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Abstrakt 

Kvalita geometrických parametrů koleje je základní veličinou využívanou při hodnocení aktuálního stavu 

železničních tratí. Důkladné vyhodnocení naměřených dat je nezbytné k efektivnímu využívání prostředků na 

údržbu a obnovu infrastruktury. Článek se zabývá statistickou analýzou dat z měřícího úseku na trati 

mezi Břeclaví a Přerovem. Analýza spočívá v hledání statistické závislosti mezi hodnotami kvality jednotlivých 

parametrů a přibývající provozní zátěží nebo časem. Při správné volbě regresní funkce lze teoreticky 

předpovědět kvalitu geometrických parametrů koleje, a tudíž i přibližný termín nutného údržbového zásahu. 

Jistý vliv na konečné výsledky má nejspíš také různá délka a poloha vyhodnocovaného úseku koleje. 
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Abstract 

Quality of the Track geometry is the basic variable used to evaluate current condition of the railway tracks. 

Thorough examination of the measured data is essential for effective spending on Maintenance & Renewal of the 

infrastructure. The contribution is focused on statistical analysis of data from the measuring track section located 

on the track line between Břeclav and Přerov. The Analysis is based on search for statistical dependence between 

values of quality of the individual parameters and increasing tonnage or time. Proper choice of regression 

theoretically allows us to predict quality of the track geometry, thus also estimate time of the necessary 

maintenance interference. Varied length and position of the evaluated track section might also have some effect 

on the final results. 
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1 ÚVOD 

Náhlé změny směru a výšky znamenají méně pohodlnou jízdu vlakem. Z toho lze odvodit, že plynulost průběhu 

geometrických parametrů koleje (GPK) dobře vystihuje kvalitu kolejové jízdní dráhy. Jakmile míra nebo četnost 

chyb v plynulosti GPK překročí určenou mez, je třeba provést údržbu nebo obnovu dotčeného úseku koleje. 

Údržbu a obnovu je lepší provádět na delším souvislém úseku, namísto postupného opravovaní jeho jednotlivých 

částí, čímž docílíme menšího množství výluk potřebných na provedení obnovovacích prací. 

Množství a délka výluk, jakožto nejčastější zdroj dopravních nepravidelností, znatelně ovlivňuje 

konkurenceschopnost železniční dopravy. Aby se železniční doprava dokázala prosadit i v budoucnosti, bude 

třeba efektivněji využívat zdroje určené na údržbu a rozvoj infrastruktury. Toho nejlépe docílíme využitím tzv. 

Life cycle cost (LCC) analýzy, pomocí níž stanovíme optimální míru opotřebení každého prvku tak, aby došlo 

k maximalizaci životnosti celku. Proto je třeba nejen vyhodnocovat aktuální stav jednotlivých prvků, ale i 

sledovat vývoj jejich kvality v průběhu času. 



   

 

 

 

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Zhoršování kvality GPK v průběhu času se děje vlivem působení dopravního zatížení. Existuje celá řada faktorů, 

které negativně působí na stav železničního svršku a spodku, v důsledku čehož dochází k degradaci koleje. 

Špatná kvalita GPK ovlivňuje také použitelnost koleje a stav kolejových vozidel, které jí využívají. 

Působící faktory 

Degradace koleje začíná rozvojem malých vad v použitých materiálech železničního svršku a spodku. Tento 

proces je urychlen chybami v návrhu a konstrukci koleje. Další odchylky vzniknou nepřesnostmi při opravách 

GPK vlivem chyb měření, tolerancí údržbových strojů a výkonu jejich posádek [1]. 

Dalším významným faktorem je složení železniční dopravy, která je osobní, nákladní nebo smíšená. 

Jednotlivé druhy se od sebe liší dopravním zatížením (měřené v milionech hrubých tun), nápravovým tlakem a 

rychlostí. Při jízdě vlaku po koleji s nekvalitními GPK nebo při pojíždění koleje vlakem s  koly ve špatném stavu 

vzniká dynamické zatížení, které je hlavní příčinou sedání koleje [1], [1] a [3]. 

Tuhost koleje závisí na návrhu a stavu pražcového podloží. Negativně působí jak náhlé změny v tuhosti 

koleje např. na okrajích mostů a tunelů, tak i její vysoké hodnoty, v důsledku čehož více trpí jednotlivé součásti 

železničního svršku, jako jsou pražce, upevnění kolejnic nebo kolejové lože [4]. 

Projevy degradace 

Nejčastějším důvodem pro opravu GPK je sedání koleje. To je po délce koleje nerovnoměrné, čímž vznikají 

nedokonalosti v plynulosti výšky koleje [1], [1] a [3]. Jakmile tyto chyby překročí stanovenou mez, provede se 

oprava polohy koleje. Čerstvě podbitá kolej však zpočátku rychle sedá v důsledku toho, jak si jednotlivá zrna 

kolejového lože hledají stabilnější polohu. Vliv této primární fáze sedání koleje lze omezit použitím 

dynamického stabilizátoru, který uměle urychluje sedání vibracemi kolejového roštu, čímž simuluje projíždění 

vlaků [4]. Sekundární fáze sedání koleje má značně pomalejší průběh a bývá spojována s postupným sedáním 

konstrukce železničního spodku a zeminy v podloží koleje [3] a [3]. Nerovnoměrné sedání koleje způsobuje i 

vznik zborcení koleje, jenž zvyšuje riziko vykolejení vlaku [3]. 

Železniční doprava a podbíjení negativně ovlivňují také degradaci kolejového lože. Jednotlivá zrna kameniva 

se postupně obrušují a přicházejí o své ostré hrany, které jím pomáhají dobře držet jejich polohu. Tím zároveň 

také dochází ke zvyšování podílu jemné frakce v kamenivu, což má za následek postupné zhoršování jeho 

vlastností. Znečištěné kolejové lože se více chová jako běžná zemina a vykazuje menší pružnost, vyšší 

namrzavost a snížení účinnosti podbíjení [4]. 

Měření GPK 

Geometrické parametry koleje se měří různými zařízeními, která jsou buď ruční, nebo namontované na 

kolejovém vozidle. Měřící prostředky můžeme také rozdělit podle toho, jestli měří přerušovaně (bodově), nebo 

kontinuálně. Pro účely tohoto článku jsou mnohem zajímavější kontinuálně měřící prostředky. Prvním je ručně 

tlačený měřící vozík KRAB, který dokáže měřit všechny základní GPK a používá se v železničních stanicích, 

druhým je malá měřící drezína, používaná pro měření vedlejších staničních kolejí, třetí je měřící drezína, určená 

pro měření na regionálních tratí a posledním je měřící vůz, jenž umí měřit i při nejvyšší povolené rychlosti v ČR, 

a proto se využívá na hlavních tratích. Měřící vůz se od prvních tří zařízení liší také tím, že obsahuje i jiné 

přístroje a GPK měří bezkontaktně [7]. 

Základní princip měření GPK je u všech kontinuálních měřících prostředků stejný a to, že se zaznamenané 

hodnoty v milimetrech ukládají každých 25 cm délky ujeté trasy. Směr a výška koleje se měří jako vzepětí 

oblouku nad tětivou neboli odchylka od přímého směru na určené základně. Rozchod a převýšení koleje se měří 

jako odchylka od základní hodnoty, u rozchodu je to 1435 mm a u převýšení 0 mm. Zborcení se počítá z hodnot 

převýšení na několika základnách a pro posouzení se vždy používá ta nejnepříznivější hodnota. 

Hodnocení kvality GPK 

Hodnoty GPK se vždy porovnávají s mezními hladinami, podle kterých se rozhoduje o provedení údržbového 

zásahu. Volba mezních hladin závisí na nejvyšší dovolené rychlosti, jíž můžou vlaky po koleji jezdit. Při 

hodnocení GPK se využívají dva přístupy: lokální a úsekový. Lokální hodnocení spočívá ve sledování závad 

vyskytujících se na krátkých úsecích koleje, jež nejčastěji souvisí s náhlou změnou tuhosti koleje [1]. Úsekové 

hodnocení je založeno na posouzení stavu delších úseků koleje, jejichž kvalita je spojena s celkovým stavem 



   

 

 

 

konstrukce železničního svršku a spodku. Nejčastěji používanou veličinou při úsekovém hodnocení je 

směrodatná odchylka (SDO), vyjadřující variabilitu neboli rozptýlenost měřené veličiny od střední hodnoty. 

SDO tedy nejlépe vystihuje plynulost nebo také „hladkost“ průběhu GPK. SDO se standardně počítají na úsecích 

délky 200 m [7], [1], [3] a [1]. 

3 METODIKA 

Měřená data použitá v článku byla získána za pomocí měřícího vozíku KRAB a pochází z měřícího úseku 

v Rohatci v Jihomoravském kraji dvoukolejné železniční koridorové trati č. 330 mezi Břeclaví a Přerovem. 

Délka měřícího úseku byla 1000 m. Traťová rychlost je tu 160 km/h. Staničení roste směrem z Břeclavi do 

Přerova. Měřící úsek začíná v km 108,5 a končí v km 109,5. Většina úseku leží ve směrové a sklonové přímé, je 

tu jen jeden krátký směrový oblouk s poloměrem 95 000 m a jeden lom sklonu. Podélný sklon koleje v úseku je 

malý. Měřící úsek prošel rekonstrukcí v letech 1997 až 1998. První polovina úseku leží v náspu a zbytek 

v zářezu. Odvodnění první části úseku tvoří nezpevněné příkopy a v druhé příkopové žlaby. V km 109,2 začíná 

dvojice vnějších nástupišť délky 250 m. Železniční doprava v úseku je smíšená a provozní zátěž je přibližně o 

jednu třetinu vyšší v koleji č. 2 než v koleji č. 1 [7]. Vzhledem k tomu, že v Česku funguje pravostranný provoz, 

může být rozdíl v provozním zatížení vysvětlen tím, že nákladní vlaky jezdí více naložené směrem z Břeclavi do 

Přerova. Měřící úsek byl zřízen v roce 2015 v souvislosti s nasazením mírně upravené technologie podbíjení 

koleje. 

V rámci hodnocení kvality GPK byly z naměřených hodnot směru koleje (SK), rozchodu koleje (RK), 

převýšení koleje (PK) a výšky koleje (VK) vypočítány směrodatné odchylky (SDO) za použití rovnice: 

   
 

   
   

 

 

   

 

 

(1) 

kde s je směrodatná odchylka hodnoceného parametru,  

 N je počet hodnot parametru, 

 xi je hodnota parametru (odpovídající odchylce od střední hodnoty) [7]. 

SDO jednotlivých parametrů byly vypočítány pro obě koleje na úsecích dle Tab. 1. Pro lepší pochopení 

výsledků byly na stejných úsecích vypočítány také průměrné hodnoty. 

Tab. 1 Varianty lokace a délky hodnotících úseků. 

Začátek Konec Délka úseku Počet úseků 

[km] [km] [m] ks] 

108,5 109,5 50 20 

108,5 109,5 100 10 

108,5 109,5 200 5 

108,5 109,5 250 4 

108,5 109,5 1000 1 

108,6 109,4 200 4 

 

Vývoj kvality GPK byl vyhodnocován za pomocí lineární regrese, kdy se hodnoty SDO proloží přímkou 

s minimálním součtem čtverců odchylek. Vzhledem k nedostatku dat o provozním zatížení na trati, byly regrese 

tvořeny pouze v závislosti na čase. Lineární regresní funkce má tvar: 

        
 

(2) 

kde s je směrodatná odchylka hodnoceného parametru, 

 t je čas, 

 a je směrnice regresní funkce, 

 b je koeficient posunu na ose y.  

Směrnice regresní funkce, udávající sklon přímky, charakterizuje rychlost degradace kvality daného 

parametru. Z rovnice (1) lze potom snadno vyjádřit vztah (3) pro výpočet doby, za kterou dojde k překročení 

mezní hladiny. 



   

 

 

 

  
      

 
 

 

(3) 

kde slim je hodnota mezní hladiny hodnoceného parametru. 

4 VÝSLEDKY 

Kvalita směru koleje byla v prvních dvou letech po podbití přibližně konstantní a v posledních dvou měřeních se 

začala snižovat. Kvalita rozchodu koleje v průběhu času mírně kolísá v řádu desetin milimetru. SDO převýšení 

koleje dosahuje výrazně vyšších hodnot než u ostatních parametrů a kolísá mezi 0 až 5 mm. Kvalita převýšení se 

strmě zhoršila v prvním roce měření, poté se vrátila ve většině úseků téměř na původní hodnoty a poté se zase 

začala zhoršovat viz Obr. 3. Kvalita výšky koleje se v průběhu času pozvolna zhoršuje. Jak je vidět na Obr. 1 

směrodatná odchylka roste rychleji v koleji č. 2 s vyšší provozní zátěží. 

 

 

Obr. 1 Vývoj kvality výšky kolejí č. 1 a 2, délka úseků 200 m. 

Srovnání výsledků z obou kolejí ukazuje, že se vzájemně poměrně podobají. Začátek úseku je vždy lepší než 

konec. Jako nejlepší se jeví úsek v km 108,5 – 108,7, jako nejhorší zase km 109,1 – 109,3. Nejmenší rozdíly 

mezi hodnotami SDO v jednotlivých úsecích jsou u směru koleje, což nejspíše souvisí s tím, že většina měřícího 

úseku leží ve směrové přímé. 

 

Obr. 2 Vývoj kvality směru kolejí č. 1 a 2, délka úseků 250 m. 



   

 

 

 

Rostoucí délka úseků má za následek vyhlazování extrémů s tím, jak se do výpočtu SDO započítávají části 

koleje s různou kvalitou. SDO vypočítané na delších úsecích ale i tak celkem dobře ilustrují průběh kvality 

daného parametru. Naproti tomu s kratšími úseky se lépe hledají místa se sníženou kvalitou. Na Obr. 3 je vidět 

rozdíl mezi SDO převýšení koleje počítanou na 100m a 50m úsecích. Při rozdělení měřícího úseku na více než 5 

úseků se grafy ve 2D stávají málo přehlednými, z toho důvodu byly vytvořeny jejich trojrozměrné varianty, ve 

kterých zleva doprava roste staničení a směrem dozadu roste čas měření. 

 

Obr. 3 Vývoj kvality převýšení koleje č. 2 ve 3D, délka úseků 100 a 50 m. 

Při srovnání SDO a průměrných odchylek převýšení je vidět, že jeho průběh je nejen hodně zvlněný, ale i 

odchýlený od nuly, která by v měřícím úseku měla být. Naproti tomu průměrné odchylky směru koleje, jehož 

SDO vykazují daleko plynulejší průběh, se pohybuje kolem nuly a dosahuje mnohem menších hodnot. U směru 

koleje mají jednotlivé úseky velmi malý rozptyl SDO a průměrných odchylek. 

 

Obr. 4 Vývoj průměrných odchylek převýšení a směru koleje č. 2, délka úseků 200 m 

5 DISKUZE 

Prezentované výsledky napovídají, že SDO směru, výšky a převýšení koleje jsou statisticky závislé na provozní 

zátěži, respektive času. Naopak rozchod koleje se v průběhu času příliš nemění. Nízké hodnoty rozchodu koleje 

lze přisoudit tomu, že je měřící úsek ve většině své délky přímý a nedochází tak k bočnímu ojíždění kolejnic, 

které rozchod může měnit. Malá rychlost zhoršování kvality směru koleje lze připsat tomu, že na přímou kolej 

nepůsobí žádné příčné zrychlení od projíždějících vlaků. 



   

 

 

 

Celková kvalita GPK jednotlivých částí měřícího úseku se vzájemně liší a to i mezi oběma kolejemi, ačkoliv 

by se dalo čekat, že vlivem stejného složení pražcového podloží se budou chovat stejně. Provedená statistická 

analýza říká, že stav obou kolejí je po stránkách směru, rozchodu a výšky koleje poměrně dobrý. Kvalita 

převýšení koleje v posledním roce měření však hodně klesla a je tedy logické, že nedlouho po posledním 

provedeném měření na podzim roku 2017 došlo k podbití obou kolejí. Zvláštní je, že k zásahu nedošlo už při 

prvním výrazném zhoršení kvality PK během prvního roku měření. O provedení údržbových prací se však 

rozhoduje na základě dat z měřícího vozu, který ale na rozdíl od KRABa měří kolej pod zatížením. To může 

hodnoty převýšení snižovat tím, jak špatně podbité pražce dosedají při průjezdu vozu, zatímco při průjezdu 

lehkého vozíku svou polohu nemění. 

6 ZÁVĚR 

Zkoumáním výsledků z měřícího úseku došel autor článku k názoru, že ideální postup spočívá v pravidelném 

měření železničních tratí a postupném zpřesňování odhadů termínu překročení mezních hladin pro jednotlivé 

parametry. Hodnoty SDO je třeba srovnávat s projektovanou geometrií, aby bylo jasně vidět, kde by odchylky 

měli být (oblouky) a kde ne (přímé úseky). 

Velmi důležitým poznatkem studií na téma vývoje kvality GPK je také to, že největší možnost ovlivnění 

celkových nákladů na úsek železniční trati je ve fázi projektu a při realizaci, potom se skokově sníží, což 

znamená, že později se náklady na údržbu již příliš snížit nedají [10]. 

Do budoucna má autor v plánu vyzkoušet i další typy aproximací. Předmětem dalšího bádání bude rovněž 

určení optimální délky hodnocených úseků. Nejmenší délka úseku pro účely rozhodování o údržbových pracích 

by měla odpovídat nejmenší délce, na které se bude provádět údržba. Použití kratších úseků je vhodné spíš pro 

přesnější lokalizaci úseků se sníženou kvalitou GPK, tj. kde přesně je třeba údržbu provést. Ke zjištění polohy 

závad lze použít též různě umístěné úseky pro vyhodnocení kvality GPK. 
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