
Elektrizace železnic Praha a.s.
Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 

vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl
B. vložka 1809
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C ] ??3*SZ Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

VYŘIZUJE: ............................
TEL.:...................
FAX:
E-MAIL: ................................... 

DATUM: 4.9. 2019

Věc: Objednávka provedení rychlé zkoušky sjízdnosti trakčního vedení max. rychlostí viz. Příloha ě. 1

Objednáváme u Vás provedení rychlé zkoušky sjízdnosti trakčního vedení rychlostí 
viz. Příloha č. 1 stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“. Jedná se o měření geometrických 

parametrů trolejového vodiče (mapovací jízdy) a měření dynamických parametrů trakčního vedení 
v úseku:
1. TK úsek 95,600 km -  100,160 km (tunel Ejpovice)
2. TK úsek 95,700 km -  100,160 km (tunel Ejpovice)

Termín konání zkoušky sjízdnosti trakčního vedení: 24.9. 2019 a následně vyhotovení 
protokolu rychlé zkoušky sjízdnosti trakčního vedení. Zároveň vás žádáme o vyhodnocení 
sjízdnosti trakčního vedení pro soupravy s naklápěcí technikou.

Souhlasíme s navrženou cenou 209 000,- Kč + 21% DPH/ 1 den provedení zkoušky sjízdnosti 
trakčního vedení. Zajištěná lokomotiva a vložené osobní vozy budou účtovány zvlášť.
Zajištěnou lokomotivu a vložené osobní vozy včetně přepravy měřícího vozu TUDC Bohumín 
uhradí firma EZ Praha a.s.

S pozdravem

Příloha Č. 1 — Rychlosti na sta\bé „Modernizace tra ti Rokycany - Plzeň

náměstí Hrdinů 1693/4a 
140 00 Praha 4 - Nusle 
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Příloha č. 1
Rychlosti na

Kolej č .l a č.2

staničení [km]
Klasirke soupravy pro nedostatek převýšení k  100 mm rychlost [km/h]
Klasické souoravv pro nedostatek převýšení k  130 mm rychlost [km/h]
Soupravy s naklápéci technikou pro k  270 mm rychlost [km/h]

stavbě: Rokycany -Plzeň

Začátek úseku - stož. č. 1 
žst. Ejpovice

92,600 93,750 101,050 102,050
Konec úseku

102,210
120 160 110 80
125 160 110 80
160 160 110 80
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