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Část oznamovací
Vydání Vzorového listu železničního spodku Ž13 Zastřešení nástupišť (SŽ)
V souladu s SŽ R1/1 „Organizační řád Generálního ředitelství“ a Směrnicí SŽDC č. 67 „Systém péče o kvalitu
v oblasti traťového hospodářství“ schválil ředitel odboru traťového hospodářství (O13) Generálního
ředitelství Správy železnic, státní organizace, s účinností od 15. 3. 2021:
Nový Vzorový list železničního spodku Ž13 Zastřešení nástupišť se zatím skládá z těchto částí:
• Ž13 1 – Typ vlaštovka jednosloupová s částečným podhledem
Hlavním cílem tohoto Vzorového listu je sjednocení přístupu k návrhu zastřešení nástupišť stanic a zastávek,
které budou splňovat standardizované požadavky z hlediska kvality, estetiky, údržby a materiálového
provedení s ohledem na trvanlivost, odolnost vůči vandalismu a opotřebení provozem, ale také z hlediska
bezpečnosti cestující veřejnosti.
Vzorový list je závazný pro stavby drah ve vlastnictví České republiky, se kterými má právo hospodařit Správa
železnic, státní organizace, a dalších železničních drah, kde provozuschopnost zajišťuje státní organizace
Správa železnic.
Vzorový list je veřejně přístupný na internetové adrese: http://typdok.tudc.cz
Vzorový list je vydáván pouze v digitální formě.

V Praze dne 15. března 2021
Ing. Radek Trejtnar, Ph.D., v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železnic
(Vyřizuje: Ing. Ivo Jauris, tel. 724 776 077, čj. 17419/2021-SŽ-GŘ-O13)
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Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, Kapitola 15 – VEGETAČNÍ ÚPRAVY,
vydání únor 2021 (SŽ)
1. března 2021 nabylo účinnosti nové vydání Kapitoly 15 „VEGETAČNÍ ÚPRAVY, vydání únor 2021“
Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP), schválené generálním ředitelem Správy
železnic, státní organizace pod č. j. 9567/2021-SŽ-GŘ-O15 dne 25. 2. 2021, která nahrazuje předchozí vydání
účinné od 01. 12. 2000.
Vydáním kapitoly 15 TKP dochází:
 k revizi a novelizaci stávajících norem ČSN odkazujících se v textu dle jednotlivých činností výsadby dřevin
a zakládání trávníků v rámci realizace staveb Správy železnic, státní organizace,
 zapracování Arboristických standardů vydaných Agenturou ochrany a přírody (AOPK ČR) v roce 2020 pod
označením „SPPK A02 A010:2020“ týkajících se zejména péče o dřeviny kolem veřejné dopravní
infrastruktury.
Kapitola 15 – VEGETAČNÍ ÚPRAVY, vydání únor 2021 TKP je pro všechny zájemce k dispozici v elektronické
podobě na https://typdok.tudc.cz
Výtisky kapitoly je možné objednat na adrese:
Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor hospodářské správy
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
tel.: +420 972 742 396, mob.: 725 039 782
e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

V Praze dne 19. března 2021
Ing. Bohuslav Stečínský, MSc., v. r.
ředitel odboru provozuschopnosti
Správa železnic
(Vyřizuje: Alena Rybová, tel. 702009883, čj. 19659/2021-SŽ-GŘ-O15)
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Oznámení o změně značení výrobce na podložce pod patu kolejnice WS7 výrobce EFFBE CZ, Zlín (SŽ)
Oznamujeme, že po dohodě s výrobcem dojde ke změně označení výrobce na podložce WS7. Dosavadní
značka „ZGS ZLÍN" bude nahrazena značkou „EFFBE CZ".
Změna probíhá v souladu s připravovanou aktualizací Technických podmínek dodacích (dále jen „TPD“),
jejichž součástí je i aktualizace názvu výrobce. Z důvodu zachování výroby bude náhrada lisovacích forem,
a tedy i změna označení výrobce na výrobku, prováděna postupně. Tento proces je naplánován do konce
srpna 2021. Po tuto dobu bude probíhat výroba podložek s oběma typy značení. Po tomto datu by i v souladu
s aktualizovanými TPD již měly být dodávány podložky výlučně s novým značením).
Změna nemá vliv na vlastnosti a použití podložky pod patu kolejnice WS7.

V Praze dne 26. března 2021
Ing. Radek Trejtnar, Ph.D., v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železnic
(Vyřizuje: Ing. Pavel Kreuziger, tel. 972 244 266, čj. 21783/2021-SŽ-GŘ-O13 (3))
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Věstník dopravy č. 4/2021 zpracovalo a vydalo v Praze 9. dubna 2021:

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