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Souhrn



Technický list shrnuje aktivity na dílčím cíli Nové
technologie stavebních a udržovacích prací na
železniční dopravní infrastruktuře.

Metodika a postup řešení

Problematika údržbových a sanačních prací nabývá
opět na vysoké aktuálnosti. S modernizací a
optimalizací koridorových tratí, které započaly
v roce 1996, došlo k výraznému kvalitativnímu
skoku v oblasti stavebně-geotechnického stavu
vybraných železničních tratí.
Kromě zvýšení traťové rychlosti až o 30 % na
úroveň 160 km.h-1 došlo i k výrazné restrukturalizaci
provozní zátěže a přesunu nákladní dopravy do
nočních hodin.

celkové vyhodnocení
vedlejších nákladů.

technologie

včetně

Metodika a postup návrhu, resp. sledování
efektivnosti progresivní technologie údržbových
prací bude provedeno na reálném modelu
vytipovaného traťového úseku.
V rámci úkolu se nabízí využití konkrétní
dokumentace zpracované pro údržbu traťového
úseku, kde by byly porovnány jednotlivé varianty
technologie údržbových prací.

Výše popsané provozní faktory značně zatížily
železniční infrastrukturu, která však již opět
vzhledem k životnosti a amortizaci vybraných
konstrukčních prvků vyžaduje údržbu. První
modernizované úseky jsou v provozu již 18 let.
Pro provedení údržbových prací je vhodné použít
progresivní vysokovýkonné technologie, které svými
časovými
požadavky
na
údržbové
práce
minimalizují délky výluk železniční dopravy.
Tato skutečnost se projeví jednak v technické
vyspělosti managementu resp. technologických
procesů, ale i v kvalitě údržbových prací,
v neposlední řadě i v celkové ekonomice
prováděných údržbových prací.

Řešení by spočívalo v komplexním porovnání
klasické technologie údržbových prací se snesením
kolejového roštu s progresivní sanační technologií
bez snesení kolejového roštu.

Oblast použití
Poznatky získané při řešení lze bezprostředně
aplikovat do provozních podmínek železniční
infrastruktury:
 plánováním údržbových a opravných prací,
 návrhem vhodné technologie prací,
 zohlednění ekonomické náročnosti prací,
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Výsledky

Závěr

Výsledky činnosti Nové technologie stavebních a
udržovacích prací na železniční dopravní
infrastruktuře bude možné dle zjištěných závěrů
okamžitě aplikovat do reálného provozu.

V uplynulém období byly průběžně sbírány a
sledovány podklady technického a ekonomického
charakteru pro budoucí sestavení výpočtového
modelu.

Základním ukazatelem bude ekonomika a časová
náročnost. Tyto faktory jsou však bezprostředně
navázány na dopravní strategii státu, který musí
garantovat rentabilitu nasazení progresivních
technologií.

Cílem modelu bude provést na základě zvolené
technologie údržbových resp. sanačních prací
porovnání nákladů na uvažované práce, resp.
napomoci při rozhodování o vhodném způsobu
provedení prací.
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To je ovlivněno vysokými ekonomickými náklady
na zřízení moderních technologií pro údržbové a
sanační práce, které jsou bez perspektivy
opakovaného nasazení prakticky nepoužitelné.
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