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Úvod 
Sjednocení Evropy, odstranění hranic mezi jednotlivými státy neustále zvyšuje 

nároky na to aby v celém evropském prostoru mohly všechny dopravní systémy operovat 
bez omezení a časových ztrát zejména při přechodech hranic. Na železnici je tato situace 
o to složitější, že jednotlivé národní systémy mají poměrně značné odlišnosti, např. 
návěstní systém, vlaková zabezpečovací zařízení, ale také rozdílné provozní předpisy. To 
je zdrojem potíží při zajišťování železniční dopravy přes hranice jednotlivých států. 
Představuje to časově a organizačně náročná opatření na hranicích států souvisejících se 
střídáním personálu, výměnou hnacích vozidel atd. První snahy o odstranění těchto potíží 
vedly k vybavování hnacích vozidel více systémy národních vlakových zabezpečovacích 
zařízení. To však naráží na značné technické komplikace a prakticky je velmi obtížné 
instalovat na hnacím vozidle více než tři národní systémy. Přitom v Evropě je 
provozováno přes 20 těchto systémů. Sjednocení národních systémů je z ekonomických, 
kapacitních a časových důvodů prakticky nemožné. 

Počátkem devadesátých let byla vytvořena koncepce interoperability pro 
transevropskou železniční síť TEN (vysokorychlostních tratí), její zásady byly zakotveny 
ve směrnici Evropské komise 96/48/EC. Pro konvenční tratě je pak tato oblast zastřešena 
směrnicí 2001/16/EC. Tyto směrnice požadují, aby jednotlivé státy uzákonily požadavky 
na interoperabilitu v souladu s dokumentem Technické specifikace interoperability – TSI.  

Prvky evropského železničního systému musí zajišťovat provozní a technickou 
propojenost -interoperabilitu. V železničním provozu tedy lze použít jen takové součásti 
drah tvořících transevropskou dopravní síť, které zajišťují dokonalou slučitelnost 
charakteristik dopravní cesty dráhy s charakteristikami použitých kolejových vozidel 
včetně palubních subsystémů. Požadovaná slučitelnost musí zajistit stanovenou 
výkonnostní úroveň, vysokou bezpečnost a kvalitu dopravy za dodržení přiměřených 
nákladů. 

Základní cíle interoperability: 
- Závaznost základních parametrů a systémů v železniční dopravě 
- Uznáváni shody  
- Posílení železničního sektoru v Evropské unii 
- Jednotný otevřený trh pro železniční průmysl 
- Zvýšení mobility zboží a osob 

Jednotlivé podsystémy, kterých se interoperabilita dotýká dělíme na: 
 Strukturální: 

- Infrastruktura 
- Energie 
- Řízení a signalizace (Control-Command and Signalling) 
- Doprava a management dopravy 
- Vozidla 

Provozní:  
- Údržba 
- Telematické aplikace pro osobní a nákladní dopravu 

 
Základní technické parametry jednotlivých podsystémů jsou vyjádřeny v TSI – 

technických specifikací interoperability, která je rozpracována pro celou oblast 
infrastruktury, vozidlový park, energii a řízení a signalizace (Control-Comand and 
Signalling - zahrnuje zabezpečovací techniku). 



  

České dráhy projektem Phare CZ 02-03-01 „Aplikace směrnice 2001/16/EC 
o železniční interoperabilitě“ zahájili koncepční postup v zavádění interoperability na 
železničních tratích v ČR v celé šíři problému. Situaci poněkud komplikuje, že základní 
dokumenty pro tuto oblast (zejména TSI) jsou z části ve schvalovacím řízení a z části se 
teprve tvoří. V rámci tohoto projektu se zmapuje stávající stav železničních tratí a stanoví 
se rozsah nutných úprav pro splnění podmínek interoperability. Tím bude možno určit 
rámcově i finanční a časovou náročnost nutných úprav. 

V oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky je zřejmé, že rozdíly mezi TSI pro 
vysokorychlostní tratě a konvenční tratě se budou lišit jen minimálně a lze předpokládat, 
že i TSI pro konvenční tratě budou k dispozici velmi brzy. Zatím lze pro seznámení se 
s touto oblastí použít pouze pracovní materiál „Návrh TSI pro subsystém Control-
Command and Signalling“ (dále jen TSI pro CCS) z dubna2004. Stručné seznámení se 
strukturou těchto TSI a se základními principy v nich použitými je záměr tohoto 
příspěvku. 

 

Návrh TSI pro subsystém Control-Command and Signalling  
 

Kapitola 1 - Úvod 
Seznamuje s oblastí, kterou se tento materiál zabývá, vymezuje jeho platnost na 

evropský konvenční železniční systém a seznamuje s jeho obsahem. 
 

Kapitola 2 - Definice subsystému a rozsah platnosti 
 

Obecně 

Subsystém řízení a signalizace (zabezpečovací subsystém) je rozdělen na mobilní 
část - zařízení umístěné na hnacích vozidlech a stacionární – traťovou část tohoto 
subsystému. Interoperabilita evropského konvečního železničního systému je pak 
z podstatné části závislá na schopnosti mobilní části vlakového zabezpečovacího zařízení 
spolupracovat s různými traťovými částmi zabezpečovacích zařízení. 

Třídy zabezpečovacích subsystémů 
TSI pro CCS definují dvě třídy subsystémů vlakových zabezpečovacích zařízení 

a rádiových komunikačních systémů: 
Class A: unifikovaný zabezpečovací systém (ERTMS) 
Class B: zabezpečovací systém a jeho aplikace existující před účinností směrnice 

2001/16/EC, omezeno na ty systémy, které jsou popsány v příloze B. 
Aby mohlo být dosaženo interoperability musí mobilní část vlakového 

zabezpečovacího zařízení zajistit: 
- Interface rádiové a datové komunikace k infrastrukturní části třídy A, v případě 

provozu s infrastrukturou třídy A 
- Interface rádiové a datové komunikace k infrastrukturní části třídy B, v případě 

provozu s infrastrukturou třídy B. Pro datovou komunikaci zabezpečovacího systému 
je toho možno dosáhnout použitím Specifického transmitniho modulu (STM), který 
umožní mobilní části třídy A provoz na tratích vybavených traťovou částí třídy B 
užívající datové komunikace třídy B. Interface mezi mobilní částí třídy A a STM je 
definován v těchto TSI. 
 
Členské státy jsou odpovědné za řízení systémů třídy B během jejich života; 

jakékoliv jejich změny nesmí ovlivnit interoperabilitu. 
 



  

Aplikační úrovně 

Interface specifikované těmito TSI definují způsob datového přenosu na a z vlaku. 
Specifikace třídy A uváděné v těchto TSI zajišťují možnost volby přenosových prostředků 
tak, aby byly splněny stanovené požadavky. Jsou definovány tři aplikační úrovně: 

Level 1: Datový přenos je zajištěn bodovým přenosem pomocí eurobalíz 
a v některých případech kvazikontinuálním přenosem pomocí euroloop smyček, případně 
radio in-fil. Detekce vlaku je zajištěna infrastrukturními zařízeními, obvykle kolejovými 
obvody nebo počítači náprav. Informace o návěstech jsou přenášeny na stanoviště 
strojvedoucího a volitelně i nepřenosnými návěstidly podle tratě. 

Level 2: Datové přenosy jsou zajištěny kontinuálním rádiovým přenosem pomocí 
GSM-R. Pro některé funkce je vyžadováno doplnění radiového přenosu bodovým 
přenosem eurobalízami. Detekce vlaku je zajištěna infrastrukturními zařízeními, obvykle 
kolejovými obvody nebo počítači náprav. Informace o návěstech jsou přenášeny na 
stanoviště strojvedoucího a volitelně i nepřenosnými návěstidly podle tratě. 

Level 3: Datové přenosy jsou zajištěny kontinuálním rádiovým přenosem pomocí 
GSM-R. Pro některé funkce je vyžadováno doplnění radiového přenosu bodovým 
přenosem eurobalízami. Detekce vlaku je zajištěna mobilní částí, která tyto informace 
předává traťové části. Informace o návěstech jsou přenášeny na stanoviště 
strojvedoucího. 

 
Požadavky těchto TSI umožňují využití všech uvedených aplikačních úrovní. Vlak 

vybavený mobilní částí třídy A stanovené aplikační úrovně musí být schopen provozu na 
této aplikační úrovni a na úrovni o stupeň nižší. 

Hranice infrastrukturních sítí 

Lokální technické interface mezi traťovými částmi zabezpečovacích zařízení 
sousedních infrastruktur nesmí omezovat nerušený průjezd vlaků při překračování hranic 
mezi nimi. 

Jakýkoliv vysokorychlostní nebo konvenční vlak vybavený mobilní částí třídy 
A v souladu s příslušnými TSI nesmí být omezován v provozu na vysokorychlostní nebo 
konvenční infrastruktuře s traťovou částí třídy A.  

 

Kapitola 3 - Základní požadavky na zabezpečovací subsystém 

Obecně 

Směrnice o interoperabilitě 2001/16/EC článek 4 (1) požaduje aby evropský 
konvenční železniční systém, jeho subsystémy a prvky interoperability včetně interface 
splňovaly základní požadavky uvedené v Příloze III této směrnice. Základními požadavky 
jsou: 

- Bezpečnost provozu 
- Spolehlivost a dostupnost 
- Ochrana zdraví 
- Ochrana životního prostředí 
- Technická kompatibilita 

 
Směrnice umožňuje základní požadavky obecně aplikovat na celý evropský 

konvenční železniční systém nebo mohou být specifické pro každý subsystém a jeho 
prvky interoperability. 

Požadavky pro subsystémy třídy B jsou v odpovědnosti příslušného členského státu. 
 

Specifické aspekty pro zabezpečovací subsystém 

 

Bezpečnost 

Každý projekt dle těchto specifikací musí zajistit opatření nutná k demonstraci toho, 
že úroveň rizika vzniku nehody v oblasti zabezpečovacího subsystému není vyšší než 



  

stanovená provozní úroveň. Pro ujištění, že řešení dosáhlo bezpečnosti, která neovlivní 
interoperabilitu jsou v části 4.2.1 (Control-Command safety characteristics relevant to 
interoperability) těchto TSI definovány parametry, které musí být respektovány. 

Pro subsystémy třídy A – na dosažení celkové úrovně bezpečnosti subsystému se 
podílí jeho mobilní i traťová část. Požadavky na bezpečnost musí korespondovat 
s požadavky na dostupnost subsystému, které jsou definovány v v bodě 3.2.2 (Reliability 
and Availability) těchto TSI. 

Pro subsystémy třídy B používané pro konvenční železniční provoz je v odpovědnosti 
členských států (jak definováno v příloze B): 
a. prokázat, že návrh subsystému třídy B vyhovuje požadované národní bezpečnostní 

úrovni 
b. prokázat, že aplikace subsystému třídy B vyhovuje požadované národní bezpečnostní 

úrovni 
c. definovat bezpečnostní provozní parametry a podmínky použití subsystému třídy B 

(včetně systému údržby a nouzových provozních stavů). 
 
Spolehlivost a dostupnost 

a. pro subsystém třídy A - na dosažení celkové úrovně spolehlivosti a dostupnosti 
subsystému se podílí jeho mobilní i traťová část. Požadavky na dostupnost 
subsystému musí korespondovat s požadavky na bezpečnost subsystému, které jsou 
definovány v bodě 4.2.1 (Control-Command safety characteristics relevant to 
interoperability) 

b. Kvalita organizace údržby všech subsystému včetně subsystému Control-Command 
and Signalling musí zajistit aby úroveň rizika v průběhu života subsystému a ve 
vztahu k jeho opotřebení nebyla ovlivněna  
 

Ochrana zdraví 

V souladu s evropskými předpisy a národními předpisy, které jsou kompatibilní 
s evropskou legislativou musí být přijata opatření, která zajistí, že použité materiály 
a návrh CCS subsystému nezpůsobí ohrožení zdraví osob, které k němu mají přístup. 

Ochrana životního prostředí 

V souladu s evropskými předpisy a národními předpisy, které jsou kompatibilní 
s evropskou legislativou: 
- Zabezpečovací zařízení, pokud je vystaveno vysoké teplotě nebo ohni, nesmí 

překročit limity pro emise kouře nebo plynů, které jsou škodlivé pro životní prostředí. 
- Zabezpečovací zařízení nesmí obsahovat látky, které v průběhu jejich normálního 

použití abnormálně kontaminují životní prostředí 
- Zabezpečovací zařízení musí podléhat evropské legislativě stanovující limity emise 

a snášenlivosti v oblasti elektromagnetické interference na hranicích železničního 
systému. 

- Zabezpečovací zařízení musí vyhovovat existujícím předpisům v oblasti zátěže 
hlukem. 

- Zabezpečovací zařízení nesmí být zdrojem nepřijatelné úrovně vibrací, které by mohly 
ovlivnit integritu infrastruktury (je-li infrastruktura řádně udržována). 
 

Technická kompatibilita 

Technická kompatibilita zahrnuje funkce, interface a výkonnost požadované pro 
dosažení interoperability. 

Požadavky na technickou kompatibilitu jsou rozčleněny do následujících tří kategorií: 
- První kategorie stanovuje hlavní technické požadavky na interoperabilitu, což jsou 

podmínky prostředí, vnitřní elektromagnetická kopatibilita (EMC) železničního 
systému, a montáž. 

- Druhá kategorie popisuje jak má být zabezpečovací subsystém aplikován a jaké 
funkce musí být schopen k dosažení interoperability. 



  

- Třetí kategorie popisuje jak má být zabezpečovací subsystém provozován pro 
dosažení interoperability. 

 
Fyzikální podmínky prostředí 

Subsystém vyhovující systémovým požadavkům třídy A musí být schopen provozu 
v klimatických a fyzikálních podmínkách, které existují na relevantní části evropského 
konvenčního železničního systému.  

Subsystém vyhovující systémovým požadavkům třídy B musí odpovídat nejméně 
fyzikálním podmínkám prostředí aplikovaným na příslušný subsystém třídy B tak, aby byl 
schopen provozu v klimatických a fyzikálních podmínkách, které existují na dotčených 
konvenčních tratích. 

Vnitřní železniční elektromagnetická kompatibilita  

Základní parametry jsou popsány v částech pro interface k: 
- hnacímu vozidlu 
- infrastruktuře 
- napájení 

 

Kompatibilita zabezpečovacích zařízení 

Kapitola 4 těchto TSI spolu s přílohami A a B definují požadavky na interoperabilitu 
zabezpečovacího subsystému. 

Dále tyto TSI spolu s TSI CCS pro evropskou vysokorychlostní železniční systém 
zajišťují, že zabezpečovací subsystém zajistí technickou interoperabilitu mezi evropským 
vysokorychlostním a konvenčním systémem pokud jsou oba vybaveny subsystémy 
třídy A. 

 

Kapitola 4 - Charakteristika subsystému 
Evropský konvenční železniční systém na nějž je aplikována směrnice 2001/16/EC, 

jehož částí je zabezpečovací subsystém, je integrovaný systém jehož konzistence musí 
být prověřena a verifikována. Tato konzistence musí být prověřena s ohledem na 
specifikaci subsystému a jeho interface ve vztahu k systému do nějž je integrován stejně 
jako musí být prověřeny a verifikovány provozní předpisy a předpisy pro údržbu. 

Vezmeme-li v úvahu všechny základní požadavky je zabezpečovací subsystém možno 
charakterizovat následujícími základními parametry: 
- Bezpečnostní charakteristiky zabezpečovacího subsystému vztahující se 

k interoperabilitě 
 

- Funkcionalita mobilní části ETCS 
- Funkcionalita traťové části ETCS 
- Funkcionalita EIRENE 

 
- ETCS a EIRENE interface – vzduchová mezera 
- Vnitřní interface mobilní části k zabezpečovacímu zařízení 
- Vnitřní interface traťové části k zabezpečovacímu zařízení 
- Management klíčů 
- ETCS ID management 

 
- Indikátory horkoběžnosti 
- Kompatibilita s prostředky pro detekci vlaku na straně trati 
- EMC mezi hnacími vozidly a traťovou částí zabezpečovacího zařízení 
- ETCS DMI – ETCS ovládací pracoviště strojvedoucího 
- EIRENE DMI – EIRENE ovládací pracoviště strojvedoucího 
- Interface pro záznam dat  
- Viditelnost vnějších prvků traťové části zabezpečovacích zařízení (návěstidel) 



  

 
Přitom poslední skupina parametrů je aplikovatelná nezávisle na třídě CCS 

subsystému. 
Všechny ostatní parametry jsou aplikovatelné pouze na subsystém třídy A. 

Požadavky na subsystémy třídy B jsou v odpovědnosti členských států. V příloze B těchto 
TSI jsou uvedeny charakteristiky subsystémů třídy B a odpovědné členské státy. 

Specifické transmitní moduly, (STM), které umožňují mobilní části třídy A provoz na 
infrastruktuře třídy B jsou součástí požadavků na subsystémy třídy B. 

Pro dosažení interoperability není nutné standardizovat všechny funkce uvnitř celého 
zabezpečovacího subsystému. Funkcionality pro ATP (vlakové zabezpečovací zařízení) 
a ATC (automatické vedení vlaku) jsou stanoveny v kapitole 4 a jsou to: 
- Standardní funkce mobilní části, zajišťující, že vlak bude vždy reagovat na data 

přijatá z traťové části stanoveným způsobem 
- Standardní funkce traťové části, schopné zpracovat data od národních 

zabezpečovacích systémů a odeslat tyto data standardními zprávami vlaku 
- Standardní interface pro komunikaci trať – vlak a vlak – trať 

 

Funkční a technické specifikace subsystému 

Diskuse těchto specifikací se svým rozsahem vymyká rámci tohoto příspěvku. Přesto 
je nutno upozornit, že jejich součástí jsou i specifikace interface k ostatním subsystémům 
a tak vzniká vazba na TSI pro další subsystémy např. pro vozidla nebo řízení provozu. 
Jako příklad můžeme uvést problematiku provozních předpisů nebo garantování brzdných 
vlastností a charakteristik vlaků. 

Předpisy pro údržbu 

Předpisy pro údržbu pokryté těmito TSI musí zajistit, že hodnoty stanovené pro 
základní parametry budou udrženy ve stanovených mezích po celou dobu života zařízení. 
Jakkoliv by systém během preventivní nebo nápravné údržby nebyl schopen zajistit 
požadované hodnoty, předpisy pro údržbu musí zajistit aby nedošlo k ovlivnění 
bezpečnosti touto činností. 

Pro dosažení tohoto stavu musí být respektováno: 
- Odpovědnost výrobce zařízení - specifikace všech požadavků na údržbu a její postupy 

pro celý životní cyklus zařízení, všech bezpečnostních a zdravotních rizik pro 
veřejnost a personál, podmínek pro odstraňování poruch, opravu a skladování 
výměnných dílů. 

- Odpovědnost smluvních stran – zajištění, že pro všechny komponenty budou 
definovány požadavky na údržbu podle předchozího bodu. 

- Odpovědnost managera infrastruktury nebo železničního podniku – odpovědnost za 
provoz mobilní i traťové části – zajištění údržby všech komponentů, kterých se týkají 
tyto TSI včetně zohlednění rizika možnosti ovlivnění jiných zařízení mimo daný 
subsystém nebo ovlivnění provozních podmínek např. oprava některého prvku bez 
přerušení provozu; dodržování plánu údržby. 

- Plán údržby – respektování požadavků výrobce, specifikace udržovacích postupů, 
požadavky na skladování náhradních dílů, definice základní údržby, pravidla pro 
zacházení s vadným zařízením, požadavky na způsobilost udržujícího personálu 
včetně upozornění na možnost ohrožení bezpečnosti a zdraví, definice odpovědnosti 
a autorizace udržujících pracovníků k jednotlivým úkonům (např. vypnutí zařízení), 
postupy pro správu ETCS ID. 
 

Profesní kvalifikace  

Profesní kvalifikace požadovaná pro provoz CCS subsystémů je pokryta TSI pro řízení 
provozu. 

Profesní kvalifikace pro údržbu CCS subsystému musí být specifikována v plánu 
údržby. 

 



  

Zdravotní a bezpečnostní podmínky 

V souvislosti s požadavky specifikovanými v plánu údržby musí být přijata opatření 
k zajištěni bezpečnosti a zdraví udržujícího a obsluhujícího personálu v souladu 
s evropskými pravidly a národními pravidly, které jsou kompatibilní s evropskou 
legislativou. 

Registr infrastruktury a vozidel 

Zabezpečovací subsystém je koncipován jako dva soubory – mobilní část a traťová 
část. Požadavky pro registr konvenční železniční infrastruktury a vozidel obsahují, 
s ohledem k těmto zabezpečovacím souborům, charakteristiky specifické pro trať 
a specifické pro vlak. 

 

Kapitola 5 - Prvky interoperability 

Definice 

Prvky interoperability jsou elementární komponenty, skupiny komponentů, 
podsoubory nebo kompletní soubory zařízení začleněné nebo určené k začlenění do 
subsystémů na kterých závisí interopebilita evropského konvenčního železničního 
systému přímo či nepřímo. Koncept prvků se týká jak hmotných tak nehmotných objektů 
jako například software.  

Prvky interoperability zabezpečovacích systémů jsou tedy zabudovány nebo určeny 
k zabudování do traťové nebo mobilní části zabezpečovacího zařízení. 

Prvky interoperability „bezpečné platformy“ jsou definovany jako stavební blok 
(generický produkt nezávislý na aplikaci) tvořený hardware a základním software, který 
může být použit pro sestavení složitějších komplexních systémů (generická aplikace).  

Seskupování prvků interoperability 

Základní prvky interoperability zabezpečovacích subsystémů (definovány v v tabulce 
5.1 pro mobilní část a 5.2 pro traťovou část) je možno kombinovat do větších celků. 
Takovýto celek je pak definován funkcí integrovaného prvku interoperability a jeho 
interface k okolí. Je-li nějaký celek vytvořen tímto způsobem je třeba na něj pohlížet 
rovněž jako na prvek interoperability. 

Pokud povinné specifikace uvedené v těchto TSI nejsou schopny uvést některý 
interface, je možno prohlášení shody provést na základě seskupování prvků 
interoperability. 

Uveďme si příklad tabulky pro prvek interoperability - Eurobalízu: 
 
Prvek 
interoperabilty 

Fukce a interface Specifické 
požadavky uvedeny 
v kapitole 4: 

Modul pro 
posuzování shody 

Eurobalíza Bezpečná 
 
ETCS a EIRENE interface 
– vzduchová mezera – pouze 
komunikace eurobalízy 
s vlakem 
 
Interface 
 
LEU pro Eurobalízu 
 
Podmínky prostředí 
 
EMC 

4.2.1 
 
4.2.5 
 
 
 
 
 
4.2.7.3 
 
4.3.3 
 
4.3.3.4 

 
 
H2 
nebo B a D 
nebo B a F 
 



  

 

Kapitola 6 - Posuzování shody a/nebo vhodnosti pro použití prvků 
interoperability a verifikaci subsystému 

Výrobce prvku interoperability nebo jeho autorizovaný zástupce jmenovaný ve 
Společenství před uvedením výrobku na trh vypracuje EC prohlášení o shodě v souladu 
s článkem 13.1. a Přílohy IV. Směrnice 2001/16/EC. 

Postup posuzování shody prvků interoperability jak je definováno v kapitole 5 těchto 
TSI musí být provedeno aplikací modulů, které jsou specifikovány v části 6.1.2. 

Některé z požadavků uvedené v těchto TSI obsahují povinné a/nebo nepovinné 
funkce. Autorizovaná osoba pak musí ověřit: 
- zda všechny povinné funkce aplikovatelné pro daný prvek interoperability byly 

implementovány, 
- které nepovinné funkce byly implementovány, 

a provede posouzení shody. 
 
Výrobce musí v EC prohlášení uvést, které nepovinné funkce byly implementovány. 
Autorizovaná osoba ověří, že nejsou do prvku interoperability implementovány další 

funkce vedoucí ke konfliktu s implementovanými povinnými či nepovinnými funkcemi. 
Pokud je část základních požadavků stanovena národními předpisy z důvodů: 

- použití systému třídy B, včetně národních funkcí STM modulu 
- nedořešených bodů v TSI 
- odchylky podle článku 7 Směrnice 2001/16/EC 
- specifické případy uvedené v článku 7.3 těchto TSI 

pak musí být posouzení shody provedeno v odpovědnosti členských států v souladu 
se stanovenými postupy. 

 

Specifický transmitní modul 

STM podléhá národním požadavkům, a jeho schválení je v odpovědnosti příslušného 
členského státu jak je stanoveno v příloze B. 

Ověření interface STM k ERTMS/ETCS mobilní části vyžaduje posouzení shody 
provedené autorizovanou osobou. Autorizovaná osoba musí ověřit, že členský stát 
schválil národní část STM. 

EC prohlášení shody 

EC prohlášení o vhodnosti k použití není aplikovatelné pro prvky interoperability 
zabezpečovacích subsystémů. 

Dále se tato kapitola zabývá stanovením modulů pro posouzení shody, schvalovacími 
procedurami, verifikací funkce mobilní a traťové části, posuzováním v migrační fázi 
a hodnocením údržby. 

 

Kapitola 7 - Implementace TSI pro CCS 
Tato kapitola uvádí technická řešení pro implementaci TSI, popisuje některé možné 

technické metody implementace pro migraci k subsystémům třídy A. 
Současně musí být bráno v úvahu, že implementace těchto TSI musí být 

koordinována s implementací jiných TSI. 
Je zřejmé, že subsystémy třídy A nelze instalovat ihned na všech existujících 

konvenčních tratích z důvodu jak finančních tak kapacitních. V období migrace od 
existujících systémů třídy B k systémům třídy A musí být použita řada řešení 
interoperability v rámci těchto TSI pro infrastrukturu evropského konvenčního 
železničního systému i pro konvenční vlaky jako např. použití STM, který umožňuje vlaku 
vybavenému mobilní části ETCS operovat na stávajícím infrastrukturním systému třídy B. 

Dále jsou zde analyzovány způsoby migrace se zaměřením pozornosti na jednotlivé 
složky tohoto postupu – vlakový radiový systém, vlakový zabezpečovač, systém detekce 



  

vlaků, systémy indikátorů horkoběžnosti a EMC. Migrace jednotlivých složek může 
podléhat různé strategii. 

Pozornost je věnována i konkurenčním kritériím – akce umožňující pohyb 
interoperabilních vlaků na jiné infrastruktuře nebo pohyb neinteroperabilních vlaků na 
interoperabilní infrastruktuře musí zajistit, že volná konkurence mezi dodavateli nebude 
ovlivněna. Zejména znalosti o relevantních interface mezi stávajícím zařízením a novým 
zařízením mají být zakoupeny a poskytnuty všem zainteresovaným dodavatelům. 

Specifické případy  

TSI povolují specifické případy ve dvou kategoriích: 
- P - trvalé 
- T – přechodné s doporučením pro členské státy na jejich odstranění do roku 

2010 (případy T1) nebo do roku 2020 (případy T2), ve specifických případech 
stanovených těmito TSI je kategorie T3 definována jako případy, které budou 
existovat i po roce 2020.  

Jako příklad takovýchto specifických případů si můžeme uvést: 
- Vzájemná závislost mezi vzdáleností náprav a průměrem kol vozidel 

provozovaných v Německu – uvedeno v příloze A; je dána existujícími počítači 
náprav, je uvedena v registru infrastruktury a je zařazena do kategorie P 

- Maximální délka převisu vozidla provozovaného v Polsku – uvedena v příloze 
A, je dána existujícím geometrickým uspořádáním kolejových obvodů a je 
zařazena do kategorie T3 

 

Příloha A  

Část 1 - charakteristiky systému pro detekci vlaku, které musí být kompatibilní 
s vozidly 

Část 2 – požadavky na detekci horkoběžnosti 
Příloha B - Základní informace o systémech třídy B jednotlivých členských států 
Příloha C - Specifické charakteristiky tratí a vlaků, které je třeba vložit do 

příslušného registru 
Příloha D - Vztah příloh těchto TSI k jednotlivým částem konvenčního systému CCS 
Příloha E - Moduly pro posuzování prvků interoperability 
Příloha F - Procedury pro posuzování shody a posouzení organizace údržby 
Příloha G - Přehled dosud neřešených bodů 
 

Závěr 
Česká republika vynakládá nemalé prostředky na modernizaci koridorových 

železničních tratí. Efektivní využití těchto prostředků je podmíněno rychlým doplněním 
našich mezinárodně významných železničních tratí ERTMS k dosažení interoperability. 
Nedojde-li k tomuto kroku včas, hrozí nebezpečí, že mezinárodní doprava bude vedena 
po tratích sousedních zemí. Dopad na ekonomiku Českých drah není potřeba rozebírat. 
Zpoždění v budování ERTMS by mohlo také znamenat významné zpomalení další 
modernizace dopravního systému České republiky protože Evropská unie podmíní 
financování dopravy ze zdrojů společenství interoperabilitou. Je proto nezbytné soustředit 
veškeré úsilí na dosažení interoperability. 

Tyto aktivity jsou podmíněny dobrou znalostí všech podmínek a směrnic. Proto jsem 
se tímto příspěvkem pokusil stručně seznámenit se strukturou a základními principy 
uplatňovanými TSI CCS jako základního dokumentu pro splnění podmínek interoperability 
v oblasti zabezpečovacích systémů odbornou veřejnost. 
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