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Souhrn 

S narůstající poptávkou po rychlé a bezpečné 
dopravě je jednou z ekonomicky a ekologicky 
nejefektivnějších železniční doprava s vyššími 
a vysokými rychlostmi. Ty však vyvolávají 
v podloží odlišné zatížení než je tomu u klasické 
železniční dopravy. Proto je nutné v případě 
rekonstrukcí, modernizací a novostaveb 
vysokorychlostních železničních tratí řešit 
problematiku konstrukce tělesa železničního spodku.  

Konstrukce tělesa železničního spodku byla 
navržena a zpracována na základě rešeršních 
poznatků obdobných konstrukcí u zahraničních 
železničních správ (ÖBB, DB, SNCF), 
s přihlédnutím na technická specifika, předpisy 
a normy platné v ČR resp. u SŽDC.  

Oblast použití 

Konstrukce železničního spodku, resp. uspořádání 
vrstev v pražcovém podloží, bylo použito do 
zkušebního provozu v úseku modernizace 
a výstavby III. evropského železničního koridoru 
v úseku Plzeň - Praha, resp. Plzeň - Rokycany. 

Cílem je vytvoření takové konstrukce železničního 
spodku, která je schopna přenášet zatížení od 
technologické dopravy stavby a dále zajistit 
podmínky pro přenesení zatížení od železniční 
dopravy až do rychlosti 200 kmh-1 (zkušebně). 

Metodika a postup řešení 

Návrh konstrukce spočívá v návrhu a realizaci 
jednotlivých konstrukčních vrstev, které vytvoří 
specifické podmínky: 
• únosnost na pláni tělesa železničního spodku EPL 

≥ 100 MPa; 
• minimalizace vlivu klimatických podmínek; 
• přenos zatížení od technologické dopravy při 

ražbě a výstavbě tunelového objektu; 
• minimalizace rozpadu GPK. 
 
 

Během zpracování návrhu konstrukce pražcového 
podloží pro vysokorychlostní železniční tratě bylo 
postupováno dle reálných možností tak, aby byla 
konstrukce realizovatelná při použití běžných 
stavebně-technologických postupů.  

Výsledkem je konstrukce pražcového podloží 
s polotuhou vrstvou z obalovaného kameniva (obr. 
1), která zajistí přenos zatížení od železniční 
vysokorychlostní dopravy a eliminaci  negativních 
vlivů (statické a dynamické zatížení, klimatické 
podmínky apod.). 
 

 
Obr. 1 Navržená skladba konstrukce pražcového podloží 

Výsledky 

Výsledkem činnosti je návrh, odsouhlasení 
a realizace navržené výše popsané konstrukce 
(obr. 2). 

Konstrukce byla realizována v úseku délky 500 m 
v kolejích č. 1 a 2 tratě Plzeň – Rokycany. 
Konstrukce je uložena na různých typech podloží 
z hlediska geotechniky. Podloží je tvořeno silně 
zvětralými horninami až jemnozrnnými materiály. 

Při realizaci byla prováděna důsledná kontrola 
kvality  prováděných prací včetně měření 
technických parametrů materiálů, vlastností 
zhotovených vrstev apod..   
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Obr. 2 Realizace konstrukce pražcového podloží  

pro vysokorychlostní tratě 

Závěr 

V roce 2018 se podařilo návrh konstrukce 
železničního spodku pro vysokorychlostní tratě 
realizovat v rozsahu zkušebního úseku, který byl 
v prosinci 2018 uveden do zkušebního železničního 
provozu. 

V roce 2019 bude prováděno v rámci zkušebního 
provozu průběžné sledování a měření. Na základě 
naměřených dat bude konstrukce vyhodnocena         
a získané poznatky budou dále aplikovány pro řešení 
dané problematiky. 
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