SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PR JEZDU ŽELEZNI NÍM UZLEM
ÚSTÍ NAD LABEM
Ústí nad Labem, 15. zá í 2008 – Dnes byl slavnostn zprovozn n pr jezd železni ním uzlem Ústí
nad Labem. Úpravami prošel p ibližn šest kilometr dlouhý úsek dvoukolejné železni ní trati
Praha – D ín, za ínající p ed odbo kou Ústí nad Labem jih, pokra ující p es hlavní nádraží až za
stanici Ústí nad Labem sever. Krajské m sto získalo, moderní a bezpe né nádraží.
„Tato stavba má význam nejen pro samotné Ústí nad Labem, ale pro celou naši železni ní sí .
Zprovozn ním železni ního uzlu Ústí nad Labem byla totiž ukon ena modernizace I. tranzitního
železni ního koridoru na rameni Praha – D ín státní hranice,“ ekl dnes Ing. Jan Komárek, generální
editel Správy železni ní dopravní cesty, státní organizace (SŽDC).
Ústí nad Labem bylo jedním z prvních eských m st s železni ní dopravou. Již od roku 1850 leží na
d ležité evropské trati Víde – Praha – Berlín. Od jejího vzniku se železni ní stavitelé potýkali
s obtížnými geologickými podmínkami a n které objekty tak museli založit na pilotách. Problémy
s nestabilními svahy provázely i sou asnou modernizaci. Železni ní tra totiž vede údolní í ní terasou
labského ka onu, který se hluboce za ízl do vulkanického a sedimentárního komplexu eského
st edoho í. Zakládání násp a mostních objekt bylo ztíženo výskytem neúnosných a objemov
nestálých povod ových hlín ve svrchním horizontu údolní terasy. N které objekty bylo nutné zakládat
hlubinn – na pilotách, bu vetknutých, nebo op ených o vrstvu št rkopísk ve spodní ásti í ní terasy.
P ed zahájením samotné stavby byl z bezpe nostních d vod také proveden pyrotechnický pr zkum
staveništ , protože železni ní tra byla v t chto místech v dubnu 1945 b hem nálet n kolikrát
zasažena.
Mezi Ústím nad Labem a Krásným B eznem vede tra t sn pod skalním masivem Mariánské skály.
Zde jsme v rámci stavby instalovali kotvené ochranné sít , které zachytí p ípadné uvoln né kameny a
zabrání jejich pádu do kolejišt . Zárove jsme upravili skalní svah tak, abychom dosáhli požadovaný
pr jezdný pr ez nov položených kolejí. K t mto úpravám jsme p istoupili hlavn v prostoru tzv. kulisy,
která odd luje tra od blízkého kamenolomu.
V souladu se sou asnými trendy ízení a organizování dopravy v uzlových železni ních stanicích byly t i
stávající dopravny - výhybna Ústí nad Labem jih, železni ní stanice Ústí nad Labem hl.n. a železni ní
stanice Ústí nad Labem sever slou eny do jediné železni ní stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží. Ta
je nyní len na na obvod jih, obvod osobní nádraží a obvod sever.
Modernizací prošla, krom d kladného zajišt ní okolních svah , také celá tra , tedy železni ní svršek,
spodek a um lé stavby, jako mosty, propustky, op rné a zárubní zdi. Nové je i sd lovací a
zabezpe ovací za ízení, trak ní vedení a silnoproudé za ízení v celé délce úseku. Rekonstruována byla
m nírna napájecí stanice trak ního vedení v Koštov ; v obvodu Ústí nad Labem sever bylo vybudováno
nové úst ední stav dlo. Cestující jist ocení hlavn nová komfortní nástupišt s nástupní hranou
ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice, což usnad uje nástup a výstup. Na ústeckém hlavním
nádraží jsou dnes celkem t i nová nástupišt , p i emž dv jsou ostrovní, dlouhá 200 a 400 m a jedno
bo ní - dlouhé 200 m. V železni ní stanici Ústí nad Labem sever je jedno 190 m dlouhé ostrovní
nástupišt . P ístup na nástupišt je navíc, krom vlastních schodiš , usnadn n výtahy nebo pohyblivými
schodišti.
Na základ požadavku Magistrátu m sta Ústí nad Labem a z d vodu p ipravované revitalizace
m stského centra v prostoru p ednádraží, nádraží a labského náb eží byla do modernizace železni ního
uzlu za azena také úprava stávajícího podchodu pro p ší. Vybudován byl i pr jezd pod kolejišt m
spojující k ižovatku „P edmostí“ s navrženým parkovišt m na náb eží.

„Ústí nad Labem má kone n nádraží, které je d stojné krajského m sta a také jednadvacátého století.
Je ur it jedním ze symbol velké prom ny, kterou náš kraj v posledních letech prochází, kdy se
z otloukánka ušmudlaného od uhlí m ní v sebev domý pr myslový a zárove velmi krásný kraj," uvedl
dnes Ing. Ji í Šulc, hejtman Ústeckého kraje.
Modernizace byla zahájena v ervenci 2005 a dokon ené ásti stavby byly postupn uvád ny
do zkušebního provozu. Investorem modernizace, jejíž náklady dosáhly 2,46 miliardy K , byla Správa
železni ní dopravní cesty, státní organizace. Realizovalo ji sdružení firem Skanska DS a.s. (vedoucí
ú astník), Stavby silnic a železnic, a.s. a Viamont DSP a.s.
„Rekonstrukce byla pozoruhodná zvlášt svým rozsahem, dotkla se totiž v podstat všech staveb a
za ízení, která se na šestikilometrové trati nacházejí. Probíhaly zde tak rozdílné druhy prací, jako je
sanace skalní st ny Mariánského vrchu, výstavba nových most
i instalace zcela nového
zabezpe ovacího za ízení. Tolik r zných profesí na jedné stavb je velmi náro né koordinovat,“ íká za
sdružení zhotovitel Ing. Vladimír Mikeš, editel výstavby ze spole nosti Skanska DS a.s.
Vybrané technické údaje:
Prostorová pr chodnost
Rychlost
Železni ní svršek:
- montáž kolejí tvaru UIC 60
- montáž kolejí tvaru S49, R65 (užité)
- výhybka UIC jednoduchá
- výhybka S49 regenerovaná
Um lé stavby:
- propustky – rekonstrukce
- mosty – rekonstrukce
- most nový (podjezd)
- podchody – rekonstrukce
- zavazadlový tunel - rekonstrukce
- zárubní zdi – rekonstrukce
- op rné zdi – rekonstrukce
- op rná ze – novostavba
Protihluková opat ení
- protihlukové st ny
- individuální protihluková opat ení:

ZGC dle SN 73 6320
60 - 100km/h
10 920 m
6 816 m
38
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1
1 541 m
71 objekt
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