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Tato mechanizace obecně slouží k čištění kolejového lože, kdy je pomocí nekončitého 

hrabacího řetězu materiál přemístěn na dopravníky. Poté se štěrk suchou nebo mokrou 

metodou třídí, zbavuje drobných částic a následně je možné takto recyklovaný materiál spolu 

s novým nahrazující odpad vracet zpět. Rychlost práce závisí na míře znečištění kolejového 

lože, hloubce záběru a na sklonových a směrových poměrech koleje. 

Při obnově železničního svršku lze s výhodou velké množství štěrku ze stávajícího 

kolejového lože vytěžit strojní čističkou režimem plného těžení materiálu. Tato technologie je 

vhodná například tam, kde nelze zhotovit přístupy pro kolovou či pásovou mechanizaci 

(skalní/hluboké zářezy, velni vysoké náspy, vodní toky, zástavba). Mezi další výhody patří 

například potřeba pouze malého množství obsluhy nebo dobrá předvídatelnost těchto linek 

pro plánování harmonogramů. Vzhledem k požadované práci projektem budou popsány pouze 

celoprofilové čističky. 

Překážky pro práci stroje: 

 překážky zasahující do pracovního prostoru těžícího zařízení, 

 objekty bez průběžného kolejového lože, 

 některé typy nástupišť, 

 pražcové kotvy, 

 úrovňové přechody a přejezdy. 

Rychlost závisí na míře znečištění kolejového lože, hloubce záběru a na sklonových 

a směrových poměrech koleje. 

Přípravné práce: 

 Odstranění překážek pro práci stroje, 

 Vykopání rýhy pro zakopání řetězu (obvykle v rozsahu tří pražců, které se těsně 

před příjezdem strojní čističky rozposouvají). 

Ztrátové časy: 

 Příprava z/do pracovní polohy: 20 minut. 

 Vykopání těžebního řetězu: 40 minut 

Jedná se o linku sestávající ze samotné strojní čističky, z pojízdného agregátu a z úložných 

vozů s dopravníky. Agregát má dvojí funkci – manipulaci se soupravou a napájení elektrickou 

energií. Model SČ 600 S oproti SČ 600 umožňuje vkládání geotextílie, použití technologie 

„obracení vrstev“ a zvyšovat únosnost dopravovaným novým materiálem. Jelikož tyto výhody 

nejsou relevantní pro potřeby projektu, SČ 600 S nebude dále popisována. 

Parametr Hodnota 

Šířka záběru 

 S dlouhou lištou 

 S krátkou lištou 

Rozšíření pomocí přihrnovacích pluhů 

 

4,250 m 

3,800 m 

2 x 0,350 m 
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Maximální hloubka záběru 

 Pod temeno kolejnice 

 Pod ložnou plochu pražce 

 

1,200 m 

0,300 – 0,800 m 

Nejmenší poloměr pro práci stroje 150 m 
Tabulka 1 – Parametry strojní čističky SČ 600 

Typickou soupravou vozů odvážející výzisk strojní čističky SČ 600 je SMV 1 sestávající 

z vozů MZV 30.1, MVV 900.1 a pojízdného agregátu PA 300. Tyto vozy jsou vybaveny 

dopravníkem, kterým se štěrk přesouvá do zadní části soupravy. Prvním vozem za agregátem 

je potom vůz MVV vybavený vyprazdňovacím dopravníkem. Objemovou hmotnost 

vyzískaného štěrku uvažuji 1,9 t/m3. 

Parametr Hodnota 

Délka přes nárazníky 14,04 m 

Počet náprav 4 

Hmotnost prázdného vozu 

 MVV 900.1 

 MZV 30.1 

 

36 t 

28 t 

Maximální hmotnost na nápravu 

 MVV 900.1 

 MZV 30.1 

 

15 t 

20 t 

Maximální ložný objem 

 MVV 900.1 

 MZV 30.1 

 

12 m3 

30 m3 (27 m3 při naložení štěrkem) 

Odhoz vyzískaného materiálu 

na obě strany od osy koleje 

6 m 

Tabulka 2 – Parametry mechanizované soupravy vozů SMV 1 

 

Obrázek 1 – Strojní čistička SČ 600 [10] 
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Tato linka se skládá z čističky kolejového lože, ke které náleží ochranný vůz a jeřábový vůz. 

Tato čistička umožňuje pomocí prodlužovacích dílů těžit nebo čistit štěrk také pod 

výhybkovými konstrukcemi.  

Parametr Hodnota 

Šířka záběru 3,550 – 7,580 m 

Maximální hloubka záběru pod pražec 0,300 – 0,400 m 

Nejmenší poloměr pro práci stroje 120 m 

Výkon 50 – 70 m.h-1 
Tabulka 3 – Parametry strojní čističky RM 79 

K této lince je obvykle pro odvoz výzisku nasazována sestava vozů MFS s jedním vozem 

MFS vybaveným otočným vyprazdňovacím dopravníkem. Princip je obdobný jako u soupravy 

SMV. Pro potřebu celoprofilového těžení štěrku jsou nejvhodnější vozy MFS 100 pro jejich 

velkou kapacitu. 

Parametr Hodnota 

Délka přes nárazníky 22,9 m 

Počet náprav 8 

Hmotnost prázdného vozu 54 t 

Ložná hmotnost 90 t 

Maximální ložný objem 68 m3 (47 m3 při naložení štěrkem) 

Čas vykládky 7 min 
Tabulka 4 – Parametry mechanizované soupravy vozů MFS 100 
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Obrázek 2 – Strojní čistička RM 79 [8] 

Snášení se provádí standardně vozovým jeřábem UK 25/18 nebo pokladačem kolejových 

polí PKP 25/20. Těm v případě, že je kolej bezstyková, musí předcházet rozdělení kolejnic 

plamenem nebo rozbrušovací pilou. 

Pokládka kolejového roštu je prováděna shodnou mechanizací v případě, že je zvolena 

technologie pokládání kolejových polí sestavených v montážní základně. Je-li zvolena 

technologie montáže v ose, pokládku pražců lze realizovat pomocí stroje Robel PA 1-20 ES 

či Donelli PTH 350, umístění kolejnic manipulátorem kolejnic MPR-M a jejich následné 

upevnění pracovníky se zatáčečkami. Další alternativou je obnovovací stroj SUZ 500, který je 

již plně automatizovaný a zvládá jak pokládku pražců, tak i umístění kolejnic na jejich ložnou 

plochu.  

Překážky v práci strojů: 

 objekty bez průběžného kolejového lože (je potřeba železniční svršek demontovat 

a odstranit jinou mechanizací), 

 přimrzlé nebo přilnuté části kolejových polí (hrozí zejména ve zblácených místech), 

 nadjezdy s nedostatečnou podjezdnou výškou. 

Rychlost práce závisí především na směrovém řešení a jízdách vlaků po sousední koleji, 

ale také na stavu upevňovadel, míře přilnutí kolejového lože k poli a délce snášených polí.  

Je pracovní stroj určený pro pokládku a snášení kolejových polí. Je tvořen nákladním 

automobilem (Tatra) vybaveným kolejovými adaptéry a kloubově připojeným jeřábovým 

mostem. Tato příhradová konstrukce spočívá na portálu s kolejovým podvozkem umožňujícím 

vyrovnávat případné převýšení. Pokladač umožňuje kolejová pole jak snášet, tak pokládat a to 

pomocí kladkostroje. Přísun/odvoz kolejových polí se děje prostřednictvím podvozků Vz 53. 

a Vz. 77. 

Ztrátové časy: 

 příprava stroje do pracovní polohy: 15 minut; 

 příprava stroje do přepravní polohy: 20 minut. 

Parametr Hodnota 

Hmotnost stroje 41,7 t 

Počet náprav 5 

Nosnost jeřábu 20 t 

Nejmenší poloměr pro práci stroje 200 m 

Výkon 

25 m dlouhá kolejová pole 

 R > 800 m 

 800 m ≥ R > 500 m 

 500 m ≥ R > 300 m 

 300 m ≥ R 

 

až 200 m.h-1 

až 170 m.h-1 

až 130 m.h-1 

až 100 m.h-1 

20 m dlouhá kolejová pole 

 R > 800 m 

 800 m ≥ R > 500 m 

 

až 160 m.h-1 

až 130 m.h-1 
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 500 m ≥ R > 300 m 

 300 m ≥ R 

až 100 m.h-1 

až 80 m.h-1 

Tabulka 5 – Parametry pokladače kolejových polí PKP 25/20 

 

Obrázek 3 – Pokladač kolejový polí PKP 25/20 [9] 

Jsou dvě vzájemně kloubově propojené postranice se čtyřmi volnoběžnými koly. Na každé 

dva takového podvozky ukládáme kolejová pole, která svou tíhou a třením zajišťují jejich 

vzájemnou polohu. Podvozky nedisponují brzdou. Nosnost podvozku je 32 t. Kolejová pole je 

nutné zajistit proti posunu úvazy. 

Je druhým hojně využívaným strojem pro pokládku a snášení kolejových polí. Jedná se 

o speciální hnací vozidlo se dvěma třínápravovými podvozky. Přestože každé dva krajní 

podvozky jsou hnací, pro bezpečný pohyb soupravy ve sklonech i pro samotné posouvání 

a přísun vozů ke stroji se k soupravě připojuje agregát či lokomotiva.  

Vozový jeřáb překračuje v pracovní poloze ložnou míru dle předpisu ČD D 2/81. Tento 

problém je markantní zejména v obloucích na vnitřní koleji v případě dvojkolejné trati.

Parametr Hodnota 

Počet náprav 6 

Nosnost jeřábu 18 t 

Nejmenší poloměr pro práci stroje 250 m (pokud je R < 500 m, musí být stroj 
vybaven úvazovými vahadly) 
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Výkon 

25 m dlouhá kolejová pole 

 R > 800 m 

 800 m ≥ R > 250 m 

 

až 200 m/h 

až 120 m/h 

20 m dlouhá kolejová pole 

 R > 800 m 

 800 m ≥ R > 250 m 

 

až 200 m/h 

až 120 m/h 

Tabulka 6 – Parametry vozového jeřábu UK 25/18 

 

Obrázek 4 – Kolejový jeřáb UK 25/18 [10] 

Jsou typické vozy pro odsouvání kolejových polí při snášení kolejovým jeřábem UK 25/18. 

Tyto vozy jsou pro svou práci vybaveny válečkovou dráhou, po níž jsou prostřednictvím 

lanových navijáků posouvána kolejová pole (svazky) směrem od kolejového jeřábu. Posouvání 

není možné v poloměru R < 600 m. Maximální vzdálenost, po které je možné válečkovou 

drahou přesouvat kolejová pole je 100 m. v případě potřeby přesouvání kolejových polí na 

větší vzdálenost je potřeba zařadit do soupravy vícero vozů vybavených navijáky. Kolejová 

pole při přepravě je nutné zajistit proti posunu úvazy. Nosnost je 45 t. Pro přesun a manipulaci 

s jednotlivými vozy se k soupravě připojuje agregát. Souprava dokáže přepravit až 500 t. 

Je souprava upravených vozů Pa a vyměňovací vozíky určená k práci s dlouhými 

kolejnicovými pasy. Vozy Pa jsou vybaveny kolejnicovou dráhou, po níž se pohybuje 

manipulátor. Souprava umožňuje čelní nakládku kolejnic, volné skládání/nakládání kolejnic 

do/z osy koleje nebo do/z prostoru za hlavami pražců a skládání kolejnic do koleje s jejich 
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současnou výměnou za inventární kolejnice, čehož je využíváno při technologiích pokládky 

kolejových polí stroji PKP 25/20 nebo UK 18/25 a následné potřebě inventární kolejnice 

vyměnit. Pro tento proces je potřeba až 16 zaměstnanců. 

Ztrátové časy: 

 příprava stroje do pracovní polohy: 40 minut; 

 příprava stroje do přepravní polohy: 30 minut. 

Parametr Hodnota 

Největší hmotnost nákladu kolejnic tvaru 
60 E2 

369 t 

Maximální délka přepravovaných 
kolejnicových pásů 

255 m 

Maximální počet přepravovaných 
kolejnicových pásů 

24 ks 

Nejmenší poloměr při práci 350 m 

Pracovní rychlost soupravy až 6 km.h-1 

Pracovní výkon 470 m.h-1 
Tabulka 7 – Parametry soupravy SDK II 

 

Obrázek 5 – Souprava SDK II-250 [11] 

Je stroj pro zřizování kolejového roštu v ose, konkrétně se jedná o pokladač pražců. Tato 

technologická jednotka je tvořena dvěma portálovými jeřáby a závěsnou traverzou. Portálové 

jeřáby sestávají z rámu a dvou podvozků, které se pohybují v pomocné drážce o rozchodu 
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3,24 m. Kolejnice tvořící tuto drážku se po dostatečném posunu pokladače pražců přesunou 

na rozložené pražce a vozy s pražci se mohou posunout vpřed. Při průjezdu vlaku po vedlejší 

koleji je nutné přerušit práci stroje. 

Příprava stroje Donelli PTH 350 na předávací úsek (tj. místo, kde je současně s běžnou 

kolejí i manipulační drážka) trvá cca 10 minut. Traverza se přesune nad plošinový vůz 

s vystrojenými pražci a ty se na ni řetízky přichytí, poté se přepraví na místo pokládky a každý 

druhý se odvěsí, traverza popojede a totéž se provede s druhou polovinou pražců. Rozdělení 

takto položených pražců je garantování nastavením vzdálenosti úvazů, přesto se jejich poloha 

ověří a lze případně ručně opravit. 

Parametr Hodnota 

Maximální počet zavěšených pražců 40 ks 

Nosnost jeřábu 18 t 

Nejmenší poloměr pro práci stroje 250 m 

Průměrný výkon pokládky 120 m.h-1 
Tabulka 8 – Parametry pokladače pražců Donelli PTH 350 

 

Obrázek 6 – Pokladač pražců Donelli PTH 350 

Je rovněž portálové zařízení určené k mechanizované montáži koleje v ose. Konkrétně 

zařízení slouží k rozvozu a kladení pražců. Pro práci stroje je potřeba vytvořit pomocnou 

drážku, po níž se portál pohybuje. 

Práce stroje sestává z nájezdu nad vůz s pražci v předávacím úseku. Robel PA 1-20 ES je 

vybaven zařízením pro uchycení pražců, tvořeno vysouvacími držáky s vodícími kolejnicemi 
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pro unášení pražců. Pokládací zařízení je potom umístěno na zadním konci nosníku. Pražce 

jsou kladeny jednotlivě po sobě. Rozdělení pražců je dáno nastavením pokládacího zařízení 

a dá se upravovat. V obloucích je nutné polohu pražců ručně upravit. Tento systém vykazuje 

mnohem vyšší míru automatizace, než stroj Donelli, pro jeho obsluhu je potřeba jednoho 

zaměstnance, což vede na vyšší pracovní výkon. Nevýhodou je nižší kapacita zásobníku 

pražců. 

Parametr Hodnota 

Maximální počet uložení pražců 20 ks (26 ks dřevěných pražců) 

Nejmenší poloměr pro práci stroje 250 m 

Průměrný výkon pokládky 140 m.h-1 
Tabulka 9 – Parametry pokladače pražců Robel PA 1-20 ES 

 

Obrázek 7 – Pokladač pražců Robel PA 1-20 ES 

Toto zařízení slouží k bočnímu přemístění kolejnicových pásů. Typicky se používá při 

pokládce pražců strojem Robel nebo Donelli. Ty se pohybuje po drážce, kterou tento 

manipulátor kolejnic zvedá a přesouvá na úložné plochy pražců. Délka kolejnic není pro práci 

stroje limitující. Při průjezdu vlaku po vedlejší koleji je nutné přerušit práci stroje. Stroj 

obsluhuje jeden pracovník. 

Parametr Hodnota 

Optimální denní výkon (pokládka pražců, přesun 
pomocné drážky, zřízení nového předávacího místa) 

850 m.den-1 

Tabulka 10 – Parametry manipulátoru kolejnic MPR-M 
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Obrázek 8 – Manipulátor kolejnic MPR-M [16] 

Je stroj určený pro kontinuální výměnu/pokládku kolejového roštu. Jedná se o třinácti 

nápravovou strojní linku, která zcela automaticky pokládá pražce, přesouvá kolejnice 

na úložné plochy pražců a utahuje upevňovadla. Pražce jsou dopravovány vozy po nově 

zřízené koleji systémem dopravníků. Kolejnice je nutné spojit spojkami a umístit po stranách 

budoucí koleje. 

Parametr Hodnota 

Počet náprav 13 

Průměrný výkon 200 m.h-1 
Tabulka 11 – Parametry obnovovacího vlaku SUZ 350 
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Obrázek 9 – Obnovovací vlak SUZ 500 [18] 

Je druh mechanizace určené k povolování a utahování upevňovadel. Zatáčečky mohou být 

ruční, součástí vozíku, usnadňujícím manipulaci, nebo zcela automatizované. Při utahování 

upevňovadel je klíčová správná hodnota utahovacího momentu, která zajistí, aby upevnění 

nebylo volné, ale zároveň nebylo zdeformováno v důsledku přetažení. 

 

Obrázek 10 – Zatáčečka 30.82 RKS [19] 
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Z hlediska plánovaní jsou zemní práce na železničním spodku nejnáročnější. Při zvolené 

technologii rekonstrukce se snášením kolejového roštu bude vhodné využít velké škály strojů. 

Pro budování odvodnění budou nasazena kráčející rypadla, pro odtěžení zbylého kolejového 

lože a zeminy pro vytvoření prostoru pro konstrukční vrstvy je možno vybírat z palety kolových 

či pásových bagrů. Rozprostírání materiálů se provádí nejčastěji pomocí grejdrů, méně bagry 

či ručně. Hutnění jednotlivých vrstev v závislosti na hutněném materiálu hladkými nebo 

pneumatikovými válci. Zlepšení zeminy v požadovaných místech dosáhneme zemními 

frézami. Logistiku stávajícího materiálu obstarají nákladní automobily, většinu nového 

materiálu konstrukčních vrstev bude možné dovézt po vedlejší koleji. 

Kráčející rypadla jsou speciální těžební stroje, vybavené kráčivými hydraulickými nohami 

s nastavitelným rozvorem. To jim umožňuje práci i v těch nejsložitějších terénních 

podmínkách. S výhodou tato rypadla využíváme pro budování odvodnění. Šířku lžíce volíme 

dle požadované šířky rýhy pro trativod, případně zpevněný nebo nezpevněný příkop. Objem 

lžíce je potom v rozmezí 0,3 – 1,1 m3. 

 

Obrázek 11 – Kráčející rypadlo Menzi Muck M5 [20] 

Jsou nejběžnější a nejrozšířenější stavební mechanizací. Objem lžíce se pohybuje okolo 

1,5 m3. Z výkonu bagru, mobilitě ramene a lžíce, objemu lžíce a individuálních dovedností 
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obsluhy stroje se odvíjí i jeho hodinový výkon. Pomocí lžíce nebo svahové lopaty je též možné 

navezený materiál rozhrnovat a urovnávat. 

 

Obrázek 12 – Pásový bagr VOLVO EC290BNLC [21] 

Jsou stroje, které umožní rovnoměrné a přesné dávkování pojiv pro zlepšování zemin. Lze 

využít například stroje MAN TGA 6x6 s dávkovačem Streumaster SW 16 MC či VOLVO FMX 

s dávkovačem Streumaster SW 16 MC. Objem ložného prostoru těchto strojů je 16 m3.  

Mohou být buď přívěsným zařízením například za traktor (FRÉZA STEHR SBF 24) 

či samostatným strojem (FRÉZA WIRTGEN). Zemní frézy mohou mít vlastní dávkovač pojiva, 

ty mají zpravidla menší kapacitu (cca 6 m3). 

Mechanizace Hloubka záběru Šířka frézy 

FRÉZA STEHR SBF 24 600 mm 2400 mm 

FRÉZA WIRTGEN 500 mm 2400 mm 
Tabulka 12 – Parametry zemních fréz 
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Obrázek 13 – Zemní fréza STEHR 24-6 [22] 

Tato mechanizace je nezbytná pro dosažení požadovaných modulů přetvárnosti. Používají 

se zpravidla válce hladké a bez vibrací. Válce se dále liší svou šířkou a hmotností. 

Mechanizace Hmotnost válce  Šířka běhounu 

VÁLEC CAT 64 15 t 2134 mm 

ARS 200 TIER 4F 19,75 t 2130 mm 
Tabulka 13 – Parametry hutnících válců 

 

Obrázek 14 – Hutnící váleč CAT CS 64B [23] 
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Jedná se o vozy s možností oboustranného vyklápění o 45°. Jsou ideální pro přepravu 

sypkých materiálů a jeho následné vysypání do vedlejší koleje, případně vedle koleje. 

Na dvoukolejných tratích je lze s výhodou využít pro dovoz materiálu do konstrukčních vrstev 

či předštěrkování a nedochází tak k pojíždění již zhutněných vrstev zemní pláně nebo pláně 

tělesa železničního spodku. Vysypávat lze s ohledem na kotvení a prevenci proti převrácení 

vždy jen jeden vůz, to trvá cca 5 minut. Sypání nelze přerušit.

Parametr Hodnota 

Ložný objem 31 m3 

Maximální hmotnost nákladu 51 t 

Délka vozu přes nárazníky 12,54 m 
Tabulka 14 – Parametry vozu Dumpcar 

 

Obrázek 15 – Výklopný vůz Dumpcar [24] 

Tyto vozy, určené pro dopravu a vykládku sypkých materiálů, svůj náklad sypou plynule 

přímo do nebo vně koleje, po které se pohybují. Místo sypání se určí otevřením vzduchem 

ovládatelnými klapkami. Po otevření klapek již nelze sypání přerušit. Rychlost sypání je dána 

polohou dávkovače a rychlostí vozu. Průměrně lze vyprázdnit jeden vůz za deset minut.  

Parametr Hodnota 

Ložný objem 38 m3 

Maximální hmotnost nákladu 58 t 

Výška dávkovače vůči temeni kolejnice +150 mm až -130 mm 
Tabulka 15 – Parametry vozu Chopperdozátor 



20 
 

 

Obrázek 16 – Vůz Faccpps - Chopperdozátor [25] 

Je vůz určený pro přepravu a vykládku sypkých materiálů. Svými možnostmi je velice 

podobný předchozímu typu – lze sypat do i vně koleje a má shodný ložný objem i nosnost. 

Jeho největší devízou je schopnost regulace sypání, tedy možnost menšího dávkování, sypání 

štěrku do výhybek či úplného přerušení sypání. Naproti tomu stojí zásadní nevýhoda, kterou 

je neschopnost stroje sypaný materiál rozprostírat, což vede na nasazení stroje pro úpravu 

profilu kolejového lože. 

 

Obrázek 17 – Vůz Faccs – Sypák [26] 
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Je čtyřnápravový plošinový vůz. Lze na něm převážet velkou škálu nákladu, například 

trouby pro propustky, nástupištní prefabrikované díly, pražce pro pokládku strojem Robel nebo 

Donelli (168 ks) nebo dlouhé kolejnicové pásy (až 75 m). Takto lze převážet až 46 kolejnic, ty 

musí být ukládány stojatě, nejvýše do tří vrstev. Deformacím se zabrání podkládáním 

dřevěnými hranoly. Manipulaci s nákladem usnadňují výklopné bočnice případně lze použít 

vůz s rampou pro vykládku do osy koleje. 

 

Obrázek 18 – Plošinový vůz Res typ 9-207.2 [27] 

Je skupina strojů diametrálně rozdílných velikostí a výkonů, sloužících ke zhutňování štěrku 

pod pražci a úpravě směrové a výškové polohy koleje. Pomocí zdvihacího zařízení (kleštiny, 

háky) je kolejový rošt nadzvednut za současného posunu kolejového roštu ve směru kolmém 

na osu koleje. Správné polohy je dosaženo pomocí nivelačního a směrovacího zařízení. Poté 

jsou zapraveny podbíjecí pěchy do kolejového lože, které hutní štěrk pod pražci, což zabrání 

zpětnému sednutí kolejového roštu do původní polohy. Dnes mimo lokálních závad podbíjení 

provádí výhradně automatické strojní podbíječky. Ty se liší počtem podbíjecích agregátů 

či schopností podbíjet synchronně nebo asynchronně. Moderní stroje jsou vybaveny satelitem, 

který vykonává krokový pojezd, zatímco celý stroj jede konstantní rychlostí. Posádku tvoří 

3  strojníci a 1 elektromechanik. Ztrátové časy při zahájení a ukončení práce jsou asi 5 minut. 

Je traťová a výhybková podbíječka umožňující kontinuální podbíjení až dvou pražců 

zároveň. Vybavena je čtyřmi nezávislými podbíjecími agregáty s celkem 32 podbíjecími pěchy. 

Parametr Hodnota 

Hmotnost 120 t 

Počet náprav 7 

Počet podbíjecích agregátů 4 

Maximální pracovní výkon 1300 m.h-1 
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Tabulka 16 – Parametry strojní podbíječky Unimat 09-32/4S  

 

Obrázek 19 – Strojní podbíječka Unimat 09-32/4S [28] 

Je kontinuální traťová podbíječka, s možností podbíjení jediného pražce. 

Parametr Hodnota 

Hmotnost 60,5 t 

Počet náprav 6 

Počet podbíjecích agregátů 2 

Maximální pracovní výkon 800 m.h-1 
Tabulka 17 – Parametry strojní podbíječky Plasser 09 – 16 CSM 

 

Obrázek 20 – Strojní podbíječka Plasser 09 – 16 CSM [29] 
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Jsou stroje určené k tvarování kolejového lože do projektem předepsaného profilu. Mimo 

to dokáží také do určité míry přesouvat štěrk z míst, kde je ho přebytek do míst s lokálním 

nedostatkem. Štěrk je při pojezdu stroje hrnut nastavitelnými čelními a bočními radlicemi. 

V další části stroje se nachází zametací zařízení, které vymetá přebytečný štěrk 

z upevňovadel a dalších částí kolejového roštu. Výkon pluhu závisí na mnoha faktorech, 

zejména na množství přepravovaného kameniva, jeho vzdálenosti od koleje, na četnosti 

překážek pro práci stroje nebo na traťových podmínkách (oblouky malých poloměrů, 

vícekolejná trať). Některé z těchto faktorů vyvolávají nutnost více pojezdů kolejového pluhu. 

Překážky pro práci strojů: 

 Veškerá pevná tělesa do 3 m od osy koleje, přičemž kolem překážek ve vzdálenosti 

větší než 2,5 m lze projet bez přerušení práce; 

 mosty, propustky, přejezdy, návěstidla, ukolejnění, sloupy; 

 zajišťovací značky a hektometrovníky; 

 sdělovací a zabezpečovací zařízení 

 kabelové propojky, magnetické značky pro měřící vůz. 

Je nejběžněji používaným strojem pro úpravu kolejového lože u nás. Jedná se o speciální 

hnací vozidlo vzniklé přestavbou motorového vozíku MUV 69, doplněné o vlastní pluh.  

Parametr Hodnota 

Hmotnost stroje 17,2 t 

Dosah boční radlice od osy koleje 3,1 m 

Dosah boční radlice pod temeno kolejnice 1,0 m 

Šířka radlice zametacího zařízení 2,6 m 

Nejmenší poloměr pro práci stroje 150 m 

Výkon 400 – 550 m.h-1 
Tabulka 18 – Parametry pluhu pro úpravu kolejového lože PÚŠL 71 
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Obrázek 21 – Kolejový pluh PÚŠL 71 [30] 

Tento kolejový pluh je vybaven také zásobníkem štěrku, jehož kapacitu umí dle situace 

využívat jak pro nakládání přebytečného materiálu, tak pro doplnění štěrku v místech jeho 

nedostatku. Čelní radlice u tohoto stroje nejsou umístěny v jeho čele, nýbrž ve střední části 

mezi nápravami.  

Parametr Hodnota 

Hmotnost stroje 37 t 

Dosah boční radlice od osy koleje 3,4 m 

Dosah boční radlice pod temeno kolejnice 1,65 m 

Zásobník na kamenivo 5 m3 

Nejmenší poloměr pro práci stroje 150 m 

Výkon 1000 – 1150 m.h-1 
Tabulka 19 – Parametry pluhu pro úpravu kolejového lože SSP 110 SW 
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Obrázek 22 – Kolejový pluh SSP 100 SW [31] 

Svařování kolejnic je proces, díky němuž se z kolejnic stávají dlouhé kolejnicové pásy, 

respektive z dlouhých kolejových pásů bezstyková kolej. V prvním případě mluvíme 

o zřizování montážních svarů, které lze provádět při teplotách -3 °C až 40 °C. V druhém 

případě jde o závěrné svary, u kterých je teplota kolejnic omezena na 17 °C – 23 °C. Je-li 

teplota nižší, je možné kolejnice jednostranně či oboustranně napínat či zahřívat. Svařování 

kolejnic je předmětem předpisu SŽDC 3/5.  

Je nejrozšířenější technologií svařování u nás. Metoda funguje na principu chemické reakce 

směsi na bázi hliníku, která po zapálení s kyslíkem vytváří taveninu. Ta je poté odlévána do 

spáry opatřené suchou pískovou formou. Před tím je nutné konce kolejnic předehřát na cca 

1000°C. Po částečném zatuhnutí je forma rozbita a přebytečný materiál odříznut. Velkou 

výhodou této metody je absence velké mechanizace.  
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Obrázek 23 – Aluminotermické svařování [32] 

Takto se svařuje jak v stabilních svařovnách, tak i mobilní (kolejovou nebo dvoucestnou) 

mechanizací v terénu, hodící se tam, kde je potřeba zřízení velkého množství svarů. Probíhá 

bez přidávání dalšího materiálu tak, že se elektrickým proudem nahřáté kolejnice mechanicky 

stlačí k sobě. Z tohoto důvodu je nutné povolit upevňovadla, což je jedna z nevýhod této 

technologie. 

Jedná se o dvounápravové speciální hnací vozidlo, určené pro svařování metodou 

odtavovacího stykového svařování v terénu i na svařovací základně. Na hydraulickém 

manipulátoru má umístěnu svařovací hlavici, díky možnosti podélného i příčného posunu lze 

svařovat oba kolejnicové pásy. Pokud je dodržen technologický postup i podmínky, pevnost 

svaru dosahuje 99,9 % pevnosti svařovaných kolejnic. 

Ztrátové časy: 

 příprava stroje do pracovní polohy: 5 minut; 

 příprava stroje do přepravní polohy: 5 minut. 

Parametr Hodnota 

Hmotnost stroje 36 t 

Počet náprav 2 

Minimální poloměr pro práci stroje 150 m 

Výkon stroje 5 – 6 svarů.h-1 
Tabulka 20 – Parametry svařovacího stroje PRSM 4 

Lze používat jen tam, kde nelze využít předchozí dvě technologie, typicky ve výhybkách. 

Je to z důvodu obtížného dosahování homogenity svaru respektive požadované kvality. 
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Zařazení trati dle TTP: Trať 308 (Lúky pod Makytou) –  

 Horní Lideč st. hr. – Hranice na Moravě 

Zařazení trati dle PoD: 820 00, Horní Lideč státní hranice – Hranice na Moravě 

Dopravní kód: P5 / F1 

Evropský nákladní koridor: UK 

Kategorie trati: Celostátní 

Zařazení tratě: Mezinárodní E 

 Dvoukolejná (osová vzdálenost v řešeném úseku 4,0 m) 

 Elektrifikovaná (stejnosměrná trakční soustava 3 KV) 

Kraj: Olomoucký 

Řešený úsek: TÚ Hranice na Moravě – Hustopeče nad Bečvou, 

 km 7,785 598 - km 8,173 463 (zastávka Černotín) a  

 km 8,700 000 - km 15,016 545 

Zahrnuté zastávky: Černotín, Špičky, Milotice nad Bečvou 

Zasažená katastrální území: Černotín, Špičky, Milotice nad Bečvou, Hustopeče nad 

Bečvou 

Správce infrastruktury: SŽDC, s.o. 
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Řešený úsek začíná v km 7,785 598 v zastávce Černotín, za ní v km 8,173 463 je přerušen. 

Přerušený úsek byl předmětem předcházející akce. Úsek pokračuje v km 8,700 000, kde 

se trať přiblíží k řece Bečvě, jejíž pravý břeh železniční trať kopíruje a zároveň se dostane 

do skalního zářezu/odřezu. Zde se také nachází jediný oblouk malého poloměru v rámci 

řešeného úseku. Ve zbytku dotčeného úseku je převážně násep, v některých úsecích 

vystřídán zářezem (zastávka Milotice nad Bečvou), případně odřezem. Řešený úsek je 

ukončen v km 15,016 545 před stanicí Hustopeče nad Bečvou. 

Trať v celém úseku stoupá s max. hodnotu 8,18 ‰. Směrové oblouky s přechodnicemi mají 

poloměry v rozmezí 401 – 1504 m. 

Traťová rychlost je 80 km/h. 

Křížení jsou mimoúrovňová s výjimkou přechodů pro pěší (služební, pro cestující) 

ve všech zastávkách. 

Násep tělesa železničního spodku je tvořen nesoudržnými zeminami. Štěrkové lože je 

znečištěno od dopravy, navátím drobných nečistot ale především prolínáním částic 

ze železničního spodku místy až po povrch s následným vznikem blátivých míst, jeho mocnost 

se pohybuje v rozmezí od 0,4 – 1,0 m. Odvodňovací příkopy jsou nezpevněné, zanesené 

a místy již neschopny vykonávat svou funkci.  

Kolej je v celém rozsahu svařená v bezstykovou. Kolejový rošt sestává z kolejnic S49, 

svěrek ŽS3 a betonových pražců SB6 (rozdělení „e“). Svrškový materiál byl obnoven v roce 

1979, kolejnice jsou již zejména v místech oblouků značně ojeté, mnohé betonové pražce 

vzhledem ke svému typu příčně popraskané a upevnění zdeformováno, lokálně chybí.  

V případě všech tří zastávek je použita shodná konstrukce nástupiště – SUDOP (konzolové 

desky uložené na nástupištní tvárnice a úložné bloky). Výška hrany nástupiště nad temenem 

kolejnice je v nevyhovující výšce 300 – 350 mm. Nástupiště v zastávce Černotín se nachází 

částečně v přímé a částečně v přechodnici s vzestupnicí. Stávající délka nástupiště je 241 m, 

u koleje č. 1 je umístěn ocelový přístřešek pro cestující. Stávající přechod pro pěší je tvořen 

osmi betonovými dekami a je zabezpečen pouze výstražným křížem. V zastávce Špičky je 

nástupiště délky 150 m v celé délce v přímé, v mírném náspu. Nástupiště v zastávce Milotice 

nad Bečvou je délky 210 m. Nástupiště je v přímé, v mírném náspu. Stávající přechod pro pěší 

je tvořen dvanácti betonovými panely a zabezpečen výstražným křížem. 
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Směrové řešení má za úkol zvýšit rychlost na 130 km.h-1 při minimální potřebě záborů 

pozemků. Poloměry se pohybují v rozmezí 400 – 1400 m. Rovněž výškové řešení přibližně 

kopíruje stávající stav. Zakružovací oblouky jsou paraboly druhého stupně se svislou osou, 

hodnoty poloměrů se pohybují v rozmezí 4000 – 8000 m. 

Železniční svršek bude nově sestávat z pražců B91S/1 (rozdělení „u“), kolejnic tvaru 60 E2, 

uzel upevnění bude bezpodkladnicový, pružný. Použity budou dlouhé kolejnicové pásy délek 

75 m, z nichž bude následně zřízena bezstyková kolej. Na stávající kolejnice S 49 bude nový 

stav napojen pomocí přechodových kolejnic délky 12,5 m. V důsledku větších sil v kolejnicích 

většího profilu je nutné zajistit kolejnice menšího profilu proti vytlačení pražcovými kotvami, 

a to na každém třetím pražci v délce 50 m. 

Železniční spodek byl rozdělen do kvazihomogenních bloků na základě geologického 

průzkumu. To vedlo na navržení čtyř rozdílných typů pražcového podloží: 

o Typ 2.1 (délka 2755 m) 

 Štěrk 32/63, tloušťka 350 mm. 

 Štěrkodrť 0/32, tloušťka 250 mm. 

 Zhutněná zemní pláň. 

o Typ 2.2 (délka 771 m) 

 Štěrk 32/63, tloušťka 350 mm. 

 Štěrkodrť 0/32, tloušťka 200 mm. 

 Zhutněná zemní pláň. 

o Typ 3.1 (délka 933 m) 

 Štěrk 32/63, tloušťka 350 mm. 

 Štěrkodrť 0/32, tloušťka 300 mm. 

 Biaxiální výztužná geomříž, pevnost v tahu nejméně 40 kN.m-1. 

 Zhutněná zemní pláň. 

o Typ 6.1 (délka 1524 m) 

 Štěrk 32/63, tloušťka 350 mm. 

 Štěrkodrť 0/32, tloušťka 250 mm. 

 Zlepšená zemní pláň, tloušťka minimálně 420 mm. 

V oblasti mostů a propustků bude zřízena zesílená konstrukce pražcového podloží.  

o Typ Z5.1  

 Štěrk 32/63, tloušťka 350 mm. 

 Štěrkodrť 0/32, tloušťka 350 mm. 

 Stabilizovaná zemina, tloušťky 300 mm. 

Typ objektu Staničení Délka ZKPP [m] 

Propustek km 9,343 46 

Most km 9,888 26 

Propustek km 10,397 31 

Most (přímé upevnění) Km 11,353 34 

Propustek km 12,041 26 

Most (přímé upevnění) km 13,361 34 

Propustek km 13,706 29 



30 
 

Tabulka 21 – Mostní objekty a propustky 

Zlepšení zemin se provádí mísením na místě. Zeminu je vhodné před dávkováním 

profrézovat nebo rozrušit rozrývačem. Dávkování provádí dávkovače s přesností ± 10%. 

Mísení zeminy s nadávkovaným pojivem se provádí zemními frézami. 

Stabilizace zemin se provádí mísením v centru, zemní pláň musí být urovnána 

a odvodněna. Provedenou stabilizaci před nežádoucím odpařováním vody chráníme zakrytím 

fólií. Pojíždět stabilizovanou zeminu je možné až po dosažení modulu přetvárnosti 60 MPa, 

ale nejdříve po sedmi dnech. 

Před uložením geomříže musí být zemní pláň zhutněná a urovnaná do navrženého sklonu. 

Po uložené geomříži není možno jezdit žádnou mechanizací. 

Nástupiště jsou navržena typu SUDOP s výškou hrany nástupiště 550 mm v zastávkách 

Černotín a Milotice nad Bečvou a 300 mm ve stanici Špičky. Zastávky Černotín a Milotice nad 

Bečvou respektují zásady přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Přechody budou nově zbudovány v zastávce Černotín v km a 7,956 537 a v zastávce 

Milotice nad Bečvou v km 12,964 000 dle nového staničení. Konstrukce je zvolena 

celopryžová, modulu 0,9 m, celková šířka přechodu je 2,7 m. Přechody budou zabezpečeny 

závorami s výstřažníky. 
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Obrázek 24 – Přehled přístupových cest [2] 

Přístupové cesty byly vytipovány osobním zjištěním na místě. Obecně lze říct, že první 

polovina stavby včetně zastávky Černotín je omezeně přístupná. Druhou polovinu stavby 

kopíruje přilehlá cyklostezka, kterou lze využít pro příjezd a odjezd stavební mechanizace 

a odvážení materiálu. 

Existující přístupovou cestu v km 8,010 lze využít jen pro rekonstrukci železničního mostu. 

Pro práce v zastávce Černotín ji lze využít jen částečně, neboť v jejím staničení již nebude 

snášena kolej. V zastávce Černotín bude zbudována nová přístupová cesta v km 7,955. Ta 

vede přes pozemek vedený jako orná půda a je v osobním vlastnictví. Předpokládá se získání 

souhlasu pro zřízení přístupové cesty. Pomocí otočného bagru bude sejmuta ornice a uložena 

v blízkosti. Cesta bude následně zpevněna kamenivem z výzisku.  

 
Obrázek 25 – Přístupové cesty v zastávce Černotín [2] 

V km 8,700 – km 10,550 nelze bez obtíží zbudovat přístupovou cestu (skalní zářez, řeka 

Bečva). Z tohoto důvodu bylo zváženo další, rozsáhlejší, pronajmutí pozemků pro zbudování 

přístupové cesty v km 8,815. Alternativou by bylo zřízení přístupové cesty přes kolej č. 2, což 
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by vedlo na zavedení závorářského stanoviště. Ve výsledných pracovních harmonogramech 

se neuvažuje se zřízením této přístupové cesty. 

Tento přístup je zcela zásadní pro odvoz materiálu ze stavby. Cesta náleží České republice 

a bude možné ji využít. Je třeba počítat s možnou nutností zpevnění kamenivem z výzisku. 

 
Obrázek 26 – Přístupová cesta v km 10,515 [2] 

Samostatně pro zastávku Špičky nebude zbudována přístupová cesta. Vedlo by to opět 

na pronájem pozemků a práci neúměrné přineseným výhodám. Vzhledem ke skutečnosti, 

že nástupiště bude zbudováno ze stávajících prvků, nedojde k výraznému zvýšení časové 

náročnosti. 

Směrové řešení trati kopíruje přilehlá cyklostezka rekonstruována v roce 2009. Lze ji využít 

pro přístup stavební techniky s podmínkou, že veškeré případně napáchané škody bude 

potřeba po ukončení pracovní činnosti odstranit. Pro přístup k zastávce Milotice nad Bečvou 

bude z této stezky zřízena přístupová cesta částečně přes obecní pozemek a částečně přes 

pozemek v osobním vlastnictví, na kterém bude potřeba vykácet několik stromů. Pro zřízení 

cesty bude potřeba provést otočným bagrem skrývku ornice a zpevnit ji kamenivem. 

 
Obrázek 27 – Přístup v km 11,780 – km 14,400 

 Přejezd lze využít pro nakolejování dvoucestných vozidel. Pro přístup ostatní 

mechanizace by bylo třeba zbudovat přístupovou cestu v délce 200 m. 
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Drážní pozemek železniční stanice umožňuje využít prostor o rozloze 3200 m2. Zde bude 

umístěna mobilní třídící linka na vytěžené kolejové lože a rovněž montážní základna 

kolejových polí pro potřeby varianty PKP/UK. 

 

Obrázek 28 – Skládka materiálu ve stanici Hustopeče nad Bečvou [2] 

Zde při vlečce ČD bude využita plocha cca 1100 m2 pro uložení a následnou demontáž 

snesených kolejových polí. 

 

Obrázek 29 – Skládka materiálu ve stanici Krásno nad Bečvou [2] 

U obce je možno využít parkovací plochu o výměře cca 280 m2. Plocha je vhodná pro 

odstavování pracovních stojů nebo dočasné umístění materiálu, například nových 

vystrojených pražců. 
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Obrázek 30 – Skládka materiálu Hustopeče nad Bečvou [2] 

 

Bude kácena vegetace na plánovaných přístupových cestách a sejmuta ornice na nich. 

Primárně je třeba zřídit přístupové cesty v zastávkách Černotín a Milotice nad Bečvou, kde 

bude práce na železničním svršku zahájena nejdříve. 

První den je vyčleněn pro práci na zabezpečovacím zařízení. Práce na železničním svršku 

ani spodku nebudou probíhat. 

Během těchto dvou dní bude provedena demontáž trakčního vedení a další úkony s tím 

spojeny. Během období těchto dvou dní budou demontována stávající nástupiště. Před 

započetím čtvrtého dne je nutné vykopat díru pro zakopání řetězu strojní čističky kolejového 

lože. 

Třetí den výluky se sestava přemístí do zastávky Černotín, kde budou sejmuty konzolové 

desky, rozebrán přechod, odvezeny tvárnice TISCHER a vybourány a odvezeny úložné bloky. 

Uvažována rychlost demolice je 15 m.h-1. Při délce nástupiště 241 m + 8 desek tvořících 

služební přechod bude práce trvat cca 17 hodin. Pro odvoz materiálu bude využita zbudovaná 

přístupová cesta v km 7,955. 

Druhý den sestava začne práci v zastávce Špičky. Budou sejmuty konzolové desky, 

tvárnice TISCHER a vybourány úložné bloky, bude rovněž rozebrán přechod a přístřešek pro 
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cestující. Materiál bude ukládán vedle zastávky pro zpětné použití při výstavbě nástupiště. 

Bude tedy třeba založit dočasnou skládku materiálu (modře vyznačená oblast). Tím 

se zároveň zredukuje odvoz materiálu na skládku na materiál z demolice přístřešku, přechodu 

pro pěší a prvků za hranicí své životnosti (počet závisí na jejich stavu). Chybějící konzolové 

desky, tvárnice TISCHER a tvárnice U65 pro znovuvybudování nástupiště budou doplněny 

z demolovaného nástupiště v Miloticích nad Bečvou. Vzhledem k omezené možnosti pohybu 

dvoucestného bagru a nutnosti šetrného ukládání materiálu pro budoucí využití bude rychlost 

práce uvažována nižší, 10 m.h-1. Úkon bude při této rychlosti trvat 15 hodin. Práce bude cca 

v polovině přerušena kvůli práci na trakčním vedení a bude dokončena následující den. 

 
Obrázek 31 – Demontáž nástupiště v zastávce Špičky [2] 

Současně s demontáží nástupiště v zastávce Špičky bude rozebíráno také nástupiště 

a přechod pro cestující v zastávce Milotice nad Bečvou. Odtud budou vybrány nástupištní 

prvky v závislosti na počtu chybějících v zastávce Špičky pro její obnovu. Zbytek bude 

odvezen jako odpad nebo pro další využití, dle rozhodnutí zástupce investora. Při rychlosti 

demolice 15 m.h-1 bude úkon trvat 14 h. 
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Obrázek 32 – Demontáž nástupiště v zastávce Milotice nad Bečvou [2] 

 Stávající kolejové lože přibližně kopíruje kolejové lože navržené v novém stavu. 

Odhadem bude vhodné odtěžit strojní čističkou cca 1,9 m3 štěrku na metr koleje. Ten bude 

pomocí mechanizovaných vozů odvážen do stanice Hustopeče nad Bečvou, kde lze štěrk 

z vozů vykládat přímo na dočasnou skládku. Zde bude rovněž instalována mobilní linka 

na třídění štěrku, počítá se s cca 30% výziskem (3600 m3) pro zpětné využití do nového 

kolejového lože. Tuto linku bude obsluhovat kolový nakladač. 

 Těžba štěrku začne v km 8,725 a bude pokračovat směrem ke stanici Milotice nad 

Bečvou. Kolejové lože v úseku kolem zastávky Černotín nebude touto technologií těžen 

z důvodu malého rozsahu (157 m). V prostoru mostů s přímo pojížděnou mostovkou je potřeba 

těžící řetěz vykopat a znovu zakopat po přejetí konstrukce. Prostor pro zakopání řetězu 

se připraví před příjezdem linky k mostnímu objektu. 

 
Obrázek 33 – Řez pro výpočet množství potřebného odtěžení kolejového lože 
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Sestava: SČ 600, 2x PA 300, SMV (9 vozů MZV 30.1 + MVV 900.1). 

Strojní čistička se posouvá rychlostí 75 m.h-1, přičemž za tento čas vytěží právě 142,5 m3 

(271 t) štěrku. To je množství, které naplní cca pět vozů MZV a jeden vůz MVV. Ty 

se po naplnění odpojí a jedou na skládku (pomocí PA 300), průměrná vzdálenost je 5 km, 

uvažuje se délka cesty přibližně 8 minut. Vyložení tohoto množství štěrku zabere cca 28 minut. 

Při návratu budou již zbylé čtyři vozy MZV téměř naplněny. Prázdné vozy se znovu připojí 

a materiál se za dobu 15 minut přesune do přední části za současného dotěžení na opětovné 

množství 142,5 m3. 

Sestava: RM 79, ochranný vůz, nářaďový vůz, 7 vozů MFS 100 (jeden s vyprazdňovacím 

dopravníkem), PA 300. 

RM 79 těží štěrk rychlostí 99 m/h, respektive 188 m3.h-1. To je ložný objem 4 vozů MFS 100 

při plnění štěrkem o objemové hmotnosti 1900 kg.m-3. Jejich cesta na místo dočasné skládky 

prostřednictvím agregátu PA 300 opět trvá cca 8 minut. Při rychlosti vyprazdňování 7 min/vůz 

se vozy vrátí k čističce za 45 minut. Během této doby se naplní 3 zbylé vozy. Tento materiál 

se za současného dotěžení materiálu na objem 188 m3 přesune do předních vozů. 

Kolejnice budou rozřezány plamenem na pole délek 20 m v poloměrech R < 650 m 

z důvodu snazšího snášení a následné manipulace s nimi. Ve zbytku trati bude kolej rozřezána 

na délky 25 m. 

Dvojice pracovníků se bude pohybovat společně s mechanizací snášející kolejová pole, 

která bude zároveň přepravovat bomby s kyslíkem a acetylénem. Tím, že kolejnice budou 

rozřezány vždy těsně před snesením daného kolejového pole, odpadá povinnost kolejnice 

dočasně spojovat kolejnicovými spojkami. Rozřezání kolejnice t = 5 min. 

Samotné snášení kolejového roštu započne v zastávce Černotín, kde teprve po snesení 

kolejového roštu bude těženo kolejové lože. Poté se mechanizace přesune do km 8,737 

a bude postupovat směrem k zastávce Hustopeče nad Bečvou. V místech stávajících mostů 

s přímým upevněním budou kolejnice odřezány a až po projetí mechanizace pro snášení 

kolejových polí uvolněny ruční zatáčečkou a sneseny prostřednictvím autojeřábu. 

Ačkoliv samotný jeřáb je schopen snášet rychlostí 120 – 200 m.h-1, s ohledem na provoz 

na vedlejší koleji, omezující poloměr pro posouvání kolejových polí po válečkové dráze 

a samotný odvoz kolejových polí na dočasnou skládkuje předpokládaný výkon určen 

1000 m.den-1 a zabere tak přibližně šest dní. Na MPD 2 je možné nakládat 4 kolejová pole 

na sebe do svazku. 

Předpokládaný výkon s ohledem na schopnost odvážet snášená pole je shodně jako 

u UK 25/18 navržen na 1000 m.den-1, práce tak bude hotová za zhruba šest dní. Hmotnost 

kolejového pole délky 25 m tvořeného kolejnicemi S 49 a betonovými pražci při rozdělení „e“ 

je 16126,96 kg (respektive 12901,57 kg pole délky 20 m) dle SR103/3. Z toho vyplývá, 
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že místo obvyklých čtyř polí délky 25 m, respektive pěti polí délky 20 m je na dvojici podvozků 

možné naložit pouze počet polí o jedno menší. To vede na nárůst potřeby množství podvozků. 

Na místě určeném k uložení kolejových polí budou dva autojeřáby společně s pracovní 

skupinou (zejména vazači). V případě vykládání polí z podvozků Vz. 53 (Vz. 77) bude 

přítomen pojízdný agregát. V případě vykládání polí z MPD 2 bude vykládání zahájeno 

odzadu, aby se prázdné vozy mohly postupně vracet k UK 25/18 a minimalizoval se tak jejich 

potřebný počet. 

Po snesení kolejového roštu ve stanici Černotín bude odtěženo štěrkové lože pomocí 

kolového či pásového bagru a 4 nákladních automobilů o nosnosti 15 t. Stejně jako štěrk 

ze SČ600 i tento materiál bude odvezen k přetřízení v železniční stanici Hustopeče nad 

Bečvou (vzdálené po silnici 9 km). Bagr má maximální výkon 50 m3.h-1, předpokládají 

se prostoje z důvodu couvání a najíždění automobilů. Za předpokladu, že se za hodinu podaří 

naložit 4 nákladní vozy (31,6 m3) při délce úseku je 157 m znamená, bude práce trvat cca 10 h. 

 
Obrázek 34 – Řez pro výpočet potřebného odtěžení zeminy pro zbudování odvodnění 

Poté, co bude odvezena část kolejového lože vhodná k třízení bude toutéž mechanizací 

odstraněna přebytečná zemina z oblasti nástupiště (cca 300 m3). Objemovou hmotnost zeminy 

uvažujeme 1600 kg/m3. Na jedno nákladní auto o nosnosti 15 t je tak možno naložit zeminu 

o objemu 9,3 m3. Práce bude hotová přibližně za 6,5 hodin. 

V = 1,25 m2 

V = 0,40 m2 
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Jako další bude nasazeno kráčející rypadlo s šířkou záběru 0,5 m, jehož úkolem je vyhloubit 

rýhu trativodu. Délka trativodu v zastávce Černotín má být 200 m, bude tedy třeba odtěžit 

a odvézt 80 m3 zeminy. Odvoz zajistí dva nákladní automobily, práce bude trvat 5 h. 

Jakmile mechanizace pro snášení kolejového roštu projede kolem přístupové cesty 

v km 10,550, bude nasazena mechanizace pro odtěžení přebytečné zeminy tělesa 

železničního spodku. Mimo místa stávajících nástupišť bude nasazeno kráčející rypadlo pro 

zhotovení trativodních rýh, zpevněných a nezpevněných příkopů. V místech stávajícího 

nástupiště v zastávce Špičky a v zastávce Milotice nad Bečvou bude před příjezdem 

kráčejícího rypadla obdobně jako v zastávce Černotín nejprve odtěžena zemina tvořící tato 

nástupiště. Současně s postupem rypadla budou čištěny ty propustky, které nebudou stavbou 

rušeny. Šířka záběru kráčejícího rypadla se různí podle navrženého typu odvodnění 

v konkrétním úseku. Průměrně je potřeba odtěžit 0,75 m3.m-1 stavby trativodu a 0,6 m3.m-1 

stavby příkopu. Jelikož je první přístupová cesta od začátku hlavní stavby vzdálená téměř dva 

kilometry, bude v km 9,260, kde je pláň tělesa železničního spodku v úrovni terénu, zřízena 

výhybna pro nákladní automobily. 

Následně bude zbudováno odvodnění dle návrhu. V první řadě bude nákladním 

automobilem navezen štěrkopísek pro vyrovnávací podsyp. Při tloušťce vrstvy 50 mm jej bude 

potřeba cca 1 m3.40m-1 stavby trativodu a 1 m3.30m-1 stavby zpevněného příkopu. V případě 

trativodů bude následně zřízena vrstva podkladního betonu C 12/15, dovezeného 

domíchávačem. Poté bude dělníky za asistence automobilu s hydraulickou rukou rozvezena 

a položena geotextílie a trativodní roury. Nakonec bude trativodka zasypána štěrkem frakce 

16/32. Pro zřízení zpevněných příkopů bude nutno navézt a uložit 833 ks betonových tvárnic. 

Uvažovaná rychlost budování trativodů je 40 m.h-1, zpevněného příkopu 30 m.h-1. 

Ve fázi, kdy je již zbudováno funkční odvodnění, bude vyhrazeno dvakrát sedmidenní 

období pro rekonstrukci mostů a propustků. První týden bude probíhat práce na mostních 

objektech do km 11,400, druhý týden ve zbytku rozsahu. V projektovaném úseku se nachází 

24 mostních objektů, z nichž čtyři budou bez náhrady zrušeny (nefunkční, nenalezené). Pět 

trubních propustků bude z důvodu nevyhovující přechodnosti přestavěno. Zbývajících 

15 objektů bude pouze lokálně sanováno, případně bude doplněno opevnění. V případě 

4 silničních nadjezdů bude pouze upravena stávající protidotyková zábrana. 

Po zajištění odvodnění stavby je potřeba odtěžit zbylou nadbytečnou zeminu z oblasti 

železničního spodku. Pro různé typy pražcového podloží je potřeba odebrat rozdílné množství 

zeminy, z čehož vyplývají rozdílné rychlosti postupu výkopových prací: 

TPP 2.1 – 1,5 m3.m-1, respektive 25 m.h-1; 
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TPP 2.2 – 1,1 m3/m, respektive 33 m.h-1; 

TPP 3.1 – 1,8 m3/m, respektive 20 m.h-1; 

TPP 6.1 – 1,5 m3/m, respektive 25 m.h-1; 

TPP Z5.1 – 2,2 m3/m, respektive 17 m.h-1. 

Těžení provedou otočné kolové či pásové bagry, přičemž každý z nich bude obsluhovat 

5 nákladních automobilů o nosností 15 t. V oblasti, kde bude nejprve probíhat těžba a až poté 

práce na mostních konstrukcích, bude ponechána zemina v rozsahu potřebném pro příjezd 

k nim. Ta bude dotěžena bezprostředně po ukončení rekonstrukce mostních konstrukcí. 

V rámci těžení zeminy budou projektem vybrané propustky zrušeny a následně zasypány 

vyzískanou zeminou a tato místa budou zhutněna. 

Pro tento pracovní krok bude vybrána libovolná zemní fréza s hloubkou záběru alespoň 

450 mm. Ta nejprve samostatně projede úsekem s navrženým TPP 6.1, čímž se rozruší 

zemina pro lepší mísení. Dávkovačem pojiva se před druhým pojezdem zemní frézou rozsype 

vápno, které následně zemní fréza promísí s rozrušenou zeminou. Uvažovaná rychlost 

mechanizace během práce jsou 2 km.h-1. Vzhledem k šířce zlepšení cca 5 m a šířce záběru 

frézy 2,4 m se bude zlepšení provádět ve třech pásech, výsledná rychlost sestavy bude tedy 

650 m.h-1. 

Šírka stabilizace je 5 m (2,5 m od osy koleje), tloušťka navezené vrstvy je 0,3 m. Bude tedy 

potřeba dovézt 1,5 m3.m-1 vrstvy Z5.1. Uvažovaná objemová hmotnost je 2,1 kg.m-3. Jeden 

nákladní automobil tedy doveze a vysype zeminu pro 7 m vrstvy. Grejdr materiál následně 

rozhrne, válec zhutní a vrstva se přikryje proti vysychání. Po zřízení vrstvy stabilizované 

zeminy (jejím zhutnění) ji není možné 7 dní pojíždět žádnou mechanizací. 

Zhutnění bude provedeno hladkým válcem o hmotnosti 15 t. Při šířce běhounu 2100 mm, 

bude hutnění probíhat ve třech pásech. Pracovní rychlost válce je cca 3 km.h-1, předpokládají 

se 4 pojezdy. Výkon je tedy 250 m.h-1. 

Během noční výluky budou vyskládány role geomříží v km 12,981 – 13,341 

v km 13,380 – 13,369, v km 13,722 a v km 13,722 – 13,982 (celková délka 933 m). Jelikož je 

již zemní pláň zhutněná a po položené geomříži se nesmí pojíždět, bude rozvinuta a umístěná 

do finální polohy skupinou dělníků následující den. 

Základní materiál pro konstrukci pražcového podloží je štěrkodrť frakce 0/32. Materiál bude 

dovážen z kamenolomu Jakubčovice nad Odrou, vzdáleného od stavby 48 km po železniční 

trati. Pro konstrukční vrstvy bude použito nového materiálu. Objemová hmotnost ŠD 0/32 je 

1,4 t.m-3, lze tedy vůz naložit plný (31 m3 váží 43,4 t). Pro různé TPP bude potřeba různého 

množství šterkodrti na metr stavby: 

 



41 
 

TPP m3.m-1 stavby m stavby.vůz-1 

2.1 1,3 24 

2.2 1,0 31 

3.1 1,7 18 

6.1 1,3 24 

Z5.1 2,0 15,5 
Tabulka 22 – Potřeba vozů štěrku pro jednotlivé TPP 

Materiál bude na stavbu dopraven vždy přes noc ve vlakové pauze, každou noc bude 

vysypáno 20 vozů dumpcar, tedy 620 m3 štěrkodrti 0/32. Přednostně se bude materiál pro 

konstrukční vrstvu navážet do úseků, ve kterých nebyla zřízena vrstva stabilizované zeminy. 

Výjimku tvoří oblast ZKPP propustků v km 9,343, km 10,120 a km 10,415, kde bude materiál 

dovezen dříve. Z toho důvodu bude vyložen před a za oblastí ZKPP a teprve po uplynutí 

sedmidenní čekací lhůty bagrem/grejdrem přehrnut. Nejprve se bude navážet materiál do 

oblasti zhutněné zemní pláně v druhé polovině stavby, kde tou dobou probíhá rekonstrukce 

mostních objektů, poté postupně vždy tam, kde již proběhlo zhutnění zemní pláně. 

Staničení km Délka [m] TPP Potřebný počet vozů 
[ks] 

7,810 598 – 7,967 592 156,994 6.1 6,5* 

8,725 000 – 8,800 000 75 2.1 3,2 

8,800 000 – 9,297 000 529 2.2 17,1 

9,297 000 – 9,357 000 60 Z5.1 3,9 

9,357 000 – 9,599 000  242 2.2 7,8 

9,599 000 – 9,857 000 258 2.1 10,8 

9,857 000 – 9,883 000 26 Z5.1 1,7 

9,883 000 – 9,982 000 99 2.1 4,2 

9,982 000 – 10,384 000 402 6.1 16,8 

10,384 000 – 10,410 000 26 Z5.1 1,7 

10,410 000 – 10,782 000 372 6.1 15,5 

10,782 000 – 10,982 000 200 2.1 8,4 

10,982 000 – 11,313 000 331 6.1 13,8 

11,313 000 – 11,354 000 41 Z5.1 2,7 

11,354 000 – 11,384 000 26 6.1 1,1 

11,384 000 – 12,010 000 626 2.1 26,1 

12,010 000 – 12,036 000 26 Z5.1 1,7 

12,036 000 – 12,981 000 945 2.1 39,4 

12,981 000 – 13,341 000 360 3.1 20 

13,341 000 – 13,380 000 39 Z5.1 2,5 

13,380 000 – 13,693 000 313 3.1 17,4 

13,693 000 – 13,722 000 29 Z5.1 1,9 

13,722 000 – 13,982 000 260 3.1 14,5 

13,982 000 – 14,534 000 552 2.1 23 

14,534 000 – 14,953 061 419,06 6.1 17,5 
Tabulka 23 – Potřeba vozů štěrku pro dané úseky stavby 

* Jelikož nelze sypání přerušit, bude sedmý vůz v úseku stanice Černotín naložen pouze 
z poloviny. 
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Materiál je poté třeba rozhrnut pomocí grejdrů a tato vrstva bude zhutněna minimálně 

dvěma pojezdy hladkým hutnícím válcem bez vibrací. Místa lokálních nedostatků a nedostatku 

štěrku na konci stavby budou doplněny štěrkodrtí dovezené nákladním automobilem. Modul 

přetvárnosti se ověří pomocí statické zatěžovací zkoušky. 

Nový materiál pro realizaci nástupišť bude uložen na dočasné skládce materiálu v Miloticích 

nad Bečvou. Úložné bloky, tvárnice Tischer a nástupištní desky budou poté dováženy do 

jednotlivých zastávek dle potřeby. 

Nejprve se vytvoří vrstva tloušťky 50 mm podkladního betonu, do níž se budou klást úložné 

bloky U95. Za ně umístěné betonové desky brání zásypu štěrkodrti 0/32 znečišťovat kolejové 

lože. Na úložné bloky budou do maltového lože kladeny tvárnice Tischer a na ně na další 

vrstvu malty konzolové desky KS230S, které tvoří nástupištní hranu a pochozí plochu 

nástupiště. Konzolové desky se pouze připraví do blízkosti nástupiště a budou ukládány až po 

poslední směrové a výškové úpravě koleje v rámci výluky. Na konzolovou desku plynule 

navazuje betonová zádlažba, kladena na vrstvu kamenné drti frakce 4/8. Celý proces výstavby 

nástupiště se uvažuje 15 m.den-1. 

Předštěrkování proběhne vozy dumpcar i nákladními automobily.  

Po trati bude během noční vlakové pauzy přivezen vždy jeden vlak o dvaceti vozech. 

Vykládka proběhne tak, že se vysype postupně každý druhý vůz, poté se vlak posune 

a vysypou se zbylé vozy. Tento štěrk pro kolejové lože frakce 32/63 bude dovážen 

z kamenolomu Jakubčovice nad Odrou. Vzhledem k objemové hmotnosti štěrku 1500  kg.m-3 

je možné na jeden vůz dumpcar naložit 31 m3. Štěrk z jednoho vozu dumpcar tak vystačí na 

předštěrkování 25 m trati.  

Nákladní automobily budou dovážet přetřízený vyzískaný štěrk ze stávajícího kolejového 

lože uloženého ve stanici Hustopeče nad Bečvou. Primárně budou automobily vozit štěrk do 

dobře dostupných úseků trati, tedy mezi km 12,023 a konec úseku. Na jeden nákladní 

automobil o nosnosti 15 t lze naložit 10 m3 materiálu. Toto množství vystačí na předštěrkování 

8 m trati. Předpokládaný výzisk je 30 % ze stávajícího kolejového lože, tedy 3600 m3 štěrku. 

Za hodinu je možné bagrem naložit 6 nákladních automobilů, průměrná vzdálenost na stavbu 

je 3,5 km. Za den se tak odveze 600 m3 štěrku na zaštěrkování 480 m trati. Nákladními 

automobily bude rovněž předštěrkován samostatný úsek zastávky Černotín. 

Snaha bude postupovat od stanice Hustopeče nad Bečvou, odkud bude začínat následná 

pokládka/montáž kolejového roštu. Vrstva štěrku se rozprostře grejdrem a zhutní válcem. 

Varianty se stroji PKP 25/20 a UK 18/25 jsou technologie pokládky polí sestavených na 

montážní základně v Hustopečích nad Bečvou. Varianty s linkami Robel + MPD-M a SUZ 350 

jsou technologie montáže v ose. Vzhledem k poloze dočasné skládky materiálu a montážní 

základny práce započne proti směru staničení od zastávky Hustopeče nad Bečvou. 
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Přechodová pole budou pro varianty pokládky kolejových polí a variantu s linkou SUZ 500 

zbudovány pomocí dvoucestného bagru, který nejprve rozmístí pražce a poté na ně uloží dříve 

dovezené přechodové kolejnice délky 12,5 m. Pracovníci s motorovými zatáčečkami upevní 

kolejnici k pražcům. V případě varianty Robel budou pražce pokládány stejným způsobem, 

jako ve zbytku stavby a připravené přechodové kolejnice do úložné plochy pražců přesunuty 

manipulátorem kolejnic. 

Pokládka pokladačem kolejových polí funguje prakticky obráceně oproti snášení. Přísun 

polí zajišťují podvozky Vz. 53 a Vz. 77, přičemž prázdné povozky se pomocným kladkostrojem 

odstraní a přisunou se další pole. Takto položená kolejová pole je nutné spojit pomocí spojek, 

aby mohla být následně pojížděna. Pokládka jednoho pole trvá cca 15 minut. Rychlost 

pokládky včetně sespojkování a posunu linky je 150 m.h-1. 

Jednotlivé kroky pokládky touto mechanizací mají opačný sled oproti snášení. Nová 

kolejová pole jsou snímána jeřábem z motorového plošinového vozu, po němž se pomocí 

válečkové dráhy a navijáku svazky doplňují. Pole se poté ukládají na zřízené předštěrkování. 

Inventární kolejnice kolejového roštu je nutné spojit spojkami, aby je bylo možné bezpečně 

pojíždět. Rychlost pokládky je shodná s rychlostí pokládky mechanizací PKP 25/20 150 m.h-1, 

respektive 1500 m.den-1.  

Touto technologickou linkou bude kolejový rošt montován v ose a nebude třeba zřízení 

montážní základny ve stanici Hustopeče nad Bečvou. Nejprve na stavbu budou dopraveny 

kolejnicové pásy délky 75 m. Při potřebě zřízení 6353 m nového železničního svršku bude 

potřeba 170 ks kolejnic. Dováženy na stavbu budou během nočních pauz, kdy je zároveň, 

ne však ve stejném úseku, prováděno předštěrkování. Vyskládány budou do koleje číslo 2. 

Dopravovány budou na plošinových vozech typu Res. Kapacita jednoho vozu je 46 kusů, 

celkově bude potřeba 3,6 vozů.  

Jakmile proběhne předštěrkování lze pomocí bagru vybaveného hydraulickými kleštěmi na 

kolejnice z dlouhých kolejových pásů sestavit manipulační drážku pro Robel PA 1-20 ES. Tato 

drážka má přesah do stávajícího stavu z důvodu přístupu portálových jeřábů k vozům s pražci. 

Samotná dráha je z důvodu stability kotvená pomocí podkladnic do vrstvy předštěrkování. 

Práce stroje probíhá tak, že stroj najíždí nad vůz s pražci, kde pomocí uchopovacího 

zařízení vezme 20 betonových pražců, poté se přemístí do místa pokládky a pražce po jedno 

ukládá na předštěrkování v projektovaném rozdělení. Tyto kroky se opakují a stroj se takto 

přibližuje k již hotovému úseku, kde stojí souprava s pražci.  

Obsluha stroje vyžaduje jednoho pracovníka, další pracovníci jsou potřeba pro úpravy 

polohy pražců pokládaných v obloucích. Takto stroj pracuje rychlostí 140 m.h-1, za ním 

je nasazen stroj MPR-M, pomocí nějž budou dva pracovníci v oblasti nově položených pražců 

přesouvat kolejnice do ložných ploch pražců. Práci ukončuje dvojice pracovníků s motorovými 

zatáčečkami, která utahuje uzly upevnění W14. Na konci každé směny bude zřízen nový 

předávací úsek. Takto práce postupuje rychlostí 1250 m.den-1. 
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Přípravné práce pro strojní linku SUZ 500 spočívají v dovezení kolejnic na stavbu 

analogicky jako v předchozí variantě. Připravené dlouhé kolejnicové pásy není nutné kotvit, 

neboť linka se pohybuje po předštěrkování na pásech. Jelikož linka mimo pokládku pražců 

rovněž umisťuje kolejnice na úložné plochy pražců a má stanoviště pro utahování uzlů 

upevnění, může kontinuálně pracovat po celý čas směny, což znamená 2000 m.den-1. 

Na jeden běžný metr je potřeba celkově 2 m3 štěrku. Během předštěrkování bylo 1,29 m3 

štěrku na metr stavby již dovezeno a zbývá tedy doplnit 0,71 m3. Při budování 6385 m 

kolejového lože je třeba během této fáze dovézt 4598 m3 štěrku. Logistika bude realizována 

výsypnými vozy typu Chopperdozátor s ložným objemem 38 m3. Ty budou jezdit ve vlacích 

o dvaceti vozech. Celkově bude potřeba 120 vozů, respektive 6 vlaků. 

Práce bude probíhat po spádu, od stanice Hustopeče nad Bečvou. Před zahájením práce 

podbíječky je nutné rozepsat posuny a hlavní body s potřebnými údaji na pražce. Vzhledem 

k rozsahu podbití (6704 m) byla pro svůj dostatečný výkon zvolena automatická strojní 

podbíječka Plasser O9 - 16 CSM. Ta bude pracovat na začátku linky, pohybující se rychlostí 

750 m.h-1. 

Mezi prvním a druhým podbitím bude v lince zařazen pluh pro úpravu kolejového lože SSP 

110 SW. Ten dosahuje výkonů až 1100 m.h-1, což umožní vykonat více pojezdů. 

Proběhne analogicky k prvnímu podbití stejnou mechanizací, respektive výkonem. 

Směrová a výšková úprava proběhne na základě geodetického zaměření polohy koleje. 

Výměna proběhne soupravou pro práci s kolejnicemi SDK II. Ta bude naložena dlouhými 

kolejnicovými pásy délky 125 m na svařovací základně v Hranicích na Moravě. Pro jejich 

přepravu je potřeba 11 přepravních vozů Pa a je možné jich naložit až 24 ks, respektive 

3000 m kolejnic. To znamená, že souprava přijede na stavbu pětkrát.  

Před strojem je potřeba uvolnit veškerá upevňovadla. Pokládka probíhá z pohybující 

se soupravy pomocí usměrňovacích bloků a vyměňovacího vozíku. Přes ty se kolejnice stahují 

a umísťují na úložnou plochu pražců. Vyměňovací vozík zároveň stávající kolejnice snáší 

a svou konstrukcí zajišťuje jejich křížení s novými dlouhými kolejnicovými pásy. 

Ve variantách ROB a SUZ budou před zřizováním závěrných svarů kolejnice svařovány 

do dlouhých kolejnicových pásů. Při délce kolejnic 75 m budou k sobě svařeny vždy tři kusy 

svařovacím strojem PRSM 4. Jeho rychlost je uvažována 5,5 svarů.h-1. Rychlost práce je tedy 

200 m.h-1. Celkem je potřeba zhotovit 170 montážních svarů. Před strojem a za ním budou 

pracovníci s motorovými zatáčečkami upevnění povolovat a zpětně utahovat. 
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Závěrné svary budou za vhodné teploty zhotovovány technologií aluminotermického 

svařování. V případě variant PKP a UK je délka dlouhých kolejnicových pásů 125 m, je tedy 

potřeba zřídit 106 závěrných svarů. V případě variant ROB a SUZ je délka dlouhých 

kolejnicových pásů 225 m, z čehož vyplývá, že počet závěrných je svarů 62. Na stavbě budou 

pro tyto varianty dvě pracovní skupiny, přičemž každá je schopná udělat 10 ks.den-1 závěrných 

svarů. 

Proběhne analogicky k prvnímu a druhému podbití stejnou mechanizací, respektive 

výkonem. Směrová a výšková úprava proběhne na základě geodetického zaměření polohy 

koleje. Po tomto podbití musí geometrické parametry koleje a prostorová poloha koleje 

odpovídat projektovanému stavu nejhůře s odchylkami povolenými normou ČSN 73 6360-2. 

V případě překročení odchylek je nezbytné provést čtvrté podbití. 

V rámci dokončovacích prací budou instalovány nástupištní desky, dokončena 

rekonstrukce zastávek, upravovány svahy, bude zhotoveno značení vzdálenosti trati 

(hektometry), dále budou budovány železniční přechody pro pěší ve stanicích Černotín 

a Milotice nad Bečvou. Dále bude vyčleněn čas pro dokončovací práce 

na sdělovacím   zabezpečovacím zařízení a na trakčním vedení. Na dokončovací práce bude 

vyčleněno 6 dní. 

Po ukončení traťové výluky budou vráceny do původního stavu pronajaté pozemky 

přístupových cest, v případě poškození cyklostezky je třeba její oprava. 

Bude rovněž odvezen všechen materiál z dočasných skládek. Kolejová pole snášená 

ve variantách PKP a UK budou demontována. 
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Technologické zpracování projektové dokumentace bylo zpracováno variantně. Ve fázi 

čištění kolejového lože byly uvažovány varianty se stojní čističkou SČ 600 se soupravou 

mechanizovaných vozů SMV – varianta SČ a strojní čističkou RM 79 se soupravou 

velkokapacitních mechanizovaných vozů MFS 100 – varianta RM. Vzhledem k výrazně 

odlišným výkonům obou sestav je pro každou variantu vypracován samostatný harmonogram.  

Pro snášení kolejového roštu byly vybrány metody se snášením kolejových polí stroji 

PKP 25/20 – varianta PKP a UK 25/18 – varianta UK. Jelikož výkony strojů jsou téměř shodné 

a liší se v jiných parametrech, nejsou samostatné harmonogramy pro tyto varianty 

rozpracovány. 

Třetí fází, kdy bylo řešení rozštěpeno na varianty, je montáž/pokládka koleje. Dvě varianty 

využívají technologii montáže koleje v ose, a to s využitím pokladače pražců Robel PA 1-20 

ES a manipulátorem kolejnic MPR-M – varianta ROB, respektive s využitím obnovovacího 

vlaku SUZ 500 – varianta SUZ. Další dvě varianty jsou technologie pokládky kolejových polí, 

shodně jako při pokládce stroji PKP 25/20 a UK 25/18. Pro tuto fázi plánování jsou zhotoveny 

tři harmonogramy, kdy analogicky k předchozí fázi mají varianty PKP a UK shodný 

harmonogram. 

Celkem tedy vzniklo pět časoprostorových harmonogramů a až 16 možných způsobů 

realizace stavby. 

Varianta SČ - Strojní čistička SČ 600 je velice snadno dostupná na českém trhu populární 

pro svoji jednoduchost a obstojný výkon. Je vhodná zejména pro čištění kolejového lože 

případně jeho částečnou obnovu. V technologickém postupu této práce byla použita na 

celoprofilové těžení kolejového lože a, ačkoliv i tak je výkon těžení přijatelný, souprava 

mechanizovaných vozů, která obvykle tento stroj doprovází, není kapacitně schopná veškerý 

výzisk efektivně odvážet, a proto je výsledná rychlost práce sestavy nižší. 

Varianta RM - Ačkoliv je strojní čistička RM 79 na českém trhu hůře dostupná, již je možné 

ji u nás sehnat. Největší výhodou je souprava velkokapacitních mechanizovaných vozů MFS 

100, která je s touto čističkou kompatibilní, a která odstraňuje nevýhody předchozí varianty.  

Vzhledem k popsaným výhodám a nevýhodám obou variant se dá určit, že varianta RM je 

vhodnější tam, kde je kladen důraz na minimalizaci času potřebného pro výluku. Varianta SČ 

bude zvolena v případě, že není rozhodujícím parametrem potřebný čas, ale náklady na 

pronájem mechanizace. 

Pro snášení kolejového roštu byly zvoleny pro srovnání dvě nejvíce populární technologie 

v České republice. Stroje UK 25/18 i PKP 25/20 umožňují jak snášení kolejových polí, tak i 

jejich pokládku a zatímco v pokládce mají silnou konkurenci, při snášení jsou bezkonkurenčně 

nejrychlejší. Jejich výkon je téměř shodný a liší se v jiných aspektech, především 

kompatibilitou s mechanizací zajišťující logistiku kolejových polí. K pokladači kolejových polí 

PKP 25/20 náleží podvozky Vz. 57 /Vz. 77), se kterými se dobře manipuluje, nicméně je nutné 

je před zahájením snášení rozvést po celém úseku, aby byly vždy k dispozici. Tyto podvozky 
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ani neumožňují brzdění a je k nim vždy nutno agregátu/lokomotivy. Naproti tomu ke 

kolejovému jeřábu UK 25/18 neodmyslitelně patří motorové plošinové vozy, které jsou 

samohybné a umožňují plynulejší snášení. Jejich nevýhodou však je obtížnější práce 

v poloměrech R < 600 m, kdy není možné na nich přetahovat jednotlivé svazky. Celkově je UK 

25/18 prostorově náročnější, ať už svou výškou, kdy je třeba opatrnosti vůči trakčnímu vedení, 

tak především svou délkou, respektive přesahem přes nárazníky. PKP 25/20 je oproti tomu 

menší a jeho další výhodou je snadné šestibodové uchycení kolejového pole. Nevýhodou 

potom může být nutnost montáže stroje po přepravení do místa stavby, která může trvat až 

jednu pracovní směnu. 

Obecně jsou obě varianty podobné způsobem práce i výkonem a je třeba tyto stroje 

porovnat individuálně pro každou stavbu. Jelikož se zde nacházejí oblouky menších poloměrů 

a jedná se o elektrifikovanou a dvoukolejnou trať, doporučil bych nasazení stroje PKP 25/20. 

Vzájemné výhody a nevýhody variant PKP a UK byly již popsány v předchozí podkapitole. 

Je však třeba zmínit jejich přednosti a komplikace ve srovnání s technologií montáže koleje 

v ose. Mezi největší nevýhody variant PKP a UK je nutnost prostranství pro zřízení montážní 

základny, kde jsou po několik dní kolejová pole montována za asistence dvou autojeřábů. Dále 

nutnost velkého množství obsluhy pro vázání a manipulaci s kolejovými poli a také práce a 

manipulace s inventárními kolejnicemi.  

Varianty ROB a SUZ využívají technologie montáže koleje v ose, z čehož vyplývá, že není 

potřeba montážní základny, tyto dvě varianty se od sebe liší především tím, že obnovovací 

vlak SUZ 500 má podstatně vyšší výkon a zároveň zvládá dva úkony současně, jedná se o 

vysoce automatizovanou mechanizaci. Oproti tomu pokladač pražců Robel PA 1-20 ES 

doprovází manipulátor kolejnic, je třeba opravovat polohu pokládaných pražců v obloucích a 

pohybuje se po předem připravené manipulační drážce, stroj SUZ využívá svých pásových 

adaptérů. Nevýhodou obou variant je ale nutnost dopravy a přípravy kolejnic po stranách 

budoucího kolejového roštu a celková nešetrnost technologie vůči novým kolejnicím. 

Lze říci, že technologie montáže koleje v ose je technologicky snazší, méně náročnou na 

lidské zdroje a také univerzálnější v porovnání s technologií pokládky předmontovaných 

kolejových polí. Pracovní harmonogramy také dokládají, že nasazením modernějších strojů 

pro montáž koleje v ose lze zkrátit dobu výluky, v tomto případě o dva dny. Dále 

z harmonogramů vyplývá, že ač má stroj SUZ 500 podstatně vyšší pracovní výkon, výsledný 

čas oproti nasazení dostupnější mechanizace se nezkrátí. 

Vzhledem k výše napsanému a s ohledem na konkrétní podmínky řešené rekonstrukce 

doporučuji pro těžení štěrkového lože využít výkonnější sestavy varianty RM. Pro snášení 

kolejových polí především z důvodů směrového řešení trati a charakteristikám trati (trať je 

dvoukolejná a elektrifikovaná) bych upřednostnil subtilnější PKP 25/20. Konečně pro montáž 

kolejového roštu doporučuji variantu ROB pro její technologickou jednoduchost a časovou 

úspornost. 
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