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ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
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Drážní zařízení – Systémy odběru proudu – 
Požadavky na měření dynamické interakce 
mezi pantografovým sběračem a nadzemním 
trolejovým vedením a ověřování těchto měření 

ČSN 
EN 50317/A2 
OPRAVA 1 
36 2313 

 idt EN 50317:2002/A2:2007/Cor.:2010-05 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 50317:2003/A2:2008 je českou verzí opravy   
EN 50317:2002/A2:2007/Cor.:2010-05. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 50317:2003/A2:2008 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 50317:2002/A2:2007/Cor.:2010-05. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and 
Testing. It has the same status as the official version. 

ČSN EN 50317/A2 (36 2313) Drážní zařízení – Systémy odběru proudu – Požadavky na měření dynamické 
interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření 
z února 2008 se opravuje takto: 

V normě se text přílohy ZZ opravuje takto: 

Příloha ZZ (informativní) 

Pokrytí základních požadavků směrnic ES  

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí 
a Evropským sdružením volného obchodu, a v rozsahu své působnosti tato norma zahrnuje všechny příslušné 
základní požadavky uvedené v příloze III směrnice ES 2008/57/ES. 

Splnění požadavků této normy je jedním ze způsobů prokázání shody se stanovenými základními požadavky 
příslušné směrnice. 

UPOZORNĚNÍ Na výrobky spadající do rozsahu působnosti této normy se mohou vztahovat další požadavky 
a další směrnice ES. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Technická normalizační komise: TNK 126 Elektrotechnika v dopravě 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Vincent Csirik 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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