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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA ČENÍ 

A … plocha [m2] 

Eref … modul pružnosti [Pa] 

F … síla [N] 

�� … vstupní hodnota zatížení [N/m2] 

��  … násobitel amplitudy[-] 

f … frekvence [Hz] 

q … zatížení [N/m2] 

v … rychlost kmitání [m/s] 

vef … efektivní rychlost kmitání[m/s] 

α, β … Rayleighovy parametry materiálového tlumení [-] 

γ … objemová hmotnost [N/m3] 

ν … Poissonovo číslo [-] 

�� … fázový posun [°] 

� … úhlová rychlost [rad/s] 
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1. ÚVOD  

 Železniční doprava se svým podílem na přepravě nákladů a osob řadí 

k nejvýznamnějším zástupcům pozemní přepravy na trhu a stejně jako ostatní druhy pozemní 

dopravy, vytváří při svém provozu množství vibrací. Tyto vibrace se souhrnně nazývají 

technická seizmicita a posuzují se dle základního hodnocení seizmického zatížení stavebních 

objektů dopravou, které vychází z technické normy ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních 

objektů technickou seizmicitou a jejich odezva [1]. 

 Tato diplomová práce přímo navazuje na moji práci bakalářskou[2], která se zabývala 

stanovením vlivu technické seizmicity, tedy měřením a vyhodnocením dynamických účinků 

vyvolaných železniční dopravou.  

 V první polovině si má diplomová práce klade za cíl stanovit velikost dynamického 

zatížení vyvolaného železniční dopravou. K tomu účelu zvolena odlišná metodologie měření, 

než byla použita při tvorbě bakalářské práce. Dále se práce pokouší stanovit vliv změny 

lokální geologie na útlum vibračních projevů od železniční dopravy měřením těchto projevů 

na geologicky odlišných lokalitách. 

 Druhá část práce se zabývá vytvořením zjednodušených numerických modelů lokalit, 

na nichž probíhala terénní měření. Tyto modely se pokoušejí simulovat dynamické zatížení od 

železniční dopravy pomocí zatížení harmonickou dynamickou silou a dále ověřit vliv 

fyzikálních vlastností zeminového prostředí na výsledné hodnoty modelů. K tvorbě 

zjednodušených numerických modelů byl použit programový systém Plaxis 2D disponující 

dynamickým modulem, který umožňuje řešení dynamických úloh pomocí metody konečných 

prvků. 

 V poslední části této diplomové práce je ověřena schopnost modelů simulovat 

skutečné šíření dynamických účinků zeminovým prostředím srovnáním výsledků 

numerických modelů s naměřenými daty. 
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2. POPIS ZÁJMOVÝCH ÚZEMÍ A P ŘÍRODNÍCH POM ĚRŮ 

2.1 VYMEZENÍ ZÁJMOVÝCH ÚZEMÍ 

2.1.1 Zájmové území č. 1  

 Měření č. 1 proběhlo na území, které se nachází v Moravskoslezském kraji, na 

pozemcích p. č. 3785/18 a 2487/1 v katastrálním území Svinov, číslo k. ú. 715506. Vlastní 

lokalita se nachází v prostoru levoboční údolní terasy Odry mezi ulicí Bratří Sedláčků a tratí 

ČD napravo a nalevo od mostu na ulici Rudná. Povrch terénu upraveného navážkami leží 

v nadmořské výšce cca +212 m n. m. 

2.1.2 Zájmové území č. 2 

 Měření č. 2 proběhlo na území, které se nachází v Moravskoslezském kraji, na 

pozemku p. č. 4486/15 v katastrálním území Třebovice ve Slezsku, číslo k. ú. 715433. 

Pozemek představuje plocha, přiléhající k železniční komunikaci a ležící pod dálniční 

komunikací D1.  

 Nadmořská výška terénu lokality je v úrovni cca 213 m n. m. 

Vymezení zájmových území je znázorněno na obrázku č. 1 

 

Obrázek č. 1: Zájmová území 

  

Zájmové území č. 1 

Zájmové území č. 2 
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2.2 GEOLOGICKÉ POM ĚRY ZÁJMOVÝCH ÚZEMÍ 

2.2.1 Geologické poměry zájmového území č. 1  

 Vrty S1 a S2, které byly zhotoveny v rámci průzkumu GF P100454, ověřily na 

zájmovém území do hloubky 4,7 a 5,7 m antropogenní navážky, které jsou do hloubky 2,2 a 

2,4 m pod povrchem terénu tvořeny drceným kamenivem, následovaným pak haldovinou se 

škvárou a štěrkovými zrny. Dále byla v hloubkách do 7,5 a 10 m ověřena vrstva náplavových 

jílů, s písčitými laminami, organickou příměsí, místy i s vložkami rašeliny. Pod nimi pak byly 

do hloubky 10,5 a 11,2 zjištěny slabě jílovité terasové štěrky, v jejichž podloží byly až do 

konečné hloubky zastiženy neogenní vápnité jíly s prachovitopísčitými vložkami, které v dané 

oblasti budují předkvartérní podloží. Hladina podzemní vody byla ve vrtu S1 naražena 

v hloubkách 3,0 a 7,50 m p. t., ustálila se pak v úrovni 1,8 m p. t.. Ve vrtu S2 byla hladina 

podzemní vody naražena úrovni 2,20 a 5,30 m p. t, ustálila se v hloubce 2,0 m p. t. 

 Vrt J - 1, zhotovený v rámci průzkumu GF P057727, ověřil do hloubky 0,3 m vrstvu 

antropogenních navážek tvořenou písčitou hlínou s úlomky kamení. Pod touto vrstvou byla 

ověřena vrstva náplavových hlín, kterou v hloubce 3,0 m střídá vrstva hlinitopísčitých štěrků, 

která sahá až do hloubky 10 m, kde byl vrt ukončen 

 Vrt J29, zhotovený v rámci průzkumu GF P093771, ověřil antropogenní navážky do 

hloubky 1,5 m. Tyto navážky jsou tvořeny stavební sutí s kameny o velikosti do 30 cm. Pod 

nimi se do hloubky 3,6 m nachází tmavošedý organogenní jíl s ojedinělými úlomky dřeva a 

s příměsí šedočerné haldoviny. Dále byla zastižena vrstva písčitých štěrků s převahou valounů 

drob a křemene do velikosti až 10 cm, která sahá do hloubky 8,6 m. Poslední vrstvou 

zastiženou vrtem je vrstva neogenních vápnitých jílů s prachovitými vložkami. 

 Posledním ověřeným vrtem, který se nachází v dané oblasti, je vrt JV86 – 2 a vznikl 

v rámci průzkumu GF P092603 . Vrt se nachází v kolejišti. Ve vrtu je popsána 0,4 m mocná 

vrstva kolejového lože, pod kterou se až do hloubky 3,2 m nachází vrstva štěrků. Dále 

následuje 0,6 m mocná vrstva jílovitých hlín, která je v hloubce 3,8 m p. t. nahrazena vrstvou 

jílů s vysokou plasticitou. 

2.2.2 Geologické poměry zájmového území č. 2 

 V oblasti zájmového území č. 2 byly zhotoveny v rámci průzkumu GF P092603 vrty  

JV103 – 2 a JV106 – 1. Vrty ověřily v prostoru kolejiště pod 0,4 a 0,5 m mocným kolejovým 

ložem vrstvy štěrků promísených s pískem a hlínou. Ve vrstvách od cca 3 m jsou střídány 

jílovitými hlínami, které nahrazují ve hloubkách 6,9 m a 4,0 m jíly s vysokou plasticitou. 
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2.3 DOSAVADNÍ PROZKOUMANOST 

 Dle databáze geologické prozkoumanosti ČGS – Geofondu byly v blízkosti zájmové 

lokality v minulosti provedeny průzkumné práce. Výsledky těchto průzkumů byly využity při 

zpracování této diplomové práce. Přehled prací je uveden níže v textu: 

• DOSTALÍK, R., 2010: Rudná - Hrušov, stavba D 4708.1, doplňkový průzkum pro most 

na přeložce Rudné přes dálnici, trať ČD a ul. Bíloveckou, GEOSTA Ostrava s.r.o., 

Ostrava.  

 V rámci tohoto průzkumu byly zhotoveny vrty S1 a S2, které sahaly do hloubky 18 m. 

Vrt S1 byl realizován přibližně v místě stanoviště měření č. 1. Vrt S2 byl realizován ve 

vzdálenosti cca 20 m jihozápadně od místa stanoviště měření č. 1. Vrty byly použity při 

tvorbě modelu č. 1.  

 Posudek je evidován u ČGS - Geofondu pod značkou GF P100454.  

• KOVÁ ŘOVÁ, L., 1987: Zpráva o předběžném inženýrsko-geologickém průzkumu: 

Svinov – rekultivace, UniGeo, Ostrava  

 V rámci tohoto průzkumu byl ve vzdálenosti cca 20 m severovýchodně od stanoviště 

měření č. 1 realizován vrt J - 1 do hloubky 10 m. Geologie zastižená tímto vrtem byla 

zohledněna při tvorbě modelu č. 1 

 Posudek je evidován u ČGS - Geofondu pod značkou GF P057727.  

• FROLKA, A., JAN ČOVIČ, L., MENCL, V., MIKUŠKOVÁ, H., PASEKA, A.,  

RELICH, D., ŠAMALÍKOVÁ, M., ZAV ŘELOVÁ, D. :  Závěrečná zpráva o 

předběžném inženýrsko-geologickém průzkumu trasy projektované dálnice  

D 47 - stavba 4708, Svinov - Hrušov v km 147,000 až 156,900, PASEKA A., inž. geol. a 

geotechnika, Brno.  

 V rámci tohoto průzkumu byl ve vzdálenosti cca 25 m jižně stanoviště měření č. 1 

realizován vrt J29 hluboký 33 m. Geologie zastižená tímto vrtem byla zohledněna při 

tvorbě modelu č. 1. 

 Posudek je evidován u ČGS - Geofondu pod značkou GF P093771.  

• PROKOP, M., 1996: Modernizace trati Studénka - Ostrava hlavní nádraží, předběžný 

inženýrsko-geologický průzkum, Geologický průzkum Ostrava a. s., Ostrava    

 V rámci tohoto průzkumu byl zhotoven průzkumný vrt JV86 - 2, který se nacházel 

v kolejišti nedaleko stanoviště měření č. 1. Tento vrt sahal do hloubky 4 m a geologie 
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ověřená tímto vrtem byla zohledněna při tvorbě modelu č. 1. Dále byly v rámci tohoto 

průzkumu zhotoveny vrty JV106 - 1 a JV103 - 2. Tyto vrty byly realizovány do hloubky 

7 m a nacházely se přibližně v místě stanoviště měření č. 2. Geologie ověřená těmito vrty 

byla zohledněna při tvorbě modelů č. 2a a 2b. Posudek je evidován u ČGS - Geofondu 

pod značkou GF P092603.  

 Situace umístění průzkumných vrtů je zobrazena na obrázku č 2, v měřítku je také 

součástí přílohy č. 1 

 Geologické profily použitých archívních sond jsou uvedeny v příloze č. 2. Z důvodu 

nízké kvality kopií původních profilů byly geologické vrstvy doslovně přepsány. 

 

 

Obrázek č. 2: Rozmístění archivních vrtů 

 

      Legenda 

         - archivní sondy  
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3. PROVEDENÁ MĚŘENÍ – METODIKA A ROZSAH 

 Níže je uveden popis metodiky měření a rozsahu prací spojených s provedenými 

měřeními. 

Koncepčně byly práce členěny následovně: 

I. Přípravné práce: 

• výběr lokalit vhodných pro měření 

• rešeršní práce z dosavadní prozkoumanosti 

II. Práce provedené v rámci vlastních měření: 

• zaměření příčných profilů daných lokalit 

• rozmístění senzorů určených k měření 

• měření rychlostí kmitání na vybraném stanovišti 

III. Vyhodnocovací práce: 

• interpretace výsledků a vyhodnocení provedených měření 

 V následujících kapitolách je podrobněji popsána metodika a rozsah prací včetně 

jejich zdůvodnění. 

 

3.1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

 V rámci přípravných prací byl nejprve proveden výběr lokalit vhodných pro 

experimentální měření. Výběr lokalit byl ovlivněn třemi faktory. Jednak byla vzata v úvahu 

průměrná rychlost vlakových souprav na vybraných úsecích. Tyto rychlosti byly známy 

z měření, která byla provedena během zpracovávání mé bakalářské práce [2].  

 Dalším faktorem byla geologická prozkoumanost těchto lokalit a geologická stavba 

lokalit, kde byl kladen důraz na to, aby byly lokality co nejvíc geologicky odlišné. Geologická 

prozkoumanost zájmových území byla ověřena pomocí webových aplikací ČGS – Geofondu. 

Geologická stavba zájmových lokalit byla následně ověřena zprávami inženýrsko-

geologických průzkumů, které byly na lokalitách v minulosti prováděny. 

 Výsledkem těchto přípravných prací byla volba dvou lokalit, které z hlediska 

geologické prozkoumanosti a geologické stavby vyhovovaly mým záměrům.  
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3.2 PRÁCE PROVEDENÉ V RÁMCI VLASTNÍCH M ĚŘENÍ 

3.2.1 Zaměření příčných profilů daných lokalit 

Použité měřicí přístroje 

Pro výškopisná měření byla použita totální měřící stanice Leica TPS – Systém 1000  

(obrázek č. 3), kterou zapůjčila katedra geotechniky fakulty stavební VŠB – TU Ostrava. 

 

Obrázek č. 3: Totální měřící stanice Leica TPS – Systém 1000[3] 

 

Metodika provedených výškopisných měření  

 Výškopisná měření byla provedena trigonometrickou nivelací vpřed. Výškové body 

byly voleny ve vzájemných vzdálenostech cca 1 – 1,5 m. Příčné profily byly sestaveny 

zanesením horizontálních vzdálenosti a vertikálních výškových rozdílů v jednotlivých 

vzdálenostech.  

 Jelikož nadmořská výška nebyla pro naše měření relevantní, byl výškový bod nulové 

hodnoty zvolen v místě umístění měřící stanice. K sestavení výškopisu byl použit  

program AutoCad 2008. Sestavené příčné profily s výškovými kótami terénu jsou znázorněny 

na obrázku č. 4 v podkapitole Podrobný výškopis M 1 : 100 

Účel provedených měření 

 Provedená výškopisná měření sloužila k sestavení příčných profilů vybraných lokalit. 

Příčné profily lokalit dále slouží jako podklad k zhotovení matematických modelů v programu  

Plaxis 2D. 
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Podrobný výškopis M 1: 100 

 

 

 

  

Obrázek č. 4: Podrobný výškopis vybraných lokalit 
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3.2.2 Experimentální měření 

3.2.2.1 Použitá aparatura a software 

Měřící stanice Gaia 2T 

 Gaia 2T je autonomní tří-kanálová seizmická stanice s dynamickým rozsahem 138dB, 

synchronizací pomocí systému GPS, záznamem dat na CompactFlash disky. Je určena pro 

terénní měření při krátkodobých i dlouhodobých seizmických experimentech. Umožňuje 

přímo připojit většinu aktivních i pasivních snímačů[4]. Pro nastavení parametrů a kontrolu 

činnosti slouží program SeisTools2. 

Měřící stanice Gaia 

 Gaia je autonomní tří-kanálová seizmická stanice se synchronizací pomocí systému 

GPS, záznamem dat na CompactFlash disky. Je určena pro terénní měření při krátkodobých i 

dlouhodobých seizmických experimentech. Umožňuje přímo připojit většinu aktivních i 

pasivních snímačů[5]. Seizmická stanice Gaia umožňuje připojení dvojice senzorů a 

monitoring dvou záznamů. Pro nastavení parametrů a kontrolu činnosti slouží program 

SeisTools2. 

Senzor ViGeo2 

 ViGeo 2 je kompaktní, aktivní, krátkoperiodický, třísložkový, rychlostní seizmometr, 

pro terénní i staniční použití[6]. 

 Srovnání senzoru do vodorovné polohy se provádí ustanovkami, které jsou umístěny 

v dolní části senzoru. Kontrola polohy se provede pomocí libely umístěné v horní části 

senzoru. Orientace vodorovných složek senzoru může být paprsková nebo geografická. 

V našem případě byl senzor orientován paprskově, osa x byla orientována rovnoběžně 

s kolejí. Senzor měří kmitání ve třech směrech a to v osách x, y a z. Senzor je se stanicí Gaia 

2T propojen pomocí kabelu s konektorem[2]. 

Senzor Lennartz LE – 3D 

 LE – 3D je kompaktní třísložkový seizmometr s vysoce odolnou konstrukcí a nízkou 

váhou vyráběný firmou Lennartz Electronic. Tento seizmometr je určen pro užití v laboratoři i 

v terénu[7]. Ustavení a orientace senzoru je obdobná jako u senzoru ViGeo2. 
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GPS anténa 

 Anténu GPS přijímače je nutné umístit tak, aby měla nerušený výhled na co největší 

část oblohy. Slouží k nastavení synchronizace času v měřící stanici, či ke geografické 

lokalizaci stanice, což při mém měření nebylo využito[2]. 

Přenosný počítač 

 K nastavení měřících parametrů stanice Gaia a Gaia 2T v terénu je vhodný jakýkoliv 

přenosný počítač vyhovující hardwarovým nárokům programu Seistools2. 

Řídící program 

 Pro řízení a nastavení parametrů měřící stanice byl použit program Seistools2 

(obrázek č. 5). Tento program je nezbytnou přílohou seizmické aparatury a přes sériový port 

můžeme stanici ovládat z přenosného počítače. Při našem měření se prakticky ve stanici 

nastavovaly pouze dvě hodnoty a to: 

• synchronizace času GPS; 

• interval ukládání naměřených dat na paměťový disk; 

 

 

Obrázek č. 5: Uživatelské prostředí programu Seistools2  
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3.2.2.2 Metodika měření 

Měření č. 1 

 Měření č. 1 proběhlo dne 16. 8. 2009. Při měření byly použity tři senzory typu ViGeo2 

a jeden senzor typu Lennartz LE – 3D. Dále byly použity dvě měřící stanice typu Gaia 2T  a 

jedna měřící stanice typu Gaia. První senzor byl umístěn ve vodorovné vzdálenosti 5,5 m od 

osy kolejnice. Další senzory byly umístěny do terénu v osových vzdálenostech 3,0 m. Dále 

byl jeden senzor ViGeo2 umístěn na železničním pražci. 

Přehledná situace rozmístění senzorů v místě měření č. 1 je znázorněna na obrázku č. 6 

 

Obrázek č. 6: Situace rozmístění senzorů měření č. 1 

 

Měření č. 2 

 Měření č. 2 proběhlo dne 18. 8. 2010. Při měření byly použity dva senzory typu 

ViGeo2 a jeden senzor typu Lennartz LE – 3D. Dále byly použity dvě měřící stanice typu 

GAIA 2T. První senzor byl umístěn ve vodorovné vzdálenosti 3,0 m od osy kolejnice. Další 

senzory byly umístěny do terénu v osových vzdálenostech 5,0 m. Dále byl senzor ViGeo2 

umístěn na železničním pražci. 

Přehledná situace rozmístění senzorů v místě měření č. 2 je znázorněna na obrázku č. 7 

 

Obrázek č. 7: Situace rozmístění senzorů měření č. 2 
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3.3 VYHODNOCOVACÍ PRÁCE 

3.3.1 Interpreta ční program 

 K zobrazení uložených záznamů a vyhodnocení naměřených dat byl použit program 

Swip2.Tento program umožňuje zobrazit záznam všech tří složek rychlostí kmitání a následné 

odečtení jejich maximálních hodnot. Dále program umožňuje provést frekvenční analýzu 

vybraných úseků záznamu. Jelikož program nepracuje s jednotkami SI, je nutný následný 

převod, dle vztahů určených pro jednotlivé typy senzorů.  

 Pro senzory typu ViGeo2 a Lennartz LE – 3D je přepočtový vztah následující[6,7]: 

1 Mcnt = 2,975 mm/s 

3.3.2 Vyhodnocení rychlostí kmitání 

 V rámci vyhodnocení naměřených dat byl proveden odečet maximálních hodnot 

rychlostí kmitání pro vybrané vlakové soupravy.  

 Způsob odečtu maxim rychlostí kmitání je znázorněn na obrázku č. 8. 

 

 

Obrázek č. 8: Odečtení maximálních amplitud rychlostí kmitání v programu Swip 
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Měření č. 1 

  U měření č. 1 byly vybrány 4 vlakové soupravy, jejichž dynamický projev byl na 

vybrané lokalitě nejvýznamnější. U těchto souprav byly u všech použitých senzorů odečteny 

maximální hodnoty rychlostí kmitání v osách x, y, z. Tyto hodnoty byly zaneseny do tabulek, 

kde byl následně proveden převod jednotek, dle výše uvedeného přepočtového vztahu. 

 Přehled maximálních hodnot rychlostí kmitání měření č. 1 v jednotlivých osách je 

zobrazen v tabulce 1. 

Senzor/vzdálenost Vlak 
č. 

x[Mcnt]  y[Mcnt]  z[Mcnt]  x[mm/s] y[mm/s] z[mm/s] 

Vi0/0,0 m 

1. 3,070 2,040 5,240 9,133 6,069 15,589 
2. 5,300 5,220 7,950 15,768 15,530 23,651 
3. 5,210 6,630 8,320 15,500 19,724 24,752 

4. 4,780 5,220 7,290 14,221 15,530 21,688 

Vi1/5,5 m 

1. 0,443 0,354 0,460 1,318 1,053 1,369 

2. 0,811 0,526 0,651 2,413 1,565 1,937 

3. 0,540 0,392 0,482 1,607 1,166 1,434 

4. 0,540 0,270 0,311 1,607 0,803 0,925 

Le2/8,5 m 

1. 0,206 0,168 0,140 0,613 0,500 0,417 
2. 0,236 0,155 0,165 0,702 0,461 0,491 

3. 0,233 0,120 0,139 0,693 0,357 0,412 

4. 0,221 0,153 0,145 0,657 0,455 0,431 

Vi3/11,5 m 

1. 0,126 0,113 0,069 0,375 0,336 0,205 
2. 0,237 0,151 0,149 0,705 0,449 0,443 

3. 0,143 0,152 0,096 0,425 0,452 0,286 

4. 0,199 0,143 0,113 0,592 0,425 0,336 

Vi4/14,5 m 

1. 0,079 0,082 0,058 0,235 0,244 0,173 

2. 0,120 0,137 0,210 0,357 0,408 0,625 
3. 0,098 0,125 0,075 0,292 0,372 0,223 

4. 0,238 0,117 0,119 0,708 0,348 0,354 

Tabulka 1: Maximální hodnoty rychlostí kmitání měření č. 1 

 

Legenda vlaků 

Vlak č. 1 – Pendolino 

Vlak č. 2 – Rychlík 

Vlak č. 3 – Rychlík 

Vlak č. 4 - Rychlík 
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Měření č. 2 

 U měření č. 2 bylo vybráno 5 vlakových souprav, jejichž dynamický projev byl na 

vybrané lokalitě nejvýznamnější. U těchto souprav byly u všech použitých senzorů odečteny 

maximální hodnoty rychlostí kmitání v osách x, y, z. Tyto hodnoty byly zaneseny do tabulek, 

kde byl následně proveden převod jednotek, dle výše uvedeného přepočtového vztahu. 

 Přehled maximálních hodnot rychlostí kmitání měření č. 2 v jednotlivých osách je 

zobrazen v tabulce 2. 

Senzor/vzdálenost Vlak 
č. 

x[Mcnt]  y[Mcnt]  z[Mcnt]  x[mm/s] y[mm/s] z[mm/s] 

Vi0/0,0 m 

1. 2,900 2,370 3,100 8,628 7,051 9,223 

2. 4,930 4,830 5,630 14,667 14,369 16,749 
3. 5,350 5,950 6,320 15,916 17,701 18,802 

4. 5,200 5,350 6,100 15,470 15,916 18,148 

5. 4,950 5,550 5,930 14,726 16,511 17,642 

Vi1/3,0 m 

1. 0,715 0,618 0,315 2,127 1,839 0,937 
2. 0,619 0,702 0,260 1,842 2,088 0,774 
3. 0,900 0,619 0,389 2,678 1,842 1,157 
4. 1,500 1,240 0,495 4,463 3,689 1,473 

5. 0,765 0,831 0,461 2,276 2,472 1,371 

Vi2/8,0 m 

1. 0,160 0,347 0,107 0,476 1,032 0,318 

2. 0,229 0,378 0,173 0,681 1,125 0,515 
3. 0,186 0,446 0,132 0,553 1,327 0,393 

4. 0,364 0,887 0,335 1,083 2,639 0,997 

5. 0,265 0,557 0,199 0,788 1,657 0,592 

Le3/13,0 m 

1. 0,128 0,148 0,149 0,381 0,440 0,443 
2. 0,129 0,144 0,152 0,384 0,428 0,452 

3. 0,142 0,149 0,183 0,422 0,443 0,544 
4. 0,142 0,165 0,173 0,422 0,491 0,515 

5. 0,131 0,151 0,149 0,390 0,449 0,443 

Tabulka 2: Maximální hodnoty rychlostí kmitání měření č. 2 

 

Legenda vlaků 

Vlak č. 1 – Drážní lokomotiva 

Vlak č. 2 – Nákladní vlak 

Vlak č. 3 – Rychlík 

Vlak č. 4 – Rychlík 

Vlak č. 5 – Rychlík 
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3.3.3 Frekvenční analýza  

 V rámci dalších vyhodnocení provedených měření, a pro potřeby tvorby 

matematických modelů vybraných lokalit, byly provedeny frekvenční analýzy dynamických 

projevů všech vlakových souprav, u nichž byly vyhodnoceny maximální hodnoty rychlostí 

kmitání. Frekvenční analýza byla provedena pomocí programu Swip2.   

 Analýza frekvencí jednotlivých vlakových souprav byla provedena u dynamických 

projevů naměřených senzory Vi0 tj. senzory, které byly umístěny přímo na železničních 

pražcích. V těchto záznamech byly identifikovány celkové dynamické projevy jednotlivých 

vlakových soupravy a u každého z těchto projevů byl proveden rozbor frekvenčního spektra 

v osách x, y a z. Z frekvenčního spektra byla odečtena v každé ose frekvence, která je v dané 

ose dominantní. Tyto hodnoty frekvencí jsou zaneseny v tabulce 3 a tabulce 4. 

 Na obrázku č. 7 je zobrazeno frekvenční spektrum dynamického projevu jedné 

z vlakových souprav, kde je červeně označena oblast, ve které se vyskytují dominantní 

frekvence v jednotlivých osách. 

 

 

Obrázek č. 9: Frekvenční spektrum dynamického projevu 
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Měření č. 1 

 Tabulka 3 zobrazuje přehled dominantních frekvencí vlakových souprav, které byly 

ověřeny měřením č. 1. Z tabulky je patrné, že frekvence ve všech osách se pohybují v rozmezí  

8 – 10 Hz. Tyto hodnoty frekvencí budou dále použity při tvorbě matematického modelu č. 1 

v programovém systému Plaxis 2D. 

Senzor/vzdálenost Vlak č. x [Hz] y[Hz] z[Hz] 

Vi0/0,0 m 

1. 9,000 9,000 9,000 

2. 9,000 8,000 8,000 

3. 8,000 8,000 8,000 

4. 10,000 10,000 10,000 

Tabulka 3: Frekvenční rozsah měření č. 1 

Legenda vlaků 

Vlak č. 1 – Pendolino    Vlak č. 3 – Rychlík 

Vlak č. 2 – Rychlík        Vlak č. 4 - Rychlík 

Měření č. 2 

 Tabulka 4 zobrazuje přehled dominantních frekvencí vlakových souprav, které byly 

ověřeny měřením č. 2. Z tabulky je patrné, že frekvence ve všech osách se pohybují v rozmezí  

9 – 11 Hz. Tyto hodnoty frekvencí budou dále použity při tvorbě matematického modelu č. 2 

v programovém systému Plaxis 2D. 

Senzor/vzdálenost Vlak č. x[Hz] y[Hz] z[Hz] 

Vi0/0,0 m 

1. 10,000 9,000 9,000 

2. 11,000 9,000 9,000 

3. 10,000 10,000 10,000 

4. 9,000 9,000 9,000 

5. 10,000 9,000 9,000 

Tabulka 4: Frekvenční rozsah měření č. 2 

Legenda vlaků 

Vlak č. 1 – Drážní lokomotiva    Vlak č. 4 – Rychlík 

Vlak č. 2 – Nákladní vlak           Vlak č. 5 – Rychlík 

Vlak č. 3 – Rychlík 
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4. ROZBOR PROVEDENÝCH M ĚŘENÍ 

 Maximální hodnoty rychlostí kmitání v jednotlivých složkách byly zaneseny do grafů 

1 – 6. Tyto grafy představují útlumové křivky dvou rozdílných zeminových prostředí tj. dvou 

prostředí s rozdílnými hodnotami tlumení vnějších dynamických účinků. Dalším faktorem, 

který by mohl ovlivnit maximální velikosti rychlostí kmitání a tím i tvar útlumových křivek je 

průměrná rychlosti projíždějících souprav, která se u lokalit lišila cca o 30 km/h. 

Měření č. 1 

 V směru osy x dosahují maxima rychlostí kmitání hodnot cca 15 mm/s. Pouze u 

vlakové soupravy Supercity Pendolino je hodnota rychlosti kmitání výrazně nižší a to cca  

9 mm/s. Tyto hodnoty byly naměřeny senzory umístěnými na železničních pražcích, tj. 

v nejbližší možné vzdálenosti od projíždějících vlakových souprav. Na vzdálenosti 5,5 m 

dochází k poklesu rychlostí kmitání na hodnoty v rozmezí 1 – 2 mm/s. Další ověřená 

vzdálenost je 8,5 m, kde se hodnoty pohybují v intervalu 0,5 – 0,7 mm/s. V dalších 

vzdálenostech již není pokles tak výrazný. Na vzdálenostech 11,5 a 14,5 m se rychlosti 

kmitání snižují o 0,1 – 0,3 mm/s. 

 

Graf 1: Měření č. 1 – útlumové křivky v ose x 

Legenda vlaků 

Vlak č. 1 – Pendolino; Vlak č. 3 – Rychlík; Vlak č. 2 – Rychlík; Vlak č. 4 - Rychlík 
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 V směru osy y dosahují maxima rychlostí kmitání na železničním pražci hodnot cca  

15 - 20 mm/s.  Stejně jako u hodnoty ve směru osy x je pouze u vlakové soupravy Supercity 

Pendolino hodnota rychlosti kmitání výrazně nižší a to cca 7 mm/s. Na vzdálenosti 5,5 m 

dochází k poklesu rychlostí kmitání na hodnoty v rozmezí 1 – 2 mm/s, tj. přibližně stejné 

hodnoty jaké byly popsány v ose x. Další ověřená vzdálenost je 8,5 m, kde rychlosti kmitání 

klesají na cca 0,5 mm/s, což je opět srovnatelné s osou x. Ve vzdálenostech 11,5 a 14,5 m již 

není pokles hodnot tak výrazný a stejně jako v ose x klesají hodnoty pouze o 0,1 – 0,3 mm/s. 

 
 

 

Graf 2: Měření č. 1 – útlumové křivky v ose y 

 

Legenda vlaků 

Vlak č. 1 – Pendolino 

Vlak č. 2 – Rychlík 

Vlak č. 3 – Rychlík 

Vlak č. 4 – Rychlík 
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 V směru osy z dosahují maxima rychlostí kmitání na železničním pražci hodnot cca  

21 - 25 mm/s.  Stejně jako v ostatních složkách je u vlakové soupravy Supercity Pendolino 

hodnota rychlosti kmitání výrazně nižší a to cca 16 mm/s. Na vzdálenosti 5,5 m dochází 

k poklesu rychlostí kmitání na hodnoty v rozmezí 1 – 2 mm/s, tj. přibližně stejné hodnoty jaké 

byly popsány ve vodorovných osách x a y. Další ověřená vzdálenost je 8,5 m, kde rychlosti 

kmitání klesají na cca 0,5 mm/s, což je opět srovnatelné s osami x a y. Ve vzdálenostech 11,5 

a 14,5 m již není pokles hodnot tak výrazný a stejně jako u os x a y klesají hodnoty pouze  

o 0,1 – 0,3 mm/s. 

     
 

 

Graf 3: Měření č. 1 – útlumové křivky v ose z 

 

Legenda vlaků 

Vlak č. 1 – Pendolino 

Vlak č. 2 – Rychlík 

Vlak č. 3 – Rychlík 

Vlak č. 4 – Rychlík 

  

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0 5 10 15

R
yc

hl
os

t k
m

itá
ní

 [m
m

/s
]

Vzdálenost senzoru od kolejnice [m]

Útlumové křivky ve směru osy z

1

2

3

4



 
 

 
 - 23 -  

 

Měření č. 2 

 V směru osy x dosahují maxima rychlostí kmitání, které byly měřeny na železničním 

pražci, hodnot cca 15 mm/s. Nižší dynamickou odezvu vyvolal průjezd osamělé drážní 

lokomotivy a to cca 8 mm/s.  Na vzdálenosti 3 m dochází k poklesu rychlostí kmitání na 

hodnoty v rozmezí 2 - 4 mm/s. Další ověřená vzdálenost je 8 m, kde se hodnoty pohybují 

v intervalu 0,5 – 1 mm/s. V nejvzdálenějším bodě, který se nacházel ve vzdálenosti 13 m, 

byly ověřeny rychlosti kmitání cca 0,4 mm/s. 

 

 

 

Graf 4: Měření č. 2 – útlumové křivky v ose x 

 

Legenda vlaků 

Vlak č. 1 – Lokomotiva 

Vlak č. 2 – Nákladní vlak 

Vlak č. 3 – Rychlík 

Vlak č. 4 – Rychlík 

Vlak č. 5 – Rychlík 
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 V směru osy y dosahují maxima rychlostí kmitání na železničním pražci hodnot cca  

15 - 18 mm/s.  Stejně jako v ose x u osamělé lokomotivy je hodnota rychlosti kmitání výrazně 

nižší a to cca 7 mm/s. Na vzdálenosti 3 m dochází k poklesu rychlostí kmitání na hodnoty 

v rozmezí 2 - 4 mm/s, tj. přibližně stejné hodnoty jaké byly popsány v ose x. Další ověřená 

vzdálenost je 8 m, kde rychlosti kmitání klesají na cca 1 - 3 mm/s, které jsou výrazně vyšší 

než hodnoty na stejné vzdálenosti v ose x. Ve vzdálenosti 13 m klesl dynamický projev 

k hodnotám pohybujícím se okolo 0,5 mm/s, které jsem mírně vyšší než u osy x. 

 

 

Graf 5: Měření č. 2 – útlumové křivky v ose y 

 

Legenda vlaků 

Vlak č. 1 – Osamělé drážní vozidlo 

Vlak č. 2 – Nákladní vlak 

Vlak č. 3 – Rychlík 

Vlak č. 4 – Rychlík 

Vlak č. 5 – Rychlík 
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 V směru osy z dosahují maxima rychlostí kmitání na železničním pražci hodnot cca  

17 - 19 mm/s.  U projíždějící lokomotivy je hodnota rychlosti kmitání, stejně jako ve 

vodorovných složkách, výrazně nižší a to cca 9 mm/s. Na vzdálenosti 3 m dochází k poklesu 

rychlostí kmitání na hodnoty v rozmezí 1 – 1,5 mm/s, tj. přibližně stejné hodnoty jaké byly 

popsány ve vodorovných osách x a y. Další ověřená vzdálenost je 8 m, kde rychlosti kmitání 

klesají na cca 0,5 - 1 mm/s, což jsou hodnoty srovnatelné s hodnotami v ose x. Ve 

vzdálenostech 13 m všechny hodnoty klesají k 0,5 mm/s, stejně jako u os x a y. 

 

 

Graf 6: Měření č. 2 – útlumové křivky v ose z 

 

Legenda vlaků 

Vlak č. 1 – Osamělé drážní vozidlo 

Vlak č. 2 – Nákladní vlak 

Vlak č. 3 – Rychlík 

Vlak č. 4 – Rychlík 

Vlak č. 5 – Rychlík 
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5. DISKUZE NAM ĚŘENÝCH HODNOT 

 Tato kapitola zvažuje možné faktory, které mohly mít významný vliv na velikost 

naměřených hodnot rychlostí kmitání. Dále jsou naměřené hodnoty rychlostí kmitání 

porovnány s hodnotami efektivních rychlostí kmitání dle normy ČSN 73 0040 - Zatížení 

stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva[1]. 

 Podle normy ČSN 73 0040[1] se dynamická odezva posuzuje dle 1. a 2. mezního 

stavu. Dynamickou odezvu způsobenou technickou seizmicitou s výjimkou odezvy od 

trhacích prací z hlediska 1. skupiny není třeba dále analyzovat, pokud na referenčním 

stanovišti efektivní rychlosti pohybu nepřesáhne mezní hodnoty podle tabulky 5. 

 Referenční stanoviště je dle normy místo pro měření v nejnižším podlaží nebo na 

základě objektu[1]. 

 

Třída 

odolnosti 

objektu 

vef 

Třída významu objektu (dle ČSN 73 0031[8]) 

U I II III 

A 0,2 0,4 0,7 1,1 

B 0,4 0,6 1,0 1,8 

C 0,7 1,5 2,0 2,8 

D 0,9 2,5 2,5 3,5 

E 1,1 2,5 3,0 4,0 

F 1,5 3,0 4,0 5,0 

Tabulka 5: Mezní hodnoty efektivních rychlostí kmitání [1] 

 

 V tabulce 5 je zohledněn vliv technické seizmicity na objekty podle třídy jejich 

odolnosti. Třídy odolnosti objektů popisuje norma ČSN 73 0040[1]. Dalším kritériem jsou 

třídy významu objektů, které jsou popsány v normě ČSN 73 0031[8]. 

 Dále byly měřeními ověřeny dominantní frekvence měřených dynamických projevů, 

které jsou dle normy ČSN 73 0040[1]  zpravidla v oboru 10 – 50 Hz (v měřítku zrychlení) [1]. 
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 Rozbor výsledků měření č. 1 a měření č. 2 ukázal, že rychlosti kmitání nabývají svých 

maxim u měření, která byla prováděna přímo na železničních pražcích. Z hodnot naměřených 

na pražci mají největší amplitudu hodnoty rychlostí kmitání ve svislém směru, což je 

pochopitelné vzhledem k působící dynamické síle, jejíž hlavní složku bude s největší 

pravděpodobností tvořit tíhová síla samotného vlaku. Maxima rychlostí kmitání ve 

vodorovných směrech však při měřeních na pražci mají taktéž nezanedbatelné hodnoty, které 

jsou nižší přibližně jen o 20 – 30 %. Domnívám se, že tyto složky rychlostí kmitání jsou 

vyvolány především podélným a příčným kmitáním samotného vlaku, který nejspíš způsobuje 

jednak samotný charakter pohybu vlaku a dále také nerovnosti kolejové trati, různé vůle na 

stycích kolejnic a vlakových kol a v neposlední řadě také samotná konstrukce vlakových 

souprav. Navzdory velikosti vlivu, které mají tyto faktory na rychlosti kmitání ve 

vodorovných složkách, je velikost a charakter těchto dynamických sil velice těžko 

postižitelný. Z tohoto důvodu byl vliv těchto dynamických sil zanedbán při tvorbě 

zjednodušených numerických modelů. 

 Dále jsou v grafech patrné výrazně nižší hodnoty rychlostí kmitání u vlakové soupravy 

Supercity Pendolino v  měření č. 1 a u drážní lokomotivy v měření č. 2. Domnívám se, že u 

vlakové soupravy Supercity Pendolino jsou nižší rychlosti kmitání způsobeny především 

novější konstrukcí vlaku a jeho hmotností. U drážní lokomotivy mohou být nižší hodnoty 

rychlostí kmitání způsobeny samozřejmě také samotnou tíhou drážního vozidla, ale také 

absencí vlakových vagonů, které by mohly spolupůsobit a tak zvyšovat celkový dynamický 

účinek. 

 Z grafů je také patrné, že rychlosti kmitání, které byly naměřeny ve větších 

vzdálenostech od projíždějících vlaků, klesají ve všech měřených složkách k téměř totožným 

velikostem. Dle mého názoru je tento jev zapříčiněn jednak schopností zeminového prostředí 

tlumit tyto dynamické projevy, která by mohla být podobná ve všech směrech. Dále pak 

samotnou prostorovou stavbou okolního prostředí, tedy např. výškou železničního nasypu atd. 

 Představu o velikosti vlivu naměřených hodnot, který je zohledněn normou  

ČSN 73 0040[1], si lze udělat z tabulky 5, která podává přehled referenčních rychlostí kmitání 

pro jednotlivé třídy budov.  
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6. MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ ZÁJMOVÝCH ÚZEMÍ 

 Tato kapitola popisuje proces tvorby zjednodušených numerických modelů měřených 

situací s proměnlivými parametry zeminového prostředí.   

 Kapitola obsahuje popis vybraných lokalit z hlediska faktorů, které by mohly mít 

významný vliv na tvorbu numerických modelů. Dále je zde obsažen popis základních 

charakteristik softwaru, který je použit k tvorbě matematických modelů.  V další části je 

popsána metodika sestavení geometrie a zeminového složení těchto modelů.  V závěru 

kapitoly jsou popsány vlastní zjednodušené numerické modely a jejich tvorba. 

 

6.1 CHARAKTERISTIKA LOKALIT VYBRANÝCH K TVORB Ě MODELŮ 

 K tvorbě zjednodušených numerických modelů byly vybrány lokality, na kterých byla 

provedena experimentální měření dynamických účinků železniční dopravy. Tato měření 

ověřila vliv lokální geologické stavby na šíření dynamických účinků, které vyvolává 

železniční doprava. Lokality vybrané k tvorbě modelů se proto od sebe liší v první řadě 

geologickou stavbou, která byla ověřena archivními vrty. Geologická stavba lokalit 

vybraných k zhotovení numerických modelů je popsána v kapitolách 2.2.1 a 2.2.2.  

 Dalším, pro model významným faktorem, který odlišuje vybrané lokality, je rychlosti 

vlakových souprav, které lokalitami projíždějí. Tato rychlost byla ověřena terénními 

měřeními, které spočívali v měření doby průjezdu vlaku na známé vzdálenosti. Tento faktor 

má samozřejmě vliv na výsledky provedených měření a to v podobě vyšších či nižších maxim 

amplitud rychlostí kmitání.  

 Dále by měření mohla být ovlivněna typem vlakových souprav, které v lokalitě 

pohybují. Dle pozorování však byly zatíženy stejným druhem souprav a i měření ověřovaly 

účinky souprav podobného typu. Z toho důvodu jsou v modelech uvažována stejná nápravová 

zatížení.  

 Posledním faktorem, který mohl ovlivňovat provedená měření, je hladina podzemní 

vody, která byla ověřena archivními vrty zhotoveným v blízkosti zájmového území č. 1. 

Hladina byla ověřena v hloubkách 2 – 3 m pod terénem. Vzhledem k variabilitě a množství 

parametrů, které do modelů vstupovaly, nebyla v modelech hladina podzemní vody 

uvažována. 

 Skutečnou podobu modelovaných území zobrazují obrázky č. 10 a č. 11. 
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Obrázek č. 10: Modelované území č. 1 

 

 

Obrázek č. 11: Modelované území č. 2 
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6.2 POUŽITÝ PROGRAMOVÝ SYSTÉM 

 Pro tvorbu zjednodušených numerických modelů měřených situací s proměnlivými 

parametry zeminového prostředí byl použit programový systém Plaxis 2D 

 Programový systém Plaxis 2D byl vyvinut pro statickou i dynamickou analýzu 

napěťodeformačního stavu v geotechnických úlohách. Systém pracuje na principu metody 

konečných prvků. Dynamický modul umožňuje řešit úlohy týkající se jak dynamických vlivů 

v důsledku lidské činnosti (technické seizmicity), tak i vlivů přirozené seizmicity [9]. V mé 

diplomové práci byl použit k řešení vlivů technické seizmicity. 

Programovým systémem  Plaxis 2D lze vyhodnotit: 

• tvar deformované sítě 

• hodnoty celkových, horizontálních a vertikálních posunů 

• hodnoty přetvoření 

• hodnoty totální, horizontální a vertikální rychlosti 

• hodnoty totálního, horizontálního a vertikálního zrychlení 

• hodnoty pórových tlaků 

• lokalizaci plastických bodů 

• křivky časové závislosti posunů, rychlostí resp. zrychlení 

• křivky pro vyhodnocení vývoje dynamického zatížení v čase 

Výpočetní systém umožňuje animovat průběh vypočtených hodnot v jednotlivých časových 

krocích [9]. 

 

6.3 GEOMETRIE NUMERICKÝCH MODEL Ů 

 Geometrie zjednodušených numerických modelů byla sestavena za základě 

nivelačních měření, která byla provedena na vybraných lokalitách a jsou popsána v  

kapitole 3.2.1.   

 Volba vodorovných rozměrů modelů, tedy jejich šířka, se orientovala především podle 

rozmístění měřících senzorů, respektive podle senzorů, které se nacházely v největší 

vzdálenosti od dynamického zatížení. U modelu č. 1 byla tedy zvolena šířka modelu 16,5 m a 

u modelů č. 2a a č. 2b byla zvolena šířka modelu 14,5 m. 

 Volba svislých rozměrů modelů, tedy výška modelů, se orientovala především 

s ohledem na vrtnou prozkoumanost vybraných lokalit. To znamená, že hlavním kritériem 
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byla hloubka archivních vrtů, které byly v okolí zájmových lokalit zhotoveny. Výška  

modelu č. 1 byla zvolena s přihlédnutím k hloubce průzkumného vrtu S1 (viz. kapitola 2.2.1). 

Výška modelů č. 2a a 2b byla zvolena s přihlédnutím k vrtům JV103 – 2 a JV106 – 1 

(viz. kapitola 2.2.2). 

Geometrie modelu č. 1 je detailně znázorněna na obrázku č. 12 

Geometrie modelů č. 2a a 2b je detailně znázorněna na obrázcích č. 13 a č. 14 

 

6.4 GEOLOGICKÁ STAVBA NUMERICKÝCH MODEL Ů 

 Geologická stavba numerických modelů byla vytvořena na základě archivních vrtů, 

které byly v minulosti zhotoveny na lokalitách vybraných k modelování. Při sestavovaní 

geologie vybraných lokalit a jejich modelových interpretací se v první řadě vycházelo z vrtů, 

které byly dle mapových podkladů umístěny nejblíže místu měření. Geologická stavba 

ověřená těmito vrty byla dále porovnána s vrty, které byly ve větší vzdálenosti od místa 

měření. Tato metodologie byla uplatněna především při tvorbě modelu č. 1, protože v okolí 

lokality č. 1 byl zhotoven dostatek průzkumných vrtů. V případě modelu č. 2 byly na dané 

lokalitě zhotoveny pouze dva průzkumné vrty. Oba tyto vrty byly zhotoveny zhruba ve stejné 

vzdálenosti od místa měření, avšak byla jimi ověřena rozdílná geologická stavba. Z tohoto 

důvodu jsem přistoupil zhotovení dvou modelových situací modelu č. 2 s odlišnou 

geologickou stavbou. 

 Geologická stavba modelů je popsána za použití názvosloví, které je uvedeno v normě 

ČSN 72 1001 - Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii[10]. Tato norma je 

v současnosti neplatná, avšak vzhledem k tomu, že všechny archivní inženýrsko-geologické 

zprávy, které popisovaly geologickou stavbu zájmových lokalit, se při zatřiďování zemin řídí 

touto normou, bylo názvosloví zachováno i v mé diplomové práci. 

Geologická stavba modelu č. 1 je detailně znázorněna na obrázku č. 12 

Geologická stavba č. 2a a 2b je detailně znázorněna na obrázcích č. 13 a č. 14 

Podrobnější popis jednotlivých modelů z hlediska jejich geologické stavby je v textu níže. 
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Model č. 1 

 Geologická struktura modelu č. 1 vycházela především z archivního průzkumného 

vrtu JV86 – 2, který byl zhotoven v prostoru kolejiště. Vrt byl vzdálen cca 10 m od místa  

měření č. 1. Dalším vrtem, který byl zohledněn při tvorbě numerického modelu je vrt S1. 

Tento vrt byl zhotoven přibližně v místě měření č. 1. Následně bylo zeminové složení lokality 

porovnáno s archivními vrty, které byly zhotoveny ve větších vzdálenostech od místa měření. 

Byly to vrty S2, J – 2, J29. Geologické profily těchto vrtů obsahem přílohy č. 2 

 

Obrázek č. 12: Rozměry a geologická stavba modelu č. 1 

Legenda: 

 



 
 

 
 - 33 -  

 

Model č. 2a 

 Geologická stavba prvního modelu, který interpretuje zájmové území č. 2, vychází z 

geologického profilu, který byl ověřen archivním vrtem JV106 – 1. Struktura, kterou vrt 

ověřil je popsána v kapitole 2.2.2 a geologický profil vrtu je součástí přílohy č. 2. Tento vrt 

byl zhotoven v prostoru kolejiště přibližně 10 m jihozápadně od měření č. 2. Vrt ověřil 

geologickou stavbu území do hloubky 7,5 m. Obrázek č. 13 znázorňuje zvolené vertikální 

členění geologických vrstev modelu č. 2a 

 

 

 

 

Obrázek č. 13: Rozměry a geologická stavba modelu č. 2a 

Legenda: 
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Model č. 2b 

 Geologická stavba druhého modelu, který interpretuje zájmové území č. 2, vychází 

z geologického profilu, který byl ověřen archivním vrtem JV103 - 2. Struktura, kterou vrt 

ověřil je popsána v kapitole 2.2.2 a geologický profil vrtu je součástí přílohy č. 2. Tento vrt 

byl zhotoven v prostoru kolejiště přibližně 10 m severovýchodně od měření č. 2 a ověřil 

rozdílnou geologickou stavbu území než vrt JV106 – 1. Do modelu byla navíc, k zeminám 

které vrt JV103 – 2 ověřil, přidána cca 30 cm mocná svrchní vrstva haldovinových navážek 

lišících se od haldoviny ověřené v nižších polohách objemovou hmotností. Tato vrstva se 

pokouší simulovat kypřejší svrchní vrstvu, která byla v místě měření vizuálně ověřena. 

 

 

Obrázek č. 14: Rozměry a geologická stavba modelu č. 2b 

Legenda: 
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6.5 MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY ZEMINOVÝCH PROST ŘEDÍ 

 Vzhledem k tomu, že u archivních vrtů nebylo k dispozici dostatečné množství 

zkoušek, které by ověřovali fyzikální vlastnosti popsaných zemin, bylo ve zjednodušených 

numerických modelech přistoupeno k popisu těchto fyzikálních vlastností pomocí směrných 

normových charakteristik zemin uvedených v normě ČSN 73 1001[11]. 

 Při určení fyzikální vlastností zemin modelů bylo postupováno následovně. Nejprve 

byly vytvořeny tři skupiny modelů s rozdílnými fyzikálními vlastnostmi zemin. Zeminám 

z první skupiny modelů byly přiřazeny nejnižší hodnoty směrných normových charakteristik 

zemin, které uvádí norma ČSN 73 1001[11]. Zeminám z druhé skupiny modelů byly 

přiřazeny střední hodnoty směrných normových charakteristik a zeminám z třetí skupiny 

modelů byly přiřazeny maximální hodnoty směrných normových charakteristik uváděných 

normou. Následně byly provedeny výpočty, které popisuje kapitola 6.6. Výsledné vypočítané 

hodnoty rychlostí kmitání v referenčních bodech umístěných na pozicích senzorů, byly 

následně porovnány s hodnotami rychlostí kmitání, které byly ověřeny měřeními na 

zájmových lokalitách.   

 Přehled materiálových charakteristik modelů,  jejichž výsledky se nejvíce blížili 

naměřených hodnotám rychlostí kmitání, je zobrazen v tabulkách č. 6, 7 a 8. 

 Dalšími parametry, které je nutné při tvorbě dynamických modelů zeminových 

prostředí metodou konečných prvků zohlednit, jsou Rayleighovy parametry materiálového 

tlumení α a β. Existuje množství metod určení těchto parametrů prostředí (např. [12]), jejich 

určování však nebylo předmětem této práce. V této diplomové práci byly zvoleny parametry  

α = β = 0,01. Tyto hodnoty jsou doporučeny manuálem programu Plaxis 2D[13] a byly 

ověřeny pracemi z oblasti modelování technické seizmicity (např. [14]). 

 

Model č. 1 

  γ [kN/m3] Eref[kPa] ν[-] α = β[-] 
GW 21 250000 0,2 0,01 
G-F 19 80000 0,25 0,01 
ML 20 1500 0,4 0,01 
Y 19,5 1500 0,35 0,01 

CI 21 2000 0,4 0,01 

CH 20,5 1000 0,42 0,01 

Tabulka 6: Materiálové charakteristiky modelu č. 1 
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Model č. 2a 

  γ [kN/m3] Eref[kPa] ν[-] α = β[-] 
GW 21 250000 0,2 0,01 
G-F 19 80000 0,25 0,01 
GM 19 60000 0,3 0,01 
CH 20,5 2000 0,42 0,01 

MI 20 1500 0,4 0,01 

Tabulka 7: Materiálové charakteristiky modelu č. 2a 

 

Model č. 2b 

γ [kN/m3] Eref[kPa] ν[-] α = β[-] 
Haldovina - kyprá 18 1500 0,35 0,01 
Haldovina - ulehlá 21 9000 0,2 0,01 

GW 21 25000 0,2 0,01 
GP 20 80000 0,25 0,01 

SP 18,5 1500 0,28 0,01 

Tabulka 8: Materiálové charakteristiky modelu č. 2b 

 

6.6 NUMERICKÉ MODELY 

6.6.1 Hlavní nastavení modelů 

 V první fázi tvorby numerických modelů bylo nutné zvolit hlavní nastavení programu  

Plaxis 2D. To spočívalo ve volbě typu modelu, v mém případě byl vytvářen osově symetrický 

model. Dále byl zvolen typ konečných prvků, které byly v mém modelu 15 uzlové, gravitační 

zrychlení 9,81 m/s2, jednotky, rozsah modelu a vzdálenost kroku. 

6.6.2 Geometrie modelů 

 Další fází tvorby matematických modelů zájmových území bylo přenesení 

geometrických interpretací těchto území do programového systému Plaxis 2D. To u 

jednotlivých modelů spočívalo ve volbě počátku souřadného systému, do kterého bude model 

zanesen a následné volby bodů, jejichž spojnice vytvářejí geometrii modelu. U všech modelů 

byl povrch interpretován bodovým polem, ve kterém vodorovná vzdálenost volených bodů 

nepřesahuje 1m. Dále bodové pole vymezuje vnější hranice modelu a hranice zeminových 

vrstev uvnitř modelu. 
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6.6.3 Zeminová prostředí modelů 

 Následně byly v modelech vytvořeny, pojmenovány a přiřazeny zeminy, jejichž 

fyzikální vlastnosti popisují směrné normové charakteristiky uvedené v tabulkách č. 6, 7 a 8. 

Vzhledem k poměrně velkému množství vstupních proměnných a s ohledem na to, že modely 

byly zaměřeny především na vytvoření simulace šíření dynamických projevů zeminovým 

prostředím a nebyl u nich brán zřetel na vliv, který má statické či dynamické zatížení na 

stabilitu horninového masivu, byly všechny materiálové modely voleny jako pružné. Z toho 

důvodu nebylo zapotřebí hodnot materiálové soudržnosti a úhlu vnitřního tření zemin. 

6.6.4 Statická zatížení 

Zatížení kolejovým roštem 

 V modelech bylo zohledněno zatížení od kolejového roštu, tedy zatížení od poloviny 

železničního pražce a od jedné kolejnice. Uvažovány byly pražce z betonu třídy C 45/55  

o rozměrech L = 242 mm, B = 28 mm, H = 20 mm. Hmotnost celého pražce činí 242 kg. 

K této hmotnosti byla připočtena hmotnost kolejnice délky 0,6 m, což je běžná osová 

vzdálenost železničních pražců. Hmotnost kolejnice je uvažována 50 kg/bm. 

 

 

Obrázek č. 15: Uvažovaný železniční pražec 
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Zatížení od vlakové soupravy 

 Vzhledem většímu zatížení náprav lokomotiv oproti zatížení vagonů osobních vlaků 

byl statický účinek vlakové soupravy stanoven ze znalosti nápravového zatížení lokomotiv. 

Jako modelový případ byla uvažována lokomotiva řady Inekon 753/755, která reprezentuje 

typ lokomotiv, které běžně projíždějí zájmovými lokalitami. Celková hmotnost této 

čtyřnápravová dvoukabinové modernizované lokomotivy činní 72 t. Uvažované nápravové 

zatížení tedy je 18 t[15].  

Z tohoto parametru bylo pak statické zatížení vypočítáno vztahem: 

244,125
1435,1

180000 −⋅=
⋅

== mkN
A

F
q , kde 

A … plocha působení (rozchod vlaku * 1m) [m2] 

F… nápravová síla [kN] 

 

 

Obrázek č. 16: Uvažovaná lokomotiva řady Inekon 753/755[15] 

 

6.6.5 Dynamické zatížení 

 Dynamické zatížení vyvolané projíždějícími vlakovými soupravami bylo v modelech 

zohledněno spojitým dynamickým zatížením -1 kN/m2 orientovaném ve směru osy x a 

působícím na šíři 717,5 mm. 

6.6.6 Okrajové podmínky modelů 

 Na hranicích modelů jsou zadány standardní deformační podmínky, tedy tuhá vana.   

 Při modelování seizmických vlivů je dále nutné do modelů zavést absorpční podmínky 

na hranici modelů, které zabraňují odrazu seizmických vln zpět do modelu a jejich vzájemné 
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interakci. S ohledem na osovou symetrii modelů, byly tyto podmínky zadány na levých a 

spodních hranicích modelů. 

6.6.7 Síť konečných prvků numerických modelů 

 Dalším krokem při tvorbě numerických modelů byla generace sítě konečných prvků. 

V programovém systému Plaxis 2D probíhá generace sítí automaticky s možností zjemnění 

sítě ve vybraných oblastech či v celém modelu. U mnou zhotovených modelů byla 

generována větší hustota sítí u povrchových a přípovrchových vrstev modelů. Jak již bylo 

výše řečeno, v modelech byly zvoleny 15ti uzlové konečné prvky.  

 Zvolená hustota sítí jednotlivých modelů je patrná z obrázků č. 17, č. 18 a č. 19.  

 

 

Obrázek č. 17: Síť konečných prvků modelu č. 1 
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Obrázek č. 18: Síť konečných prvků modelu č.2a 

 

 

 

Obrázek č. 19: Síť konečných prvků modelu č. 2b 
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6.6.8 Primární napjatost horninového masivu 

 Další fází ve tvorbě numerických modelů pomocí programového systému Plaxis 2D je 

generace počátečních podmínek zeminových prostředí modelů, tedy primární napjatosti 

prostředí. To zahrnuje jednak generování pórových tlaků, v případě výskytu hladiny 

podzemní vody, a následně generování efektivních napjetí. Primární napjatost prostředí je 

programovým systémem generována automaticky na základě mocností a fyzikálních 

vlastností zemin uvažovaných v modelech. 

 Fáze primární napjatosti horninového prostředí je taktéž základní fází výpočtového 

modulu a odvíjejí se od ní všechny další kroky modelů. 

6.6.9 Výpočtové fáze numerických modelů 

 Po vygenerování počátečních podmínek modelu následuje přesun do výpočtového 

modulu, kde jsou vytvořeny a následně provedeny fáze výpočtů jednotlivých modelů.  

Vzhledem k charakteru mé diplomové práce, jejímž cílem je ověřit vliv změny zeminového 

prostředí na šíření seizmických vln tímto prostředím, byly u všech výpočtových modelů 

uvažovány stejné fáze výpočtů. Jejich stručný popis, který zahrnuje popis vstupů a nastavení 

těchto fází, je předmětem této podkapitoly. 

• Fáze 0 – Primární napjatost prostředí 

 Jak již bylo zmíněno výše, tato fáze obsahuje výpočet primární napjatosti masivu. 

V numerických modelech nebyla uvažována hladina podzemní vody, tudíž pórové tlaky 

v masivu se ve všech případech rovnají nule. Z této fáze primární napjatosti vycházejí 

všechny následující fáze a je proto pro správný výpočet nezbytná. 

 

• Fáze 1 – Statické zatížení kolejovým roštem 

 Tato fáze zohledňuje napětí v horninovém masivu, která jsou vyvolána uložením 

kolejového roštu na zemní pláň. Parametry uvažovaného kolejového roštu jsou uvedeny 

v kapitole 6.6.4. – Zatížení kolejovým roštem. Tato fáze vychází z fáze 0 

 

• Fáze 2 – Statické zatížení vlakem 

 Před dynamickými účinky vlaků byl zohledněn jejich statický účinek na zemní těleso. 

Ve fázi 2 bylo do modelů přidáno statické zatížení, jehož parametry jsou uvedeny 

v kapitole 6.6.4 – Zatížení vlakem. Tato fáze vychází z fáze 1 
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• Fáze 3 – Dynamické zatížení vlakem 

 Tato fáze navazuje na fázi 2 a pokouší simulovat dynamické zatížení vlakovou 

soupravou. Stanovení vstupních parametrů dynamického zatížení vycházelo z terénních 

měření, která byla provedena na modelovaných lokalitách. 

 Pro potřeby numerického modelu bylo nutné zadat zdrojové veličiny rychlostí kmitání 

a příslušné převládající frekvence rychlostí kmitání projíždějící vlakové soupravy. 

V programovém systému Plaxis 2D jsou tyto veličiny zohledněny pomocí harmonických 

dynamických zatížení.  

 Tato harmonická dynamického zatížení jsou dle dynamického manuálu programu  

Plaxis 2D[13] definována násobitelem amplitudy, zatížením, frekvencí a fázovým 

posunem dle vztahu: 

 

� =  ��. ��. �� (�. � + ��), kde 

 

�� …násobitel amplitudy [-] 

�� …vstupní hodnota zatížení [kN/m2] 

� = 2��, kde f … frekvence [Hz] 

�� … fázový posun [°] 

 

Ve zhotovených modelech jsou parametry stanoveny jako: 

- �� = 10 … tato hodnota násobitele amplitudy je stanovena parametrickou studií 

- �� = −1 ��/�� … hodnota dynamického zatížení ve směru osy x 

- � = 10 �� … průměrná dominantní frekvence rychlostí kmitání (kapitola 3.3.3) 

- �� = 0   

 

Časový interval odpovídající dynamickému působení byl stanoven jako: 

� =
1

�
=

1

10
= 0,1� 

 

• Fáze 4 – Doznívání dynamického zatížení 

 Fáze 4 je fází poslední a vychází z fáze 3. Snaží se zohlednit doznívání dynamického 

účinku v horninovém masivu. V této fázi měly všechny parametry harmonického 

dynamického zatížení hodnotu nula. Časový interval byl u modelu č. 1 nastaven na 

hodnotu 0,9 s a u modelů č.2a  a č.2b na hodnotu 0,7. 
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7. VÝSLEDKY ZJEDNODUŠENÝCH NUMERICKÝCH MODEL Ů 

 Kapitola obsahuje přehled výstupních hodnot jednotlivých modelovaných situací, 

které jsou výsledkem dynamických výpočtů v programovém systému Plaxis 2D. Vzhledem 

k měřeným veličinám, které byly ověřovány terénními měřeními popsanými v první polovině 

této diplomové práce, byly výstupy matematických modelů popisovány stejnými veličinami, 

tedy rychlostmi kmitání. 

 Rychlosti kmitání matematických modelů byly ověřovány v bodech, které odpovídají 

skutečnému rozmístění měřících senzorů v lokalitách, na nichž probíhala terénní měření. 

Obrázky č. 20 – 25 zobrazují průběh rychlostí kmitání v čase. Jednotlivé křivky v obrázcích 

interpretují jednotlivé sledované body. Na vodorovné ose těchto grafů je vynášen čas [s] a na 

svislé ose rychlosti kmitání [m/s]. Barevné odlišení křivek zobrazují tabulky 9 – 11. 

 Výstupem modelu č. 1 jsou křivky nacházející se na obrázcích č. 20 a č. 21.  

Obrázek č. 20 znázorňuje průběhy rychlostí kmitání ve vodorovném směru a obrázek č. 21 ve 

směru svislém. Tabulka 9 podává přehled vzdáleností sledovaných bodů od zdroje 

dynamického zatížení a zároveň podává přehled maxim rychlostí kmitání v těchto bodech. 

 Obrázky č. 22 a č. 23 znázorňují průběhy rychlostí kmitání modelu č. 2a.  

Obrázek č. 22 zobrazuje průběhy rychlostí kmitání ve vodorovném směru a obrázek č. 23 ve 

směru svislém. Tabulka 10 podává přehled vzdáleností sledovaných bodů od zdroje 

dynamického zatížení a zároveň podává přehled maxim rychlostí kmitání v těchto bodech. 

 Posledním modelem, jehož výstupy jsou zde uvedeny je model č. 2b. Křivky 

popisující rychlosti kmitání tohoto modelu se nacházející na obrázcích č. 24 a č. 25. Obrázek 

č. 24 znázorňuje průběhy rychlostí kmitání ve vodorovném směru a obrázek č. 25 ve směru 

svislém. Tabulka 11 podává přehled vzdáleností sledovaných bodů od zdroje dynamického 

zatížení a zároveň podává přehled maxim rychlostí kmitání v těchto bodech. 
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Obrázek č. 20: Model č. 1 – rychlosti kmitání ve směru osy x 

 

 

Obrázek č. 21: Model č. 1 – rychlosti kmitání ve směru osy y 

 

Bod Vzdál.[m] vx[mm/s] vy[mm/s] 
A 0 0,04  25,00 
B 5,5 2,36 2,92 
C 8,5 1,36 2,30 
D 11,5 1,86 2,98 
E 14,5 1,66 2,38 

Tabulka 9: Model č. 1 – přehled maxim rychlostí kmitání 
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Obrázek č. 22:  Model č. 2a – rychlosti kmitání ve směru osy x 

 

 

Obrázek č. 23: Model č. 2a – rychlosti kmitání ve směru osy y 

 

Bod Vzdál.[m] vx[mm/s] vy[mm/s] 
A 0  0,04 11,00 
B 3 2,005 5,55 
C 8 1,915 1,60 
D 13 0,725 0,72 

Tabulka 10:  Model č. 2a – přehled maxim rychlostí kmitání 
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Obrázek č. 24: Model č. 2b – rychlosti kmitání ve směru osy x 

 

 

Obrázek č. 25:  Model č. 2b – rychlosti kmitání ve směru osy y 

 

Bod Vzdál.[m] vx[mm/s] vy[mm/s] 
A 0 0,04  15,00 
B 3 2,89 4,47 
C 8 0,71 1,64 
D 13 0,6 1,02 

Tabulka 11: Model č. 2b – přehled maxim rychlostí kmitání 
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8. POROVNÁNÍ VÝSLEDK Ů MODELŮ S NAMĚŘENÝMI DATY 

 Maximální hodnoty rychlostí kmitání v sledovaných vzdálenostech od dynamického 

zatížení byly zaneseny do grafů. Tyto grafy představují útlumové křivky jednotlivých 

modelových situací. Tyto útlumové křivky byly přeneseny do grafů s útlumovými křivkami 

sestavenými z hodnot rychlostí kmitání, které byly naměřeny v terénu. V těchto grafech je 

zachován souřadný systém používaný při vyhodnocování terénních měření.  

Modelové útlumové křivky byly převedeny do tohoto souřadného systému dle vztahů:  

x (modelové) = y (měřené); y (modelové) = z (měřené) 

 Graf 7 znázorňuje útlumové křivky měřených rychlostí kmitání (měření č. 1) ve 

vodorovném směru (křivky 1 – 4). Dále je do grafu zanesena modelová útlumová křivka 

(model č. 1) rychlostí kmitání ve vodorovném směru (křivka 1*) u které je vynechána 

maximální hodnota rychlosti kmitání v bodě s nulovou vzdáleností od zdroje dynamického 

zatížení. Z důvodu absence vodorovné dynamické síly v místě dynamického zatěžování se 

hodnoty rychlostí kmitání v tomto bodě blížily nule. 

 Graf 8 znázorňuje útlumové křivky měřených rychlostí kmitání (měření č. 1) ve 

svislém směru (křivky 1 – 4). Dále je do grafu zanesena modelová útlumová křivka  

(model č. 1) rychlostí kmitání ve svislém směru (křivka 1*). 

 Graf 9 znázorňuje útlumové křivky měřených rychlostí kmitání (měření č. 2) ve 

vodorovném směru (křivky 1 – 5). Dále jsou do grafu zaneseny modelové útlumové křivky 

(model č. 2a; model č. 2b) rychlostí kmitání ve vodorovném směru (křivka 2a a křivka 2b) u 

kterých jsou, ze stejného důvodu jako u grafu 7, vynechány maximální hodnoty rychlosti 

kmitání v bodě s nulovou vzdáleností od zdroje dynamického zatížení.  

 Graf 10 znázorňuje útlumové křivky měřených rychlostí kmitání (měření č. 2) ve 

svislém směru (křivky 1 – 5). Dále jsou do grafu zaneseny modelové útlumové křivky  

(model č. 2a; model č. 2b) rychlostí kmitání ve svislém směru (křivka 2a a křivka 2b). 
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Graf 7: Model č. 1 – útlumová křivka horizontálních rychlostí kmitání 

 

 

Graf 8: Model č. 1 – útlumová křivka vertikálních rychlostí kmitání 
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Graf 9: Model č. 2a; Model č.2b – útlumové křivky horizontálních rychlostí kmitání 

 

 

Graf 10: Model č. 2a; Model č.2b – útlumové křivky vertikálních rychlostí kmitání 
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9. ZÁVĚR 

 Prvním cílem této práce bylo stanovení vlivu geologické stavby na šíření seizmických 

zatížení horninovým prostředím. Provedená terénní měření ověřovala tyto vlivy na dvou 

vybraných lokalitách, jejichž geologická stavba je, dle archivní vrtné prozkoumanosti, 

odlišná. Výsledky těchto měření ověřily schopnost horninového prostředí utlumit seizmické 

zatížení do vzdáleností 14,5 m a 13 m. Předmětem vyhodnocení byly maximální hodnoty 

rychlostí kmitání ve vodorovném a svislém směru. Útlumové křivky, které byly sestaveny 

z maxim rychlostí kmitání v odlišných vzdálenostech od zdroje zatížení, ověřili schopnost 

zeminového prostředí tlumit dynamické projevy především v nejbližších vzdálenostech od 

zdroje vibrací. Tato schopnost byla ověřena ve vzdálenostech 5,5 m a 3 m od zdroje vibrací. 

Na této vzdálenosti byl měřen útlum přibližně na 10 % původní hodnoty rychlosti kmitání ve 

všech směrech. V dalších vzdálenostech již nebyl útlum tak výrazný. Z těchto výsledků lze 

usoudit, že zeminy na obou vybraných lokalitách mají podobnou schopnost tlumení 

seizmického zatížení. Domnívám se, že tento jev by mohl být způsoben především obdobnou 

skladbou železničních svršků a také fyzikálními a mechanickými vlastnostmi svrchních 

zeminových vrstev nacházejících se na zájmových lokalitách. Tyto svrchní vrstvy se sice 

lišily v popisném zatřídění, ale nebyly u nich k dispozici laboratorní zkoušky, které by 

ověřovaly jejich mechanické a fyzikální vlastnosti. Tyto mechanické a fyzikální vlastnosti, 

především Youngův modul pružnosti a objemová hmotnost, mohou mít zásadní vliv na 

schopnost prostředí přenášet seizmická zatížení. Je možné, že u svrchních vrstev nabývají 

podobných hodnot. 

 Dalším cílem práce bylo vytvoření zjednodušených numerických modelů měřených 

lokalit. K tomu byl použit programový systém Plaxis 2D. S jeho pomocí byly sestaveny 

geometrické a geologické interpretace zájmových lokalit a pomocí zátěže těchto lokalit 

harmonickou dynamickou silou bylo simulováno skutečné dynamické zatížení.  Geologická 

stavba modelů byla vytvořena odhadem na základě vrtné prozkoumanosti, fyzikální a 

mechanické vlastnosti byly zeminám přiřazeny podle směrných normových charakteristik 

zemin uvedených v normě ČSN 73 1001[11]. Většina vstupních parametrů tedy nebyla 

stanovena na základě zkoušek, ale pomocí odhadů a parametrických studií. I přes to se 

podařilo vytvořit modely, jejichž výsledky se přibližují skutečným naměřeným hodnotám. 

Útlumové křivky těchto modelů nejsou totožné křivkami, které byly vytvořeny z naměřených 

dat, ale jejich charakter je podobný. To je z mého hlediska, vzhledem k množství vstupních 

proměnných, považováno za úspěch.  
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