upevnění konstrukč-

ních prvků (např. pohlcovačů hluku, 

automatických traťových zabezpečo-

vacích zařízení, kolejových magnetů či 

vodicích kolejnic, obr. 4). Jejich mon-

táž je jednoduchá, přesná a obejde se 

bez vrtání. 

Na stavbu jsou desky přiváženy „just-

-in-time“ železničními vagóny nebo ka-

miony. Montáž probíhá velmi rychle. 

Po zaměření bodů uložení se dle míst-

ní situace eventuálně pokládají výztuž 

a drenážní trubky. Prefabrikované be-

tonové desky jsou osazovány s přes-

ností na  10  mm. Naprosto přesná je 

i montáž kolejnic. 

POUŽIT Í  SYSTÉMU

Systém betonových nosných kolejo-

vých desek může být použit na  růz-

ných nesedavých železničních spod-

cích, optimálně v  tunelech nebo 

na  mostech. Jeho hlavní výhodou je 

vysoká životnost, prakticky bezúdrž-

bová konstrukce, nízká konstrukční 

výška, což často řeší problém s umís-

těním trakce, a oproti klasickému svrš-

ku vysoká stabilita geometrické po-

lohy koleje. Vysoká míra prefabrika-

ce usnadňuje výstavbu, zkracuje je-

jí dobu a  kvalita prefabrikátů umož-

ňuje přesnou montáž doplňkových 

prvků.

Pružná vrstva pod prefabrikovanou 

deskou s  kolejnicemi snižuje sekun-

dární hluk a  otřesy (je účinná leh-

kým odpružením již od zatížení 1 t na 

1 bm).

Minimální šířka vyráběných prefabri-

kovaných betonových desek systému 

je 2,1 m a minimální výška celého systé-

mu k temeni kolejnice je 428 mm (vzta-

ženo k 60 E1). Malá konstrukční výška 

je pak výhodou na stavbách s omeze-

nými prostorovými možnostmi.

Vysoký stupeň prefabrikace snižuje 

náklady na vynaloženou práci při po-

kládce a na dodatečné práce. Vzhle-

dem k  rychlému tuhnutí a  zrání záliv-

kového betonu může být trať uvedena 

do provozu v krátké době. Oproti mo-

nolitickému betonu nedochází při užití 

prefabrikované technologie ke snížení 

jakosti působením povětrnostních vli-

vů, významně se tak minimalizuje zá-

vislost výstavby na  počasí. Na  mini-

mum se snižuje rovněž pravděpodob-

nost chyb vlivem časové tísně, lidské-

ho faktoru apod.

V  případě havárie nebo jiné nouzo-

vé situace umožňuje optimalizovaná 

konstrukce systému rychlou výměnu 

kolejových desek. Na  rozdíl od  praž-

cových systémů mohou být v  systé-

mu prefabrikovaných kolejových de-

sek na libovolných místech v ose kole-

je instalovány potřebné kapsy a šach-

ty. Z hlediska údržby a trvanlivosti trati 

z  STA je důležitá i  kvalita pohledové-

ho betonu. 

1. Standard construction

2. Revision in track axle

3. Noise absorber

4. Accessible noise absorber

5. Small slab accessible

6. Slab with guard rails (46 E2)

7. Slab with guard rails (60 E1)

4a

4b
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POUŽIT Í  SYSTÉMU 

VE  STŘELENSKÉM TUNELU

Při rekonstrukci Střelenského tunelu 

byl v Česku poprvé použit systém pre-

fabrikovaných betonových kolejových 

desek (licenční systém Slab Track Aus-

tria) [2]. Uvedený prefabrikovaný sys-

tém byl vybrán zejména s  ohledem 

na  stísněné poměry tunelu s  malou 

stavební šířkou, 2,4 m kolejového lože.

Tunel byl v minulosti pouze sanován, 

jeho průjezdný profil i  spodní klenba 

tak zůstaly zachovány. Původně byl 

svršek v  tunelu a  předportálí tvořen 

dřevěnými pražci, které v  extremních 

podmínkách horského charakteru ob-

lasti a nedostatečné údržby byly v na-

prosto žalostném stavu. Nové řešení 

vycházelo z  použití trvanlivějších be-

tonových a  především modernějších 

materiálů. Použití betonových pražců 

za předpokladu zachování stávající ni-

velety koleje nebylo možné vzhledem 

k  požadavku na  dodržení minimální 

normové tloušťky štěrkového lože pod 

pražcem. Proto, aby zůstal zachován 

průjezdný průřez tunelu (a tudíž zůsta-

la zachována původní niveleta koleje) 

a  zároveň nenastal problém s  tloušť-

kou štěrkového lože, bylo navrženo 

použiti STA. Délka použití prefabriko-

vané technologie je 415,76  m v  kaž-

dé z obou kolejí a je situována v téměř 

celé délce tunelu v přímém úseku trati. 

Dále pak pokračuje v místech zárub-

ní zdi na české straně portálu tunelu.

Pro konstrukci trati byly použity spřa-

žené betonové prefabrikované desky, 

na které byly v konečné fázi osazeny 

a  upevněny kolejnice. Celá konstruk-

ce železničního svršku pak byla spe-

ciálními šrouby ustavena do  přede-

psané geometrické polohy a následně 

se z ní pomocí zálivkového betonu vy-

tvořila jednolitá vrstva. 

Napojení STA na  železniční svršek 

klasické konstrukce se štěrkovým lo-

žem bylo řešeno přechodovou oblastí, 

která zajišťuje plynulý narůst tuhosti ze 

svršku klasické konstrukce na betono-

vou konstrukci a naopak. Přechodová 

oblast je částečně tvořena speciálními 

přechodovými deskami. Ty mají polo-

viční délku oproti standardním prefab-

rikovaným deskám systému, tj. 2560 × 

2400 mm, a jsou opatřeny čtyřmi zalé-

vacími otvory. Přechodové desky ob-

sahují čtyři páry integrovaných kolejo-

vých podpor opět v osové vzdálenosti 

650 mm. Oproti standardním deskám 

jsou zde tři páry integrovaných pod-

kladnic, které slouží pro osazeni ztu-

žujících kolejnic, zajišťujících podél-

nou a  příčnou tuhost celé konstruk-

ce. Na úsek přechodových desek na-

vazuje úsek klasického svršku se štěr-

kovým ložem. 

Pro zajištění plynulého nárůstu 

pružnosti kolejové jízdní dráhy me-

zi STA a  klasickou konstrukcí kole-

jového roštu byly navrženy pružné 

podložky pod patu kolejnice s různou 

hodnotou tuhosti. Ve  směru od  STA 

směrem ke  klasickému svršku jsou 

osazeny podložky s  tuhostí Cstat = 

24 kN/mm, dále následuje úsek s  tu-

hostí 40 kN/mm a poté úsek s tuhostí 

60 kN/mm. Štěrkové lože je v přecho-

dových oblastech stmeleno ve  dvou 

fázích dvousložkovou pryskyřicí (MC-

-Ballastbond 70). 

ZÁVĚR

Systém výstavby kolejových tratí s po-

užitím pružně uložené nosné kolejové 

desky (Systém ÖBB-PORR nebo ta-

ké Slab Track Austria (STA)) byl vyvinut 

v  rámci společného projektu Rakous-

kých spolkových drah (Österreichi-

sche Bundesbahnen – ÖBB) a staveb-

ní společnosti Porr AG. Systém je už 

téměř dvacet let používán v  širokém 

měřítku v  Rakousku, později i  v  Ně-

mecku. V České republice na častější 

využití zatím čeká.

Redakce děkuje společnosti Porr AG 

za podklady poskytnuté k přípravě článku.

Připravila Jana Margoldová

redakce

Literatura:

[1] http://www.slabtrackaustria.com

[2] Mikulášek P.: Rekonstrukce 

Střelenského tunelu. Časopis Tunel, 

2014, č. 1, s. 63–70

[3] Čihák J., Gazárek O.: Pevná jízdní 

dráha zatím nemá pevné místo, 

časopis Moderní železnice, 2013, č. 3, 

s. 36–39

5

Obr. 4 a) Typy kolejových desek STA, 

1 – základní kolejová deska, 2 – deska 

s kapsou, resp. otvorem, v ose koleje, 

3 – deska s pohlcovačem hluku, 4 – pojízdná 

deska s pohlcovačem hluku, 5 – úzká pojízdná 

deska s pohlcovačem hluku, 6 – deska 

s vodicí kolejnicí (46 E2) a 7 – deska s vodicí 

kolejnicí (60 E1), b) řez prefabrikovanou 

kolejovou deskou STA ❚ Fig. 4 a) Track 

supporting slabs with different structures, 

b) cross-section of the precast track 

supporting slab STA

Obr. 5 Schéma přechodové oblasti 

❚ Fig. 5 Transition zone chart


