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Část oznamovací
Schválení přípustnosti použití válečkových stoliček SVV-P (SŽDC)
V souladu se Směrnicí SŽDC č. 67 „Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství“ čj. S35410/11-OTH
schválil dopisem čj. S 4159/2017-SŽDC-O13 dne 24. 1. 2017 ředitel Odboru traťového hospodářství GŘ SŽDC
přípustnost použití válečkových stoliček SVV-P ve výhybkách v tratích železničních drah České republiky, se
kterými má právo hospodařit SŽDC a dalších železničních drah provozovaných SŽDC.
Válečkové stoličky SVV-P je možné běžně používat do jednoduchých výhybek soustav železničního svršku
S 49 2. generace a UIC 60 v tratích do rychlosti 160 km/h včetně při zatížení hmotností na nápravu max. 25 t.
Válečkové stoličky SVV-P jsou dodávány jako součást nových jednoduchých výhybek soustav železničního
svršku S 49 2. generace a UIC 60 na betonových pražcích s tím, že jejich předmontáž (třmeny SVV-P jsou
dodávány v balení zvlášť z důvodu zajištění jejich nepoškozenosti) je prováděna u výrobce přímo při
výrobě/kompletaci příslušné výhybky na základě objednávky vybavení výhybky válečkovým zařízením.
Pro výrobu, zkoušení a ověřování kvality, přejímání a dodávání válečkových stoliček SVV-P platí Technické
podmínky dodací TPD 60/02 Železniční výhybkové konstrukce DT – Výhybkárny a strojírny, a. s. v platném
znění. Pro manipulaci, montáž, provozování a údržbu válečkových stoliček SVV-P platí Návod k používání
vydaný DT – Výhybkárnou a strojírnou, a. s.
Pro interní potřebu organizačních jednotek SŽDC je text TPD 60/02 a Návod k používání v platném znění
k dispozici v archivu typové dokumentace na intranetové adrese http://typdok.tudc.cz.
Organizační jednotky SŽDC obdrží Návod k používání elektronicky. Výtisk TPD 60/02 a Návod k používání si
mohou v případě zájmu objednat na adrese:
SŽDC státní organizace, Technická ústředna dopravní cesty
Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc
(tel. 9727 41 769, e-mail: typdok@tudc.cz)
Ostatní organizace si mohou TPD 60/02 a Návod k používání vyžádat přímo u firmy DT – Výhybkárna
a strojírna, a.s. na adrese:
Dolní 3137/100
797 11 Prostějov
(tel. 602 508 473, e-mail: skopal@dtvm.cz)
Vzorový list č. 002.301 válečkových stoliček SVV-P byl vydán pod čj. S45951/2016-SŽDC-O13.
Cena výhybky vybavené válečkovými stoličkami SVV-P je navýšena:
- v soustavě žel. svršku S 49 2. generace o cca 2,3 %, resp. o 1,6 – 2,9 % v závislosti na tvaru výhybky,
- v soustavě žel. svršku UIC 60 o cca 1,7 %, resp. o 1,4 – 2,0 % v závislosti na tvaru výhybky.
Cena je včetně zajištění kompletace a seřízení válečkových stoliček SVV-P výrobcem před zprovozněním
výhybky. Tato cena přibližně odpovídá ceně výhybky dovybavené stávajícími mezipražcovými válečkovými
stoličkami SVV (výrobce DT).
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Mezipražcové válečkové stoličky SVV, jejichž přípustnost použití je schválena od r. 2009 (v současné době
platné TPD 194/08 změna č. 1) je možné objednávat i nadále s tím, že jsou určeny pro:
 již provozované výhybky všech soustav železničního svršku,
 nové výhybky všech soustav železničního svršku kromě jednoduchých výhybek soustav železničního svršku
S 49 2. generace a UIC 60 na betonových pražcích.

V Praze dne 24. ledna 2017
Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
(Vyřizuje: Ing. Jan Fencl, tel. 972 244 760, čj. S 4159/2017-SŽDC-O13)

Seznam výrobců kameniva vlastnících Osvědčení pro dodávky do železničních drah ČR
- aktualizace (SŽDC)
V souladu s Obecnými technickými podmínkami „Kamenivo pro kolejové lože železničních drah“,
č. j. 59 110/2004-O13 ve znění změny č. 1, č. j. 23 155/06-OP a v souladu s Obecnými technickými
podmínkami „Štěrkopísek, štěrkodrť a recyklovaná štěrkodrť pro konstrukční vrstvy tělesa železničního
spodku“, č. j. 25 640/06-OP, lze kamenivo určené pro kolejové lože a do konstrukčních vrstev tělesa
železničního spodku železničních drah ČR, se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, nakupovat pouze od výrobců, kteří získali ”Osvědčení”.
V příloze č. 1 uvádíme aktualizovaný seznam provozoven výrobců s Osvědčením – stav ke dni 1. 1. 2017.
Podrobný seznam vydaných osvědčení, kde jsou uvedeny veškeré údaje provozoven a vlastníků (adresy,
telefony), včetně schematické mapy lomů, lze objednat na adrese:
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Technická ústředna dopravní cesty
Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc
(tel. 972 741 769)
”Informaci o podmínkách získání Osvědčení” pro nové zájemce o výrobu kameniva určeného do železničních
drah ČR, se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, lze získat na
výše uvedené adrese a rovněž na adrese Správa železniční dopravní cesta, s. o., Technická ústředna dopravní
cesty, Úsek tratí a budov, Riegrovo nám. 914, 500 02 Hradec Králové, telefon 972 341 601.

V Praze dne 17. února 2017
Ing. Jiří Suchánek, v. r.
ředitel Technické ústředny dopravní cesty
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
(Vyřizuje: Jana Obrová, tel. 972 342 081, čj. 1372/2017-SŽDC-TÚDC)
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Vydání 11. změny třetího aktualizovaného vydání Technických kvalitativních podmínek
staveb státních drah (SŽDC)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace vydává 11. změnu třetího aktualizovaného vydání
Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP) a to s účinností od 1. 4. 2017. Změnou č. 11
se vydává novelizace těchto kapitol:
Kapitola č. 14 – Kanalizace, odpadní jímky, čistírny, lapače
schváleno 27. 1. 2017 č. j. S1207/2017-SŽDC-O13
Kapitola č. 30 – Silnoproudé rozvody VN a soustava kV, napájení z TV
schváleno 8. 12. 2016 č. j. S48321/2016-SŽDC-O14
Aktualizované znění všech kapitol TKP je možné získat zdarma na internetových stránkách SŽDC
http://typdok.tudc.cz
TKP v tištěné podobě (komplet i jednotlivé kapitoly) je možné objednat na adrese:
SŽDC státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Oddělení distribuce dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc
(pí. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 e-mail: typdok@tudc.cz)

V Praze dne 17. února 2017
Ing. Jiří Suchánek, v. r.
ředitel Technické ústředny dopravní cesty
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
(Vyřizuje: Ing. Jiří Palaščak, tel. 972 740 406, čj 1371/2017 -SŽDC-TÚDC)
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Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 001/2017-Marcador a vydání
Osvědčení SŽDC č.552/2017-013 (SŽDC)
Dne 22. 2. 2017 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky
dodací č. 001/2017-Marcador pro netkané geotextilie řady TIPPTEX BS s funkcí filtrační, separační, ochrannou
a drenážní, a na základě těchto schválených TPD bylo firmě vydáno Osvědčení SŽDC č. 552/2017-013.
Organizační jednotky SŽDC mají TPD k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz.
TPD v tištěné podobě mohou objednat na adrese:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc
(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz)
Ostatní organizace mohou Technické podmínky dodací č.001/2017-Marcador objednat na adrese:
MARCADOR spol. s r.o.
Klazarova 1237
544 01 Dvůr Králové nad Labem

V Praze dne 22. února 2017
Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
(Vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, č.j. 8849/2017-SŽDC-GŘ-013)
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Schválení Změny č. 1 TPD 10-2015 Mazací prostředky BECHEM Ecorail 2001 Plus, BECHEM
Ecorail 2012, BECHEM Ecorail EES 46, Schválení přípustnosti použití mazacího prostředku
BECHEM Ecorail EES 46 (SŽDC)
Na základě kladného výsledku provozního ověřování schvalujeme přípustnost použití mazacího prostředku
BECHEM Ecorail EES 46 ve výhybkách a výhybkových konstrukcích železničních drah ve vlastnictví ČR, se
kterými má právo hospodařit SŽDC a dalších železničních drah provozovaných SŽDC (dále jen železničních
drah ČR).
Z důvodu zajištění závazných technických specifikací budoucích kupních smluv pro dodávky mazacího
prostředku BECHEM Ecorail EES 46 výsledně určeného k použití ve výhybkách a výhybkových konstrukcích
železničních drah ČR, byla výhradním distributorem pro ČR (LUBRICANT s.r.o.) zpracována Změna
č. 1 technických podmínek dodacích TPD 10-2015.
Úprava znění TPD (doplnění mazacího prostředku BECHEM Ecorail EES 46) byla zpracována v souladu
s ustanovením směrnice SŽDC č. 67 „Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství“ na základě
výsledků provozního ověřování mazacího prostředku BECHEM Ecorail EES 46 (viz přiložený záznam z ukončení
provozního ověřování) s důrazem na správnou funkci výrobku, na zachování bezpečnosti a plynulosti drážní
dopravy a na bezkonfliktní řešení případných reklamací tohoto výrobku.
TPD 10-2015 Změna č. 1 Mazací prostředky BECHEM Ecorail 2001 Plus, BECHEM Ecorail 2012, BECHEM
Ecorail EES 46 byly schváleny ředitelem Odboru traťového hospodářství GŘ SŽDC, a to s účinností od
1. 3. 2017.
Mazací prostředky BECHEM Ecorail 2001 Plus, BECHEM Ecorail 2012 a BECHEM Ecorail EES 46 je možné běžně
používat pro ošetřování výhybek a výhybkových konstrukcí všech soustav železničního svršku, a to k mazání
kluzných stoliček a jiných kluzných ploch za podmínek uvedených v předmětných TPD.
Text TPD je k dispozici v archivu typové dokumentace na intranetové adrese http://typdok.tudc.cz.
Organizační jednotky SŽDC obdrží elektronicky tyto TPD pro interní potřebu. Výtisk si mohou v případě zájmu
objednat na adrese:
SŽDC státní organizace, Technická ústředna dopravní cesty
Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc
(tel. 9727 41 769, e-mail: typdok@tudc.cz)
Ostatní organizace si mohou TPD vyžádat přímo u firmy LUBRICANT s.r.o. na adrese:
Bezručova 1066
332 02 Starý Plzenec
(tel. 377 454 901, e-mail: info@lubricant.cz)

V Praze dne 22. února 2017
Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
(Vyřizuje: Ing. Jan Fencl, tel. 972 244 760, čj. 10395/2017-SŽDC-GŘ-O13)

6

Změna č. 1 TPD 60/02 Železniční výhybkové konstrukce, 4. vydání (SŽDC)
Z důvodu zajištění bezvadných závazných technických specifikací budoucích kupních smluv pro dodávky
výhybek, výhybkových konstrukcí a jejich součástí výsledně určených do železničních drah ve vlastnictví ČR,
se kterými má právo hospodařit SŽDC a dalších železničních drah provozovaných SŽDC, byla na základě
výrobních a provozních zkušeností a na základě schválení přípustnosti použití válečkových stoliček typu SVVP (čj. S4159/2017-SŽDC-O13 ze dne 24. 1. 2017) DT – Výhybkárnou a strojírnou, a. s. zpracována Změna
č. 1 technických podmínek dodacích TPD 60/02 Železniční výhybkové konstrukce, 4. Vydání (dále i jen jako
„Změna TPD“).
Předmětnou Změnou TPD se s účinností od 1. 3. 2017:
 upravuje délka záruční doby výhybek soustavy železničního svršku R 65,
 doplňuje možnost použití válečkových stoliček typu SVV-P,
 upravují podmínky pro skladování výhybek u výrobce.
Znění Změny TPD bylo zpracováno v souladu s ustanovením směrnice SŽDC č. 67 „Systém péče o kvalitu
v oblasti traťového hospodářství“ a vychází z výrobních a provozních zkušeností s výhybkami, výhybkovými
konstrukcemi a jejich součástmi s důrazem na správnou funkci výrobku, na zachování bezpečnosti
a plynulosti drážní dopravy a na bezkonfliktní řešení případných reklamací těchto výrobků.
Změna č. 1 TPD 60/02 Železniční výhybkové konstrukce, 4. vydání byla schválena ředitelem Odboru
traťového hospodářství GŘ SŽDC, a to s účinností od 1. 3. 2017.
Pro interní potřebu organizačních jednotek SŽDC jsou:
 Změna č. 1 TPD 60/02, 4. vydání,
 TPD 60/02, 4. vydání se zapracovanou Změnou č. 1
k dispozici v archivu typové dokumentace na intranetové adrese http://typdok.tudc.cz.
Organizační jednotky SŽDC si mohou v případě zájmu výtisk Změny TPD nebo TPD se zapracovanou Změnou
objednat na adrese:
SŽDC státní organizace, Technická ústředna dopravní cesty
Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc
(tel. 9727 41 769, e-mail: typdok@tudc.cz)
Ostatní organizace si mohou Změnu TPD nebo TPD se zapracovanou Změnou vyžádat přímo u firmy
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. na adrese:
Dolní 3137/100
796 01 Prostějov
(tel. 602 508 473, e-mail: skopal@dtvm.cz)

V Praze dne 8. března 2017
Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
(Vyřizuje: Ing. Jan Fencl, tel. 972 244 760, čj. 11803/2017-SŽDC-GŘ-O13)
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Věstník dopravy č. 3 zpracovalo a vydalo v Praze 17. března 2017:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz
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