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Část oznamovací
Schválení přípustnosti použití výrobku „Čelisťové závěry VZ 200 pro křižovatkové výhybky“
a sjednání TP AŽD 349, 4. vydání a TP AŽD 520, 1. vydání (SŽ)
Vzhledem k dlouhodobým provozním zkušenostem schvalujeme přípustnost použití „Čelisťových závěrů
VZ 200 pro křižovatkové výhybky“ ve výhybkách železničních drah ve vlastnictví České republiky, se kterými
má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace, a ve výhybkách ostatních drah provozovaných
Správou železnic, státní organizací.
Z důvodu zajištění závazných technických specifikací budoucích kupních smluv pro dodávky „Čelisťových
výměnových závěrů VZ 200“ a „Čelisťových závěrů VZ 200 pro křižovatkové výhybky“ výsledně určených
k použití ve výhybkách železničních drah ve vlastnictví České republiky, se kterými má právo hospodařit
Správa železnic, státní organizace, a ve výhybkách ostatních drah provozovaných Správou železnic, státní
organizací, byly výrobcem (AŽD Praha s.r.o.) zpracovány technické podmínky dodací (dále jen TPD) TP AŽD
349, 4. vydání (pro Čelisťové výměnové závěry VZ 200) a TP AŽD 520, 1. vydání (pro Čelisťové závěry VZ 200
pro křižovatkové výhybky).
Znění obou 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 oběma výrobky.
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 výrobků.
Čelisťové výměnové závěry VZ 200 jsou určeny k ovládání jazyků výměnových částí a k uzávorování přilehlého
jazyka jednoduchých výhybek. Sortiment Čelisťových výměnových závěrů VZ 200 je adresný pro jednotlivé
tvary jednoduchých výhybek soustav železničního svršku UIC 60, S 49 a R 65 vybavených betonovými,
dřevěnými nebo žlabovými pražci přírubovými.
Čelisťové závěry VZ 200 pro křižovatkové výhybky jsou určeny k ovládání jazyků výměn a pohyblivých hrotů
dvojitých srdcovek křižovatkových výhybek a k uzávorování přilehlých jazyků výměn a přilehlých hrotů
dvojitých srdcovek křižovatkových výhybek. Sortiment Čelisťových závěrů VZ 200 pro křižovatkové výhybky
je adresný pro jednotlivé tvary křižovatkových výhybek (celých a polovičních) soustav železničního svršku
UIC 60, S 49 1. a 2. generace a R 65.
TP AŽD 349, 4. vydání a TP AŽD 520, 1. vydání byly podepsány ředitelem Odboru traťového hospodářství GŘ
Správy železnic, a to s účinností od 1. 3. 2020.
Pro interní potřebu organizačních jednotek Správy železnic jsou texty TPD k dispozici v archivu typové
dokumentace na intranetové adrese https://portal.typdok.tudc.cz/.
Organizační jednotky Správy železnic obdrží elektronicky tyto TPD pro interní potřebu (viz příloha).
Výtisky TPD si mohou v případě zájmu objednat na adrese:
Správa železnic, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Oddělení typové dokumentace
Malletova 10/2363
190 00 Praha 9 – Libeň
(tel. 9727 41 769, e-mail: typdok@tudc.cz)
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Ostatní organizace si mohou TPD vyžádat přímo u výrobce na adrese:
AŽD Praha s.r.o.
Ředitelství společnosti
Technický úsek
Žirovnická 3146/2
106 00 Praha 10 - Záběhlice
(tel. +420 267 287 111, e-mail: info@azd.cz)

V Praze dne 24. února 2020
Ing. Radek Trejtnar Ph.D., v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železnic
(Vyřizuje: Ing. Jiří Kubina tel. 972 762 022, hartman@szdc.cz, č.j.: 13225/2020-SŽ-GŘ-O13 (3))

Mnohostranná dohoda RID 1/2020 podle oddílu 1.5.1 RID (MD)
týkající se osvědčení bezpečnostního poradce v souladu s 1.8.3.7 RID
(1) Odchylně od ustanovení 1.8.3.16.1 RID zůstávají všechna osvědčení bezpečnostního poradce pro přepravu
nebezpečných věcí, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. listopadem 2020, platná do 30.
listopadu 2020. Platnost těchto osvědčení se prodlouží ode dne jejich původního data uplynutí doby
platnosti o pět let, pokud jejich držitelé složí zkoušku v souladu s 1.8.3.16.2 RID před 1. prosincem 2020.
(2) Tato dohoda je platná do 1. prosince 2020 pro přepravu na území smluvních států RID, které jsou signatáři
této dohody. Pokud je před tímto datem zrušena jedním ze signatářů, zůstane v platnosti do výše
uvedeného data pouze pro přepravu na území těch smluvních států RID, které jsou signatáři této dohody
a které ji nezrušily.

V Praze dne 23. března 2020
Ing. Jindřich Kušnír, v. r.
ředitel Odboru drážní dopravy
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Ing. Luboš Knížek, tel.: 225 131 161, lubos.knizek@mdcr.cz, č.j.: k 21/2020-130-MJS/1)
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Aktualizace otázek a případových studií ke zkouškám odborné způsobilosti dopravců (MD)
S platností ke dni 6. 4. 2020 zaktualizovalo Ministerstvo dopravy v informačním systému pro vykonávání
elektronických testů otázky a případové studie ke zkouškám odborné způsobilosti dopravců
(http://etesty2.mdcr.cz/Vestnik). Ke změnám přistoupilo Ministerstvo dopravy z důvodu uvedení otázek
a případových studií do souladu s aktuálními právními předpisy.

V Praze dne 31. března 2020
Mgr. Pavol Baran, v. r.
ředitel Odboru silniční dopravy
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Mgr. Klára Šefrnová, tel.: 225 131 533, č.j.: 66/2020-110-SP/1)

Schválení OTP Kontinuální měření prostorové průchodnosti železničních drah ručními
měřidly (SŽ)
V souladu se směrnicí SŽDC č. 67 schválil ředitel Odboru traťového hospodářství s účinností od 1. 4. 2020
OBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY „Kontinuální měření prostorové průchodnosti železničních drah ručními
měřidly“ (dále jen OTP).
Tyto OTP obsahují podmínky pro ověřování způsobilosti, vydávání osvědčení a provádění měření prostorové
průchodnosti, a to včetně formátu předávaných dat a postupu jejich zpracování. Jedná se o podmínky pro
zhotovitele, kteří mají toto měření realizovat na železničních dráhách, se kterými má právo hospodařit Správa
železnic, státní organizace, a dalších železničních dráhách provozovaných státní organizací Správa železnic
(dále jen „železničních dráhách SŽ“).
Zainteresované organizační složky státní organizace Správa železnic a provozovatelů železničních drah SŽ,
obdrží schválené OTP v elektronické podobě jako přílohu tohoto dopisu.
Pro organizační složky státní organizace Správa železnic i pro externí subjekty jsou tyto OTP k dispozici na
internetu na adrese http://typdok.tudc.cz.
V případě potřeby je možno objednat výtisk nebo zaslání elektronické verze na adrese:
Správa železnic, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty, Oddělení typové dokumentace
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
(tel.: 972 742 241, 972 741 769, fax. 972 741 290,e-mail: typdok@tudc.cz)

V Praze dne 31. března 2020
Ing. Radek Trejtnar Ph.D., v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železnic
(Vyřizuje: Ing. Jiří Lelek, tel. 972 322 583, č.j.: 21537/2020-SŽDC-O13)
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Schválení Technických podmínek dodacích č. 01/2020 pro neproměnná návěstidla firmy
ARAPLAST spol. s r.o. (SŽ)
S účinností od 1. 4. 2020 byly ředitelem odboru traťového hospodářství GŘ Správy železnic, státní organizace
(dále jen „SŽ“) schváleny Technické podmínky dodací č. 01/2020 pro neproměnná návěstidla (dále jen TPD)
firmy ARAPLAST spol. s r.o.
TPD platí pro nové dodávky neproměnných návěstidel v gesci odboru traťového hospodářství výsledně
určených do železničních drah ve vlastnictví České republiky, se kterými má právo hospodařit Správa železnic,
státní organizace, a dalších železničních drah provozovaných státní organizací Správa železnic.
Organizační jednotky SŽ a provozovatelé železničních drah ve vlastnictví ČR obdrží vydávané TPD
v elektronické podobě.
TPD v tištěné podobě mohou organizační složky SŽ objednat na adrese:
Správa železnic, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
oddělení distribuce dokumentace
Jeremenkova 103/23
779 00 OLOMOUC
(tel. 972 742 241, 972 741 769; e-mail: typdok@tudc.cz)
Pro interní potřebu Správy železnic jsou TPD k dispozici také v elektronické podobě na Intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz
Ostatní organizace si mohou TPD vyžádat u výrobce na adrese:
ARAPLAST spol. s r.o.
Hybešova 419
679 11 Doubravice nad Svitavou
Email: smerda@araplast.cz
Web: www.araplast.cz
Přehled schválených výrobků je uveden na internetových stránkách Správy železnic www.szdc.cz/dodavateleodberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek.

V Praze dne 1. dubna 2020
Ing. Radek Trejtnar Ph.D., v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železnic
(Vyřizuje: Ing. Tomáš Hartman, tel. 972 244 462, hartman@szdc.cz, č.j.: 22011/2020-SŽ-GŘ-O13 (4))
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Věstník dopravy č. 4 zpracovalo a vydalo v Praze 9. dubna 2020:

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