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Příloha č. 2  

Technické podmínky realizace stavby:  

 

1. Požadavky Objednatele na předmět Rámcové dohody 

1.1. Předmětem Rámcové dohody je provedení opravy podélného a příčného profilu pojížděné 
plochy kolejnic a odstranění vad a kontaktně–únavových vad kolejnic, specifikovaných v 
Příloze č. 3. této Rámcové dohody, technologií broušení, frézování nebo hoblování (dále jen 
„reprofilace“). Položky uvedené v Příloze č. 3 platí pro všechny tvary kolejnic a kolejnicové 
oceli. 

1.2. Reprofilace musí být realizována plně v souladu s interními předpisy Objednatele (především 
předpisy SŽDC S3/1, SŽDC S3 a SŽDC Ob14) a normou ČSN EN 13231-3 „Železniční 
aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 3: Přejímka reprofilace kolejnic v koleji“. 

1.3. Reprofilace musí být realizována kolejovými speciálními vozidly určenými k broušení, 
frézování nebo hoblování kolejnic (dále jen souhrnně „speciální vozidlo“). 

1.4. Celý rozsah Rámcové dohody může být realizován prostřednictvím technologie broušení. Ve 
vybraných konkrétních úsecích bude umožněna realizace prostřednictvím technologií 
frézování a hoblování, tato možnost bude vždy uvedena u takových úseků v dílčích 
objednávkách. 

1.5. Minimální požadovaný výkon speciálních vozidel, které budou použity pro plnění veřejné 
zakázky, je 500 metrů koleje za hodinu při odběru 1 mm materiálu z pojížděných ploch obou 
kolejnicových pásů a zajištění požadované kvality práce dle článku 1.7. této Přílohy. Speciální 
vozidla, která nesplní výše uvedený požadavek na minimální výkon, nesmí být použita pro 
plnění této veřejné zakázky. Výjimku tvoří reprofilace kolejnic v přejezdových konstrukcích a 
v úsecích kratších než 200 m, kde se minimální požadovaný výkon neuplatní. 

1.6. Všechny typy kolejových speciálních vozidel, pomocí kterých bude předmět Rámcové dohody 
plněn, musí být schváleny pro použití na železniční dopravní cestě dle Pokynu generálního 
ředitele SŽDC č. 10/2013. Není-li typ zamýšleného speciálního vozidla schválen dle Pokynu 
generálního ředitele SŽDC č. 10/2013, je povinností vybraného dodavatele projednat s 
odborem traťového hospodářství generálního ředitelství Zadavatele možnost a podmínky 
schválení takového speciálního vozidla před akceptací objednávky, na jejíž realizaci má být 
poprvé použit. 

1.7. Požadované parametry reprofilace: 

 výsledný příčný profil bude uveden pro konkrétní úseky na dílčích objednávkách a bude 
se jednat vždy o jeden z následujících příčných profilů: 

- příčný profil uvedený v příloze č. 6 Rámcové dohody (dále jen „profil AHC“). Profil 
AHC se aplikuje v úklonu 1:40 bez ohledu na skutečný úklon kolejnic v těchto 
úsecích; 

- 60 E2 v úklonu 1:40 pro kolejnice tvarů 60 E1 a 60 E2 uložené v úklonu 1:40; 

- 49 E1 v úklonu 1:20 pro kolejnice tvarů 49 E1 a T uložené v úklonu 1:20; 

- 49 E1 v úklonu 1:40 pro kolejnice tvaru 49 E1 uložené v úklonu 1:40; 

- R 65 (alternativně se připouští 60E1) v úklonu 1:20 pro kolejnice tvaru R 65 uložené 
v úklonu 1:20. 

 Objednatel si vyhrazuje právo změnit požadovaný příčný profil během reprofilace na 
základě vyhodnocení skutečného stavu kolejnic v době realizace předmětu Rámcové 
dohody, například při odkrytí skrytých vad během reprofilace. Vždy však bude 
vyžadován příčný profil specifikovaný v první odrážce tohoto článku; 

 podélný profil bude hodnocen a dokladován v souladu s ČSN EN 13231-3, uplatní se 
požadavky třídy 1; 
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 příčný profil bude hodnocen a dokladován v souladu s ČSN EN 13231-3, uplatní se 
požadavky třídy R, toleranční pole +0,1/-0,9 mm pro profil AHC a +0,4/-0,6 mm pro 
všechny ostatní výsledné profily; 

 na pojížděné ploše kolejnic se nesmí po reprofilaci vyskytovat trhliny vady 2221 
„headchecking“ dle předpisu SŽDC S67 „Vady a lomy kolejnic“. Výjimku mohou tvořit 
pouze lokální místa, u nichž by bylo odstranění trhlin s ohledem na hloubku 
neekonomické. Neodstranění trhlin v takových místech musí být prokazatelně 
odsouhlaseno technickým dozorem Objednatele; 

 z pojížděné plochy kolejnic musí být odstraněny všechny ostatní vady a kontaktně-
únavové vady. Výjimku mohou tvořit pouze ty vady, u nichž by bylo odstranění 
neekonomické (například z důvodu nepředvídatelné velké hloubky). Neodstranění vad 
v takových místech musí být prokazatelně odsouhlaseno technickým dozorem 
objednatele; 

 na pojížděné ploše nesmí reprofilací vzniknout martenzitická vrstva. 

1.8. Příčný a podélný profil se měří a dokladuje ihned po reprofilaci, nejpozději do konce příslušné 
pracovní směny.  

1.9. Příčný profil musí být dokladován po vzdálenosti maximálně 500 m, pro každou položku dílčí 
zakázky alespoň jedenkrát. Příčný profil se dokladuje vždy formou porovnání výsledného 
změřeného profilu s  požadovaným profilem dle čl. 4.6 s vyznačením maximální odchylky.  

1.10. Podélný profil se dokladuje přednostně kontinuálně. V odůvodněných případech lze 
dokladovat podélný profil lokálně v minimální délce 1 m po vzdálenosti maximálně 200 m a 
dále pak v místech, které určí technický dozor zadavatele. 

1.11. Odstranění trhlin vady 2221 „headchecking“ dle předpisu SŽDC S67 „Vady a lomy kolejnic“ 
z pojížděné plochy kolejnic se dokladuje měřením metodou vířivých proudů, a to nejpozději do 
konce následující pracovní směny. Odstranění trhlin musí být dokladováno ve všech úsecích, 
které určí Objednatel v dílčích objednávkách. Měření musí stanovit minimálně hloubku trhlin a 
jejich četnost na běžný metr. 

1.12. Provedení prací je vyžadováno v souladu se zákony, předpisy ČR a EU, technickými normami 
dle Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (dále jen „TKP“)  a předpisy 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace včetně vedení typizovaného stavebního 
deníku (údržba a opravy staveb státních drah s platností od 1. 4. 2012). 

1.13. Komunikace během plnění veřejné zakázky mezi Objednatelem a Zhotovitelem (včetně 
případných poddodavatelů) bude probíhat v českém jazyku. 

1.14. Součástí plnění veřejné zakázky, tzn. součást jednotlivých položek dle přílohy č. 3 Rámcové 
dohody, je: 

 demontáž a zpětná montáž všech překážek, které by mohly ohrozit průběh plnění 
předmětu veřejné zakázky a demontáž a zpětná montáž nebo ochrana všech překážek, 
u nichž by hrozilo poškození během plnění předmětu Rámcové dohody. V oblasti 
přejezdových konstrukcí se upřednostňuje reprofilace bez nutnosti jejich demontáže; 

zajištění požární bezpečnosti v průběhu plnění předmětu Rámcové dohody včetně 

příslušných oznámení a to v souladu s TKP a interním předpisem SŽDC Ob14 - Předpis 

pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní 

cesty, státní organizace;  

 zajištění bezpečnosti cestující veřejnosti a silničního provozu během plnění předmětu 
Rámcové dohody; 

 zajištění ochrany proti žhavým okujím vznikajícím při plnění předmětu Rámcové 
dohody; 

 odstranění veškerého odpadu vzniklého při plnění předmětu Rámcové dohody z koleje; 

 zajištění nezbytné ochrany vnějších prvků staničního i traťového zařízení ovlivněných 
nebo bránících činnosti speciálního vozidla použitého pro plnění této Rámcové dohody. 

1.15. Zhotovitel si převezme a seznámí se s Opatřením ředitele jednotlivých oblastních ředitelství 
Objednatele, v nichž bude realizován předmět této Rámcové dohody – Analýza rizik. 
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