
 

 
 

 

Systém broušení pojížděných součástí výhybek platný od 1. 1. 2016 

Z důvodů zajištění hospodárného využívání pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí  
přistoupila Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“) k systémové změně 
v přístupu k broušení pojížděných součástí výhybek. SŽDC bude v oblasti broušení pojížděných 
součástí výhybek vyžadovat důsledné dodržování ustanovení předpisu S3/1 Práce na železničním 
svršku a přejímka prací broušení bude přizpůsobena normě ČSN EN 13231 - 4 Železniční aplikace - 
Kolej - Přejímka prací, Část 4: Přejímka reprofilace kolejnic ve výhybkách a výhybkových 
konstrukcích. 
 
Z tohoto důvodu byl 26. 10. 2015 vydán a od 1. 1. 2016 vstoupil v platnost Pokyn generálního ředitele 
č. 10/2015 pro cyklické broušení výhybek a výhybkových konstrukcí na železničních drahách v 
majetku ČR, se kterými má právo hospodařit SŽDC a dalších železničních drahách provozovaných 
SŽDC (dále jen „Pokyn“).  
 
Tento vnitřní pokyn SŽDC ukládá jednotlivým správcům tratí povinnost zařadit všechny výhybky do 
cyklů broušení a dále zakotvit ve výzvách k soutěži na údržbové práce obsahující broušení 
pojížděných součástí výhybek následný požadavek: Na přejímku broušení ve výhybkách 
zařazených do 1. a 2. cyklu broušení a v ostatních výhybkách pojížděných rychlostí 120 km/h a 
vyšší požadovat fotografie broušené součásti ve formátu JPG v kvalitě min. 300 dpi a velikosti 
cca 2 MB, dále zpracované grafické a datové výstupy sejmutých příčných řezů/profilů 
broušených součástí výhybky před a po provedeném broušení digitálním profiloměrem 
schváleným SŽDC – TÚDC (Technická ústředna dopravní cesty). Tato data budou zasílat zhotovitelé 
na stránky http://brouseni.tudc.cz/. Přístupové údaje poskytnou níže uvedené kontaktní osoby. 
 
Výkony cyklického broušení výhybek se plánují realizovat převážně zhotovitelskými subjekty se 
zavedeným systémem řízení kontroly kvality prací, kterým TÚDC vydá Osvědčení k této činnosti na 
základě přezkoušení odborné způsobilosti, v němž budou ověřeny praktické i teoretické znalosti 
broušení pojížděných součástí výhybek dle předpisu SŽDC S3/1 a normy ČSN EN 13231 – 4.  
 
Teoretická část vyžaduje účast všech vedoucích prací broušení přihlášených k přezkoušení. 
U praktické části postačí účast minimálního počtu zaměstnanců nutného k vykonání práce (například 
má-li firma 12 přihlášených lidí, praktické zkoušky se zúčastní 1 nebo 2). Konečný počet je na uvážení 
firmy. Pro vyhodnocení praktické zkoušky bude sloužit prostorová šablona PŠR-3 s doloženou platnou 
kalibrací, kterou doloží zhotovitel; a dále digitální profiloměr, který pro tuto zkoušku poskytne TÚDC.  
 
Z důvodu nových podmínek budou k 30. 4. 2016 ukončeny platnosti všech dříve vydávaných 
osvědčení vyjma osvědčení broušení po navařování (označení C). Platnost nově vydávaných 
Osvědčení je v případech úspěšného složení zkoušky plánována na dobu 5 let od jejich vydání.  
Seznam zhotovitelů (držitelů platných osvědčení a jejich kvalifikace) bude zveřejněn na internetových 
stránkách:  

http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-
stazeni/firmy-brouseni.html 
 
Je v zájmu zhotovitelů, kteří budou chtít dodávat broušení výhybek v nově nastaveném systému 
broušení výhybek pro rok 2016, aby se v co nejkratším čase přihlásily k novému ověření znalostí 
vedoucích prací broušení pojížděných součástí výhybek na SŽDC - TÚDC, pracoviště Olomouc. 
 
Kontaktní osoby: 
Ing. Jakub Karásek    Ivo Jeřábek 
tel. 972 741 033    tel. 972 741 047 
email: jakub.karasek@tudc.cz   email: ivo.jerabek@tudc.cz 
Nerudova 1, 772 58 Olomouc   Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
 
Přihlášky k ověření znalostí broušení předkládejte formou objednávky na výše uvedené kontakty. 
K přihlášce připojte jmenný seznam vedoucích prací broušení pojížděných součástí výhybek s daty 
narození a seznam brousících a diagnostických prostředků s platnou kalibrací.  
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