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Anotace 

 

 Cílem bakalářské práce je problematika z oblasti zlepšení spolehlivosti vybraných 

parametrů kolejnic, zaměřená na kontrolu, údrţbu a metody zjišťování závad součástí 

ţelezničního svršku a to zejména kolejnic. Vedle rozboru metod zjišťování vad kolejnic a 

způsobů jejich odstraňování byly posouzeny vlivy změn tvarových parametrů kolejnic na 

jejich ţivotnost.  Moţné způsoby a metody dosaţení těchto parametrických změn zejména 

v rámci údrţby kolejnic, které jsou jiţ provozovány a pouţívány. V  práci je prezentován 

pravděpodobnostní vývoj defektoskopických vad kolejnic a jeho vzájemná interakce na 

technicko-ekonomické ukazatele včetně závěrečných doporučení. Pro tato hodnocení jsou 

pouţita naměřená data z konkrétního traťového úseku Vsetín – Velké Karlovice.  

 

 

ANNOTATION 

The aim of this Bachelor work is the issue of improving the reliability of selected parameters 

of tracks, focusing on inspection, maintenance and fault detection methods of the 

superstructure, especially rails. In addition to the analysis of defects detection methods of rails 

and ways for their removal  have been assessed the effects of changes of shape parameters of 

the rails on their service life. Possible ways and methods to achieve these parametric changes, 

especially in the maintenance of tracks, which are already operated and used. The work 

presents the development of rails flaw detection of defects and their interaction on technical-

economic indicators, including the final recommendations. For these assessments are used 

measured data from a particular track section Vsetin - Velké Karlovice. 
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1  Seznam pouţitých značek a zkratek 

 

ČD   České dráhy, akciová společnost 

SŢDC   Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace 

DDC   Divize dopravní cesty 

HDS DDC  Hlavní defektoskopické středisko divize dopravní cesty 

GPK   Geometrické parametry koleje 

TK    Temeno kolejnice 

BK   Bezstyková kolej 

SDC   Správa dopravní cesty 

ST   Správa tratí 

VJ   Výkonná jednotka 

PJ   Provozní jednotka 

OJ   Organizační jednotka 

DLHM  Dlouhodobý investiční majetek 

OTH   Odbor traťového hospodářství 

RP   Rychlostní pásmo 

ČSN   Česká technická norma 

TNP ČD  Technické normy a předpisy Českých drah 

ŢST   Ţelezniční stanice  
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2 Úvod 

 

Úkolem vyplývajícím se zadání bakalářské práce bylo zpracovat obecně vybranou 

problematiku z oblasti ţelezničního svršku, konkrétně pak vlivy změn tvarových parametrů 

kolejnic na bezpečnost a ţivotnost kolejnic v koleji, případně ve výhybkách, s popisem 

stávajícího stavu, analýzami a doporučeným návrhem opatření. 

Ţelezniční svršek je základním prvkem dopravní cesty, kolejnice jako takové jsou 

nedílnou a vlastně hlavní součástí jízdní dráhy pro ţelezniční vozidlo. Tato jízdní dráha se 

skládá ze dvou kolejnicových pasů, které jsou upevněny ke kolejnicovým podporám 

(praţcům). Jejich nejdůleţitější funkcí je vlastní vedení kola ţelezničního vozidla v daném 

směru a pevně určené dráze. Další nedílnou funkcí je prvotní přenos a roznášení sil a 

nápravových tlaků od ţelezničních vozidel do konstrukce ţelezničního svršku a ţelezničního 

spodku a následně do zemního tělesa. Ţelezniční svršek u klasické konstrukce koleje je sloţen 

z kolejnic, kolejnicových podpor, drobného kolejiva, upevňovadel a kolejového loţe. 

Doporučené sestavy ţelezničního svršku určuje předpis SŢDC S3 díl VII.   

 

 

Obr. 1 – Součásti ţelezničního svršku [1] 
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2.1   Kolejnice, typy, materiál   

 

Kolejnice je vlastně nejdůleţitější součástí ţelezničního svršku. Jejich hlavními a zásadními 

funkcemi jsou: 

 přejímání kolových sil, od ţelezničních vozidel a jejich roznášení na kolejnicové 

podpory, kterými jsou zejména příčné praţce, 

 vedení dvojkolí ţelezničního vozu v příčném směru, a přenos vznikajících 

příčných sil na kolejnicové podpory, 

 kolejnice tvoří hladkou jízdní dráhu a prostřednictvím adheze přejímá brzdné a 

rozjezdové síly, 

 na elektrizovaných tratích plní funkci zpětného vedení pro napájení, 

 jsou nedílnou součástí kolejových obvodů zabezpečovacího zařízení. 

  

 V síti Českých drah a.s. (dále jen ČD a.s.), potaţmo  Správy ţelezniční dopravní cesty 

s. o. (dále jen SŢDC s. o.), je dle předpisu SŢDC S3 díl IV stanoveno pouţívání Vignolových 

(širokopatních) kolejnic. V současnosti se v ţelezniční koleji při provádění údrţby a obnovy 

soustředilo uţívání výhradně kolejnic tvaru S49 a UIC 60. S ohledem vývoj v evropské 

normalizaci je nyní tvar kolejnice S49 označován jako 49 E 1 a tvar UIC 60 je označován 

jako 60 E 1.  

„Nově zavedený tvar 60 E 2 je plně srovnatelný s tvarem 60 E 1, s tím rozdílem, ţe má 

„vypouklejší“ pojíţděnou plochu hlavy a v přímých úsecích koleje s vyššími rychlostmi 

přispívá ke stabilnímu chodu vozidel. Měl by být pouţíván přednostně, zvláště při úklonu 

kolejnic menším neţ 1:20.“ [4] 

Pokud se v dalším textu vyskytne označení tvarů kolejnic S 49 a UIC 60, vztahuje se 

toto i na kolejnice 49 E 1, 60 E 2,  resp. 60 E 1. 
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Obr. 2 – Pojmenování jednotlivých částí širokopatní kolejnice [1] 

 

 

Tvar Výška 

kolejnice 

Šířka 

paty 

Šířka 

hlavy 

Tloušťka 

stojiny 

Výška 

hlavy 

Výška 

paty 

Tloušťka 

paty 

Hmotnost 

1m délky 

  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 

UIC 60 172 150 72 16,5 51 31,5 11,5 60,34 

S 49 149 125 67 14 51,5 27,5 10,5 49,43 

R 65 180 150 72,8 18 44,9 30 11,2 64,98 

T 150 128 65,5 15 50,5 27,5 10,5 49,99 

 

Tab. 1 – Základní rozměry vybraných tvarů širokopatních kolejnic [1] 

 

 

 

Základním materiálem pro výrobu kolejnic pouţívaných v kolejích SŢDC (ČD) je ocel 

jakosti R260 (starší značení 900A, 95 ČSD – Vk). Kolejnice z této oceli vyhovují i pro pouţití 

v kolejích vybrané ţelezniční sítě. V místech kde dochází k zvýšenému otěru kolejnic je 

moţno pouţít kolejnice legované nebo tepelně zpracované, toto však je moţné pouze po 

předchozím souhlasu  SŢDC OTH a jejich pouţití musí být pečlivě evidováno, zejména 

vzhledem k jejich obtíţné svařitelnosti. Tato ustanovení a podmínky platí v plném rozsahu i 

pro kolejnice jazykové a srdcovkové. 
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Současné 

značení 

Značení dle 

UIC 860 

Starší značení Pevnost v tahu Tvrdost 

R220 UIC 700 75 ČSD min. 770 MPa 220 - 260 HBW 

R260 UIC 900 A 95 ČSD - Vk min. 880 MPa 260 - 300 HBW 

R320 UIC 1100 110 ČSD - VkMnCr min. 1080 MPa 320 - 360 HBW 

 

Tab. 2 – V současnosti pouţívané typy materiálů pro výrobu kolejnic [8] 

 

 

 

 

2.2   Řády kolejí a výhybek, rychlostní pásma tratí 

 

Na základě výsledného ročního přepočteného zatíţení se všechny koleje v síti ČD 

zařazují do 6-ti řádů. Toto zařazení provádí příslušná OJ pro jednotlivé vlakové úseky a 

podúseky, dle sluţebního předpisu SŢDC M12. Výpočet tohoto zatíţení je definován 

v předpisu SŢDC S3 a odpovídá vyhlášce UIC 714. Výsledné provozní zatíţení se uvádí 

v milionech hrubovno-kilometrech za rok [mil.hrt/rok]. Zatřídění výhybek do řádů je závislé a 

totoţné jako řád přilehlé koleje s vyšším provozním zatíţením.  

 

 

Řád koleje 
Výsledné přepočtené provozní zatíţení 

kolejí [mil.hrt/rok] 

1. nad           47,450 

2. 29,201   -   47,450 

3. 14,601   -   29,200 

4. 7,301    -   14,600 

5. 1,825    -    7,300 

6. pod            1,825 

 

Tab. 3 – Zatřídění kolejí do řádů [4] 

 

 

 

 Pro účely vyhodnocování jednotlivých parametrů GPK a pro stanovování četností 

provádění kontrolní činnosti a pro účely české technické normy ČSN 73 63060-2 se veškeré 

tratě v síti SŢDC (ČD) rozdělují do šesti rychlostních pásem (RP). Tyto rychlostní pásma jsou 
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označena RP0 aţ RP5. Rozhodující charakteristickou vlastností,  pro rozlišení a určení 

rychlostního pásma je parametr V – projektovaná traťová rychlost v km/h. Pro zařazení dané 

trati do příslušného RP je rozhodující projektovaná traťová rychlost skupiny vlaků, která 

vyuţívá nejvyšší hodnotu rychlosti. 

Rychlostní pásmo Rozsah parametru    V 

RP0 V ≤ 60 km/h 

RP1 60 < V ≤ 80 km/h 

RP2 80 < V ≤ 120 km/h 

RP3 120 < V ≤ 160 km/h 

RP4 160 < V ≤ 220 km/h 

RP5 220 < V ≤ 300 km/h 

 

Tab. 4 – Přehled rychlostních pásem kolejí [3] 

 

 

3 Kontrolní a dohlédací činnost a diagnostika kolejí a výhybek 

 

Znalost skutečného technického stavu ţelezniční dopravní cesty jakoţto celku 

skládajícího se z několika různorodých staveb a zařízení by měla patřit mezi základní úkoly 

jejího provozovatele, správce, respektive uţivatele. Technický stav zařízení lze vyjádřit celou 

řadou  kvalitativních a kvantitativních ukazatelů. Vedle snahy získat co nejpřesnější 

informace o stavu a vývoji ekonomických ukazatelů je nezbytné, definované provozně 

technické parametry byly objektivně měřitelné a průkazné.  

 Úkolem diagnostiky ţelezničních drah je sledovat a standardně kvalifikovat a 

kvantifikovat technický stav dopravní infrastruktury. Z hlediska forem získávání informací 

lze diagnostiku rozdělit na: 

 subjektivní a objektivní, 

 operativní a dlouhodobou, 

 přímou a nepřímou (odvozenou), 
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 destruktivní a nedestruktivní, 

 nezadatelnou a zadatelnou. 

Podle způsobu provádění se diagnostika člení na: 

 měření v nezatíţeném stavu, 

 měření v zatíţeném stavu. 

Na základě poskytovaných informací se dělí na: 

 lokální (bodovou) diagnostiku, 

 kontinuální diagnostiku s kontinuálním záznamem. 

 

Všechna monitorovací a diagnostická měření (i bodová) a vyhodnocení výsledků musí 

být vztaţena ke kilometrické poloze trati, traťovým a definičním úsekům a hranicím 

úsekového hodnocení měřícím vozem. 

Organizaci, provádění, vyhodnocování a archivaci výsledků kontrol tratí SŢDC (ČD) 

stanovuje a podrobně upravuje předpis SŢDC (ČD) S 2/3  „Organizace a provádění kontrol 

tratí Českých drah“, platný od 1. 1. 2003 v souladu se zákonem č. 266/1994 „Zákon o 

drahách“ a vyhláškou č. 177/1995 Sb. „Stavební a technický řád drah“ a ostatními právními 

předpisy, technickými normami a předpisy Českých drah (TNP ČD) v platném znění. 

 Pojmem kontrola tratí se rozumí veškeré prohlídky a měření tratí a jejich součástí. 

Náplň jednotlivých prohlídek, způsob provádění a časové intervaly jejich provádění musí 

splňovat ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb., stejně tak jako jejich vyhodnocování, evidence 

a archivování. 

 Provádět měření a prohlídky mohou pouze zaměstnanci, kteří jsou k tomu určeni a 

kteří splňují podmínky jak odborné způsobilosti dle předpisu ČD Ok 2/2, tak podmínky 

zdravotní způsobilosti dle vyhlášky č. 101/1995 Sb. Musí mít potřebnou technickou znalost 

místních a traťových poměrů a musí mít stanovený rozsah odpovědnosti k výkonu činnosti. 

 Měřidla a měřící prostředky uţité k provedení měření podléhají zákonu o metrologii, 

Metrologickému řádu ČD a jejich pouţívání musí být schváleno pověřeným orgánem ČD. 

Ten stanoví parametry, pro které lze měřidlo u ČD pouţít a stanoví konkrétní postupy měření, 

pouţívání a vyhodnocování hodnot. 
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Rozsah prohlídek a měření určuje minimální četnost kontrol a jejich výsledky slouţí 

jako základ pro:  

 Nutná stavební opatření k zajištění bezpečnosti dráţní dopravy, 

 Plánování kontrolních měření, doplňkových a mimořádných kontrol,  

 Přípravu a organizaci opravných prací. 

 

Kontrolní činností se zejména zjišťuje: 

 Celkový stav tratí a zařízení, 

 Komplexnost prováděných prací a dodrţování technologií, 

 Dodrţování stanovených podmínek pro provozování dopravní cesty,  

 Stav traťových značek a návěstidel. 

 

O kaţdé provedené kontrole či měření musí být vyhotovena dokumentace, která je 

předepsána jednak předpisem ČD S 2/3 a jednak vyhláškou č. 177/1995 Sb. a za evidenci je 

odpovědný zaměstnanec, kterému bylo provedení kontroly nařízeno. Na kaţdé správě tratí 

musí být vedena „Evidence kontrolní činnosti ST“, která musí obsahovat : 

 

 Opatření vedoucího výkonné jednotky, 

 Plán kontrolní činnosti zaměstnanců ST, 

 Výsledky kontrolní činnosti,  

 Zápisy výsledků komplexních prohlídek tratí,  

 Knihu kontrolních jízd.      

 

Všechny záznamy o provedených kontrolách musí obsahovat datum kontroly, číslo  

kontroly shodné s číslem, uvedeném v tabulce viz příloha č. 1 náplň kontroly, kontrolovaný 

objekt, výsledek, stanovený a skutečný termín odstranění zjištěné závady, komu bylo 

odstranění závady uloţeno (případně odkaz na samostatný zápis nebo doklad, kde jsou 

uvedené povinnosti zaznamenány), funkci a podpis zaměstnance, který kontrolu provedl. 
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3.1   Druhy kontrol a jejich náplň 

  

Předpisem ČD S2/3 jsou dány a je nařízeno provádění, tyto pravidelné prohlídky a měření: 

  Obchůzky trati – četnost stanoví vedoucí VJ nebo provozovatel a je dále závislá na RP 

konkrétní koleje. Náplní je vizuální kontrola kolejnicového materiálu, spojek styků, vodivé 

propojení a ukolejnění. Dále pak viditelnost traťových značek a návěstidel,  rozhledové 

poměry na přejezdech, kontrola ţlábků přejezdů a zejména pak kontrola evidovaných 

nebezpečných míst a evidovaných vad kolejnicového materiálu. Obchůzky provádí 

povětšinou obchůzkář vyjma hlavních kolejí tratí s rychlostí V=120km/h a větší, kde jsou 

obchůzky nahrazeny jízdou na speciálním dráţním vozidle.    

 

  Kontrolní jízdy – provádí se na hnacím dráţním vozidle nebo v posledním voze vlaku 

s největší rychlostí sleduje se kvalita jízdní dráhy, geometrické parametry koleje pod 

zatíţením a jejich náhlé změny. Kontrolní jízdy na stanovišti strojvedoucího smí provádět 

pouze zaměstnanec, který má k tomu oprávnění vydané příslušným útvarem ČD, nebo SŢDC.    

 

  Měření geometrického a konstrukčního uspořádání koleje zařízení s kontinuálním 

záznamem – obsahuje měření směru kolejnicových pasů, rozchodu koleje, vzájemnou 

výškovou polohu kolejnicových pasů a podélnou výšku kolejnicových pasů. Dle druhu 

měřících prostředků se dělí na měření v zatíţeném stavu (měřící vůz, měřící drezína) a 

nezatíţeném stavu (pojízdná rozchodka).  Pouţité měřící prostředky musí být schváleny 

příslušným odborem ČD nebo SŢDC. 

 

  Měření výškové polohy kolejnicových pásů a rozchodu ve výhybkách – kromě měření 

popsaného v předchozím odstavci se měření provádí a posuzuje ve všech větvích výhybek a 

výhybkových konstrukcích. Toto měření se provádí měřícím prostředkem s kontinuálním 

záznamem měření, nebo ruční rozchodkou s vodováhou. Měření smí provádět pouze odborně 

způsobilý zaměstnanec VJ nebo PJ.   
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  Kontrola prostorové průchodnosti – kontroluje se v souladu s § 2 vyhlášky 177/1995 Sb. 

Posuzuje se pro základní průjezdný průřez Z-GČD pokud pro příslušnou trať není stanoveno 

jinak. Ověřuje se zachování průjezdného průřezu a zároveň, zda se v průjezdném průřezu 

nevyskytují cizí předměty, neprovádí se nepovolená stavební činnost, nebo zda nedošlo k jeho 

ohroţení přírodními vlivy. 

 

  Prohlídky výhybek – pravidelné prohlídky výhybek se provádějí dle § 26 vyhlášky č. 

177/1995 Sb. a jsou organizovány a zabezpečovány příslušnou SDC. Jsou koncipovány jako 

společné komisionelní prohlídky za účasti všech dotčených správ SDC a zástupce uţivatele 

dopravní cesty (ŢST).  Prohlídkou se zjišťuje celkový stav výhybek a jejich pevných i 

pohyblivých součástí, stav a správnost výměnového závěru a výměníku (západková zkouška) 

a další dle výše uvedené vyhlášky. 

 

  Nedestruktivní kontrola kolejnic, srdcovek, jazyků výhybek a vizuální prohlídka jejich 

svarů – kontrola kolejnic, srdcovek a jazyků výhybek se provádí dle předpisu ČD S ¾ a 

výsledky se vyhodnocují a opatření zajišťují dle předpisu ČD S67. Metodiku provádění 

prohlídek a měřící prostředky schvaluje odbor stavební DDC. Měření smí provádět pouze 

zaměstnanci, kteří prokázali odbornou způsobilost a tito jsou rovněţ odpovědni za jakost 

výsledků.  

 

  Komplexní prohlídka tratí – při této prohlídce se zjišťuje technická způsobilost trati a 

získávají se podklady pro opravné a údrţbové práce, proplánování rekonstrukcí, hodnocení 

uţívání dopravní cesty ochranu dráhy proti negativním vlivům okolí a jiné činnosti a pro 

upřesnění rozsahu kontrol stanovených vedoucím VJ 

 

  Měření prostorové polohy koleje – měří se a vyhodnocuje k projektovanému stavu 

v místech zajišťovacích bodů, respektive zajišťovacích značek, pro účely opravy směrové a 

výškové polohy koleje ve smyslu předpisu ČD S3/1. Zároveň se posuzuje poloha koleje 
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v místech staveb a zařízení. Měření smí provádět a vyhodnocovat pouze odborně způsobilý a 

zaměstnanec s platnou odbornou zkouškou. 

 

  Měření dilatačních spar – provádí se v hlavních kolejích pravidelně před příchodem 

vysokých teplot a to nejpozději do 31.3. (v horských oblastech do 30.4.)  kalendářního roku. 

Měření se provádí klínovým měřítkem (velikost dil. spar) a kolejnicovým teploměrem (teplota 

okolních kolejnic). Provádí se ve stykované koleji a u BK na jejím začátku i konci. Rovněţ se 

kontroluje velikost dilatačních  spar ve výhybkách a nastavení dilatačních zařízen. Měření a 

vyhodnocování smí provádět pouze odborně způsobilý zaměstnanec. 

 

  Měření ojetí kolejnic a výhybkových součástek – výškové a boční ojetí kolejnic se měří a 

vyhodnocuje dle předpisu SŢDC (ČD) S 3. Při dosaţení ojetí hodnoty 50% je nutno posoudit 

únosnost kolejnice rovněţ dle předpisu S3 a současně se posoudí dovolený sklon ojetí profilu 

55
O
. Opotřebení  (ojetí) kolejnic v hlavních kolejích se měří měřícím vozem nebo 

schválenými ručními měřidly. Ruční měření smí provádět a vyhodnocovat jen zaměstnanec 

s platnou odbornou kvalifikací a zkouškou.  

 

  Prohlídka a měření ţelezničního spodku – tato prohlídka se většinou provádí společně 

s komplexní prohlídkou trati, pravidelnou obchůzkou trati nebo kontrolní jízdou. Měření 

ţelezničního spodku se provádí pouze v konkrétních případech a to při zřejmém sníţení 

únosnosti pláně ţelezničního spodku, ověřování osové vzdálenosti osy koleje od nástupištní 

hrany a výšky hrany nad TK, před zvýšením traťové rychlosti nebo zatíţení na nápravu pro 

ověření únosnosti konstrukce ţelezničního spodku. Při prohlídkách je nutno věnovat zvláštní 

pozornost zejména násypům a zářezům, na nichţ dochází k pravidelným poruchám stability a 

sváţlivým územím, svahům skalních zářezů, odvodňovacímu zařízení a jeho funkčnosti, 

kříţením nebo stykům ţelezničního spodku s vodními toky.  
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  Kontroly při zastavení dráţní dopravy na dráze a před jejím opětovným zahájením – 

v případě zastavení provozu na dráze na dobu větší neţ je časový interval pravidelných 

prohlídek je povinností vedoucího VJ zajistit na této dráze v přiměřených časových 

intervalech dohled nad stavem dráhy a stavem ţelezničních přejezdů z hlediska provozu na 

pozemní komunikaci a povinnosti plynoucí z veřejného zájmu dle právních předpisů. Před 

opětovným spuštěním do provozu je nutno provést všechny druhy měření a prohlídek 

stanovených předpisem SŢDC (ČD) S 2/3, které měly být provedeny během zastavení 

provozu a provést jejich vyhodnocení. Řádně a podrobně zkontrolovat stav trati, přejezdů, 

výstroje trati, její prostorovou průchodnost a volnost stanovených rozhledových poměrů. 

Opětovně smí být provoz zaveden pouze po písemném souhlasu odpovědného zástupce VJ. 

 

   Prohlídky speciálního zařízení dopravní cesty – jedná se zde o pravidelné prohlídky 

kolejových brzd a prostorové polohy koleje na spádovištích. Další specializovanou 

prohlídkou je kontrola indikátorů horkoběţnosti a indikátorů plochých kol. Kontrola dalších 

speciálních zařízení se provádí v souladu s technickými poţadavky zařízení, nebo v rámci 

kontrol stanovených předpisem SŢDC (ČD) S 2/3 a S3. Kontroly a prohlídky můţe provádět 

pouze pověřený, odborně způsobilý zaměstnanec s platným oprávněním nebo zkouškou.  

 

Obr. 3 – Ukázka plánu kontrol a prohlídek (celková tabulka uloţena v příloze č. 1) [5] 
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Jak je z předchozích části zřejmé, problematika kontrolní a dohlédací činnosti na ţelezničním 

svršku a spodku je svým rozsahem velmi rozsáhlá s náplní a obsahem dosahujícím nad rámec 

této práce. Proto na základě rozboru výskytu vad viz kapitola 5,  jsem se v další části zaměřil 

na konkrétní problematiku a to na vady vzniklé prvotním kontaktem vozidla s jízdní dráhou. 

 

 

4  Kontaktní namáhání kolejnic, jejich opotřebení a vady 

 

Je zřejmé, ţe namáhání kolejnic je všestranné a nezanedbatelné. Z tohoto důvodu je 

nutné věnovat jim maximální pozornost a důsledně dodrţovat technologické postupy a 

podmínky při jejich výrobě, přepravě i vlastní montáţi a provozování. Únosnost ţelezničního 

svršku se posuzuje podle únosnosti kolejnic. O únosnosti výhybek zase rozhoduje únosnost 

jazykových kolejnic. Obecně se při výpočtu únosnosti kolejnic a jazyků vychází 

z předpokladu pruţného uloţení kolejového roštu.  

„Kolejnice je v obecném případě namáhána svislými silami a silami vodorovnými, 

podélnými a příčnými. Svislé a vodorovné příčné zatíţení vyvolává ohybový moment 

v kolejnici, normálová síla je dána zejména silami od teplotních změn bezstykové koleje. Další 

příspěvky namáhání tvoří zbytková napětí z výroby a od manipulace s kolejnicemi, kontaktní 

namáhání hlavy kolejnice a napětí od dynamických rázů,“[1]         

Soustavu vozidlo – kolej je nutno povaţovat za jeden statický systém. Vysvětlení dějů 

kontaktní plochy přinesla uţ v roce 1887 Hertzova teorie. Podle této teorie se předpokládá, ţe 

pruţná deformace kola a kolejnice vede k eliptické dotykové ploše. Rozměry kontaktní elipsy 

závisí na velikosti normálové síly působící na kontaktní plochu. Poloměr velikosti poloos a a 

b záleţí na poloměrech dotykových ploch kolejnice a jízdního obrysu kola a poloměru kola 

ţelezničního vozidla. 

 

Obr. 4 - Doteky kolo-  kolejnice [1] 
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Kontakt mezi kolejnicí a kolem můţe být jednobodový nebo dvoubodový. Při 

jednobodovém dotyku mezi kolem a kolejnicí se v jednom bodě přenáší svislá kolová síla i 

vodorovná vodící síla. Při dvoubodovém dotyku se tyto body přenosu sil svislých a 

vodorovných neshodují. 

 

4.1    Vliv opotřebení na ţivotnost součástí 

 

 Vlivem projetí na součástech svršku dochází k značnému zvyšování síly působící mezi 

kolem a kolejnicí a tím jejich rychlejšímu poškozování. To se projeví samozřejmě i 

v plynulosti jízdní dráhy a následně i v komfortu jízdy. 

  

  

Obr. 5 – Ukázka opotřebení součástí ţelezničního svršku [12] 
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 Vliv projetí na ţivotnost součástí ţelezničního svršku jsem níţe nastínil 

zjednodušenou formou,  pomocí výslednic vertikálních a horizontálních sil působících na 

kolejnici při jízdě ţelezničního vozidla.  

1) 

Průjezd neopotřebenou součástí = rovný průjezd 

 

 
 

 

 

Fc  =  Fq = m*g = 10 000 * 9,81 = 100 kN 
 

2) 

Průjezd opotřebenou součástí  - projetí sa = 5 mm 

    - tlak na jedno kolo ÷ 10t 

 

 

 

Fc = Fg + Fa (1)  tv = sv / v  (2) ta = tv  (3) 

F = m * a  (4)  s = ½ * a * t
2
  (5) a = 2 * sa / ta

2
 (6) 

Fc = 10 000 * (9,81 + (2 * 0,005 / (0,5 / 22,2
2
)
2
))    (7) 

Fc = 100 + 200 = 300 kN        (8) 
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[k
N

] 

[mm] 

3) 

Průjezd opotřebenou součástí  - projetí sa = 10 mm 

    - tlak na jedno kolo ÷ 10t 

 

 

Fc = Fg + Fa (1)  tv = sv / v  (2) ta = tv  (3) 

F = m * a  (4)  s = ½ * a * t
2
  (5) a = 2 * sa / ta

2
 (6) 

Fc = 10 000 * (9,81 + (2 * 0,005 / (0,5 / 22,2
2
)
2
))     (9) 

Fc = 100 + 400 = 500 kN       (10) 

Graf 1 závislosti opotřebení (projetí) na působící síle na součástku ţel. svršku 
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4.2    Ojetí kolejnic   

 

Kolejnice se opotřebovává korozí a ojetím. Ojetím se opotřebovává hlava kolejnice. 

Tvar ojetí je závislý na konstrukčním a geometrickém uspořádání koleje. U kolejí v obloucích 

dochází, na rozdíl od kolejí v přímém směru, jak k ojetí kolejnic ve svislém směru tak k ojetí 

kolejnic v příčném směru. 

K bočnímu opotřebení (ojetí) dochází ve vnějších kolejnicových pasech v obloucích 

vlivem zatěţování vozidly. V tomtéţ oblouku má boční opotřebení všeobecně sinusový 

průběh s nejmenší hodnotou bezprostředně u kolejnicových styků.  

Boční ojetí můţe: a) napomáhat vykolejení vozidel; 

b) vést k nadměrnému zvětšení rozchodu; 

c) v důsledku oslabení profilu vyvolat lom kolejnice. 

 

Obr. 6 – Schéma ojetí hlavy kolejnice [1]  Obr. 7 – Ukázka ojeté kolejnice [6] 

 

Velikost ojetí a rychlost jeho vytvoření je závislé na intenzitě provozu, převezené 

zátěţi, na kvalitě oceli pouţité k výrobě kolejnice a na tvaru průřezu hlavy kolejnice. Dalším 

parametrem ovlivňujícím vytváření ojetí kolejnic je poměr mezi tvrdostí materiálu kolejnice a 

obruče kol ţelezničních vozidel. „Za optimální se povaţuje poměr tvrdosti materiálu kol a 

kolejnic cca 1:2“[1]. Výškové , ale zejména příčné (boční) ojetí kolejnic je z hlediska 

bezpečnosti ţelezniční dopravy nezanedbatelný údaj a z toho důvodu jsou místa, ve kterých 

k ojíţdění kolejnic dochází označována jako nebezpečná místa a jsou podrobována 

intenzivnější a podrobnější kontrolní činnosti. 

Ojetí kolejnic a jazyků výhybek je důleţitým ukazatelem pro posouzení namáhání. 
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Statické hodnoty veličin ojetých kolejnic jsou tabuizovány pro tzv. srovnané výškové ojetí. 

Toto srovnané výškové ojetí je vlastně kombinací svislého a příčného ojetí hlavy kolejnice, 

nebo jazyků výhybek a stanoví se ze vzorce: 

 

  shh v 4,0 [mm]     (11) 

 

 

kde: h…………….. srovnané výškové ojetí  [mm] 

  hv…………… . výškové ojetí, měřené v ose kolejnice [mm] 

  s……………… boční ojetí, měřené vodorovně v úrovni 14mm pod 

     temenem ojeté kolejnice [mm] 

  

Vypočtenou hodnotu zaokrouhlíme na celé milimetry, nejvyšší dovolené hodnoty 

svislého a bočního ojetí kolejnic jsou uvedeny v následující tabulce č. 5 

 

 

Největší dovolené 

ojetí [mm] 
Tvar kolejnice Tvar jazykové kolejnice 

T,S49,UIC60 R 65 A Xa T,S49,UIC60 R 65 A 

Pouze svislé ojetí 20 18 20 17 12 12 8 

Při současném 

ojetí svislém i 

bočním         

      

- svislé 14 14 12 10 8 8 5 

- boční 18 18 18 14 10 10 8 

 

Tab. 5 – Největší dovolené ojetí vybraných tvarů kolejnic a jazykových kolejnic [4] 
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Ke sniţování tření mezi kolem a kolejnicí a tím i ojíţdění kolejnic se přispívá mazání 

styčné plochy kola a kolejnice mazivy. Toto se uplatňuje zejména ve směrových obloucích a 

zajišťuje se uţíváním mazníků v koleji, nebo mazáním kol hnacích vozidel.  

 

    

Obr. 8 - Kolejnicové mazníky[11] 

 

 

Zlepšení otěruvzdornosti kolejnic a tím i umoţnění převezení většího mnoţství zátěţe 

je moţné přidáním legujících prvků do kolejnicové oceli. Pouţívá se mangan, nikl molybden, 

chrom a další. Nejčastěji pouţívaný mangan činí kolejnicovou ocel houţevnatější, pevnější a 

odolnější. 

 Doba ţivotnosti kolejnice bez regenerace se stanovuje s ohledem na mnoţství projeté 

zátěţe. Je závislá na tvaru kolejnice a na pouţití bezstykové koleje. V běţných podmínkách se 

ţivotnost kolejnice pohybuje mezi 500 aţ 700 miliony hrubotunokilometrů projeté zátěţe. 

 

 

 

 

 

 

 



Roman Svoboda       Bakalářská práce 

 

 

Strana 

22 

 

  

4.3     Převalky a vlnkovitost kolejnic 

 

Dalším neméně závaţným opotřebením kolejnic je tvorba převalků, která se objevuje 

především v obloucích, ve kterých většina nákladních vlaků projíţdí s přebytkem převýšení, a 

tudíţ dochází k roztlačování hlavy kolejnice zejména vnitřního kolejnicového pasu.  

Svislé opotřebení (převalek) vzniká zatěţováním vozidly. Jeho velikost vzrůstá s 

rostoucím provozním zatíţením. Většinou převalky vznikají na nepojíţděné straně hlavy 

kolejnice, ale v jistých případech dochází i k výskytu oboustranných převalků. Všeobecně se 

nejedná o skutečnou vadu kolejnic. U některých kolejnic můţe vzniknout mimořádné svislé 

opotřebení, jehoţ velikost pak zřetelně překračuje průměrnou hodnotu opotřebení,  která byla 

zjištěna ve stejných podmínkách na sousedních kolejnicích. 

Nezaměňovat s roztlačením (rozválcováním) 223. Mimořádné opotřebení můţe 

vyvolat lom kolejnice oslabením profilu (v tomto případě musí být zjištěno, zda lom není 

důsledkem jiného druhu vady). 

 

 

Obr. 9 - Ukázka převalků na hlavě kolejnice [6] 

 

Na vzniku vlnkovitosti se podílí celý komplex příčin (hrubý povrch kolejnice z výroby, 

konstrukce ţelezničního svršku, charakter provozu aj.). Vlnky se projevují pravidelným 

sledem lesklých vrcholků a tmavých prohlubní vlnek na pojíţděné ploše. Délka vlnek se 

pohybuje zpravidla mezi 3 a 10 cm, jejich hloubka se pohybuje mezi 0,1 aţ 1,2mm.. 
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Vlnkovitost vzniká obvykle v přímých úsecích a v obloucích o větších 

poloměrech.V obloucích o poloměrech pod 600m vznikají skluzové vlny. Jejich příčinou jsou 

prokluzy vnitřního kola, ke kterému dochází vlivem konstrukce ţelezničních kolejových 

vozidel. Jejich délka se pohybuje obvykle mezi 10 a. 30 cm. 

 

 

Obr. 10 - Ukázka vlnkovitosti a skluzových vln na hlavě kolejnice [6] 

 

Vlnky se vyznačují téměř pravidelnými, za sebou následujícími lesklými vlnovitými 

vyvýšeninami a tmavými vlnovými prohlubněmi na pojíţděné ploše. Vzdálenost vyvýšenin je 

asi 3 aţ 8 cm.  

Velké hodnoty tvrdosti materiálu kolejnicové oceli na vrcholu vlnek nelze vysvětlit 

přetvářením za studena, ale mají své příčiny v silném zahřátí. Vznikají nejen na tratích rychlé, 

smíšené nebo nákladní dopravy, ale i v kolejích tratí městské a příměstské dopravy. 

Vznik vlnkovitosti není zcela vyjasněn. Četné hypotézy o příčinách vycházejí 

z předpokladů vibrační rezonance a plastických rázů, z nichţ vznikají kontaktní rezonanční 

vibrace s frekvencí odpovídající délce vln. Výzkumné práce se snaţí doplnit poznatky o 

moţných příčinách a faktorech, které rozvoj vlnkovitosti brzdí. Jedním z opatření, které 

dokáţe rozvíjení vlnkovitosti omezit, nebo minimálně zbrzdit je provádění preventivního 

broušení kolejnic.    
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Na základě dosavadních poznatků a zkušeností byla sestavena tato fakta: 

 

Vlnkovitost 

Vyvolávají Brzdí 

Faktory vozidel 

Vlnkovitost obručí kol Bezvadné obruče 

Homogenní doprava vozidly stejných 

rychlostí, např. na tratí s přepravou 

surovin, příměstských tratích apod. 

Smíšená doprava s vozidly různých 

vlastností a rychlostí 

Velké rozdíly poloměru protilehlých kol Přesné seřízení dvoukolí 

Spřaţený pohon Pouţití profilů, podléhajících opotřebení 

Elektrická trakce  

Brzdné a rozjezdové síly Pečlivé vyrovnání hmotností na kolo 

Pouţití výkonnějších trakčních vozidel 

Pouţití stejných pruţnostních 

charakteristik u motorových jednotek 

Rozjezd plným výkonem motoru u 

prázdných motorových vlaků 

Vybroušení míst na pojíţděné ploše od 

prokluzu kol (ojedinělá nebo souvislá) 

Faktory jízdní dráhy 

Počáteční nerovnosti a válcovací okuje na 

pojíţděné ploše kolejnice 

Broušení nových kolejnic a odstranění 

válcovacích okují 

Vlhká jízdní dráha a koroze Suchá jízdní dráha 

Nestejná pruţnost koleje Konstantní pruţnost koleje 

Málo únosný ţelezniční spodek Kolejnicová ocel se speciálním legováním 

Vysoká vnitřní pnutí při výrobě kolejnic Beznapěťové ţíhání 

Vnitřní pnutí např. při rovnání kolejnic Objemově kalené kolejnice 

 

Tab. 6 – Faktory vyvolávající či brzdící rozvoj vlnkovitosti [1] 
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5   Vady kolejnic jejich diagnostika a odstraňování 

  

 Vady kolejnic jsou zpravidla zapříčiněny únavovým namáháním vlastního materiálu 

kolejnic. Lomy kolejnic nejčastěji vznikají z drobných defektů nebo z větší koncentrace 

namáhání. Z tohoto důvodu je nutné drobné trhliny v materiálu kolejnice povaţovat za 

počáteční stádium lomu kolejnice. Zjišťování kolejnicových vad se provádí buď vizuálně, 

nebo kolejnicovými ultrazvukovými defektoskopy. 

S rozvojem ţelezniční dopravy, provázeným zvyšováním rychlostí a hmotnosti na 

nápravu, rostou nároky na kvalitu součástí ţelezničního svršku. Vady kolejnic a jazyků 

výhybek, zjišťované v provozu, je nutno jednotně a jednoznačně klasifikovat pro stanovení 

příčin a přijetí vhodných provozních opatření. Jednotnost klasifikace je podmínkou 

statistického zpracování, vyuţitelného pro dlouhodobé plánování opravných prací i nutná 

opatření ve výrobě. 

Zejména v roce 1980 se staly velmi aktuální kolejnicové vady dané únavou materiálu 

v kontaktním místě kolo – kolejnice. Jen pro představu typický osobní vlak je nesen na ploše 

jen o něco málo větší, neţ je klasický kompaktní disk, přičemţ tah lokomotiv je řízen tak, ţe 

hnací kola jsou po většinu svého času na mezi prokluzu. U SŢDC se pro kategorizaci 

kolejnicových vad pouţívá předpis SŢDC S 67 Vady a lomy kolejnic [6]. Tento předpis 

vychází z katalogu UIC.  V tomto předpisu, který je vlastně také katalogem jednotlivých vad 

kolejnic. Je zde přesně uvedeno jejich označení, lokalizace místa výskytu ve vztahu k profilu 

kolejnice, popis a určená opatření, která je nutná při výskytu konkrétní vady zavést. Veškeré 

vady jsou zde rozděleny, z hlediska své závaţnosti a nebezpečnosti pro bezpečnost a 

plynulost ţelezniční dopravy, do čtyř kategorií. Ke kaţdé kategorii je je přiřazeno opatření, 

které je nutno učinit pro zajištění bezpečnosti provozu. 

 

Kategorie vady Opatření 

    

A Bezodkladné odstranění výměnou součásti, nebo opravou vadného místa 

B Odstranění výměnou či opravou v krátké lhůtě 

C Odstranění výměnou či opravou v rámci udrţovacích (opravných) prací  

D Zvýšené pozorování 

   

Tab. 7 – Kategorie kolejnicových vad podle opatření k zajištění bezpečného provozu [6] 
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 Při popisu vlastností nebo vzhledu vady kolejnice se v katalogu obvykle poskytují 

následující informace: 

 zda je vada výsledkem chybného výrobního procesu nebo napětí od provozu, 

 kde se vada nachází převáţně, 

 kde se má hledat inicializace vady, zda na povrchu nebo uvnitř průřezu, 

 které rysy charakterizují _ vnější vzhled vady, 

 které vlastnosti charakterizují vadu uvnitř průřezu kolejnice, 

 jak se vada vyvíjí v průběhu času, 

 s kterými jinými vadami můţe být vada zaměněna.  

 

 Kolejnicové vady se zjišťují vizuálně nebo zkoušením ultrazvukovými defektoskopy. 

Z toho je také zaţité označení defektoskopické vady kolejnic. Vizuální kontrola umoţňuje 

zjištění a pozorování povrchových vad kolejnic, kdeţto ultrazvuková kontrola umoţňuje 

zjištění a lokalizaci vnitřních vad materiálu a sledování jejich vývoje (růstu). V některých 

případech je uţitečné měření profilu kolejnice nebo poklepání kladivem. Ke zjišťování vad 

lze dále pouţít magnetickou metodu, zkoušení pomocí vířivých proudů nebo kapilární 

zkoušku. 

Kód vady Popis kolejnicové vady dle předpisu SŢDC S 67 

Vady charakterizované trhlinou vzniklou v důsledku kontaktního namáhání 

111/211 
Příčné únavové trhliny postupně se rozvíjející z hloubi průřezu 

oválného tvaru 

2222 Odlupování pojíţděné hrany kolejnice (shelling) 

2223 Head check /tvorba trhlin/ vylupování materiálu na pojíţděné hraně 

227 Squat 

Vady charakterizované trhlinou vzniklou v důsledku účinků vozidel 

301 Vtisky 

125/225 
Vybroušená místa na pojíţděné ploše od prokluzu kol (ojedinělá nebo 

souvislá) 

Vady v důsledku přeměny materiálu nebo ojetí 

2201 Vlnkovitost koleje a skluzové vlny 

2202 Vlnová deformace (dlouhé vlny) 

Vady svarů kolejnic 

411/421/431 Příčná trhlina v oblasti svaru 

   

Tab. 8 – Nejrozšířenější vady kolejnic [1] 
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5.1.     Defektoskopie kolejnic a jazyků výhybek 

 

  Účelem nedestruktivního zkoušení kolejnic a jazyku výhybek (defektoskopická 

kontrola) je zjišťování vad, které vznikly ve výrobě nebo vlivem provozu. Hlavním 

významem nedestruktivního zkoušení je zvýšení bezpečnosti provozu a předcházení vzniku 

nebezpečných lomů, jejichţ odstranění si zpravidla vyţaduje nepředvídané výluky koleje. 

 Zásady nedestruktivního zkoušení kolejnic, srdcovek a jazyků výhybek, jejich svarů a 

návarů, dále organizační a technické podmínky zkoušek, včetně způsobu jejich vykonávání a 

vyhodnocování stanoví předpis SŢDC S 3/4.  Tento předpis je závazný pro výkonné jednotky 

DDC i zhotovitele, kteří vykonávají činnost na tratích (výstavba, opravy, údrţba a 

nedestruktivní zkoušky součástí ţelezničního svršku) nebo vykonávají svářečské práce na 

součástech ţelezničního svršku a pro TÚDC. Vedoucí výkonné jednotky je povinen zajistit 

vypracování ročního plánu defektoskopických kontrol kolejnic a jazyků výhybek. Jeho vzor je 

uloţen v příloze č. 2. Nedestruktivní zkoušení materiálu smí vykonávat pracovník, který 

splňuje kvalifikační předpoklady, stanovené sekcí stavební DDC. O provedené 

defektoskopické kontrole se provede záznam vyplněním defektoskopické hlášenky, která 

obsahuje veškeré nutné a potřebné údaje jak o skupině, která kontrolu provedla, tak o 

případných zjištěných vadách. Ukázka defektoskopické hlášenky je v příloze č. 3. 

  

 Nedestruktivní zkoušení ultrazvukem se provádí na stupních:  

a) základní kontroly - jednoúčelovými kolejnicovými defektoskopy typu  KD 72, případně 

 dalšími typy, schválenými HDS DDC. Ke kaţdému přístroji musí mít defektoskopická  

 skupina potvrzení (atest) o čtvrtletní revizi přístroje, vystavený HDS DDC;  

b) podrobné kontroly - univerzálními analogovými defektoskopy libovolného typu a výrobce 

 s výjimkou defektoskopu vyrobených v tuzemsku do r. 1980. Pouţití přístrojů 

 digitálních podléhá schválení HDS DDC. Ke kaţdému přístroji musí mít 

 defektoskopická skupina potvrzení (atest) o technické prohlídce přístroje ne starší neţ 

 dva roky, vystavený HDS DDC nebo autorizovaným servisem.  
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Ruční ultrazvukové přístroje  

 Základní kontrola je v současnosti vykonávána pomocí jednoúčelových 

ultrazvukových kolejnicových defektoskopů. I v případě, ţe by pro základní kontrolu byl po 

kompletním dokončení koridoru nasazen defektoskopický vůz, bude následné pouţití 

jednoúčelových kolejnicových defektoskopů nutné pro přesné určení polohy vady v trati a 

také pro kontrolu srdcovek a jazyků výhybek. Je totiţ třeba mít na zřeteli, ţe ne kaţdý def. 

vůz můţe výhybky kontrolovat a pokud ano, pak vţdy zkontroluje pouze jeden jazyk a jenom 

část srdcovky. Kolejnicovými defektoskopy by se kontrolovaly i ty úseky trati, které by def. 

vůz z technických nebo i provozních důvodů nezkontroloval. 

Defektoskopické vozy  

 Obecně lze říci, ţe kolejnicové defektoskopické vozy umoţňují relativně rychlou 

kontrolu obou kolejnicových pásů současně, vyhodnocení výsledků v reálném nebo v co 

nejkratším čase a minimalizují vliv lidského činitele na hodnocení zjištěných vad, čímţ 

zaručují poměrně vysokou reprodukovatelnost a objektivitu výsledků kontroly. Všechny 

pracují na principu metody ultrazvukové, některé jsou doplněny zařízením pro metodu 

magnetickou nebo vířivých proudů, umoţňující zjištění pouze povrchových vad (trhlin). V 

současné době existuje ve světě celá řada def. vozů, které se liší svojí základní koncepcí, 

konstrukcí měřicího podvozku,  počtem a typem pouţitých sond, způsobem a metodikou 

hodnocení výsledků kontroly a dalším přídavným zařízením (např. magnetická nebo laserová 

identifikace svarů a styků kolejnic). Obvykle rozhodující součástí vozu bývá měřicí podvozek 

a sondový systém. U všech vozů je nutnost ručního dohledávání vad. 

 

  

  Obr. 11 – Defektoskopický vůz a ruční defektoskopický přístroj DIO [12] 
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5.2     Vady pojíţděné hrany kolejnice a jejich vyhodnocení 

  

 Typickými vadami příčných trhlin na pojíţděné hraně kolejnic vznikajících v důsledku 

kontaktních namáhání mezi kolem a kolejnicí jsou vady Shelling, Head check Squat a 

Belgrospis. K iniciaci těchto vad dochází v důsledku kontaktních a skluzových sil zejména při 

průjezdu ţelezničních vozidel v oblouku. Společným znakem pro všechny tyto vady je 

několika stupňový a postupný vývoj vady, který v případě ţádného nebo nedostatečného 

zásahu a opatření končí lomem kolejnice. Vada Head check je snad nejrozšířenější kontaktní 

únavovou vadou na kolejnicích v síti SŢDC.   

 Z konkrétních údajů zjištěných defektoskopickou kontrolou vad kolejnic jsem 

zpracoval s pouţitím metod statistických a spolehlivosti (HistAn) data z defektoskopických 

kontrol na konkrétní trati Vsetín – Velké Karlovice o délce cca 29 km. Vstupními údaji jsou 

konkrétně zjištěné a zatříděné defektoskopické vady kolejnic, které jsou definovány ke koleji 

vztaţenou kilometrickou polohou a číselným kódem vady, dle předpisu ČD S67. K vytvoření 

těchto grafů, přehledů a statistik jsme pouţili program HistAn.  

Km poloha vady Číselný kód vady 

3,082 2251,0 

3,686 233,0 

3,686 233,0 

3,686 233,0 

3,734 233,0 

3,734 233,0 

3,734 233,0 

3,734 233,0 

3,755 421,2 

3,960 421,2 

4,526 233,0 

4,526 233,0 

  Tab. 9 – Ukázka pouţitých dat naměřených vad kolejnic [13] 

 

 Cílem a úkolem bylo vytvoření histogramu ukazujícího počet závad a histogram 

ukazující četnost výskytu jednotlivých typů vad zjištěných na zadaném kilometrickém úseku. 

Zjištěné výsledky je moţné dále pouţít k porovnání a posouzení, třeba ve vztahu na sklonové 

a směrové poměry, případně na stáří a tvar kolejnic. 
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 Jako první uvádím histogram znázorňující celkový počet jednotlivých typů vad na 

sledovaném úseku trati. Vady jsou definovány svými kódy, kterým jsme přiřadili třídící čísla  

(viz. tab. č. 10). Celkem se ve sledovaném úseku vyskytuje deset typů defektoskopických vad. 

Kód vady Třídící znak vady 

2251.0 1 

233.0 2 

421.2 3 

207.0 4 

221.1 5 

135.0 6 

412.4 7 

2222.0 8 

212.1 9 

211.1 10 

Tab. 10 – Přiřazení třídících znaků jednotlivým kódům vad [13] 

 

 

 Histogram č.1 -  Znázorňující výskyt jednotlivých typů vad ve sledovaném úseku[13] 
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 Dále jsem vytvořil histogram znázorňující počet vad v jednotlivých úsecích sledované 

části traťového úseku. Pro tuto úlohu jsme si zvolili krok  50 metrů. Touto úlohou jsem 

neřešil o jaký typ vady se jedná, ale o počet vad vyskytujících se v tomto daném úseku. K 

vytvoření  tohoto histogramu jsem pouţil tabulku s uvedením pouze kilometrických hodnot 

zjištěných vad. Jeho výsledkem je četnost vad v daném úseku, coţ je z hlediska 

pravděpodobnostního, ukazatel pravděpodobnosti výskytu vady v libovolně zvoleném místě 

úseku. Z hlediska spolehlivosti lze na základě  vztahu : „ 1 mínus četnost výskytu vady = 

spolehlivost“, určit spolehlivost konstrukce.  

Km poloha vady 

3,082 

3,686 

3,734 

3,755 

3,960 

4,185 

4,526 

4,891 

5,026 

6,834 

  Tab. 11 – Hodnoty kilometrických poloh jednotlivých vad [13] 

 

 

Histogram č.2 - Znázorňující počet závad v daném úseku[13] 
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Výsledek práce v pravděpodobnostních úlohách, bych chtěl dále prezentovat na 

finanční náročnosti oprav jednotlivých vad, kdy jsem ke kaţdému typu vady přiřadil 

orientační finanční náklady na její odstranění. Výsledkem je histogram znázorňující vazbu 

finančních nákladů potřebných k odstranění jednotlivých typů defektoskopických vad. 

K tomu to jsem pouţil program HistAn.  

Kód vady Třídící znak vady Cena opravy 

2251.0 1 5000 

233.0 2 7500 

421.2 3 4800 

207.0 4 9600 

221.1 5 3750 

135.0 6 6000 

412.4 7 12000 

2222.0 8 9870 

212.1 9 7450 

211.1 10 2890 

  Tab. 12 – Orientační cena oprav  jednotlivých vad [13] 

 

 

 

Histogram č.3 - Udávající ceny oprav[13] 
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 Z předchozích histogramů  jsem poté, za pouţití programu HistOp, vytvořil výsledný 

histogram vyjadřující závislost vady a finančních nákladů na její odstranění.  

 

 

Histogram č.4 - Udávající závislost vady a ceny [13] 

 

 Histogram je moţné vyuţít k určení výhledu ekonomických poţadavků a náročnosti 

spojených s odstraňováním zjištěných vad. Je moţno provést i kvalifikovaný odhad růstu 

četnosti vad a s tím spojený odhad spolehlivosti konstrukce. Všechny výstupy mohou slouţit 

jako podklady k plánování a organizování opravných prací, a zároveň jako jeden z podkladů 

k rozhodování o určení postupů a technologie při vlastním provádění údrţby a oprav 

ţelezničního svršku v daném úseku trati.     
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V další části jsem provedl roztřídění dat o naměřených defektoskopických vadách ve 

členění dle data zjištění vady. Data zjištění jsem omezil pouze na letopočet, coţ je pro 

zamýšlenou prezentaci dostačující. V grafu jsou pouţita data za období let  2002 aţ 2010, 

které mám k dispozici. Z těchto vstupních údajů jsem vytvořil graf ukazující průběh počtu 

vad.   

 

 

Obr. 12 -  Graf znázorňující počty vad v jednotlivých letech[13] 

 

  

 Tento graf nám ukazuje vývoj zjištěných vad kolejnic v daném úseku za 

reprezentativní časové období. Z grafu je zřetelná stoupající fáze v počtu zjišťovaných závad. 

Naproti tomu je zde velmi zřetelné, ţe v letech 2004 a 2008 byly na daném traťovém úseku 

realizovány opravné práce zaměřené na odstranění zjištěných defektoskopických vad kolejnic.  

 Na základě předchozích rozdělení vad jsem pomocí výpočtu pravděpodobnosti 

provedl vyhodnocení a výpočet pravděpodobnosti vzniku příslušné vady v mnou sledovaném 

traťovém úseku. K tomuto vyjádření pravděpodobnosti vzniku konkrétního typu vady jsem 

pouţil třídící znaky z Tab. č. 10 a pomocí níţe uvedeného vzorce pro výpočet 

pravděpodobnosti jsem tyto hodnoty určil. Z výsledných hodnot je sestaveno grafickým 

způsobem parametrické rozdělení pravděpodobnosti vzniku příslušného typu vady. 
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Vzorec pro výpočet pravděpodobnosti vzniku vady: 

 

(12) 

 

 

Obr. 13 -  Grafické  znázornění pravděpodobnosti [14] 

 

 Jak je z tohoto grafického znázornění patrné, je největší pravděpodobnost, ţe ve 

sledovaném traťovém úseku můţe dojít ke vzniku vady s třídícím znakem 4,5 a 6 coţ 

v návaznosti na tabulku č. 10 znamená největší pravděpodobnost výskytu vady s kódem 

207.0; 221.1 a 135.0 viz. [6].  
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5.3     Metody odstraňování vad pojíţděné hrany  

 

Co se týká způsobů odstraňování zjištěných vad je nutno vzít na zřetel druh a 

závaţnost dané vady. U kontaktních vad kolejnic je velmi často dostačující provedení 

broušení s případnou reprofilací hlavy kolejnice. Dalším způsobem odstranění vad je metoda 

navaření poškozených míst. Tato metoda je pouţitelná pouze u vad bodových nebo vad 

součástí výhybek, konkrétně jazyků a srdcovek. Dalším a definitivním způsobem odstranění 

kontaktně únavových vad na kolejnici je vlastní výměna kolejnic. Tato moţnost se v současné 

době vyuţívá jen velmi zřídka, pouze při větším rozsahu potaţmo závaţnosti zjištěných 

závad, a to z důvodu velké finanční náročnosti a v porovnání s regenerací kolejnic 

navařováním nebo broušením, značnou ekonomickou nevýhodností. 

Chtěl bych se tedy v oblasti kontaktně únavových vad věnovat a představit metodu 

broušení kolejnic a výhybkových součástí. Následně doloţím svá tvrzení praktickým 

příkladem odstranění vady s maximálním efektem a minimálním ekonomickým zatíţením. 

Normativní ustanovení pro broušení součástí ţelezničního svršku: 

 ČD S3 část devátá – výhybky, kolejové spojky, kolejové křiţovatky - ze 

dne 1. 1. 2003. 

 OTP pro broušení pojíţděných součástí výhybek  č.j. 57739/2002-O13 s 

účinností ze dne 1.6.2002. 

 Technologický postup broušení pojíţděných součástí výhybek (v záruce) s 

účinností od 1. 9. 2002. 

 Technické podmínky dodací TPD 69/02 s účinností od 1. 9. 2002. 

 Všeobecně je řečeno, ţe uţíváním kolejnic pro vedení a přenos zatíţení kolejových 

vozidel zanechává prvotní a nezanedbatelný „otisk“ na kolejnici jako takové zejména profilu 

hlavy kolejnice. Jak bylo jiţ výše popsáno smykovým zatíţením způsobeným vlastním 

provozem kolejových vozidel a ovlivněné spoustou dalších okolností dochází k narušování a 

destrukci materiálu kolejnice v místech kde dle trajektorie kolejnice a kola by vůbec ke styku 

docházet nemělo.  
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 Ideálním dotykovým místem pro odolnost materiálu kolejnice a přenos vnějších 

působících sil je vţdy takové místo kde dochází ke styku a přenosu zatíţení v úhlu 

nejbliţšímu hodnotě 90
O
.   

 

Obr. 14 -  Optimální dotyk kola s kolejnicí[12] 

 

 Pokud však, ať uţ ojetím kolejnice, jazyka nebo i obruče kola ţelezničního vozu, 

dojde ke kontaktu mimo optimální místa, dochází k nadměrnému mechanickému namáhání 

kolejnicového materiálu a následnému vzniku kontaktních únavových vad kolejnic. 

 

Obr. 15 -  Dotyk kola s kolejnicí zapříčiňující vznik kontaktních vad (převalků)[12] 
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 V praxi se ke zjištění trajektorie průjezdu kola ţelezničního vozu na kolejnici pouţívá  

speciálního zařízení zaloţeného na imitaci průjezdu ţelezničního dvojkolí po koleji a s jehoţ 

pomocí lze zjistit tvarové a výškové nerovnosti, které zhoršují komfort jízdy a sniţují 

ţivotnost kolejnice.   Tímto speciálním zařízením je prostorová šablona PŠR 1 pro kolejnice 

a srdcovkové části výhybek a to jak přímo v kolejišti tak i mimo něj.  

 Pro zjištění stavu ojetí jazyků výhybek, vyhodnocení výlomů a odrolení na jazycích, 

posouzení jazyků na nájezd kola na hrot a posouzení bezpečného úhlu sklonu boční pojíţděné 

plochy, tak aby nedošlo k vystoupání kola na jazyk, slouţí prostorová šablona PŠR 3. 

 

Obr. 16 -  Prostorová šablona P Š R – 1[12] 

 

 

 
Obr. 17 -  Prostorová šablona P Š R – 3[12] 



Roman Svoboda       Bakalářská práce 

 

 

Strana 

39 

 

  

6  Příklad odstranění vady v praxi  

 

 Dovolím si prezentovat všestrannou úsporu a ekonomickou výhodnost odstraňování 

kontaktně únavových vad kolejnic s pouţitím technologie broušení kolejnic. Jedná se o 

konkrétní vadu klasifikovanou předpisem SŢDC (ČD) S 67 jako šikmé trhliny pojíţděné 

hrany kolejnice, kód vady 2213 Head Check. Vada se nacházela na opornici jazyka ve 

výhybce č. 8 ŢST Jablůnka na trati Valašské Meziříčí – Vsetín. Došlo zde vlivem absence 

údrţby k rozvoji vady s počínajícím vylamováním materiálu v místě doteku kola ţelezničních 

vozidel s kolejnicí. 

 

 

Obr. 18 - Detail vady výh.č. 8 ŢST Jablůnka[15] 

 

 Jak je z obrázku zřejmé začalo zde docházet k rozvoji vady spojené s vydrolováním 

materiálu kolejnice. Z důvodu pokročilého rozvoje vady a dosahování trhlin do velké hloubky 

pod povrch hlavy kolejnice nebylo moţno tuto vadu odstranit klasickou technologií 

přebroušení pojíţděné hrany kolejnice. Bylo nutno provést razantnější opatření, které by 

vedlo k odstranění vady, zamezení jejího dalšího rozvoje.  Jednou s variant řešení odstranění 

této vady bylo provedení výměny výhybkové součásti. To znamená výměnu opornice 
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výhybky, ale jak je dáno technologickými postupy, bylo by nutné spolu s opornicí provést i 

výměnu jazyka. Coţ představovalo z ekonomického hlediska částku ve výši cca 50 tisíc 

korun. Spolu s velmi sloţitými nároky na výlukovou činnost z důvodu vevaření výhybky do 

BK a s tím spojené další náklady na zhotovení svarů a úpravu upínací teploty. Rozhodli jsme 

se pro o odstranění této vady pomocí broušení a reprofilace hlavy kolejnice a následnou 

úpravou tvaru a výšky jazykové kolejnice. Cílem nebylo vadu úplně odstranit, ale zamezit 

jejímu dalšímu rozvíjení. Kontaktně únavové vady, jejichţ je vada Head Check názorným 

příkladem vznikají z nadměrného zatěţování hlavy kolejnice mimo optimální dotekové stopy. 

Proto bylo naší snahou dosáhnout zamezení dotyku kola ţelezničních vozidel s kolejnicí 

v místě indikované vady.  

 K realizaci této opravy byla vybrána firma České opravny a strojírny PIRELL Česká 

Třebová s.r.o., která má s technologií broušení kolejnic a výhybkových součástí nemalé 

zkušenosti a má za sebou dlouholetou praxi v oblasti oprav a regenerace svrškového matriálu.  

 Po prvotním přebroušení byla provedena kapilární zkouška k přesnému určení místa a 

rozsahu vady.  

 

 

 

Obr. 19 - Kapilární zkouška vady opornice  výh.č. 8 ŢST Jablůnka[15] 
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 Po určení rozsahu a velikosti vady bylo provedeno odbroušení hlavy kolejnice v místě 

vady tak, aby bylo dosaţeno odsunutí horizontální dotykové plochy kol ţelezničních vozidel 

za oblast zasaţenou vadou. Spolu s vybroušením opornice byla provedena i úprava jazykové 

kolejnice do normového stavu, aby trajektorie jízdy kola odpovídala normativním 

ustanovením.  

 Na přiloţeném obrázku je patrné odbroušení narušeného materiálu a šipkami jsou 

vyznačené upravené dotykové plochy kola ţelezničního vozidla detekované pomocí 

prostorové šablony PŠR 1. Místa na obr. 20 označena šipkami jsou nová místa dotyku kola 

ţelezničního vozu s opornicí a jazykem a plocha hlavy opornice záměrně obroušena, aby zde 

nedocházelo ke kontaktu kola a kolejnice. 

 

 

Obr. 20 – Kontrola dotyků kolo - kolejnice  výh.č. 8 ŢST Jablůnka[15] 

 

 Následně byla provedena opět kapilární zkouška jiţ odbroušeného místa vady. Po 

provedení kapilární zkoušky bylo provedeno zkušební projetí ţelezničního vozidla. Toto 

zanechalo na povrchu opornice a boční plochy jazyka stopy, které vlastně znázorňují a velice 

dobře nám indikují dotyková místa kola s kolejnicí potaţmo jazykem. Tyto dotykové plochy 
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jsou na obr. 21 označeny šipkami. Toto nám vlastně potvrdilo správnost našeho postupu a 

umoţnilo porovnání se znázorněním dotykových ploch šablonou PŠR 1 na předchozím 

snímku.  

 

Obr. 21 - Kapilární zkouška vady opornice  výh.č. 8 ŢST Jablůnka 

a otisky dotykových ploch kola ţel. vozidla [15] 

 

 Z provedené kapilární zkoušky  (viz. Obr. 21) je zřejmé, ţe jsme tímto zásahem 

neprovedli úplné odstranění vady, ale zabránili jsme jejímu dalšímu rozvoji a tím 

překategorizování vady do niţší kategorie, a  nezanedbatelné je i to ţe jsme dosáhli 

prodlouţení ţivotnosti opornice jako takové. 

 Na následujících dvou fotografiích, které byly pořízeny za cca 1 měsíc po provedení 

broušení je zřejmé, ţe námi zamýšlené opatření je funkční, ţe ani za plného provozu 

nedochází ke kontaktu kola ţelezničního vozidla s kolejnicí v místě vady a tím, ţe se náš 

záměr zdařil a ţivotnost opornice i jazyka výhybky č. 8 v ŢST Jablůnka se podařila prodlouţit 

bez sebemenšího ohroţení bezpečnosti a plynulosti ţelezniční dopravy. 

 Dalším a neméně podstatným ukazatelem, který z výše popsané opravy vzešel je to,  

ţe došlo ke značné ekonomické a finanční úspoře, jelikoţ celkové náklady na opravu vady se 

pohybovaly v řádu do 10 tisíc korun, coţ představuje pouhých 20% nákladů ve srovnání 

s variantou výměny poškozené opornice.  
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Obr. 22 - Kapilární zkouška vady opornice  výh.č. 8 ŢST Jablůnka za cca 1 měsíc se zřejmou 

viditelností dotykových stop kola ţelezničního vozidla na opornici a jazyku [12] 
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7  Závěr  

 

 Jak vyplývá i z této bakalářské práce, jsou kolejnice hlavní součástí ţelezničního 

svršku a ţelezniční dopravní cesty jako takové, jsou místem prvotního kontaktu dráţního 

vozidla s konstrukcí dopravní cesty. Pro svou hlavní funkci, kterou je vlastní vedení kola 

ţelezničního vozidla a přenášení veškerých druhů zatíţení od ţelezničního provozu na 

kolejnicové podpory, nutnosti zabezpečení hladké jízdní dráhy a komfortu jízdy jsou na ně 

kladeny vysoké nároky a poţadavky. V kolejích slouţících ţelezniční dopravě a to jak osobní 

tak i nákladní se v České republice soustředilo uţívání kolejnic na kolejnice širokopatní. 

V síti Správy ţelezniční dopravní cesty případně Českých drah se v současné době, pro 

obnovu a modernizaci kolejového svršku, uţívají téměř výhradně kolejnice tvaru UIC 60 a 

S 49. Oba tvary kolejnic vycházejí z evropských standardů a jejich pouţívání se řídí 

ustanoveními předpisu SŢDC S 3 Ţelezniční svršek. Mimo tyto základní tvary kolejnic se 

v České republice uţívají pro tramvajové koleje kolejnice ţlábkové stojinové nebo blokové. 

Dalšími neméně důleţitými součástmi kolejového svršku jsou výhybkové konstrukce, kde se 

uţívají srdcovkové a jazykové kolejnice. Zatím ve velmi omezené míře se pouţívají speciální 

blokové kolejnice pro pevné jízdní dráhy, mimo ţelezniční síť se poté ještě uţívají speciální 

kolejnice pro dráhy jeřábové.     

 Důleţitost funkce kolejnic ve vztahu k ţelezniční dopravě a zejména k zajištění 

bezpečného provozování dráţní dopravy se tím odráţí i v nárocích na jejich kontrolu a 

údrţbu. Velmi podrobná kontrolní a dohlédací činnost stanovená technologickými a 

bezpečnostními předpisy pro ţelezniční dopravu není bezdůvodná. Vţdyť ţelezniční doprava 

přepraví v poměru k ostatním druhům veřejné dopravy, beznadějně největší objem zátěţe a to 

jak nákladní tak ve vztahu k osobní přepravě.  

 V návaznosti na dnes ze všech stran útočící snahu o zlepšování a hlavně zlevňování 

sluţeb ţelezniční dopravy je nezbytné zabývat se vývojem nových trendů jak ve vlastní 

výrobě kolejnic, ať uţ se jedná o rozměrové parametry, mechanické vlastnosti, odolnost a 

spolehlivost konstrukcí kolejnic, tak i při údrţbě je nutno zaměřit se především na prevenci 

vzniku vad kolejnic a eliminaci příčin způsobujících tyto vady.  Jak jsem v závěru této 

bakalářské práce ukázal, není vţdy nejlepší to, co se zdá být tím nejjednodušším. Vzhledem 



Roman Svoboda       Bakalářská práce 

 

 

Strana 

45 

 

  

k stále se zdokonalujícím a vyvíjejícím se technologiím a materiálům je moţné a nutno říct, 

ţe i častokrát jednodušší a ekonomicky méně náročné, kolejnici moţným a vhodným 

způsobem ošetřit neţ ji vyměnit.   

 Na základě zadání práce a provedených měření na místě, byla provedena analýza a 

doporučeno řešení vedoucí ke zlepšení spolehlivosti vybraných parametrů kolejnic, se 

zaměřením na kontrolu, údrţbu a metody zjišťování a odstraňování závad ţelezničního svršku 

a to zejména kolejnic.  

 Vedle rozboru zjišťování vad kolejnic a způsobů jejich odstraňování byly posouzeny 

vlivy změn tvarových parametrů kolejnic na jejich ţivotnost viz. graf na Obr. 12.   

 Moţné způsoby a metody dosaţení těchto parametrických změn zejména v rámci 

údrţby kolejnic jiţ provozovaných jsem prezentoval na konkrétním případě odstranění 

defektoskopické vady v ŢST Jablůnka viz kapitola 6.  

 V  práci je prezentován i pravděpodobnostní vývoj defektoskopických vad kolejnic a 

jeho vzájemná interakce na technicko-ekonomické ukazatele včetně závěrečných doporučení. 

Pro tato hodnocení byla pouţita data naměřená na traťovém úseku Vsetín – Velké Karlovice. 

 Důsledné dodrţování nastavené koncepce dohlédací činnosti, ale i výzkum nových a 

rozvoj a zdokonalování stávajících technologií, je základním předpokladem k zajištění 

spolehlivosti dopravní cesty a rozvoji ţelezniční sítě. 
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rodičům a mojí rodině za podporu, kterou mně poskytli při realizaci této práce.  
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