
 

Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín, 
SO 23-19-10 Železniční most v km 315,894  
Ing. Libor Hökl, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

V extravilánu obce Ropice poblíž České Těšína byl v roce 2009 až 2010 vybudován 
nový železniční most přes řeku Olši. Jedná se o ocelový dvoukolejný most s dolní 
ortotropní mostovkou a průběžným štěrkovým ložem, hlavní nosná konstrukce tzv. 
Langrův trám – tuhý trám vyztužený obloukem. Rozpětí nosné konstrukce je 62 metrů, 
vzepětí oblouku je 11,75 metru a hmotnost 580 tun.  

Územní podmínky 

Výstavba mostu je součástí stavby Optimalizace trati Bystřice n. Olší - Český Těšín. 
Stávající koleje č. 1 a 2 budou v úseku mostu přeloženy do nové polohy. V souvislosti 
s touto skutečností bylo nutné vybudovat nové přemostění přes řeku Olši. Stávající 
ocelový most bude po dokončení nové konstrukce zdemolován. 

Celková koncepce mostu 

Nosná konstrukce je ocelový jednopolový dvoukolejný most s dolní mostovkou, hlavní 
nosná konstrukce je tuhý rám vyztužený obloukem – Langrův trám. Rozpětí výztužného 
nosníku je 62,0 metrů, osová vzdálenost nosníků je 12,1 m. Nosník je navržen 
z otevřeného svařovaného I profilu s výjimkou podporové části v připojení oblouku, 
kde je průřez obdélníkový uzavřený trojstěnný. Vzepětí oblouku je 11,75 m. Excentricita 
připojení oblouku k nosníku je 0,75 m. Tvar oblouku je parabolický (2°). Oblouk je 
navržen jako uzavřený, obdélníkového tvaru. Závěsy jsou navrženy kruhového průřezu 
z kulatiny. Průměr tyče je 125 mm, jakost S355NL. Závěsy jsou ke styčníkovým 
plechům připojeny pomocí tupých K svarů. Ztužení oblouku je rámové pomocí čtyř 
příčlí. Příčle ztužení jsou navrženy jako uzavřené, obdélníkového průřezu. Mostovka je 
navržena jako ortotropní, s mezistyčníkovými příčnými výztuhami ve třetinách délky 
mezi závěsy Plech mostovky je konstantní tloušťky 14 mm a je podepřen podélnými 
výztuhami v osové vzdálenosti 750 mm. V úžlabí vany kolejového lože jsou umístěny 
odvodňovací vpusti z nerez-trubek opatřeny volně uloženými víčky. Voda je z odvod-
ňovačů pouštěna přímo do vodoteče. 

Izolace železobetonových částí mostu je provedena z asfaltových celoplošně natavených 
pásů s ochranou extrudovaným polystyrenem. Žlab kolejového lože je izolován 
bezešvou stříkanou izolací. 

Nosná konstrukce je uložena na opěry prostřednictvím hrncových ložisek. Ložiska jsou 
umístěna pod výztužnými nosníky, tzn. dvě ložiska na každé opěře. Pevné uložení 
nosné konstrukce v podélném směru je na opěře těšínské. Na této opěře je kombinace 
ložiska pevného a příčně pohyblivého. Na opěře bystřické je pak jedno ložisko podélně 
posuvné a jedno všesměrné. 

Niveleta klesá 3,00 ‰. Úhel křížení s přemosťovanou překážkou (řeka Olše) je 52°. 

Traťová rychlost na mostě je 120 km/hod. pro klasické soupravy a 140 km/hod. 
pro vozy s naklápěcími skříněmi. Na základě toho je uplatněn mostní průjezdní průřez 
MPP 3,0 R dle ČSN 73 6201. Volná šířka na mostě je 11 200 mm. 

Koleje na mostě jsou v přechodnici. Železniční svršek na mostě je UIC 60 na betonových 
pražcích B91. Železobetonové opěry jsou založeny plošně. 
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