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Abstrakt 
Ověřovací provozy jsou specifikou schvalovacího procesu železničních sdělovacích 

a zabezpečovacích zařízení. Referát objasňuje dodavatelům a provozovatelům historii, současný stav 
a budoucí kroky části schvalovací procedury pro dodávky nových výrobků železničního 
zabezpečovacího zařízení. Seznamuje také s internetovou aplikaci pro vedení přehledu ověřovaných 
a schválených zařízení v provozu Českých drah.  

 

1. Legislativa 
 
Začneme-li historií schvalovacího procesu v 80-tých letech minulého století, pak tehdy platil 

předpis malého rozsahu 7/84-PMR. Tento předpis byl doplněn příkazem ředitele odboru sdělovací 
a zabezpečovací techniky č.1/86, který nařizoval vzorovou formu písemných rozhodnutí vydávaných 
tímto odborem. Tento příkaz rozděluje vydávaná rozhodnutí od povolení výjimek, udělení souhlasů 
a schválení používání sdělovací a zabezpečovacího zařízení. Toto rozdělení podle malých písmen 
od „a“ po „j“ se používá v evidenci rozhodnutí doposud. Pro zabezpečovací zařízení platí: „d“ – udělení 
souhlasu s projektováním, „g“ – schválení ověřovacího provozu a „h“ – schválení používání 
zabezpečovacího zařízení v provozu ČD, tedy souhlas s provozem nezavedeného zabezpečovacího 
zařízení. 

V závěru roku 1994 parlament schválil pod pořadovým číslem 266 Zákon o drahách. Ten definuje 
v §47 určená technická zařízení, jejichž způsobilost k provozu je podmíněna vydáním průkazu 
způsobilosti od drážního správního úřadu. Na základě §61 tohoto zákona stanovilo Ministerstvo 
dopravy podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení, které 
rozpracovávají prováděcí vyhlášky č.100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 
a č.177/1995 Sb. Vyhláška 100 je dnes doplněna změnami podle vyhlášek č.279/2000 Sb. 
A č.352/2000 Sb. Odstavec 2 v §2 zní: Průkaz způsobilosti zařízení lze vydat, jestliže konstrukce 
a výroba zařízení zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz a zařízení je vyrobeno podle technické 
dokumentace. A dále §4: Zařízení lze provozovat, bylo-li vyrobeno podle technické dokumentace, 
která zajišťuje splnění podmínek konstrukce podle §3, a která musí obsahovat: název zařízení, 
označení typu a výrobce, technické podmínky zařízení, technický popis zařízení včetně popisu funkcí 
jednotlivých částí bezpečnostních a ochranných prvků, výkresovou dokumentaci a schémata zařízení, 
technické výpočty, návod na obsluhu a údržbu zařízení, kontrolu a hodnocení provozní způsobilosti. 
Dále se vyhláška zaobírá prováděním prohlídky a zkoušky, jako nutným podkladem pro vydání 
průkazu způsobilosti. 

Prvním opatřením reagujícím na změnu legislativy byl v našem odvětví výnos čj.59361/96-S14-
ZV7 „Schvalování železničních zabezpečovacích systémů do provozu ČD“. Tento materiál 
konkretizuje postup schvalovacího procesu, aby odpovídal novým zákonným úpravám, vymezuje 
oblast schvalovacího procesu u zabezpečovacího zařízení, obecně definuje předkládanou průvodní 
dokumentaci, rozdíly mezi schválením technickým, schválením provozovatele a schválením státní 
správou. V části týkajících se ověřovacích provozů se však odkazuje na předpis ČD 7/86-PMR. 

Na tomto základě bylo tvořeno opatření čj.57395/98-O14-ZV7/98 ze dne 22.7.1998, které 
nahradilo PMR-7/86 „Předpis pro ověřovací provoz železničních zabezpečovacích zařízení“. Tento 
dokument byl doplněn změnou č.1 zveřejněnou ve Věstníku ČD č.17/1999, která přidává vzor smlouvy 
o zajištění ověřovacího provozu.  

Toto opatření v současné době stále ještě platí, ale od roku 2002 se zpracovává jeho novelizace, 
jejíž vydání bylo pozdrženo novou organizační strukturou ČD.   
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2. Schválení v různých odvětvích 
  

Odvětví traťového hospodářství vychází z vyhlášky č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád 
drah, ale také vyžaduje pro stavbu železničního svršku, železničního spodku a železničních přejezdů 
používání pouze výrobků, materiálů a zařízení schválených. Toto odvětví vydává „Obecné technické 
podmínky „ (OTP), Po předložení dokumentace výrobku je zahájen schvalovací proces. Teprve v jeho 
průběhu se rozhoduje o neopomenutelných účastnících a rozsahu předložené technické 
dokumentace. Rozhodnutím se definují podmínky provozního ověřování výrobku, materiálu nebo 
zařízení, a také o formě a rozsahu ověřování jakosti. Teprve po uplynutí doby stanovené pro provozní 
ověřování vydá na základě hodnocení zkušebního úseku rozhodnutí o schválení. 

Odvětví elektrotechniky a energetiky sjednává prozatímní TP a poté může dodavatel předat 
zařízení do zkušebního provozu, na jehož kladném výsledku přímo nebo po zapracování změn 
převede sjednané TP na trvalé.  

Odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky má dosud legislativně rozděleno schvalovaní pro 
výrobky sdělovací techniky a samostatně pro výrobky zabezpečovací techniky. První opatření ze 
7.října 1996 se týká sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a systémů v provozu ČD. Sdělovací 
zařízení není v obecném pojetí určeným technickým zařízením podle zákona o drahách, ale tvoří 
s UTZ funkční celek. Dokument podrobně popisuje možnosti schvalovacího orgánu, předkládané 
doklady, postupy a druhy schválení. Důležitý je odstavec, který říká: „Každé nové železniční sdělovací 
zařízení, které se využívá k přímému řízení železničního provozu, musí být předem ověřeno 
v podmínkách tohoto provozu (ověřovací provoz). Rozsah, dobu trvání, podmínky a způsob 
vyhodnocení ověřovacího provozu určuje provozovatel.“  Pro takové zařízení je vyžadováno 
i technické schválení od specializovaného technického orgánu nezávislého na výrobci, který je uznán 
státní správou i provozovatelem. Informuje také o možnosti uznání technického schválení jiného 
provozovatele např. homologaci ČTÚ pro sdělovací zařízení.  Český telekomunikační úřad má 
způsob, podmínky a postup schvalování stanoven vyhláškou č.26/1996 Sb. Technické ověřovací 
zkoušky u ČTÚ probíhají v laboratoři.  

Samostatné pokyny pro ověřování zařízení pro mechanizaci a automatizaci spádovišť 
a indikátorů nepravidelnosti jízdních vlastností vozidel pro používání u ČD, které byly zveřejněny 
ve Věstníku ČD č.3/1999. Výrobky tohoto druhu musí v rámci schvalovacího procesu projít 
ověřovacím provozem, a po jeho kladném vyhodnocení může výrobce či dodavatel požádat 
s technickými podmínkami a obchodně technickou dokumentací o souhlas s použitím nezavedeného 
zařízení v konkrétní aplikaci nebo o zavedení formou zaváděcího listu. Tyto výrobky nejsou UZT podle 
zákona o drahách a vyžadují technické posouzení od specializovaného technického orgánu 
nezávislého na výrobci, kterým je zpravidla TÚDC.  

Nutnost zpracování technických podmínek pro všechna odvětví vyplývá z ustanovení vyhlášky 
Ministerstva dopravy č.100/1995 Sb. A její poslední novelizace č.279/2000 Sb. Řád určených 
technických zařízení. Návrh technických podmínek (dále jen TP) předkládá dodavatel (výrobce) 
cestou TÚDC. Metodické pomůcky pro sjednávání TP vydával již od roku 1964 Úřad pro normalizaci 
a měření, neboť zákon o normalizaci doporučoval sjednání TP pro jednotlivé výrobky nebo opakující 
se dodávky výrobků, jestliže na výrobek nebyla vydána technická norma nebo norma obsahovala jen 
rámcová ustanovení. 

 
 

3.Příklad schvalovacího procesu 
 
Celý schvalovací proces bych nyní přiblížil na příkladu zavedení Univerzálního napájecího zdroje.  
Koncepce nového systému napájení z trakčního vedení začínala společně s vývojem měniče 

stejnosměrného trolejového napětí 3 kV na jednofázové napětí 0,4 kV, 300Hz. V roce 1997 byly 
v železniční stanici Golčův Jeníkov nejdříve úspěšně provozně ověřeny samostatně měniče nazvané 
Zdroje kolejových obvodů a Kontrolní obvody měničů. 

 O předběžné technické schválení (PTS) bylo poprvé požádáno 27.11.1998 pro aplikaci 
v železničních stanicích Rohatec, Bzenec a Moravský Písek. PTS vydala Sdělovací a zabezpečovací 
laboratoř dne 15.2.1999 a předmětem provozního ověřování byla funkčnost a spolehlivost měničů, 
přepínacích polí, usměrňovačů, filtrů a výstupních transformátorů. 

Souběžně však probíhala tvorba Základních technických požadavků (ZTP) na systém napájení 
zabezpečovacího zařízení z trakčního vedení, které byly schváleny dne 16.12.1999. V krátké době 
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následovala žádost z 22.2.1999 o schválení podmínek pro ověřovací provoz. Rozhodnutí bylo DDC 
O14 vydáno 8.6.1999.  

Od 25.8.1999 se konala jednání odborníků, které měla přijmout cesty k řešení zpětných vlivů na 
napájecí veřejnou síť, které byly na první aplikaci zjištěny měřením. Tento problém byl však vyřešen 
až standardním osazováním vstupních filtrů a rozsáhlým měřením na několika aplikacích od Otrokovic 
po Staré Město u Uherského Hradiště. K provozu a připojení vydal O14 podmínky, podle kterých se 
musí předkládat výpočty zpětných vlivů UNZ na distribuční síť ČD pro každou lokalitu nasazení. 

První závěrečné vyhodnocení ověřovacího provozu bylo 14.4.2000 v železničních stanicích 
Rohatec a Moravský Písek, následně pak o technické schválení požádána DLZT dne 17.4.2000. 
Technické schválení (TS) bylo vydáno 26.6.2000 pod číslem 52/00-DLZT P. 

První žádost o zavedení byla podána 12.3.2001. Jednání na rozsahu a obsahu technické 
dokumentace byla velice náročná a obecně lze říci, že vedla k přesnějšímu popisu konstrukce, 
parametrů systému a zpřesnění preventivní údržby. Teprve 7.8.2002 byla předložena OTD v takovém 
rozsahu, že byla odsouhlasena S14 i S24 a technické podmínky sjednány dne 5.9.2002. Zavedení 
Systémů univerzálních napájecích zdrojů UNZ-1 a UNZ-2 bylo schváleno 10.10.2002. Zaváděcí list ZL 
23/2002-SZ obsahuje 9 variant systému UNZ. Nutno podotknout, že počet variant není konečný, a na 
úseku výzkumu a vývoje firmy AŽD Praha s.r.o. tento systém UNZ dále rozvíjí, takže máme dnes 
v ověřovacím provozu nové varianty tohoto moderního spolehlivého napájení pro staniční 
zabezpečovací zařízení.  

 

4. Průběh ověřovacího provozu  
 

Ověřovací provoz slouží především k ověření, zda definované vlastnosti, parametry a funkce 
výrobku jsou dosaženy a vyhovují i v podmínkách provozního prostředí. Současně umožní 
v omezeném rozsahu posoudit, zda výrobce v návrhu obchodně technické dokumentace nepřecenil 
parametry spolehlivosti zařízení. V nezanedbatelné míře umožňuje posoudit udržovatelnost zařízení. 
V průběhu ověřovacího provozu musí být prověřeny základní funkční vlastnosti, bezporuchovost, 
pohotovost a udržovatelnost (ve smyslu ČSN EN 50126) u provozovatele poprvé použitých výrobků 
pro funkci v podmínkách železničního provozu. Kladný výsledek provozního ověření je podmínkou pro 
vydání technického schválení a dalšího provozu.  

V časovém harmonogramu schvalovacího procesu následuje etapa ověřovacího provozu až po 
projednání vlastností výrobku s O14 i TÚDC S14, jehož výsledkem je pro dodavatele souhlas 
s projektováním pro obchodní veřejnou soutěž a projednaná technická dokumentace výrobku.   

Dodavatel podává žádost na TÚDC S14 podle vzoru a doplněnou odpovídajícími technickými 
dokumenty podle charakteru výrobku. Žádost by měla již obsahovat odsouhlasenou a projednanou 
obchodně technickou dokumentaci, návrh podmínek pro provozní ověření výrobku dle ČSN 34 2600 
(tj. rozsah, místo, způsob, trvání, termíny průběžných hodnocení, pokud se výrobek navrhuje ověřovat 
dle čl. 6.2 b) i v čem spočívá zvýšený dozor, a případně další podmínky), předběžné technické 
schválení, pokud se výrobek podílí na zajištění bezpečnosti drážní dopravy, seznam dokumentace 
předávané SDC s uvedením verze jednotlivých dokumentů a další doklady a prohlášení výrobce. 
TÚDC S14 předá návrh podmínek pro ověřovací provoz výrobku na O14, který vydává souhlas 
s ověřovacím provozem. 

Žadatel uzavře s příslušnou SDC písemnou smlouvu o zajištění ověřovacího provozu. Obsah 
smlouvy by měl být zaměřen kromě obvyklých obchodních náležitostí i na zajištění vyškolení 
příslušných zaměstnanců provozovatele pro přezkoušení, údržbu a obsluhu výrobku, včetně 
poskytnutí nezbytné technické dokumentace, zajištění nezbytného rozsahu náhradních dílů 
pro ověřovací provoz, způsob odstraňování poruch na ověřovaném výrobku v průběhu ověřovacího 
provozu včetně pravidel pro oznamování poruch žadateli a pro obnovení provozuschopnosti 
po úplném výpadku ověřovaného výrobku, zajištění potřebných měřících přístrojů, pomůcek apod. 
pro zajištění všech v návrhu návodu pro údržbu uvedených úkonů preventivní údržby a údržby 
po poruše, postup při případné nutnosti mimořádně přerušit ověřovací provoz zaměstnanci SDC, 
způsob vedení záznamů o průběhu ověřovacího provozu a postup pro případ snesení ověřovaného 
výrobku po ukončení ověřovacího provozu a zajištění provozu alespoň původního zařízení.  

Průběžné hodnocení do 3 měsíců od zahájení ověřovacího provozu svolává příslušná SSZT, 
která by s pozvánkou měla zaslat i soupis poruch, aby se účastníci mohli na jednání připravit. Tříděni, 
rozboru a vyhodnocení poruch by měla být v budoucnu věnována větší důležitost, neboť z těchto 
údajů čerpá program preventivní údržby, který by měl být dynamický, schopný reagovat na změny 
provozních, ekonomických i technologických podmínek. Každé jednání musí být dokumentováno 
protokolem o průběžném vyhodnocení ověřovacího provozu.  Ukončení ověřovacího provozu musí být 
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vždy doloženo závěrečným protokolem, který je podkladem pro technické schválení a další 
pokračování schvalovacího procesu. Závěrečný protokol se vyhotovuje i v případě, kdy byl ukončen 
jiný ověřovací provoz a na výrobek je vydán zaváděcí list.  Další postup schvalovacího procesu je 
závislý na záměrech dodavatele, potřebách provozovatele a kvalitě výrobku, tzn. zda výrobek 
demontovat, použít v jediné aplikaci nebo rozšířit využití do dalších lokalit. 
 

5. Aplikace na intranetu    
Základním úkolem programové aplikace provozované na vnitřním intranetu ČD je vytvořit přehled 

vydaných rozhodnutí v rámci schvalovacího procesu, a to zejména evidenci ověřovaných zařízení, 
jejich časového postupu a také evidenci provozovaných nezavedených zařízení. Evidenci on-line na 
adrese: www.tudc.cd.cz/S14/OP mají k dispozici všichni zaměstnanci ČD, kteří mohou kolegům 
projednávajícím zavedení výrobku adresně zaslat svoje připomínky. Pracovníci zapojení do 
schvalovacího procesu mohou po přihlášení do systému okamžitě zanést změnu stavu, svolat 
společné vyhodnocení, a také se podělit se svými kolegy na druhém konci republiky o zkušenosti 
získané během ověřování výrobku.  

V přehledu je možno provádět zejména tyto dva důležité výběry:  
1) podle vybrané dohlížecí osoby  
2) výběr podle Správy sdělovací a zabezpečovací techniky.  

Tyto výběry lze dále vymezit na ověřovaná zařízení, nezavedená zařízení v provozu a na 
ověřovaná zařízení, jejichž ověřovací provoz byl ukončen (obr.1) .      

Každá položka obsahuje název zařízení, místo nasazení, jména konkrétních kontaktních osob 
z O14, TÚDC i SSZT, údaje o schvalovacích dokladech, datumy zahájení a ukončení ověřovacího 
provozu, číslo zaváděcího listu nebo rozhodnutí, kterým byl ověřovací provoz ukončen (obr.2). Pro 
další práci a možnost vytištění celého výběru je zde připraven export dat do tabulkového programu 
Excel. Do této aplikace bude umožněn vstup k provádění změn všem pracovníkům, jejichž činnost 
přispěje ke sledování aktuálního stavu uvedeného zabezpečovacího zařízení.  
 

          
 
Obr.1: Úvodní nabídka evidenčního programu 
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Obr.2 Příklad provedeného výběru ověřovacích provozů  
 
 
 

5. Závěr 
Železniční síť Českých drah přechází v krátkém období z hlediska vybavení zabezpečovacím 

zařízení od elektromechanických a reléových systémů na elektronická zařízení. Tato změna se musí 
projevit i ve schvalovacím procesu. Současně platné opatření „Organizace ověřovacích provozů 
a schvalování železničních zabezpečovacích systémů pro používání na ČD“ nepočítalo s tak velkým 
nárůstem nových výrobků, které dnes nabízejí dodavatelé a výrobci. Problémy jsou s uváděním 
výrobků s nedokončeným vývojem, s neočekávanými provozními podmínkami a nedokončenou 
dokumentací. V současné době má provozovatel zaveden systém preventivní údržby i údržby po 
poruše, který vyžaduje potřebu rozsáhlé technické dokumentace výrobku. V novém opatření by měla 
být zohledněna harmonizace zabezpečovací techniky v Evropě, nově přijaté evropské normy, zejména 
EN 50126, základní požadavky interoperability na všechny železniční subsystémy  jako jsou 
bezpečnost, spolehlivost a pohotovost, zdravotní nezávadnost, technická kompatibilita. Důležité bude 
první projednání vlastností výrobku s oběma zástupci provozovatel tj. O14 i TÚDC S14, omezení 
počtu ověřovaných výrobků a časové omezení dokončení dokumentace po závěrečném vyhodnocení. 
V příloze nového opatření bude popsán rozsah obchodně technické dokumentace, vzory všech 
žádostí a protokolů o vyhodnocení ověřovacího provozu.     

Posledním obrázkem životního cyklu systému podle normy ČSN EN 50 126 (obr.3) bych tento 
příspěvek zakončil, neboť schvalovací proces by měl začít již ve výrobě, probíhat v době instalace, 
zkušebního provozu a přejímky, až do předání do provozu. Technická dokumentace výrobku by měla 
zahrnovat celou vzestupnou větev od montáže až po likvidaci výrobku po jeho vyřazení. 
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Obr.3: Životní cyklus systému „V“ podle normy ČSN EN 50 126 
 
 
 
Použité dokumenty: 
 
Zákon číslo 266/1994 Sb., Zákon o drahách ve znění pozdějších předpisů. 
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vyhlášky číslo 243/1996 Sb. 
Schvalování železničních zabezpečovacích systémů pro provoz ČD (Věstník ČD č.4/1997)  
Organizace ověřovacích provozů a schvalování železničních zabezpečovacích systémů pro 
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č.3/1999)  
Zásady pro schvalování technických podmínek pro elektrická zařízení užívaná v provozu 
Českých drah (Věstník ČD č.12/1999)  
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Příloha 1: Přehled schválení ověřovacích provozů zabezpečovacího zařízení za rok 2002 

 
Stav  

Ověřovaný prvek, systém, 
zapojení apod. 

ŽST, mezistaniční 
úsek Č

ís
lo

 
ro

zh
od

nu
tí 

ty
p 

pr
ov

oz
u 

R
ok

 
ro

zh
od

nu
tí 

č.
j. 

ro
zh

od
nu

tí 

da
tu

m
 

vy
dá

ní
 

ro
zh

od
nu

tí 

Počítač náprav PZN-1 Olomouc - město 01/02 g 2002 čj.55198/02  14.1.2002 
ASAR - anulační soubor č.v.71479  
(navazuje na r.č.12/00) 

Kostelec na Hané - Olomouc, 
PZS km 5,117 02/02 g 2002 čj.55199/02  14.1.2002 

SP upravený Prosenice 03/02 g 2002 čj.55581/02  14.1.2002 
Počítače náprav AMC ty Frausher 
Sensotronik,SRN Přerov , výh.316 04/02 g 2002 čj.55582/02  28.1.2002 

SZZ ESA11 (bez DTO) 
Vraňany, Bohušovice nad 
Ohří, Děčín (čj.257/02), Povrly 
(čj.448/02) 

05/02 g 2002 čj.55901/02  28.1.2002 

SZZ AŽD71 s JOP (přemistitelné v 
mobilních buňkách) 

odbočka Košatka na trati 
Ostrava Svinov - Studénka a 
také odbočka Bělotín na trati 
Bohumín - Přerov v km 
216.480 

06/02 g 2002 čj.56034/02  a 
čj.514/02  

19.2.2002 
a 7.8.2002 

Nácestné zesilovače pro počítače náprav 
Alcatel a přenosové zařízení MUZA94 

na trati Vraňany - Staškov, v 
žst.Roudnice nad Labem,  07/02 g 2002 čj.56035/02  19.2.2002 

PZZ-RE a spolupráce s DIAB-2 
Dlouhá Třebová - Ústí nad 
Orlicí, km 253,817, Lovosice 
km 492,752 

08/02 g 2002 čj.56134/02  26.2.2002 

PN AzF se snímačem RSR180 - 
vyhodnocení průjezdu využitím inverzního 
výstupu počítače náprav v jednom 
kolejovém úseku 

Říkovice - provizorka 09/02 g 2002 čj.56266/02  6.3.02 

DOZ-1 - dálkové ovládání SZZ typu ESA11 Prosenice-Lipník nad Bečvou, 
Drahotuše-Hranice na Moravě 10/02 g 2002 čj.56334/02  5.3.2002 

EZS DIGIPLEX 48  11/02 g 2002 čj.56427/02  8.3.2002 

EZZ01 -elektronické záznamové zařízení 
Protivín St.1 a na PZS AŽD71 
(km 282,865)   na trati 
Č.Budějovice - Plzeň 

12/02 g 2002 čj.56455/02  
12.3.2002 

a také 
14.6.2002 

TZZ  ABE 1  13/02 g 2002 čj.56617/02  21.3.2002 
navázání ABE-1 na elektromechanické SZZ 
v žst.Ústí nad Orlicí a na AŽD71 v 
žst.Dlouhá Třebová 

Dlouhá Třebová, Ústí nad 
Orlicí,  18/02 g 2002 čj.57368/02  26.4.2002 

Indikátor NDK1 - 4 ks s bílou číslicí "5" a 
řlutý pruh, 7 ks pouze s bílou číslicí "5" Lovosice 19/02 g 2002 čj.57373/02  26.4.2002 

ESA 11 bez DTO Dětmarovice, Polom, 
Jistebník 21/02 g 2002 čj.57375/02 26.4.2002 

UNZ-1.98 a 2.98 s usměrňovačem ADK-1 
Polom, Suchdol, Jistebník, 
Polanka, Studénka, Ostrava-
Svinov 

23/02 g 2002 čj.56858/02  13.5.2002 

PZS AŽD71 s elekt.prvky SMN01 a BZKS20 na trati Tábor - Ražice (km 
31.104) 25/02 g 2002 čj.57620/02  15.5.2002 

Kamerový systém    26/02 g 2002 čj.57637/02  14.5.2002 

Součinnost zdroje UNZ-1.98D a 2.98D s 
měničem DAK-2 

Polom, Suchdol, Jistebník, 
Polanka, Studénka, Ostrava-
Svinov 

27/02 g 2002 čj.57675/02  14.5.2002 

SSZ typu AŽD71A s JOP 
Hranice na Moravě Město 
včetně DO z ESA žst.Hranice 
n.M. 

30/02 g 2002 čj.57735/02  17.5.2002 

Proměnný indikátor  rychlosti s diodami LED 
(4ks bílá číslice 5 a 2ks bílá číslice 5 a  
jeden žlutý pruh a dva zelené pruhy) 

Dětmarovice 32/02 g 2002 čj.57798/02  22.5.2002 

ABE-1 na SZZ elektromechanické (Choceň) 
a na SZZ AŽD-71 (Brandýs nad Orlicí) 

trať Choceň - Brandýs nad 
Orlicí 37/02 g 2002 čj.58040/02  3.6.2002 

vazba krycího návšstidla na pohotovostní a 
bezanulační stav PZS typu VÚD a AŽD71 Chornice - Dzbel 39/02 g 2002 čj.58301/02  13.6.2002 

UNZ-1.91D v součinnosti s DAK-2 Petrovice u Karviné 42/02 g 2002 čj.58401/02  20.6.2002 



Proces_OPW2000  Strana 8 (celkem 8) 

Stav 

Ověřovaný prvek, systém, 
zapojení apod. 

ŽST, mezistaniční 
úsek Č

ís
lo

 
ro

zh
od

nu
tí 

ty
p 

pr
ov

oz
u 

R
ok

 ro
zh

od
nu

tí 

č.
j. 

ro
zh

od
nu

tí 

da
tu

m
 

vy
dá

ní
 

ro
zh

od
n

ut
í 

CJ - časová jednotka 
na trati Praha - Chomutov 
(2ks na PZS km 44.063) 
Rynholec 

43/02 g 2002 čj.58399/02  19.6.2002 

 
 

CJ - časová jednotka 
na trati České Velenice - 
Veselí nad Lužnicí (14 ks na 
PZS 

43/02 g 2002 čj.58399/02  19.6.2002 

PZS - EA  ( 1 kus) prog. verze APZZ_E 
2.431 

na trati Brandýs n.Olicí - 
Choceň (km 268.095) 45/02 g 2002 čj.58403/02  19.6.2002 

DOZ-1 - dálkové ovládání SZZ typu ESA11 výhybna Nemanice - ze 
stanice Č.Budějovice 48/02 g 2002 čj.58456/02  21.6.2002 

vazba vlečky TONASO s TZZ ABE-1 na 
SZZ ETB a ESA11 

trať Ústí nad Labem sever - 
Povrly, (ETB, ABE-1,ESA11) 49/02 g 2002 čj.58791/02  12.7.2002 

PZS typu AŽD 71 s doplňky SMN01 a 
BZKS20 

PZS v km 252,026 na trati 
Č.Budějovice - Plzeň a v km 
25,423 na trati Plzeň -žatec 

52/02 g 2002 čj.59148/02  1.8.2002 

KAD - komunikační adaptér na přenos 
diagnostických dat z PZZ-EA na PC údržby 

PZS v km 60,767 a 61,074 na 
trati Lázně Bělohrad - Nová 
Paka a na úseku Jaroměř - 
Česká Skalice 

53/02 g 2002 čj.59149/02  1.8.2002 

vazba REMOTE98 a PZZ-EA, CJ  PZS v km 14,939 na trati 
Liberec - Harachov 54/02 g 2002 čj.59151/02  1.8.2002 

plastové svítilny návěstidel typu AŽD 71 Štěpánov na trati Přerov - 
Č.Třebová 55/02 g 2002 čj.59153/02  1.8.2002 

SZZ K2000 ve funkci provizorního SZZ Mladá Boleslav město 57/02 g 2002 čj.59321/02  7.8.2002 
AH-88A s vlečkou Děčín hl.n. - Děčín východ 62/02 g 2002 čj.59902/02  18.9.2002 
Skříň UPS a baterií č.v.80096c Přerov 68/02 g 2002 čj.60321/02   15.10.2002 

Skříň UPS a baterií č.v.80096c Choceň a Ústí nad Orlicí 70/02 g 2002 čj.60324/02   
21.10.2002 

ABE-1 Hulín - Říkovice 71/02 g 2002 čj.60337/02  9.10.2002 
ABE-1 Přerov - Říkovice 73/02 g 2002 čj.60482/02  14.10.2002 

PZZ - AC  Újezdec u Luhačovic v km 
118,932 a v km 119,800 76/02 g 2002 čj.60481/02  15.10.2002 

Zdroj EZ3 - napájení z 25kV, 73307b Havlíčkův Brod 78/02 g 2002 čj.60529/02   15.10.2002 
SZZ vz.5007 a RZZ AŽD 71 Nýřany 82/02 g 2002 čj.60000/02   8.12.2002 
SP -  snímač polohy Přelouč, Zámrsk 88/02 g 2002 čj.61436/02 2.12.2002 

Vazba přejezdníků s PZS typu AŽD71 a 
VÚD 

PZS v km 131,912 134,896 
na trati Frýdek Místek - český 
Těšín 

90/02 g 2002 čj.61640/02  10.12.2002 


