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Souhrn 

Skluzové vlny a vlnkovitost patří mezi vlnovité 
deformace pojížděné plochy hlavy kolejnice. Obě 
tyto periodické vady jsou příčinou mnoha negativních 
vlivů působících nejen na obyvatele žijící v blízkosti 
tratí, ale i na trať samotnou a vozidla po ní se 
pohybující. Jedná se především o vibrace a hluk, 
které jsou dále původci např. povolených 
upevňovadel, rozpadu geometrických parametrů 
koleje, zvýšené hlukové zátěže, vibrací přenášených 
do vozidel, apod. I když jsou výše uvedené  vlivy 
nežádoucí na jakýchkoliv úsecích tratí, významněji 
vnímány jsou především v zastavěných oblastech 
nebo v blízkosti staveb. 

 
Obr. 1 Vlnovité deformace na tramvajové trati 

 

Oblast použití 

Výstupem je metodika sledování vlnovitých 
deformací pojížděné plochy hlavy kolejnice. Kromě 
definování postupu samotných měření skluzových 
vln a vlnkovitosti metodika definuje další parametry 
a jevy, které je nutné sledovat pro stanovení míry 
vlivu jednotlivých působitelů a pro vyhodnocení 
rozvoje vad, jež v budoucnu umožní ovlivnit rychlost 
rozvoje vlnovitých vad.  

Metodika a postup řešení 

V roce 2018 pokračovaly monitorovací aktivity na 
dlouhodobě sledovaných úsecích. V rámci 
železničních tratí se jednalo především o trať Brno – 
Česká Třebová v úseku Brno-Maloměřice – Adamov 
charakteristický oblouky menších poloměrů a známý 
svými vlnovitými deformacemi, jenž při jízdě vlakem 
bezpečně poznává i laická veřejnost. Měřeny byly 
nejenom samotné vlnovité deformace, ale 
v návaznosti na měření v předchozích letech i hluk 
a vibrace. 

 
Obr. 2 Záznam z měření vibrací u Babic nad Svitavou 

(zaznamenanou soupravou je Interpanter) 
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Tato měření probíhají od výměny kolejnic, čímž 
umožňují sledovat rozvoj a vývoj jednotlivých 
zájmových parametrů od tzv. bezvadného stavu. 
V rámci příprav metodiky se uskutečnila další měřící 
kampaň i na několika úsecích tramvajové sítě. 

Následně pokračovaly samotné práce na tvorbě 
certifikované metodiky. 

Výsledky 

V rámci monitoringu vybraných míst na tramvajové 
trati byla uskutečněna 3. měřící kampaň. Již samotná 
vizuální prohlídka v rámci každé kampaně ukázala 
výrazné zlepšení konstrukce trati a odstranění 
problémových míst (např. obroušené kamenivo, 
výměna kolejnic). Přesto, aplikací přesně 
definovaných postupů měření, je na mnoha 
sledovaných místech možno pozorovat rychlý nárůst 
vlnkovitosti (ve všech sledovaných vlnových 
pásmech), na některých místech došlo dokonce 
opravnými pracemi ke zhoršení v porovnání 
s předchozím stavem. Obecně lze na sledovaných 
úsecích konstatovat, že s přihlédnutím k provozu 
činnosti spojené s výměnami kolejnic, případně 
s opravou mikrogeometrie hlavy kolejnice mají 
přibližně dvouletý efekt. 
 

Tab. 1 Vývoj vlnkovitosti ve sledovaném úseku tramvajové 
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2016 60.918 60.244 0 0 

2017 37.395 40.869 8.723 0 

2018 54.866 53.847 5.349 0 

 

Hlavním výstupem činností spojených sledováním 
vlnovitých deformací je certifikovaná metodika 
s názvem „Měření skluzových vln na železničních 
a tramvajových tratích“. Již dle názvu je patrno, že se 
metodiky zaměřuje především na skluzové vlny a to 
např. výběrem lokalit a některých parametrů. 
Nicméně postupy samotného monitoringu a měření 
uvedených v metodice umožňují její využití i pro 
další periodické vlnovité vady uvedením limitních 
hodnot příslušných veličin i pro další vady. Na rozdíl 
od metodik sledování vad správci tratí, kdy se 
změnou měřící aparatury jsou dále sledovány 
a vyhodnocovány pouze některé parametry, metodika 
pracuje i se staršími postupy. Tímto umožňuje 

porovnání dat ze starších měření s daty nově 
získanými.  

 

Obr. 3 Snímače zrychlení při měření vibrací u Babic 

nad Svitavou 

Uvedením postupů měření, definováním sledovaných 
parametrů, možností vyhodnocením vícera 
vlnovitých vad a možností uplatnění jak 
na železničních, tak i tramvajových tratí se metodika 
stává universálním nástrojem pro identifikaci 
parametrů tratě a jejichž případnou konfigurací bude 
v budoucnu možné ovlivnit rychlost rozvoje 
vlnovitých deformací. 

Závěr 

Vytvořením metodiky pro sledování skluzových vln 
a vlnkovitosti byly definovány univerzální 
a vzájemně porovnatelné parametry nutné pro 
monitoring jednotlivých úseků drážní infrastruktury. 
V návaznosti na metodiku se v následujícím roce 
předpokládá tvorba příslušného softwaru pro 
vyhodnocení vlnovitých vad, který zjednoduší 
a urychlí zpracování a vyhodnocení dat z měření.  
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