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Abstrakt  

Článek se zabývá vyhodnocením vývoje kvality geometrie koleje v 
úseku koridorové železniční trati č. 316A Nedakonice – Břeclav. Vývoj 
kvality geometrie koleje je hodnocen pomocí lineární regrese 
směrodatných odchylek geometrických parametrů koleje. Součástí 
článku je detailní rozbor vývoje kvality výšky koleje. 
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Quality of the Track Geometry Progress 

Abstract  

The contribution is focused on evaluation of track geometry progress in 
the section of mainline track no. 316A Nedakonice – Břeclav. The track 
geometry progress is evaluated by linear regression through the 
standard deviation of the track geometry parameters. The article also 
brings detailed analysis of quality of the track longitudinal level. 

Keywords  

Quality of the Track Geometry, track geometry, linear regression, 
maintenance, tamping. 

1. Úvod 

Technický stav železničních tratí se v průběhu času zhoršuje, proto 
je nutné v průběhu času provádět jejich údržbu a obnovu. Četnost a 
kvalita prováděné údržby ovlivňuje pravidelnost a v krajním případě i 
bezpečnost železniční dopravy. 
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2. Popis současného stavu 

2.1. Druhy údržby 

Údržba se dělí na pravidelnou, korektivní a prediktivní. 
Pravidelná (cyklická) údržba spočívá v rozdělení tratí do kategorií 

podle důležitosti a dopravní zátěže. Tratě se pravidelně opravují. Více 
zatížené tratě se opravují častěji než méně zatížené. Výhoda tohoto 
přístupu je v předvídatelnosti nasazení pracovních sil. Díky tomu, že se 
koleje opravují v celé délce ve stejnou dobu a využívá se materiál 
s přibližně stejnými vlastnostmi, kvalita koleje se po délce vyvíjí více 
stejnoměrně. Nevýhodou je neekonomický přístup, kdy se opravují 
úseky v dobrém stavu. 

Korektivní údržba vznikla ve snaze snížit finanční náročnost údržby 
železničních tratí. V rámci tohoto přístupu se údržba plánuje na základě 
aktuálního stavu tratí. Jejich stav se zjišťuje pomocí pravidelných 
měření. V případě výskytu závady, se dále postupuje podle míry její 
závažnosti. Není-li odchylka velká, je dotčené místo pouze sledováno. 
Je-li porucha vážnějšího rázu, dojde buď k naplánování údržby, nebo k 
jejímu bezodkladnému odstranění. Výhodou této metody je menší 
finanční náročnost díky tomu, že se údržba neprovádí tam, kde není 
třeba. Nevýhodou je špatná předvídatelnost míry nasazení pracovních 
sil. Na rozdíl od předchozího přístupu zde hrozí, že se kvalita 
jednotlivých úseků koleje od sebe začne v průběhu času více lišit, podle 
toho jak často v nich probíhá údržba. 

Prediktivní údržba řeší problém předchozího přístupu k provádění 
údržby tím, že jsou opravy plánovány na základě předpovědi vývoje 
kvality geometrie koleje. Díky tomu se dá lépe a spolehlivěji rozvrhnout 
kapacity pracovních sil a zároveň má správce přehled o dlouhodobém 
vývoji kvality železničních tratí, tj. může se lépe rozhodnout, jestli dává 
smysl daný úsek opravit nebo raději rekonstruovat. 

2.2. Měření kvality geometrie koleje 

Technický stav koleje se zjišťuje vyhodnocením geometrických 
parametrů koleje (GPK), které se měří za provozu měřicím vozem na 
celostátních tratích a měřicí drezínou na regionálních tratích. Staniční 
koleje a vlečky se měří malou měřicí drezínou. Kratší úseky lze také 
měřit ručním vozíkem KRAB, na rozdíl od prvních tří měřicí prostředků 
ale GPK neměří pod zatížením. Naměřená data se vyhodnocují lokálně 
a úsekově. Lokální hodnocení spočívá v hledání lokálních závad, kde 
GPK překračují stanovené mezní hladiny. V úsekovém hodnocení se 
sleduje kvalita kratších úseků koleje. 
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V současné době se údržba plánuje převážně na základě lokálních 
závad. Úsekové hodnocení místní správce tratí nijak nezavazuje a je 
diskutabilní, zda je pro ně užitečné vzhledem k tomu, že si pod ním 
většina z nich nic nepředstaví. Úsekové hodnocení slouží zatím jen při 
rozhodování o přerozdělování finančních prostředků na údržbu 
jednotlivým místním správám tratí. 

3. Metodika 

Od Technické ústředny dopravní cesty (TÚDC) byla získána data 
z měřicího vozu z dvoukolejné železniční trati č. 316A Nedakonice – 
Břeclav. Data byla zpracována a vyhodnocena v programu MATLAB. 
Dále byly od správce trati získány informace o provedené údržbě GPK 
ve sledovaném úseku. 

Při hodnocení kvality geometrie koleje se kolej rozdělí na 200m 
úseky (začínají v sudých hektometrech trati), na kterých se 
z naměřených GPK vypočítají směrodatné odchylky (SDO) dle vztahu: 

 
kde SDO je směrodatná odchylka hodnoceného parametru, 

N je počet vzorků měření, 
xi je hodnota parametru (odpovídající odchylce od střednice). 

SDO poskytují informaci o tom, jak hodně jsou hodnoty daného 
parametru rozptýlené kolem střednice. Čím plynulejší je průběh hodnot, 
tím nižší je SDO. Na základě SDO jednotlivých GPK můžeme hodnotit 
celkovou kvalitu konkrétního úseku koleje. 

Vývoj kvality geometrie koleje byl vyhodnocován za pomoci lineární 
regrese metodou nejmenších čtverců. Rovnice regresní přímky má tvar: 

 
kde SDO je směrodatná odchylka hodnoceného parametru, 

t je čas, kdy proběhlo měření, 
a je směrnice regresní funkce, 
b je koeficient posunu na ose y. 

Směrnice (sklon) přímky přitom udává rychlost vývoje kvality 
geometrie koleje. Po vyjádření z rovnice přímky lze zjistit i dobu, za 
kterou dojde k překročení zvolené mezní hladiny tj., za jak dlouho je 
třeba naplánovat údržbu. 
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4. Výsledky 

4.1. Vývoj kvality geometrie koleje 

Pro účely snadnějšího prohlížení kvality koleje v jednotlivých úsecích 
byla vytvořena aplikace v programu MATLAB. Na Obr. 1 lze vidět v 
grafickém uživatelském rozhraní (GUI) aplikace graf průběhu SDO 
hodnocených parametrů, jimiž jsou směr koleje (tmavě šedá čerchovaná 
čára), rozchod koleje (světle šedá tečkovaná čára), převýšení koleje 
(tmavě šedá čárkovaná čára) a výška koleje (šedá plná čára). Na 
vodorovné ose grafu je datum měření v rocích. Součástí grafu jsou také 
svislé čárkované čáry, znázorňující data, kdy došlo k podbití koleje. 

 

Obr. 1 – GUI aplikace pro prohlížení vývoje kvality GPK 

Směr a rozchod koleje se chovají podle očekávání, tj. v průběhu 
času se prakticky nemění. Ve sledovaném období totiž nedošlo 
k výměně železničního svršku a úsek je ve směrové přímé, díky tomu 
nevzniká velké boční ojetí kolejnic ani se nezhoršuje plynulost směru 
koleje vlivem příčných sil od projíždějících vozidel. 

Výška koleje (VK) se chová podle předpokladů pouze částečně. Po 
provedených podbitích se v drtivé většině případů hodnota SDO snížila, 
což znamená, že došlo ke zlepšení kvality VK. V časových úsecích mezi 
jednotlivými podbíjeními se kvalita VK postupně zhoršovala. Nepotvrdil 
se však předpoklad, že se zhoršování kvality VK mezi jednotlivými cykly 
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podbíjení zrychluje. Ani míra zlepšení kvality VK vlivem podbití není 
konstantní a to, ani v rámci jednoho úseku koleje. 

Oproti VK je průběh kvality převýšení koleje v průběhu času 
mnohem více proměnlivý. SDO mezi jednotlivými měřeními značně 
kolísá a to, i v rámci jednoho podbíjecího cyklu. SDO převýšení koleje 
také dosahuje nejvyšších průměrných hodnot. 

Při pohledu na průběh SDO hodnocených parametrů po délce 
sledované koleje je patrné, že se sousední úseky vzájemně podobají. 
Průběh kvality se tudíž vyvíjí analogicky na úsecích delších než 200 m. 
Dalším zajímavým faktem je, že poslední cyklus mezi podbíjeními je 
znatelně delší než ty předchozí a zároveň průměrná hodnota kvality 
geometrie koleje i rychlost jejího zhoršování je nejpříznivější. 

5.2. Průběh kvality výšky koleje 

Byla provedena lineární regrese SDO výšky koleje. Na Obr. 2 a 3 je 
černými tečkami vyobrazený průběh SDO výšky koleje a tenkou plnou 
čarou jsou vyznačeny regresní přímky počítané z hodnot mezi podbitími 
(opět svislé šedé čárkované čáry). 

 

Obr. 2 – Průběh kvality výšky koleje č. 1 v km 107,0-107,2 

Obr. 2 znázorňuje průběh kvality VK v jednom z lepších úseků, kde 
SDO mírně kolísá kolem regresních přímek a po jednotlivých podbitích 
se příliš nemění. 
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Obr. 3 – Průběh kvality výšky koleje č. 1 v km 109,0-109,2 

Na Obr. 3 je ukázka průběhu kvality VK v méně kvalitních úsecích, 
kde SDO kolem regresních přímek zpravidla příliš nekolísá, ale přímky 
jsou znatelně strmější. Z Obr. 3 se také zdá, že první tři podbití mají 
přibližně stejný účinek, zatímco čtvrté má účinek vyšší a zároveň je délka 
čtvrtého podbíjecího cyklu znatelně delší. 

 

Obr. 4 – Průběh kvality výšky koleje č. 1 v km 105,0-105,2 

Jak ukazuje Obr. 4, v některých úsecích se vývoj kvality VK značně 
odlišuje od předpokládaného cyklického chování, kde se kvalita zhoršuje 
postupně. 
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5.3. Rychlost zhoršování kvality výšky koleje 

Ve snaze o lepší pochopení vývoje kvality VK, bylo provedeno 
několik porovnání směrnic regresních přímek. 

Nejdříve byly srovnávány směrnice mezi jednotlivými údržbovými 
cykly v rámci jednoho úseků koleje. V Tab. 1 jsou na ukázku směrnice z 
úseků na Obr. 2, 3 a 4. Směrnice se značně liší a to, i u zdánlivě 
pravidelných cyklů jako jsou ty na Obr. 3, kde se od sebe jednotlivé 
směrnice liší o desítky procent, viz poslední řádek Tab. 1. 

staničení směrnice regresních přímek průměr směrnic 

[km] [mm/rok] [mm/rok] 

105,0 -0,18 0,05 0,12 0,00 

107,0 0,06 -0,09 0,07 0,01 

109,0 0,68 1,07 0,59 0,53 0,72 

Tab. 1 – Ukázkové směrnice regresních přímek 

Dále byly porovnávány směrnice v rámci stejných cyklů mezi 
jednotlivými úseky koleje. Toto porovnání bylo samozřejmě možné 
pouze v případě úseků se stejným počtem údržbových cyklů. I v tomto 
případě se směrnice liší v řádech desítek až stovek procent, viz Tab. 1. 

Pro účely dalšího porovnávání úseků mezi sebou byly ze směrnic 
vypočítány průměrné hodnoty, které jsou v posledním sloupci Tab. 1. 
Z průměrných hodnot směrnic byl pro lepší přehlednost vytvořen 
histogram, jenž znázorňuje rozdělení směrnic podle jejich velikosti. 
Z Obr. 5 je patrné, že je přibližně v polovině mezistaničního úseku 
rychlost vývoje kvality VK nízká, zatímco v druhé polovině je vyšší. 

 

Obr. 5 – Histogram průměrných hodnot rychlosti změny SDO VK 
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O kvalitě konkrétního úseku koleje však nerozhoduje pouze rychlost 
vývoje kvality, ale i průměrná hodnota kvality jako takové, jak je ostatně 
vidět na Obr. 2 a 4, kde jsou průměrné hodnoty směrnic podobné, ale 
průměrné hodnoty SDO se značně liší. Srovnání směrnic regresních 
přímek a průměrných hodnot SDO nabízí Obr. 6. Veličiny mají podobný 
průběh v některých úsecích koleje. Ve střední části mezistaničního 
úseku se SDO rychle nemění, ani nedosahuje vysokých hodnot, zatímco 
v kolem km 106 a 109 se SDO zhoršuje rychle a má vysokou průměrnou 
hodnotu. 

 

Obr. 6 – Průměrné hodnoty SDO a rychlosti změny SDO po délce koleje 

5. Diskuze 

Z vývoje kvality geometrie koleje je možné zjišťovat účinnost 
podbíjení a to, z rozdílu SDO před a po podbití, z rychlosti změny SDO 
a z délky údržbového cyklu. Analýza rychlosti zhoršování kvality a délky 
údržbových cyklů by také mohla sloužit k hodnocení použité konstrukce 
pražcového podloží při rekonstrukci. 

Rychlost změny SDO ani její průměrná hodnota nevykazuje 
statistickou závislost na tom, jestli podloží úseku tvoří násep nebo zářez. 
Je možné, že jiné faktory jako druh zeminy v podloží nebo funkčnost 
odvodnění mají na uvedené veličiny větší vliv. 

V rámci mezistaničního úseku existují velké rozdíly v chování 
jednotlivých 200m úseků, následkem čehož nedává smysl provádět 
údržbu GPK v celém úseku najednou, ale spíše v částech s podobným 
průběhem kvality geometrie koleje. 

  



Konference mladých akademických pracovníků    ŽELVA 2019 

6. Závěr 

Vyhodnocení mezistaničního úseku železniční trati mezi Hodonínem 
a Rohatcem ukázalo, že analýza vývoje kvality geometrie koleje může 
být velmi přínosná a to nejen při plánování údržby. Reálný vývoj kvality 
geometrie koleje je odlišný od teoretických předpokladů o jejím 
postupném zhoršování. 
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