
 

 
W i l s o n o v a  300 / 8 ,   1 2 1   0 6   P R A H A   2 

 

 972241840   IČO: 613 794 25 

 podatelna@ducr.cz www.ducr.cz Datová schránka: 5mjaatd 
 

D R Á Ž N Í   Ú Ř A D 
    

 
 

*CRDUX00EJNJQ* 
CRDUX00EJNJQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE NAŠE ZN.: VYŘIZUJE/TEL. PRAHA 
      /.. DUCR-34815/19/Bp Ing. Petr Benk 

+420 972 241 841 (linka 328) 

 

28.06.2019 

Věc :   Opatření k zajištění provedení kontroly stavu obručových kol - tavba č. 33049 výrobce 
Huta Gliwice.  

 
     Drážní úřad obdržel dne 04.06.2019 od Drážní inspekce závěrečnou zprávu o výsledcích šetření 
mimořádné události, ke které došlo dne 18.11.2018 za jízdy vlaku Pn 52918 na dráze celostátní, 
v železniční stanici Studénka (viz závěrečná zpráva č.j. 6-4254/2018/DI). 
 

Jako bezprostřední příčinu mimořádné události Drážní inspekce určila uvolnění spojení obruče 
s věncem kotouče levého kola 1. nápravy taženého drážního vozidla CZ-AWT 88 54 9200 105-6 za 
současné destrukce vzpěrného kroužku a části obruče. 

  
Jako zásadní příčinu mimořádné události Drážní inspekce určila postupnou deformaci styčné 

plochy obruče levého kola 1. nápravy v průběhu používání taženého drážního vozidla CZ-AWT 88 
54 9200 105-6, která byla zapříčiněná materiálem obruče neodpovídajícím stanoveným 
parametrům. 
 
 
Na základě výše uvedených skutečností vydává Drážní úřad na doporučení Drážní inspekce 
následující ustanovení: 
 
- všechny ECM (Subjekt odpovědný za údržbu) zajistí provedení jednorázové kontroly stavu 

obručových kol u tažených drážních vozidel, zda nepocházejí z tavby č. 33049 výrobce Huta 
Gliwice. 

 
- všechny ECM, které na tažených drážních vozidlech zjistí obruče tavby č. 33049 výrobce Huta 

Gliwice, oznámí EVN s uvedením počtu dotčených obručí Drážnímu úřadu nejpozději do 
31.08.2019. 
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Případná další opatření Drážní úřad oznámí po vyhodnocení výše uvedených zjištění. 
 
Plnění tohoto ustanovení bude Drážní úřad ověřovat jak v provozu, tak při výkonu státního 

dozoru u dopravců i dohledu v rámci ECM. 
 
S pozdravem 
 
 
         Ing. Jaromír Bittner 
              ředitel odboru drážních vozidel a ECM 
 
Rozdělovník 
Advanced World Transport a.s. 
Armádná Servisní, příspěvková organizace  
AWT ROSCO a.s.   
Cement Hranice, a.s. 
CEMEX Logistics, s.r.o. 
Coal Services a.s. 
ČD Cargo, a.s. 
České dráhy, a.s. 
Českomoravská železniční opravna, s.r.o. 
Českomoravský cement, a.s. 
DIAMO, státní podnik 
DPOV, a.s. 
Duchcovská svařovna, a.s. 
Elektroline a.s.   
INTERFRACHT s.r.o.  
KOS Trading, a.s. 
KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o. 
Krnovské opravny a strojírny s.r.o. 
LB Cemix, s.r.o. 
Legios Loco a.s. 
LOKO SERVIS s.r.o. 
LOKO TRANS s.r.o.  
LOKOTRANS SERVIS s.r.o. 
Lovochemie, a.s.   
METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o. 
METRANS, a.s. 
NH - TRANS, SE  
OHL ŽS, a.s.  
Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.   
Rail clinic s.r.o. 
Railco a.s.  
RYKO a.s. 
RYKO PLUS spol. s r.o. 
SD - Kolejová doprava, a.s. 
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost 
STRABAG BMTI s.r.o.  
STRABAG Rail a.s. 
ŠKODA AUTO a.s. 
TRANSPORTSERVIS a.s. 
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.  
V.K.S. VAGON KOMERC SPEED, spol. s r.o. 
Vápenka Čertovy schody a.s.  
VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.  
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