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KVALITA KOLEJE V PRŮBĚHU ČASU

THE QUALITY OF TRACK OVER TIME

Erik Dušek0,1

Abstrakt
Článek se zabývá možnostmi zkoumání vývoje kvality koleje v průběhu času. Kvalita koleje se hod-

notí podle hodnot jednotlivých geometrických parametrů koleje. Kolej se hodnotí bud’ úsekově, nebo
lokálně. Při lokálním způsobu hodnocení se hledají potenciální problematická místa, zatímco v úseko-
vém jde o posuzování částí železniční trati, které posléze slouží k plánování údržbových prací. Podrobné
zkoumání trendu kvality koleje a následné vyhodnocování získaných dat pomáhá k ekonomickému vyu-
žívání prostředků na udržování železniční sítě. Součástí článku je i prvotní vyhodnocení dat ze zkušeb-
ního úseku.
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Abstract
The contribution is focused on possibilities of examining the track quality over time. The quality of

track is rated based on individual parameters of track geometry. The track is rated either by sections or
locally. The track rating by sections consists of researching of potential problematic spots, while the local
track rating consists of judging parts of the railway tracks which serves as a foundation for maintenance
planning. Thorough examination the track quality development and subsequent evaluation or the me-
asured data contributes to more economical use of resources for maintenance of the railway network.
The article also brings first evaluation of the measured data from the test track section.
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1 Úvod
Železniční doprava je navzdory zažitým předsudkům perspektivní způsob cestování v České repub-

lice. Svědčí o tom například počet přepravených cestujících vlaky Českých drah, který se v roce 2015
vyšplhal na 169,7 milionů [1]. Mezi hlavní faktory ovlivňující konkurenceschopnost železnice vůči ostat-
ním druhům dopravy patří cena jízdenek, pohodlí při přepravě, cestovní doba a v neposlední řadě také
množství nepravidelností v dopravě. Dobrým příkladem, jak může vypadat souboj mezi jednotlivými
druhy dopravy je trasa mezi Prahou a Brnem, dvěma největšími českými městy. Přestože je dálnice D1
téměř o 50 km kratší než železniční trat’ spojující metropole Čech a Moravy, stále více cestujících v
posledních letech volí namísto automobilové dopravy cestu vlakem. Mezi roky 2010 a 2016 se k tomuto
kroku odhodlalo již více než 800 tisíc lidí, což znamená přibližně 270 % nárůst [2]. Jedním z nejvýrazněj-
ších faktorů, které tento fenomén způsobily, je bezesporu množství nepravidelností v dopravě na trase
spojené s rekonstrukcí dálnice D1, která donutila nemalou část řidičů přehodnotit svoje priority a zvolit
spolehlivější způsob přepravy. Z toho vyplývá, že plánování oprav a údržby infrastruktury má velký vliv
na výskyt nepravidelností v železniční a silniční dopravě.

Výdaje na údržbové a obnovovací práce na železnici dosáhly v roce 2015 více než 11 miliard Kč
[3]. To z nich dělá důležitou položku v rozpočtu Správy železniční dopravní cesty, která se o železniční
sít’ v České republice stará. Aby byla železniční doprava i nadále konkurenceschopná vůči ostatním
druhům přepravy, je velmi důležité se zabývat účelným využíváním prostředků při plánování výluk, při
nichž se obnova a údržba stávající infrastruktury provádí. Správně plánovaná a prováděná údržba sice
může snížit množství nepravidelností v dopravě na minimum, nedokáže však ovlivnit další faktory ovliv-
ňující konkurenceschopnost železnice. Jedním z nich je i cestovní doba, jež úzce souvisí s maximální
rychlostí, jakou může vlak v konkrétním místě na železniční trati dosáhnout. Modernizací železniční
sítě lze maximální rychlost na některých tratích zvýšit. Můžeme tedy říct, že efektivnějším využíváním
prostředků na údržbu infrastruktury může být část peněz, která se ušetří, použita na potřebnou obnovu
železničních tratí nebo dokonce na výstavbu nových vysokorychlostních tratí, které mají ještě větší po-
tenciál v souboji mezi jednotlivými druhy dopravy.

2 Údržba a obnova
Existuje několik různých přístupů k plánování údržby železničních tratí.

Pravidelná údržba
Pravidelná údržba spočívá v rozdělení všech tratí do kategorií podle toho, jak jsou důležité a jak

hodně jsou využívané. Pro jednotlivé součásti infrastruktury se pak stanoví intervaly pro jejich údržbu či
výměnu, s ohledem na míru opotřebení a kategorii trati, na které jsou použity. V reálu však působí celá
řada faktorů, které způsobí, že konkrétní součást někde vydrží déle, zatímco jinde může degradovat
rychleji. U předem plánované údržby dochází k tomu, že některé součásti budou vyměněny dříve, než
skončí jejich životnost. To znamená, že takovýto přístup není příliš ekonomický.

Údržba podle stavu
Druhý přístup klade důraz na pravidelné kontroly stavu železniční sítě. Tyto kontroly jsou prováděny

různými typy měřících prostředků od ručního vybavení, jako je rozchodka nebo měřící vozík KRAB, až po
velké a komplikované přístroje, jimiž jsou menší měřící drezína (MD) a větší měřící vůz (MV). Měří se při
nich geometrické parametry koleje (GPK), jež indikují technický stav součástí infrastruktury. Na základě
naměřených hodnot jednotlivých GPK jsou určena problematická místa a úseky, které je třeba podle
jejich závažnosti opravit bud’ okamžitě, anebo až při příští pravidelné údržbě. Tento přístup umožňuje
efektivnější využívání prostředků na údržbu a obnovu infrastruktury. V praxi však vede k tomu, že se
opravují pouze nejzávažnější poruchy a méně významnější části železniční sítě postupně chátrají, až
nezbývá nic jiného, než je kompletně zrekonstruovat.
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Vylepšená údržba podle stavu
Tím se tedy dostáváme ke třetímu přístupu, který spočívá ve vylepšení údržby podle stavu o sta-

tistickou analýzu naměřených dat. Hlavní nevýhodou předchozího přístupu je to, že nasbíraná data se
použijí pouze jednou a nikdo nesleduje vývoj degradace tratí dlouhodobě. Databáze naměřených dat je
přitom zdrojem cenných informací a lze ji využít pro předpověd’ vývoje kvality koleje. Správci jednotlivých
tratí tak mají přehled o tom, kdy budou muset naplánovat údržbové práce a která problémová místa je
lepší raději rovnou zrekonstruovat. To logicky přispěje k účelnějšímu využívání prostředků a možná i k
příznivějšímu pracovnímu prostředí ve firmách či odděleních, které se o údržbu starají, jelikož budou mít
lepší přehled o tom, kdy o jejich služby bude zájem.

3 Kvalita koleje
Kvalita koleje se hodnotí za pomocí geometrických parametrů koleje (GPK), které se měří nejčastěji

měřícím vozem, který jede po koleji a každých 25 cm zapíše jejich hodnoty. Mezi ně patří rozchod koleje
(RK), převýšení koleje (PK), směr koleje (SK) a výška koleje (VK). Tyto parametry poskytují obraz o
tom, jak skutečný stav koleje odpovídá projektovanému. Parametry se porovnávají s mezními hladinami,
jejichž hodnoty závisí na rychlostním pásmu. Označují se mez neodkladného zásahu (Immediate Action
Limit - IAL), mez zásahu (Intervention Limit - IL) a mez sledování (Alert Limit - AL) [4].

Hodnocení se provádí dvěma způsoby, a to bud’ lokálně, nebo úsekově. Lokální přístup slouží k od-
halení lokálních defektů, kde některý z parametrů překročil svoji mezní hladinu. V úsekovém hodnocení
se kolej rozdělí na části délky 200 m [5]. Pro každou část se pomocí statistické analýzy vypočítají vý-
běrové směrodatné odchylky (VSO) jednotlivých parametrů [5], [6] a [7]. VSO příslušného parametru se
spočítá podle vztahu

y =

√√√√ 1

N − 1
·

N∑
i=1

(xi − x)2 (1)

kde

y je výběrová směrodatná odchylka příslušného parametru,
N je celkový počet vzorků měření,
xi je vzorek měření (hodnota parametru v určitém místě) a
x je průměr vzorků měření (odhad střední hodnoty).

Tyto odchylky vypovídají o tom, jak hodně jsou hodnoty parametrů rozptýlené, tj. měří se jimi „hlad-
kost“ směrového a výškového průběhu koleje a průběh rozchodu a převýšení, jenž souvisí se vzájemnou
polohou kolejnicových pásů.

Analýza vývoje kvality koleje
Výzkumníci z mnoha zemí světa používají k předpovědi vývoje kvality koleje lineární regresi metodou

nejmenších čtverců VSO jednotlivých parametrů v závislosti na čase [5], [6] a[7]. Ve skutečnosti však
vývoj kvality koleje závisí hlavně na její provozní zátěži (hmotností projetých vlaků), a proto by měly být
regresní funkce prováděny VSO v závislosti na provozní zátěži. V případě že je provozní zátěž koleje v
průběhu času konstantní, můžeme dělat regrese VSO v závislosti na čase. Tvar lineární regresní funkce
je v následujícím vztahu:

y = b1 + b2 · t (2)

kde

b1 je první parametr regresní funkce,
b2 je druhý parametr (směrnice) regresní funkce,
y je výběrová směrodatná odchylka a
t je čas (provozní zátěž).
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Rovnice regresní funkce se sestaví pro každou VSO a odpovídající hodnotu času (provozní zátěže).
Hodnoty VSO dají sloupcový vektor Y . Z druhé části rovnice se sestaví matice plánu T , v jejímž prvním
sloupci jsou všechny prvky rovny 1 a v druhém sloupci jsou hodnoty času (provozní zátěže). Odhady
parametrů regresní funkce se potom získají maticovým vztahem:

B̂ = (TT · T )−1 · TT · Y (3)

kde B̂ je sloupcový vektor odhadů parametrů regresní funkce, který lze také označit jako nejlepší ne-
stranný lineární odhad.

Směrnice udává sklon (rychlost vývoje kvality koleje) a první parametr určuje svislý posun lineární
funkce. Pomocí vztahů (2) a (3) lze získat regresní funkci, která bude mít jiný tvar pro každý parametr
na zvolené části koleje.

4 Vyhodnocení dat z měřícího úseku

Měřící úsek a provedená měření
Zkušební úsek se nachází na dvoukolejné trati celostátní dráhy č. 330 (podle jízdního řádu) z Přerova

do Břeclavi v prostoru železniční zastávky Rohatec. Trat’ová rychlost v úseku je 160 km/h, (rychlostní
pásmo 3). Délka měřícího úseku je 1000 m. Staničení trati roste směrem z Břeclavi do Přerova (Obr. 1).
Úsek leží kromě krátkého prostého kružnicového oblouku s poloměrem R = 95000 m ve směrové přímé
[8]. Osová vzdálenost kolejí je 4 m. Podélné sklony na trati v tomto místě jsou malé a většina úseku je
ve sklonové přímé. Nacházejí se zde pouze 2 lomy sklonu.

Sledovaný úsek prošel rekonstrukcí v letech 1997 až 1998. Železniční svršek tvoří kolejnice 60 E2
na betonových pražcích B91 S/1 s pružným upevněním W 14. Obě koleje jsou svařeny do bezstykové
koleje. Železniční spodek je v tomto místě poměrně členitý. Je tvořen náspem až do km 108,9, kde
přechází v zářez. Odvodnění je tvořeno oboustranným zpevněným příkopem, který se na začátku zářezu
mění na příkopový žlab UCB 0. V km 109,2 začínají na obou stranách vnější nástupiště železniční
zastávky délky 250 m [8].

Dopravní provoz na železniční trati je smíšený a provozní zátěž se pro každou kolej liší. Na koleji č. 2
se pohybuje asi o třetinu více zátěže [8]. To značí, že nákladní vlaky jezdí více naložené z Přerova do
Břeclavi, což je nejspíše spojené s vývozem za hranice.

První měření na nově zřízeném zkušebním úseku bylo na konci roku 2014, kdy také došlo k podbití
obou kolejí. Cílem prvních měření bylo změřit výšky kolejnicových pásů přesnou nivelací ještě před
zahájením údržbových prací. Intervaly mezi měřeními byly ze začátku kratší a postupně se prodlužovaly,
s ohledem na chování čerstvě podbitých kolejí, které mají tendenci sedat nejrychleji ihned po podbití. Od
pátého měření byla každá z kolejí navíc prozkoumána měřícím vozíkem KRAB, jenž umí měřit všechny
základní geometrické parametry koleje (GPK).

Vyhodnocení dat
Z naměřených GPK byly na každé 200 m části koleje spočítány výběrové směrodatné odchylky

(VSO) podle vztahu (1). 200 m části se nachází mezi sudými hektometry (km 108,6, 108,8, 109,0 atd.),
takže pro každou kolej byly stanoveny 4 hodnoty VSO pro všechny 4 parametry. Na obou kolejích byly
na každé části a každý z GPK stanoveny lineární regresní funkce podle rovnice (2). Parametry regresní
funkce byly určeny podle vztahu (3). Z výšek změřených pomocí přesné nivelace byly vypočteny poklesy
nivelet kolejnicových pásů obou kolejí. Ty poslouží k lepšímu pochopení výstupů z úsekového hodnocení
kvality koleje (analýza VSO).

Interpretace výsledků
Vzhledem k tomu, že je měřící úsek téměř přímý, odchylky směru koleje (SK) nedosahují příliš vy-

sokých hodnot a jsou v průběhu času přibližně konstantní. Hodnoty odchylek rozchodu koleje (RK) jsou
taky nízké a po změně hodnot mezi prvním a druhým měřením jsou rovněž konstantní. Princip metody
a chování kvality koleje tedy bude lépe vidět na zbývajících dvou parametrech, kterými jsou převýšení
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koleje (PK) a výška koleje (VK). Grafy výběrových směrodatných odchylek v závislosti na čase s regres-
ními funkcemi byly vytvořeny pro více zatíženou kolej č. 2.

Na (Obr. 2) můžeme vidět, že VSO převýšení koleje v průběhu času postupně stoupají, což přímo
souvisí s tím, jak po koleji jezdí vlaky. Dále je také zřejmé, že se kvalita jednotlivých částí koleje zhoršuje
odlišnou rychlostí. Tento efekt dokládají i hodnoty směrnic regresních funkcí, které jsou v posledních
dvou úsecích znatelně vyšší než u prvních dvou. VSO převýšení koleje v těchto úsecích překračují
mezní hladinu pro okamžitý zásah (IAL) rychlostního pásma 3. Ve dvou úsecích byly regresní přímky
proloženy pouze posledními třemi body, aby nebyl jejich tvar zkreslen VSO z prvního měření, které
se vymykají společnému trendu. Tento jev lze vysvětlit rychlým sedáním, které probíhá po podbití a je
způsobené tím, jak se načechraná zrna kameniva kolejového lože hledají stabilní polohu.

VSO výšky koleje jsou výrazně nižší než VSO převýšení koleje, což můžeme vidět na (Obr. 3).
Směrnice regresní funkce s nejvyšší hodnotou odpovídá nižším hodnotám směrnic regresních funkcí
v grafu VSO převýšení koleje (Obr. 2). Zajímavé je, že VSO z prvního měření byly natolik odlišné od
zbytku, že nebyly proloženy regresní přímkou v žádném z úseků. Podobně jako u převýšení, nejvyšší
hodnotu směrnice regresní funkce lze najít v předposledním úseku.

Abychom lépe pochopili, co se v jednotlivých místech měřícího úseku děje, podíváme se ted’ na
relativní poklesy nivelety levého kolejnicového pásu koleje č. 2 na (Obr. 4). Relativní svislé poklesy jsou
vztažené k výškám z druhého měření (vyznačeno červeně), které bylo provedeno krátce po podbití
koleje. Poklesy z prvního měření (vyznačeno černě) byly změřeny ještě před podbitím, takže dosahují
mnohem větších hodnot než poklesy z ostatních měření. V legendě v pravé části grafu je vyznačeno
číslo měření a datum, kdy proběhlo (ve formátu rok·měsíc·den). V grafu si lze všimnout, že se podbitá
kolej postupně vrací do své původní polohy. Dále je vidět, že rychlost klesání byla ze začátku rychlejší, s
tím jak první měření probíhaly v týdenních rozestupech, a potom se zpomalila, kvůli čemuž další měření
byly prováděny v rozestupech několika měsíců. Velké poklesy v místě příčných řezů v druhé polovině
zkušebního úseku vysvětlují vyšší rychlost zhoršování kvality koleje v posledních dvou částech koleje
č. 2, které jsme mohli vidět v grafu VSO převýšení koleje na (Obr. 2).

5 Závěr
Model pro předpověd’ vývoje kvality koleje má hned několik potenciálních využití. V první řadě je

základním nástrojem efektivní údržby, jak bylo již popsáno výše. Dále je s jeho pomocí možné hledat
poruchy v podloží železniční trati nebo v konstrukci železničního spodku, které se projevují krátkými
cykly mezi opravami GPK. Zkušenosti s chováním různých druhů podloží nebo konstrukcí železničního
spodku mohou být využity při výběru nejvhodnějšího druhu konstrukce železničního spodku. Model také
může poskytovat podklady k hodnocení práce jednotlivých stavebních strojů nebo firem, které na údržbě
nebo obnově infrastruktury pracují.
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Obrázky

Obr. 1 Schéma situace zkušebního úseku v Rohatci
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Obr. 2 Graf výběr. směrodat. odchylek převýšení koleje č. 2

Obr. 3 Graf výběr. směrodat. odchylek výšky koleje č. 2
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Obr. 4 Graf relativních poklesů nivelety levého pásu koleje č. 2


