
SOUČASNÁ POZICE VUZ V OBLASTI ZKUŠEBNICTVÍ A POSUZOVÁNÍ  
SHODY V RÁMCI ŽELEZNIČNÍHO SYSTÉMU 

Jaroslav Grim *)  

1 ÚVOD 

 Základním posláním Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. (VUZ) v jeho 
novodobé historii (období od vzniku akciové společnosti VUZ, tj. od 1.72005) je 
aktivní naplňování všech čtyř průřezových a rozhodujících segmentů činnosti 
v oblasti zkoušení a hodnocení všech drážních vozidel, jejich komponentů i všech 
dalších systémů a zařízení v oboru železniční dopravy: 

• Autorizované činnosti 
• Akreditované činnosti 
• Služby Zkušebního centra Velim (ZC Velim) 
• Expertní činnosti 

Tyto segmenty se svou náplní jsou vzájemně propojeny a vytvářejí 
pomyslnou pyramidu, jejichž základnu tvoří veškeré služby ZC Velim. Jádro 
odborné náplně představují činnosti soustředěné v akreditovaných zkušebních 
laboratořích, které prakticky spočívají ve výkonech přípravy a realizace všech 
akreditovaných i neakreditovaných zkoušek a veškeré  další expertní činnosti VUZ. 
Špičku pyramidy pak tvoří činnosti spojené s hodnocením a posuzováním shody, 
zde lze začlenit zejména výkony autorizované, resp. notifikované osoby pro 
posuzování shody s požadavky na součástí a subsystémy interoperability 
evropského železničního systému, certifikačního orgánu pro výrobky, právnické 
osoby pověřené MD ČR ve smyslu zákona o drahách, ale také např. činnosti 
spojené s hodnocením bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení.  

Strategickým záměrem VUZ je zajistit trvalý a proporcionální rozvoj všech 
uvedených aktivit tak, aby v co nejvyšší možné míře byly pokryty oprávněné 
požadavky klientů v souladu s technickým a technologickým rozvojem v oblasti 
železničního systému, standardy a předpisy a v neposlední řadě i v souladu 
s právními předpisy ČR a EÚ. 

2 MODERNIZACE ZKUŠEBNÍHO CENTRA VUZ VELIM 

Prioritním úkolem je zajištění trvalého rozvoje ZC Velim se svými dvěma 
známými zkušebními okruhy, dynamickým zkušebním stavem (DZS) a dalším 
zázemím pro zkoušení kolejových vozidel i ostatních systémů a zařízení. 
Významným kritériem je udržení a zvyšování kvantitativních parametrů i 
kvalitativních vlastností jeho veškeré infrastruktury, za rozhodující je nutno 

                                                           

*) Ing. Jaroslav Grim, Ph.D. , VUZ, a.s., Novodvorská 1698, 142 01 PRAHA 4 – Braník, 
   Česká republika,  tel.: +420 9722 23 310, e-mail: grimj@cdvuz.cz 

 



CZECH RAILDAYS 2010 
 

 

2 

považovat dosažení a udržení všech základních technických a provozních 
parametrů zkušebních okruhů, odpovídající evropským normám, resp. technickým 
specifikacím pro interoperabilitu (TSI), jako je rychlost, výkon trakčních systémů, 
kvalita železničního svršku a trakčního vedení, služby pro zajištění zkoušek nových 
zabezpečovacích a řídicích systémů, adaptabilita splnění dalších požadavků 
zákazníka. Neopominutelným kritériem je rovněž zajištění vysokého stupně 
bezpečnosti železničního provozu, osob i okolního prostředí. V neposlední řadě 
mezi trvalé úkoly se řadí i vytváření obecně příjemného prostředí pro zákazníky, 
spolupracující organizace i zaměstnance. Naplnění těchto záměrů představuje 
prakticky celkovou modernizaci zkušebních okruhů a související infrastruktury ZC. 

Po dílčích investičních akcích na ZC Velim v předchozím období, např. 
obnova železničního svršku na polovině velkého zkušebního okruhu, vybudování 
zařízení umožňující rekuperaci trakční energie nebo zařízení pro automatický 
rozběh a přifázování rotačního měniče 15 kV, 16 2/3 Hz na síť, byl vypracován 
strategický záměr celkové modernizace ZC s využitím dotace z fondu EU. 

2.1 Modernizace napájecí stanice (NS) 

Prvním projektem, který byl již realizován v roce 2099 v rámci II. výzvy 
Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) byla „Modernizace napájecí 
stanice“, podprogramu POTENCIÁL.  Hlavním cílem modernizace bylo celkové 
zvýšení výkonu jednotlivých napájecích systémů, zajištění regulace napětí 
v širokém rozsahu, modernizace a centralizace ovládání technologie všech 
napájecích systémů a výměna základních technologických celků rozvoden 110 kV, 
25 kV a 22 kV. Důležitým požadavkem byla současně minimalizace dopadů 
modernizace na zkušební provoz. Projekt byl proto zpracován jako novostavba 
stejnosměrné měnírny, jejíž součástí je velín i pro ostatní napájecí systémy, která 
je situována na volném prostranství před původní stejnosměrnou měnírnou, která 
zůstala do poslední chvíle v provozu. Vzhledem k požadovaným výkonovým 
parametrům a hloubce regulace jsou nově rozděleny stejnosměrné napěťové 
systémy do dvou a to 3 kV a 1,5 kV současně se 750 V, přičemž jejich regulační 
pásma se překrývají. Dále byly modernizovány přepojovací portály a ovládání 
veškeré technologie NS bylo centralizováno a přemístěno do nového velínu. 
Součástí modernizace je také stavba dvou osvětlovacích věží. V rámci tohoto 
projektu bylo vyvinuto a vyrobeno i nové měřicí zařízení, které umožňuje sledovat 
dynamické chování pantografu při jízdě v kontaktu s trakčním vedením. 

Napájecí stanice umožňuje nezávislé napájení trakčního vedení obou 
zkušebních okruhů i dalších zkušebních sekcí na staničních kolejích ve všech 
běžně užívaných evropských systémech a s požadovanou hloubkovou regulací:   

• Stejnosměrný napájecí systém má při jmenovitém napětí 3 kV trvalý výkon 
10 MW, s možností regulace napětí v rozsahu 1,7 kV - 4,0 kV; při 
jmenovitých napětích 1500 V a 750 V je trvalý výkon 5 MW, regulace je 
možná v rozsahu 0,4 kV - 1,8 kV. Systém umožňuje jízdu vozidel 
s brzděním s rekuperací do troleje, energie je mařena v sekci odporníků o 
výkonu 8 MW. 
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• Střídavý napájecí systém 25 kV / 50 Hz umožňuje dodávat trvalý výkon 10 
MW a možnost regulace v rozsahu 17 kV - 30 kV. 

• Střídavý napájecí systém 15 kV /  16 ⅔ Hz nabízí trvalý výkon 9 MW, 
s možností regulace v rozsahu 2,0 kV- 17,5 kV. 

U obou střídavých systémů je také možná jízda vozidel s rekuperací do 
troleje.  

Při rozsáhlé modernizaci NS došlo k implementaci nového řídicího a 
vizualizačního systému, který je integrujícím prvkem všech nových i stávajících 
technologických uzlů. Veškeré ovládání technologie NS je nově prováděno z 
prostor pro řízení a monitorování prováděných zkoušek, tzv.  velínu situovaného 
spolu s jeho technologickým a  hygienickým zázemím a dále také rozvodnami ve 
druhém nadzemním podlaží nové stejnosměrné měnírny. 

Hlavními úkoly nového řídicího a vizualizačního systému jsou ovládání 
technologie NS, sběr dat z celého systému trakčního napájení, jejich vizualizace a 
archivace vybraných veličin  a provozních stavů. Archivovaná data mohou sloužit 
k servisu zařízení a také mohou být důležitým podkladem dávajícím informaci o 
provozních hodnotách trakční měnírny, jako jsou například odebrané, resp. dodané 
výkony atd. 

 Realizace celé akce modernizace NS probíhala  v období od února do 
listopadu 2009. Harmonogram modernizace byl díky úsilí všech zainteresovaných 
stran dodržen a tak dne 19. října 2009 byla zmodernizovaná NS předána do 
zkušebního provozu. Modernizací získal VUZ ve svém ZC Velim moderní napájecí 
stanici plně vyhovující zkouškám současných i budoucích elektrických drážních 
vozidel. 

2.2   Další etapy modernizace  

 Dalším projektem, kterým VUZ hodlá pokračovat v celkové modernizaci 
ZC Velim v rámci III. výzvy OPPI – Potenciál III je projekt „Rozšíření a rozvoj centra 
výzkumu, vývoje a inovací vývojového a zkušebního centra Velim“. V závislosti 
na finančních zdrojích se jeho realizace předpokládá ve třech etapách:  

1. Rekonstrukce trak čního vedení velkého zkušebního okruhu (VZO),  
předpoklad realizace v letošním roce. Rekonstrukce představuje celkovou 
výměnu trakčních stožárů i trolejového vedení, které umožní přenesení 
vyššího elektrického výkonu k testování současných výkonově silnějších 
železničních hnacích vozidel. Požadovaný výkon je již po ukončení 
modernizace NS plně k dispozici. Trakční vedení musí splňovat 
požadavky, které jsou dány technickými specifikacemi pro interoperabiltu 
(TSI) subsystému „Energie“ pro vysokorychlostní tratě. Nové trakční 
vedení tak umožní na VZO zkoušky vozidel s naklápěcími skříněmi až do 
rychlosti 230 km/hod.  
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2. Dokon čení obnovy železni čního svršku VZO, předpoklad realizace 
v létech 2011-2012.V této etapě se jedná o výměnu stávajícího 
železničního svršku tzv. kolínského oblouku VZO pro dosažení stejných 
parametrů jako na již zrekonstruované části VZO, která byla realizována v 
letech 2005-2006. Významným přínosem uvedených rekonstrukcí bude 
zvýšení maximální rychlosti celého VZO z původní hodnoty 200 km/hod na 
hodnotu 210 km/hod pro klasická vozidla a 230 km/hod pro soupravy s 
naklápěcími skříněmi. Kromě toho budou na celém VZO zajištěny 
parametry odpovídající TSI.  

3. Modernizace sd ělovacího a zabezpe čovacího za řízení ZC Velim, 
předpoklad realizace v létech 2012 – 2013. Primárním cílem projektu je 
zvýšení bezpečnosti železničního provozu a dosažení vyšší operativnosti 
při řízení dopravního procesu na ZC Velim. Důležitým aspektem stavby je 
příprava na instalaci jednotného evropského zabezpečovacího systému 
ERTMS/ETCS (European traffic Management System/European Train 
Control System) tak, aby se tato železniční zkušební trať mohla ucházet o 
referenční trať pro ERTMS. VZO bude vybaven indikátorem plochých kol a 
horkoběžnosti ASDEK. 

2.3   Školicí st ředisko pro interoperabilitu  

Za neméně důležitou součást činnosti VUZ považujeme i školení a to jak 
vlastních zaměstnanců, tak externích zájemců, a to především se zaměřením na 
technické specifikace pro interoperabilitu strukturálních subsystémů a posuzování 
shody výrobků, procesů a systémů. Protože i tato činnost je do značné míry 
svázána s činnostmi zajišťovanými na ZC VUZ Velim, rozhodli jsme upravit část 
haly dynamického zkušebního stavu tak, aby zde vzniklo školicí středisko 
s kapacitou 20 míst, které by mohli využívat i naši zákazníci. 

VUZ proto vypracoval projekt „Zřízení školicího střediska pro železniční 
interoperabilitu na ZC VUZ Velim“, který byl odsouhlasen“ v rámci 1. výzvy 
programu Školicí střediska OPPI. Vybudování střediska se předpokládá během 
letošního roku tak, aby v jeho závěru mohly již být zahájeny semináře a školení  
zahrnující především problematiku aplikace železniční interoperability. Zařízení 
bude sloužit pro školení zákazníků VUZ, a to jak tuzemských., tak i zahraničních. 

3  AKTUALITY AKREDITOVANÉ ZKUŠEBNÍ LABORATO ŘE VUZ 

Akreditovaná zkušební laborato ř č. 1462 nabízí následující: 

• Zkoušky jízdních vlastností: zjištění bezpečnosti proti vykolejení, 
chodových vlastností kolejových vozidel a namáhání jízdní dráhy  

• Trakční a brzdové zkoušky: zjištění trakčních charakteristik hnacích 
kolejových vozidel, měření jízdního odporu, stacionární a jízdní zkoušky 
brzd, zkoušky protismykového zařízení kolejových vozidel  
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• Hygienické zkoušky: měření akustických parametrů (hluku) a vibrací 
působících na člověka  

• Elektrotechnické zkoušky – silnoproud:  zkoušky elektrických a 
napájecích systémů kolejových vozidel, pantografů a rozvodného systému 
elektrifikovaných tratí  

• Elektrotechnické zkoušky – slaboproud:  elektrické zkoušky a zkoušky 
vlivu prostředí pro sdělovací a zabezpečovací zařízení a zkoušky 
elektromagnetické kompatibility (EMC) drážních vozidel  

• Pevnostní a únavové zkoušky kolejových vozidel a jejich komponent na 
Dynamickém zkušebním stavu 

 

Akreditovaná zkušební laborato ř č. 1125 nabízí zkoušky nátěrových 
hmot a systémů. 

V rámci postupného rozvoje a rozšiřování služeb ZC Velim a Zkušební 
laboratoře č. 1462 došlo k některým významným změnám. Především se jedná o 
tyto aktuality: 

3.1   Inovace m ěrného oblouku R 150  

Měrný oblouk o poloměru R 150 m bez převýšení se nachází na koleji 9b 
na ZC VUZ Velim před halou DZS. Byl zřízen v roce 2004 a v roce 2009 byl nově 
zrekonstruován. Slouží pro zjišťování vodicích a kolových sil kolejového vozidla 
v oblouku za kvazistatických podmínek, tzn. při rychlosti jízdy krokem. Měření se 
provádí a vyhodnocuje v souladu s body 4.1.3.3.3 až 4.1.3.3.5 normy EN 14363. 
Naměřených hodnot vodicích sil se využívá při hodnocení bezpečnosti vozidla proti 
vykolejení za kvazistatických podmínek. Vodicí síly společně s minimální kolovou 
silou stanovenou při zkoušce vozidla na mezním zborcení koleje určují jeho míru 
kvazistatické bezpečnosti proti vykolejení. 

Měrný oblouk je cca 99 m dlouhý. Kolej je v oblouku bezstyková a má 
nulové převýšení. Oblouk je bez přechodnic. V přímých navazujících na oba konce 
oblouku je realizováno na délce 8 m postupné rozšíření rozchodu z hodnoty 1435 
mm v přímé na jmenovitou hodnotu 1451 mm v oblouku.  

V měrném oblouku je zřízeno celkem 9 aktivních měřicích řezů. Zbývající 
řezy č. 10 až 14 jsou plánovány a je k nim provedena kabeláž. Z devíti aktivních 
řezů jsou čtyři umístěny na začátku oblouku a pět ve vzdálenosti cca 22 m a větší 
od začátku oblouku. Každý měřicí řez tvoří dvě měřicí místa, a to jedno na vnějším 
kolejnicovém a druhé na vnitřním kolejnicovém pásu oblouku. Obě místa umožňují 
měřit jak vodicí, tak i kolovou sílu. Měření silových účinků ve vodorovně příčném 
a svislém směru je založeno na měření deformací kolejnic prostřednictvím 
tenzometrů. Měřicí místa jsou proti mechanickému poškození chráněna kryty. 
Signály od tenzometrů jednotlivých měřicích míst jsou vedeny kabely uloženými 
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v zemi do měřicího stanoviště k měřicím zesilovačům. Odtud pak pokračují do 
měřicího a vyhodnocovacího zařízení, kde jsou signály po digitalizaci uloženy. 
Následně jsou zpracovány do výstupních veličin, představující silové účinky vozidla 
na kolej v jednotlivých měřicích řezech.  

Stanoviště měrného oblouku R 150 je na obr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1:  Měrný oblouk s měřicím stanovištěm 

3.2   Hluková referen ční kolej a m ěření hluku podle TSI 

Již na začátku roku 2005 VUZ realizoval ve svém ZC ve Velimi kušebním 
Centru ve Velimi 1.5 km nového kolejového svršku koridorového typu s cílem 
použít tento úsek pro hluková měření podle TSI – hluk. V roce 2007 bylo 
realizována další rekonstrukce a nový kolejový svršek byl prodloužen až do km 6.9. 
V roce 2008 na podzim bylo provedeno přebroušení celého rekonstruovaného 
úseku, takže jako referenční hlukový úsek je použitelná celá přední přímá kolej na 
zkušebním okruhu v délce cca 2 km. Tento úsek splňuje podmínky volného pole, je 
ve volném otevřeném prostoru bez odrazivých stěn, či staveb a i povrch mezi tratí 
a předpokládaným umístěním měřicího stanoviště není ani pohltivý, ani odrazivý a 
splňuje podmínky. 

Tento úsek, který má po celé délce homogenní vlastnosti, se využívá 
v rámci TSI – hluk především pro měření vnitřního hluku v kabině strojvedoucího. 
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Pro měření vnějšího hluku jsou v úseku vybrána měřicí stanoviště, které nejlépe 
splňují požadované parametry. V současné době jsou vybrána dvě měřicí 
stanoviště. Jedno na km 0.8 a druhé na km 1.3. 

Klíčovým parametrem hlukové referenční koleje je drsnost povrchu 
kolejnice (Rail roughness). Tento parametr je závislý na druhu a hustotě provozu a 
mění se s časem. Proto je ho nutné průběžně sledovat a v případě, že drsnost 
nesplní požadované parametry učinit potřebná opatření. V krajním případě znovu 
přebrousit povrch kolejnic. Pro dosažení požadované drsnosti byl referenční úsek 
přebroušen. Bylo použito opravné a následně akustické ofsetové broušení 
provedené brousící drezínou od firmy Schweerbau. Po přebroušení bylo nezbytné 
referenční úsek náležitě zajet. Na obrázku č.2  je znázorněn graf drsnosti povrchu 
kolejnice na tomto místě referenčního úseku trati. Měření je z 18. 5. 2009 a bylo 
provedeno firmou MullerBBM. 

 

Obr. 2:  Drsnost povrchu kolejnice na měřicím stanovišti km 0.8 (18.5.2009) 

Stupeň dynamického útlumu tratě v příčném a svislém směru je dalším 
důležitým parametrem, který musí referenční kolej splňovat. Oba tyto parametry 
referenční kolej na ZC Velim splňuje, jak je vidět s následujících obrázků. Stupeň 
dynamického útlumu v příčném  směru je zobrazen na obrázku obr. 3. 
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Obr. 3: Stupeň dynamického útlumu referenčního úseku ZC  v km 0,8 –  příčně 

Referenční hluková kolej instalovaná ve Zkušebním centru VUZ, a.s. ve 
Velimi umožňuje realizovat hlukové zkoušky podle TSI – Hluk beze zbytku, až do 
maximální rychlosti pro TSI – Hluk pro konvenční vozidla, což je 190 km/h. 

Vzhledem k tomu, že maximální povolená rychlost na VZO je 210 km/h, lze 
na hlukovém referenčním úseku provádět hlukové zkoušky i podle TSI HS RST, to 
znamená v určitém omezeném rozsahu i pro vysokorychlostní vozidla. Omezení je 
dané pouze maximální povolenou rychlostí, takže vysokorychlostní vozidla lze 
zkoušet pouze do rychlosti 210 km/h.   

3.3. Dynamický zkušební stav 

 Dynamický zkušební stav (DZS) je součástí Zkušební laboratoře VUZ č. 
1462. Vlastní budova DZS je umístěna v areálu ZC Velim, s kterým je také 
technologicky propojena. Pohled do haly DZS je na obr. 4. 

Díky svému technologickému vybavení je schopno DZS provádět zkoušky 
na přání zákazníků v oboru dynamické pevnosti a životnosti. Provedení 
jednotlivých typů zkoušek je buď uvedeno v normách nebo jde o zadání průběhu 
zkoušky zadavatelem. Nejčastěji se jedná o simulování provozního zatížení. Obory 
zkoušek: 

• Statické, dynamické a únavové zkoušky. Jedná se o simulaci provozních 
stavů jednotlivých součástí nebo celků a zjišťování parametrů, které 
požaduje zákazník, nebo jsou definovány normou. 
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• Měření vlastností prvků tlumení a vypružení. Tyto zkoušky spočívají 
v měření a ověřování charakteristik výše zmíněných prvků. 

• Zkoušky táhlových a narážecích zařízení kolejových prostředků. 

• Funkční zkoušky strojů a zařízení při simulaci extrémních mechanických 
podmínek či zatížení. 

• Frekvenční a dynamické charakteristiky dílů a soustav. 

• Výkonnostní zkoušky nápravových ložisek 

 

 

Obr. 4 – Pohled do haly DZS 

Mezi aktuality lze zařadit následující zkoušky a zařízení:  

Zkušební ložiskový stav 

 Toto unikátní zařízení (obr. 5) pro účely zkoušení výkonnosti nápravových 
ložisek je poháněno hydraulickým motorem (max. výkon 40 kW), které dokáže 
simulovat rychlost až 210 km/h. Radiální síla na zkoušená ložiska je realizována 
pomocí hydraulických válců. Axiální síly jsou do ložisek zaváděny víkem ložiskové 
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komory a jsou realizovány pomocí dvou hydraulických válců o maximální zátěži 63 
kN a maximálním zdvihu 50 mm. Celý systém je řízen řídicím počítačem 
s programem speciálně vytvořeným pro tuto zkoušku v softwarovém prostředí 
LabVIEW. Teploty ložisek a chvění (pitting) se během zkoušky měří na 
požadovaných místech a jsou po určitém časovém intervalu automaticky 
zaznamenávány. Zkoušky dle ČSN 12 082 jsou akreditovány. 

  

Obr. 4  - Zkušební ložiskový stav 

Únavová zkouška železni čního kola  

 Nové zkušební zařízení (obr. 5) umožňuje zkoušky železničních kol podle 
ČSN EN 13262. Zkouška byla akreditována. 

 

Obr. 5 – Statické a únavové zkoušky disku železni čního kola       
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 Statické, dynamické a únavové zkoušky železni čních pražc ů 

 Akreditované zkoušky železničních pražců podle ČSN EN 13230-1,2,3,4,5 
– obr. 6 

 

 

Obr. 6 – Statické, dynamické a únavové zkoušky pražců 

Zkoušky upevn ění kolejnic 

 Akreditované zkoušky podle ČSN EN 13146-1,4,5,7, ČSN EN 13481-2+A1 

Přehled n ěkterých neakreditovaných zkoušek  

• Zkoušky pevnosti svarů kolejnic 

• Zkoušky dilatačního zařízení KDZ 

• Zkoušky mostních lan a tyčí 

 

DZS je přístrojově vybaven a kapacitně zajištěn, připravuje zkoušky nejen 
pro železniční průmysl, ale také hodlá zvýšit rozmanitost typů zkoušek podle 
požadavků zákazníků z širokého spektra průmyslové výroby, jako jsou např. 
zkoušky rázy a vibracemi dle  EN 61373. Používané zkušební zařízení dovoluje 
přizpůsobit se někdy i nadstandardním požadavkům typů zkoušek. 
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4  POZICE VUZ JAKO AUTORIZOVANÉ A NOTIFIKOVANÉ OSOB Y 

Dle Zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zahrnuje 
státní zkušebnictví soubor činností k zabezpečení shody stanovených výrobků 
s technickými požadavky stanovenými nařízeními vlády („posouzení shody“). 

Autorizaci (pověření) k těmto činnostem uděluje Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) svým rozhodnutím. VUZ byla 
udělena autorizace Rozhodnutím č.6/2006 z 27.2.2006. Dále byla rozšířena 
a upřesněna Rozhodnutím č. 15/2009 ze 6.11.2009. Toto rozšíření, resp. 
upřesnění mj. představuje přesné vymezení rozsahu způsobilosti autorizované 
osoby ve vztahu k definovaným TSI 

VUZ je dosud autorizován pro posuzování shody všech strukturálních 
subsystémů transevropského železničního systému včetně příslušných 
prvků interoperability (IO), a to v následujícím rozsahu technických specifikací 
pro interoperabilitu (TSI), které jsou vydávány formou rozhodnutí Evropské komise 
(RK): 

• subsystém Infrastruktura 

▫ RK 2008/217/ES (INS - infrastruktura transevropského vysokorychlostního 
železničního systému) 

▫ RK 2008/163/ES (SRT - bezpečnost v železničních tunelech v 
transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému) 

▫ RK 2008/164/ES (PRM - interoperabilita týkající se osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a 
vysokorychlostním železničním systému) 

• subsystém Energie 

▫ RK 2008/284/ES (ENE - energie transevropského vysokorychlostního 
železničního systému)  

▫ RK 2008/163/ES (SRT - bezpečnost v železničních tunelech v 
transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému) 

• subsystém Kolejová vozidla  

▫ RK 2006/66/ES (NOI - kolejová vozidla - hluk - transevropského 
konvenčního železničního systému) 

▫ RK 2006/861/ES ve znění RK 2009/107/ES (WAG - kolejová vozidla - 
nákladní vozy - transevropského konvenčního železničního systému) 
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▫ RK 2008/232/ES (RST - kolejová vozidla transevropského 
vysokorychlostního železničního systému) 

▫ RK 2008/163/ES (SRT - bezpečnost v železničních tunelech v 
transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému) 

▫ RK 2008/164/ES (PRM - interoperabilita týkající se osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a 
vysokorychlostním železničním systému) 

• subsystém Řízení a zabezpečení  

▫ RK 2002/731/ES (CCS - řízení a zabezpečení transevropského 
vysokorychlostního železničního systému) 

▫ RK 2006/679/ES ve znění RK 2006/860/ES, RK 2007/153/ES a RK 
2008/386/ES (CCS - řízení a zabezpečení transevropského konvenčního 
železničního systému) 

▫ RK 2006/860/ES ve znění RK 2007/153/ES a RK 2008/386/ES (CCS -
 řízení a zabezpečení transevropského vysokorychlostního železničního 
systému) 

▫ RK 2008/163/ES (SRT - bezpečnost v železničních tunelech v 
transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému) 

 Uvedený rozsah autorizace VUZ byl p ředepsaným zp ůsobem 
notifikován a již nyní vyhovuje požadavk ům na nové uspo řádání evropské 
databáze NANDO se 4 závaznými úrovn ěmi (sm ěrnice, postup, výrobek a 
TSI). 

 Nová Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES, 
o interoperabilitě železničního systému ve Společenství, která od 19. 7. 2010 
nahradí předchozí směrnice o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního 
a konvenčního železničního systému, si vyžádá k tomuto datu provedení 
renotifikace . Po uvedení nové verze NANDO do provozu již VUZ zahájil jednání 
s ÚNMZ o způsobu provedení této zásadní změny. Po vydání příslušného nařízení 
vlády se bude VUZ tímto nařízením řídit tak, aby byl zachován plynulý výkon 
činnosti notifikované osoby. 

 Jedním z předpokladů pro rozšíření autorizace je akreditace v příslušném 
rozsahu posuzování shody. Po úspěšném výsledku akreditace vydává český 
národní akreditační orgán ČIA osvědčení o tom, že právnická osoba je způsobilá 
provádět certifikační činnost. VUZ je držitelem Osvědčení o akreditaci k certifikaci 
výrobků č. 17/2009 ze 6.1.2009. 
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 S ohledem na RK 2009/561/ES a RK 2010/79/ES, kterými se mění TSI 
subsystému Řízení a zabezpečení (CCS) podal VUZ jako akreditovaná osoba 
u ČIA žádost o rozšíření akreditace o tato RK. 

RK 2009/561/ES se týká konvenčního EŽS a mění některá ustanovení 
pro provádění TSI CCS - je účinné od 1.9.2009. 

RK 2010/79/ES se týká konven čního i vysokorychlostního EŽS a m ění 
seznam povinných a informativních specifikací v TSI  CCS, příloze A.  

S ohledem na souběžné činnosti VUZ, které se netýkají posuzování shody 
v rámci státního zkušebnictví, doplnil VUZ svou žádost o rozšíření akreditace 
i o další technické požadavky z oblasti EŽS, subsystému Infrastruktura. 
Po úspěšném rozšíření akreditace bude VUZ připraven vydávat certifikačním 
orgánem VUZ příslušné certifikáty. 

5 ZÁVĚR 

 VUZ bude trvale usilovat o další zdokonalování svých služeb v oblasti 
zkušebnictví a posuzování, včetně rozvoje technického stavu a technologie 
na svém Zkušebním centru ve Velimi i v působnosti akreditované laboratoře.  
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