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ÚDRŽBA A BROUŠENÍ VÝHYBEK 
Jiří PALAŠČAK 

Ing. Jiří PALAŠČAK, ČD, Technická ústředna dopravní cesty, OTAM, Táborská 26, 
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Abstrakt 

Příspěvek se zabývá problematikou údržby výhybek. První část je věnována broušení 
pojížděných součástí výhybek a pojednává o legislativní úpravě provádění broušení 
výhybek u ČD, přínosu broušení, hodnocení kvality provedeného broušení a hodnocení 
bezpečného vedení vozidla vyhybkou po provedeném broušení. 

Druhá část je věnována úpravě geometrické polohy výhybek při podbíjení ASP. 
Pojednává se zde o zkušenostech se zřizováním a údržbou geometrické polohy výhybek 
na betonových pražcích u ČD. 

 
Klíčová slova: broušení výhybek, geometrická poloha výhybek 
 

1 Broušení výhybek u ČD 
Broušení výhybek jako prostředek údržby se v posledních letech začíná uplatňovat i 

u Českých drah. Pořizovací ceny výhybkových součástí a náklady na jejich výměnu jsou 
značně vysoké, zejména pak u výhybek koridorových tratí, a navíc vyžadují i přerušení 
provozu při provádění vlastní výměny. Starý pohled na broušení výhybek připouštěl 
pouze obrušování již vzniklých převalků a vad při maximálním zachování původního 
profilu broušené součásti. Dnešní znalosti o broušení pojížděných součástí výhybek 
umožňují upravovat profily těchto součástí tak, aby po dobu celé životnosti součásti 
nedošlo k jejímu znehodnocení z důvodu vzniku vad, které by vedly k nutnosti tuto 
součástku vyměnit. Navíc úpravy profilů pojížděných součástí broušením jsou prováděny 
tak, aby byla prodloužena jejich životnost a zároveň došlo k zvýšení komfortu jízdy 
kolejových vozidel. 

 
1.1 Předpisy a technologie broušení výhybek u ČD 

Z důvodu zavedení nových znalostí do praxe, pro hospodárné provádění broušení a 
současně i pro zaručení bezpečnosti vedení vozidel ve výhybkách po provedeném 
broušení upravily ČD oblast broušení u svých výhybkových konstrukci přijetím některých 
dokumentů a změnami některých předpisů, které se k této problematice vztahují. 

Základním dokumentem upravujícím provádění broušení výhybek u ČD se staly 
„Obecné technické podmínky pro broušení pojížděných součástí výhybek“ (dále OTP). 
OTP jsou v platnosti od 1.6.2002 a jsou schváleny DDC – O13 pod čj. 57 739/2002-O13. 
OTP zahrnují hlavní zásady provádění broušení výhybek u ČD. Dokument ve svém článku 
č. 4 rozděluje broušení výhybek do tří úrovní: 
a)   základní (první preventivní) broušení nových součástí, které: 

− odstraňuje případné povrchové nerovnosti vzniklé válcováním, korozí 
a staveništním provozem, 

− optimalizuje příčný profil z hlediska nesení a vedení kol kolejových vozidel (lze 
vyloučit nebo oddálit vznik převalků a vady head check), 

− upravuje případné rozdíly ve výškové návaznosti příčných profilů v soustavách 
jazyk - opornice a křídlová kolejnice - hrot srdcovky, případně pohyblivé hroty 
srdcovky, 

b)  opravné broušení, které: 
− odstraňuje nebo upravuje povrchové vady vzniklé provozem (převalky, odrolení, 

prokluzy, head check aj.), 
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− opravuje příčný profil pojížděných ploch z hlediska bezpečnosti vedení dvojkolí 
v koleji (nájezd na hrot, nedostatečný sklon pojížděných ploch v oblasti pojížděné 
hrany < 55°, odrolení aj.), 

− opravuje provozem vzniklé změny příčných profilů pojížděných ploch z hlediska 
vhodnosti nesení a vedení kol a z hlediska náchylnosti k vzniku vad, 

− upravuje provozem vzniklé rozdíly ve výškové návaznosti příčných profilů 
v soustavách jazyk - opornice a křídlová kolejnice - hrot srdcovky, případně 
pohyblivé hroty srdcovky (úprava projetí křídlových kolejnic, snižování jazyků 
vzhledem k výškovému ojetí opornic aj.), 

 
c)  broušení po navařování: 

upravuje pojížděné plochy výhybkových součástí po navařování. Zásady při tomto 
broušení jsou shodné se zásadami pro broušení opravné. 

OTP rovněž podmiňují způsobilost zhotovitelů k provádění broušení pojížděných 
součástí výhybek vydáním osvědčení pro tuto činnost, a to DDC-O13. Navíc vydání 
osvědčení pro broušení v záruční době je podmíněno i souhlasem s jeho vydáním od 
výrobce výhybek.  

Zásady broušení upravují články č. 9 až 17 těchto OTP a byly dále podrobně 
zpracovávány v následně vydávaných dokumentech. Jedním z těchto dokumentů, který 
byl vydán po uvedených OTP jsou „Technické podmínky dodací pro broušení výhybek“ 
vydané výrobcem výhybek DT Prostějov a schválené DDC-O13 dne 26. 8. 2002 pod čj. 
57 739/2002-O13. TPD mimo to, že obsahují podmínky, za jakých bude zhotovitel 
broušení provádět, upravují i vztah mezi výrobcem výhybek a ostatními zhotoviteli 
broušení výhybek v záruční době. Ostatní zhotovitelé nemusí vlastní TPD předkládat, ale 
podmínkou pro vydání osvědčení je předložení technologického postupu a získání 
souhlasu s vydáním osvědčení od výrobce výhybek. V současné době je ČD, DDC-O13 
schválen jeden TP a to „Technologický postup pro broušení pojížděných součástí 
výhybek“ předložený výrobcem výhybek. Byl schválen dne 26. 8. 2002 pod čj. 57 
739/2002-O13. Tento technologický postup převzali i zhotovitelé z řad správců dopravní 
cesty ČD a někteří další zhotovitelé. 

 

1.2 Diagnostika provozního stavu a hodnocení kvality broušení výhybek 

Úkolem diagnostiky provozního stavu výhybek není pouze posouzení stávajícího 
stavu z hlediska bezpečnosti vedení vozidla ve výhybce, ale i hodnocení závad z hlediska 
jejich příčin, hodnocení závad z hlediska možnosti jejich odstranění a v neposlední řadě 
i z hlediska hodnocení kvality provedených oprav, tedy i broušení. V této oblasti se 
ukázal jako nejkomplexnější, na obsluhu jednoduchý a ekonomicky dostupný pomocník - 
šablona PŠR-3 (schválena ČD zaváděcím listem ZL05/2002-MM) Obr. 1.  
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Obr. 1: Šablona PŠR-3 
 
Komplexnost šablony je dána možností posoudit velké množství skutečností jedním 

zařízením: 
• posoudit možnost nájezdu kola na hrot jazyka – Obr. 2, 
• posoudit dodržení sklonu boční pojížděné plochy za provozu (55°) – Obr. 3a, 

3b, 3c, 3d, 
• posoudit hloubku místa pod bodem dotyku kola s horní pojížděnou plochou 

kolejnicového profilu, v kterém k dosažení potřebného sklonu boční pojížděné 
plochy došlo – Obr. 3a, 3b, 3c, 3d, 

• posoudit odrolení kolejnicového profilu z hlediska vyšinutí a z hlediska 
možnosti opravy – Obr. 4 (poznámka: shodný princip hodnocení s měřidlem 
KŽV, osvědčení způsobilosti č. 0011/98 ze dne 28.9.1998), 

• posoudit místo přechodu svislého zatížení z opornice na jazyk a naopak 
z jazyka na opornici – Obr. 5a, 5b, 

• posoudit vhodnost příčného tvaru kolejnicového profilu k přenášení zatížení a 
vhodnost umístění dotykových bodů kola s kolejnicovým profilem – Obr. 6, 

• posoudit dodržení sklonu boční pojížděné plochy po broušení (60°), 
• posoudit hloubku místa pod bodem dotyku kola s horní pojížděnou plochou 

kolejnicového profilu, v kterém bylo broušením dosaženo potřebného sklonu 
boční pojížděné plochy. 

Jednoduchost obsluhy spočívá v rychlé manipulaci jedním pracovníkem a v názorném 
posouzení pohledem na jednotlivé šablonky přisouvané k posuzované výhybkové 
součástce. Obsluha připomíná princip ruční rozchodky a tím, že opory jsou ve tvaru 
středně opotřebeného jízdního obrysu kola, šablona zaujímá polohu co nejvěrnější 
s polohou skutečného dvojkolí ve výhybce - Obr. 7. Popis šablony a principy hodnocení 
kolejnicových součástí výhybek jsou podrobněji popsány ve „Směrnici DDC O13 pro 
posuzování provozního stavu jazyků a opornic šablonou PŠR-3“ vydanou 4. 11. 2002 pod 
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č.j. 59 654/2002-O13 s účinností dokumentu od 15. 11. 2002, a dále v obslužném 
manuálu od výrobce šablony. 
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Obr. 2: Posouzení nájezdu kola na hrot 
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Obr. 3a. 
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Obr. 3b 
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Obr. 3c 
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Nevyhovující stav 

 
Obr. 3d 

Příklady kontroly bezpečného sklonu boční pojížděné plochy 
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Obr. 4 Posouzení odrolení na jazyku 
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min 25 -30 mm

 
Obr. 5a 

 

 
Obr. 5b 

Posouzení místa přechodu svislého zatížení z opornice na jazyk 
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Obr. 6 

 

 
Obr. 7 

 

1.3 Zhodnocení současného stavu broušení výhybek u ČD 

Přestože se broušení výhybek teprve začíná rozbíhat a technické vybavení je velmi 
jednoduché, neumožňující komplexní broušení výhybkových součástí včetně úpravy 
mikrogeometrie pojížděných ploch, lze tyto první kroky považovat za velmi přínosné. 
Těm správcům dopravní cesty, kteří se broušení výhybek začali intenzivněji věnovat, se 
podařilo udržet v provozu mnoho opotřebených srdcovek a jazyků. Podařilo se oddálit 
jejich opravy a tam, kde chyběly prostředky ať na opravu nebo výměnu vadných 
součástí, broušení často pomohlo udržet alespoň bezpečný stav pro vedení vozidel ve 
výhybkách. Při současných cenách náhradních dílů a cenách oprav je tento přínos velmi 
důležitý.  

 

1.4 Úkoly, které v oblasti broušení výhybek stojí ještě před námi 

Přesto, že se v broušení výhybek učinil výrazný pokrok, stále před námi stojí ještě 
jedna oblast broušení výhybek tak, jak se již několik let provádí u kolejí, a to komplexní 
broušení výhybky včetně úpravy mikrogeometrie pojížděných ploch. Technická úroveň 
současně používaných brousicích strojů a finanční náročnost lepšího vybavení nám zatím 
neumožňuje takovéto broušení provádět. Tato oblast broušení je však neméně důležitá, 
neboť její výsledky také přispívají ke zlepšení komfortu jízdy vozidel a ke zlepšení 
výsledku hodnocení výhybek měřícím vozem. I když přínos broušení nelze očekávat tak 
veliký jako řešení problematiky dlouhých pražců a technologie jejich podbíjení, přesto jej 
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nelze zanedbávat, a to zejména v době, kdy kvalita jízdní dráhy ve výhybkách vychází 
několikrát horší než v prosté koleji. Jeden z prvních kroků do této oblasti můžeme 
očekávat již letos, kdy výrobce výhybek DT Prostějov bude na několika nově vložených 
výhybkách zkoušet komplexně přebroušené pojížděné plochy v celé délce výhybky, a to 
včetně úpravy úklonu horní pojížděné plochy tak, aby vznikla jednotná úprava s přilehlou 
koleji. Broušení bude provedeno na stabilní brousicí lince u výrobce. Lze očekávat, že za 
prvními nesmělými kroky do oblasti broušení výhybek budou následovat další, které nás 
dovedou do stádia plného využití tohoto způsobu údržby. 

 
 

2 Zřizování a údržba geometrické polohy výhybek u ČD 
Naše současné koridorové tratě umožňují jízdu kolejových vozidel rychlostí 

160 km/h, a to i po výhybkových konstrukcích. Úprava geometrické polohy kolejí je 
uspokojivá a umožňovala by i vyšší rychlosti jako 200-240 km/h. Bohužel geometrická 
poloha výhybek zdaleka nedosahuje hodnot naměřených u kolejí. Důvodem je složitost 
výhybkových konstrukcí a z ní vyplývající jednak náročnost při zřizování geometrické 
polohy a dále náchylnost k změnám její kvality. 
 
2.1. Složitost zřizování geometrické polohy výhybek 

Složitost zřizování geometrické polohy výhybek vyplývá ze složitosti samotné 
konstrukce. K podbíjení a vyrovnávání směru a výšky je třeba speciální automatické 
podbíječky ASPv, které si poradí s rozsahem a složitostí pražcového roštu výhybkového 
rozvětvení. Ale ani nejlepší podbíječka si neporadí se změnou rozchodu ve výhybce, která 
se po podbití a vyrovnání podle jednoho (řídícího) kolejnicového pasu projeví na 
hodnocení měřicím vozem jako chyba ve směru koleje. Za významné v tomto směru lze 
považovat změnu rozchodu větší než 3 mm na délce 12,5 m. Obdobně se hodnotí 
i průběh výšky. Zde mají největší vliv na dosažení optimálního výsledku podbíjení 
výškově zakřivené pražce, tzv. banánovité. Podbíjení výhybky se zakončuje podbitím 
a výškovým vyrovnáním odbočné větve a zde každý takto zakřivený pražec vytvoří 
závadu v podélné výšce kolejnicových pasů přímé větve výhybky a v té zpravidla jezdíme 
nejrychleji a také ji měříme měřicím vozem. Příklad nepříznivého vlivu banánovitého 
pražce na převýšení sousedních větví výhybek a princip úpravy betonového a dřevěného 
pražce podkládáním je na obr. 8.  

.
P1-P2

 
Obr. 8. 
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Oprava banánovitosti pražců není estetická, ale zcela funkční. Bohužel u ČD až na 
výjimky není zatím povolena.  

Další náročností při zřizování geometrické polohy výhybek jsou krátké hlavy pražců. 
Navíc necentrické uspořádání otvorů pro vrtule zapříčiňuje, že rostoucí délka pražců se 
projevuje po jedné straně výhybky. Bohužel u levých výhybek právě v přímé větvi, 
Obr. 9.  

min.
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Obr. 9. 

 
Na obrázku je vidět z porovnání šířky podbíjecích pěchů a délky hlav některých 

pražců, že jejich délka je nedostatečná. Problém bude řešen novými požadavky na 
výrobce. 
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2.2 Údržba geometrické polohy výhybek 

Přes veškerou péči při zřizování geometrické polohy výhybky má na její rozpad vliv 
vlastní tvar konstrukce, zejména dlouhé pražce, spolu z provozem. Více provozovaná 
přímá větev výhybek a zvýšený tlak na vnější kolejnicový pás odbočné větve má za 
následek rychlejší pokles přímé větve a vznik převýšení po převážné části výhybky. 
Naopak krátké hlavy pražců následující za posledním společným pražcem dávají příčinu 
vzniku opačného převýšení, a to na krátkém úseku. Tento provozní jev a problémy při 
zřizování geometrické polohy výhybek popsané výše mají za následek současně 
nesrovnatelné úrovně geometrické polohy výhybek s kolejí. Příklad průběhu převýšení 
reálně naměřeného je na Obr. 10. 
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Obr. 10. 

 
Na obrázku je uveden typický příklad průběhu převýšení provozované výhybky na 

betonových pražcích a jedná se o výhybku č. 4 v žst. Skalice nad Svitavou. Měření 
proběhlo 3. 12. 2002. 
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Pokud budeme chtít po výhybkách koridorových tratí ČD jezdit rychleji než 160 km/h 
nebo dosahovat komfortu jízdy bližšího jízdě po prosté koleji, tak je nutné stavbě a 
údržbě výhybek věnovat zvýšenou péčí a vyřešit zde popsané složitosti s jejich údržbou.  


