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V!znamnou investici v hodnot" p#i-
bli$n" 3,75 milionu K% p#edstavuje 

vybudování kolejové váhy v sousedství 
moderního soustruhu v hale 512. „Novou 
váhu jsme umístili do na&eho nejv"t&ího 
st#ediska údr$by Praha jih, abychom 
zkrátili dobu odstavení p#i oprav" a sní-
$ili náklady spojené s p#epravou lokomo-
tiv a jednotek na vá$ení mimo Prahu. 
Vá$ení $elezni%ních vozidel, a' u$ jsou to 
lokomotivy, ucelené jednotky nebo vozy, 

se odehrává po ka$dé v"t&í oprav", vyvá-
zání náprav nebo cel!ch podvozk( a také 
po soustru$ení náprav. Dosud jsme mu-
seli jezdit na vá$ení nap#íklad do )um-
perka nebo do P#erova, s jednotkami 
Pendolino pak do Brna nebo Plzn". Díky 
mo$nosti vá$it vozidla p#ímo v Praze se 
zkrátí doba odstavení #ádov" a$ o dny,“ 
#ekl #editel OCÚ St#ed Franti&ek Kozel. 

Váha zkrátí odstavení vozidel 
Správné vyvá$ení vozidel je nutné pro je-
jich bezpe%n! provoz a pro rovnom"rné za-

tí$ení a opot#ebení jeho sou%ástí a také 
pro stejnom"rné zatí$ení $elezni%ního 
svr&ku. P#i vá$ení se m"#í i dal&í díly, na-
p#íklad v!&ky nárazník( a píse%ník( nad 
tra'ovou kolejí nebo vzdálenosti mezi rá-
mem a lo$iskov!mi domky. Ka$dé vozidlo 
má p#edepsaná m"#ení, t#eba u lokomoti-
vy #ady 371 se tak kontroluje 24 paramet-
r(. Z ka$dého vá$ení a m"#ení p#ed návra-
tem lokomotivy nebo vozu do provozu se 
zpracovává protokol – vá$ní a m"#icí list.   

Díky úzkému propojení SÚ Praha jih 
a Praha Vr&ovice bude váha velmi dob#e 

Nová váha kolejov#ch vozidel, moderní p$ístroj defektoskopie a%za$ízení pro zkou&ení p$ítlaku pantograf', 
jedine(ná dílna lepení nebo instalace systému odsávání odpadních nádr)í a%pln*ní vody v%hale 518 k%dal&ím 
dv*ma kolejím zrychlí a%zlep&í údr)bu vozidel ve%st$edisku údr)by Praha jih v%OCÚ St$ed. To je navíc úzce 
propojeno se st$ediskem údr)by Praha Vr&ovice. Díky tomu jsou pracovi&t* efektivn* vyu)itá p$i opravách 
lokomotiv, elektrick#ch jednotek i%osobních voz'. 

Nová technika zrychlí údr!bu vozidel 

Z P R A V O D A J S T V Í

Jednotné osvědčení o bezpečnosti získal první polský dopravce 
Polský dopravce Koleje Ślaskie obdržel od polského drážního úřadu jako první v Polsku jednotné osvědčení o bezpeč-
nosti, které mu mimo jiné umožní provozovat drážní dopravu na území ČR do pohraničních přechodových stanic. Mož-
nost zajíždět na základě tohoto osvědčení do příhraničních oblastí ČR umožnila předběžná dohoda českého a polského 
úřadu, která bude v nejbližší době nahrazena dohodou o spolupráci mezi ČR a Polskem. Tento postup, který významně 
zjednodušuje a urychluje proces posouzení osvědčení o bezpečnosti pro dopravce zajíždějící do příhraničních oblastí, 
je aplikován v návaznosti na zavedení 4. železničního balíčku.

Nová zastávka v Tetčicích
Nově budovaná železniční zastávka v Tetčicích, která je součástí 2. etapy projektu elektrizace a zdvoukolejnění tratě 
z Brna do Zastávky u Brna, ponese název Tetčice. Naopak stávající železniční stanice Tetčice přestane sloužit veřejnosti 
a přejmenuje se na Tetčice-Bobrava. O nových názvech rozhodl Drážní úřad začátkem dubna. 

Drážní úřad informuje
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vyu$ita. Navíc v t"chto st#ediscích je  
deponována velká %ást vozidel v%etn" jed-
notek Pendolino a railjet, 70 jednotek 
CityElefant, 84 lokomotiv a 297 osobních 
voz(. P#itom velká %ást této flotily je ur-
%ena pro provoz v re$imu 200 km/h.   

„Váhu jsme navrhli podle po$adavku 
*esk!ch drah tak, aby se na ní mohla vá-
$it r(zn" dlouhá vozidla, od krátk!ch 
dvounápravov!ch posunovacích lokomo-
tiv s délkou kolem 7,5 metru p#es klasické 
%ty#nápravové lokomotivy a$ po osobní 
vozy a vozy ucelen!ch jednotek s délkou 
p#es 26 metr(. Kolejová váha má v ka$dé 
kolejnici 8 m(stk(, z nich$ ka$d! je vá-
hou t#ídy p#esnosti III umo$+ující vá$it 
kolové zatí$ení a$ do hmotnosti 15 t. Vá$-
ní m(stky jsou vybaveny tenzometrick!-
mi sníma%i a kolejová váha je pln" digita-
lizovaná s pot#ebn!mi v!stupy ve form" 
vá$ních protokol( v souladu s po$adavky 
na provád"ní kontroly celkové hmotnos-
ti, zatí$ení na nápravu a kolo u drá$ních 
vozidel,“ uvedl Ji#í Toula, obchodní #edi-
tel dodavatelské spole%nosti TAMTRON.  
Firma je p#ední v!robce a dodavatel digi-
tálních vah a vá$ních systém(. 

Dal&í v!hodou je umíst"ní v pr(jezdné 
hale, která umo$ní vá$it ucelené jednot-
ky bez rozpojování. I to zkracuje pot#eb-
nou dobu k odstavení vozidel. 

Lepení je skutečná věda 
OCÚ St#ed disponuje také unikátní díl-
nou lepení. Hlavní pracovi&t" se nachází 
v areálu SÚ Praha jih a mobilní pracovi&t" 
v SÚ Liberec. Lepení díl( na vozidla není 
jednoduché. Na perfektním zvládnutí 
technologie závisí bezpe%nost strojvedou-
cích i cestujících. „Na&e dílna lepení je dí-
ky certifikaci a zvládnutí lepení podle 

normy DIN 6701 jedine%-
n!m pracovi&t"m v rámci 
celé *R. Pracujeme nejen 
na na&ich vozidlech, ale 
vypomáháme také ob"ma 
partnersk!m OCÚ a na&e slu$by 
nabízíme také privátnímu sekto-
ru,“ zmínil Franti&ek Kozel. 

Lepení je dnes %asto vyu$ívaná techno-
logie i na $elezni%ních vozidlech. Lepí se 
nap#íklad okna, r(zné laminátové a plas-
tové díly i velké celky, jako jsou celé sko-
#epiny kabin hnacích vozidel. 

700 metrů kolejí s odsáváním 
V uplynul!ch m"sících byl také zrekon-
struován a roz&í#en systém odsávání od-
padních nádr$í osobních voz( na hale 518, 
kde se udr$ují jednotky Pendolino, railjet 
a klasické soupravy. „P#ívod %erstvé vody, 
vody k %ist"ní nádr$í a také odpadní potru-
bí pro spla&ky jsme doplnili ke dv"ma kole-
jím, kde se odehrává údr$ba klasick!ch 
souprav. Získali jsme tak dal&ích 700 met-
r( kolejí, kde lze zárove+ provád"t údr$bu 
a opravy voz( a jejich %i&t"ní, dopln"ní vo-
dy a odsátí spla&kové vody, a to v zateplené 

hale. Dosud jsme 
zde mohli %istit vozy 

pouze mobilním za#í-
zením, které zvládlo 

obslou$it naráz nanejv!& 
dva vozy. Nyní m($eme 

na odsávání odpadní vody na-
pojit celou soupravu najednou,“ vyzdvihl 
p#ínosy Franti&ek Kozel. 

V hale 518 je nyní k dispozici 50 stojan( 
s technologií pro dopln"ní a odsávání vody 
z moderních voz(. V!hodou úpravy je jed-
nodu&&í technologie p#i údr$b" souprav. 
V p#ípad" závady na vodním hospodá#ství 
bylo nutné po&kozen! v(z vy#adit, p#esta-
vit z haly na sanitární kolej, tam vodu od-
sát a zp"t v(z p#istavit k oprav" do haly. 
Nyní je mo$né ve&keré pot#ebné kroky pro-
vést p#ímo v hale bez dodate%né manipu-
lace a blokování dal&ích kolejí. 

  
Nová technika pro defektoskopii
Nová za#ízení vyu$ívá i pracovi&t" defek-
toskopie. „Do provozu jsme uvedli za#íze-
ní 4. generace pro zkou&ení ultrazvuko-
vou metodou, provozujeme také dv" 
za#ízení na defektoskopii dut!ch náprav, 
dv" poloautomatická za#ízení na zkou&e-
ní v"nc( celistv!ch kol a obru%í, pr(mys-
lov! endoskop pro vizuální kontrolu du-
t!ch náprav a laserová za#ízení pro 
m"#ení rozm"r( dvojkolí. Díky tomu zvy-
&ujeme efektivitu na pracovi&ti defekto-
skopie. Z pohledu bezpe%nosti se jedná 
o jedno z nejd(le$it"j&ích pracovi&'. Pro-
st#ednictvím defektoskopie m($eme v%as 
odhalit okem neviditelné nebo v materiá-
lu skryté vady, které v&ak mohou rychle 
p#er(st v závady ohro$ující bezpe%nost 
provozu, cestujících i samotn!ch zam"st-
nanc(,“ zd(raznil Kozel. !


