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Souhrn 

V současné době, kdy ve světě i v České 
Republice stále vzrůstají požadavky na rychlost 
a kvalitu veřejné osobní dopravy, se česká 
železniční síť nachází z pohledu 
vysokorychlostní dopravy v zoufalém stavu.  

Výstavba nové sítě vysokorychlostních tratí, 
která by vedla ke snížení přepravní doby mezi 
velkými městy ČR, ale také její začlenění do 
evropské železniční sítě by mohlo vést ke 
zvýšení atraktivity osobní vlakové dopravy a 
odlehčit tak přetížené dálniční síti.  

V současné době se zpracovávají koncepce 
vysokorychlostní dopravy, a to i ve spolupráci 
s projektem CESTI. Na dříve zpracované 
dynamické výpočty a hodnocení LCC a LCA 
v tomto roce navázalo zhodnocení zkušeností 
s dynamickým posouzením reálného 
železničního mostu do Švédska a spolupráce 
řešitele na expertním hodnocení stavby Brno – 
Přerov s rychlostí jízdy 200 km/h. 

Oblast použití 

Získané poznatky lze využít k návrhu a 
posouzení vhodné konstrukční varianty mostu 
pro vysokorychlostní tratě. 

Metodika a postup řešení 

V první části řešení aktivity bylo pro most, 
projektovaný firmou SHP, provedeno posouzení 
mostu Lommavägen. 

V dalším kroku se řešitel podílel na posuzování 
připravované stavby Brno Přerov, jako první 
železniční trati o rychlosti 200 km/h. 

Výsledky 

V první části bylo provedeno posouzení 
železobetonového mostu Lommavägen. Pro 
posouzení byl využit program CSI Bridge a 

metodika, využitá v předchozích letech v projektu 
CESTI. V modelu byly uváženy i vlivy okolního 
prostředí, vliv založení a pružného podepření za 
opěrou. Zatížení se uvažovalo modely HSLM A1-
A10, s rychlostmi až do 250 km/h*1,2=300 km/h. 

 Obr. 1 Příčný řez mostem 

 

 

 

Obr. 1 Pohled na numerický model mostu 

 

Získané výsledky byly velmi příznivé, maximální 
zrychlení jen mírně překročilo hodnotu 1,1 m/s2. 
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Obr. 1 Hodnoty mezního zrychlení NK 

Dále bylo ukázáno, že účinek modelů HSLM je 
mnohem nižší, než účinek zatěžovacího vlaku LM71 
a současně není riziko únavového poškozování. 

V druhé části řešení aktivity probíhalo expertní 
hodnocení několika objektů stavby Brno Přerov, a to 
ve spolupráci s garantem expertízy Ing. Davidem 
Rose. Jednalo se jmenovitě o posouzení tří mostních 
objektů:  

 SO 22-19-03 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v 
km 62,662 (III/4315) 

 SO 22-19-07 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v 
km 64,400 (II/433)  

 SO 22-19-10 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v 
km 66,642 

Tyto objekty byly posuzovány ve vztahu 
k celkovému technickému řešení, k rizikům 
interakce most-kolej a ke vztahu k dynamickému 
chování. 

Z hlediska přípravné dokumentace na základě 
zhodnocení lze rekapitulovat zjištěné poznatky: 

 Návrh mostu ve značné míře závisí na 
zkušenostech projektanta. Lze více než doporučit 
pro jednu stavbu dozor odpovědného zkušeného 
mostaře pro sjednocení detailů a podrobnosti 
dokumentace, ale i nastavení jednotnosti 
technických řešení.  

 U velkých staveb lze považovat za nezbytné a 
pro investora jako prospěšné (s ohledem na 
eliminaci možných chyb a budoucích problémů) 
funkci supervize, která sleduje vznik díla a 
účastní se projednávání. 

 Pro vysokorychlostní tratě je třeba již v úvodní 
fázi řešit jak interakci most-kolej, alespoň na 
úrovni kontroly splnění základních předpokladů, 
ale zejména se věnovat dynamickému chování 
konstrukce. Jedná se jednak o ověření základních 
vlastních frekvencí (a to i jejím horním a dolním 

mezím, s ohledem na proměnlivost tuhosti, vznik 
trhlin a proměnnosti vlastní tíhy), ale v případě 
nevyhovujících posudků i provedení dynamické 
analýzy. Pro rychlost 200 km/h lze přepokládat 
většinou pozitivní posudek, ale pro vyšší 
rychlosti bude význam dynamické analýzy dále 
stoupat. 

Závěr 

Závěrem lze konstatovat, že získané poznatky 
v oblasti vysokorychlostních železničních mostů 
budou dále využívány ve prospěch kvality výstavby 
nové železniční sítě v ČR. 
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