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Ceník revizí a zkoušek určených technických zařízení tlakových 

 

 Zařízení 
provozn
í revize 

vnitřní revize 
se zkouškou 
těsnosti 

prohlídka 
s 

tlakovou 
zkouškou 

příplatek *) 
poznámka 
***) 

1. lokomotivní kotel  3400,- 4500,- 2000,- 11 
2. parní kotel stabilní 1500,- 3900,- 4900,- 2000,- 12 
3. parní generátor 1500,- 2900,-   13,14,19 

4. 
zásobník páry akumulační 
parní lokomotivy 

1500,- 3400,- 4500,- 2000,- 16 

5. 
vzduchojem hnacího 
vozidla o objemu do 200 l 
včetně 

380,-  900,- 300,- 21,24,25,26 

6. 
vzduchojem hnacího 
vozidla o objemu nad 200 
l 

450,-  1050,- 350,- 21,24,25,26 

7. 
vzduchojem taženého 
vozidla o objemu do 200 l 

350,- 800,- 900,- 300,- 22,23 

8. 
vzduchojem taženého 
vozidla o objemu nad 200 
l 

400,- 900,- 1050,- 350,- 22,23 

9. 
kovová tlaková nádoba k 
dopravě plynů na drážním 
vozidle 

  1050,-  31,32 

10. 
tlaková nádoba stabilní o 
objemu do 200 l včetně 

650,- 1150,- 1300,- 500,- 41 až 49 

11. 
tlaková nádoba stabilní o 
objemu do 800 l 

720,- 1400,- 1600,- 700,- 41 až 49 

12. 
tlaková nádoba stabilní o 
objemu do 1500 l 

800,- 1550,- 1800,- 800,- 41 až 49 

13. 
tlaková nádoba stabilní o 
objemu do 5000 l 

1100,- 1800,- 2000,- 900,- 41 až 49 

14. 
tlaková nádoba stabilní o 
objemu nad 5000 l 

1500,- 2200,- 2600,- 1200,- 41 až 49 

15. 

cisterna k dopravě 
bezpečných látek s 
tlakovým vyprazdňováním  
o objemu do 35 000 l   **) 

 2800,- 3500,- 2000,- 64,84 

16. 

cisterna k dopravě 
bezpečných látek s 
tlakovým vyprazdňováním 
o objemu nad 35 000 l   **) 

 3200,- 3800,- 2000,- 64,84 
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Ceník zkoušek cisteren k dopravě nebezpečných látek dle RID 

 

 Zařízení 
Revize 
pryžové 
výstelky 

Zkouška 
těsnosti a 
funkce 

výstroje 

Periodick
á zkouška 

příplatek *) 
poznámka 
***) 

17. 
cisterna bez výstroje 
vyžadující funkční 
zkoušku    **) 

3000,-  3000,- 3500,- 2000,- 

51,52,53,61
,62,63,71,7
2,73,81,82,
83 

18. 
cisterna s výstrojí 
vyžadující funkční 
zkoušku **) 

 3500,- 4300,- 2000,- 

51,52,53,61
,62,63,71,7
2,73,81,82,
83 

 

*)  příplatek je účtován, pokud je odběratelem požadováno provedení tlakové zkoušky v jiný 
den než je vnitřní prohlídka 

**)   cisternou se rozumí nádoba železniční cisterny nebo nádoba nádržkového kontejneru 
***) zde je uvedena možná doplňková číslice na průkazu způsobilosti (poslední dvojčíslí - viz 
příloha) 
 
Výše uvedené ceny se týkají revize nebo zkoušky jednoho zařízení. Pokud zákazník 
objednává souběžnou revizi nebo zkoušku více zařízení, poskytuje se sleva ve výši 
10 až 50 %, podle množství a rozsahu zkoušek, místu provádění zkoušek a kvality 
přípravy provedené objednavatelem. 

V případě uzavření smlouvy o spolupráci s výhledem na víceleté období může být 
poskytnuta ještě další sleva. 

Cestovní náklady budou účtovány, pokud vzdálenost od místa revize nebo zkoušky a 
sídla firmy bude větší než 50 km a to ve výši nákladů na pohonné hmoty (spotřeba auta 
7,5 l/100 km), případně jízdného veřejným dopravním prostředkem. 

 


