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ŽELEZNIČNÍ ZDVIŽNÝ MOST V LUŽCI 

SO 241 Železniční most ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou - km 6,53 -
první železniční zdvižný most v ČR.
- Příhradová ocelová NK, ortotropní dolní mostovka s přímým 

pružným upevněním koleje.
- Rozpětí NK je 29.0 m, stavební výška 900 mm.
- Opěry masivní železobetonové, založena na zbytcích stávající spodní 

stavby a na sloupcích tryskové injektáže a mikropilotách. 
- Do opěry integrována technologická místnost pro hydraulický 

agregát a zařízení pro řízení zdvižného mostu. 



Vybavení pro zajištění zdvižné funkce mostu 

- Kolejové stykovací zařízení (KSZ) - umožňuje jednak dilataci 
zdvižného pole, jednak bezpečné rozpojení a spojení koleje v 
průběhu zdvihu, plynulou a nepřerušenou jízdní dráhu 

- Centrovací zařízení – poloha mostu při dosednutí
- Tlumič dopadu - pryžový tlumič dopadu, redukce rázu.  



Vybavení pro zajištění zdvižné funkce mostu 

- Hydraulický pohon – 4 hydraulické válce, 
agregát v opěře

- Vedení mostu – 2x1 vodící pylon a vodící 
kolečka na konzole NK

- Kamerový a rozhlasový systém
- Kontrolní zařízení – původní „Holandský“ 

systém kontrolních tyčí nahrazen systémem, 
používaných u výhybek, z certifikovaných 
prvků



Statická zatěžovací zkouška 

SZZ provedena 23. 6. 2020. ve 4 stavech
- ZS1 - vyvolání maximálního průhybu hlavních nosníků.
- ZS2 - zdvihu a zatlačení kolejnice v dilatačním zařízení (KDZ) 
- ZS3 a ZS4 – pomalé přejezdy - průhyby koncových příčníků a 

chování dilatačního zařízení
- 2x vozy Faccp + lokomotiva 730 - 212,9t. 
- Deformace v místě KDZ - maxima až 3,6 mm, bez vlivu na funkčnost, 

dáno pružností elementů a natočením koncového průřezu.



Dynamická zatěžovací zkouška 

DZZ provedena 6.5.2021.
- stanovení charakteristik vlastního kmitání mostu (experimentální 

modální analýza)
- 1. stav –NK v základní poloze – útlum (1) = 0,050
- 2. stav –NK ve zdvižené poloze - (1) = 0,299
- Oba stavy se lišily, vlivem odlišného podepření, poddajnosti 

vodících pylonů, ale i třením a opřením ve vodících mechanismech. 



Simulace zatížení větrem

Simulace provedena 7.5.2021
- Cílem měření bylo ověřit funkčnost vedení v maximálních 

provozních podmínkách.
- Simulace charakteristického zatížení větrem pro rychlost 20 m∙s-1, 

což odpovídá síle 68 kN a srovnání bez zatížení větrem 
- Zatěžovací síla byla na konstrukci aplikována pomocí nylonového 

lana z navijáku nákladního automobilu HZS SŽ



Simulace zatížení větrem

Simulace provedena 7.5.2021
- Příčný posun, daný vůlí v systému vedení - až 11mm, vždy před 

dosednutím byl spolehlivě eliminován systémem vedení mostu. 



Simulace zatížení větrem

- Systém vedení fungoval bez závad
- Při zdvihu došlo ke vzniku bočního posunu



Simulace zatížení větrem

- Systém vedení fungoval bez závad
- Při spuštění byl spolehlivě vycentrován



Simulace zatížení větrem

- Systém vedení fungoval bez závad
- Systém vodící kladky na pylonu



Simulace zatížení větrem

- Systém vedení fungoval 
bez závad

- Centrovací systém 
navedl kolejnici do 
správné polohy



Závěr

- Provedené experimenty prokázaly spolehlivost a funkčnost prvního 
pohyblivého železničního mostu v ČR

- Ukázal se význam experimentálního ověření konstrukcí ve stavební 
praxi.



Děkuji za pozornost


