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ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 
1
 

 

Změna Předpis 

Číslo změny 
Účinnost od Opravil Dne Podpis 

Č.j. 

Oprava č. 1 1.1. 2010 

1.2. 2010 

Hudos Fr. 

Hudos Fr. 

10.1.2010 

15.2.2010 

 

Oprava č. 2 

Oprava č. 3 1.2.2012 Hudos Fr.  23.1.2012  

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

                                                 
1
 Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených  změn a 

provedení záznamu na této stránce. 
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ROZSAH ZNALOSTÍ 
 

Organizační složka 

 
Funkce Znalost 

Provozovatel dráhy 

 

Vedoucí střediska, 

stavbyvedoucí vrchní 

mistr tratě – traťmistr *)1 

Kap. I,II – úplná 

Kap. III, IV, V - informativní 

Pracovník pro údržbu a 

opravy sdělovacích a 

zabezpečovacích zařízení 

Úplná 

Školící zaměstnanec Úplná 

Ostatní zaměstnanci 

provozovatele dráhy a 

drážní dopravy 

Určí ředitel provozovatele dráhy *)2 

 
 

*) Poznámka 

1) Zaměstnancům, jejichž funkce je označena hvězdičkou, je výtisk předpisu přidělen do osobního 

    užívání  

2) Dle služebního předpisu ŽD P2/2 
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ROZDĚLOVNÍK 
 

 

Držitel  verze počet kusů 

1. Archiv tištěná a elektronická  1 + 1 

2. Drážní úřad tištěná a elektronická 1 + 1 

3. Přednosta stanice tištěná a elektronická  2 + 1 

4. Výpravčí tištěná 1 

5. Pracovník údržby zab.zař. elektronická 1 

6. Údržba trati tištěná 1 

7. Řidič SHV tištěná 1 

8. Školící pracovník elektronická 1 

9. Dopravci  elektronická 1 
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KAPITOLA I – Úvodní ustanovení. 
 

 
 

1. Předpis ŽD S4  - provoz, obsluha a údržba sdělovacího zařízení, zabezpečovacího  

zařízení a zařízení PZS na trati „Železnice Desná“ je závazný pro všechny pracovníky, kteří 

se jakýmkoliv způsobem podílejí na organizování, řízení nebo provozování drážní dopravy, 

provozování dráhy a při jejich činnosti dochází k ovlivňování drážní dopravy. 
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KAPITOLA II – Popis jednotlivých druhů používaných zařízení. 
 

2.  Telefonní přístroje MB - používají se k vytvoření přímého spojení telefonního  

spojení mezi dvěma dopravnami nebo mezi stavědlem a výpravčím žst nebo na spojení MB 

mezi vjezdovým návěstidlem a výpravčím. Mikrofonní obvod je napájen z místní baterie 

(suchý článek s napětím 1,5V), volání protějšího účastníka se provádí pomocí otáčením kliky 

induktoru (možno přímo vytvářet příslušné volací značky). Přicházející volání vyhodnocuje 

zvonek v telefonním přístroji. 

 

3. Telefonní přístroj AUT - telefonní přístroj je napájený přes přípojné vedení z 

telefonní ústředny. Volba volaného účastníka se provádí pomocí číselnice postupnou volbou 

jednotlivých čísel telefonního účastníka. Příchozí volání vyhodnocuje zvonek uvnitř 

telefonního přístroje. 

 

4. Telefonní zapojovač – používá se na pracovišti výpravčího a umožňuje ukončení 

určitého počtu telefonních linek soustředit na jednom pracovišti. Umožňuje aktivní spojení na 

všech zapojených spojeních, neumožňuje však spojení různých spojů mezi sebou. V provozu 

na pracovišti výpravčího je elektronický zapojovač pro 10 linek s náhradním napájením 

celého zařízení. 

Elektronický zapojovač MIKRO – NZ – 10 je použitý u výpravčího v žst. Petrov n/D a tento 

zapojovač umožňuje nahrávání všech telefonních hovorů, které jsou vedeny na tomto 

zapojovači. Tato funkce je na „Železnici Desná“ aktivována a hovory ze zapojovače jsou 

zaznamenávány na PC, který se také používá pro sledování kamer. 

 

5. Náhradní zapojovač – používá se pro nouzový provoz při poruše elektronického 

zapojovače. Jako náhradní zapojovač je použit panel se svírkovým páskem pro 10 linek, 

doplněný telefonním přístrojem MB. Je zapojený tak, že při zasunutí kolíku do svírky se 

automaticky odpojí příslušná linka linka v elektronickém zapojovači a telefonní spojení končí 

na připojeném telefonním přístroji MB. 

 

6. Automatická telefonní ústředna – jedná se o elektronické zařízení, které umožňuje 

automatické spojení mezi dvěma telefonními účastníky vlastní telefonní ústředny přímou 

volbou účastníka nebo přímé telefonní spojení účastníka telefonní ústředny ŽD a mezi 

účastníkem telefonní sítě ČD nebo veřejné telefonní sítě. Příchozí volání z telefonní sítě ČD 

nebo z veřejné telefonní sítě přijde na spojovatelský telefonní přístroj u výpravčího žst., který 

provede přepojení příchozího volání na určeného telefonního účastníka telefonní sítě na ŽD. 

Telefonní ústředna umožňuje mimo připojení telefonních přístrojů AUT také připojení 

zařízení FAXu nebo i zapojovače výpravčího. 

 

7. Hodinové zařízení – je použitý systém tzv. “Jednotný čas“, který se skládá z hlavních 

elektronických hodin typu EH 71 nebo EH 72, které obsahují vestavěný akumulátor pro 

zálohovaný chod hodin při výpadku sítě a pro dosažení absolutní přesnosti chodu hodin jsou 

vybaveny přijímačem radiosignálu DCF. Toto zapojení hodin zajišťuje automatický přechod 

letní a zimní čas a automatické nastavení správného času. Dále je systém jednotného času 

tvořen podružnými hodinami, které jsou paralelně zapojeny na hodinové lince, která je přímo 

zapojena do hlavních hodin. 
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8. Rozhlasové zařízení – jedná se o rozhlasovou ústřednu RRU-0-0 s výkonovým 

zesilovačem RRU-VZ-100 a obsluhovacím pultem rozhlasové ústředny RRU-OP-GD a 

z reproduktorů. Toto zařízení umožňuje ozvučení železniční stanice včetně přilehlých 

prostorů. Zařízení je napájeno ze sítě 230V. V provozu nevyžaduje údržbu, opravy a servis 

zařízení zabezpečuje výrobce. 

Rozhlasové hlášení provádí obsluhující pracovník přímo přes mikrofon pomocí ovládacího 

pultu rozhlasového zařízení. 

 

9. Univerzální hlásič zpráv UH – 02 – používá se pro ozvučení menších prostor 

čekáren a nástupišť stanic a zastávek nebo neobsazených stanic v systémech dálkového řízení 

a ovládání.  

Univerzální hlásič umožňuje přehrávání předem připravených hlášení uložených v paměti 

hlásiče. Jednotlivá hlášení se inicializují výstupy telemechanizačního přenosového systému, 

který je ovládán počítačovým systémem. Zařízení je modulární konstrukce, což umožňuje 

v případě poruchy výměnu jednotlivých dílů zařízení. 

                                                                                      

10.  Venkovní telefonní objekt – je to v podstatě telefonní přístroj MB, který je 

konstrukčně upraven pro montáž do plechové uzamykatelné skříňky, umožňující montáž buď 

na skříň, nebo na betonový sloupek. V základním stavu (při uzamčené skříni je telefonní 

přístroj odpojený od příslušné telefonní linky). Odemčením a otevřením skříňky se telefonní 

přístroj automaticky připojí na telefonní linku a dále je obsluha stejná jako u telefonního 

přístroje MB. Tlačítkem na levé straně přístroje je možné zařízení přepojit i na druhou 

telefonní linku, protože konstrukčně venkovní telefonní objekt umožňuje připojení na dvě 

nezávislé telefonní linky. Je namontován na všech releových domcích zařízení PZS nebo jako 

samostatný na sloupku u vjezdového návěstidla. 

 

11. Hlasitý telefon TO 01 – je určený k operativní a rychlé komunikaci mezi pracovníky 

v náročném venkovním prostředí a příslušným operátorem. Umožňuje komunikaci na dvou 

linkách a v plném rozsahu nahrazuje stávající venkovní telefonní objekty. Je plně 

kompatibilní se všemi zařízeními systému MB. 

Jednoduchá obsluha se provádí pomocí klíče FAB. Hlasitá hovorová obsluha s automatickým 

přepínáním mikrofon-reproduktor. Robustní konstrukce odolává povětrnostním vlivům, bez 

pohyblivých konstrukčních prvků. 

Hlasitý telefon TO 01 se na „Železnici Desná“ používá ve dvojím provedení. Varianta  

TO 01E  je koncipiována jako samostatně stojící telefonní sloupek, varianta TO 01N je 

konstrukčně přizpůsobena k připevnění na stěnu releového domku. Hlasitý telefon je 

napájen z centrálního zdroje stejnosměrného napětí po kabelovém vedení. 

Na “Železnici Desná“ je u PZS v km 19,649 použitý telefonní objekt TO 01N a u zařízení 

PZZ-RE v km 11,570 jsou použity oba typy telefonního objektu TO 01.    

 

12. Přenosový systém TEDIS – je určen pro přenos informací mezi diagnostikovanou 

technologií zabezpečovacího zařízení nebo přejezdového zabezpečovacího zařízení a 

vyhodnocovacím pracovištěm. 

Mezi jeho základní funkce patří: 

- snímání informace na vstupu, její příp. předzpracování v procesní stanici (filtrace, 

porovnání s mezními hodnotami apod.)        

- přenos informace mezi jednotlivými stanicemi 

- přenos informace do vyhodnocovacího pracoviště 

Pro zajištění kvalitního datového spojení jednotlivých stanic je vyžadován pevný 

telekomunikační okruh s šířkou pásma 0,3 – 3,2 kHz. 
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Systém je tvořen procesními stanicemi, které jsou uspořádány podle rozložení ovládaného 

zabezpečovacího zařízení a obslužného (vyhodnocovacího) pracoviště. 

 

13. REMOTE 98 – konstrukčně je velmi podobný diagnostickému systému REMOTE 96, 

je však rozšířen o zpracování bezpečnostně relevantních (fail-safe) funkcí. 

Systém REMOTE 98 se v úrovni obsluhy B-dispečer řídí platným předpisem ZTP JOP, který 

obsahuje podrobný popis vzhledu a chování systému. 

 

14. Zdroj nepřerušitelného napájení UPS – zabraňuje, aby náhlé výpadky napětí, 

trvalejší nižší úroveň napájecího napětí, krátkodobé napěťové poklesy a rázy ohrozily 

počítače zařízení JOP. Zařízení UPS rovněž filtruje mírné kolísání síťového napětí a izoluje 

pracoviště JOP od závažnějších poruch interním odpojením od přívodu elektrické energie, 

přičemž dodává proud ze svých baterií tak dlouho, dokud se síťové napětí nevrátí na 

bezpečnou úroveň. Doba provozu je cca 6-8 hodin, po této době je třeba nahradit 

elektrocentrálou. 

 

15. Napájecí baterie – pro napájení sdělovacího zařízení
*1

 se používají olověné baterie 

těsného provedení, které v provozu nevyžadují žádnou zvláštní péči a údržbu, je nutné pouze 

hlídat, aby nastavené dobíjecí napětí nepřekročilo hodnoty, stanovené výrobcem baterie. 

Pro napájení přejezdových zařízení
*2

 se používají baterie typu NIFE (niklkadmiové) baterie, 

které je nutné pravidelně kontrolovat (napětí baterie, napětí jednotlivých článků, hustota a 

kvalita elektrolytu baterie, izolační stav baterie, čistota baterie apod.) 

Napájení každého zařízení z baterie při výpadku elektrického proudu je zajištěna minimálně 

na dobu 5 až 8 hodin, po této době je nutné zajistit náhradní napájení zařízení. 
*1

 – zabezpečovacího zařízení a přejezdových zařízení PZZ-RE 
*2

 – typu PZS AŽD 71 

   

16. Dobíječe baterií – pro nabíjení baterií sdělovacího zařízení, zabezpečovacího zařízení 

a zařízení PZS jsou používány různé typy nabíječů nebo dobíječů, avšak všechny musí 

splňovat základní podmínku – baterie musí být vždy dobitá na plnou provozní kapacitu a při 

nabíjení baterie nesmí být překročeny hodnoty napětí na baterii, stanovené výrobcem baterie. 

 

17. Kamerový systém – je tvořen dvěma kamerami MOBOTIX M22 v žst. Velé Losiny a 

kamerou MOBOTIX M12 a kamerou MOBOTIX M22 v žst. Kouty nad Desnou. Nasnímaný 

obraz z kamer je přes modem a linku ADSL přenášen přes INTERNET na PC do žst Petrov 

nad Desnou. Celý systém je napájen z elektrické sítě příslušné stanice a je plně automatický. 

Kamerový systém v provozu vyžaduje pouze občasné vyčištění objektivu kamery. 

 

18. Dispečerské pracoviště FXB 20 – toto dispečerské pracoviště zajišťuje hlasovou 

komunikaci, datové přenosy v síti GSM a přenos krátkých textových zpráv. Dispečerské 

pracoviště se skládá: - sestava PC 

          - hovorová souprava FXB 20 

Hovorová soustava obsahuje soupravu GSM modulu, reproduktor, mikrofon a mikrotelefon. 

Zařízení umožňuje záznam hlasové komunikace mezi řídícím pracovištěm a ostatními 

uživateli. 

 

19. - na doplňky. 
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20. Výměnový zámek – kontroluje polohu jazyka výměny přilehlého k opornici. Tvarem 

závěrného háku zámku a jeho seřízením je znemožněno uzamčení závěrného háku ve svislé 

poloze a vyjmutí výsledného klíče ze zámku, nepřiléhá-li jazyk výměny předepsaným 

způsobem k opornici, případně je-li výhybka v nesprávné poloze. 

Výměnové zámky mohou být jednoduché nebo kontrolní. 

Jednoduchý zámek má jedno zámkové ústrojí, jehož uzamčením lze klíč ze zámku vyjmout.                                                                                                                                                          
Kontrolní zámek má dvojité zámkové ústrojí na sobě vzájemně závislé tak, že  je možno 

uzamknout kontrolní zámek a vyjmout z něho klíč jen tehdy, byl-li v zámku dříve uzamčen 

klíč od zámku závislého zařízení. 

Z kontrolního zámku lze vždy vyjmout pouze jeden klíč. 

 

21. Odtlačný zámek – kontroluje polohu odlehlého jazyka výměny. Tvarem závěrného 

háku zámku a jeho seřízením je znemožněno uzamčení háku ve svislé poloze a vyjmutí 

výsledného klíče ze zámku, neodléhá-li jazyk výměny předepsaným způsobem od opornice. 

Výměnový a odtlačný zámek je zařízení nerozříznutelné. Při rozříznutí výměny se závěrný 

hák zámku ulomí, byl-li ve svislé poloze. Zámkové ústrojí zámku zůstane nepoškozené. 

Výměnový zámek nebo odtlačný zámek je opatřen ochrannou skříňkou, která chrání zámek 

před znečištěním a povětrnostními vlivy. Po obsluze zámku musí být ochranná skříňka vždy 

uzavřena. 

 

22. Přenosný výměnový zámek – zajišťuje přiléhání jazyka výměny v potřebné poloze 

při rozříznutí výměny, při poruchách nebo při krytí nesjízdných míst v dopravně. 

Sestává z háku, svěrky, oválné matice, pojistné matice a visacího zámku na uzamčení zámku. 

Připevňuje se do druhého případně do třetího pražcového pole výhybky. Ve stanici 

s elektromotorickými přestavníky musí být tolik přenosných zámků, aby bylo možno zajistit 

vlakovou cestu proti hrotu pojížděných a odvratných výhybek. 

V žst.Petrov n/D. musí být dva přenosné zámky, v ostatních dopravnách stačí jeden přenosný 

zámek. 

Výhybka zajištěná přenosným výměnovým zámkem musí být při jízdách vlaků střežena 

z místa, odkud má na ni pracovník dohled a může zabránit neoprávněné manipulaci se 

zámkem. 

 

23. Klíče pro výměnové zámky – všechny klíče k mechanickým, elektromagnetickým a 

výkolejkovým zámkům musí být opatřeny štítky předepsaných rozměrů a tvarů 

s předepsaným označením, připevněným ke klíčům nerozebíratelnými spoji. 

Pro každou závislost v jedné dopravně musí být použito klíče s jiným ozubením (typ ozubení 

1 – 96 je vyznačen na hlavě klíče). V jedné dopravně nesmí být dva klíče stejného ozubení. 

Klíč jednoduchého zámku je opatřen štítkem s číslem výhybky. Štítek výsledného klíče 

kontrolního zámku má číslo obou výhybek vyjádřený zlomkem, kde v čitateli je výhybka 

opatřená kontrolním zámkem a ve jmenovateli závislá výhybka, opatřená jednoduchým 

zámkem. Štítek odtlačného zámku se označuje písmenem „t“. 

Pro každý zámek je zřízen náhradní klíč, na zadní straně štítku označený velkým písmenem 

„N“. Náhradní klíče jsou v každé dopravně zapečetěny a jsou uloženy v uzamykatelné 

skříňce. 

Na trati „Železnice Desná „ jsou používány tyto tvary štítků na klíče: 

- čtvereček – výhybka uzamčena do přímého směru 

- trojúhelník – výhybka uzamčena do vedlejšího směru 

- kolečko – výkolejka uzamčena v poloze na kolejnici 

- obdélník – výsledný klíč z ústředního zámku 

- kolečko ze žlutého kovu – klíč od uzamykatelného ústrojí samovratného přestavníku 
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- kolečko – klíč na soupravě hlavních klíčů na tratích se zjednodušenou dopravou podle 

předpisu pro organizování zjednodušené drážní dopravy na TÚ Petrov n/D - Kouty 

n/D a Petrov n/D – Sobotín. 

 

24. Elektromagnetický zámek – umožňuje přeměnu mechanických klíčových závislostí 

na elektrické závislosti a naopak. V elektromagnetickém zámku je držen klíč od dalšího 

závislého zabezpečovacího zařízení. Je-li povoleno odemčení klíče, rozsvítí se na 

elektromagnetickém zámku bílé indikační světlo a po stlačení tlačítka elektromagnetického 

zámku lze klíč ze zámku vyjmout a indikace zhasne. Pro zřízení závislosti výhybek jsou 

elektromagnetické zámky konstruovány tak, že umožňují uzamčení klíče od výměnových 

zámků v základní nebo opačné poloze v jediném elektromagnetickém zámku. 

Elektromagnetický zámek může být umístěn v indikační desce nebo v kolejišti (zámky 

vnějšího nebo vnitřního provedení). 

Elektromagnetický zámek se používá pro vytvoření trvalé závislosti v zabezpečovacím 

zařízení pro ručně přestavované výhybky nebo pro závislosti na přejezdovém zařízení. 

 

25. Ústřední zámek – bývá umístěn na stěně v místnosti dopravny a je sestaven z jedné 

nebo několika řad dílčích zámků a z jednoho nebo několika výsledných zámků. Závislosti 

mezi dílčími a výslednými zámky vykonávají pravítka. 

U klíčového otvoru každého dílčího zámku je štítek stejného tvaru a označení jako štítek 

zasouvaného klíče výhybky nebo výkolejky. U otvoru výsledného zámku je obdélníkový 

štítek s vyznačením dosažené závislosti. Štítek výsledného klíče je stejného tvaru a označení. 

 

26. Výkolejky – tvoří přímou boční ochranu tím, že způsobí vykolejení vozidla, které by 

se pohybovalo do prostoru výkolejkou chráněného. Výkolejky jsou pravostranné a 

levostranné podle toho, na kterou stranu má vozidlo vykolejit. Výkolejky jsou v určených 

případech opatřeny návěstním tělesem. 

Výkolejka sestává ze svodového klínu s obrubníkem pro vykolejení kola vozidla a 

z podstavce přišroubovaného ke stojině kolejnice nebo k pražcům. Má-li se ručně 

obsluhovaná výkolejka sklopit, je potřeba nejdříve odemknout zámek výkolejky. 

Z hlediska provedení se používá výkolejka s kontrolním zámkem – uzamykatelná v poloze 

svodového klínu na kolejnici s dvojitým zámkovým ústrojím kontrolního zámku. 

 

27. Elektromotorický přestavník – je určen k přestavování jazyků výměn. 

Elektromotorický přestavník umožňuje pojíždět výhybku proti hrotu rychlostí 80 km/h. 

Elektromotorický přestavník s kontrolou hrotnic umožňuje jízdu vlaku přímým směrem proti 

hrotu rychlost až 120 km/hod. Konstrukce přestavníku umožňuje rozříznutí výměny bez jeho 

poškození. 

Každé rozříznutí výměny je indikováno. 

Při poruše elektrické části elektromotorického přestavníku je možné výhybku přestavovat 

ručně klikou. Klika pro ruční přestavování musí být opatřena pořadovým číslem a zajištěna 

plombou na šňůrce tak, aby při použití kliky došlo k porušení plomby na šňůrce. Kliky jsou 

uloženy ve zvláštní uzamykatelné skříňce v dopravní kanceláři. Ve stanici s maximálně 5ti 

elektromotorickými přestavníky musí být k dispozici 2 kliky pro ruční přestavování. 

Elektromotorické přestavníky mohou být sdruženy do dvojic, ovládaných jedním společným 

prvkem se samostatnou indikací. Přestavníky ve dvojicích mají zpravidla postupný chod. 
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28. Samovratný přestavník  SP03 – je zařízení, které umožňuje po nedestruktivním 

rozřezu výhybky kolejovým vozidlem její samočinný návrat do základní (přednostní) polohy 

a elektrickou indikaci dosažení této polohy. Samovratný přestavník je zkonstruován pro 

použití na jednoduchých výhybkách s hákovým závěrem na svršku A, T a S49. Samovratný 

přestavník je opatřen uzamykacím ústrojím, které umožňuje dvojí režim výhybky: 

- samovratný režim 

- místní (ruční) obsluha výhybky 

Souhlas pro jízdu přes výhybku vybavenou samovratným přestavníkem proti hrotu se sděluje 

kolejovému vozidlu návěstí „ Jízda zajištěna“ na speciálním návěstidle se zábleskovým 

světlem situovaným bezprostředně před hroty výhybky. 

 

29. Světelná návěstidla – sestávají z návěstních svítilen s barevnou optikou, stínítek a 

svítilnových desek. Světelná návěstidla jsou stožárová. V provozu jsou světelná návěstidla vz. 

AŽD. Podle konstrukce návěstidel se také používají do svítilen příslušné žárovky. U 

návěstidel vzoru AŽD jsou to žárovky 12V/20W. Přední strana stožáru návěstidla je natřena 

barevným nátěrem podle způsobu použití příslušného návěstidla a označovacím štítkem 

příslušného návěstidla. 

 

30. Zábleskové návěstidlo – používá se pro výhybky se samovratným přestavníkem a  

slouží pro předání návěsti „ Jízda zajištěna „ strojvedoucímu přijíždějícímu k výhybce proti 

hrotu se samovratným přestavníkem. 

Dopravní předpisy určují postup jízdy vlaku přes výhybku proti hrotu, pokud zábleskové 

světlo nesvítí (není dávána návěst „Jízda zajištěna“). 

 

31. Přejezdník – je železniční návěstidlo, kterým je vlakový personál informován o stavu 

železničního přejezdu. Tvoří jej návěstní štít, na kterém je umístěna imitace dvou žlutých 

světel vedle sebe a jedno bílé světlo uprostřed umístěné nad nimi. Svítilna bílého světla je 

osazena žárovkou 12V/20W s jedním vláknem. Napětí na objímce žárovky musí být 

v rozsahu 9,6V – 10,8V ve vztahu k napájecímu napětí. 

 

32. Izolovaná kolejnice – je izolovaný úsek v jednom kolejnicovém pásu. Izolovaný styk 

je mechanické spojení dvou konců kolejnic tvořené izolačním materiálem. 

Kolejový obvod je elektrický obvod tvořený výstrojí kolejového obvodu a vedený 

kolejnicovými pásy, sloužící ke zjišťování volnosti a obsazenosti úseku kolejiště nebo tratě. 

 

33. Staniční zabezpečovací zařízení typu TEST – je to systém zabezpečovacího zařízení 

určený pro železniční stanici s jednoduchým kolejištěm a nízkým rozsahem provozní práce. 

Obsluhuje se pomocí obsluhovacího pracoviště JOP. Zařízení TEST 11 umožňuje pouze 

stavění vlakových cest, stavění posunových cest není možné. Na vjezdových návěstidlech 

jsou zřízeny přivolávací návěsti, které lze obsluhovat z JOP prostřednictvím nouzových cest, 

nebo z pultu nouzové obsluhy. Na odjezdových návěstidlech nejsou přivolávací návěsti 

zřízeny. Výhybky jsou přestavovány elektromotorickými přestavníky, nebo jsou přestavovány 

ručně a uzamykány mechanickými zámky a závislosti jsou zprostředkovány pomocí 

elektromagnetických zámků. Pro kontrolu průjezdu vlaku a volnosti jízdní cesty jsou zřízeny 

izolované kolejnice.  Pro zjišťování volnosti vlakové cesty jsou před dopravní kanceláří 

elektromagnetické zámky pro potvrzení volnosti vlakové cesty. Jediný klíč k těmto zámkům 

je zasunut ve skříňce nouzové obsluhy přímo u výpravčího. 
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34. Přejezdové zařízení typu AŽD 71 bez závor nebo se závorami nebo přejezdové 

zařízení typu AŽD PZZ-RE se závorami – jedná se o světelné přejezdové 

zabezpečovací zařízení, které je určeno k zabezpečení železničních přejezdů. 

Přejezdové zabezpečovací zařízení při dodržení podmínek pro jeho provoz stanovených 

normami, předpisy, vzorovými listy, případně technickými nebo provozními opatřeními musí 

splňovat tyto základní podmínky: 

- musí dávat uživatelům pozemní komunikace zřetelnou a jednoznačnou výstrahu, že 

se k přejezdu blíží železniční vozidlo     

- musí zaručovat, že výstraha začne před příjezdem železničního vozidla tak včas, aby 

nejdelší a nejpomalejší silniční vozidlo, které je při začátku výstrahy na přejezdu nebo 

těsně před ním, že již nemůže zastavit, mohlo přejezd opustit 

- má zaručovat, že výstraha skončí, až železniční vozidlo uvolní přejezd, případně 

kolejový obvod 

- musí zaručovat, že provoz na pozemní komunikaci bude omezován jen na dobu 

nezbytně nutnou k zajištění bezpečnosti na přejezdu 

Není-li u světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení využívána pozitivní signalizace, 

musí být svítilny bílého světla na výstražnících zaslepeny nebo demontovány. 

Hlavní části PZS tvoří tyto části: 

- releový domek 

- kolejové obvody doplněné anulačním souborem 

- výstražníky 

- elektrická přípojka s izolačním transformátorem 

- kabelový rozvod 

- akumulátorová baterie s dobíječi 

- diagnostické a přenosové zařízení TEDIS 

U přejezdového zařízení PZS se závorami přistupuje k výše uvedeným dílům zařízení ještě 

stojan s pohonem závory + vlastní závora. 

 

35. Elektrický ohřev výměn EOV-TRAKCE – slouží k odstranění námrazy nebo sněhu 

z výhybek. Je tvořen univerzálními topnými tyčemi Elektrolux DBAG, které jsou připevněny 

k patě kolejnice nebo jsou umístěny v mezipražcovém prostoru, kde jsou táhla od výhybky 

Konstrukce zařízení je modulární kontrukce a jeho hlavní napájecí část je umístěna 

v transformátorové skříni REOV. Do celého systému jsou začleněna následující čidla: 

- srážkové čidlo 

- digitální teploměr venkovního vzduch 

- digitální teploměr referenčních kolejnic 

- závějová čidla 

V normálním stavu zařízení EOV pracuje plně automaticky v autonomním provozu podle 

místních podmínek počasí s možností ručního ovládání přímo z transformátorové skříně. 

Zařízení EOV v žst. Petrov nad Desnou a v žst. Velké Losiny je napájeno z rozvodné skříně 

v příslušné stanici, zařízení EOV v  žst. Kouty nad Desnou má zřízenou samostatnou 

elektrickou přípojku s vlastním měřením přímo z trafostanice u čističky odpadních vod v žst. 

Kouty nad Desnou. Všechna zařízení EOV pracují bez náhradního napájení elektrické 

energie. 

V žst. Petrov nad Desnou je zřízen samostatný PC pro kontrolu činnosti s možností ručního 

ovládání zařízení EOV vc žst. Petrov nad Desnou. Do tohoto PC je pomocí modemů a traťové 

datové linky zapojeno zařízení EOV v žst. Kouty nad Desnou a v žst. Velké Losiny. 

Instalovaný ovládací systém FARCOM na tomto PC umožňuje kontrolu a případné ruční 

řízení kteréhokoliv zařízení EOV na trati ,,Železnice Desná“ (viz místní návod na ovládání 

systému FARCOM v žst. Petrov nad Desnou. 
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36.  Systém dálkového ovládání EOV – FARCOM – tento systém umožňuje řízení, 

dálkové ovládání a monitorování elektrických zařízení v železniční stanici pomocí 

připojeného PC s možností připojení i na internetu a tím umožňuje sledování provozu těchto 

zařízení přímo na pracovištích dispečera nebo určeného pracovníka. 

 

37.  Počítač náprav AZF – slouží k bezpečnému zjišťování volnosti a obsazení 

kolejových úseků. Každý úsek je ohraničen příslušným počtem počítacích bodů (PB), které 

jsou tvořeny kolovými senzory RSR 180 nebo RSR 122, příslušným typem upevnění a 

kabelovým propojením a vyhodnocovací jednotku ASB, která je umístěna v montážní skříni 

v releovém domku zařízení – PZZ-RE. 

Zařízení počítače náprav AZF se skládá z venkovní části a vnitřního zařízení. 

Venkovní část je tvořena: 

- kolový senzor RSR 122 nebo RSR 180 

- kabelový závěr 

- neoprenová ochranná hadice se soupravou pro opevňení k pražci 

- upevňovací souprava SK 140 nebo upevňovací šrouby EXC 10 

Vnitřní část zařízení tvoří tyto části: 

- přepěťová ochrana BSI 

- montážní skříň pro umístění jednotek BGT 

- konektorová jednotka s filtrem EMV 

- sběrnicová jednotka BBG 

- čítačová jednotka ZBG 

- vyhodnocovací jednotka ASB 

- adaptérová karta AD.ASB pro vyhodnocovací jednotky ASB 

Údržba počítače náprav se řídí předpisem ,,Návod pro montáž a údržbu,, - M 80373 vydaný 

fy. AŽD Praha s.r.o. 

 

38. a 39. – na doplňky 
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KAPITOLA III – Provoz sdělovacího zařízení, zabezpečovacího 

zařízení a přejezdového zařízení, provozní ošetřování zařízení a 

obsluha zařízení při poruchách. 
 

40.  Při nástupu do služby se obsluhující pracovník osobně přesvědčí pohledem o tom, v 

jakém stavu se nachází sdělovací a zabezpečovací zařízení na jeho pracovišti. Dále provede 

kontrolu bezpečnostních závěrů zabezpečovacího zařízení, uložení klik pro ruční přestavování 

výhybek s elektromotorickými přestavníky, kontrola stavu počítadel od přivolávacích 

návěstidel, uložení náhradních klíčů od místnosti zabezpečovacího zařízení a správné činnosti 

obsluhovacího pracoviště JOP. 

 

41.  Zabezpečovací zařízení smí obsluhovat jen pracovníci ve službě, a kteří jsou k tomu 

určeni předpisy provozovatele dráhy. Pracovníci v zácviku mohou obsluhovat zabezpečovací 

zařízení pouze pod dozorem dopravního pracovníka ve službě. Ostatní pracovníci (pracovník 

provádějící údržbu sdělovacího zařízení, zabezpečovacího zařízení a zařízení PZS, pracovníci 

provádějící kontrolu obsluhy nebo údržby případně i další pracovníci) mohou obsluhovat 

jakékoliv zařízení v provozu pouze s výslovným souhlasem obsluhujícího pracovníka ve 

službě. 

 

42. Obsluhujícím pracovníkům je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do 

kteréhokoliv zařízení v provozu kromě provozního ošetřování stanoveného předpisem. 

Obsluha ovládacích prvků pomocí různých mechanických pomůcek nebo pomocí jakéhokoliv 

nářadí se zakazuje. 

 

43. Nebrání-li tomu závažné okolnosti, musí se zabezpečovací zařízení obsloužit tak včas, 

aby vlak nezastavil u hlavního návěstidla, popřípadě nemusel snižovat rychlost od jeho 

předvěsti.  

 

44. Obsluha staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Petrov n/D. typu TEST 11, jehož 

pult obsluhy je nahrazen ovládacím pracovištěm řídícího a diagnostického systému Remote 

98 (zařízení JOP) se provádí podle dokumentu „Návod pro obsluhu zabezpečovacího 

zařízení v žst. Petrov n/D“, zpracovaného firmou AK signál Brno a.s. a doplňujícího 

místního předpisu pro obsluhu zabezpečovacího zařízení. Oba tyto dokumenty tvoří 

nedílnou součást staničního řádu žst.Petrov n/D a v tomto předpisu nebudou dále 

rozepisovány. 

 

45. Přejezdové zabezpečovací zařízení na trati „Železnice Desná“ v základním provozním 

stavu nevyžadují žádnou zvláštní obsluhu, mimo PZS v km 13,150 v žst. Kouty n/D., u 

kterého před odjezdem vlaku ze žst.Kouty n/D. stlačením tlačítka spustí ručně výstrahu na 

zařízení PZS a po uplynutí předzváněcí doby se rozsvítí bílé světlo na přejezdníku, což 

signalizuje strojvedoucímu vlaku bezpečné uzavření (probíhání výstrahy) na zařízení PZS. 

Při posunu v této stanici uvedené PZS také umožňuje spuštění výstrahy na zařízení pomocí 

řadiče ve skřínce přímo v kolejišti. 

 

46. Všechna zařízení PZS na trati umožňují pomocí pracoviště JOP a přenosového a 

diagnostického zařízení Remote 98 provádět dálkovou obsluhu zařízení tak, že kterékoliv 

zařízení je možné uvést do stavu „dopravní klid“, což znamená, že je vypnutá závislost 

kolejových obvodů na vlastní zařízení (tímto je umožněno v případě poruchy kolejového 

obvodu zrušit výstrahu na dotčeném PZS). 
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U zařízení PZS v km 13,150 v žst Kouty n/D. je navíc možno pomocí pracoviště JOP provést 

zrušení výstrahy na uvedeném zařízení po odjezdu vlaku, pokud po průjezdu vlaku přes 

přejezd z jakéhokoliv důvodu neproběhla anulace uvedeného PZS. U zařízení PZZ-RE v km 

1,885 a v km 11,570 (PZS s celými závorami) je možné z pracoviště JOP provést nouzové 

zrušení výstrahy a otevření příjezdu. 

 

47. Kterékoliv zařízení PZS na trati je možné ovládat ručně přímo na vlastním zařízení  

pomocí ovládacích prvků, které jsou umístěny ve skříňce pro místní obsluhu na každém 

zařízení PZS. Klíč od skříňky pro místní ovládání je stejný pro všechny skříňky místního 

ovládaní na trati Petrov n/D. – Kouty n/D. a je k dispozici na svazku klíčů pro uvedenou trať. 

Pro skříňku místního ovládání zařízení PZS v km 19,649 tratě Petrov n/D. – Sobotín je jiný a 

je uložen na soupravě klíčů pro uvedenou trať. 

 

Vratným tlačítkem po jeho stlačení je možné vypnout výstrahu na přejezdu. Po uvolnění 

stačeného tlačítka výstraha pokračuje dále, pokud nebyla odstraněna příčina vzniku trvalé 

výstrahy. 

 

Řadičem, který má dvě pevné krajní polohy lze zapnout trvalou časově nehlídanou výstrahu 

na uvedeném zařízení PZS. Vrácením řadiče do základní polohy se vyvolaná výstraha ihned 

zruší. 

 

Při obou těchto manipulacích však platí zásada, že vyvolání výstrahy na přejezdu má přednost 

před funkcí otevření přejezdu. 

 

48. Za čistotu vnějších ploch obsluhovaných sdělovacích zařízení, zabezpečovacích 

zařízení a zařízení JOP odpovídají obsluhující pracovníci.  Při tom je zakázáno odkládat na 

obsluhované zařízení jakékoliv předměty nebo pomůcky. 

 

49. V dopravní kanceláři na místě stanoveném přednostou stanice jsou pod plombou na 

šňůrce uloženy náhradní klíče od místnosti se sdělovacím a zabezpečovacím zařízením. 

Náhradní klíče smí použít obsluhující pracovník jen v případě výpadku elektrického proudu, 

požáru nebo jiné živelné pohromy. Ve všech případech musí být použití náhradního klíče 

evidováno a náhradní klíč musí být v co nejkratší době opět zaplombován. 

 

50. Rozříznutí výměny – u výhybky opatřené elektromotorickým přestavníkem je tento 

stav popsán v místním předpisu pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení. Při 

rozříznutí místně stavěné výhybky opatřené výměnovým zámkem, který byl v době rozříznutí 

uzamčen, dojde k ulomení závěrného zámku, avšak vlastní zámek zůstane nedotčen. 

Pokud je třeba takovouto výhybku dále pojíždět vozidly proti hrotu, opatří se výhybka 

přenosným zámkem a při jízdě vlaku musí být výhybka střežena a pojížděna sníženou 

rychlostí do doby, než bude provedeno přeměření výhybky odpovědným pracovníkem a bude 

provedena výměna poškozeného háku výměnového zámku a provedena západková zkouška 

s kladným výsledkem. 

 

51. až 59. na doplňky 
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KAPITOLA IV  - Údržba sdělovacího zařízení, zabezpečovacího 

zařízení a přejezdových zařízení. 
 

     Na trati „Železnice Desná“ máme dva druhy sdělovacích, zabezpečovacích zařízení a 

přejezdových zařízení. 

 

60. V první části se jedná o zařízení, které podle technické dokumentace a vzorových listů 

nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu, pouze v případě těchto zařízení se buď vadný díl, 

nebo celé zařízení vypojí z provozu a odešle se do autorizované opravny výrobce podle 

pokynů v technické dokumentaci. V běžném provozu se u těchto zařízení pouze kontroluje 

funkční činnost zařízení, udržuje čistota zařízení a měří se vstupní a výstupní hodnoty podle 

pokynů výrobce. 

Přesto je nutné i u těchto zařízení minimálně 1x za rok provést kontrolu zapojení vodičů, 

kontrolu všech svorek se zapojenými vodiči,kontrolu celistvosti a neporušení zařízení a pod.  

Jedná se o technická zařízení: 

- obsluhovací pult rozhlasové ústředny RRU-OP-GD 

- výkonový zesilovač 100W – RRU-VZ-100 

- rozhlasová ústředny RRU-0-0 

- zdroj nepřetržitého napájení UPS 

- zdroj BZP 2 

- elektronický kmitač EKM 1 

- elektronické zdroje řady EZ1 

- časová jednotka CAS1 

- univerzální hlásič zpráv UH – 02 

- hlasitý telefon TO 01 

- REMOTE 96 a REMOTE 98 

- přenosové zařízení TEDIS 

- telefonní přístroje AUT 

- telefonní ústředna UE 201 

- hodinové zařízení „Jednotný čas“ 

- dobíječe a nabíječe baterií všeho druhu 

- elektronický zapojovač MIKRO – NZ 10 

- elektronická telefonní ústředna UE 201 P 

- dispečerské pracoviště FXB 20 (RADOM)  

 

61. V druhé části se jedná o všechna sdělovací zařízení, zabezpečovací zařízení a 

přejezdová zařízení, která nebyla vyjmenována v prvém případě a používají se v železničním 

provozu na trati „Železnice Desná“. U těchto zařízení se musí podle technických podmínek 

provádět pravidelné prohlídky, přezkušování, měření stanovených hodnot případně i nastavení 

a seřízení těchto zařízení v provozu. Prohlídka a údržba jednotlivých zařízení se provádí 

v následujících lhůtách a časovém období, které jsou v souladu s odbornými technickými 

předpisy a normami ČD.  

 

Na začátku každého kalendářního roku zpracuje udržující pracovník plán údržby všech 

zařízení podle jednotlivých termínů dle tohoto předpisu. Zpracovaný plán údržby schvaluje 

provozovatel železnice. 
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Prohlídka a údržba jednotlivých zařízení se provádí podle schváleného plánu údržby v daných 

termínech a je možné od stanoveného termínu provést prohlídku s následující tolerancí: 

 1x za měsíc     - tolerance  +/- 5  dní 

 1x za 3 měsíce - tolerance +/- 10 dní 

 1x za 6 měsíců - tolerance +/- 14 dní 

 1x za rok          - tolerance +/- 1 měsíc 

            1x za 5 roků    -  tolerance +/- 3 měsíce – jedná se o provedení technické prohlídky 

těch zařízení, které mají vydaný průkaz způsobilosti (UTZ) 

 

 

Udržující pracovník při každé předepsané prohlídce venkovního zabezpečovacího zařízení 

prohlédne a zkontroluje: a.) 

- stav a neporušenost bezpečnostních závěrů 

- stav ochranných a funkčních nátěrů 

- stav a funkční správnost nápisů a štítků 

- vnější a vnitřní čistotu všech dílů sdělovacího, zabezpečovacího zařízení a zařízení ZS 

- stav mazání třecích ploch 

- celkový stav zařízení 

- bezprostřední okolí a odvodnění zabezpečovacího zařízení a zařízení PZS 

 

b.) 1x měsíčně: 

- údržba proudových zdrojů (kontrola napětí jednotlivých článků a celé baterie, kontrola       

hladiny elektrolytu, změření izolačního stavu stejnosměrného rozvodu, střídavého 

rozvodu navzájem a proti zemi, kontrola činnosti měniče při výpadku střídavého 

napájení, změření izolačního stavu proti zemi všech nerozvětvených soustav a proti 

sobě I.S.).            

- přezkoušení kolejových obvodů zkušebním šuntem včetně změření napětí na svorkách 

kolejového relé, změření určených hodnot na anulačním souboru ASE, kontrola všech 

kolejnicových propojek a přívodních lan, kontrola izolovaných styků. 

- prohlídka výstražníků zař. PZS včetně vyčištění optiky výstražníků, přezkoušení 

závislosti PZS na ostatním zabezpečovacím zařízení, přezkoušení činnosti směrových 

a anulačních relé, kontrola dohlednosti světelné výstrahy a pozitivní signalizace, 

přezkoušení kompletní činnosti zařízení při jízdě vlaku. Kontrola správnosti indikace 

činnosti zařízení a správné činnost zařízení TEDIS. 

- u výstražníku s pohonem závory překontroluje funkci třecí spojky, činnost 

elektromotoru, stav uhlíků, kontrolu činnosti polohových kontaktů, kontrola vyvážení 

a správné nastavení břeven, kontrola a nastavení západky a rohatky včetně 

zajišťovacích prvků, kontrola tlumení nárazů rohatky, kontrola doby sklápění břeven 

závor a zvedání závor (max. 10 sec), kontrola odpadu kotvy zádržného 

elektromagnetu. 

- provede prohlídku a západkovou zkoušku na výhybkách s elektromotorickými 

přestavníky. 

- provede vizuální kontrolu výměnových zámků, elektromagnetických zámků, 

výkolejek, ústředních zámků, 

- prohlédne stav relé, odporů, kondenzátorů, transformátorů, polovodičů, přezkouší 

funkci přivolávacích návěstidel při základním i nouzovém napájení, zkontroluje stav 

všech bezpečnostních závěrů, přezkouší funkci souboru traťových souhlasů, 

- přezkouší funkci a činnost telefonních přístrojů MB, AUT, elektronického zapojovače, 

zkontroluje správnou činnost hodinového zařízení (Jednotný čas), venkovních 

telefonních objektů na zařízeních PZS a v žst.Petrov n/.u vjezdových návěstidel.  
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c.) 1x za 3 měsíce: 

- překontrolovat nastavení a správnou funkci spřahadlového zařízení závor zař. PZS 

- překontrolovat činnost a stav jednotlivých kontaktů stykače závor včetně kontroly 

pevnění jednotlivých vodičů zařízení PZS 

- překontrolovat nastavení a zajištění vaček ovládajících jednotlivé kontakty stykače 

závor zařízení PZS 

- překontrolovat nastavení třecí spojky pohonu závor zařízení PZS 

- kontrola doby chodu soupravy břevna při uzavírání a otevírání přejezdu PZS 

- kontrola správné funkce samovratného přestavníku. Při této kontrole se kontrolují tyto 

části: 

= stav a neporušenost bezpečnostních závěrů 

= stav ochranných a bezpečnostních nátěrů 

= stav mazání třecích ploch 

= vnější a vnitřní čistota detašované kontroly, stav kontaktní sady 

= čistota a volnost prostoru kolem hydraulického válce, odvodnění výhybky 

= vizuální kontrola funkčnosti těsnících prvků válce a správná výška hladiny pracovní 

         kapaliny 

= provedení západkové zkoušky na výhybce se samovratným přestavníkem 

- čistota a stav návěstních svítilen a transformátorových skříní světelných návěstidel 

- kontrola stavu ovládacích a indikačních prvků na pomocné kolejové desce 

zabezpečovacího zařízení 

 

d.) 1x za 6 měsíců: 

- podle přílohy č.1k vyhlášce č.177/1995 Sb provést komisionální prohlídku veškerého 

sdělovacího zařízení, zabezpečovacího zařízení a zařízení PZS včetně provedení 

západkové zkoušky na všech výhybkách na trati „Železnice Desná“ (bod č. předpisu 

ŽD S5) 

- prověřit vyvážení břevna závory zařízení PZS 

- prověřit správné nastavení polohy břevna závor včetně promazání tlumičů závor PZS 

- doplnit mazivo v ložisku hřídele a promazat převodové soukolí včetně ozubení PZS 

- provést kontrolu viditelnosti návěstidel a lichoběžníkových tabulek ze stanoviště   

strojvedoucího na trati Železnice Desná. 

 

e.) 1x za 12 měsíců: 

- překontrolovat celistvost pružin na kotvě elektromagnetu zařízení PZS 

- překontrolovat činnost elektromagnetu a stav uhlíků pohonu závor PZS 

- zkontrolovat zajištění křídel s protizávažím na hřídeli zařízení PZS 

- kontrola napětí na žárovkách výstražníků zařízení PZS a napětí na žárovce návěstidla 

samovratné výhybky 

- prohlídka celkového stavu releového domku, výstražníků, kolejových skříněk, 

stojánků KSL pro připojení ASE souborů, 

- kontrola a změření izolačního stavu všech elektrických soustav a rozvodů, kontrola 

dotažení matic a všech šroubových spojů, změření uzemění zařízení. 

- kontrola upevnění vodičů na transformátorech, odporech a svorkách zabezpečovacího 

zařízení, změření odporu uzemění releových stojanů, 

- přezkoušení změny návěstních znaků od zeleného světla k červenému světlu vyjmutím 

žárovek světelného návěstidla nebo rozpojením sekundárního obvodu návěstního 

transformátoru 

- přezkoušení obvodu pro přepálení pojistky při rozřezu elektromotorického přestavníku 
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- kontrola a seřízení zámkového ústrojí mechanického zámku, elektromagnetického 

zámku, výkolejky; kontrola a přezkoušení všech náhradních klíčů od zámků výhybek, 

výkolejek, samovratných přestavníků, elektromagnetických zámků, ústředních zámků 

 

f.) 1x za rok: 

- provést výměnu relé impulzně pracující v zařízení PZS 

Na trati „Železnice Desná“ je stanovena lhůta na výměnu těchto relé na měsíc leden – 

únor každého roku. 

 

g.) 1x za dva roky: 

- provést výměnu relé občasně impulzně pracující u zabezpečovacího zařízení 

 

h.) 1x za 3 roky: 

- provést výměnu kombinovaných relé u zabezpečovacího zařízení 

 

i.) 1x za 5 roků: 

- provést výměnu všech relé pracujících jako kolejové přijímače v KO paralelních 

i sériových (týká se i kolejových obvodů PAJ a PBJ na zařízení PZS, netýká se 

izolovaných kolejí v žst.Petrov n/D.) 

- cyklická výměna relé NMPŠ u zařízení PZS se závorami 

- podle přílohy č. 1 k vyhlášce č.177/1995 Sb. provést technické prohlídky 

zabezpečovacího zařízení a zařízení PZS na celé trati „Železnice Desná“. 

       

Při provádění této technické prohlídky se provádí kontrola celého zařízení releový domek, 

releová část uvedeného zařízení, kolejové obvody, proudové zdroje, výstražníky, technická 

dokumentace, pravidelná elektrická revize zařízení, funkce zařízení při jízdě vlaku a při ruční 

obsluze uvedeného zařízení, přenos signalizace o stavu zařízení pomocí systému TEDIS do 

pracoviště JOP v žst.Petrov n/D a správnost vyhodnocení přenesených signálů. 

 

j.) 1x za 20 roků: 

- provést cyklické měření všech relé typu NMŠ,NMŠM od data výroby těchto relé, 

po 30ti letech provozu těchto relé musí být uvedená relé předána do opravy a po 

opravě při uvedení do provozu každých 5 roků musí uvedená relé přeměřit 

- provést výměnu relé typu NMVŠ, které jsou používány na IK v žst.Petrov n/D. 

- pravidelná cyklická oprava v režimu 20/10R uvažovaná od data výroby relé platí 

pro ostatní malorozměrová relé, které není možné měřit na testovací soupravě. 

 

Všechny ostatní výměnné díly zabezpečovacího zařízení a zařízení PZS, které nejsou 

uvedeny ve výše uvedených lhůtách pravidelných výměn se v provozu pravidelně 

nevyměňují.  Jejich výměna se provede tehdy, pokud se při pravidelné kontrole zjistí, že 

naměřené hodnoty nevykazují parametry, stanovené technickými   podmínkami pro 

příslušné zařízení, nebo zařízení bylo poškozeno jiným způsobem (živelná pohroma –

bouře, závady v napájení a pod.) Pokud u těchto zařízení jsou jako výstupní relé použita 

relé NMŠ (soubory ASE), podléhají tato relé cyklickému měření 20/30/5 roků. 

Relé typu NMŠ, která lze měřit testovacími soupravami, podléhají cyklickému měření 

v režimu 20/30/5 – uvažováno od data výroby (měření se provádí ve stáří 20,30,35 atd. 

každých 5 let). Pokud však bylo u relé starého 30 a více let provedeno ošetření, 

prodlužuje se pro takovéto relé interval do příštího cyklického měření z 5 let na 10 let 

(např. po ošetření ve stáří 35 let podléhá toto příštímu cyklickému měření měření až ve stáří 

45 let). 
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Lhůty prověrek výměnných dílů a jejich výměna: 

- zkrácení lhůt prověrek výměnných dílů je možné provést bez časového omezení. 

- zdůvodnitelné tolerance prodloužení lhůt prověrek výměnných dílů jsou stanoveny    

  takto: u lhůt tříletých a kratších 3 měsíce 

       u lhůt pětiletých a delších 12 měsíců 

 

62. Při provádění pravidelné údržby nebo prohlídky provádí udržující pracovník 

zapisování naměřených hodnot do předepsaných měřících protokolů, pokud na určitá měření 

není příslušný protokol k dispozici, potom tyto hodnoty zapisuje do „Záznamníku poruch“ 

uvedeného zařízení. 

Pokud při provádění pravidelné údržby nebo prohlídky zjistí udržující pracovník poškození 

udržovaného zařízení, nevyhovující naměřené elektrické hodnoty zařízení, poškození 

ochranných nebo bezpečnostních nátěrů případné jiné závady, musí tyto zjištěné závady nebo 

nedostatky ihned odstranit. 

 

63. Návěstní svítilny, transformátorové skříně, nadzemní kabelové rozdělovače, kolejové 

skříňky TJA pro kolejové obvody všech zařízení, skříně výstražníků zařízení PZS, 

elektromotorické přestavníky, skříňka pro kontrolu polohy samovratného přestavníku, 

případně i další prvky zabezpečovacího zařízení jsou uzamčeny bezpečnostními zámky 

s pětihranným klíčem. 

 

Kolejová deska a skříň s elektromagnetickými zámky v žst.Petrov n/D. jsou uzamčeny 

univerzálním zámkem FAB pro zabezpečovací zařízení č. 13 P 2072 

 

Venkovní telefonní objekty na celé trati „Železnice Desná“ jsou uzamčeny univerzálním 

klíčem FAB č. 10 P 13597. Tímto klíčem se také provádí obsluha na venkovním telefonním 

objektu TO 01 na PZS v km 19,649 na trati Petrov n/D. – Sobotín. 

 

 

Skříňky pro místní obsluhu zařízení PZS na celé trati jsou uzamčeny univerzálním zámkem 

s klíčem FAB č. P1 114 135 (mimo PZS v Km 19,649 tratě Petrov n/D. – Sobotín, kde je 

použitý jiný typ klíče FAB a tento klíč je zavěšen na soupravě klíčů pro obsluhu tratě Petrov  

n/D. – Sobotín).  

 

64. Základní technické parametry a hodnoty, které je nutné měřit a nastavovat při každé 

prohlídce a údržbě zařízení podle stanovených termínu dle čl. 61a.) až 61j.) 

 

- západková zkouška vzhledem k traťovým rychlostem na trati „Železnice Desná“ se 

provádí zkušební měrkou 6 mm – kontroluje se přiléhání jazyka k opornici (platí pro 

všechny výhybky ve všech dopravnách ŽD) 

 

- napětí na žárovkách světelných návěstidel musí být v rozmezí u návěstidel vz. AŽD je 

to rozmezí 10,2V až 11,2V ;  

- napětí na žárovkách při přepnutí na noční provoz musí být v rozmezí 7V až 8,5V ;  

- u přejezdníku je rozsah napětí 9,6V až 10,6V 

- napětí na žárovkách výstražníků AŽD 71 se nastavují na hodnotu 12V při napětí   

provozně nabité baterie; 

- napětí na žárovce lunobílého světla zařízení PZS se nastavuje na hodnotu 11V při  

napětí napájecí sítě 230V; 
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- napětí na žárovce výstražníků AŽD 97 – PV se nastavuje na hodnotu 12V – 25% při 

trvalém dobíjení baterie. 

- napětí na žárovce lunobílého světla u výstražníku AŽD 97 – PV se nastavuje na 

hodnotu 11V +/- 10% při provozně nabité baterii 

- napětí pro akustickou výstrahu u výstražníku AŽD 97 – PV je 24V +20%, -10% 

stejnosměrných (měřeno při trvalém dobíjení akumulátoru). 

- kmitočet přerušování červeného světla na PZS vz .AŽD 71 musí být 60 cyklů za 

minutu +/- 20% a musí být vyšší než kmitočet přerušování bílého světla. 

- kmitočet bílého světla je 40 cyklů za minutu +/- 20%. 

- kmitočet přerušovaného červeného světla u zařízení PZZ-RE musí být 60 +/- 3 cykly 

za min. 

- kmitočet přerušování lunobílého světla u zařízení PZZ-RE musí být 40 +/- 2 cykly za 

min. 

- napájení všech zařízení je provedeno z  rozvodů veřejné sítě a hodnota napájecího 

napětí je 230V +6%, -10%. Z toho vyplývá, že hodnota napájecího napětí se může 

pohybovat v toleranci od napětí 207 V až do hodnoty napětí  243V. 

- jmenovité napětí baterie pro napájení zařízení PZS je dána zapojením počtu článků 

2x12čl., z toho vyplývá základní napětí je 28,8V (1,2V/čl). 

Podle stavu nabití baterie je povolená tolerance na baterii v hodnotách od 14V do 

hodnoty 38,4V. 

- napětí bezúdržbové baterie pro napájení zabezpečovacího zařízení v žst.Petrov n/D. se  

může pohybovat v rozmezí napětí 24 V do hodnoty 28,8V (při trvalém nabíjení). 

Normální provozní napětí baterie je 2,25V čl., to je celkové napětí baterie činí 27 V. 

- napětí na žárovce zábleskového světla se nastavuje na hodnotu 11,0V až 12,0V a 

kontrola nastavení se provádí 1x ročně. 

kmitočet kmitání bílého světla musí být 1 Hz +/-  15% 

poměr délka impulzu a mezery je: 1:7 +/-  15% 

- izolační odpor drátové formy návěstidla (sekundární strany) proti zemi a vodičů proti 

musí být min. 5 Megaohmů (při měření napětím 500 V) 

- izolační odpor živých částí proti vnější kostře u samovratného přestavníku musí být 

minimálně 20 megaohmů (měřeno napětím 500 V) 

- izolační odpor celého zařízení PZZ-RE musí být minimálně 7 magaohmů 

- izolační stav motorů v závorách a v přestavnících musí být minimálně 2 megaohmy 

 

 

65. Měření izolačního stavu zabezpečovacího zařízení, zařízení PZS AŽD 71 a 

zařízení PZZ-RE. 

Měření izolačního stavu vedených zařízení se provádí určeným měřicím přístrojem (MI 315). 

Měření se provádí měřicím napětím 250 V nebo 500 V podle příslušného měřeného obvodu 

(viz měřicí protokol). Základní měření se provádí vždy napětím 500 V, pokud není v měřicím 

protokolu uvedeno jiné měřicí napětí. Měření izolačního odporu se provádí při zapnutém 

zařízení určeném měřicím napětím. 

Pokud se v měřeném obvodu nachází přepěťové ochrany, musí být před vlastním měřením 

odpojeny, neboť je zde nebezpečí, že mohou být při vlastním měření poškozeny. 

Základní hodnota izolačního odporu měřeného zařízení musí být minimálně 1000 ohmů / na 

1V, pokud článek 64 předpisu ŽD S4 nestanový jinou hodnotu izolačního odporu příslušného 

zařízení. 
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66.  Měření uzemění u zabezpečovacího zařízení, zařízení PZS AŽD 71 a zařízení 

PZZ-RE. 

Měření hodnoty uzemění u těchto zařízení je možno provádět dvěma způsoby: 

- odpojením přívodu uzemění od vlastního zařízení a univerzálním měřicím přístrojem 

C.A 5220 G a zátěžovým odporem provést voltampérové měření a výpočtem zjistit 

hodnotu měřeného uzemění 

- přívod měřeného uzemění není nutné odpojovat od zařízení a při použití měřicího 

přístroje MS 2301 přímo změřit hodnotu měřeného uzemění 

Hodnota uzemění se měří u všech zařízení 1x ročně a velikost hodnoty uzemění je u 

jednotlivých zařízení stanovena při výstavbě přímo v projektu. 

 

67.  Doporučené měřicí přístroje pro údržbu zabezpečovacího zařízení, zařízení PZS 

AŽD 71 a zařízení PZZ-RE. 

Pro údržbu zabezpečovacího zařízení, přejezdového zařízení PZS AŽD 71 a PZZ-RE na trati 

,,Železnice Desná,, jsou doporučeny tyto měřicí přístroje: 

- univerzální měřicí přístroj C.A 5220 G, třída přesnosti 1% s kalibrací 

- přístroj pro měření izolačního odporu MI 315 

- pulzní tester TESTER H1 pro diagnostiku svodičů napětí (přepěťové ochrany) 

- měřič zemních odporů bez odpojení zemniče MS 2301 

- elektrické nebo mechanické stopky  

 

68. Zvláštnosti při údržbě počítače náprav. 

Pro montáž a údržbu počítače náprav AZF platí předpis M 80373 vydaný AŽD Praha s.r.o. 

Tento předpis upřesňuje některé práce držby a časové termíny údržby. 

- kolové čidlo se nesmí opravovat, ale musí být v případě poruchy vyměněno 

- měření klidových proudů a nastavení jednotek ASB – provádí se dvakrát ročně nebo 

po poruchách z nezjištěných příčin, po demontáži a montáži senzoru a opravách 

kabelizace – naměřené hodnoty se zapisují do měřícího protokolu 

- měření izolačního stavu rozhraní – pokud je tato sběrnice (např. společní baterie) 

měřena v rámci jiné údržby, není nutno toto měření provádět samostatně. Minimální 

hodnota izolačního odporu pro reléového rozhraní je 1000 ohmů / 1V. 

- venkovní část - kolové čidlo RSR 180 - 1x ročně zkontrolovat nastavení výškové 

nastavení senzoru a stranové nastavení senzoru. 

 

69. Údržba jednotky elektronického ovládání světel EOS (jednotky KM+DO, PZ, 

DCV) u zařízení  PZZ-RE. 

- 1x za čtvrt roku se provede kontrola základního kmitočtu fR a sníženého kmitočtu fB. 

kontroluje se správná frekvence kmitání svítivých diod VD1, VD2 zásuvné jednotky 

KM+DO a diod VD8, VD9 zásuvné jednotky PZ. Při kontrole základního kmitočtu 

přepínání kmitače se počítají kmity jedné ze světelných diod po dobu jedné minuty. 

Čas se měří stopkami s přesností na 1 s. Hodnota kmitočtu fR musí být v rozsahu 38 – 

42 cyklů za minutu. 

- 1x za rok se provede kontrola úbytku napětí na výstupu zásuvné jednotky PZ. Měření 

se provádí při svícení červených světel výstražníků. Po stlačení tlačítka S1 se měří 

úbytek napětí mezi svorkami 03 (minus pól) a 02 (výstup) desky svorek jednotky PZ. 

Při stlačení tlačítky S2 se měří úbytek napětí mezi svorkami 01 (plus pól) a 02 

(výstup) desky jednotky PZ. Součet měřených úbytků je typicky 1,5 V a nesmí 

přeskočit 2,5 V. svorky 01, 02, 03 jsou přístupné na propojovací desce PZ. Pozor, 

stlačení tlačítka S1 nebo S2 způsobí poruchový stav zařízení se všemi důsledky na 

navazující zařízení. 
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- 1x za rok se provede kontrola funkce dohlédacího relé kmitače SO a jeho opakovačů. 

Stlačením tlačítka S1 nebo S2 musí dojít ke ztrátě buzení relé SO a jeho opakovačů. 

Kontroluje se, že při výstraze dojde k rozsvícení obou červených světel všech 

výstražníků plnou intenzitou svícení. 

 

 

70. až 81. – na doplňky 
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KAPITOLA V – Seznam technické literatury a vzorových listů, 

které tvoří základní podklad při údržbě a opravách kteréhokoliv 

zařízení na trati „Železnice Desná“. 
 

1. Návod na obsluhu zabezpečovacího zařízení v žst Petrov n/D. ovládaného 

     prostřednictvím systému REMOTE 98. 

 

2. Doplněk k předpisu pro obsluhu zabezpečovacího zařízení v žst.Petrov n/D. 

 

3. Přenosové zařízení TEDIS – pokyny pro provoz a údržbu. 

 

4. REMOTE 98 – Popis pracoviště JOP pro dálkové ovládání zabezpečovacích zařízení v 

 

     traťovém úseku Petrov n/D – Kouty n/D. 

 

5. REMOTE 98 – pokyny pro obsluhu – dokument AK-12-01-161,verze 3. 

 

6. REMOTE 96 – pokyny pro montáž a údržbu – dokument AK-11-01-120. 

 

7. Samovratný přestavník – dokument AK-13-01-110,vydání 3. 

 

8. Návěstidlo pro výhybku se samovratným přestavníkem A22 600 – dokument  

 

    AK-01-  01-101. 

 

9. Závora AŽD 99 – technický popis – T 70 840. 

 

10. Výstražník AŽD 97 – PV – návod na montáž – M 70 828. 

 

11. Hlasitý telefon TO 01 – technická dokumentace - dokument AK-22-01-111,vydání 3. 

 

12. Univerzální hlásič zpráv UH – 02 – technická dokumentace – dokument  

 

AK-15-01-211 

 

13. Časová jednotka CAS1 – technický popis – dokument AK-23-01-111,vydání 9. 

 

14. Elektronické zdroje řady EZ1 – technické podmínky – TP SZd HK 1/91. 

 

15. Elektronický kmitač EKM 1 – technické podmínky – SZd HK 1/89. 

 

16. Zdroj BZP 2 – popis zařízení. 

 

17. Zařízení UPS – uživatelská příručka. 

 

18. Rozhlasová ústředna RRU-0-0 – technická příručka. 

 

19. Výkonový zesilovač 100W – RRU-VZ-100 – technická příručka. 
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20. Obsluhovací pult rozhlasové ústředny RRU-OP-GD – technická příručka. 

 

21. Odborná literatura – „Výstražná světelná zařízení typu AŽD 71“. 

 

22. Elektronický zapojovač MIKRO NZ 10 – popis zařízení a technická příručka 

 

23. Elektrické hlavní hodiny EH 71 nebo EH 72 – návod na obsluhu a montáž. 

 

24. Telefonní ústředna UE 201 P – popis a technické podmínky telefonní ústředny. 

 

25. RARCOM – návod na ovládání zařízení EOU pomocí PC. 

 

26. Zálohovaný zdroj pro zapojovač BZ-24-4 – technická příručka. 

 

27. Odborné technické předpisy a normy ČD. 

 

28. Počítač náprav AZF – T 80373 Technický popis, O 80373 Návod na obsluhu a M 

 

80373 Návod pro montáž a údržbu. 
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             Příloha č. 1. 
 

        Seznam firem a dodavatelů, kteří zajišťují dodávku, servis, záruční a pozáruční 

opravy sdělovacího zařízení, zabezpečovacího zařízení a dílů PZS používaných na 

„Železnici Desná“. 

 

 

- Mosev Olomouc, s.r.o. 

Divišova 4, Olomouc 

772 00 Olomouc 

tel. 585 316 201 

Tato firma zajišťuje opravu dílů pro zabezpečovací zařízení a zařízení PZS, na příklad 

– relé pro zabezpečovací zařízení a zařízení PZS, anulační soubory, dobíječe baterií 

   pro zařízení PZS, 

 

- Inoteska – CT, s.r.o. 

Skalka 1692 

560 02 Česká Třebová 

tel. 465 530 100 

Tato firma zajišťuje opravu dílů a příslušenství pro telefonní ústřednu UE 201. 

 

- Inoma comp. 

U vlečky 418/2 

617 00 Brno 

tel. 546 221 206 

Tato firma zajišťuje veškeré opravy a servis rozhlasového zařízení, které je na 

pracovišti výpravčího v žst. Petrov n/D včetně všech příslušných dílů. 

 

- Signal Mont,s.r.o. 

Kydlinovská 1300 

500 02 Hradec Králové 2 

tel. 495 021 336 

Tato firma zajišťuje veškerý servis na elektronické díly, používané v zabezpečovacím 

zařízení a v zařízení PZS, které tato firma vyrábí. Jedná se hlavně o tyto díly: Zdroj 

BZP 2, elektronický kmitač EKM 1, elektronické zdroje řady EZ 1,jednotku HNB pro 

zařízení PZS. 

 

- AK signál Brno a.s. 

Plotní 6/56 

602 00 Brno 

tel. 545 233 486 nebo tel. ČD 972 624 187  

Tato firma zajišťuje veškerý servis dílů a zařízení, které vyrábí a dodává do 

železničního provozu. Jedná se hlavně o tyti díly a zařízení: Časová jednotka CAS1; 

univerzální hlásič zpráv UH – 02;hlasitý telefon TO 01;díly a veškeré příslušenství 

zařízení REMOTE 96;REMOTE 98 a obsluhovacího pracoviště JOP; díly a 

příslušenství přenosového zařízení TEDIS; díly a příslušenství samovratného 

přestavníku SP 03. 
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- ATE, s.r.o. 

Wolkerova 14 

350 02 Cheb 

Tato firma zajišťuje dodávku náhradních dílů na návěstidlo pro výhybku se 

samovratným přestavníkem SP 03.   

 

- AŽD Praha s.r.o. 

Divize servisu sdělovací a zabezpečovací techniky 

Ukrajinská 4 

101 28 Praha 10 

Tato firma zajišťuje záruční a pozáruční servis  výstražníku AŽD 97 – PV; závory 

AŽD 99; 

 

- AŽD Praha s.r.o. 

Zásobovací a odbytový závod Olomouc 

Železniční 1 

772 10 Olomouc 

tel. 585 113 111 

Tato firma zajišťuje dodávku materiálu a náhradních dílů pro všechny typy 

sdělovacího zařízení, zabezpečovacího zařízení a zařízení PZS, používaných na trati  

„Železnice Desná“. 

  

- Sdělovací a zabezpečovací laboratoř: 

Adresa pro objednávku: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty 

Malletova 10/2363 

190 00 Praha 9, Libeň 

 

Adresa konečného příjemce: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty 

Diagnostická laboratoř zabezpečovací techniky 

Kulkova 28 a 

614 00 Brno 

tel. 972 626 260  Ing. Sojka 

 

Sdělovací a zabezpečovací laboratoř zajišťuje tyto práce: 

- nastavení a seřízení kolejových obvodů zařízení PZS,PZZ a 

           staničního zabezpečovacího zařízení 

-    nastavení a seřízení anulačních souborů ASE na zařízení PZS a PZZ 

                      

- Trakce, a.s. 

Hlávkova 3 

Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 

702 00 

tel. 596 136 893 

Tato firma zajišťuje opravy a servis zařízení EOV a zařízení FARCOM 
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Příloha č. 2. 
 

Seznam přípojných míst pro odběr elektrické energie, které slouží pro napájení 

sdělovacího zařízení, zabezpečovacího zařízení a zařízení PZS. 

              

            Traťový úsek Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou: 

 

 

       -    žst. Petrov n/D. – odběr elektrické energie je prováděn z veřejné sítě a je měřen             

            elektroměrem společně pro celou žst. Z tohoto odběrného bodu je napájeno sdělovací  

zařízení, zabezpečovací zařízení, zařízení PZS v km 0,307 a zařízení EOV v žst. 

Petrov nad Desnou. 

Číslo odběrného místa žst. Petrov n/D č. p. 154 je – 2143095 

  

       -    PZS v km 1,095 – toto zařízení PZS je napájeno přímo ze sloupu  

elektrického rozvodu obce Rapotín. 

Číslo odběrného místa je – 1000353582 

  

- PZZ RE v km 1,420; 1,588 a 1,885 – tato zařízení jsou napájena z podružného     

elektrického rozváděče, který je umístěn na okraji parku vedle zastávky Rapotín. 

Do tohoto rozvaděče je zapojen jeden kabel, který slouží pro napájení všech zařízení 

PZZ - RE a ostatního zařízení. Odběr je měřen elektroměrem, který je umístěn 

v rozvaděči ve zdi na budově původní zastávky (ve směru od státní silnice). 

Číslo odběrného místa je – 2136867 

  

- žst. Velké Losiny – odběr elektrické energie pro napájení sdělovacího zařízení, 

přenosového zařízení TEDIS  a zařízení EOV je napájeno z rozvodu elektrického 

proudu v této stanici a odběr je měřen společným elektroměrem pro  žst. 

Číslo odběrného místa -  žst. Velké Losiny, Lázeňská 343 je – 2142659 

 

- PZS v km 5,040 – toto zařízení PZS je napájeno z elektrického rozvaděče, který je 

umístěn ve zdi budovy zastávky Velké Losiny vedle dveří.  

      V tomto rozvaděči je umístěn elektroměr pro měření odběru celé zastávky Velké     

      Losiny (PZS + elektrické osvětlení zastávky). 

      Číslo odběrného místa - Velké Losiny zastávka, Maršíkovská 9001 je  - 2238460. 
 

- PZZ RE v km 7,730 -  toto zařízení PZS je napájeno ze samostatné  

      elektrické přípojky, vedené od transformátoru na konci obce Loučná n/D – Filipová. 

      Číslo odběrného místa je – 1000358842 

  

- PZS v km 9,003 – toto zařízení je napájeno přímo ze sloupu rozvodu  

            elektrické energie, který stojí přímo u uvedeného PZS. 

            Číslo odběrného místa je – 1000353843 

  

- PZS v km 9,310 – toto zařízení PZS je napájeno z rozvaděče elektrického  

            proudu, který je umístěn ve zdi prvního domu v boční ulici od zařízení PZS. 

            Číslo odběrného místa je – 1000353841 
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- PZS v km 9,870 – toto zařízení PZS je napájeno ze zemního rozváděče elektrického 

proudu u garáží, kde je umístěn elektroměr pro měření odběru zařízení PZS. 

      Číslo odběrního místa je – 1000324132           

 

- PZS v km 10,140 – toto zařízení je napájeno ze sloupu rozvodu elektrické energie, 

      který je přímo u zařízení PZS a na kterém je umístěn rozvaděč s elektroměrem 

            pro měření odběru elektrického proudu zařízením PZS. 

      Číslo odběrného místa je – 1000353580 

 

- PZS v km 11,570 – toto zařízení PZS je napájeno přímo z rozvodu elektrického 

proudu přes zemní rozvaděč pro měření odběru elektrické energie, který je umístěn 

vedle releového domku a kde je také umístěn elektroměr pro měření odběru elektrické 

energie zařízením PZS. 

Číslo odběrného místa PZS km 11,570 – Rejhotice je – 1000248774. 
 

- PZS v km 13,150 – toto zařízení je napájeno přímo ze žst. Kouty n/D. a odběr 

zařízení je měřen společným elektroměrem pro žst. Kouty n/D. 

Číslo odběrného místa žst. Kouty n/D. č. p. 147 je – 2142678. 
             

- Zařízení EOV v žst. Kouty n/D. – toto zařízení je napájeno samostatnou elektrickou  

přípojkou přímo od transformátoru za řekou Desnou. 

Číslo odběrného místa zařízení EOV  Kouty n/D. č. p. 147 je – 1000257839. 

 

 

Traťový úsek  Petrov nad Desnou – Sobotín: 

 

- PZS v km 19,649 – toto zařízení PZS je napájeno z rozvaděče, který je  

umístěn na rohu budovy vedle zařízení PZS.  

Číslo odběrného místa je – 1000610909 

 

 

Traťový úsek Petrov nad Desnou – Šumperk: 

  

- PZS v km 14,258  - toto zařízení PZS je napájeno přímo ze sloupu elektrického 

rozvodu proudu, na kterém je umístěn rozvaděč s elektroměrem pro měření odběru 

proudu zařízením PZS 

Číslo odběrného místa PZS km 14,258, Vikýřovice je – 1000298623. 

 

 

 

V PŘÍPADĚ HLÁŠENÍ PORUCH SE NAHLÁSÍ IČO SPOLEČNOSTI 

(25898671), UMÍSTĚNÍ ODBĚRU NEBO PŘÍMO ČÍSLO 

ODBĚRNÉHO MÍSTA (nebo také číslo elektroměru). 
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Příloha č. 3. 
 

Vnější části zabezpečovacího zařízení a jejich obsluha na trati Železnice 

Desná. 
 

Vnější části zabezpečovacího zařízení, které se používají na trati Železnice Desná  jsou 

podrobně popsány v předpisu ŽD S4.Jedná se o tyto jednotlivé prvky: 

- výměnový zámek jednoduchý nebo kontrolní 

- odtlačný zámek jednoduchý nebo kontrolní 

- přenosný výměnový zámek 

- vykolejky 

- elektromotorický přestavník 

- samovratný přestavník SP03 

  
Tento předpis v jednotlivých bodech podrobně popisuje činnost, základy funkce a obsluhu 

jednotlivých zabezpečovacích zařízení. Toto vnější zabezpečovací má za úkol zajistit správné 

postavení vlakové cesty a její bezpečné zajištění pro jízdu kolejového vozidla přes výhybky. 

 

1. Výhybka. 

 

Umožňuje přechod kolejového vozidla z jedné koleje na druhou bez přerušení jízdy. Skládá se 

z těchto částí: 

- část výměnová (opornice a jazyky) 

- část střední (opornice) 

- část srdcovková (srdcovka a přídržnice) 

- závěr jazyku (závěrný hák – zajišťuje přilehlý jazyk výhybky v koncové poloze)  

- výměník (slouží k ručnímu přestavování výhybky)    

- výhybkové těleso (návěstí směr jízdy vozidla přes výhybku) 

 

Podle konstrukce se na ŽD používají výhybky jednoduché. 

 

Podle způsobu přestavování se výhybky dělí: 

- ručně přestavované 

- ústředně přestavované 

- nouzově ručním způsobem (klikou) 

 

2. Ručně přestavovaná výhybka: 

 

a.) přestavuje se pákou výměníku 

b.) má závaží opatřeno rukojetí a páka výměníku není podepřena 

c.) se závěrem jazyků má závaží výměníku opatřeno černobílým nátěrem tak, že 

v základní poloze směřuje závaží černou polovinou dolů 

d.) má výhybkové těleso      

                                        

3. Ústředně přestavovaná výhybka opatřená elektromotorickým přestavníkem: 

 

a.) přestavuje se stanoveným způsobem z obsluhovacího pracoviště JOP nebo z pultu  

nouzové obsluhy 

b.) závaží výměníku je opatřeno žlutým nátěrem a páka výměníku je podepřena  

podpěrnou vidlicí 
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4. Výhybka opatřená samovratným přestavníkem: 

 

a.) v režimu samovratného přestavování se po projetí výhybky kolejovým vozidlem po 

odlehlém jazyku přestaví do základní polohy samočinně 

b.) při vypnutí z režimu samovratného přestavování přestavuje ručně pákou výměníku 

c.) závaží výměníku je opatřeno rukojetí a páka výměníku není podepřena podpěrnou 

vidlicí (závaží výměníku doléhá do krajní polohy). 

d.) závaží výměníku je opatřeno černožlutým nátěrem tak, že v základní poloze směřuje   

závaží černou polovinou dolů  

e.) má výhybkové těleso, které v režimu ručního přestavování návěstí směr jízdy 

      kolejového vozidla přes výhybku  

j.) je vybavena návěstidlem se zábleskovým světlem 

 

Je - li minimální nápravový tlak kolejového vozidla větší než 2,6 t, není při jeho jízdě 

přes výhybku v režimu samovratného přestavování nutno provádět žádná mimořádná 

opatření (jízda po hrotu přes výhybku). 

 

Je - li minimální nápravový tlak kolejového vozidla v rozmezí od 2,6 t do 2,0 t, smí být  

výhybka pojížděna v režimu samovratného přestavování nejvýše rychlostí 5 km. h. Za 

dodržení rychlosti odpovídá strojvedoucí. 

 

Je - li minimální nápravový tlak menší než 2,0 t, musí být výhybka před pojížděním 

vypnuta z režimu samovratného přestavování a musí být přestavena ručně. 

 

5. Koncová poloha výhybky: 

 

Výhybka musí být vyjma případů, kdy je přestavována, kdy na ní probíhá údržba nebo 

rekonstrukce, přestavena do koncové polohy. 

Výhybka je do koncové polohy správně přestavena, pokud: 

- přilehlý jazyk přiléhá jedné z opornic a odlehlý jazyk je od druhé opornice vzdálen ve 

správné vzdálenosti   

- závěr jazyku výměny je správně uzavřen 

- je-li páka výměníku se závažím v krajní poloze 

- souhlasí návěst výhybkového návěstidla s polohou výhybky 

 

6. Správné přestavení výhybky: 

 

Správné přestavení výhybky zjistí obsluhující pracovník tak, že u výhybky s hákovým 

závěrem musí hák hákového závěru přilehlého jazyka zaklesnout nejméně 5 cm za závěrnou 

čelist (stoličku). 

Před přestavením výhybky přestavované ručně nebo výhybky přestavované ručně 

nouzovým způsobem se obsluhující zaměstnanec musí v rozsahu své odborné způsobilosti 

přesvědčit, zda výhybka není zjevně poškozena. 

 

7. Výhybka přestavována ručně: 

 

Výhybka přestavovaná ručně je v koncové poloze správně přestavena: 

- je-li přestavena pro požadovanou jízdní cestu 

- je-li ve vlakové cestě závěrný hák výměnového zámku ve svislé poloze a výměnový 

zámek je uzamčen 
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8. Výhybka přestavovaná nouzově ručním způsobem: 

 

Výhybka přestavovaná nouzově ručním způsobem je v koncové poloze správně přestavena: 

- je-li přestavena pro požadovanou jízdní cestu 

- souhlasí-li koncová poloha výhybky s indikací její polohy na pracovišti JOP nebo na 

pultu nouzové obsluhy zabezpečovacího zařízení 

 

9. Výhybka přestavovaná ústředně elektromotorickým přestavníkem z obsluhovacího 

pracoviště JOP nebo z pultu nouzové obsluhy: 

 

Výhybka přestavovaná ústředně elektromotorickým přestavníkem z ovládacího pracoviště 

JOP nebo z pultu nouzové obsluhy je v koncové poloze správně přestavena: 

- je-li ovládací prvek výhybky v předepsané poloze pro požadovanou jízdní cestu a 

souhlasí-li tato poloha s indikací polohy výhybky nebo 

- nastal-li závěr jízdní cesty 

 

10. Poruchy: 

 

Zjistí-li obsluhující zaměstnanec nebo je-li ohlášeno, že: 

- závěr jazyku výhybky nevykazuje správnou činnost 

- některá část výhybky je zjevně poškozena 

V tomto případě nesmí dovolit jízdu kolejového vozidla přes tuto výměnu. 

 

11. Rozříznutí výhybky: 

 

Rozříznutí výhybky je provozně technický stav vzniklý i jen započatým násilným přestavením 

pohyblivých části výhybky koly kolejového vozidla, ke kterému dojde při jízdě kolejového 

vozidla ze směru, do kterého nejsou přestaveny pohyblivé část výhybky při jízdě kolejového 

vozidla po hrotu jízdy. 

 

Za rozřez výhybky se nepovažuje: 

      -  přestavení výměny koly pohybujícího se kolejového vozidla u výhybky  

            se samovratným přestavníkem 

- indikuje-li zabezpečovací zařízení rozřez, ale obsluhující zaměstnanec spolehlivě 

- zjistil, že přes výhybku v době, kdy indikace vznikla, nebyla uskutečněna žádná jízda 

kolejového vozidla. 

- indikuje-li zabezpečovací zařízení rozřez a obsluhující zaměstnanec zjistil, že přes 

výhybku v době, kdy indikace vznikla, byla uskutečněna jízda kolejového vozidla, 

ale výhybka byla v době rozřezu správně přestavena a byla pod závěrem.  

 

Rozřez může ohrozit bezpečnost železničního provozu. Zaměstnanec, který tuto skutečnost 

zjistil, je povinen rozřez ihned ohlásit zaměstnancům odpovědným za správné postavení 

výhybek nebo výpravčímu. Rozřez musí být zapsán do „Záznamníku poruch“ na 

příslušném stanovišti. Výpravčí o rozřezu vyrozumí určeného udržujícího pracovníka. 
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12. Výhybka s rozřezným systémem: 

 

Výhybka s rozřezným systémem je výhybka s hákovým závěrem, vybavená 

elektromotorickým přestavníkem. Při rozřezu nedojde k poškození přestavníku. 

 

13. Opatření na výhybce po rozřezu: 

 

Po zjištění rozřezu na výhybce s  rozřezným systémem nebo na výhybce opatřené 

výměnovým zámkem postupují dopravní zaměstnanci následovně: 

a.) výpravčí provede prohlídku výhybky ve všech koncových polohách. 

b.) zjistí-li výpravčí, že rozřezem nedošlo na výhybce ke zjevným změnám proti 

normálnímu stavu, považuje výhybku za zjevně nepoškozenou. 

c.) bude-li nutné výhybku pojíždět, výpravčí zajistí, aby výhybka byla opatřena 

přenosným výměnovým zámkem. Výhybka smí být pojížděna přímým směrem 

rychlostí nejvýše 30 km/h a vedlejším směrem rychlostí nejvýše 10 km/h 

d.) zjistí-li výpravčí, že rozřezem došlo na výhybce ke zjevným změnám proti 

normálnímu stavu, považuje výhybku za poškozenou. V tomto případě výhybka 

nesmí být pojížděna. 

 

Na tratích se zjednodušeným řízením vlakové dopravy plní některé povinnosti výpravčího 

uvedené v předchozích ustanoveních strojvedoucí na příkaz dirigujícího dispečera. 

 

Zrušení dopravních opatření zavedených výpravčím po zjištění rozřezu může být 

provedeno teprve na základě zápisu zaměstnanců provádějících technickou kontrolu 

výhybky po rozřezu. Zápis tito zaměstnanci provedou do „Knihy prohlídek“ a zápis 

podepíší. 

 

14. Západková zkouška na výhybkách: 

 

Západkovou zkoušku provádí určený pracovník. 

Touto zkouškou se zjišťuje správné nastavení výhybky a správná funkce použitého 

zabezpečovacího zařízení na výhybce. Provádí se vždy: 

      -    po údržbě výhybky, kdy byla výhybka nebo její část odňata nebo jinak nastavena. 

      -    při pravidelných měsíčních, čtvrtletních a pololetních prohlídkách podle  čl. 60 b,      

           čl. 61 c a čl. 61 d předpisu ŽD S4. 

- po odstranění poruchy 

- po rozřezu výhybky 

- při pochybnostech o správné funkci výhybky 

 

Západkovou zkoušku provádí určený pracovník v součinnosti s obsluhujícím pracovníkem. 

 

Západková zkouška se provádí zkušebním želízkem o tloušťce 6 mm, které se vkládá mezi 

jazyk a opornici uprostřed hákové stěžejky nanýtované na jazyk výměny. 

 

Vloží-li se mezi jazyk a opornici předepsané zkušební želízko 6 mm, nesmí být umožněno: 

a.) u všech výhybek zaklesnutí hákového závěru 

b.) u výhybek opatřených výměnovými zámky otočit hák výměnového zámku 

c.) u výhybek opatřených elektromotorickými přestavníky nesmí přestavník vyhodnotit 

elektricky koncovou polohu výhybky (nesmí se objevit dohled výhybky) 
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Výhybka nevyhoví západkové zkoušce: 

- u ručně přestavované výhybky zaklesne závěrný hák 

- u ručně přestavované výhybky nezaklesne závěrný hák, ale lze otočit hák 

výměnového zámku do svislé polohy 

- u výhybky s elektromotorickým přestavníkem nastane obnovení dohledu výhybky 

 

V případě, že výhybka nevyhoví západkové zkoušce, musí se zjištěná závada neprodleně 

odstranit. Do doby, než bude závada na výhybce odstraněna, lze přes takovouto výhybku 

jezdit při dodržení těchto podmínek: 

     -    výhybka se opatří přenosným zámkem a rychlost se sníží na 10 km/h při jízdě     

          proti hrotu a na 30 km/h při jízdě po hrotu. 

 

Za veškerá opatření zodpovídá udržující pracovník, který výsledek, kromě zápisu do 

„Knihy prohlídek“, zapíše i do „Záznamníku poruch zabezpečovacího zařízení“ 

s uvedením veškerých opatření. Tento zápis obsluhující pracovník podepíše. Svým 

podpisem přebírá odpovědnost za provedení všech opatření. 
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Příloha č. 4. 
 

Obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení na trati „Železnice Desná“. 

 

Příloha č. 4 k předpisu ŽD S4 – Obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení na 

trati „Železnice Desná“ je závazná pro zaměstnance, kteří obsluhují, kontrolují nebo 

udržují přejezdová zabezpečovací zařízení (dále PZZ). 

 

Zaměstnanec, který nevykonal zkoušku praktické způsobilosti pro obsluhu nebo kontrolu 

PZZ, nesmí vykonávat samostatný výkon dopravní služby. 

 

A. Základní pojmy. 

 

1. Přejezd je křížení regionální dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí. 

 

2. Otevřený přejezd – přejezdové zabezpečovací zařízení nezakazuje uživatelům 

pozemní komunikace přístup na přejezd. 

 

3. Uzavřený přejezd – přejezdové zabezpečovací zařízení zakazuje uživatelům 

pozemní komunikace přístup na přejezd. 

 

4. Pohon závor – část PZZ, které ovládá pohyb břeven závor – u PZS  je elektrický. 

 

5. Břevno závory – část závory, která ve výstražném stavu, tj. při sklápění, v dolní 

poloze a při zdvíhání, zasahuje do dopravního prostoru pozemní komunikace. 

 

6. Výstražník – část PZZ, která slouží k signalizaci pro účastníky silničního provozu 

světlem, případně i zvukem. 

 

7. Závorový stojan – část PZZ, na které je namontován pohon závor. 

 

8. Výstraha – vnější projev PZZ, kterým se zakazuje uživatelům pozemní komunikace 

přístup na přejezd nebo přikazuje jeho urychlené uvolnění. Může být dávána 

signalizací: 

a.) mechanickou 

b.) světelnou 

c.) zvukovou 

 

9.      Základní výstraha – výstraha, která musí být dávána po celou dobu trvání výstrahy 

   

10.    Doplňková výstraha – doplňuje základní výstrahu. 

 . 

11.    Mechanická výstraha – sklápění, dolní koncová poloha a zdvíhání závor je  

         doplňkovou výstrahou pro PZS. 

 

12.    Světelná výstraha – přerušované svícení dvou červených světel na výstražníku ve                

         k uživatelům pozemní komunikace (při nouzovém stavu PZS přerušované svícení 

         i jednoho světla nebo nepřerušované svícení jednoho nebo obou červených světel) 

         je základní výstrahou PZS. 

 



ŽD S4 

38 

 

13     Zvuková výstraha – přerušovaný zvuk houkačky (při poruše i stálý) nebo zvonec  

         je doplňkovou výstrahou PZS (po sklopení břeven závor se v určených případech   

         vypíná). 

 

14. Obvod přejezdu – část železniční trati, která ovlivňuje činnost PZS.          

 

15. Ovládací úsek – vymezená část koleje v obvodu přejezdu, vybavená technickým  

         zařízením pro spolupůsobení železničního kolejového vozidla na činnost PZS. 

 

16.    Přibližovací úsek – ovládací úsek přejezdu, vybaveného PZS, před přejezdem ve   

         směru jízdy železničního kolejového vozidla. 

 

17. Vzdalovací úsek – ovládací úsek přejezdu, vybaveného PZS, za přejezdem ve  

         směru jízdy železničního kolejového vozidla. 

 

18. Základní stav – určený stav PZS v době, kdy není ovlivněno jízdou železničního        

         kolejového vozidla, ani ovládacími prvky pro místní nebo dálkovou obsluhu. 

 

19.    Výstražný signál – varuje uživatele pozemní komunikace před ohrožením  

         železničním kolejovým vozidlem (uzavřený přejezd). 

 

20.    Pozitivní signál – přerušované svícení bílého světla na výstražníku ve směr k                   

         uživatelům pozemní komunikace informuje uživatele pozemní komunikace, že v           

         obvodu přejezdu není železniční kolejové vozidlo. 

 

21.    Dopravní klid na přejezdu – stav PZS, při kterém je na základě povelu            

         obsluhujícího zaměstnance vyloučen vliv obsazení ovládacích úseků na uvedení      

         PZS do výstrahy. 

 

22. Kontrolní stanoviště -  společný název pro místo, kde jsou umístěny ovládací a                

         indikační prvky přejezdových zařízení (na ŽD se jedná o pracoviště JOP u  

         výpravčího v žst. Petrov n/D.). 

 

23.    Místní obsluha PZS – ruční obsluhy z místa přejezdu při mimořádných  

         podmínkách (porucha, výluka, údržba, zkoušení a pod.). 

 

24.    Závada – odchylná činnost PZS od správné funkce, která neohrožuje bezpečnost   

          provozu na přejezdu. 

    

 

B. Třídění PZZ.  

 

25.    PZS 3 – ovládání je automatické, v odůvodněných případech může být ovládání    

         ruční. Indikace stavu PZS jsou na kontrolním stanovišti zřízeny. Podle indikací  

         musí být před odjezdem vlaku z dopravny možno zjistit pohotovostní  

         (bezporuchový) a bezanulační stav. 

 

         PZS v odůvodněných případech mohou mít doplňkovou mechanickou výstrahu  

         (závory). Základní označení je pak na dalším místě doplněno písmenem Z 

         (např. PZS 3Z). U PZS bez závor se doplňuje písmeno S (např. PZS 3S). 
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        Dává-li PZS pozitivní signál, základní označení kategorie je pak na dalším místě 

doplněno písmenem B (např. PZS 3SB). U PZS bez pozitivní signalizace se doplňuje 

písmeno N (např. PZS 3SN). 

 

         Dává-li PZS informaci o svém stavu: 

a.) přejezdníkem 

b.) na návěstidle kryjícím přejezd je možno rozsvítit návěst dovolující jízdu (kromě 

Pn) v závislosti na stavu PZS je označení kategorie na dalším místě doplněno 

písmenem L (např. PZS 3ZNL). 

 

Dává-li PZS informaci o svém stavu obsluhujícímu zaměstnanci, je označení 

kategorie na dalším místě doplněno písmenem I (např. PZS 3ZNI). V případě dávání 

informace i podle předchozího článku, použijí s v označení obě písmena (např. PZS 

3ZNLI). 

 

C.  Obsluha PZZ. 

      

26. Obsluhovat přejezdové zabezpečovací smí pouze oprávněný zaměstnanec ve službě. 

Obsluhující zaměstnanec je povinen umožnit udržujícímu zaměstnanci na jeho 

požádání a dovoluje-li dopravní situace, přezkoušení zařízení. 

 

27. Před povolením jízdy železničního kolejového vozidla na přejezd je obsluhující 

zaměstnanec povinen se přesvědčit, že: 

a.) přejezd je uzavřen, nebo 

b.) podle indikací (zobrazených symbolů, případě i textového výpisu JOP) je 

PZZ schopno předepsaným způsobem varovat účastníky silničního provozu, 

že se k přejezdu blíží železniční kolejové vozidlo, nebo 

c.) pro jízdu železničního kolejového vozidla na přejezd bylo učiněno dopravní 

opatření podle příslušných dopravních předpisů. 

 

       28.  Pokud se obsluhující zaměstnanec dozví, že na přejezdu je překážka nebo jiné   

        možné ohrožení bezpečnosti provozu na přejezdu (např. uvázlé motorové vozidlo, 

spadlý náklad apod.), je povinen neprodleně učinit takové opatření, aby bylo 

zabráněno jízdě železničního kolejového vozidla na přejezd. 

 

 

D.  Poruchy. 

 

28. Zjistí-li obsluhující zaměstnanec při obsluze nebo podle indikací, nebo je-li mu 

ohlášeno, že PZS vykazuje odchylnou činnost od činnosti uvedené v dalších 

přílohách, jedná se o poruchu. 

 

29. Každou zjištěnou, případně nahlášenou poruchu, závadu u PZS i nouzový stav, je 

obsluhující zaměstnanec povinen zapsat do Záznamníku poruch a oznámit 

udržujícímu pracovníkovi. 

 

30. Obsluhující zaměstnanec podle možností sdělí na vyžádání udržujícího pracovníka 

podrobnější informace o stavu zařízení a při jaké dopravní situace porucha vznikla. 
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E.  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné. 

 

31. Na trati Železnice Desná se používají přejezdová zabezpečovací světelná typu AŽD 

71 a typu AŽD PZZ-RE. 

        Oba použité typy přejezdových zabezpečovacích zařízení jsou v zásadě stejná, liší se 

pouze v ovládání kmitání výstražných světel a dávání zvukové výstrahy – PZS typu 

AŽD 71 tyto funkce ovládá pomocí příslušných relé, přejezdové zařízení typu PZZ-

RE tyto funkce ovládá pomocí elektronických jednotek. 

Oby typy zařízení PZS se skládají z těchto hlavních částí: 

a.) výstražníky (závorové stojany s polovičními nebo celými závorami a 

výstražníky). 

b.) vnitřní releová část zařízení včetně napájecích zdrojů a části diagnostiky pro 

dálkový dohled a ovládání PZS. 

c.) ovládací úseky v kolejích 

d.) uzamykatelnou ovládací skříňku pro místní obsluhu. 

 

32. Všechna světelná přejezdová zabezpečovací zařízení používaná na trati Železnice 

Desná jsou pomocí diagnostického zařízení systému REMOTE 98 kontrolovány a 

ovládány z obsluhovacího pracoviště JOP na pracovišti výpravčího v žst. Petrov n/D. 

Podrobný popis činnosti pracoviště JOP je popsán v předpisu “Místní předpis pro 

obsluhu řídícího pracoviště JOP v žst. Petrov n/D.“ 
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Příloha č. 5. 
 

Evidence přejezdů se světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením 

na trati Železnice Desná podle jednotného číslování přejezdů. 

 

 

PZS AŽD 71   v km 14,258 na trati Šumperk - Petrov n/D.        č.přejezdu  P 9133  

 

PZS AŽD 71   v km 19,649 na trati Petrov n/D. - Sobotín          č.přejezdu  P 9145 

 

PZZ – RE        v km 0,307 na trati Petrov n/D.- Velké Losiny   č.přejezdu  P 9149 

 

PZS AŽD 71   v km 1,095 na trati Petrov n/D - Velké Losiny    č.přejezdu  P 9154 

 

PZS – RE        v km 1,420 na trati Petrov n/D – Velké Losiny    č.přejezdu P 9156 

 

PZZ – RE       v km 1,588 na trati Petrov n/D – Velké Losiny    č.přejezdu P 9157 

 

PZZ – RE       v km 1,885 na trati Petrov n/D.- Velké Losiny    č.přejezdu  P 9158 

 

PZS AŽD 71   v km 5,040 na trati Velké Losiny - Kouty n/D.   č.přejezdu  P 9162 

 

PZZ  - RE       v km 7,730 na trati Velké Losiny - Kouty n/D.   č.přejezdu  P 9166 

 

PZS AŽD 71   v km 9,003 na trati Velké Losiny - Kouty n/D.   č.přejezdu  P 9167 

 

PZS AŽD 71   v km 9,310 na trati Velké Losiny - Kouty n/D.   č.přejezdu  P 9168 

 

PZS AŽD 71   v km 9,870 na trati Velké Losiny - Kouty n/D.   č.přejezdu  P 9169 

 

PZS AŽD 71   v km 10,140 na trati Velké Losiny - Kouty n/D. č.přejezdu  P 9171 

 

PZZ – RE       v km 11,570 na trati Velké Losiny - Kouty n/D. č.přejezdu   P 9177 

 

PZZ – RE       v km 13,150 na trati Velké Losiny - Kouty n/D. č.přejezdu  P 9182  
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Příloha č. 6. 
 

Vzory měřících protokolů (pasportů), které jsou schváleny pro použití na trati „Železnice 

Desná“ při údržbě zabezpečovacího zařízení a zařízení PZS nebo PZZ-RE (15 listů). 
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