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Název kurzu 

Bentley RailTrack – základní kurz (3 denní) 
 
Popis 
Kurz je zaměřen na produkt RailTrack. Účastníci se seznámí s používáním základních modulů aplikace od založení 
digitálního modelu terénu, přes návrh geometrie a použití modeláře liniové stavby až po výsledné vykreslení a popis situace, 
příčných řezů a profilů. U železničního svršku se seznámí se základními nástroji pro vkládání a úpravu výhybek, jejich popis 
v situaci a řezech, tvorbu nových výhybek do knihovny. Seznámí se se základními nástroji pro práci s jednotlivými 
kolejnicemi. Účastník vyzkouší všechny podstatné postupy, pochopí základní principy aplikace a vše procvičí na 
jednoduchých cvičných datech.  
Je to výborný start pro začínající uživatele, na který mohou navázat některým z podrobných tematických seminářů nebo 
jednodenních podrobných školení. 
 
Zaměřeno na produkt 
Bentley RailTrack 08.11. Informace z prvních dvou dnů jsou v plném rozsahu aplikovatelné i na odvozené produkty: 
Bentley PowerCivil for Country, Bentley InRoads, Bentley InRoads Site, Bentley InRoads Storm and Sanitary. 
 
Pro koho je kurz určen? 

 Projektanti železnic, kteří potřebují vytvářet projekty tratí v extravilánu i v intravilánu, ve stanicích 

 Uživatelé, kteří nemají čas bádat metodou pokus-omyl 
 
Požadované znalosti 
Základní znalosti práce s PC a prostředím MS Windows, základní znalost CAD prostředí (MicroStation nebo AutoCAD). Není 
nutná žádná znalost RailTracku. 
 
Délka 
3 dny 
 
Přínosy 
Pochopení základních pojmů a základního nastavení RailTracku, schopnost vytvořit projekt od zaměření až po finální 
výkresové a textové výstupy. Účastník bude po absolvování kurzu schopen efektivně a rychle zpracovat podkladová data, 
vytvořit terén, směrové a výškové řešení, tvořit vlastní příčné řezy a vymodelovat na základě příčných řezů koridor. Bude 
schopný pokládat fundované dotazy na technickou podporu.   
 
Průběh kurzu 
Školení probíhá formou aktivního školení v počítačové učebně. Každý účastník kurzu sedí u jednoho počítače a na cvičných 
datech prochází látku vysvětlovanou lektorem. Kurz je vedený lektorem předvádějícím postupy a data centrálně pomocí 
promítacího zařízení. 
Kurz je určen pro max. počet 8 účastníků.  
Kurz je možné absolvovat i na pracovišti zákazníka. Je ale požadována samostatná místnost s potřebným vybavením – 
projektor pro lektora a potřebný počet pc (každý účastník sedí u jednoho pc). 
 
Rámcový obsah kurzu 
1.den 

 Instalace a licencování  

 Přehled funkčních částí programu, prostředí, ovládání, popis datového modelu 

 Preference, hlavní přepínače 

 Základní nastavení zobrazení DTM a geometrie, Správce stylů a symboliky 

 DTM a základní prvky, filtr prvků 

 Vytvoření terénu (Import ASCII, výkres, rozšířený import) 

 Kontroly chyb zaměření a zpracování 

 Zobrazení terénu a analýzy (sledování, zobrazení), hydrologie 

 Úprava terénu a návrh nového (podél., příčné prvky) 

 Popis prvků 

 Výpisy povrchu (export) 

 Doplňky, utility 

 Přepínače ostatní 
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2. den 

 Opakování DTM + dotazy 

 Tvorba směrového řešení (tečnový polygon, import z grafiky, ASCII, směrové prvky) 

 Správce stylů geometrie  

 Nastavení staničení a popis 

 Podélný řez 

 Výškové řešení (import, tečnový polygon, výšk. prvky) 

 Příkazový řádek, utility 

 COGO body, Významné body 

 Regresní analýza pro rekonstrukce tratí 

 Výhybky 

 Zobrazení a popis geometrie 

 Výpis geometrie 

3. den 

 Opakování směrové a výškové řešení + dotazy 

 Základní definice typického řezu - komponenty a řízení 

 Základní definice koncových podmínek (jedn. zářez, násyp) 

 Podrobnější definice typického řezu – svahování dle ČSN 

 Rychlý modelář a svahování graf. prvků 

 Návrh koridoru 

 Vkládání a návaznosti šablon 

 Úprava šablony v koridoru 

 Zobrazení referencí v dialogu 

 Řízení bodů (trasy, převýšení, rozšíření v oblouku) 

 Výjimky řízení 

 Tvorba DTM z modeláře 

 Tvorba příč. řezů - interval, uživatelsky, šikmé řezy  

 Výpočty kubatur z trojúhelníků a řezů 

 XML výpisy 

 Výkresová dokumentace (situace, příčné řezy a profily) 

 Zdrojová data - xml source, formuláře a jejich využití 

 Výkresová dokumentace - situace, staničení, sklonovníky 

 Výkresová dokumentace - podélný řez, příčné řezy 


