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Provozní zku�enosti s PZS BUES 2000 na síti S�DC v Èeské republice Ing. Jiøí Skru�ný 

1 Obecnì 

Pøedná�ka pojednává o zku�enostech z provozu elektronického PZS BUES 2000, který je ji� ve více ne� 

10 instalacích nasazen na síti S�DC v Èeské republice. První instalace byly zprovoznìny ji� koncem roku 

2015 a ka�dý rok pøibývá nìkolik dal�ích. Jedná se o aplikace od stanièního PZS po PZS na trati 

vyu�ívající rùzné detekèní prostøedky, èi jejich kombinaci, které jsou navázány na rùzné typy stanièních 

a tra�ových ZZ. Na vìt�inì tìchto PZS je snaha vyu�ívat pokroèilých mo�ností dálkové diagnostiky. 

Zprovoznìní nìkolika PZS se neobe�lo bez komplikací, které v�ak byly po konzultaci s výrobcem 

odstranìny ke spokojenosti provozovatele zaøízení. 

 

1.1 struèný popis PZS BUES 2000 

PZS BUES 2000 je multipoèítaèový systém. Specifické úkoly øízení jsou rozdìleny na funkèní skupiny. 

Komunikace mezi funkèními skupinami probíhá prostøednictvím sériových datových sbìrnic. Rozhraní 

mezi funkèními skupinami tvoøí telegramy pøená�ené prostøednictvím sbìrnice. Toto rozhraní, 

zamìøené na komunikaci a v maximální mo�né míøe nezávislé na hardwaru, poskytuje maximální 

mo�nou svobodu pøi navrhování jednotlivých funkèních skupin. Je tedy napø. irelevantní, jaký hardware 

ovládá pohon závor. Dùle�ité je pouze to, aby pro stejnou událost (napø. bøevno závory v dolní poloze) 

byla u obou jednotek vydána stejná zpráva (telegram). 

Tato speciální vlastnost zaji��uje, �e je PZS BUES 2000 témìø nezávislé na hardwarových 

komponentech, které jsou k dispozici, a nabízí velké výhody pøi pøípadných úpravách nebo roz�íøeních. 

PZS BUES 2000 mù�e v tìchto pracovat v tìchto re�imech: 

 s dálkovým dohledem s povely z nadøazeného ZZ 

 autonomní s aktivními pøejezdníky 

 ve stanici 

 kombinace vý�e uvedených re�imù 

Na síti S�DC v ÈR jsou prozatím zprovoznìny v�echny re�imy kromì autonomního s aktivními 

pøejezdníky. 

1.2 pou�ité detekèní prostøedky 

V ÈR se pou�ívají jako detekèní prostøedky výhradnì poèítaèe náprav. Nejroz�íøenìj�í jsou verze od 

rakouského výrobce Frauscher. Pro potøeby BUES 2000 se pou�ívá poèítaè náprav typu AZSB300. 

Indukèní smyèky se na síti S�DC nepou�ívají. 

2 Postup schvalování 

V r. 2014 byla navázána spolupráce s firmou Scheidt&Bachmann a byly dohodnuty podmínky, které 

musí PZS BUES 2000 splnit pro nasazení na síti S�DC. Tyto podmínky vycházely z po�adavkù èeské 

normy pro �eleznièní pøejezdy ÈSN 34 2650 ed.2 z bøezna 2010. Po�adavky, které norma nepopisovala 

detailnì nebo poskytovala urèitý stupeò benevolence, byly upøesnìny zástupcem S�DC. Bylo tedy 
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nutné doplnit nìkolik funkcí, které stávající verze softwaru PZS BUES 2000 neumo�òovala. Musela být 

vyvinuta a schválena nová verze, která po�adavky splnila. Toto byl èasovì velmi nároèný proces, 

proto�e takovou zmìnu mù�e provádìt pouze centrála firmy Scheidt&Bachmann v nìmeckém 

Mönchengladbachu, kde provádí úpravy softwaru pro celý svìt. Následovaly funkèní testy, které nové 

funkce odpovídajícím zpùsobem otestovaly. Dále nám musel výrobce poskytnout mnoho dokumentù 

potvrzujících splnìní jednotlivých parametrù. 

Hodnocení bezpeènosti nám zaji��uje Fakulta dopravní ÈVUT v Praze. V souèasné dobì jsou v�echny 

PZS BUES 2000 nasazené na síti S�DC v ovìøovacím provozu, pøièem� nìkolik z nich je ji� kladnì 

vyhodnoceno a pøipravují se podklady pro zavádìcí list pro konkrétní aplikaci.  

 

3 Popis konkrétních instalací  

3.1 stanièní PZS  

Varianta dvou stanièních PZS byla první instalací na síti S�DC v r 2015. Nasazeny byly dvì varianty � na 

jednom PZS byly nasazeny �árovkové výstra�níky A�D 99 s hydraulickými pohony závor HSM10E a na 

druhém PZS byly nasazeny LED výstra�níky SB. Jeden PZS mìl vazbu na vleèku, která k nìmu pøiléhala. 

Spou�tìní výstrahy probíhalo z jednoho smìru kolejovým obvodem a z druhé strany úsekem poèítaèe 

náprav Frauscher. Anulaèní úsek tvoøily èidla poèítaèe náprav AZSB300, který je zaintegrován do logiky 

PZS BUES 2000. Indikace byly zapracovány do stanièního RZZ typu Test. 

3.1.1 øe�ení problémù 

 pøi kombinaci poèítaèe náprav Frauscher a AZSB300 je nutné dodr�et vzdálenost mezi 

venkovními senzory RSR180 / AS, která zaruèí správnou reakci logiky PZS BUES 2000 � pokud 

tomu tak není, neukonèí projí�dìjící vlak regulérnì výstrahu 

 �patné zapojení kabelizace je snadno rozpoznatelné z diagnostiky PZS BUES 2000 

Po modernizaci stanièního ZZ na typ ESA byly PZS pøekonfigurovány na stanièní PZS bez detekèních 

prvkù, kde je výstraha spou�tìna a ukonèena povelem ze SZZ. Vazba na vleèku byla také zru�ena a je 

vyhodnocována SZZ.  

V prùbìhu dal�ích let byly ve stejné lokalitì doplnìny je�tì dva PZS BUES 2000 stejného typu s LED 

výstra�níky. 

S ohledem na zmìnu úvazky na SZZ musely být v technologickém domku PZS BUES 2000 pou�ity i relé 

kategorie N, které jsou umístìny na stìnì ve speciální patici. 

3.1.2 diagnostika 

Vý�e uvedené stanièní PZS BUES 2000 byly doplnìny o komunikaèní modemy, které poskytují vzdálený 

pøístup do diagnostiky PZS z pracovi�tì údr�by. Díky tomu je mo�né pru�nì reagovat na jednotlivé 

poruchy a pøijet na místo s odpovídajícím náhradním dílem. 
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3.2 PZS na trati 

3.2.1 kombinace detekèních prvkù Frauscher / AZSB300 

V této konfiguraci je spu�tìno pìt instalací PZS BUES 2000. Po dodr�ení vzdáleností mezi jednotlivými 

senzory viz kap 3.1.1 je tato kombinace bezpeèná a spolehlivá a pracuje bez problémù. Tyto tra�ové 

pøejezdy jsou v�dy s LED výstra�níky a s dálkovým dohledem. Poskytují tedy kompletní indikace do 

pøilehlé dopravny se SZZ ESA nebo Test. Nìkteré instalace mají zpracovanou vazbu na návìstidlo ve 

vzdalovacím úseku, která umo�òuje zru�ení mìøení mezní doby anulace, pokud je vlak pøed 

návìstidlem s návìstí �Stùj�.  

 

 

3.2.1.1 øe�ení problémù 

 pøi snaze u�etøit poèet relé kategorie N je mo�né posílat informace o stavu relé z dopravny 

zapojením jejich kontaktù zpùsobujícím zmìnu smìru proudu pøi pøítahu / odpadu kotvy relé. 

Je nutné ohlídat èasový interval, ve kterém je tolerován na vstupu BUES 2000 stav �bez 

proudu� � vyøe�eno po konzultaci s výrobcem 

3.2.2 detekèní prvky poèítaèe náprav AZSB 300 

V této konfiguraci jsou spu�tìny 2 instalace BUES 2000. Opìt jsou to instalace s LED výstra�níky, 

hydraulickými pohony závor a s dálkovým dohledem z pøilehlé dopravny. V této variantì je spou�tìcí 

bod na zaèátku pøibli�ovacího úseku tvoøen dvìma senzory AS, kde se po regulérním obsazení prvního 

a druhého senzoru spou�tí výstraha na PZS. Je zde pou�ito tzv. tøí-úsekové ovládání, viz obr. ní�e. 
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3.2.2.1 øe�ení problémù 

 výrobce neurèuje na jakou kolejnici v oblouku je nutné umístit senzory AS. V jedné lokalitì byly 

senzory umístìny na vnìj�í kolejnici v oblouku, co� zpùsobovalo èasté poruchy vlivem 

rozdílného poètu náprav mezi dvìma senzory tvoøící zaèátek pøibli�ovacího úseku. Po 

aplikování pravidel montá�e senzorù typu Frauscher a pøesunu senzorù na vnitøní kolejnici 

v oblouku byl tento problém vyøe�en 

 

4 Ochrana pøed atmosférickými vlivy 

Na prvních instalacích jsme provádìli uzemnìní v�ech vnìj�ích prvkù (výstra�níky, pohony závor, 

skøíòky pro vyhodnocovací jednotky senzorù AS). Tato koncepce se v�ak ukázala jako nepøíli� úèinná, 

proto�e na jednom PZS na trati nezabránila znièení komponent ve výstra�níku a vyhodnocovací 

jednotky kolového èidla.  

Nejúèinnìj�í se ukázala koncepce (kterou doporuèuje i výrobce) která propojuje kolejnicové pasy a 

uzemòuje je v urèité vzdálenosti pøed zaèátkem pøibli�ovacího úseku a u pøejezdu viz obr ní�e. Tato 

koncepce je na dvou instalacích v místech s èastými a silnými bouøkami a zatím zde nebyla �ádná 

porucha, která by mìla souvislost s atmosférickými vlivy. 
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Na síti S�DC zatím není instalace na elektrifikované trati, proto zatím nejsou zku�enosti s koncepcí 

uzemnìní na DC / AC trakci. 

 

5 Závìreèné poznatky 

5.1 provozní zku�enosti 

Na konkrétních instalací, které jsou popsány v kap. 3 se v prùbìhu ovìøovacích provozù vyskytlo 

nìkolik poruch, které v�ak nemìly vliv na bezpeènost.  

Jednalo se o napø: 

 poruchový stav na kabelu, který zpùsobil sní�ený izolaèní stav � vèas indikováno a odstranìno 

 �patné poèítání náprav viz kap 3.2.2.1 

 døívìj�í spu�tìní èasovaèe mezní doby anulace � opraveno po konzultaci s výrobcem 

 výpadek komunikace s výstra�níkem a rozblikání èervených svìtel na jednom výstra�níku ve 

stavu bez výstrahy � v souèasné dobì øe�eno s výrobcem 

 �patný kabel v LED výstra�níku zpùsobující chybu komunikace � vyøe�eno pøed uvedením do 

provozu 

Ve�keré tyto poruchy jsou øe�eny ve spolupráci s místní údr�bou ZZ, která nám poskytne sta�ení dat 

z diagnostiky, které analyzujeme spolu s výrobcem a poté je navr�eno øe�ení problému. 

Z hlediska údr�by jsou instalace PZS bez vìt�ích problémù, jen je na tomto témìø bezúdr�bovém 

systému ménì práce s pravidelnou údr�bou a proto vìt�í mno�ství PZS BUES 2000 sni�uje nároky na 

mno�ství pracovníkù údr�by, co� je pøi mimoøádných situacích ne�ádoucí. 

5.2 koordinace s projektantem 

Pro úspì�né uvedení do provozu PZS BUES 2000 se jako zásadní vìc projevila konzultace 

s projektantem. Sna�íme se na�im projektantùm poskytnout projekèní pøíruèku, která popisuje PZS 

BUES 2000 a upozoròuje na to, co je tøeba dodr�et. Napø. je rozdíl mezi vazbami PZS se SZZ typu ESA a 

reléovým SZZ, kde nejsou striktní po�adavky na rozhraní. Pøi po�adavcích na novou funkcionalitu je 
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toto nutné projednat s výrobcem v Nìmecku a ten navrhne øe�ení v rámci mo�ností souèasného 

softwaru. Je nutné dùslednì kontrolovat podklady, které po�le výrobce, proto�e jedna funkce lze øe�it 

více zpùsoby a ne ka�dý vyhovuje národní normì (pøièem� mù�e jít pouze o jiný parametr klíèového 

slova). Tato fáze pøípravy zabere sice nìkolik týdnù (zále�í na rozsahu projektu), ale vyplácí se 

s ohledem na bezproblémové uvedení do provozu.  

5.3 výhled do budoucnosti 

Na síti S�DC bychom chtìli ka�dý rok zprovoznit nìkolik jednotek PZS BUES 2000 výhradnì 

s venkovními prvky Scheidt&Bachmann. Spolupráce s výrobcem prozatím pøíkladnì funguje a odezva 

z provozu je kladná, èemu� nasvìdèují kladnì vyhodnocené ovìøovací provozy. Na�í snahou je 

postupnì získat zavádìcí listy pro konkrétní aplikace, které by se pøi dal�ím nasazení nemuseli dìlat 

v ovìøovacím provozu. Zavádìcí list pro generickou aplikaci je prozatím ve velmi vzdálené budoucnosti. 

 


