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Souhrn 

V rámci aktivit projektu CESTI probíhá od roku 
2013 monitoring a průběžné vyhodnocování 
zkušebních úseků s podpražcovými podložkami 
(USP), které jsou situovány v žst. Planá nad Lužnicí 
a v úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice (viz Obr. 1). 
Zkušební úseky byly založeny na konci roku 2007 a 
od roku 2008 jsou průběžně sledovány. 

Zkušební úsek v žst. Planá nad Lužnicí byl 
vybudován pro podpražcové podložky ve výhybce. 
Do monitorovaného úseku je pro porovnání vlivu 
USP zahrnuta také sousední výhybka bez USP.  

Ve zkušebním úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice 
se nachází oblouk malého poloměru (R = 288 m). 
Podpražcové podložky jsou zde navrženy s cílem 
zpomalit rozvoj skluzových vln, které se v tomto 
úseku projevují ve velké míře.  

 
Obr. 1 Zkušební úsek s USP Havlíčkův Brod – 

Okrouhlice. 

Oblast použití 

Podpražcové podložky (USP), jako nové prvky 
v konstrukci koleje na tratích v ČR, podléhají 
provoznímu ověřování. Na základě provozního 
ověření jejich vlivu bude rozhodnuto o jejich použití 
na tratích ve správě SŽDC a stanoveny podmínky 
jejich použití.  

Metodika a postup řešení 

V rámci projektu CESTI jsou ve zkušebních úsecích 
sledovány následující parametry: 
• sedání koleje (přesná nivelace), 

• zborcení koleje (přesná nivelace), 
• geometrické parametry koleje (měřicí vůz). 

Přesnou nivelací jsou měřeny výšky kolejnicových 
pásů v řezech po 6 m, ve výhybkách po 3 m. Dále 
jsou nivelovány zajišťovací značky po délce 
sledovaného úseku koleje. Nivelace je řešena jako 
uzavřený polygonový pořad s výchozím bodem na 
zajišťovací značce na sloupu trakčního vedení. 
Z naměřených výšek je dopočítáváno zborcení 
koleje na délkách základny 6 m, 12 m, 18 m a ve 
výhybkách ještě 3 m. 

Geometrické parametry koleje (GPK) jsou 
hodnoceny z dat z měřicího vozu, který ve 
sledovaných úsecích provádí měření 3x do roka. 
Sledovány jsou parametry směru koleje, podélné 
výšky, zborcení a převýšení koleje.  

V roce 2015 proběhla následující měření: 
• přesná nivelace (Planá n. L.): 2. 10. 2015, 
• přesná nivelace (H. Brod – Okr.): 2. 10. 2015, 
• měřicí vůz (Planá n. L.): 25. 3. 2015, 6. 8. 2015, 
• měřicí vůz (H. Brod – Okr.): 15. 4. 2015, 27. 5. 

2015. 

Provedená měření byla zpracována a porovnána 
s daty z předchozích let. Následně bylo provedeno 
průběžně zhodnocení vlivu USP na kvalitu koleje. 

Výsledky 

Z naměřených dat byly učiněny následující závěry: 

Zkušební úsek žst. Planá nad Lužnicí 
• Největší sedání vykazují výhybky a úsek bez 

USP před výhybkou č. 7, viz Obr. 2. 
• Nejmenší sedání je v úseku s USP mezi 

výhybkami (oproti předchozímu měření 
v 11/2013 bylo průměrné sedání 0,2 mm). 

• Rychlost sedání úseku s USP mezi výhybkami 
se oproti ostatním sledovaným úsekům výrazně 
snížila. 

• Zborcení koleje je menší v úseku s USP (včetně 
výhybky č. 8), viz Obr. 3. 

• V úseku s USP mezi výhybkami byly naměřené 
také menší odchylky u sledovaných parametrů 
GPK, což potvrzuje lepší kvalitu jízdní dráhy. 
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Obr. 2 Zborcení koleje ve zkušebním úseku v žst. Planá 

nad Lužnicí. 

 
Obr. 3 Zborcení koleje ve zkušebním úseku v žst. Planá 

nad Lužnicí. 

Ve zkušebním úseku v žst. Planá nad Lužnicí se 
projevuje vliv USP (především v úseku v běžné 
koleji, mimo výhybku), a to pozitivně. 

Zkušební úsek Havlíčkův Brod – Okrouhlice 
• Kolej s USP vykazuje větší sedání než 

navazující úseky bez USP. 
• Největší sedání vykazují přechodové oblasti 

mostů (od posledního podbití, tj. po zhruba 7 
letech, až 20 mm), viz Obr. 4. 

 
Obr. 4 Sedání koleje ve zkušebním úseku s USP Havlíčkův 

Brod – Okrouhlice. 

 
• Sedání vůči předchozímu měření (11/2013) je 

v celém sledovaném úseku poměrně vyrovnané 
(průměrné sedání činí 1,5 mm). 

• Zborcení koleje oproti předchozímu měření 
nezaznamenalo výrazné změny. 

• Mnohonásobně vyšší odchylky (až 4x) ve 
sledovaných GPK vykazuje oblast mostních 
konstrukcí, kde se jako problematické jeví 
přechodové oblasti. 

• Odchylky GPK úseků bez USP a s USP (mimo 
přechodovou oblast mostů) jsou srovnatelné; 
mírné zvýšení odchylek lze sledovat na konci 
úseku, kde byla provedena sanace železničního 
spodku, viz Obr. 5. 

• Pozitivní vliv podpražcových podložek na GPK 
se v tomto úseku v porovnání s navazující kolejí 
významně neprojevuje. 

 

Obr. 5 Odchylky ve směru pravého kolejnicového pásu 

naměřené měřicím vozem ve zkušebním úseku s USP 

Havlíčkův Brod – Okrouhlice. 

Závěr 

V následujících letech se předpokládá pokračování 
s monitoringem obou zkušebních úseků. Rozsah 
sledování bude upraven dle možností projektu a 
požadavků SŽDC. 
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