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Souhrn
V dílčím cíli „Identifikace rozhodujících aspektů
ovlivňujících náklady, identifikace technických
problémů a jejich možných příčin“ došlo v dílčích
tématech pracovního balíčku WP2 k určení těchto
aspektů
vyhodnocením
databází
správců
infrastruktury a zhotovitelů, místními prohlídkami či
diskusí na jednáních pracovního balíčku. Dále byly
určeny vhodné úseky pro následný monitoring.

Oblast použití
Využití nových poznatků z dílčího cíle bude
zejména v následujících etapách řešení projektu,
které na dosažené výstupy navazují. Poznatky jsou
přímo použitelné pro manažerskou činnost správců
kolejové infrastruktury – rozhodovací proces
v rámci investiční a údržbové činnosti.
Výsledkem z hlediska managementu stavební
činnosti a údržbových prací je doporučení
prosazovat systémovou realizaci údržby a opravy
infrastruktury podle harmonogramu předem
nastaveného s ohledem na bezpečnost provozu
(přednostně řešit závadná místa, odstraňování
nehodových lokalit, opravy havarijních úseků a
mostů), vytvořit ucelenou koncepci a filozofii
údržby infrastruktury a dalšími následnými kroky
tuto koncepci realizovat.

V oblasti železničního svršku byly určeny měřičské
profily pro sledování změn základních kvalitativních
parametrů kameniva kolejového lože a příprava
matematického modelu kolejového lože a analýza
metodik stanovení statické tuhosti podložek pod
patu kolejnice. Dále došlo k místní prohlídce
tramvajových tratí ve správě Dopravního podniku
města Brna (DPMB) a analýze údajů sledování
mikrogeometrie kolejnic ve správě SŽDC systémem
CMS (modul pro měření mikrogeometrie pojížděné
plochy kolejnic) a k analýze vybraných definičních
úseků z poskytnutých podkladů.

Výsledky
Provedená analýza systému sběru, uchování
a využívání dat o železničním spodku u SŽDC
umožnila zjistit, jaké klíčové parametry jsou
sledovány zejména v souvislosti s únosností
a skladbou železničního spodku, ale též v oblasti
diagnostiky a evidence závad. Z celkového přehledu
informací o železničním spodku lze zjistit řadu
cenných informací, např. míru zastoupení tratí
s nedostatečnou únosností pláně tělesa železničního
spodku.

Metodika a postup řešení
Byla provedena analýza dostupných databází
(pasportní evidence železničního svršku a pasportní
evidence železničním spodku) u hlavního správce
železniční infrastruktury v ČR – Správy železniční
dopravní cesty, s.o. (SŽDC) a k tomu byla
zpracována analýza systému sběru, uchovávání
a využívání dat. Pro oblast železničního spodku byly
hledány aspekty, které souvisejí s častými
technickými problémy a které ovlivňují náklady na
údržbu, opravy a rekonstrukce železničních tratí.

Obr. 1 Vážná porucha funkce železničního spodku,
projevující se zbláceným kolejovým ložem

Pro oblast železničního svršku byla provedena
analýza problematiky namáhání kolejového lože
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a změny parametrů kameniva kolejového lože,
navrhování železničních pražců a stanovení tuhosti
podložek pod patu kolejnice. Uspořádání zkoušky
pro stanovení statické tuhosti podložek pod patu
kolejnice dle OTP a ČSN EN vykazují odlišnosti,
které mohou mít na dosahované parametry
zkoušených vzorků vliv. Byl proveden souhrn
informací vztahující se k výskytu skluzových vln
a vlnkovitosti v sítích tratí dvou správců kolejové
infrastruktury – SŽDC a DPMB. Při hodnocení
vertikální mikrogeometrie pojížděné plochy
kolejnice u tratí ve správě SŽDC bylo nalezeno
celkem 14 mezistaničních definičních úseků a 24
staničních definičních úseků, u nichž byla zásadně
překročena limitní hodnota směrodatné odchylky
vertikální mikrogeometrie pojížděné plochy
kolejnice. Velká část těchto definičních úseků se
přitom nachází na tranzitních koridorech
a koridorech TEN-T.

Obr. 2 Vyhodnocení výskytu skluzových vln v tratích ČR
ve správě SŽDC

Kontrolní činností ze strany DT – Výhybkárny
a strojírny, a.s. (DT), a v rámci reklamačních jednání
byl zjištěn současný stav provádění údržby výhybek,
zejména pak provádění základního a opravného
broušení. Během měsíce března až září 2013 bylo
prohlédnuto téměř 600 ks výhybek v záruční době,
většinou ve II. – V. zátěžovém řádu koleje a na
třetím a čtvrtém železničním koridoru. Poznatkem
DT z prováděných kontrol je, že existují velké
rozdíly v provádění základního a opravného
broušení. Sledování a měření provozního opotřebení
srdcovek umožňuje definovat vlivy, které jsou
významné pro hodnocení životnosti návarů, resp.
životnosti srdcovky. Jedná se především o vlivy,
které působí obecně na železniční svršek, tj. velikost
zátěže, rychlost a způsob pojíždění srdcovky,
opotřebení kol železničních vozidel, stav podloží
apod. DT doporučuje jako informativní měřidlo
instalovat vlastní měřič projeté zátěže TON1.

polymeru. Uvedené materiály nemají přesnou
předpisovou základnu a nejsou v podmínkách ČR
testovány in-situ. V oblasti použití pokročilých
recyklačních technologií mají velký potenciál
technologie mikromletí a dále technologie zaměřené
na minimalizaci vstupních energetických toků.

Závěr
Jako rozhodující aspekty ovlivňující náklady
u kolejové jízdní dráhy byly identifikovány:
• kvalita provedení geotechnického průzkumu
tělesa železničního spodku, podcenění rizikových
faktorů, kvalita návrhu konstrukce železničního
spodku, kvalita stavebních prací a dodaných
materiálů;
• změna režimu podzemních vod v kritickém místě
konstrukce drážního spodku vlivem nevhodného
zásahu;
• vznik dynamických účinků vlivem vad pojížděné
plochy kolejnice, vlivem změn podepření pražců
v kolejovém loži, změnami tuhosti jízdní dráhy
v přechodových oblastech mostů a výhybek
a výhybkových konstrukcí, rychlé zhoršování
kvality geometrických parametrů koleje šířením
vibrací a hluku do okolí dráhy;
• absence propracovaného systému plánování
údržbových prací, nevhodné nebo nedostatečné
sledování údajů týkajících se prováděné údržby;
• absence monitorovacích systémů poskytujících
on-line informace o působícím provozním
zatížení a o technickém stavu infrastruktury;
• současný systém zadávání staveb nezohledňující
celkové náklady životního cyklu;
• kvalita technických předpisů a norem pro návrh
drážního spodku a svršku.
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V oblasti použití recyklovaných materiálů mají
velký potenciál drcené betonové pražce, recyklované
asfaltové směsi, drcené automobilové pneumatiky
a kompozitní materiály na bázi recyklovaného
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