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TK Katusice-Bukovno zast.Bukovno

1

vývoz pražců SB-5  do styků oblouků ( km 3,8-4,0; 4,450-4,700; 
7,150-7,350 - zde vice SB5 z rozď "c" na rozď "d"),                                                                                    
vývoz pražců SB-5 á 32 ks do 3 dřevěvých kolejový polí( km 3,780, 
km 5,010 a km 5,400)                                                                         ze 
zast.Líny směr Katusice a Bukovno,   odtěžení sypaneho 
nástupiště zast. Líny  vysekání  prostou  3SK pro sypání z SČ, demontáž kol. 3 a

2
 vývoz pražců SB6 do zast. Líny (zastávka 140 ks a přejezd Líny 40 
ks)

návoz kolejnic S49 ze zast. Líny do 2SK  BUKOVNO ,  vysekání  
prostou  3SK pro sypání z SČ 7:00 18:00 11,0 hod

3 vývoz kolejnic UIC do zast.Líny, úprava pláně a prostou za 3SK pro sypání z Sč

4
demontáž přejezdu Líny, demontáž koleje v ose zást. Líny a 
přejezd, rozhrnutí štěrku

demontáž výh.č. 1,2,3,4  a kol.č 1 , úprava pláně pro pokládku 
pražců

5
rozvezení pražcců SB6, nasazení kolejnic UIC a montáž roštu, 
přihrnutí štěrku, vývoz 2 už. přech kolejnic R/T  na přejezd Katusice

demontáž výh.č. 1,2,3,4  a kol.č 1 , úprava pláně pro pokládku 
pražců

6
montáž nástupiště SUDOP  60m zast. Líny, výměna pražců 
dvočitých oblouk km 3,8-4,0  , výměna pražců v  kol poli  km 3,780 návoz pražců  SB5 z nákladiště Bukovno do 1SK

7

montáž nástupiště SUDOP  60m zast. Líny, výměna pražců 
dvočitých oblouk km 4,450-4,700, výměna pražců v  kol poli km 
5,010         montáž  kolejového roštu 1SK

8
montáž nástupiště SUDOP  60m zast. Líny, výměna pražců 
dvočitých oblouk km 7,150-4,350 ,výměna pražců v  kol poli  5,400  montáž  kolejového roštu 1SK  a přihrnutí štěrku

9
montáž nástupiště SUDOP  60m zast. Líny, demontáž přejezdů 
Bukovno a polní Líny

montáž  kolejového roštu 1SK  ruční podbití (pro přejezd 
ASP,SSP,SČ,MFS,LOKOdo Katusic )

10

od přejezdu Katusice-SČ +6 vozů MFS+ 1 výsypný+ příhrnutí + 0. 
podbití, demontáž přejezdu Katusice, demontáž kol pole výh.č.6-
přejezd Katusice, bagrování pole , úprava pláně  

-------------

11
sypaní pláně přejezdu Katusice, montáž kol pole  vč.přechodky 
S49/UIC,   SČ +6 vozů MFS+ 1 výsypný+ příhrnutí + 0. podbití -------------

12

13
rozposunování pražců na rozď. "d" ,oblouk km 7,145-7,389(244 m), 
montáž kotev -------------

14
rozposunování pražců na rozď. "d" ,oblouk km 7,145-7,389( 244 
m), montáž kotev -------------

15

15
rozposunování pražců na rozď. "d" ,oblouk km 7,145-7,389( 244 
m), montáž kotev -------------

16
návoz kolejnic S49 ze zast. Líny (příp. Katusic) do oblouku   km 
7,145-7,389, montáž kotev -------------

17

17 výměna kolejnic S49 v oblouku  km 7,145-7,389, montáž kotev -------------

18
vývoz kolejnic tv."T" z oblouku km 7,145-7,389 do Bukovna,  
montáž kotev -------------

19 návoz a skládání kolejnic UIC -------------

20 výměna kolejnic , návoz a skládání kolejnic UIC -------------

21 výměna kolejnic  -------------

22 výměna kolejnic -------------

23 výměna kolejnic  a svoz kolejnic do Líny a Bukovno -------------

24 výměna kolejnic  a svoz kolejnic do Líny a Bukovno -------------
25 1.podbití +  štěrky 
26 2.podbití +  štěrky + stabilizace

27 svařování+ montáž přejezdů  Katusice  a Líny (Strail), drářní stezky  montáž nástupiště SUDOP 60m u nové 1.SK

28 svařování+ živice přejzd Katusice  a Líny , drážní stezky  montáž nástupiště SUDOP 60m u nové 1.SK + demontáž 2.SK
29.

29 svařování+ montáž přejezdů  polní Líny (Intermont), drážní stezky  montáž nástupiště SUDOP 60m u nové 1.SK + demontáž 2.SK

30 svařování , dokončovací práce montáž přejezdu Bukovno (Intermont)

zaštěrkování a ruční podbití kol. pole od v.č.1 vč. přejezdu Katusice, SČ +6 vozů MFS+ 1 výsypný+ příhrnutí + 0. podbití (TK + nová 1SK 
Bukovno)

16.10. od 6,00 hod do 9,00 hod   zprovoznění obsluha vlečky  Agrodružstvo Katusice

18.10. od 6,00 hod do 9,00 hod   zprovoznění obsluha vlečky  Agrodružstvo Katusice

30.10. od 6,00 hod do 9,00 hod   zprovoznění obsluha vlečky  Agrodružstvo Katusice

10.                                    
16:00

11.                                    
17:00

12.  a více                                  
18:00

st 3.10.2018
1.                                     
7:00

2.                                     
8:00

3.                                     
9:00

4.                                    
10:00

5.                                    
11:00

6.                                    
12:00

7.                                    
13:00

8.                                    
14:00

9.                                    
15:00



Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 115045, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. 

UUID původní komponenty: 10952bf0-ae26-482e-9ce4-445512389004

Ověřující osoba: Systém

Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum: 26.09.2018 09:45:01


