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1 Základní údaje o firmě: 
 

Právní postavení, kontakt 

Název: RENOWELD a.s. 

Sídlo: Hudcova 74, 612 00 Brno, Česká republika 

Statutární zástupci: Václav Žatecký, předseda představenstva 

      RNDr. Pavel Čížek, člen představenstva 

      Jiří Paták, člen představenstva 

IČO: 60739037 

DIČ: CZ60739037 

A.s. zapsána v Obch.rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1508 

tel. +420 541 240 115, tel./fax +420 541 240 992, tel./fax +420 541 210 032  

www kontakt: www.renoweld.cz  

 

RENOWELD a.s.  

* firmu řídí pan Václav Žatecký  

* provozovna Hudcova 74, Brno – výroba  

* provozovna Vídeňská, Brno – montáž, renovace 

 

RENOWELD a.s.  

* je členem Sdružení dopravních podniků ČR, odborné skupiny Tramvajové tratě. 

 

 

 

http://www.renoweld.cz/
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2 Předmět činnosti společnosti 

 

Předmět činnosti je uveden v zakládacích listinách společnosti a ve výpisu z obchodního 
rejstříku:  

- zámečnictví, 

- konstrukční práce ve strojírenství, 

- svářečské práce, 

- výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a 
lanové a železničního parku. 

Převládající činností je výroba kolejových konstrukcí pro tramvajové tratě MHD 
(blokové srdcovky, výhybky, křížení, dilatační zařízení) a montáže a renovace těchto 
výrobků v trati. 

Výrobky jsou zařazeny do kategorie výrobků: „Kolejové konstrukce v dopravních stavbách 
– výroba, montáž a renovace. Výroba doplňkových a pomocných ocelových konstrukcí 
staveb“. 

Podrobný soupis výrobního sortimentu a poskytovaných služeb  fi RENOWELD a.s. je 
uveden v b. 7 

 

3 Infrastruktura firmy 
 
Firma RENOWELD a.s. disponuje pracovními prostory s vhodným pracovním prostředím, 
vhodným vybavením pro svou činnost. 

 

Pracoviště 
Provoz Výroba se nachází v Brně v areálu DPMB na ulici Hudcova. Představuje výrobní 
halu s přilehlými dílnami (obrobna, kovárna, elektro dílna, zámečnická dílna, svařovna, 
dílna údržby) s kancelářemi firmy a se sociálním zařízením. 
Provoz Montáže má garáže a sociální zařízení v Brně na ulici Vídeňská. Odtud jsou 
realizovány výjezdy na montáže a opravy či údržby tratí MHD pro dopravní podniky 
v Brně, Liberci, Plzni, Olomouci a Bratislavě a na stavby dalších odběratelů našich služeb. 
 

Technické vybavení 
Oba provozy disponují potřebnou svářečskou technikou, mobilní technikou (montážní 
dílny, centrály, svařovací agregáty, dodávková vozidla, osobní vozidla), zvedacím 
zařízením (jeřáby, vysokozdvižný vozík, autoplošina).  
Kanceláře jsou vybaveny výpočetní technikou. 
Nákladní autodoprava je zajišťována externě. 
Telefonické spojení mobilními telefony mezi pracovníky firmy je samozřejmostí. 

 

Údržba  
Výrobní zařízení má potřebnou technickou úroveň, je udržováno v bezvadném technickém 
stavu. 
 
 
 
 



          RENOWELD a.s. 

4/8 

Pracovní prostředí 
Výrobní hala a přilehlé dílny mají nucenou cirkulaci vzduchu a v zimních měsících jsou 
vytápěny. Svářečská pracoviště jsou napojena na odsávací zařízení.  
Externí smluvní lékař provádí hygienický dozor. Externí specialista PO provádí 
protipožární inspekci. 
Všichni zaměstnanci firmy jsou vybaveni stanovenými ochrannými prostředky a 
pomůckami a jsou 1x ročně školeni ze zásad BOZP a PO externím specialistou. 

 
 

4 Personál firmy 
 

Kvalifikace personálu 

Ve výkonném vedení firmy jsou odborníci s patřičnou kvalifikací a praxí. Svářeči mají 

svářečské kvalifikace vyžadované technologickými postupy svařování.  

* vedoucí technik svářečského dozoru 

   – Diplom IWE, Cert EWE/CZ (CWS ANB) 

* svářečský kontrolor 

   – Osvědčení kontrolora – PT, VT (Tesydo Brno) 

 

Svářečský dozor 
Svářečský dozor u firmy je prováděn ve shodě se zavedeným a udržovaným systémem 
jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 a ve shodě s ČSN EN ISO 14731: Svářečský 
dozor – Úkoly a odpovědnosti.  
Vedoucím pracovníkem svářečského dozoru ve společnosti je technik svařování 
s kvalifikací IWE. 
Je zodpovědný za řízení procesu svařování ve firmě. 
Dalšími výkonnými pracovníky svářečského dozoru jsou vedoucí provozů. Jsou pověřeni 
řízením procesu svařování ve svěřených provozech, jsou jeho kontrolním orgánem. 
Provádějí kontrolu dodržování technologických postupů svařování při výrobě či 
montážních pracích, vizuální kontrolu svarových ploch, kontrolu rozměrů svarů a sestav 
svařenců. 
Další kontroly svarů se provádí na základě požadavku smlouvy o dílo. 
 

Svářeči a zaškolení pracovníci 
Nároky na kvalifikaci svářečů se řídí požadavky technologických postupů svařování (WPS) 
a předpisem T 1/2 SDP TT.  
Výcvik a zkoušky svářečů se ve firmě RENOWELD a.s. řídí ustanoveními ČSN EN 9606-1 
„Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli“ 
a novelizovanou normou ČD TNŽ 05 0715 Zkoušky svářečů – svařování a navařování 
kolejnic. 
Proces vzdělávání a řízení svářečského personálu je prováděn ve shodě se zavedeným a 
udržovaným systémem jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2. 
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5 Doklady a oprávnění k podnikání 
 

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného KS v Brně oddíl B, vložka 1508 

Živnostenský list – obchodní živnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 
a prodej 

Živnostenský list – konstrukční práce ve strojírenství 

Živnostenský list – svářečské práce 

Živnostenský list – zámečnictví 

Živnostenský list – výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze 
tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku 

Oprávnění ke svařování součástí kolejového svršku č. 06/17, č.j. 02/2017/SDP TT 

 

Certifikát č. ZCS-15-208/C01 Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 
9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834–2:2006 Požadavky na jakost při tavném 
svařování kovových materiálů – část 2: Vyšší požadavky na jakost 

Oprávnenie na zváranie koľajníc ev.č. Zv-7/2015 
 

Oprávnění lze zhlédnout na webových stránkách www.renoweld.cz . 
 
 

6 Obchodní partneři fi RENOWELD a.s. 
 
Obchodními partnery firmy RENOWELD a.s. jsou Dopravní podniky v ČR a SR – v Brně, 
Liberci, Plzni, Olomouci a Bratislavě. Hlavním obchodním partnerem jsou Dopravní stavby 
Brno, s.r.o. a dalšími významnými odběrateli výrobků a služeb jsou Firesta, Viamont, 
Berger Bohemia, Stavby silnic a železnic, Skanska, Rail Ways, IDS Olomouc, OHL ŽS aj.  
 

 
 

7 Sortiment výrobků a služeb RENOWELD a.s. 
 
 

Výroba: 
Kolejová křížení a výměnové díly tratí MHD: 
- výhybková křížení a křížení se srdcovkami blokovými  

- křížení čtyřsrdcová 

- křížení osmisrdcová  

- křížení šestnáctisrdcová  

- křížení osmisrdcová pro křížení MHD s ČD z R65 nebo S49/NT1 kolejnic 

- srdcovka bloková samostatná 

- kluzné výměny  

 

 
 

 

 

http://www.renoweld.cz/
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ilustrační foto 

 
 

Bloková srdcovka – výroba od r. 2010 

 

Přechodová a dilatační zařízení kolejnic: 
- přechodové díly z kolejnic B1 na NT1 (l = 4200 mm) 

- přechodové díly z kolejnic S49 na NT1  (l = 4200 mm) 

- dilatační zařízení kolejnic NT1, S49, Ri60 

- přechodové díly z kolejnic B1 na NT1 (l = 4200 mm) s dilatačním zařízením 

- přechodové díly z kolejnic S49/NT1  (l = 4200 mm) s dilatačním zařízením 

 

ilustrační foto 

 
 

kolejové přechodnice             kolejové dilatace            skříňka topení 

 

Ocelové skříně: 
- svařované skříně pro elektrické rozvody, měniče, ovladače RIS bez výbavy 

- svařované skříňky topení bez výbavy 

- nerezové chráničky pro topení 
 

 

Renovace výměnových dílů a hrotnic:   

- renovace výměnových dílů 

- renovovace pružných, kluzných,  

  čepových hrotnic R50 
 

 

Ostatní výrobky: 
- zařízení pro odvodnění kolejového svršku SOR 94 (do koleje, mezi koleje, vně koleje -  pro všechny typy 

  kolejnic) 

- rozchodnice typu H, Z, M24 pro různé  rozchody, ZT pro zádlažbu (včetně drobného kolejiva)  

- vodivé propojky kolejnic - Cu lano libovolných délek, ocelové lano libovolných délek 

 

- zábradlí trubková, jeklová, s výplní, bez výplně 

- ostatní zámečnické výrobky 
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Služby: 
Poskytované svářečské a ostatní služby: 
- stykové svary žlábkových kolejnic MHD metodou Innershield  

- stykové svary hlavových kolejnic MHD metodou Innershield 

- ohýbání kolejnic 

- navařování kolejnic automatem pod tavidlem a vybroušení do profilu 

- navaření hlavy zastávkové kolejnice tvrdokovem a obroušení do profilu 

- renovace srdcovky křížení navařením vč. obroušení 

- dvojmontáž kolejnic NT1, S49 

- montáž vodivých propojek 

- a jiné zámečnické práce ve výrobní hale nebo v terénu 

- držení hotovosti 2 člennou osádkou pro případ havárie na kolejovém svršku MHD v Brně: 24 hod. 

  denně, 365 dní v roce (již od roku 2002) – zdarma  

 

ilustrační foto 

 
RENOWELD a.s. Brno, 2010 - výroba křížení se 3 třícestnými blokovými srdcovkami 

 
Jsme tu pro Vás … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně dne:  8. 2. 2017 
Prezentaci připravil Přikryl 
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8 Další ilustrační fotografie 
 

 
 

Výhybkové křížení 8o 48‘ 04“ s blokovou srdcovkou pro Plzeňské městské DP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 
 
 
 
 

16 srdcové křížení v Brně na ul. Merhautova - Jugoslávská         Svařování styků v Praze na Barrandově 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Křížení ČD s MHD v Olomouci    Křížení ČD s MHD v Brně 


