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zeleznice byla a je v rodin! Ji"ího Soukupa, 
vedoucího cerhenického Dynamického zku-

#ebního stavu V$zkumného Ústavu %elezni&-
ního, tématem &íslo jedna. U' jeho otec byl 
specialistou a #éfem odboru správy VUZ  a Ji"í 
coby mal$ kluk miloval cerhenick$ okruh. Dí-
val se na projí'd!jící vlaky, fascinovala ho do-
prava. Pozoroval lokomotivy i jednotky, které 
jinde nejezdily. „A také tu byl první po&íta&, 
kter$ jsem vid!l. Byla to dva-osm-#estka,“ za-
smál se Ji"í Soukup nad první vzpomínkou. Byl 
to za&átek devadesát$ch let a dal#í p"íjemné 
zá'itky jen p"ib$valy. 

Jeho dal#í sm!"ování p"edur&ila a' vysoká 
#kola. „Mám obor Dopravní prost"edky a kolejo-
vá vozidla na Dopravní fakult! Jana Pernera 
v Pardubicích.“ Pak se naskytla p"íle'itost b$t 
vedoucím zkou#ek na DZS VUZ a Soukup nevá-
hal. To se psal rok 2007. „Díly, v&etn! rám( ne-
bo náprav, zkou#íme podle r(zn$ch specifikací 
a norem. M!l jsem pak na starosti cel$ projekt 
od A do Z. Pracoval jsem manuáln! na stavu, 
p"ipravoval technické zprávy. Dostal jsem se 
do reality, která byla úpln! jiná ne' teorie 
ve skriptech. Pou'íval jsem m!"icí systémy, 
k nim' bylo v'dy nutné doprogramovat u'iva-
telské rozhraní v prost"edí LabView na míru 
ka'dé zkou#ce. To vás nikde nenau&í. V hlav! 
mi utkv!l hned první projekt, kdy jsme zkou#eli 
rám podvozku pro italského zákazníka. Nic slo-
'it!j#ího jsem v 'ivot! nevid!l. Nem!li jsme 
s tím zku#enosti, a tak jsme se u&ili v#ichni.“ 

����������� roztrhnout
V roce 2016 se stal Soukup vedoucím celého DZS. 
Z haly, kde je stav instalovan$, tedy p"esídlil 
do kancelá"e a místo zkou#ení za&al jednat se 
zákazníky. „Jsme schopni vyzkou#et prakticky 
v#echny &ásti kolejov$ch vozidel únavov!, sta-
ticky i dynamicky. Dále jsme schopni m!"it 
v#echny mo'né veli&iny, zejména na rámech 
podvozk( a jejich &ástech v&etn! lo'iskov$ch 
komor a p"í&ník(. Dále nap"íklad provádíme 
únavové zkou#ky kol, náprav nebo brzdov$ch 
rozpor,“ vyjmenoval Soukup s tím, 'e VUZ má 
v portfoliu slu'eb i zkou#ky infrastrukturních 
prvk(. „Zkou#íme 'ivotnost pra'c(, kolejnic 
i jejich svar(,“ zmínil pár p"íklad(. Pro tyto 

S!V#zkumn#m Ústavem $elezni%ním, dce"inou spole%ností &esk#ch drah, je 
vedoucí Ji"í Soukup spjat# prakticky od!d'tství, kdy sledoval provoz zajímav#ch 
(elezni%ních vozidel na!cerhenickém okruhu. Vystudoval dopravní fakultu, 
nastoupil do!VUZ a!p"ed t"emi roky se stal vedoucím Dynamického zku)ebního 
stavu (DZS). Co doká(ou specialisté vyzkou)et a!jaké podmínky k!tomu pot"ebují? 

Zku)ební stav: 
Fascinující ocelové m!sto

ú&ely jsou normou dané speciální únavové 
zkou#ky, kdy se m!"í, kolik toho jednotlivé 
prvky vydr'í. „Ned!láme testy materiálu, ale 
simulujeme provozní odolnost,“ vysv!tlil ve-
doucí.

V ob"í 'luté hale, která je sou&ástí cerhenic-
kého areálu VUZ, umí specialisté – zjednodu-
#en! "e&eno – roztrhnout i masivní kovové díly 
(háky &i #roubovky). „Disponujeme pulsáto-
rem, kter$ umí vyvinout sílu a' 250 tun. To u' 
je mo'né roztrhnout prakticky cokoliv. M!"í-
me tedy, p"i jaké síle a nata'ení díl povolí. P"i-
tom zkoumáme i v$chylku, tak'e doká'eme 
sestavit trhací diagramy daného materiálu.“ 
Do rukou se lidem okolo Ji"ího Soukupa dostá-
vá nep"eberné mno'ství r(zn$ch prvk( pro ko-
lejová vozidla r(zné jakosti. 

����Ú»����������������
Vyrobit kvalitní díl je dnes pom!rn! slo'ité, by) 
se u' v p"ípravné fázi vyu'ívá po&íta&ová mode-
lace. „Ud!lat nap"íklad rám podvozku není nic 
jednoduchého. V#e se spo&ítá na po&íta&ovém 
modelu, ale do anal$zy nelze zakomponovat 
lidsk$ um nebo kvalitu svaru. V$sledn$ rám se 

������»�����¬�����������¬������Ý���»��������� 
�����Ú»��������������������ƢƠơƦĆ

�������¬��
¦���������������� 

���Ú�������������Ć



17

tedy od po&íta&ového modelu mírn! odli#uje. 
Na#e zkou#ky pak ov!"í finální produkt.“ Obec-
n! vzato leckte"í v$robci u' mají systém vyla-
d!n$. Jde zejména o ty renomované. Dokázali 
si dát dohromady v$sledky zkou#ek a test( 
a da"í se jim. Jiní se naopak je#t! u&í. 

VUZ ka'd$ rok otestuje 3–4 rámy podvozk(, 
desítky kol a dal#í "adu prvk( v&etn! systému 
upevn!ní kolejnic k pra'c(m. „Nap"íklad ne-
dávno jsme provád!li únavu 'elezni&ního mo-
noblokového kola pomocí resonan&ního stendu, 
tedy ohyb za rotace. P"i této zkou#ce je kolo p"i-
pevn!né k bloku a nad ním je nalisované lo'isko 
s nev$va'kem. Lo'isko roztá&ím a nev$va'ek, 
jak je umíst!n$ na jedné stran!, za&ne nápravu 
oh$bat více a více p"i stále vy##í rotaci. Kdy' do-
sáhnu ur&ité meze, ustálím rotaci. T"eba na 16 
otá&kách za sekundu. Já pak sleduji mechanické 
nap!tí, které proces vyvodí na kole. To kolo musí 
vydr'et deset milion( na ur&ité hladin! namá-
hání cykl(. Zkou#ka trvala zhruba osm dní, 
nonstop,“ zmínil Soukup zajímavost. 

\���®�����������������������
Jak ale cel$ proces zkou#ky vypadá? Nejd"íve 
v#e musí odpovídat dokumentaci. Následuje 
vstupní defektoskopie (NDT metodou, tj. ne-
destruktivním zkou#ením), zda na v$robku 
nejsou u' z v$roby vady. Pokud existují, jsou 
ozna&eny. Na "adu p"ijdou i tenzometry, sní-
ma&e mechanického nap!tí a p"i specifikova-
n$ch stavech zatí'ení specialisté sledují cho-
vání rámu. „M!"íme mechanické nap!tí. Z to-
ho poté dovodíme, zda je v(bec nutné dávat 
kus na dynamickou zkou#ku, zda má p"edpo-
klady ji vydr'et. Dále je rám zat!'ován dyna-
mick$m, v!t#inou sinusov$m zatí'ením. Jed-
nodu#e "e&eno simulujeme jízdu vlaku p"i da-
n$ch podmínkách. Nap"íklad p"i pr(jezdu ob-
loukem nebo v$hybkou,“ popsal Ji"í Soukup. 

Takov$ rám ale p"i zkou#ce stojí. Pracují 
v#ak hydraulické válce, je' simulují síly, které 
na rám p(sobí v reálném provozu. Válce jsou 
k rámu p"ipojené a zatí'ení vná#í do p"edem 
ur&en$ch míst. Cel$ proces nemá p"esn! dané 
&asové p"ed!ly, zkou#ky jsou r(zn! dlouhé, zá-
le'í na slo'itosti konstrukce. V'dy se ale baví-
me o rozmezí od dvou do &ty" m!síc(. Nejt!'#í 
rámy jsou pro lokomotivy, leh&í pro osobní vo-
zy a nejleh&í je standardní, typizovan$ rám 
Y25 pro nákladní vozy. „Nejt!'#í jsou naopak 
t"ínápravové, lokomotivní. T!'ké jsou nejen 
na zkou#ení, ale i na váhu – jejich hmotnost se 
pohybuje okolo p!ti tun,“ potvrdil Ji"í Soukup.
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„I kdy' je zkou#ka dokon&ena v plném rozsahu 
nebo je ukon&ena d"íve z d(vodu nap"íklad 
vzniku únavové trhliny, sepí#e se v poslední 
fázi protokol o zkou#ce. Není to ale kone&ná 
v celém procesu. Rám se musí schválit. Pokud 
napí#u protokol, 'e trhlina vznikla po X milio-
nech cykl(, pouze konstatuji to, co se stalo. 
Na vyhodnocení u' v$robce pou'ije jin$ certifi-
ka&ní orgán. My dáme jen &íslo, fakta a víme, 
p"i kolika cyklech by trhlina vzniknout nem!-
la, a kdy', tak jaké velikosti. Na kladn$ pr(-
chod p"i schvalování jsou sestavené normy, 
a pokud je nap"íklad rám splní, m('e jít 
do sv!ta,“ zhodnotil #éf zku#ebního stavu. 

Reáln! to tedy v hale vypadá tak, 'e na jed-
nom stavu je testován rám, vedle jsou zkou#e-
ny systémy upevn!ní nebo samotná kola. 

„Máme systém &ty" hydraulick$ch agregát(, 
které napájí necelou t"icítku po&íta&em "íze-
n$ch válc(. Ty mohu naskládat po celé hale 
a je na nich mo'né provád!t r(zné druhy 
zkou#ek. Teoreticky lze d!lat a' t"icet zkou#ek 
najednou,“ vyzdvihl Soukup. „Hydraulick$, 
vysokotlak$ okruh, kter$ pohání válce, dispo-
nuje provozním tlakem 28 MPa,“ dodal tech-
nick$ údaj. Technologie se neustále vyvíjí 
a VUZ na n! doká'e reagovat. *asto tak do ino-
vací DZS investuje. 

�ì������������¦����
Podlahu v hale tvo"í gigantická, odpru'ená 
'elezobetonová deska s upínacím polem. Pro&? 
P"i kmitání u zkou#ek vznikají parazitní frek-
vence a tyto vlivy zatí'ení by m!ly negativní 
vliv na konstrukci celé stavby. Aby po &ase ha-
la nespadla, je nutné mít „pracovní plochu“ 
odd!lenou. Kdy' se ale testují lo'iskové jed-
notky na speciálním zku#ebním stavu, fungu-
je opa&n$ princip. Tento stav je odpru'en$ pro-
to, aby parazitní frekvence z ostatních probí-
hajících zkou#ek neovliv+ovaly v$sledky test( 
t!chto jednotek. „Necítíte to, ale p"i dlouho-
dobém po&ínání u' by vibrace vliv mít mohly,“ 
"ekl Soukup. 

B!hem provozu zkou#ek je také nastaveno 
ur&ité bezpe&nostní opat"ení p"ímo na elektro-
hydraulickém systému. Po&íta& kontinuáln! 
hlídá ve#keré m!"ené a "ízené signály vstupují-
cí do zkou#ky a porovnává je s limitními hod-
notami, které pokud jsou p"ekro&eny z d(vodu 
nap"íklad vzniku praskliny na zkou#eném prv-
ku, tak PC automaticky odstavuje p"ísun vyso-
kotlakého oleje z hydraulick$ch válc( a vypíná 
zkou#ku. V takovém p"ípad! systém posílá sd!-
lení pracovník(m na mobilní telefon.

Kone&ná fáze, tedy doba, kdy má b$t zkou-
#en$ prvek instalován na ur&ité vozidlo, vypa-
dá r(zn!. Kdy' velcí v$robci za&nou vyráb!t 
vozidlo, dob"e v!dí, co budou pot"ebovat, jak 
mají jednotlivé díly zkonstruovat a v#e nap"í-
klad vyzkou#í na hotovém stroji. Pokud vyka-
zuje díl vady, upravuje se p"ímo. „V!t#inou to 
není tak, 'e by kompletní rám podvozku mu-
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sel b$t vyhozen, pokud se n!co stane b!hem 
zkou#ek, ale nap"íklad sta&í ud!lat n!jaké 
drobné konstruk&ní úpravy, které problém vy-
"e#í. Nicmén! takov$ prvek musí projít znovu 
zkou#kami,“ uzav"el Ji"í Soukup. !
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