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Abstrakt 

Geometrické parametry kolejí se měří různými typy diagnostických prostředků, které se od sebe liší především 

zatížením, kterým během měření působí na železniční trať. Měření jednotlivých parametrů probíhá buď kontaktně, 

za pomocí mechanických zařízení, nebo bezkontaktně, za pomoci kamer, akcelerometrů a dalších snímačů. 

Součástí článku je vzájemné srovnání měřených dat z měřícího vozu a měřícího vozíku KRAB. Dále byl 

prověřován vliv ročního období na vývoj hodnocených veličin. Nakonec autor hledal závislost mezi výskytem 

lokálních závad v geometrických parametrech koleje a termíny provedených podbíjení. 
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Abstract 

The track geometry is measured by various types of diagnostic devices, which differ from each other mainly, by 

the load they exert on the track during measurement. The measuring instruments use either contact measurement, 

using mechanical parts, or non-contact measurement, using cameras and accelerometers. The contribution is 

focused on the comparison of measured data from the measuring car and the measuring trolley KRAB. 

Furthermore, the influence of the season on the development of evaluated variables was assessed. Finally, the 

author was looking for the dependency between the occurrence of local defects in the track geometry and dates of 

the tamping operations. 
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1 ÚVOD 

Údržba a obnova železničních tratí tvoří nemalou část výdajů ze státního fondu dopravní infrastruktury. Efektivita 

využití finančních prostředků je výrazně ovlivněna tím, jak přesně jsme schopní ohodnotit aktuální a budoucí 

technický stav železniční infrastruktury. Aktuálně využívaný přístup v ČR spočívá v pravidelných měřeních 

geometrických parametrů koleje (GPK) a jejich následném vyhodnocení. Zaznamenaná data se dále využívají jen 

málo a nesystematicky a údržba a obnova jsou plánovány ve velké míře na základě odborného odhadu dle 

zkušeností pracovníků manažera infrastruktury. 

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Hodnocené geometrické parametry koleje 

Měřené parametry slouží k vyhodnocení bezpečnosti proti vykolejení a míry komfortu jízdy drážních vozidel. 

Bezpečnost proti vykolejení vyjadřuje vzájemný poměr vodorovné a svislé složky sil, kterými kolo vozidla působí 

na kolejnici. Je-li hodnota poměru sil příliš velká, hrozí vykolejení dvoukolí drážního vozidla. Náhlé změny, neboli 

vady v plynulosti průběhu GPK, negativně ovlivňují nejen komfort jízdy ale i technický stav železničního svršku 

a spodku, vlivem dynamického zatížení vznikajícího při průjezdu vlaků. 

Rozchod koleje (RK) je vzdálenost mezi pojížděnými hranami kolejnicových pásů. U Vignolových kolejnic 

se měří na kolmici k ose koleje 14 mm pod spojnicí temen kolejnicových pásů. V ČR se u železničních drah až na 



   

 

 

 

výjimky používá normální rozchod, jehož jmenovitá hodnota je 1435 mm. Výstupem měření je tedy rozdíl oproti 

jmenovité hodnotě. [1] 

Převýšení koleje (PK) je výškový rozdíl kolejnicových pásů daný úhlem, který svírá spojnice temen 

kolejnicových pásů a vodorovná rovina. Udává se délkou kratší odvěsny pravoúhlého trojúhelníka s přeponou 

délky 1500 mm. Standardně se převýšení navrhuje pouze ve směrových obloucích. Výstupem měření je přímo 

hodnota zjištěného převýšení v konkrétním příčném řezu koleje. 

Směr koleje (SK) se měří jako vzepětí oblouku na základně zvolené délky. Ze vzepětí oblouku je možné 

dopočítat křivost a poloměr kružnicového oblouku. Ve směrově přímém úseku by v ideálním případě byla hodnota 

SK nulová. V dokonalém kružnicovém oblouku by při měření po délce koleje měl SK konstantní průběh. Pro účely 

hodnocení plynulosti SK se změřené hodnoty vzepětí asymetrickou tětivou přepočítají tak, aby se zachytily pouze 

odchylky s vlnovou délkou 3 – 25 m (pásmo D1) a 25 – 70 m (pásmo D2) [2]. Standardně používané poloměry na 

železničních tratích jsou výrazně vyšší a tím pádem se v hodnotách SK neprojevují. [3] 

Výška koleje (VK) se principiálně měří a vyhodnocuje úplně stejně jako SK, pouze se týká výškového 

geometrického uspořádání koleje. 

Zborcení koleje (ZK) se počítá z naměřených hodnot PK, které se vzájemně odečtou a podělí zvolenou 

základnou. Existuje celkem 13 základen s délkou 1,5 – 19,5 m. Při hodnocení zborcení koleje se v konkrétním 

místě posuzuje vždy nejvyšší hodnota ZK. [3] 

Poruchy v průběhu rozchodu a zborcení koleje jsou velmi důležité veličiny při posuzování bezpečnosti proti 

vykolejení. 

Zařízení pro měření GPK 

K měření geometrických parametrů koleje se používá několik druhů zařízení: 

• Rozchodka 

• Měřící vozík KRAB 

• Malá měřící drezína (MMD) 

• Měřící drezína (MD) 

• Měřící vůz (MV) 

Rozchodka je nejjednodušší používané zařízení a slouží k rychlé kontrole GPK v jednom konkrétním místě, 

nejčastěji je používaná pracovníky stavby nebo správy tratí při výskytu nějaké závady. Není však určená k měření 

delších úseků. Na rozdíl od zbytku měřících prostředků dokáže změřit pouze rozchod a převýšení koleje. 

Měřící vozík KRAB je první z výše uvedených zařízení, které umožňuje měření GPK kontinuálně a bez 

nutnosti zastavovat během měření. Dokáže měřit anebo dopočítat všechny GPK, a to každých 25 cm délky koleje. 

Měřící vozík KRAB se využívá při přejímce opravených nebo postavených úseků tratí nebo železničních stanic. 

 

Obr. 1 Měření v koleji s měřícím vozíkem KRAB 

Malá měřící drezína je využívána pro měření předjízdných a manipulačních kolejí železničních stanic. Stejně 

jako "velká" měřící drezína měří GPK kontinuálně za pomoci mechanických snímačů. Kvůli tomu je nutné je 

pravidelně kontrolovat a v případě potřeby také opravovat. 



   

 

 

 

Měřící drezína se používá k pravidelnému měření stavu regionálních železničních tratí. 

Měřící vůz je největší a také nejkomplikovanější používané měřící zařízení. Má na sobě několik dalších 

měřidel a snímačů, jako je třeba georadar, snímač profilu kolejnic atd. MV se využívá při pravidelných měřeních 

celostátních železničních tratí, které se podle zákona o drahách provádí třikrát ročně. Na rozdíl od měřícího vozíku 

KRAB a měřících drezín, MV využívá k měření optické snímače a akcelerometry. [4] 

Na rozdíl od měřícího vozku KRAB, zbylé tři měřící zařízení měří GPK pod zatížením a tím více odpovídají 

tomu, jak se kolej chová při průjezdu skutečného vlaku. Další nespornou výhodou měřících drezín a měřícího vozu 

je, že své obsluze poskytují výrazně vyšší úroveň komfortu během měření. Část MV dokonce slouží jako ubytování 

pro jeho posádku. 

Hodnocení lokálních závad 

Princip hodnocení lokálních závad vychází z porovnávání naměřených GPK s mezními hladinami. Jejich hodnoty 

se určí podle rychlostního pásma. Existuje celkem 6 rychlostních pásem, kdy každé zahrnuje určený rozsah 

rychlostí. Rychlostní pásmo se určí dle maximální rychlosti vlaků v koleji. Při hodnocení lokálních závad se 

používají 3 druhy mezních hladin, které se liší podle míry závažnosti poruchy. Pokud odchylka přesáhne mez 

sledování (AL – Alert Limit), správce trati je o ní informován, ale nemusí podnikat žádné kroky. Pakliže odchylka 

překročí mez zásahu (IL – Intervention Limit), musí před příštím měřením naplánovat opravné práce. Stane-li se, 

že je odchylka vyšší než mez okamžitého zásahu (IAL – Immediate Action Limit), musí správce rozhodnout buď 

o snížení rychlosti, čímž se zvýší hodnota mezní hladiny, nebo o neprodleném provedení opravy. [2], [3] 

 

Obr. 2 Princip hodnocení lokálních závad a mezních hladin [3] 

Úsekové hodnocení 

Úsekové hodnocení je založeno na výpočtu směrodatných odchylek (SDO) jednotlivých GPK, které se počítají z 

hodnot z úseků koleje délky 200 m. Směrodatné odchylky se v ČR pro lepší pochopitelnost dále přepočítávají 

pomocí exponenciálního transformačního vztahu na tzv. známky kvality (ZKV), které dosahují hodnot od 1 do 5. 

Směrodatná odchylka vyjadřuje míru rozptýlení hodnot GPK kolem nulové osy. Velké zvýšení rozptýlení 

jednotlivých parametrů může vést k tomu, že dojde k provedení opravného zásahu dříve, než by došlo ke vzniku 

lokálních závad. Na rozdíl od lokálních závad ale úsekové hodnocení není pro správce trati právně závazné. 

3 METODIKA 

Hlavním impulzem pro napsání tohoto článku byly pro autora výsledky zpracování dat z MV získané od 

pracovníků Technické ústředny dopravní cesty (TÚDC). Data pochází z dvoukolejné železniční trati č. 316A 

Nedakonice – Břeclav. Data byla zpracována v programu MATLAB, pomocí něhož byly z naměřených GPK 

vypočítány SDO. Pro účely jednoduššího prohlížení velkého množství dat bylo vytvořeno grafické uživatelské 

rozhraní, s jehož pomocí byly vytvořeny grafy časových průběhů SDO GPK (viz kapitola 4). V grafech jsou také 

vyznačeny termíny, kdy docházelo k opravám směrové a výškové polohy koleje. To bylo možné díky informacím 

od místního správce trati. 



   

 

 

 

Následně byla pro SDO v závislosti na čase měření provedena lineární regrese metodou nejmenších čtverců. 

Směrnice křivek vyjadřující rychlost zhoršování kvality daného parametru byly podrobeny další analýze (viz 

kapitola 5).  

Podobně jako data z MV byly zpracovány a vyhodnoceny i data z měřícího vozíku KRAB ze stejné 1 km 

dlouhé části mezistaničního úseku v blízkosti železniční zastávky Rohatec. SDO parametrů z MV a měřícího 

vozíku KRAB byly vyneseny do přehledných grafů, jejichž ukázka je v kapitole 4. 

Dále byl v programu MATLAB napsán skript na vyhodnocení lokálních závad GPK změřených MV. Změnu 

rozchodu a střední hodnotu RK na délce 100 m bylo nutné dopočítat. Zborcení koleje vzhledem ke značné 

komplikovanosti výpočtu a posouzení nebylo řešeno. Získané hodnoty GPK byly posuzovány s mezními 

hladinami pro mez sledování a mez zásahu. 

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 

(viz kapitola 4). 

4 VÝSLEDKY 

Vzhledem k tomu, že úsek trati mezi železničními stanicemi Hodonín a Rohatec je prakticky celý ve směrové 

přímé, 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. Pozitivní vliv na RK má pravděpodobně také to, že zde nedochází k velkému bočnímu ojetí 

vlivem projíždění vlaků směrovými oblouky. 

 

Obr. 3 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 postupně stoupají. Přibližně v polovině úseků se však VK chová 

podobně jako SK a RK. Průběh SDO PK dosahuje zdaleka nejvyšších hodnot ze všech parametrů a na rozdíl od 

VK ne vždy reaguje na prováděná podbití. Obzvlášť v prvních 3 letech měření je průběh PK poměrně divoký, poté 

se trochu uklidní a chová se podobněji jako VK. 

Ze srovnání časových průběhů SDO jednotlivých parametrů z měřícího vozíku KRAB a MV vyplynulo, že 

průběh směru a výšky kolejnicových pásů je poměrně podobný, zatímco hodnoty rozchodu a převýšení koleje jsou 

několikanásobně nižší.  

Ukázka srovnání vyhodnocených dat z úseku koleje č. 2 je na Obr. 4. RK a PK z měřícího vozíku KRAB mají 

také plynulejší průběh než v případě dat z MV. Vzhledem k tomu, že měřící vozík KRAB umí poskytnout pouze 

SK a VK v pásmu D1, byly pro srovnání použity data z MV ve stejném vlnovém pásmu, ačkoliv by se podle 

rychlostního pásma (rychlost 160 km/h) vybrané železniční trati mělo použít pásmo D2. 



   

 

 

 

 

Obr. 4 Ukázka srovnání časového průběhu SDO z KRABa a MV 

Na vyhodnocovaném úseku nebyly za 10 let měření téměř žádné lokální závady. Na úseku se vyskytly pouze 

jednotky případů, kdy nějaké měření zachytilo odchylky překračující mez zásahu IL ve VK na úseku koleje 

s délkou kolem 100 – 200 m a velmi krátký úsek s odchylkami ve SK. Vzhledem k malému množství informací, 

které byly z analýzy lokálních závad získány, nebyl její výstup nijak dále zpracováván. 

Regresní analýza byla vzhledem k povaze hodnoceného mezistaničního úseku prováděna pouze na SDO VK. 

Délky jednotlivých podbíjecích cyklů i jejich počet se mezi jednotlivými 200m úseky značně liší. V řadě případů 

se při pohledu na grafy časových průběhů SDO VK zdá, že podbíjení probíhalo i mimo deklarované termíny. 

Hodnoty SDO totiž v rámci podbíjecích cyklů občas docela divoce kolísají, jako je tomu na Obr. 5. V jiných 

úsecích jsou zase velmi blízké lineární regresní přímce. Ve většině hodnocených úseků v koleji č. 1 je délka 

posledního podbíjecího cyklu výrazně delší, než je délka předchozích. 

 

Obr. 5 Časový průběh SDO výšky koleje č. 2 s lineární regresí 

Vynechání SDO z měření v některých ročních obdobích mělo u většiny úseků za následek změnu sklonu 

regresní přímky. V řadě úseků však přetrvávají poměrně velké odchylky mezi hodnotami z jednotlivých měření. 

Vynechávání některých hodnot navíc vede k tomu, že u některých podbíjecích cyklů není k dispozici dostatek 

hodnot k provedení lineární regrese (viz Obr. 5). 



   

 

 

 

5 DISKUZE 

Průběh SDO rozchodu a směru koleje vesměs potvrdilo předpoklady o jejich chování ve směrově přímém úseku. 

VK se ve všech úsecích podle předpokladů úplně nechová. Je to ale pochopitelné vzhledem k velkému množství 

působících faktorů, mezi které můžeme zahrnout např. konsolidaci kolejového lože a pražcového podloží, změny 

tuhosti vlivem teploty a vlhkosti v podloží apod. Poměrně zvláštní je průběh SDO PK, který se projevuje velkým 

kolísáním. To může být způsobeno tím, jak jednotlivé pražce nerovnoměrně sedají po své délce a tím se mění 

převýšení koleje. Kolísání SDO jednotlivých GPK může být také vyvoláno přesností měřících zařízení a zvolenou 

statistickou veličinou, která nedokáže dostatečně popsat, co se se zkoumanými daty děje. Nezanedbatelný vliv na 

chování zkoumaných dat má i kvalita prováděných opravných zásahů, na které má vliv použitá mechanizace, 

kvalita geodetického zaměření a lidský faktor. 

Srovnání vyhodnocených dat z měřícího vozíku KRAB a MV potvrdilo předpoklad, že lehčí zařízení neměří 

stejné parametry jako výrazně těžší MV, který při měření vyvolává podobnou odezvu jako jedoucí vlak. Drobným 

překvapením bylo, že ne všechny parametry vykazují až tolik odlišné průběhy hodnot. Zajímavé je, že SDO RK 

se znatelně liší, což může být zapříčiněno tím, že při průjezdu MV dochází k zvětšení rozchodu ohybem pražců 

a roztlačením pružně upevněných kolejnic. Rozdíly v průběhu SDO PK jsou pravděpodobně způsobeny 

nerovnoměrným poklesem nedokonale podbitých pražců při průjezdu MV. Lehký měřící vozík tak velké poklesy 

nevyvolá, a tak změří menší odchylky v PK. 

Nepotvrdil se předpoklad, že lokální závady jsou důležitým motivačním faktorem pro plánování směrové 

a výškové úpravy kolejí pomocí podbíjení. Naopak se zdá, že místní správci tratí v některých úsecích nejspíše 

využívali výstupy úsekového hodnocení, protože SDO VK nenechali přesáhnout konkrétní hodnotu. Pohled na 

celý mezistaniční úsek dobře ilustruje, jakým způsobem někteří správci tratí pracují. To znamená, že opravné práce 

provádí poměrně nahodile a na kratších úsecích místo toho, aby je prováděli pravidelně a na co nejdelších úsecích. 

Tím by se kvalita jednotlivých úseků pravděpodobně nevyvíjela natolik odlišně a snížil by se počet dopravních 

nepravidelností na trati. 

Zkoumáním vyhodnocených dat z MV se nepodařilo úplně potvrdit fakt, že roční období, kdy byla data 

změřena, má vliv na výši SDO GPK. Selektivní vyhodnocování dat z jednotlivých ročních období nemá viditelný 

pozitivní účinek na výsledky regresní analýzy. 

6 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 kvality geometrie 

koleje v čase může být odlišný od teoretických předpokladů. Dále bude nutné se více dozvědět o fungování 

měřících zařízení na měřícím 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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