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Abstrakt 

Programy pro kreslení příčných řezů železniční trati mají za úkol 
snížit množství repetitivní práce, při níž hrozí vznik zbytečných chyb. 
Jejich výhodou je možnost opakovaného kreslení příčných řezů a ná-
sledná optimalizace návrhu trati. Při tvorbě těchto programů je důležité 
podrobně prozkoumat všechny možnosti, které mohou při kreslení řezů 
nastat. Zároveň s tím vyvstává řada otázek např., jak řešit některé pří-
pady, které v předpisech mají buď nepřesné, nevhodné řešení, nebo se 
v něm vůbec neřeší. 
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Programming of the railway track cross-section design 

Abstract 

The main purpose of the applications for the railway track cross-
sections design is to decrease repetitive work which is the main cause 
of pointless errors. Their advantage is the possibility for repeated de-
sign of the cross-sections and the consequent track design optimisa-
tion. While creating these applications it is important to closely explore 
all possibilities that could occur within the cross-section design. Several 
questions arose simultaneously such as how to solve some cases with 
inappropriate solution in the regulations or there is no solution at all. 
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1. Úvod 

Podoba příčných řezů železniční trati je ve velké míře uřčená předpisy pro 
železniční svršek a spodek a také navazujícími vzorovými listy. Smyslem to-
hoto systému předpisů a vzorových řešení je snaha o sjednocení navrhova-
ných konstrukcí, čímž lze ušetřit nemalé množství finančních prostředků jak 
při obnově, tak i údržbě. Zároveň se snižuje riziko špatného návrhu a vzniku 
chyb během výstavby. Současně se však vynakládají větší finanční prostřed-
ky i tam, kde to není nezbytné. Dále hrozí, že reálné provedení neodpovídá 
řešení uvedenému v předpisu, a to z různých důvodů např., že je jeho použití 
v daném místě nelogické, obecně nevhodné nebo je jeho realizace zbytečně 
pracná či časově náročná. 

2. Přehled řešené problematiky 

Při kreslení příčného řezu železniční trati se začíná polohou osy a nivelety 
na rozdíl od reálné výstavby, kde začínáme od úrovně původního terénu. Osa 
koleje je přesně daná z vytyčovacího výkresu nebo situace. U nivelety je to 
složitější, protože existují dvě varianty, které můžeme použít. 

2.1. Niveleta koleje a niveleta temene kolejnice 

Niveleta koleje je definovaná jako průsečík osy symetrie nepřevýšeného 
kolejnicového pásu a horní (úložné) plochy kolejnicové podpory. Niveleta 
temene kolejnice (TK) se nachází na temeni nepřevýšeného kolejnicového 
pásu [1]. 

 
Obr. 1. Poloha nivelety koleje a TK v příčném řezu 

 
Niveleta TK má značnou výhodu v tom, že se dá snadno zaměřit u stávají-

cí koleje, zatímco k zaměření nivelety koleje by se musely demontovat kolej-
nice. Niveleta TK je vhodná pro použití při projektování železničních stanic, 
kde dochází ke změnám v konstrukci železničního svršku. Použití nivelety 
koleje by vlivem rozdílné výšky kolejnic vyžadovalo návrh výškových skoků 
v místech přechodových svarů. Výškové skoky se obtížně zadávají do pro-
jekčních programů a bývají těžko pochopitelné pro začínající studenty.  

 
Obr. 2. Výškový skok nivelety koleje v místě změny tvaru kolejnic 
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Hlavním důvodem, proč se niveleta TK nepoužívá všude, je fakt, že při ná-

vrhu nivelety koleje nemusíme brát v úvahu výšku kolejnic, která se mění vli-
vem opotřebení provozem. Proto je použití nivelety koleje vhodnější pro návrh 
mezistaničních úseků. Při projektování přejezdů je lepší použít niveletu TK, 
protože výškově navazuje na povrch pozemní komunikace. 

Používání dvou různých druhů nivelet na rozdíl od silničních staveb zvyšu-
je množství potenciálních chyb při návrhu a provádění železničních staveb. 
Není výjimkou, že je v různých částech dokumentace uveden jiný druh nivele-
ty. 

Při programování umístění koleje do správné polohy je práce s niveletou 
koleje znatelně jednodušší než s niveletou TK. Tím, jak se kolej otáčí vlivem 
zvětšujícího se převýšení, mění se nejvyšší bod na hlavě kolejnice, který de-
finuje niveletu TK. Na druhou stranu není potřeba u jednoho tvaru kolejnice 
řešit typ pražce. V případě nivelety koleje nezáleží na tvaru kolejnice a bod 
definující niveletu koleje zůstává při jakémkoliv převýšení na jednom místě. 

2.2. Zapuštěné kolejové lože 

Zapuštěné kolejové lože se má dle vzorových listů zřizovat přísypem ka-
meniva navazující na otevřené kolejové lože. V horní části přísypu se pak má 
použít drobnější kamenivo, po kterém se lépe chodí než po hrubozrnném 
štěrku. Výhodou tohoto řešení je, že na materiál přísypu nejsou kladeny tak 
přísné požadavky jako na materiál kolejového lože, které musí odolávat zatí-
žení od dopravy a opravám geometrické polohy koleje podbíjením. 

 
Obr. 3. Varianty stezek zapuštěného kolejového lože 

 
V praxi se toto řešení ale příliš nepoužívá, protože vyžaduje zavážení jiné-

ho druhu kameniva, namísto zřízení zapuštěného kolejového lože najednou 
v celé šířce. Tato nevýhoda prodlužuje jeho zřizování a vyžaduje přepravu 
dvou různých druhů kameniva na stejné místo. To znamená, že je toto řešení 
ve výsledku ekonomicky méně výhodné, než vytvoření přísypů ze stejného 
materiálu jako je v kolejovém loži a zřízení tenkých vrstev z menších frakcí 
jako povrchu drážní stezky. 

Oproti předpisu se při realizaci zapuštěného kolejového lože vrchní mate-
riál stezky často sype nad úroveň úložné plochy pražců. Dochází k tomu nej-
spíše z toho důvodu, že není nutné upravovat profil kolejového lože z hru-
bozrnného kameniva do dvou výškových úrovní. Dalším problémem je fakt, 
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že se kamenivo frakce 4/16, které se používá jako povrch drážní stezky, běž-
ně nevyrábí a musí se vytvořit smícháním dvou frakcí. Mnohdy se stezky ani 
nedělají, což odpovídá i [2], která připouští, že se stezky nenavrhují tam, kde 
se nepředpokládá pohyb zaměstnanců. Je k zamyšlení, jestli je do budoucna 
návrh drážních stezek z jemnějšího materiálu v zapuštěném kolejovém loži 
vůbec nutný, vzhledem k malé frekvenci jejich využívání drážními zaměst-
nanci. Ti většinou jen provádí diagnostiku a údržbu výhybek a jinak se ve sta-
nici díky dálkovém řízení provozu zdržovat nebudou. 

2.3. Poloha pláně tělesa železničního spodku vůči koleji 

Jakmile vyřešíme polohu koleje, můžeme se posunout o kousek níž, a to 
na pláň tělesa železničního spodku (PTŽS), která označuje horní plochu kon-
strukčních vrstev a rozhraní mezi železničním svrškem a spodkem. Její polo-
hu ovlivňuje konstrukce železničního svršku: tvar kolejnic, typ upevnění, typ 
pražce a tloušťka kolejového lože. V [2] je pouze uvedené, že se má tloušťka 
měřit pod nepřevýšeným kolejnicovým pásem, ale není jasné, jak se měří. 

 
Obr. 4. Měření tloušťky kolejového lože u jednokolejné trati 

 
Pracujeme-li s vodorovnou nebo střechovitou PTŽS měříme tloušťku kole-

jového lože vždy pod nepřevýšením kolejnicovým pásem [2], [3]. Pakliže na-
vrhujeme v současnosti preferovanou jednostranně skloněnou PTŽS, musíme 
brát v úvahu i vzájemný sklon PTŽS a převýšení koleje. Je-li smysl převýšení 
a sklonu PTŽS opačný, měří se tloušťka kolejového lože pod nepřevýšeným 
kolejnicovým pásem [3]. Pokud je převýšení stejného smyslu jako sklon 
PTŽS, musí být tloušťka kolejového lože pod pražcem dodržena pod oběma 
kolejnicovými pásy [3]. Postup je tedy poměrně logický, ale rozhodně ne trivi-
ální. Aktuálně platný [2] však s měřením tloušťky kolejového lože pod převý-
šeným kolejnicovým pásem nepočítá. 

 
Obr. 5. Měření tloušťky kolejového lože u dvoukolejné trati 
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V případě, že navrhujeme více než jednu kolej, postupuje se různě. U 
dvoukolejných tratí se standardně preferuje udržovat stejnou výškovou polohu 
PTŽS pod oběma kolejemi, přestože v oblouku s převýšením vychází v každé 
koleji jiná tloušťka kolejového lože. U kolejí s velkým převýšením a skloněnou 
PTŽS může také vzniknout problém s výškou krajního svahu kolejového lože 
na vnější straně oblouku (viz Obr. 6), která je omezená předpisy na 0,9 m [2], 
[3]. Pokud je v oblouku navíc navrženo rozšíření nebo nadvýšení kolejového 
lože, nelze tento požadavek u skloněné PTŽS bez výrazného zásahu do kon-
strukce spodku vnější koleje dodržet. 

 
Obr. 6. Kolejové lože při opačném smyslu PTŽS a převýšení koleje 

 
V železničních stanicích se připouští navrhnout PTŽS v různých výškách 

v jednotlivých kolejích. Výškovou polohu PTŽS ovlivňuje ve stanicích také 
umístění trativodů mezi kolejemi, které vyžaduje návrh výškových skoků a 
změn ve výšce nebo smyslu sklonu PTŽS po délce koleje s tím, jak se koleje 
větví a trativody se přesouvají na jednu či druhou stranu koleje. 

Požadavek na shodnou výšku PTŽS u dvoukolejné trati v oblouku s větším 
převýšením vede na plýtvání kamenivem pro kolejové lože v obou kolejích. 
Řešením tohoto problému může být návrh rozdílných výšek nivelet kolejí tak, 
že sklon PTŽS kopíruje sklon převýšených kolejí a tvoří souvislou plochu 
v celé šířce tělesa (na Obr. 9 černě). Vnitřní kolej musí na délce přechodnic 
klesnout, zatímco vnější kolej musí stoupnout a změnit smysl sklonu PTŽS. 

 
Obr. 9. Dvoukolejná trať v oblouku s velkým převýšením 

 
Toto řešení se běžně používá u vysokorychlostních tratí, kde se PTŽS pro-

jektuje nezávisle na niveletě koleje pomocí tzv. bodu „P“, který se nachází 
v ose os kolejí. Poloha nivelet obou kolejí se poté dopočítá podle vzorce a 
v hlavních bodech směrového oblouku je nutné navrhnout lomy sklonu. Nutno 
podotknout, že toto řešení má vliv i na podélný sklon odvodnění, jehož výška 
se v zářezu odvozuje od hran PTŽS a zemní pláně. 
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2.4. Tvar skloněné PTŽS 

Jednostranně skloněná pláň se dle platných vzorových listů má na horní 
straně „seříznout“ opačným sklonem tak, aby voda mohla stékat po drážní 
stezce směrem pryč od koleje a netekla skrz kolejové lože do koleje. Vrchol 
PTŽS se má nacházet přesně pod spodní hranou svahu kolejového lože. 
Tento požadavek vyvolává řadu problémů. Šířka opačně skloněné části pláně 
se po délce koleje mění s tím, jak se vlivem převýšení rozsypává kolejové 
lože různě daleko od osy. To je při provádění PTŽS značně nepraktické a 
v reálu to nejspíše většinou vede k tomu, že se vrchol pláně nachází uvnitř 
kolejového lože. Jako lepší řešení se jeví navrhovat konstantní hodnotu vzdá-
lenosti vrcholu od osy koleje. 

 
Obr. 7. Opačný sklon drážní stezky u jednokolejné trati 

 
V současnosti není úplně jasné, jestli má být zemní pláň pod konstrukčními 

vrstvami skloněná stejně jako PTŽS nebo jestli má být zemní pláň v celé šířce 
v jednom sklonu. První varianta je logicky pracnější, a přitom vzhledem 
k malému množství vody, které by stékalo po zemní pláni mimo kolej, nepři-
náší příliš velký užitek. U druhé varianty se při malé tloušťce konstrukční vrst-
vy může stát, že se PTŽS a zemní pláň protnou a bylo by tak nutné „seříz-
nout“ i zemní těleso (na Obr. 8 vpravo). „Seříznutí“ konstrukční vrstvy pod 
drážní stezkou s opačným sklonem PTŽS může být v rozporu s minimální 
tloušťkou konstrukční vrstvy dle [4]. Ta ale zároveň připouští u jednostranné-
ho sklonu PTŽS konstrukční vrstvu ukončit u okraje otevřeného kolejového 
lože. 

 
Obr. 8. Průsečík PTŽS a zemní pláně u zapuštěného kolejového lože 

 
Pokud je u koleje navržené zapuštěné kolejové lože s drážními stezkami 

ve výšce úložné plochy pražce není úplně jasné, kde by se měl vrchol pláně 
nacházet, nebo zda by se měl opačný sklon vůbec navrhovat. 
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Možnost návrhu vodorovné, střechovité a dvou druhů jednostranné PTŽS 
(bez seříznutí a s ním) značně komplikuje kód pro vykreslování příčných řezů, 
o grafickém uživatelském rozhraní ani nemluvě. Situaci trochu zlepšuje fakt, 
že se vodorovná pláň už běžně nenavrhuje. 

Střechovitý tvar PTŽS je logicky použitelný pouze pro jednokolejné tratě. 
Jeho výhodou je, že se nejvíce podobá vodorovné PTŽS. Nevýhodou je, že 
se špatně zřizuje vlivem malé šířky obou polovin PTŽS v jednom sklonu, na 
které se sotva vejde mechanizace pro zřízení železničního spodku. 

Pro nové jednokolejné a stávající i nové vícekolejné tratě je vhodný jedno-
stranný sklon PTŽS pod jednou kolejí. Návrh takových řezů komplikuje jen 
„seříznutí“ drážní stezky, které se provádí pouze u krajních kolejí se sklonem 
PTŽS směrem dovnitř tělesa (na Obr. 10 vpravo). To opět zvyšuje složitost 
kódu pro vykreslování. 

 
Obr. 10. Tvar PTŽS u vícekolejných tratí 

2.5. Šířka skloněné PTŽS 

Se zavedením skloněné PTŽS vznikl i další problém, a to s její šířkou od 
osy koleje. Minimální hodnota je trochu větší než u vodorovné pláně, aby byla 
zachována podobná šířka drážní stezky a taky, aby nebylo nutné zbytečně 
měnit šířku stávajícího drážního tělesa. U vícekolejných tratí se požaduje vět-
ší šířka PTŽS od osy koleje, ale přitom pro to není žádný zjevný důvod, pro-
tože na nich není běžně ani vyšší rychlost, ani se zde nepředpokládá větší 
pohyb drážních zaměstnanců. 

 
Obr. 9. Rozšíření PTŽS na vnější straně oblouku s převýšením 

 
U převýšené koleje je na vnější straně oblouku nutné pláň rozšířit 

v případě, že je šířka drážní stezky menší než minimální požadovaná hodnota 
0,4 m (dle platné [4]). V případě jednostranného sklonu PTŽS u jednokolejné 
trati vychází většinou jedna drážní stezka výrazně širší, než je třeba (na 
Obr. 7 vpravo). Je proto otázkou, jestli by nestálo za to připustit různé šířky od 
osy koleje na každé straně koleje. To by na druhou stranu zase přineslo pro-
blémy s tvorbou náběhů různé šířky PTŽS na každé straně koleje. 
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Šířka PTŽS se navrhuje úplně jinak u zapuštěného kolejového lože, kdy 
má svah kolejového lože tvořit souvislou linii se svahem zemního tělesa, jak 
je vidět na Obr. 8. Šířka pláně od osy koleje se tedy odvodí jako průsečík 
PTŽS a svahu kolejového lože. Zapuštěné kolejové lože má menší sklon než 
otevřené, pravděpodobně kvůli použití jiné frakce kameniva s menším úhlem 
vnitřního tření. V praxi ale stejně mnohdy dochází k sypání kolejového lože na 
svahy zemního tělesa a také k následnému zanášení odvodnění. 

Zjištění správné šířky PTŽS od osy koleje je programátorsky poměrně ná-
ročné, protože je nutné nejdříve zjistit tvar kolejového lože a polohu PTŽS. 
Poté se teprve mohou zkontrolovat šířky drážních stezek nebo se může na-
stavit šířka PTŽS podle průsečíků se zapuštěným kolejovým ložem. 

Kód pro vykreslení lze zjednodušit rozdělením příčného řezu na části, se 
kterými se pracuje převážně samostatně a řeší se pouze některé návaznosti 
mezi kolejemi, jako je tvar svahů kolejového lože, šířka PTŽS, poloha trativo-
dů atd. Stejně tak lze pracovat s jednotlivými kolejemi. Tím se program zjed-
noduší a dokáže pracovat teoreticky s nekonečným množstvím kolejí. Prak-
ticky počet kolejí omezuje množství nakreslených objektů v modelovém pro-
storu, který úměrně zvyšuje výpočetní náročnost a tím prodlužuje práci 
s příčným řezem. 

3. Závěr 

Výše popsaná problematika napovídá, jak složité může být kreslení příč-
ných řezů železniční trati. To klade vysoké nároky nejen na softwarové vyba-
vení, ale hlavně také na projektanta, který s ním pracuje. Sebelepší nástroj 
zatím neumožňuje nakreslit ideální příčný řez za každých okolností a splňující 
všechny požadavky. Naopak existuje řada problémů spojených převážně se 
vhodným zavedením skloněné PTŽS. Tyto problémy je žádoucí prodiskutovat 
a nalézt akceptovatelné řešení. 

Při programování narazil autor na řadu problematických míst v předpisech 
a vzorových listech, jejichž řešení vyžaduje hlubší zamyšlení a časem také 
nejspíš úpravu dotčených pasáží. Palčivým problémem je nesoulad mezi 
předpisy, návrhy projektantů a reálným provedením na stavbách, který může 
vést k používání nevhodných řešení ze vzorových listů, ale i na špatná řešení 
v projektu či na stavbě. 

Smyslem programů pro vykreslování příčných řezů by mělo být snížení 
množství práce s kreslením velkého množství vzájemně si podobných výkre-
sů. Zároveň je vhodné některé části příčného řezu svěřit raději počítači, který 
je schopen je vykreslit velmi rychle a pokaždé stejně, zatímco člověku by je-
jich kreslení zabralo velké množství času a pravděpodobně by v nich udělal 
řadu chyb. Další výhoda softwarového řešení je možnost opakovaného vy-
kreslení příčných řezů, které je velmi vhodné pro optimalizaci návrhu. Ať už 
jde o snížení množství zemních prací nebo o zkoušení různých druhů kon-
strukce pražcového podloží a odvodnění. 
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