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Souhrn
Podpražcové podložky byly v ČR vloženy do koleje
s cílem řízeně snížit svislou tuhost kolejové jízdní
dráhy, ochránit kolejové lože před extrémním
namáháním a případně pozitivně ovlivnit rozvoj
skluzových vln v oblouku malého poloměru. Za tímto
účelem byly zřízeny tři zkušební úseky – v žst. Planá
nad Lužnicí, v úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice
a nově v žst. Ústí nad Orlicí.

Ve všech zkušebních úsecích probíhá provozní
ověřování, zaměřené na sledování vlivu
podpražcových podložek na kvalitu geometrických
parametrů koleje, na sedání koleje a na dynamické
účinky vyvozené projíždějícími kolejovými vozidly.
V technickém listu jsou popsány výsledky měření
a zkušenosti získané ve zkušebním úseku v žst. Ústí
nad Orlicí.

Oblast použití
Získané poznatky z úseků s podpražcovými
podložkami jsou zásadním podkladem pro správce
železniční infrastruktury v ČR – Správu železniční
dopravní cesty s.o. Výsledky jsou využívány při
návrhu použití podpražcových podložek v běžné
koleji i ve výhybkách a výhybkových konstrukcích.
V současné době se připravuje několik staveb
modernizace nebo rekonstrukce železničních stanic
a traťových úseků, kde se použití podpražcových
podložek předpokládá.

Metodika a postup řešení
Výpočetními analýzami a měřeními chování
výhybkových betonových pražců bylo zjištěno, že
základní příčinou pro sedání kolejového roštu jsou
nežádoucí změny v kolejovém loži. Pod konci
betonových pražců se v kolejovém loži koncentruje
napětí, které vede k přetvoření štěrkové lavičky.
Současně se mění způsob podepření pražců, které se
přesouvá ke středu pražce. Při jednostranném
zatěžování dlouhých výhybkových pražců ve více
pojížděné větvi výhybky poloha pražců tvaru sleduje
deformaci štěrkových laviček, až dojde k natočení
pražců o několik milimetrů. Nežádoucí sedání pražců

jsou spojena také s nehomogenitami ve svislé tuhosti
kolejové jízdní dráhy. Náhlé změny svislé tuhosti
kolejové jízdní dráhy se vyskytují např. na
přechodových oblastech mostů, u železničních
přejezdů, při změně sestavy železničního svršku, ať
už se dotýká kolejnic, pražců, upevnění nebo
kolejového lože. V souvislosti s výhybkami je
takovým místem přechod mezi nejdelšími
výhybkovými pražci na krátké pražce přípoje.

V roce 2014 byl zřízen zkušební úsek v žst. Ústí nad
Orlicí pro podpražcové podložky, zaměřený na
výhybky. Úsek je situován v železniční stanici na
hlavní koridorové trati (dovolená traťová třída
zatížení D4, přípustná hmotnost na nápravu 22,5 t,
provozní zatížení 29,2 až 47,5 mil. hrt.rok-1).
Podložkami jsou vybaveny dvě výhybky 1:14-760
a 1:12-500-I. Výhybky leží v hlavní koleji na
českotřebovském zhlaví a jsou pojížděny traťovou
rychlostí 120 km.h-1 v hlavním směru. Jedná se
o výhybky č. 7 (1:14-760) v koleji č. 1 a 8 (1:12-500-
I) v koleji č. 2.

Ve zkušebním úseku v žst. Ústí nad Orlicí jsou
sledovány následující parametry:

- geometrické parametry koleje (pomocí měřicího
vozu, měřicího vozíku KRAB, částečně přesné
nivelace);

- sedání koleje (pomocí přesné nivelace);
- namáhání pražcového podloží (prostřednictvím

tlakových snímačů);
- vibrace kolejového roštu pod projíždějícím

vlakem (pomocí snímačů zrychlení vibrací na
srdcovce výhybky).

Níže je popsáno hodnocení sledování kvality
geometrických parametrů koleje a sedání koleje, a to
zejména pro poslední měření v roce 2019.

Výsledky
Výšková poloha koleje je sledována metodou přesné
nivelace. Sledovány jsou výšky temen kolejnicových
pásů a výšky vybraných sloupů trakčního vedení.
V koleji č. 1 s výhybkou č. 7 je sledováno celkem 48
řezů, v koleji č. 2 s výhybkou č. 8 celkem 65 řezů.
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Vzdálenost řezů ve výhybce a v úseku
s podpražcovými podložkami je 3 m, v úseku bez
podpražcových podložek mimo výhybku 6 m. Výšky
jsou měřeny v relativní výškové soustavě.

V roce 2019 se uskutečnila tři měření výškové polohy
koleje, a to pravidelné 14. 5. 2019, před úpravou
geometrických parametrů koleje podbíjením obou
výhybek a navazujících úseků koleje 11. 10. 2019
a po podbíjení 25. 10. 2019.

Obr. 1 Celkové sedání koleje mezi dvěma podbíjeními koleje

Ukázka výsledků měření sedání koleje do stavu před
podbíjením koleje je na Obr. 1. Z obrázku je patrný
významný pozitivní vliv podpražcových podložek na
sedání koleje zejména v oblasti samotné výhybky.
Přechodová oblast za výhybkou a navazující kolej je
poznamenaná extrémní sedáním koleje vlivem
nestabilního pražcového podloží. Extrémní sedání
tohoto úseku koleje  bylo také motivací pro místního
správce pro úpravu výšky koleje podbíjením.

Současně s hodnocením sedání koleje probíhá
detailní vyhodnocení kvality geometrických
parametrů koleje z údajů, pořízených měřicím vozem
pro železniční svršek. Vyhodnocení údajů probíhá
s ročním zpožděním s ohledem na možnosti získávat
potřebná dat pro hodnocení. Ukázka vyhodnocení
podélné výšky je na Obr. 2.

Obr. 2 Vyhodnocení podélné výšky koleje měřené měřicím vozem

Závěr
Pozitivní vliv podpražcových podložek na sedání
koleje a kvalitu geometrických parametrů koleje se
podařilo v žst. Ústí nad Orlicí jednoznačně prokázat
a potvrdily se tak výsledky sledování v předchozím
zkušebním úseku v žst. Planá nad Lužnicí.

Na základě vybudovaných zkušebních úseků,
zjištěných výsledků a zkušeností budou podpražcové
podložky zavedeny u SŽDC jako standardní řešení.
V současné době se řešitelský tým podílí na přípravě
Metodického pokynu pro navrhování pražců
s podpražcovými podložkami do konstrukce kolejí,
výhybek a výhybkových konstrukcí.
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