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Souhrn 

Vývoj geometrických parametrů koleje (GPK) se na 
naší železniční síti sice dlouhodobě zjišťuje, ale 
v podstatě se nevyužívá pro plánování údržbových 
prací. Tyto práce jsou realizovány podle aktuálních 
potřeb zjištěných podle naměřených odchylek 
lokálních závad koleje. Pokud tyto odchylky 
přesáhnou stanovené meze, musí se kolej opravit, 
a to v krátkém časovém horizontu. 

Pro výpočty vývoje GPK byla využita data z jiného 
zkušebního úseku. Byly spočítány směrodatné 
odchylky (SDO) pro jednotlivé sledované 
parametry. Tyto SDO byly zpracovány do grafů a na 
jejich postupných změnách byly provedeny regrese, 
které měly ukázat směrnice vývoje. Při zpracování 
se však ukázalo, že na složitější regrese není datová 
řada dostatečně dlouhá a tak byla použita jen 
lineární regrese. Stejně tak se ukázalo, že vliv na 
vyhodnocení má také množství dat pro výpočet SDO 
a tedy délka sledovaného úseku. 

První pokusy s různými délkami sledovaného úseku 
již byly podniknuty. Na podrobnější výsledky je 
žádoucí se podívat až v souvislosti s delší datovou 
řadou. 

Oblast použití 

Výsledky řešeného úkolu jsou především 
v možnostech plánování údržby železničních tratí, 
případně tratí tramvajových. V současné době řešený 
úkol přispěje především k efektivnímu využití 
finančních prostředků určených na údržbu. 

Metodika a postup řešení 

Data, použitá pro ověřovací výpočty, byla získána 
z měřícího úseku Hodonín – Rohatec. Zkušební úsek 
je na dvoukolejné železniční koridorové trati č. 330 
mezi Břeclaví a Přerovem. Délka měřícího úseku 
byla 1000 m. Měřící úsek začíná v km 108,5 a končí 
v km 109,5. Traťová rychlost je 160 km/h. 

Většina úseku leží ve směrové a sklonové přímé, je 
zde jen jeden krátký směrový oblouk s poloměrem 
95000 m. 

Sledovaný úsek prošel rekonstrukcí v letech 1997 až 
1998. Nicméně data jsou z let 2014 – 2018.  

V rámci hodnocení kvality GPK byly z naměřených 
hodnot směru koleje (SK), rozchodu koleje (RK), 
převýšení koleje (PK) a výšky koleje (VK) 
vypočítány SDO za použití následující rovnice: 

 

kde s je SDO hodnoceného parametru, 

N je počet hodnot parametru, 

xi je hodnota parametru (odpovídající odchylce od 
střední hodnoty). [1] 

SDO jednotlivých parametrů byly vypočítány pro 
obě koleje na 200 metrů dlouhých úsecích.  

Vývoj kvality GPK byl vyhodnocován za pomocí 
lineární regrese, kdy se hodnoty SDO proloží 
přímkou s minimálním součtem čtverců odchylek. 
Vzhledem k nedostatku dat o provozním zatížení na 
trati, byly regrese tvořeny pouze v závislosti na čase. 

Výsledky 

SDO směru koleje byla v prvních dvou letech po 
poslední opravě přibližně konstantní a v posledních 
dvou měřeních se začala zhoršovat. SDO rozchodu 
koleje v průběhu času mírně kolísá v řádu desetin 
milimetru. SDO převýšení koleje dosahuje výrazně 
vyšších hodnot než u ostatních parametrů a kolísá 
mezi 0 až 5 mm. SDO převýšení se strmě zhoršila 
v prvním roce měření, poté se vrátila ve většině 
úseků téměř na původní hodnoty a poté se zase 
začala zhoršovat. SDO výšky koleje se v průběhu 
času pozvolna zhoršuje.  

SDO rostou rychleji v koleji č. 2 s vyšší provozní 
zátěží. 

Pro ukázku byl vybrán vývoj SDO výšky koleje č. 2, 
kde jsou jednotlivé úseky znázorněny různými 
barvami. Vzhledem k podobnému vývoji ve všech 
sledovaných úsecích je tento typ grafu dostatečný. 
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Obr. 1 SDO výšky koleje v koleji č.2 

Při rozboru vývoje převýšení koleje (na obrázku 2 v 
koleji č. 2) se ukázalo, že ne všechny parametry se 
chovají podobně a tak pro některé byly použity 3D 
grafy.  

 
Obr.  2 SDO převýšení koleje v koleji č. 2 (200m úseky) 

 

Obr.  3 SDO převýšení koleje v koleji č. 2 (50m úseky) 

Vzhledem k experimentům s délkami sledovaných 
úseků se pak 2D graf stal naprosto nepřehledným. 
Na obrázku 3 je ukázka převýšení koleje v koleji č. 2 
(stejně jako na obrázku 2), ale při sledování 50 
metrů dlouhých úseků. Z obrázku je patrné, že 

zkrácení úseků pomáhá zpřesnit lokalizaci 
problémových úseků, na druhou stranu je potřeba 
uvažovat o tom, jak krátké úseky je efektivní 
opravovat. 

S délkou sledovaných úseků také souvisí nastavení 
limitních hodnot, pro které se tedy sleduje čas, kdy 
budou dosaženy. 

Závěr 

V uplynulém období se podařilo na poměrně malém 
objemu dat nastínit směr vyhodnocování dat. 
Vhledem k malému objemu dat a především ke 
krátké časové řadě byla použita pouze lineární 
regrese, přičemž předpoklad je, že vývoj kvality 
GPK není lineární. Bude tedy potřeba prodloužit 
řadu dat a na ní provést další experimenty. 
Z předchozí práce je ale zřejmé, že je potřeba nejen 
prodlužování datové řady. Zatím zůstává nejasná 
délka úseku, na kterém se hodnocení provádí. 
Nepříjemné je standardní nastavení především na 
hranicích traťových úseků a na krátkých staničních 
kolejích. Na rozdíl od lokálních závad také nejsou 
striktně stanoveny limitní hodnoty, které sledované 
parametry nemají, resp. nesmějí přesáhnout.  
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