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Anotace 
V oddělení výzkumu a vývoje firmy jsou řešeny úkoly zejména z oblasti železničních 

výhybek. Výsledky řešení jsou aplikovány do opakované výroby výhybek pro výstavbu 
a modernizaci koridorových tratí zejména v České a Slovenské republice. V posledním 
období  byla ukončena validace srdcovek z bainitické oceli a perlitizace hlav kolejnic. 
V současnosti jsou provozně ověřovány výhybky s optimalizací styku kolo/kolejnice 
a optimalizací geometrického tvaru a tolerancí. V rámci ověřovacího provozu byla v roce 
2003 vložena do sítě ČD první vysokorychlostní výhybka s parametry pro rychlost až 
300 km/hod. 
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1  Úvod 
Výroba železničních výhybek v DT výhybkárna a mostárna v Prostějově má 

dlouholetou tradici. První výhybky opustily podnik již v roce 1954. Jako první byly 
vyráběny výhybky v  soustavě T a A. V roce 1964 byl zahájen vývoj a následně i výroba 
výhybek v soustavě R65. Jedním z důležitých mezníků byl přechod na poměrovou 
soustavu výhybek S49, který se  uskutečnil v roce 1970. V tomto roce byla ukončena 
výroba výhybek soustavy A a v roce 1983 byla rovněž ukončena výroba výhybek 
a výhybkových konstrukcí soustavy T. 

Počátkem 90. let dospěly České dráhy na základě podrobných rozborů k rozhodnutí 
zavést pro běžnou kolej i pro výhybky nový tvar kolejnice UIC 60, jakožto náhradu za 
kolejnice tvaru R65. K tomuto rozhodnutí vedly důvody technické, ekonomické ale 
i strategické - kolejnice tvaru UIC 60 je standardním kolejnicovým profilem v Evropě a je 
mimo jiné používána i na evropských vysokorychlostních tratích.  

Společnost DT výhybkárna a mostárna a.s. se rovněž účastní na výstavbě 
železničních koridorů v ČR a SR. Jako  tradiční výrobce železničních výhybek 
a výhybkových konstrukcí a jejich dlouholetý  dodavatel pro ČSD nyní pro ČD ale i ŽSR 
se firma v roce 1996 úspěšně zúčastnila  mezinárodního tendru na dodávku výhybek pro 
I. železniční koridor Děčín- Břeclav. 

Změna tvaru kolejnic vždy znamená obrovský objem práce také u výrobců výhybek, 
protože je třeba zkonstruovat zcela novou řadu výhybek. 

Pro nabídku výhybek určených k výstavbě koridorů v České republice byly nově 
konstrukčně zpracovány v soustavě železničního svršku UIC60 především jednoduché 
výhybky v  poměrové řadě zavedené u  ČD a ŽSR. Jedná se o  výhybky s  úhlem 
odbočení od 1:7.5 a  poloměrem v odbočné větvi 190 m až po dosud nejštíhlejší námi 
vyráběnou výhybku s úhlem odbočení 1:18.5 s  poloměrem odbočné větve 1200 m. 

Výhybky dodávané v počátcích výstavby koridorů doznaly v průběhu let mnoha změn 
co se týká konstrukčního provedení některých dílů výhybek, i co se týká používaných 
technologií při jejich výrobě.  

Společnost věnuje nemalé prostředky do vývoje nových konstrukcí a zavádění 
nových technologií. Ve firmě existuje oddělení výzkumu a vývoje, které se zabývá 
řešením úkolů z oblasti výhybek. S těmito pracovníky dále spolupracují při zavádění do 
výroby další pracovníci ostatních oddělení na závodě výhybkárna. Součástí výstupů je na 
základě přezkoumání vhodnosti prvků jejich ověření a vložení do trati. 



 

2  Nejdůležitější výstupy našeho vývoje, které v posledním období 
již prošly stádiem provozního ověření  

Využití nových materiálů u nejvíce namáhaných dílů výhybek jako jsou jazyky 
a opornice, srdcovky a jejich části. 

 

2.1  Bainitický materiál Lo8CrNiMo pro odlitky srdcovek, včetně technologie 
svařování  

Tento materiál, spolu s trajektorií srdcovky zabezpečující neklesající a nezvedající se 
osu kola při průjezdu srdcovkou: 

- odolává vysokému kontaktnímu namáhání mezi kolem a kolejnicí 

- je odolný proti opotřebení 

- je odolný tvorbě převalků 

- umožňuje regeneraci navařením běžně používanými prostředky. 
 
Právě díky těmto vlastnostem jsou tyto srdcovky součástí výhybek vkládaných do 

nejzatíženějších tratích. 
 

2.2  Perlitizace výhybkových dílů 

Zde se jedná o výhybky s perlitizovanými díly, kde je tepelným zpracováním 
dosaženo zlepšení mechanických vlastností pojížděných ploch hlav kolejnic v souladu 
s předpisem německých drah TL918 142. 

Podle informací získaných od zahraničních železničních drah, našich provozních 
zkušeností a  laboratorních zkoušek mají perlitizované díly tyto přednosti: 

 
- vyšší životnost  
- vyšší mechanické vlastnosti - tvrdost, pevnost v tahu, vrubová a lomová  

houževnatost 
§ vyšší odolnost proti opotřebení 
§ vyšší odolnost k tvorbě trhlin a šíření trhlin 
§ vyšší odolnost k tvorbě převalků 
§ vyšší odolnost k tvorbě vad head-checks 

 
ZLEPŠENÍ POMĚRU UŽITNÁ HODNOTA K CENĚ VÝROBKU DOCÍLENÁ NÁRŮSTEM 

JEHO ŽIVOTNOSTI 
 
Zavedení perlitizace výhybkových dílů v DT výhybkárna a mostárna a.s., Prostějov 

přinese v první řadě rozšíření nabídky pro naše zákazníky, tedy především ČD a ŽSR, ale 
také zkvalitnění dodávaných výrobků za příznivých ekonomických podmínek. 

Do současnosti byly vloženy do sítě ČD v rámci rozšířeného provozního ověřování asi 
tři desítky konstrukcí v ŽST Roztoky u Prahy, Studénka, Praha hl. nádraží, Polanka nad 
Odrou, Krasíkov, Hrušovany nad Jevišovkou, Bzenec, Třebovice v Čechách. Výhybky 
v uvedených stanicích mají perlitizované díly v různém rozsahu: jazyky a opornice, hroty 
srdcovek a křídlové kolejnice, některé výhybky jsou zperlitizovány kompletně, tedy 
včetně pojížděných kolejnic ve střední části výhybky a pojížděných kolejnic k přídržnici. 

Vlastnosti perlitizovaných kolejnic mohou být využity v plném rozsahu pokud jsou 
provozovány s optimální kvalitou kolejových vozidel a na nichž se generují minimální 
dynamické síly a jsou řádně udržovány broušením. 

 

3  Prvky, které jsou nyní ve stádiu provozního ověřování 
 



3.1 Optimalizace styku kolo/kolejnice z pohledu namáhání obou dílů 
a minimalizace třecích prací při průjezdu vozidla výhybkou  (úklon pojížděné 
plochy hlav kolejnic) 

 

3.2 Optimalizace geometrického tvaru a tolerancí s cílem vzájemné stabilizace 
vzájemné polohy pojížeděných ploch 

Zvýšené užitné vlastnosti pro provozovatele: 
- posun kontaktu plochy k ose kolejnice jako ve volné trati 
- plynulý přechod vozidla z volné trati do výhybky  
- podstatné snížení kontaktního napětí mezi kolem a kolejnicí a tím omezení vzniku 

vad 
- snížení třecích prací při průjezdu vozidla výhybkou a tím snížení opotřebení 
- zklidnění průjezdu vozidla výhybkou, zvýšení komfortu jízdy 
- snížení dynamických účinků vozidla 
- snížení požadavků na údržbu 
- podstatné zvýšení životnosti výhybek 
 

3.3 Srdcovka s pohyblivým hrotem  

Ve srovnání s pevnou srdcovkou zajišťuje tato konstrukce srdcovky nepřerušenou 
pojížděnou hranu, což se projeví zejména při vyšších rychlostech: 

- snížením třecích prací při průjezdu vozidla výhybkou a tím snížení opotřebení 
- zklidněním průjezdu vozidla výhybkou, zvýšení komfortu jízdy 
- snížením dynamických účinků vozidla 
 
Validace prvních dvou prvků probíhá v ŽST Dlouhá Třebová, kde byly ve třetím 

čtvrtletí 2003 vloženy výhybky č.1 a 2 tvaru J60 1:12-500, včetně středu JKS 
a přechodových úseků do volné trati. Tyto prvky jsou ověřovány rovněž ve výhybce č. 5 
v ŽST Vranovice na výhybce tvaru J60 1:12-500 se srdcovkou s PHS. 

 

4  První vysokorychlostní výhybka v síti ČD 
Završením našich snah o optimalizaci geometrie výhybek byla realizace projektu 

vložení první naší vysokorychlostní výhybky s parametry pro rychlost 300 km/hod. 
v přímém směru. Jedná se o výhybku tvaru J60 1:12-500 s PHS, která má výše uvedené 
prvky, vloženou v ŽST Vranovice. 

Pro provozní ověření byl navržen prototyp výhybky s optimalizovanou trajektorií, 
u které budou pro průjezd železničního dvojkolí vytvořeny stejné kontaktní podmínky, 
jaké jsou u modernizovaných tratí ČD. Toto provedení zajistí snížené kmitání a klidnější 
průjezd vozidel výhybkou, což je důležité zejména pro vysoké rychlosti. 

Vzhledem k tomu, že modernizované tratě ČD jsou tvořeny kolejnicemi UIC60 
s úklonem 1:40 a od roku 1996 důsledně přebroušenými do tvaru UIC60 lots 136 1:40, 
byl tento tvar profilu hlavy kolejnice vytvořen na hlavách kolejnic s úklonem 1:nekonečno 
používaných pro výhybky až dosud, takže v oblasti pražců a upevnění kolejnic nebude 
nutné provádět žádné úpravy. Znamená to, že jak výměna tak i střední a srdcovková 
část výhybky budou mít jednotný profil obrysu hlavy kolejnice shodný s profilem kolejnic 
na výhybku navazujících.  

U výhybky je využito výsledků a doporučení uvedených ve zprávě pod názvem 
„Návrh tvarů příčných řezů pro výhybku J60 1:12-500“, která vznikla na základě 
požadavku naší společnosti a jejímiž autory jsou Prof. Ing. Jiří Izer,CSc. a Doc. Ing. 
Jaromír Zelenka,CSc. z Univerzity Pardubice. Toto provedení posune bod dotyku mezi 
kolem a kolejnicí směrem k ose kolejnice a minimalizuje třecí práce při průjezdu 
výměnou. Tím se docílí snížení kontaktního namáhání (včetně jeho smykové složky přes 
hranu hlavy) a podílu kluzného tření mezi kolem a kolejnicí, což by mělo vést ke 
zpomalení tvorby povrchových vad, převalků a opotřebení celé soustavy, a tím 
prodloužení životnosti a snížení nákladů na údržbu. 



 

        

 
 
Tolerance rozchodu koleje ve výhybce jsou zpřísněny oproti ČSN 736360. Při 

přejímce je rozchod koleje ve výhybce, v hlavní i odbočné větvi 1435 -0mm +2mm. 
Provozní tolerance rozchodu koleje jsou zpřísněny na 1435 -0mm +5mm. Výhybka je 
doplněna před a za výhybkou přechodovými úseky, ve kterých je řešeno plynulé 
navázání na volnou kolej. Byla navržena nová geometrie jazyku s posunutou osou 
a příčným tvarem odpovídajícím již tvaru UIC60 lots136 1:40 včetně výškového 
opracování pro plynulý přechod kola z opornice na jazyk v přesně stanoveném 
tolerančním pásmu. Ve výhybce J60 1:12-500 je vložena srdcovka s pohyblivým hrotem. 

Výhybka je uložena na betonových pražcích s žebrovými podkladnicemi a k upevnění 
kolejnic lze použít pružné svěrky Vossloh nebo pružné spony Pandrol s adaptérem.  

Kompletní systém zabezpečení této výhybky, včetně elektromechanického 
přestavníku a závěru pro pohyblivý hrot srdcovky, je realizován na základě smluvní 
spolupráce s firmou AŽD Praha, která jej řeší jako vlastní vývojový úkol. 

 

 

srdcovka s PHS – interní zkoušky 
 



5  Další řešené úkoly  
Společnost DT výhybkárna a mostárna a.s. se mimo klíčových zákazníků, kterými 

jsou a věřím, že i do budoucna  budou dráhy v České republice a na Slovensku, snaží již 
několik let proniknout i na zahraniční teritoria. 

 

5.1 Certifikace DB 

Za tímto účelem jsme se v roce 2003 úspěšně certifikovali jako dodavatel kategorie 
Q1 pro dodávky srdcovek pro DB. Předmětem certifikace byly srdcovky pro soustavu 
UIC60 E2- 40. V současnosti se připravujeme na certifikaci pro dodávky celých výhybek, 
rovněž v soustavě UIC60 E2-40. 

 

5.2 Výhybky v soustavě UIC54 

Pro další naše zahraniční zákazníky připravujeme výrobu výhybek z profilu UIC54. Za 
účelem ověřit si naši schopnost dodávat výhybku v tomto profilu byla v roce 2003 
konstrukčně navržena, stanovena technologie výroby a realizována výroba výhybky tvaru 
JUIC54 1:11-300, jejíž vložení nám v rámci zkušebního úseku umožnily ČD v ŽST Rosice 
nad Labem.  

 

6  Nové a modernizované technologie při výrobě výhybek 
Rovněž výroba výhybek ve firmě DT výhybkárna a mostárna prodělala v posledních 

letech několik výrazných inovací. Technologické inovace jsou založeny na zlepšování 
stávajících technologií a zavádění technologií nových. Výroba výhybek je založena na 
využití širokého spektra technologií, mezi než patří zejména obrábění, tváření, svařování 
a tepelné zpracování. Modernizace technologií jsou nezbytné, i když jsou spojené 
s vynakládáním velkých finančních prostředků. 

 

6.1 Frézování na obráběcích centrech 

V minulém období došlo k nahrazení technologie opracování dílů hoblováním 
produktivnějším frézováním. Na obráběcím centru od německé firmy Waldrich Coburg, 
pořízené v roce 1997, jsou nyní opracovávány nejdůležitější díly výhybek – jazyky 
a srdcovky. Po prvním obráběcím centru byl v roce 2003 uveden do provozu druhý stroj 
od stejného výrobce.  

 

6.2 Svařování stykově odtavením 

Technologií, která byla v posledním období zlepšena je odporové svařování stykově 
s odtavením. K tomuto účelu byla pořízena investice do svařovacího stroje od švýcarské 
firmy Schlatter. Tento svařovací stroj je využíván zejména pro svařování odlitků srdcovek 
s přípojnými kolejnicemi, aby byla zajištěna nejvyšší kvalita odporových svarů 
a geometrie srdcovek.  

 

6.3 Perlitizace výhybkových dílů 

Navržená technologie bude zajišťovat stejné parametry perlitizovaných dílů, jaké 
jsou požadovány v předpisech platných u DB. Zavedením této technologie, kdy řízeným 
ohřevem a následným řízeným ochlazováním je dosahováno vyšší pevnosti a tvrdosti 
hlavy kolejnice, dojde ke zvýšení odolnosti proti opotřebení, a tím zvýšení životnosti 
kolejnic při srovnatelných provozních podmínkách. 

 



7  Závěr 
Realizace všech našich řešených úkolů a projektů by nebyla možná bez spolupráce 

celé řady odborníků, zejména z jednotlivých organizačních složek ČD, vysokých škol, 
výzkumných ústavů a spolupracujích firem. 

Právě neustálý vývoj nových prvků, zlepšování stávajících konstrukčních řešení, 
zavádění nových technologií a modernizace stávajících technologií zabezpečí naší firmě 
schopnost dodávat svým zákazníkům výrobky, které dokáží uspokojit jejich oprávněné 
požadavky na vzrůstající kvalitu evropské a světové úrovně.   
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TURNOUT TRACKWORK DESIGNED FOR EUROPEAN 
CORRIDORS 

The tasks from branch of railway turnouts are solved in the Research and 
Development Departments of the company. The outcomes are applied into the repeated 
manufacture of the turnouts designed for building and modernization of corridor tracks in 
Czech Republic and in Slovakia at first. The validation of bainitic steel crossings and the 
rail head perliting processing have been now implemented. The tumouts with interaction 
wheel/rail optimization and the geometry shape and tolerances optimization are currently 
verified just in the site. The first high-speed turnout designed for velocity until 300 km 
per hour has been installed into the Czech Railways network within the framework of 
verification operation in 2003. 
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