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Souhrn
Každé zařízení, které je používáno či provozováno
se postupem času v závislosti na intenzitě používání
opotřebovává, jeho technický stav se zhoršuje. To se
týká i železničních tratí, tedy technický stav tratí se
po provedené stavbě či opravě provozem zhoršuje a
pro udržení provozuschopnosti je potřeba na ní pro-
vádět údržbu.

Vzhledem ke zkušenostem starších pracovníků se
zdá, že systém cyklických oprav měl výhody zejmé-
na v oblasti plánování a zajišťování finančních pro-
středků, ale také z hlediska kapacitních možností.
Proto se ozývají hlasy, které říkají, že by nebylo
špatné nějaký cyklický způsob údržby opět nastavit.

Jako vhodnější k plánování oprav se zdá využití
znalostí o technickém stavu tratí, který je k di-
spozici díky pravidelným legislativou stanoveným
měřením. Vzhledem k opakovaným měřením se dá
sledovat postupně se snižující kvalita geometrie
koleje a na základě těchto objektivních parametrů
plánovat opravy. I tento systém je pružný, protože se
změnou provezené zátěže se bude změna kvality
tratě zpomalovat nebo zrychlovat. Výhodou ale je,
že mimo množství provezené zátěže do rozhodování
vstoupí i vnější parametry (např. kvalita železniční-
ho spodku, mráz, množství srážek…), které se sice
špatně určují, ale na kvalitě tratě se projeví.

Oblast použití
Z vývoje kvality geometrie koleje je možné zjišťovat
účinnost podbíjení, a to z rozdílu hodnot směrodatné
odchylky (SDO) výšky koleje před a po podbití,
z rychlosti změny SDO a z délky údržbového cyklu.
Analýza rychlosti zhoršování kvality a délky údrž-
bových cyklů by také mohla sloužit k hodnocení
použité konstrukce pražcového podloží při rekon-
strukci.

Naměřená data z měřicího vozu (MV), která jsou
aktuálně k dispozici a dlouhodobě archivovaná, jsou
použitelná pro sestavení systému plánování oprav.
Na základě těchto naměřených dat se již v součas-
nosti stanovují známky kvality a známky podbíjení,

jejichž využití se přímo nabízí. Z hodnot těchto pa-
rametrů se dají sledovat dlouhodobé trendy a na
extrapolacích těchto trendů se ukazuje čas, ve kte-
rém je potřeba provést opravu.

V průběhu práce ale vyvstaly otázky, které nejsou
ještě zcela vyřešeny.

Metodika a postup řešení
Hlavním impulzem byly pro výzkumníky výsledky
zpracování dat z MV získané od pracovníků Tech-
nické ústředny dopravní cesty. Data pocházejí
z dvoukolejné železniční trati č. 316A Nedakonice –
Břeclav. Data byla zpracována v programu MAT-
LAB, pomocí něhož byly z naměřených GPK vypo-
čítány SDO. Pro účely jednoduššího prohlížení vel-
kého množství dat byly vytvořeny aplikace, s jejichž
pomocí byly vytvořeny grafy časových průběhů
SDO GPK. V grafech jsou také vyznačeny termíny,
kdy docházelo k podbití koleje, na základě informací
od místního správce trati.

Následně byla pro SDO v závislosti na čase měření
provedena lineární regrese metodou nejmenších
čtverců. Směrnice křivek vyjadřující rychlost zhor-
šování kvality daného parametru byly podrobeny
další analýze.

Podobně jako data z MV byla zpracována a vyhod-
nocena i data z měřicího vozíku KRAB ze stejné
1 km dlouhé části mezistaničního úseku v blízkosti
železniční zastávky Rohatec. SDO parametrů z MV
a měřicího vozíku KRAB byly vyneseny do pře-
hledných grafů, jejichž ukázka je na Obr. 2.

Během analýzy lineární regrese SDO GPK vznikla
myšlenka ověřit, jak velký vliv na získaná data
z MV má roční období, ve kterém došlo k jejich
změření. Pro účely prověření tohoto faktoru byly
vytvořeny grafy s regresními funkcemi ze všech
naměřených dat a dalšími, které procházejí pouze
z dat z vybraných ročních období.

Výsledky
Vzhledem k tomu, že úsek trati mezi železničními
stanicemi Hodonín a Rohatec je prakticky celý ve
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směrové přímé linii, nebylo překvapením, že SDO
SK nedosahují vysokých hodnot a v průběhu času se
ani příliš nemění. Podobně se choval i parametr RK,
který vzhledem ke stáří železničního svršku (asi 20
let) kolísá bez ohledu na prováděná podbití. Pozitiv-
ní vliv na RK má pravděpodobně také to, že zde
nedochází k velkému bočnímu ojetí kolejnic vlivem
projíždění vlaků směrovými oblouky.

Obr. 1 Ukázka časového průběhu SDO GPK z MV

SDO VK podle předpokladů reaguje na prováděná
podbití koleje, a to poklesem své hodnoty. V rámci
jednotlivých údržbových cyklů hodnoty SDO po-
stupně stoupají. Přibližně v polovině úseků se však
VK chová podobně jako SK a RK. Průběh SDO PK
dosahuje vysokých hodnot, protože nebyla provede-
na filtrace do relevantního vlnového pásma D1 (vlny
délky 3 – 25 m).

Ze srovnání časových průběhů SDO jednotlivých
parametrů z měřicího vozíku KRAB a MV vyplynu-
lo, že průběh směru a výšky kolejnicových pásů je
poměrně podobný, zatímco hodnoty rozchodu a
převýšení koleje jsou znatelně nižší.

Ukázka srovnání vyhodnocených dat z úseku koleje
č. 2 z různých měřicích zařízení je na Obr. 2. Vzhle-
dem k tomu, že měřicí vozík KRAB umí poskytnout
pouze SK a VK v pásmu D1, byla pro srovnání pou-
žita data z MV ve stejném vlnovém pásmu, ačkoliv
by se podle rychlostního pásma (rychlost 160 km/h)
zkoumané železniční trati mělo použít vlnové pásmo
D2 (25 – 70 m).

Obr. 2 Ukázka srovnání průběhu SDO z KRABa a MV

Vynechání SDO z měření v některých ročních obdo-
bích mělo u většiny úseků za následek změnu sklonu
regresní přímky. V řadě úseků však přetrvávají po-
měrně velké odchylky mezi hodnotami z jednotli-
vých měření. Vynechávání některých hodnot navíc
vede k tomu, že u některých podbíjecích cyklů není
k dispozici dostatek hodnot k provedení lineární
regrese.

Závěr
Vyhodnocení dat z mezistaničního úseku železniční
trati mezi Hodonínem a Rohatcem přineslo nejen
mnoho zajímavých poznatků, ale i značné množství
důležitých otázek. Ukázalo se, že reálný vývoj kvali-
ty geometrie koleje v čase může být odlišný od teo-
retických předpokladů. Dále bude nutné prohloubit
znalosti o fungování měřicích systémů na měřicím
voze pro železniční svršek a způsobu zpracování dat,
které s jeho pomocí získáváme. Neméně důležité je
hledání optimálního matematického aparátu, který
lépe vystihuje vývoj geometrie koleje v čase.
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