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Sdělení  
aktualizovaná verze ke dni 26.6.2017 

Kompozitní brzdové špalíky kategorie LL byly vyvinuty jako náhrada litinových špalíků za podmínky, že 
veškeré stávající  pneumatické a mechanické komponenty a vybavení brzdy zůstávají stejné jako při použití 
litinových brzdových špalíků P10, tedy bez nutnosti výměny rozvaděče a brzdových válců. Mají sice 
v zásadě stejnou výpočtovou brzdicí váhu jako litinové špalíky P 10, ale zcela odlišnou třecí charakteristiku 
v závislosti na rychlosti než špalíky litinové. 

Dosazení brzdových špalíků kategorie LL je s ohledem na § 62 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává 
dopravní řád drah, změna na drážním vozidle, jejíž podstatou je zásah do konstrukce vozidla, znamenající 
odchylku od schváleného typu ve smyslu § 43 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákona o drahách) . Takováto změna musí být schválena Drážním úřadem pro 
konkrétní typ drážního vozidla, konkrétní typ špalíku a konkrétního výrobce.   

Kompozitní brzdové špalíky kategorie LL jsou primárně určeny na vozy nákladní dopravy, avšak v ČR jsou 
již nasazeny i v osobní dopravě (např. vozy ř. 014 a 914). 

Na území České republiky Drážní úřad doposud rozhodl o možném použití kompozitních brzdových špalíků 
kategorie LL typu Becorit IB 116* firmy Becorit a ICER IB 116* firmy ICER RAIL  na všech typech 
nákladních vozů registrovaných v národním registru drážních vozidel ČR, které splňují požadavky na ně 
kladené níže citovaným dokumentem UIC SET 07 a jsou vybaveny typy špalíků, které jsou uvedeny ve 
vrcholovém dokumentu ERA viz odkaz: 

 http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/ERA-TD-2009-02-INT%20vers15.0%20-
%2023Jul2015.pdf 

Výše uvedené typy kompozitních špalků lze tedy zaměnit za litinové špalíky v poměru 1:1 za předpokladu, 
že budou dodrženy všechny kroky popsané v tomto Sdělení a v dokumentu UIC SET 07 „Usage guidelines 
for composite brake block“, dále jen příručky (aktuální verze uvedeného dokumentu je dostupná 
v anglickém jazyce na webu uic.org/spip.php?action=telecharger&arg=1521).  
Neoficiální český překlad 10. vydání příručky UIC SET 07 je zveřejněn společně s tímto sdělením na webu 
Drážního úřadu.  

Drážní úřad upozorňuje na některé stěžejní odlišnosti mezi litinovými špalíky a kompozitními špalíky 
kategorie LL, které mohou při nepřijetí zásadních opatření přinést provozní komplikace, které vyplývají z 
výše uvedeného dokumentu UIC SET 07. To se týká dotčených subjektů (dopravce, držitel resp. vlastník, 
subjekt odpovědný za údržbu): 

a) pro dopravce 

• dopravce je povinen do svých vnitřních předpisů zapracovat ustanovení popisující postup a 
úkony, které je vlakový personál povinen učinit, aby strojvedoucí byl před odjezdem vlaku 
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prokazatelně informován o rozložení a počtu vozů s kompozitními špalíky zařazených ve vlaku 
viz kap. 2.1 příručky 

• dopravce je povinen do svých vnitřních předpisů zapracovat ustanovení o chybějícím výkonu 
ruční brzdy (dále jen RB) při použití kompozitních špalků kategorie LL, oproti špalíkům 
litinovým P10 z důvodu nižšího součinitele tření - viz kap. 2.1.1 příručky 

Upozornění: 

O novém způsobu výpočtu i značení brzdicího účinku ruční brzdy pojednává dokument „Brzdicí 
účinek ruční brzdy“ připojený bezprostředně za text tohoto Sdělení, který byl zpracován dne 
12.3.2015 právnickou osobou VUZ a který vychází z informací a požadavků UIC B126 RP44, 
UIC 544-1 (6.vydání) a UIC 545. Tato úprava se týká problematiky ruční brzdy obecně, nicméně 
v rámci přechodného období až do roku 2020 lze její účinek vyjadřovat původním i nově 
navrhovaným způsobem.    
Drážní úřad s ohledem na výše uvedené požaduje, aby součástí procesu výměny kompozitních 
špalíků LL za litinové byl požadavek na vyjádření nově navrhovaného nápisu Fpark (kN) 
nedílnou součástí požadavků na přestrojení vozu již v tomto přechodovém období. Pokud 
se objeví na vozidle označení LL v kroužku resp. piktogram informující o max.výkonu RB(%) 
dle přílohy 1.0 příručky, započítává se vždy pouze poloviční hodnota údaje brzdicí váhy RB 
napsaná na vozidle. Toto pravidlo se nemění a zůstává vhodnou, praktickou pomůckou.   

• dopravce předpisově zajistí a odpovědné osoby poučí o technologii brzdění z nižší rychlosti než 
50 km/h, a to zejména v případech, kdy je souprava složena z více než poloviny vozů osazených 
kompozitními špalíky kategorie LL – viz kap. 2.1.2 příručky 

• dopravce předpisově zajistí a odpovědné osoby prokazatelně poučí o technologii brzdění souprav 
s vozy osazenými kompozitními špalíky kategorie LL v zimních podmínkách ve shodě 
s vyhláškou UIC 421– viz kap. 2.1.3 příručky    

b) pro držitele (resp. vlastníky) vozů 

• držitel je povinen zajistit, aby subjekt odpovědný za údržbu (dále jen „ECM“), prověřil, zda typy 
nákladních vozů, u kterých se předpokládá záměna litinových špalků kompozitními špalíky, 
splňují základní podmínky – viz  bod 1.1. příručky. Samozřejmě, že musí být konkrétní 
typ nákladního vozu uveden v NVR, jinak nelze výměnu špalíků realizovat. Držitel je povinen 
postupovat ve smyslu § 49d odst. 3 zákona o dráhách č. 266/1994 Sb., ve znění platných 
předpisů 

• držitel je povinen zajistit, aby ECM nechal označit vůz vybavený kompozitními špalíky 
kategorie LL příslušnými nápisy ve shodě s bodem 1.2 příručky a výše uvedeného označení pro 
Fpark. Součástí nápisů na vozidle bude i označení příslušného typu kompozitních špalíků na voze 
použitých. Drážní úřad ze zřejmých důvodů důrazně požaduje, aby se celý vůz vybavoval vždy 
jen jedním typem kompozitních špalíků (ERA umožňuje osadit vůz různými typy špalíků, 
shodné musí být pouze na dvojkolí)   

• držitel zajistí odborné přepracování výpočtu brzdy, která je součástí technické dokumentace 
konkrétního vozu a je uložena u ECM.  
Protože je pro vozy osazené kompozitními LL-špalíky uvažována brzdicí váha shodná s 
litinovými P10, nepředpokládá Drážní úřad při aktualizování brzdového výpočtu konkrétního 
nákladního, nově osazeného vozu LL-špalíky žádné komplikace. ECM je zodpovědný za 
doplnění zvoleného a používaného typu LL-špalku do technického souboru vozu, včetně 
doplnění výpočtu RB dle nového postupu uvedeného v dokumentu VUZ „Brzdicí účinek ruční 
brzdy“ 

• držitel zajistí, že ECM bude monitorovat kompozitní brzdové špalíky osazené na předmětných 
vozech plně ve shodě s úmluvou GCU, zejména dle Přílohy 10, bod 3.8, dále dle ex-RIV 2000, 
sekce  28.14 – viz bod 2.2.1 příručky. 

• držitel zajistí, že se ECM ve svém Systému pro údržbu bude řídit monitorováním dvojkolí 
osazených kompozitními brzdovými špalíky plně ve shodě s vyhláškou UIC 510-2 a GCU 
úmluvy, včetně jejich oběžných ploch (barva, usazeniny atd.) – viz bod 2.2.1 a 2.2.3 příručky 

• držitel zajistí, že ECM bude sledovat ostatní konstrukční části jako podvozek, skříně, ložiskové 
domky, vypružení atd., které mohou ovlivňovat konstrukci vlivem brzdění – viz bod 2.2.4 
příručky 
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Výše uváděné požadavky vyplývající z příručky (UIC SET 07) obsahují pouze některé vybrané požadavky. 
Pro ucelený soubor požadavků nutný k zajištění provozování nákladních vozů osazených LL-špalíky 
použijte anglický originál příručky nebo pro orientaci její neoficiální překlad.  

 

Záměna litinových špalků kompozitními kategorie LL bude prováděna za následujících podmínek: 
1. Výměna může být provedena 1:1 při údržbě, revizi či kontrole vozu; ECM je odpovědný za dodržení 

výše uvedených požadavků příručky 
2. Vyměňovat se mohou jen špalíky P10 schválenými (homologovanými) typy kompozitních špalků 

uvedené v ERA-TD-2009-02. 
3. Na jednom nákladním voze budou kompozitní špalíky vždy stejného typu (tento typ bude označen na 

bočnici vozu).  
4. S ohledem na přechodové období, kdy se budou v provozu objevovat vozy osazené jak litinovými, tak 

kompozitními špalíky, je nutno dopravcem monitorovat předpokládanou nejnepříznivější provozní 
situaci, kdy se ve vlakové soupravě vozů osazených litinovými špalíky objeví pouze jeden vůz osazený 
špalíky kompozitními. V takovém případě, vlivem jejich vzájemně rozdílných součinitelů tření, může 
vznikat zvláště při brzdění z vyšších rychlostí nebezpečí přenosu brzdového výkonu soupravy právě na 
vůz osazený kompozitními špalíky a může tím docházet k negativnímu teplotnímu zatížení dvojkolí. 
Ve svém důsledku může dojít přehřátím materiálu obou třecích partnerů až k jejich selhání vedoucí 
k následnému vykolejení. V těchto případech je odpovědný dopravce za předpisové ošetření této 
situace v SMS včetně poučení odpovědných osob, zejména strojvedoucích, jak podobné nepříznivé 
vlivy eliminovat. 

5. Držitel resp. vlastník, jenž nahradil litinové špalíky kompozitními kategorie LL byť na jednom svém 
nákladním voze, musí zajistit úplné začlenění požadavků příručky do Systému údržby svého ECM. 

6. Dopravce, jenž ve svých soupravách převáží nákladní vozy osazené kompozitními špalíky, musí 
zajistit, aby požadavky na přepravu, vycházející z příručky a z tohoto sdělení, byly plně začleněny 
v jejich SMS.  

7. Drážní úřad upozorňuje na souvislosti vyplývající z požadavků uvedených v kap. 1.5 a 2.2.3 příručky. 
Z uvedeného vyplývá, že bez omezení a jako plně funkční náhradu za litinové špalíky lze použít, v 
rámci dosažení odpovídající hodnoty ekvivalentní konicity, kompozitní špalíky kat. LL pouze na 
reprofilovaných dvojkolích nebo na dvojkolích se sníženou jmenovitou tloušťkou okolku s profilem 
S1002. Rovněž i přípustné hodnoty opotřebení dvojkolí jsou při použití se špalíky LL omezeny více, 
než tomu je při použití špalků litinových. 

8. Všechna uvedená opatření musejí také přijmout dopravci, kteří provozují vozy osazené brzdovými 
špalíky kategorie LL na vlečkách a nemají ze zákona povinně zpracovaný systém řízení pro zajištění 
drážní dopravy. 

 
Jak vyplývá z výše uvedeného, jedná se dle zákona o dráhách č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
o odchylku od schváleného typu, která ve smyslu Nařízení Evropské komise 402/2009, o společné 
bezpečnostní metodě, je významnou změnou, která má dopad na bezpečnost. Nicméně kompozitní špalíky 
kategorie LL ve smyslu dokumentu ERA-TD-2009-02 byly již schváleny (homologovány) a evropská 
legislativa na ně aplikuje tzv. „nový přístup“ (new approach). To kromě jiného znamená, že se na ně 
neuplatňuje v kontextu směrnice o interoperabilitě 2008/57/ES preambule 42, resp. čl. 21 odst. 5 a proces 
řízení rizik dle přílohy 1 Nařízení 402/2009 o společné bezpečnostní metodě. 

Při výše zmíněných přetrvávajících legislativních, věcných i faktických problémech při schvalování třecích 
prvků drážních vozidel Drážní úřad posoudil vzniklou situaci brzdových kotoučů, brzdových obložení resp. 
brzdových špalíků ve smyslu  prováděcí vyhl. č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah a 
respektuje skutečnost, že třecí prvky (jak brzdové kotouče, tak brzdová obložení resp. špalíky) jsou produkty 
postupné spotřeby a jako takové se mohou na příslušném typu drážního vozidla měnit a rovněž zaměňovat za 
nové typy obsahující nové třecí materiály. 

Drážní úřad proto s ohledem na výše uvedené nepožaduje, při splnění podmínek příručky UIC SET 07, 
dokládat k této technické změně hodnocení bezpečnosti resp. proces řízení rizik dle článku 7 Nařízení č.  
402/2009. Toto se ovšem netýká provozních, popřípadě organizačních změn, které tento proces nutně 
vyvolá. Tyto změny, jsou změny předpisové a dotýkají se předpisové dokumentace navrhovatele na jejichž 
základě obdržel bezpečnostní osvědčení dopravce, bezpečnostní autorizaci provozovatele dráhy, certifikaci 
ECM atd.  K těmto změnám navrhovatel (dopravce, provozovatel dráhy, ECM) musí plně proces řízení rizik 
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vyplývající z této záměny aplikovat - tedy posoudit veškerá související rizika a přijmout opatření k jejich 
eliminaci.   

Jak vyplývá z výše uvedeného je potřeba mít na paměti, že použití schválených kompozitních špalíků 
v železničním provozu nutně vyvolá nové požadavky do předpisových i provozních částí systémů řízení jak 
u dopravců v jejich SMS, tak u ECM v jejich Systémech pro údržbu. Proto je nutno v této souvislosti 
věnovat zvýšenou pozornost vnitřním předpisům, směrnicím a nařízením, doplnit je o výše uvedené úkony a 
pokyny z příručky.  

Při zjištění neshod v této oblasti bude Drážní úřad postupovat ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů §34h, odst.7,  resp. nařízení komise (EU) č. 445/2011 článek 7, odst. 7.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                             Ing. Jaromír Bittner 

  ředitel odboru drážních vozidel 
        a ECM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Pokračuje na další straně: „Brzdicí účinek ruční brzdy“ 
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