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Výstupem výzkumného projektu č. TA01031404 „Výzkum použitelnosti a účinnosti tzv. 

světelné závory na železničních přejezdech v ČR“ (SVEZA) jsou dvě metodiky, které 

zájemcům nabízejí kompletní know-how užití, montáže a údržby zařízení. Metodika, kterou 

držíte v rukou, definuje pokyny, jak světelnou závoru instalovat a jak vyřešit rozhraní pro 

technicky i legislativně bezpečné a prověřené připojení k přejezdovému zabezpečovacímu 

zařízení, detaily montáže, zprovoznění a následné údržby. 
 

Definice kritérií užití světelné závory, tedy charakteristiky přejezdů, na které je zařízení 

vhodné, a bezpečnostní rizika, která dokáže sanovat, pak obsahuje souběžně vycházející 

„Metodika užití světelné závory na železničních přejezdech“. 
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1. Účel metodiky a úvod do problematiky 

1.2 Účel metodiky 

Takzvaná světelná závora je jedním z moderních technologických řešení přispívajících 

ke zvýšení bdělosti účastníků silničního provozu na železničních přejezdech technicky 

zabezpečených (PZS). Doplňuje základní výstrahu a její bezpečnostní efekt spočívá ve 

zdvojení životně důležité informace „stůj“ umístěné do nejostřejšího zorného pole řidiče. 

Praktické aplikace tohoto zařízení můžeme najít ve větší míře pouze v Rakousku, 

na přejezdech s přejezdovým zařízením světelným bez doplňkové závory, kde světelná závora 

při splnění výchozích podmínek slouží jako účinná a méně nákladná alternativa klasické 

(mechanické) doplňkové závory.  
 

Účelem této metodiky je popsat podmínky a postupy montáže, provozování a údržby světelné 

závory jako doplňkové výstrahy na přejezdech v České republice. Definování těchto 

podmínek je založeno na výsledcích čtyřletého výzkumného projektu SVEZA (Výzkum 

použitelnosti a účinnosti tzv. světelné závory na železničních přejezdech v ČR), realizovaného 

CDV, v.v.i. a firmou Trakce, a.s. za finanční spoluúčasti Technologické agentury České 

republiky. V projektu byly shrnuty poznatky ze zkušebních provozů v lokalitách na území 

České republiky. 

1.2 Uživatelé metodiky 

Metodiku ve své práci využijí hlavně následující subjekty: 

 Ministerstvo dopravy České republiky, 

 Drážní úřad, 

 správci a vlastníci pozemních komunikací, silniční správní úřady,  

 Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a další provozovatelé drah, včetně 

vleček, 

 projektanti pozemních komunikací a projektanti přejezdových zabezpečovacích 

zařízení, 

 dopravní inženýři Policie ČR, 

 auditoři bezpečnosti pozemních komunikací.   
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2. Volba základní strategie řešení instalace 
Jak první krok při praktickém řešení realizace světelné závory je rozhodnutí, respektive 

dohoda, kdo bude kterou část systému udržovat, a to bez ohledu na to, kdo kterou část 

systému pořizoval, respektive financoval. I když se může na první pohled zdát logické, že celé 

zařízení by měl udržovat správce železniční infrastruktury, tedy železničního přejezdu, v praxi 

tomu tak být nemusí.  
 

Správce železniční infrastruktury může poskytovat pouze signál pro spouštění světelné závory 

a větší část systému může spravovat jiná, i „nedrážní“ organizace. Světelná část systému 

ve vozovce se totiž nalézá už za hranicí dráhy, tedy logicky spadá do oblasti kompetencí 

správce pozemní komunikace, analogicky jako například svislé a vodorovné značení nebo 

světelné signalizační zařízení. Je tedy zejména na dohodě mezi správcem silniční komunikace 

a správcem železniční infrastruktury, jak si mezi sebou hranice systému rozdělí. Tato 

metodika pro názornost ukáže různé možnosti dělení a správy systému světelné závory. 
 

Systém světelné závory se obvykle skládá z aktivních světelných prvků umístěných 

ve vozovce, dále z řídicí jednotky, která zajišťuje ovládání, napájení a kontrolu funkce 

světelných prvků a z propojovací kabeláže mezi nimi a mezi zařízením železničního přejezdu. 

2.1 Blokové schéma 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Blokové schéma připojení světelné závory. 

Důležité je si uvědomit, kde je hranice drážního zabezpečovacího zařízení, protože drážní 

zabezpečovací zařízení musí splňovat speciální předpisy pro funkční bezpečnost, což 

doplňková varovná světla ve vozovce nemusí. Pro rozdělení správy systému je podstatné to, 

že správu železničního zabezpečovacího zařízení může provádět pouze k tomu určená 

a odborně způsobilá organizace. Dalším důležitým prvkem je realizace rozhraní na hranici 

zabezpečovacího zařízení tak, aby připojené „ne-zabezpečovací“ zařízení nemohlo svojí 

funkcí, ani žádnou poruchou ovlivnit funkci železničního zabezpečovacího zařízení. 

2.2 Provozovatelem bude správce železniční infrastruktury 

Bude-li správcem a provozovatelem světelné závory správce železniční infrastruktury, resp. 

správce zařízení železničního přejezdu, může být vlastní zařízení řídicí jednotky světelné 

závory umístěno v objektu infrastruktury železničního přejezdu. Pro napojení na zařízení 

železničního přejezdu ale platí stále stejné bezpečnostní podmínky. Výhodou je zejména 

organizačně jednodušší zajištění servisní podpory, kterou provádí jeden subjekt společný jak 

pro zdroj ovládacího signálu, tak pro zařízení světelné závory. To se projeví zejména 

v rychlosti odstranění případné poruchy, kterou může řešit komplexně jeden servisní subjekt, 

navíc s pomocí základních náhradních dílů, které může mít uskladněny přímo v objektu 

infrastruktury železničního přejezdu, například náhradní světelnou vložku světelného 

dopravního knoflíku do vozovky. 

SVĚTLA VE 

VOZOVCE 

ŘÍDICÍ 
JEDNOTKA 
SVĚTEL VE 

VOZOVCE 

TECHNOLOGIE 
ŽELEZNIČNÍHO 

PŘEJEZDU 
 

vždy správce železniční 
infrastruktury 

signál spuštění 
signalizace 

ovládání a kontrola 
světel 

hranice zabezpečovacího zařízení 
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2.3 Provozovatelem bude správce pozemní komunikace 

Bude-li provozovatelem správce pozemní komunikace, musí být řídicí jednotka světelné 

závory umístěna mimo objekt železničního přejezdu. Navíc je žádoucí, aby přístup k řídicí 

jednotce nevedl přes prostory dráhy, například neveřejným přechodem přes koleje nebo chůzí 

po kolejích, respektive v ochranném pásmu dráhy. Pokud by tomu tak bylo, musí být 

pracovníci pro pohyb v prostoru dráhy patřičně proškoleni a k vstupu jim musí dát souhlas 

provozovatel dráhy. 
 

Hranicí systému světelné závory a železničního přejezdu je pak rozhraní pro přenos signálu 

aktivace světelné závory. Toto rozhraní musí být funkčně a elektricky bezpečné v tom smyslu, 

že žádná porucha, ani chybná manipulace na straně světelné závory žádným způsobem 

neovlivní funkci železničního přejezdu. 
 

Správce světelné závory si také musí se správcem železničního přejezdu dohodnout způsob 

vzájemného vyrozumění v případě vzniku poruch. Může se stát, že světelná závora nebude 

funkční z důvodu technické poruchy na té části zařízení, kam jedna ze stran nemá přístup. Pak 

je potřeba dohodnutým způsobem vyrozumět druhou stranu a případně s ní postup při 

odstranění poruchy koordinovat. 
 

V praxi tedy provoz světelné závory až po rozhraní s železničním přejezdem zajišťuje správce 

pozemní komunikace a o funkci vydávání signálu spouštění světelné závory až po rozhraní se 

stará správce železničního přejezdu. Na odstranění poruch mohou oba správci pracovat zcela 

nezávisle. Pokud není možné běžným postupem zjistit, v které části se porucha nachází nebo 

při opravě, musí obě strany spolupracovat v reálném čase, například při výměně poškozené 

kabeláže vedení signálu ze zabezpečovacího zařízení.   

2.4 Provozovatelem bude jiný subjekt 

V případě, že se bude o provoz světelné závory starat jiný subjekt než správce železniční 

infrastruktury nebo správce pozemní komunikace, například odborná firma pověřená 

správcem silniční komunikace, nebo železničního přejezdu, jsou základní podmínky stejné 

jako v případě, že se o zařízení stará správce pozemní komunikace. Ani zde se nepředpokládá, 

že do prostorů s železniční infrastrukturou by měl mít přístup třetí subjekt. 
 

Tato varianta se nabízí například po dobu trvání záručních podmínek po instalaci světelné 

závory, kdy by záruční servis zajišťoval dodavatel zařízení světelné závory nebo jím určená 

organizace pro záruční servis.     
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3. Výběr vhodného typu světelné závory 
Účelem této kapitoly je poukázat na vlastnosti, které by mělo zařízení světelné závory pro 

užití ve funkci doplňkové výstrahy u železničního přejezdu splňovat. 
 

Světelné dopravní knoflíky se běžně používají i ve velmi náročných klimatických 

podmínkách, které jsou srovnatelné s provozem na železničních přejezdech, a to včetně 

odolnosti vůči různým technologiím zimní údržby (inertní i chemický posyp). Světelné 

dopravní knoflíky schválené pro provoz na pozemních komunikacích1) (jejichž užití musí být 

samozřejmostí) splňují náročné požadavky. Navíc ani zkušební provoz světelných závor na 

dvou lokalitách v zimním období s různými typy světelných knoflíků neukázal, že by zimní 

údržba silnice byla relevantním problémem. 
 

Specifické požadavky na technologie světelné závory pro železniční přejezdy lze shrnout do 

několika bodů, kterými by se výběr světelné závory pro železniční přejezd měl řídit: 
 

 Rychlá a jednoduchá výměna světelné vložky ve vozovce i při špatných klimatických 

podmínkách. 

 Světlo výhradně červené barvy; trichromatické souřadnice v souladu s TP 217, kap. 

8.3.3.  

 Provozně nastavitelná rychlost blikání minimálně 5x za sekundu, aby nedocházelo 

k fantomovému světelnému efektu se signalizací červených výstražných světel 

železničního přejezdu. 

 Nastavitelná intenzita svícení s automatickou korekcí minimálně v úrovni DEN-NOC. 

 Základní napájecí napětí 230V AC nebo 24V DC pro lepší variabilitu provedení 

napájení. 

 Diagnostika funkce jednotlivých světelných knoflíků se signalizací poruchy alespoň 

pomocí binární kontaktní signalizace, respektive rozepnutí kontaktu signalizace 

poruchy, pokud některé světlo nesvítí, nebo došlo k poruše řídicí jednotky světelné 

závory (přenos se pak dá realizovat některým standardním způsobem kontaktně přes 

diagnostické rozhraní železničního přejezdu nebo bezdrátově pomocí GSM modemů, 

SMS a podobně). 

 Samozřejmostí by měl být provozní teplotní rozsah vnějších částí –30°C až +70°C, 

a to i v případě řídicí jednotky, pokud má být umístěna ve skříni mimo temperovaný 

objekt. 

 Nároky na propojení řídicí jednotky se světly ve vozovce by měly respektovat fakt, že 

u železničních přejezdů může být řídicí jednotka vzdálená od světel ve vozovce 

desítky až stovky metrů. Zvolená technologie světelné závory by měla umožnit 

propojení i na tuto větší vzdálenost bez nutnosti speciální kabeláže (jednodušší oprava 

propojovacích kabelů při jejich poškození). 

 Řídicí jednotka by měla mít pro servisního technika základní indikační prvky o své 

funkci přístupné bez speciálního vybavení (počítač nebo jiný speciální servisní 

přípravek), nejlépe pouze pohledem na světelné indikační prvky ve skříni řídicí 

jednotky. Zejména informaci o stavu, zda přichází povel pro spuštění světel, zda řídicí 

jednotka aktivovala světla ve vozovce a zařízení nemá poruchu (svítí všechna světla). 
 

Samozřejmostí je certifikace a schválení použití prvků do vozovky, ES prohlášení o shodě 

a další standardní požadavky obecně platné pro provoz těchto zařízení. 

                                                 
1 Provedení a používání dopravních zařízení na pozemních komunikacích schvaluje Ministerstvo dopravy ve 

smyslu § 124 zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění. 
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Obrázek 2: Příklad zabudovaného světelného knoflíku - světelná závora Otice. 

4. Volba vhodného způsobu napájení 
Pro způsob napájení je klíčová zvolená varianta provozu zařízení, tedy kdo se o které části 

systému bude starat. Relativně jednodušší je opět případ, kdy se o zařízení bude starat pouze 

správce železničního přejezdu, ale i tehdy se musí dodržet příslušná bezpečnostní opatření, 

protože je jedná o propojení jiného zařízení se zařízením zabezpečovacím. 
 

I v případě napájení světelné závory platí, že jakákoli porucha systému světelné závory nesmí 

mít vliv na funkci zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu. 

4.1 Záložní napájení 

Světelná závora jako doplňkové výstražné zařízení nezbytně nemusí mít zálohované napájení, 

i když je to velmi užitečné.  
 

Samostatný zálohovaný zdroj pro světelnou závoru ale vlastní systém poměrně komplikuje 

a prodražuje, hlavně kvůli složitějšímu řešení napájecího zdroje, nutnosti pravidelných 

kontrol stavu akumulátorů a nákladů na jejich výměnu v průběhu provozu světelné závory. 

Zejména, jsou-li záložní zdroje umístěny ve vnějším prostředí, jejich životnost výrazně klesá. 

Proto i s ohledem na to, že jde o doplňkovou výstrahu, není záložní napájení světelné závory 

podmínkou. 
 

Zmíněný problém by sice mohlo řešit napájení ze záložních zdrojů pro železniční přejezd, 

ale tuto variantu komplikuje fakt, že připojení na záložní baterie zabezpečovacího zařízení 

musí být provedeno bezpečným způsobem. Hlavně požadavek na elektrickou izolaci vnějších 

částí od napájení (obvykle u železničních zařízení minimálně 4kV) může výrazně limitovat 

výběr a provedení zařízení světelné závory.  
 

Připojení dalšího zařízení na záložní zdroje železničního přejezdu může zkrátit dobu funkce 

železničního přejezdu v případě výpadku primárního napájení a znamenat nutnost navýšení 

kapacity záložních baterií. Z toho může vyplynout zvýšení nákladů instalace světelné závory 

i jejího následného provozu. 

4.2 Kalkulace spotřeby a energetické náročnosti 

Kalkulací spotřeby elektrické energie je nutné se zabývat nejen pro vlastní technické řešení 

a volbu vhodného způsobu napájení, ale i pro hodnocení provozních nákladů světelné závory. 



10 

 

Kalkulace se rovněž může použít pro dohodu na paušální úhradě nákladů na elektrickou 

energii, protože instalace samostatného odběrného místa může být dražší než spotřeba 

zařízení za několik let. 
 

Při výpočtu se použijí informace výrobců jednotlivých částí světelné závory, předpokládaná 

provozní doba, kdy je světelná závora aktivní během výstrahy železničního přejezdu a nesmí 

se zapomenout i na často ne právě zanedbatelnou spotřebu zařízení v klidovém stavu. 
 

Jako praktický příklad uvádíme výpočet spotřeby světelné závory ve zkušební lokalitě Otice 

u Opavy, na základě něhož byla uskutečněna dohoda o roční paušální úhradě nákladů 

na elektrickou energii. 

 

 
Obrázek 3: Výpočet spotřeby elektrické energie. 
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4.3 Napájení přímo ze zařízení železničního přejezdu 

Tato varianta je použitelná pouze v případě, že celé zařízení světelné závory bude ve správě 

správce infrastruktury železničního přejezdu. Dále kvůli dimenzování kapacity hlavního 

a záložního zdroje železničního přejezdu je vhodné realizaci zapracovat už během 

projektování nového železničního přejezdu nebo při jeho rekonstrukci, respektive 

modernizaci. Okruh napájení je potřeba patřičně jistit a elektricky oddělit, pokud technologie 

světelné závory potřebnou elektrickou izolaci vůči svému okolí nemá. Výhodou je pak 

zejména zálohované napájení a tedy garantovaná funkce při výpadku hlavního napájení 

shodně jako pro železniční přejezd. 

4.4 Napájení ze společné přípojky 230V pro železniční přejezd 

Tato varianta je vhodná pro správu světelné závory jak správcem železniční infrastruktury, tak 

i správcem pozemní komunikace. Je vhodná i v případě, kdy světelnou závoru spravuje jiný 

subjekt. Využívá se připojení na rozhraní přípojky NN sítě, která je k dispozici pro primární 

napájení drtivé většiny světelných železničních přejezdů. Vzhledem k tomu, že připojení se 

realizuje ještě před napájecím zdrojem železničního přejezdu, není potřebné, aby napájení 

světelné závory mělo zvýšenou elektrickou izolaci, a vystačí se s běžnými parametry pro 

veřejné sítě NN. Pokud se ale napojení provádí z NN přípojnice pro železniční přejezd, která 

už spadá do oblasti určeného technického zařízení UTZ, je nutno postupovat dle požadavků 

na tento druh zařízení. 
 

Je-li připojení pro světelnou závoru realizováno dle platných předpisů pro elektrická zařízení, 

nehrozí žádné narušení bezpečné funkce železničního přejezdu. Pokud by bylo nezbytné 

napájení světelné závory zálohovat proti výpadku, provede se rovněž zcela nezávisle 

na napájení železničního přejezdu. 

4.5 Napájení fotovoltaickým panelem 

Vzhledem k poměrně nízké energetické náročnosti světelné závory lze uvažovat 

i o alternativním zcela nezávislém napájení pomocí fotovoltaických panelů. Toto řešení však 

není vhodné do všech lokalit, protože pro tento způsob napájení musí být vhodné okolí, tj. 

optimální orientace zařízení směrem k slunci a místo nesmí stínit blízké předměty, například 

vyšší budovy nebo stromy. Pro splnění podmínky, aby tímto způsobem bylo zajištěno 

napájení i ve dnech s menší sluneční aktivitou, musí být fotovoltaický panel patřičně 

naddimenzován a vybaven i patřičně velkým záložním akumulátorem. Fotovoltaický panel 

je pak potřeba umístit na robustní stožár, aby odolal povětrnostním vlivům a vandalům. 

Je sice možné panel umístit i na domek se zařízením železničního přejezdu, ale málokdy 

je střecha domku optimálně směrovaná. Takto napájený systém vyžaduje také častější 

kontrolu správné funkce nebo sofistikovaný dohled, který upozorní na to, že napájení už může 

být nedostačující (extrémně dlouhé nevhodné povětrnostní podmínky, poškozený 

fotovoltaický panel, vadný akumulátor apod.). 
 

Železniční přejezd se světelnou výstrahou vždy potřebuje pro svou činnost primární napájení 

z konvenčních zdrojů. Proto se doporučuje (i s ohledem na zvýšené náklady realizace 

fotovoltaického napájení světelné závory) použít spíše napájení určené pro železniční přejezd. 
 

Alternativní fotovoltaické napájení je vhodné spíše do lokalit, kde by se světelná závora 

využívala pro upozornění řidičů zcela autonomně, tedy s vlastními prvky spouštění jízdou 

vlaku v místech, kde jsou přejezdy vybaveny pouze výstražným křížem (není zde PZS). 
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4.6 Napájení z veřejného osvětlení 

Další teoretickou možností je napájení napojením na blízké pouliční osvětlení. Zde je ale 

potřeba opět počítat s patřičným záložním akumulátorem, protože primární napájení 

je k dispozici pouze po určitou dobu, kdy je osvětlení aktivní. Eliminuje se tak nežádoucí jev 

dlouhodobě špatného počasí v případě fotovoltaického napájení, ale opět je nezbytný 

automatický dohled stavu napájení s indikací nedostatečné úrovně napětí v akumulátorech. 

Toto řešení je vhodné opravdu jako nouzové pro použití v případech, kdy dohoda o využití 

primárního napájení pro infrastrukturu železničního přejezdu není možná. 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Ukázka praktického řešení umístění řídicí jednotky pro servis třetí stranou s 

napájením 230V z přípojky NN pro technologii železničního přejezdu. 

skříň s řídicí 

jednotkou 

světelné závory 

přípojka NN 

primárního 

napájení 

železničního 

přejezdu 
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5. Způsob přivedení ovládacího signálu 
Pro funkci světelné závory je nezbytný spouštěcí signál z železničního přejezdu. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o technické propojení s železničním zabezpečovacím zařízením, jsou na 

toto propojení kladeny určité technické bezpečnostní a legislativní požadavky. 
 

Nejvhodnější je s vyvedením signálu pro světelnou závoru počítat už při projektování nového 

železničního přejezdu nebo při projektování rekonstrukce a modernizace. Podstatné není hned 

od počátku projektovat kompletní zařízení světelné závory, ale hlavně připravit systém 

železničního přejezdu tak, aby měl k dispozici volný výstup pro ovládání světelné závory. 

Pokud se do zařízení železničního přejezdu musí doplňovat tento výstup (kontakt) později, 

je to poměrně komplikovanější, protože se jedná o zásah do zprovozněného zařízení 

a vyžaduje to nejen vlastní fyzické provedení změny v zapojení zabezpečovacího zařízení, ale 

také nové posouzení a schválení bezpečnosti systému železničního přejezdu. Proto je lepší 

tento výstup připravit i s výhledem pozdějšího využití pro světelnou závoru již při řešení 

samotného systému železničního přejezdu. 

5.1 Proveditelnost jednotlivých řešení přípravy železničního 
přejezdu 

 Velmi dobrá – výstup pro ovládání světelné závory je připraven již při projektování 

nového železničního přejezdu nebo při jeho modernizaci. Schválení výstupu se provede 

současně s uvedením železničního přejezdu do provozu. 

 Standardní – stávající železniční přejezd takový rezervní výstup má. Sice se musí získat 

vyjádření výrobce, zda je možné tento výstup použít, ale není potřebné zasahovat do 

zapojení železničního přejezdu, takže tato varianta je ještě poměrně schůdná. Týká se ale 

spíše starších reléových železničních přejezdů a není pravidlem, že i u nich je vhodný 

volný kontakt k dispozici.  

 Ztížená – již zprovozněný železniční přejezd potřebný výstup – kontakt nemá. Pak se 

musí zasahovat do zapojení železničního přejezdu nebo do jeho software a to vyžaduje 

poměrně komplikované schválení takových změn. 

5.2 Funkční požadavky na signál ovládání světelné závory 

Signál přivedený z železničního přejezdu pro ovládání světelné závory musí být aktivní po 

celou dobu trvání světelné výstrahy a to i v případě, že z důvodu poruchy železničního 

přejezdu není jeho světelná výstraha úplná. 
 

Je vhodné, aby byl signál pro spuštění světelné závory aktivní i při kritické poruše 

železničního přejezdu, který v této situaci není schopen správně reagovat na jízdu vlaku, 

respektive dávat světelnou výstrahu. Zajištění takového signálu může být v případě kritické 

poruchy problematické, takže jde spíše o doporučující řešení, pokud je vůbec možné takovou 

informaci z železničního přejezdu získat. 
 

5.3 Technické požadavky na rozhraní vyvedení signálu 
z železničního přejezdu 

Technické požadavky na rozhraní vyvedení signálu z železničního přejezdu si obvykle 

stanovuje jeho provozovatel s ohledem na zajištění bezpečnosti funkce železničního přejezdu. 

Tyto podmínky může dále rozšířit projektant, který praktické provedení vyvedení signálu 

navrhuje. 
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Úkolem tohoto rozhraní je zajištění funkční a elektrické bezpečnosti, aby jakoukoli poruchou 

nebo zásahem do nezabezpečovacího zařízení nemohlo dojít k ovlivnění funkce 

zabezpečovacího zařízení, s kterým je světelná závora propojena. A to z důvodu spojení 

železničního zabezpečovacího zařízení se zařízením, které takový status nemá. Navíc toto 

zařízení mohou spravovat pracovníci, kteří nebudou mít potřebnou kvalifikaci pro práci na 

drážních zabezpečovacích zařízeních. 

 

Základní technické požadavky na rozhraní: 

 Pro navázání na přejezdové zabezpečovací zařízení, které není vybaveno patřičným 

výstupem, je nutné vydat zprávu o hodnocení bezpečnosti dle ČSN EN 50 129 

prokazující, že případným nevhodným doplněním výstupu pro ovládání světelné 

závory nemohla být ovlivněna bezpečná funkce železničního přejezdu. 

 Elektrické obvody světelné závory a železničního přejezdu musí být od sebe 

galvanicky odděleny s elektrickou pevností minimálně 4kV AC (po dobu jedné 

minuty), aby zhoršením izolačního stavu světelné závory nedošlo ke zhoršení 

izolačního stavu zařízení železničního přejezdu. 

 Výstupní signál z přejezdového zařízení musí být na straně přejezdového zařízení 

zajištěn ochrannými prvky tak, aby při zkratu na propojovacím kabelu nebo přetížení 

výstupu nedošlo k jeho poškození (svaření kontaktu relé nebo nevratný zkrat 

výstupního elektronického prvku). 

 Z hlediska navázání na železniční zabezpečovací zařízení je potřeba respektovat 

podmínky provozovatele železničního přejezdu uvedené v jeho směrnicích (například 

u SŽDC se jedná o směrnici č. 34). 

 Pokud se navázání na železniční přejezd neprovádí způsobem, který byl u daného 

provozovatele schválen, je třeba ve spolupráci s provozovatelem železničního 

přejezdu podle jeho směrnic připravit a realizovat ověřovací provoz. Po jeho ukončení 

a vyhodnocení je možné světelnou závoru provozovat v trvalém režimu. 
 

5.4 Příklad řešení bezpečného rozhraní 

V rámci řešení tohoto projektu bylo navrženo a úspěšně odzkoušeno řešení bezpečného 

rozhraní, které splňuje všechny podmínky a které prošlo i úspěšným ověřovacím provozem 

u zařízení ve správě celostátních drah, tedy u SŽDC. 
 

Toto řešení je chráněno užitným vzorem a po dohodě jej lze využít pro bezpečné vyvedení 

signálu z přejezdového zabezpečovacího zařízení. 
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Obrázek 5: Praktická realizace rozhraní přenosu signálu. 

Tento způsob bezpečného oddělení obvodů železničního přejezdu a světelné závory 

umožňuje, aby zařízení světelné závory spravovali i jiné subjekty než správce železniční 

infrastruktury. Navíc umožňují i správcům železniční infrastruktury napojit na přejezdové 

železniční zařízení jiné „ne-zabezpečovací“ zařízení, například kamery se záznamem 

spouštěným při výstraze a podobné aplikace.  

6. Legislativní a technické záležitosti instalace 
Postup vyřízení jednotlivých záležitostí se může lišit podle toho, kdo bude instalaci a provoz 

světelné závory provádět. Některé podmínky se navíc mohou lišit podle konkrétní situace 

a lokality. Níže jsou uvedeny základní pilíře postupů. 

6.1 Vyvedení signálu z železničního přejezdu 

Pro získání, respektive pro technické vyvedení signálu pro spouštění světelné závory je nutné 

získat vyjádření správce železniční infrastruktury. V případě celostátních drah na území ČR to 

u SŽDC řeší odbor automatizace a elektrotechniky. Pro železnice provozované jinými 

subjekty je potřeba se obrátit na jejich pravomocně analogický orgán. V žádosti se uvede 

stručné zdůvodnění záměru instalace světelné závory a základní technický nástin řešení 

a návrh, jak by měla správa světelné závory vypadat. 
 

hranice zabezpečovacího zařízení 
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Provozovatel železniční infrastruktury se k žádosti vyjádří a stanoví základní podmínky, za 

kterých je možné vyvedení signálu realizovat. Pravděpodobně budou shodné s podmínkami 

uvedenými v této metodice, ale mohou přibýt i další specifické požadavky vztahující se ke 

konkrétní lokalitě. 
 

Vypracování popisu technického naplnění požadavků je vhodné zadat subjektu, který má 

s projektováním a instalací zařízení na železnici zkušenosti. 

6.2 Instalace do vozovky 

Vzhledem k tomu, že světelná závora je dopravním zařízením ve smyslu zákona 

č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb., je 

potřebné její projednání s příslušnými orgány a stanovení podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. 

v principu stejně, jako u kteréhokoli jiného dopravního značení či dopravního zařízení. 
 

Stanovení probíhá v následujících krocích: 

 Žadatel o instalaci světelné závory (může být kdokoli, ale zpravidla jde o správce 

komunikace či správce dráhy nebo firmu provádějící rekonstrukci přejezdu) podá 

žádost o stanovení příslušnému úřadu s rozšířenou působností. Formulář žádostí bývá 

dostupný na webových stránkách úřadu. Je účelné k žádosti připojit též přehledné 

schéma provedení světelné závory, včetně souvisejícího dopravního značení. 

 Silniční správní úřad ve věci rozhodne s přihlédnutím k předchozímu písemnému 

vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky. K vyjádření Policii České 

republiky oficiálně vyzve správní úřad (tj. nemusí to řešit žadatel sám). 
  

S instalací světelné závory musí rovněž souhlasit příslušný správce komunikace, neboť 

světelná závora je instalována zpravidla nad rámec vzdálenosti 4 metrů od osy nejbližší 

koleje, kde končí kompetence správce dráhy a začíná kompetence správce pozemní 

komunikace. Nutné je proto projednání i s místně příslušným správcem a jeho souhlas 

(ideálně formou písemného stanoviska). 
 

Samotná instalace světelné závory musí vycházet z bezpečnostní inspekce nebo dopravně-

inženýrského posouzení, z něhož vyplynou specifická rizika železničního přejezdu, 

sanovatelná světelnou závorou. Zejména se jedná o aspekty zmíněné následně: 
 

 V případě, že přejezd zaniká v terénu, je třeba definovat místo, odkud má být výstraha 

na přejezdu zvýrazněná světelnou závorou viditelná. Je-li vzhledem k trasování 

pozemní komunikace směr pozorování světelné závory nepříznivý, nutno upravit 

návrh její geometrie, resp. věnovat detailní pozornost směrové orientaci každého 

světelného dopravního knoflíku zvlášť. 

 Při definování polohy světelné závory nutno brát pečlivě v úvahu polohu výstražníků, 

případně i doplňkové mechanické závory.  

 Poloha světelné závory musí korespondovat se správně umístěnou dopravní značkou 

č. V 5 (jejíž význam fakticky doplňuje). Světelná závora se zpravidla umístí 20 cm 

před dopravní značku č. V 5 (ve směru pohledu „do přejezdu“). Dopravní značka 

č. V 5 se vyznačuje dle aktuálního znění TP 133. 
 

Cílem tohoto procesu je precizovat detailní umístění světelné závory a pečlivé zohlednění 

specifik konkrétního místa (přejezdu), včetně návrhů případných dalších opatření nutných pro 

zvýšení bezpečnosti na konkrétním přejezdu. 
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6.3 Zajištění napájení 

Záležitosti kolem přivedení primárního napájení k železničnímu přejezdu včetně účtování 

nákladů za zřízení přípojky nízkého napětí (NN) a za spotřebovanou energii má v rámci 

celostátních drah na starosti zcela samostatná organizační složka. Tou jsou u přejezdů 

spravovaných SŽDC územní střediska správy železniční energetiky. Podmínky připojení 

k distribuční síti se řídí energetickým zákonem ČR a jsou tedy téměř shodné jako v případě 

vyřizování žádosti u jiného distributora elektrické energie. 
 

V případě distributora v rámci SŽDC se poskytování řídí podle obchodních podmínek 

dodávky elektřiny z lokální distribuční soustavy železnice (LDSž). Aktuální znění podmínek 

a ceník lze získat na stránkách www.szdc.cz v sekci organizační jednotky SŽDC - Správa 

železniční energetiky (http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/sze-hradec-

kralove.html). 
 

Součástí řešení je i zajištění projektu technického provedení připojení dle podmínek 

distributora elektrické energie a zajištění výchozí revize elektrické přípojky a elektrického 

zařízení. V případě, že se jedná o sdílenou elektrickou přípojku pro zařízení železničního 

přejezdu, bude se jednat s největší pravděpodobností už o oblast spadající do určených 

technických zařízení UTZ. Projektování a zejména revize zařízení UTZ mohou provádět jen 

určené osoby, tedy revizi nemůže provádět běžný revizní technik bez oprávnění pro zařízení 

UTZ. 
 

Způsob účtování je otázkou dohody mezi provozovatelem světelné závory a distributorem 

elektrické energie. Lze použít i paušální úhradu nákladů na základě ročního výpočtu 

předpokládané spotřeby. Světelná závora má obvykle velmi malou spotřebu elektrické energie 

a případné pořízení a instalace elektroměru by mohla výrazně překročit i několikaleté náklady 

na spotřebovanou elektrickou energii vlastního zařízení světelné závory. 

7. Montáž světelné závory 
Montáž světelné závory provádějí odborné firmy akreditované výrobci jednotlivých součástí 

systému. Tyto firmy si samy zajišťují práce a pracoviště a garantují dodržení předepsaných 

postupů pro dosažení potřebné kvality a životnosti zařízení. To se týká zejména instalace 

zařízení do vozovky, kdy jsou pro životnost systému důležité zejména postupy frézování 

drážek, realizace vývrtů pro světelné dopravní knoflíky a hlavně užití certifikovaných 

zalévacích hmot.  

7.1 Vyvedení signálu z přejezdového zabezpečovacího zařízení 

Vyvedení signálu z přejezdového zabezpečovacího zařízení může provést pouze firma 

s platným oprávněním pro provádění prací na železničním zabezpečovacím zařízení ve 

spolupráci s provozovatelem železniční infrastruktury. Je-li při instalaci potřebné zasahovat 

do zapojení železničního přejezdu, je nezbytné provedení příslušných opatření v železniční a 

silniční dopravě, což může vyvolat další finanční náklady. Například tehdy, když bude 

potřeba zajistit určitý druh výluky v drážní dopravě nebo dozor pracovníka správce železniční 

infrastruktury. 

7.2 Instalace součástí světelné závory 

Instalace součástí světelné závory, které se nenacházejí v prostoru dráhy a zabezpečovacího 

zařízení železničního přejezdu (obvykle instalace světelných knoflíků do vozovky či instalace 

řídicí jednotky do venkovní skříně) se zpravidla nemusí provádět za dozoru pracovníka dráhy. 

Jelikož se ale jedná o práce v blízkosti dráhy, je vhodné o provádění prací a jejich rozsahu 

http://www.szdc.cz/
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/sze-hradec-kralove.html
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/sze-hradec-kralove.html
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informovat jak provozovatele drážní dopravy, tak i správce železniční infrastruktury, případně 

s nimi tyto práce koordinovat. 

 

 
Obrázek 6: Příprava místa instalace. 

 
Obrázek 7: Zalévání drážek. 

 
Obrázek 8: Frézování vozovky. 
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7.3 Připojení napájení 

Realizace připojení napájení se musí provádět i s ohledem na to, že nesmí být ohroženo 

napájení železničního přejezdu. Pokud to povaha prací přesto vyžaduje, musí se tyto práce 

provádět v součinnosti s provozovatelem železniční infrastruktury, který dohlédne na 

provedení prací a po jejich ukončení ověří, že není ohrožen provoz železničního 

zabezpečovacího zařízení. 
 

Využití připojeného napájení je možné až po provedení výchozí revize, technické prohlídky 

UTZ a po uzavření smlouvy o odběru elektrické energie s distributorem. 

 

 
Obrázek 9: Schéma elektrické přípojky. 

 
Obrázek 10: Příklad realizace elektrické přípojky. 
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8. Zprovoznění světelné závory 
Podmínky uvedení světelné závory do provozu jsou dány zejména technickou přípravou 

a podmínkami pro zprovoznění napojení na železniční přejezd. To se týká jak ověřovacího 

provozu, tak uvedení do trvalého provozu. Na celostátních drahách u zařízení ve správě 

SŽDC jsou požadavky specifikovány ve směrnici SŽDC č. 34. Zprovoznění se provede po 

provedení funkčních zkoušek za účasti zástupců všech dotčených stran, ale obvykle bez 

zástupce poskytovatele elektrické přípojky. Zahájení provozu se uvede v provozních denících 

zařízení. Provozní deník musí vést zejména provozovatel světelné závory a zaznamenávat do 

něj veškeré opravy a servisní úkony. 
 

Pro zahájení a následný provoz zařízení jsou nutné níže uvedené dokumenty, které musí mít 

k dispozici provozovatel světelné závory a správce železniční infrastruktury. 
 

 dokumentace zařízení světelné závory 

a) technický popis 

b) dokumentace skutečného stavu zapojení sv. závory 

c) návod pro údržbu 

d) návod pro obsluhu 

 zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení 

 protokol o provedení technické prohlídky a zkoušky určeného technického zařízení – 

elektrického (pouze u částí UTZ) 

 prohlášení, že ověřované zařízení je v souladu s platnými právními předpisy 

 prohlášení o shodě 

 provozní deník 

 

Další dokumenty si může vyžádat provozovatel železniční infrastruktury na základě svých 

provozních směrnic. Na celostátní dráze u zařízení ve správě SŽDC to upravuje směrnice 

č. 34 (Příloha č. 1). 

 

9. Provoz a údržba světelné závory 
I když je zařízení světelné závory téměř bezúdržbové, je nezbytné jej pravidelně kontrolovat. 

9.1 Požadavky na údržbu 

Požadavky na údržbu světelné závory v zásadě určuje výrobce zařízení. V zásadě je potřebné 

alespoň dvakrát ročně zkontrolovat stav a zejména uchycení světelných knoflíků ve vozovce. 

Pozornost je potřeba věnovat zejména zalití drážek a pouzder světelných knoflíků, zda 

nedošlo k vytvoření prasklin, které by mohly zejména v zimním období vytvořit ve vozovce 

větší defekt. Kontroly je vhodné provádět před a po zimním období. 
 

Je-li systém světelné závory vybaven detekcí poruchy svícení s dálkovým dohledem, může 

být perioda kontroly funkce prováděna rovněž pouze dvakrát ročně. Jinak se doporučuje 

kontrola funkce alespoň jednou za měsíc. Kontrolou funkce se rozumí vizuální kontrola, že se 

jízdou vlaku světelná závora aktivovala a že jsou funkční všechny světelné knoflíky. Tuto 

kontrolu může provádět i správce železniční infrastruktury během svých pravidelných kontrol 

železničního zabezpečovacího zařízení a následně správce světelné závory o případné poruše 

domluveným způsobem vyrozumět. 
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9.2 Provozní záznamy 

Správce světelné závory vede provozní deník, do kterého zaznamenává informace o vzniklých 

poruchách, jejich odstranění a o úkonech údržby. Do deníku se zaznamenává i čas a způsob 

komunikace se správcem železniční infrastruktury při hlášení a řešení poruch. 

9.3 Definice podmínek spolupráce s provozovatelem železničního 
přejezdu 

Jestliže zařízení zasahuje do různých oblastí kompetencí s různými správci a provozovateli 

systémů, pak se činnosti pro lokalizaci poruch rozdělují mezi tyto příslušné provozovatele. 
 

Fyzicky se zařízení dělí na 3 části. Ve dvou z nich mohou v případě poruchy provozovatelé 

postupovat nezávisle na sobě. Ve třetí části pak obvykle při odstraňovaní poruch postupují 

společně. Třetí - společnou částí se rozumí propojovací kabel mezi výstupní svorkovnicí na 

reléovém stojanu v technologii železničního přejezdu a mezi izolačním převodníkem 

v technologii doplňkových světel ve vozovce. 

 

 
Obrázek 11: Rozdělení kompetencí správců a provozovatelů. 

 

9.3.1 Společný postup provozovatelů 

a) Při poruše propojovacího kabelu, tedy při jeho zkratu, přerušení, nebo výměně 

po mechanickém poškození 

b) Při měření izolačního stavu kabelu (pokud je toto měření nezbytně nutné), neboť 

v tomto případě musí při měření dojít k odpojení obou konců kabelů od zařízení. 

V ostatních případech mohou provozovatelé postupovat nezávisle na sobě, pouze se 

o prováděných činnostech informují, případně je mezi sebou koordinují. Pokud se systém 

doplňkových světel z nějakého důvodu vypíná, včetně nouzového vypnutí, vždy se o tom 

provede zápis do provozních deníků s uvedením důvodů a dohodnutým způsobem se o této 

skutečnosti informují oba dotčení provozovatelé! 
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9.3.2 Zápisy do provozního deníku 

 Uvedení do provozu 

 Veškeré poruchy a provozní anomálie funkce systému 

 Zapnutí a vypnutí systému s uvedením důvodu 

 Pravidelné kontroly stavu a funkce systému s uvedením výsledku kontroly 

 Zápis o vyrozumění provozovatele návazného systému s uvedením kdo, koho, kdy 

a o čem informoval.  

9.4 Ukázka popisu funkce pro účely kontroly 

9.4.1 Popis provozní funkce doplňkových světel ve vozovce 

 Není-li na přejezdovém zabezpečovacím zařízení aktivní světelná výstraha a všechny 

závory jsou v horní poloze, musí být všechna doplňková světla umístěná ve vozovce 

zhasnutá. 

 Je-li přejezdové zabezpečovací zařízení ve výstraze nebo některá ze závor není v horní 

koncové poloze, musí všechna doplňková světla umístěná ve vozovce přerušovaně 

svítit. Výjimkou je výpadek primárního napájení, kdy je přejezdové zabezpečovací 

zařízení napájeno pouze ze záložního zdroje. V tomto případě doplňková světla během 

probíhající výstrahy svítit nemusí. 

 Pokud nesvítí některé světlo ve vozovce, není to důvod k nouzovému vypnutí zařízení, 

pouze se provede dohodnutým způsobem vyrozumění provozovatele doplňkových 

světel ve vozovce. 

 Pokud svítí byť jen jedno světlo ve vozovce i v době, kdy pro svícení nejsou splněny 

podmínky, musí se do odstranění poruchy provést nouzové vypnutí světel ve vozovce 

a informovat o této skutečnosti oba dotčené provozovatele.  

9.4.2 Definice provádění kontrol 

Kontroly funkce provádí provozovatel světel ve vozovce alespoň jednou měsíčně tak, že 

v době výstrahy zkontroluje, zda všechna světla ve vozovce správně svítí. Dále zkontroluje 

vizuálně jejich mechanický stav, jestli nejsou příliš mechanicky poškozena a to včetně jejich 

upevnění ve vozovce a výsledky kontroly vždy zapíše do svého provozního deníku. 
 

Provozovatel železničního přejezdu provádí kontroly funkce namátkově v rámci svých 

pracovních činností a kontroluje pouze činnost světel, tj. zda všechna svítí v době, kdy svítit 

mají. Pokud je vše v pořádku, nikde nic nezaznamenává. Pokud systém vykazuje poruchu, 

postupuje podle instrukcí uvedených v tomto dokumentu. 

9.4.3 Příklad definice opatření při práci na zařízení doplňkových světel 
ve vozovce s ohledem na drážní provoz 

 Pracovníci provozovatele světel ve vozovce pracující bez dozoru určeného pracovníka 

dráhy nevstupují do prostoru železničního přejezdu v době probíhající výstrahy nebo 

v době blížícího se vlaku. 

 Pracovníci provozovatele světel ve vozovce pracující bez dozoru určeného pracovníka 

dráhy nikdy nevstupují do kolejiště, respektive do ochranného obvodu dráhy. 

 Všichni pracovníci musí mít reflexní vesty, a pokud pracují na silničním tělese, musí 

pracoviště řádně označit a případně zajistit bezpečnou organizaci silniční dopravy. 

 Pokud se zasahuje do společných zařízení obou provozovatelů, zejména rozvaděčů 

napájení 230V, je potřeba vždy dbát na to, aby nedošlo k nežádoucímu omezení 

funkce jiného systému. Zásahy do těchto společných systémů je možný pouze 
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s aktuálním souhlasem všech dotčených stran vyjma případů nouzového vypnutí světel 

ve vozovce v případech, kdy není možné druhou stranu z časových důvodů 

vyrozumět. 

9.5 Vzor popisu provozní funkce doplňkových světel ve vozovce 
pro informaci třetích stran (policie, obecní úřady) 

 

Ukázka popisu ze zkušební lokality Otice u Opavy: 

Světelná závora byla na přejezdu v km 5,645 trati Opava východ – Svobodné Heřmanice 

instalována v rámci ověřovacího provozu projektu vědy a výzkumu č. TA01031404 

(„Výzkum použitelnosti a účinnosti tzv. světelné závory na železničních přejezdech v ČR“).  

 

Doplňková světla ve vozovce tvoří čtyři světelné dopravní knoflíky červené barvy umístěné 

na jízdním pruhu před výstražníkem, resp. před závorou železničního přejezdu v obou 

směrech jízdy, tedy celkem osm světelných dopravních knoflíků rozdělených do dvou skupin. 

 

 

Funkce světelné závory: 

 Není-li na železničním přejezdu aktivní světelná výstraha a všechny závory jsou 

v horní poloze, musí být všechna doplňková světla umístěná ve vozovce zhasnutá. 

 Je-li železniční přejezd ve výstraze nebo některá z jeho závor není v horní koncové 

poloze, musí všechna doplňková světla umístěná ve vozovce přerušovaně svítit. Světla 

se musí rozsvěcet a zhasínat vždy všechna současně. 

 Výjimkou je výpadek primárního napájení, kdy je provozován železniční přejezd na 

baterie. V tomto výjimečném případě doplňková světla během probíhající výstrahy 

svítit nemusí. 

 

Pokud je chování doplňkové signalizace ve vozovce jiné nebo některé ze světel nesvítí, 

kontaktujte, prosím, správce železničního přejezdu nebo provozovatele doplňkových 

světel ve vozovce (uveďte příslušné kontakty). 

 

  



24 

 

Seznam užitých zkratek  
 

SVEZA  Výzkum použitelnosti a účinnosti tzv. světelné závory na železničních 

přejezdech v ČR (projekt podporovaný Technologickou agenturou ČR) 

ARIANA Výzkum motivace řidičů k porušování pravidel provozu na železničních 

přejezdech a výzkum dalších možností kamerových systémů pro prevenci 

a represi (projekt podporovaný Technologickou agenturou ČR) 

AŽD  Automatizace železniční dopravy (typ PZS) 

CDV  Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

ELCF European Level Crossing Forum (Evropské fórum pro železniční přejezdy) 

ISIS  Intelligentes System zur Identifikation und Signalisierung an Eisenbahn-

kreuzungen (Inteligentní systém pro identifikaci a signalizaci na železničních 

přejezdech – edice bezpečnostních prvků pro železniční přejezdy firmy EBE 

Solutions, GmbH) 
LDSž   Lokální distribuční soustavy železnice  

MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky 

ORR   Office of Rail Regulation (Drážní úřad Velké Británie) 

ÖBB   Österreichische Bundesbahnen (Rakouské spolkové dráhy) 

NN  Nízké napětí 

PZZ  Přejezdové zabezpečovací zařízení 

PZS  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

PZM  Přejezdové zabezpečovací zařízení mechanické 

RSSB  Rail Safety and Standards Board (Institut pro bezpečnost železniční dopravy 

a normalizaci, Londýn) 

SZ Světelná závora 

SSZ  Světelné signalizační zařízení 

SŽDC  Správa železniční dopravní cesty 

UTZ  Určené technické zařízení 

VÚD  Výzkumný ústav dopravní (typ PZS) 
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