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Část oznamovací
Schválení TPD č. 202-14-15 „Spojky, podkladnice, můstkové desky a svěrky pro železniční
svršek“, výrobce Třinecké železárny, a. s. (SŽDC, s. o.)
S účinností od 16. března 2015 byly ředitelem odboru traťového hospodářství generálního ředitelství SŽDC
schváleny Technické podmínky dodací č. 202-14-15 „Spojky, podkladnice, můstkové desky a svěrky pro
železniční svršek“ výrobce Třinecké železárny, a. s., se sídlem Průmyslová 1000, 739 61 Třinec (dále jen
„TPD“). Tyto TPD plně nahrazují Technické podmínky dodací č. 20-01-13 (účinné od 1. května 2013), které
dne 16. března 2015 pozbývají platnosti pro nové dodávky.
Vznik nových TPD byl iniciován přesunem výroby spojek, podkladnic, můstkových desek a svěrek ze
Strojíren Třinec, a.s. do Třineckých železáren, a.s. Oproti původním Technickým podmínkám dodacím č. 2001-13 došlo ke dvěma obsahovým změnám – do TPD byly doplněny podkladnice s otvory pro distanční
kroužky a došlo ke změně raženého znaku symbolizujícího tvar podkladnic a můstkových desek.
Distribuce TPD:
Organizační jednotky SŽDC a provozovatelů železničních drah v majetku ČR, které s tímto materiálem
hospodaří, obdrží TPD v elektronické podobě. V případě potřeby mohou TPD v papírové podobě 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)
Schválené TPD jsou také k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz
Ostatní organizace si mohou TPD vyžádat u firmy Třinecké železárny, a.s., na adrese:
Třinecké železárny, a.s.
Průmyslová 1000
739 61 Třinec
Přehled schválené technické dokumentace je také k dispozici v elektronické podobě na Internetu na adrese
www.szdc.cz a http://typdok.tudc.cz.

V Praze dne 27. dubna 2015
Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(vyřizuje: Ing. Martin Táborský, tel.: 972 341 196, čj. S 17199/2015-O13)
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Schválení Změny č. 1 Technických podmínek dodacích TP.CL-E1.01.09 „Kolejnicový
mazník s lištou (Zařízení pro ošetření kolejnic – s lištou)“ (SŽDC, s. o.)
S účinností od 1. dubna 2015 byla schválena ředitelem odboru traťového hospodářství Změna č. 1
Technických podmínek dodacích TP.CL-E1.01.09 „Kolejnicový mazník s lištou (Zařízení pro ošetření kolejnic
– s lištou)“, které platí pro objednávání, výrobu, kontrolu, dodávku a přejímku kolejnicových mazníků CL-E1
(dále jen „Změna“).
Předmětem Změny je rozšíření možného umístění kolejnicových mazníků CL-E1, a to do úseků, kde jsou ke
zjišťování volnosti využívány kolejové obvody.
Organizační jednotky SŽDC a provozovatelů železničních drah v majetku ČR, které s tímto materiálem
hospodaří, obdrží Změnu a celé TPD ve znění Změny č. 1 v elektronické podobě. V případě potřeby mohou
TPD v papírové podobě 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)
Schválená Změna je také k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz
Ostatní organizace si mohou Změnu vyžádat u firmy Doska Česká Lípa, s.r.o., na adrese:
Doska Česká Lípa, s.r.o.
Dubická 3071,
470 02 Česká Lípa
Přehled schválené technické dokumentace je také k dispozici v elektronické podobě na Internetu na adrese
www.szdc.cz a http://typdok.tudc.cz.

V Praze dne 14. dubna 2015
Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(vyřizuje: Ing. Martin Táborský, tel.: 972 341 196, čj. S 16061/2015-O13)
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Odsouhlasení TPD AŽD 384 Čelisťový závěr ve žlabovém pražci přírubovém pro
jednoduchou srdcovku s pohyblivým hrotem VZ 200 PHS (SŽDC, s. o.)
Z důvodu zajištění závazných technických specifikací budoucích kupních smluv pro dodávky čelisťových
závěrů ve žlabovém pražci přírubovém pro jednoduché srdcovky s pohyblivým hrotem (dále jen ČZ PHS),
výsledně určených k použití ve výhybkách železničních drah ve vlastnictví ČR, se kterými má právo
hospodařit SŽDC, státní organizace, byly výrobcem (AŽD Praha s.r.o.) zpracovány technické podmínky
dodací TPD AŽD 384.
Znění TPD bylo zpracováno v souladu s ustanovením směrnice SŽDC č. 67 „Systém péče o kvalitu v oblasti
traťového hospodářství“ a vychází z více než desetiletých provozních zkušeností s ČZ PHS. Při zpracování byl
kladen důraz na správnou funkci výrobku pro zajištění provozuschopnosti dráhy a bezpečného a plynulého
provozování drážní dopravy, současně na zajištění bezkonfliktního řešení případných reklamací výrobku.
ČZ PHS VZ 200 PHS je určen k ovládání a zapevnění pohyblivého hrotu srdcovky jednoduché výhybky.
Sortiment ČZ PHS je adresný pro jednotlivé tvary jednoduchých výhybek soustavy železničního svršku
UIC 60 vybavených srdcovkou s pohyblivým hrotem.
Účinnost TPD AŽD 384 Čelisťový závěr ve žlabovém pražci přírubovém pro jednoduchou srdcovku
s pohyblivým hrotem VZ 200 PHS je od 18. 12. 2014.
Pro interní potřebu organizačních jednotek SŽDC je text TPD k dispozici v archivu typové dokumentace na
intranetové adrese http://typdok.tudc.cz. Výtisk těchto TPD si tyto organizační jednotky mohou v případě
zájmu objednat na adrese:
SŽDC státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc
(tel.: 972 741 769, e-mail: typdok@tudc.cz)
Ostatní organizace si mohou TPD vyžádat přímo u firmy AŽD Praha s.r.o. na adrese:
AŽD Praha s.r.o.
RSP – Technický odbor
Žirovnická 2/3146
106 17 Praha 10
(tel.: 267 287 111, fax: 272 650 831, e-mail: info@azd.cz)

V Praze dne 21. května 2015
Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(vyřizuje: Ing. Emilie Bergerová, tel.: 972 244 328, čj. S 21493/2015-O13)
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Aktualizované CBA tabulky pro ekonomické hodnocení projektů železniční infrastruktury
(SŽDC, s. o.)
Přílohou tohoto věstníku č. 1 a 2 jsou aktualizované CBA tabulky finanční a ekonomické analýzy na rok
2015, které obsahují aktualizované hodnoty inflace, HDP, růstu mezd (včetně zohlednění nového způsobu
výpočtu HDP dle ESA 10), nyní platné inflační koeficienty stavebních prací. Předkládané tabulky dále
reflektují aktualizované sazby poplatků za dopravní cestu dle platného Prohlášení o dráze celostátní
a regionální pro r. 2015.
Tyto tabulky jsou přílohou k vyhlášce "Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů
železniční infrastruktury", zveřejněné ve věstníku č. 11/2013.

V Praze dne 20. dubna 2015
Ing. Petr Hofhanzl, v. r.
ředitel odboru přípravy staveb
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(vyřizuje: Ing. Jaromír Louna, tel.: 972 235 363, čj. 17 083/2015-O6)
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Věstník dopravy č. 6 zpracovalo a vydalo v Praze 12. června 2015:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz
ISSN 1805-9627
http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/default.htm
http://www.mdcr.cz
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