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Abstrakt 
Příspěvek se zabývá obecnou problematikou interoperability a jejího vlivu na systémy 

zabezpečovací techniky. Vliv interoperability je nutno posuzovat jednak z pohledu 
kvantitativních parametrů definovaných technickými specifikacemi na interoperabilitu 
(TSI), ale i z pohledu možných dopadů na provozovatele infrastrukturních zařízení 
a provozovatele drážní dopravy. Příspěvek si neklade za cíl detailní zmapování odchylek 
stávajících zabezpečovacích zařízení zavedených do provozu ČD od definic obsažených 
v TSI, ale naopak se snaží o obecný pohled na interoperabilitu prostřednictvím 
zabezpečovací techniky.  
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1  Úvod 
Pojem interoperabilita bývá často také překládán jako propojitelnost nebo spíše 

schopnost železničních tratí jednotlivých evropských zemí být propojeny do společné 
„evropské železniční sítě“. Železniční systémy v evropských zemích vznikaly postupně 
a nezávisle na sobě. Přestože byly snahy kodifikovat a unifikovat alespoň základní 
technické parametry jednotlivých železnic pomocí kodexů UIC, má každá země jinou 
návěstní soustavu, jiné principy zabezpečovacích zařízení, jiné technické požadavky na 
výrobu nákladních i osobních vozů, jiný napájecí systém, někdy dokonce i jiný rozchod 
kolejí. Snahou Evropské komise a členských států je tyto rozdíly co nejrychleji 
a nejefektivněji překlenout tak, aby byl zajištěn základní princip Společenství, a tím je 
volný pohyb zboží a volný pohyb osob.  

Aby bylo dosaženo tohoto cíle, je budoucí evropská železniční síť upravována tak, 
aby splňovala společné technické podmínky, měla kompatibilní zabezpečovací zařízení, 
jednotný systém řízení, kompatibilní napájecí systém a splňovala náročná kritéria 
ochrany životního prostředí, zejména pak hlukové limity. Podobně i výrobci železničních 
vozidel musí své výrobní postupy přizpůsobit společným technickým požadavkům.  

Pokud tedy železniční dopravci budou mít vozidla, která budou plně interoperabilní, 
mohou využívat celou evropskou železniční infrastrukturu bez technických omezení. 

 

2  Požadavky interoperability 
Interoperabilita je požadována a realizována jak na vysokorychlostních tratích (tratě 

provozované traťovou rychlostí vyšší než 200 km/h), tak na  konvečních tratích. Naše 
země nemá vysokorychlostní tratě, ale vzhledem k poloze země značná část našich tratí 
tvoří části jednotné železniční evropské sítě označované jako TEN. Přehled tratí ČR 
tvořících síť TEN je v patrný z Obr. 1. 

Základní požadavky na interoperabilitu těchto tratí jsou legislativně zakotveny ve 
směrnici 2001/16/ES. Problematika interoperability je posuzována ve dvou oblastech, 
strukturální a provozní. Každá z těchto oblastí je ještě rozdělena na subsystémy. Pro 
každý subsystém musí být zpracovány technické specifikace, které popisují technické 
vlastnosti jednotlivého subsytému nutné pro zajištění interoperability.Strukturální oblast 
zahrnuje subsystémy: 



  

- infrastruktura, 
- energie, 
- řízení a signalizace, 
- dopravní provoz a management dopravy, 
- vozidlový park, 

 
provozní oblast zahrnuje subsystémy: 

- údržba a 
- telematické aplikace.  

 

 
Obr. 1: Síť TEN v ČR. 

 
Aby bylo možno dodržovat ustanovení směrnice 2001/16/ES, bylo nutno urychleně 

zpracovat TSI pro jednotlivé subsystémy. Ke dnešnímu dni byly zpracovány a v současné 
době jsou předloženy ke schválení TSI následujících subsystémů nebo jejich částí: 

Síť TEN v ČR 



  

- Nákladní kolejová vozidla 
- Řídící a zabezpečovací systémy 
- Telematické aplikace pro nákladní dopravu 
- Hluk 
- Provoz  

 
Z pohledu zabezpečovací techniky jsou nejvýznamnější TSI pro řídící a zabezpečovací 

systémy. Při jejich zpracování byly důkladně posuzovány potřeby konvečních tratí 
a respektovány zásady maximální shody s TSI pro vysokorychlostní tratě, za účelem 
zachování slučitelnosti obou TSI. Dále byla akceptována nutnost časově omezeného 
použití národních systémů kontroly řízení vlaku (národní vlakové zabezpečovače 
a radiové systémy) a byly doplněny záležitosti, které vysokorychlostní tratě neznají 
(indikátory horkých ložisek, informace o stavu přejezdového zařízení). 

Interoperabilní zařízení jsou rozdělena do dvou tříd: 
- Třídu A tvoří zařízení řídícího a kontrolního systému odpovídající specifikacím 

ERTMS (European Rail Traffic Management System – evropský řídící systém 
vlakové dopravy) . Řídící systém je tedy shodný s ETCS (European Train 
Control Systém – evropský vlakový zabezpečovací systém). 

- Třídu B pak tvoří současné národní systémy, které po přechodnou dobu mohou 
být považovány za interoperabilní. Z našich systémů je zde zakotveno vlakové 
zabezpečovací zařízení typu LS a v oblasti komunikace TRS. Třída B umožňuje 
po přechodnou dobu realizovat propojitelnost tratí a přechodnost vozidel 
vybavených národními systémy, aniž by bylo nutné dosud vyhovující národní 
infrastrukturu vyměnit.  

 
Pro nové stavby na tratích TEN je předepsáno pouze budování zařízení 

interoperabilních podle třídy A. 
 

3  ERTMS/ETCS 
Projekt, jehož smyslem je vývoj standardu evropského vlakového zabezpečovacího 

zařízení byl zahájen v roce 1991 z podnětu a za řízení UIC v ERRI pod označením ETCS. 
Na projektu se kromě železničních správ podílelo zejména sdružení hlavních evropských 
výrobců zabezpečovací techniky pod označením EUROSIG a další struktury EU, jež tento 
projekt v polovině 90 let zahrnuly do vlastního projektů pod označením ERTMS.  

Hlavní činnosti projektu byly postupně finalizovány zpracováním funkčních (FRS) 
a systémových požadavků (SRS), které byly poprvé zveřejněny v roce 2000 dokumentem 
ERTMS/ETCS Class 1 Specifications, E001-V1, čímž byly naplněny požadavky direktivy 
1996/48/ES pro zajištění interoperability vysokorychlostních tratí. Tyto práce byly 
realizovány šesti firmami sdruženými v UNISIG a dále sedmi železničními správami 
tvořící ECSAG (Users Group). Specifikace ERTMS/ETCS Class 1 jsou obsaženy 
v jednotlivých částech (Subset), které jsou postupně novelizovány, resp. doplňovány 
a v současné době je platná verze V2.2.2. 

I zjednodušený popis systému ERTMS/ETCS přesahuje možnosti i zaměření tohoto 
příspěvku, proto odkazuji na [3] a uvádím jen stručnou informací 

Vlak, jedoucí pod dohledem ERTMS/ETCS se může pohybovat pouze po přijetí 
platného povolení k jízdě (MA), které může být vydáváno klasickými zabezpečovacími 
zařízeními (SZZ, TZZ) nebo centrálou radiobloku (RBC). Toto povolení může být na vlak 
předáno bodově (balíza), spojitě v omezené oblasti (smyčka) a nebo spojitě rádiovým 
přenosem. Každé takové povolení k jízdě je ohraničeno prostorově i časově. Mobilní 
zařízení systému ERTMS/ETCS potom na základě MA, neproměnných údajů popisujících 
trať, údajů o vlastnostech vlaku případně dalších relevantních údajů počítá dynamický 
jízdní profil, který se porovnává se skutečnou okamžitou rychlostí jízdy.  

Zařízení ERTMS/ETCS je navrženo ve třech aplikačních úrovních viz [3], přičemž 
v podmínkách českých drah bylo rozhodnuto aplikovat 2.úroveň, která je na rozdíl od 
1.úrovně výhodnější z pohledu funkčních vlastností stávajícího liniového vlakového 
zabezpečovacího zařízení (LS) používaného u ČD. Toto rozhodnutí vyústilo v vyhlášení 



  

veřejné obchodní soutěže (VOS) na realizaci pilotního projektu ETCS na traťovém úseku 
Poříčany – Kolín. Aktem vyhlášení VOS byla ukončena dlouhá přípravná fáze naplňování 
záměrů směrnic na interoperabilitu, a současně jsou zahájeny konkrétní realizační 
činnosti, které již propojitelnost budou fakticky zajišťovat.  

Z pohledu systémů zabezpečovací techniky se jedná o aplikaci, resp. realizaci 
následujících komponentů 2.úrovně systému ETCS v prostředí českých drah: 

- Eurobalíza, 
- rozhraní mezi (stacionárními) staničními, traťovými a přejezdovými 

zabezpečovacími zařízeními používanými u ČD a RBC, 
- RBC, 
- Euroradio, 
- mobilní část ETCS, 
- STM (specifický přenosový modul) pro LS. 

 

4  Obsah TSI pro konvenční tratě 
Vlakové zabezpečovací zařízení není jediným prvkem pro splnění interoperability 

v rámci subsystému „Řídící a zabezpečovací systémy“. Při zpracování TSI byly navrženy 
parametry pro: 

- detektory horkých ložisek, 
- zařízení pro detekci vlaku, 
- elektromagnetickou  kompatibilitu (obecné emise, kompatibilita s detekcí 

vozidel), 
- viditelnost optických návěstí, 
- vlastnosti retro-reflexních návěstí, 
- situování návěstidel. 
 
Velmi důležitou pro zajištění interoperability z pohledu našich drah je právě 

kompatibilita zařízení pro detekci vlaku. V rámci TSI je řešena z pohledu: 
a. Geometrie vozidla (vzdálenosti náprav, vzdálenost čelní hrany vozidel od první 

nápravy) 
b. Geometrie kola (rozhodujícími parametry jsou šířka a průměr kola a šířka a výška 

nákolku) 
c. Elektrické vlastnosti dvojkolí (hodnota odporu dvojkolí z pohledu šuntové 

citlivosti) 
d. Kompatibility (úrovně rušivých signálů vyzařovaných vozidlem do kolejových 

obvodů v pásmech jejich pracovních kmitočtů) 
 

Mezní hodnoty pro splnění podmínky interoperability zařízení podle výše uvedených 
bodů jsou specifikovány v TSI, v příloze A. V některých případech jsou natolik přísné, že 
mohou být i překážkou pro začlenění naší infrastruktury do interoperabilních tratí TEN.  

 

4.1 Interoperabilita zařízení pro detekci vlaku  

Z pohledu definované geometrie vozidla, které se může na tratích TEN pohybovat,  
se jeví jako problematický požadavek na dodržení vzdálenosti mezi námezníkem a hranicí 
izolovaného úseků 4,2 metru. Tento požadavek je již v nové normě TNŽ 34 2620 
jednoznačně předepsán, ale dříve byla za postačující hodnotu považována vzdálenost 
3 metry. Úseky zjišťování volnosti vybudované před účinností TNŽ 34 2620 mohou být 
z pohledu interoperability nevyhovující. V případě požadavků na interoperabilitu takových 
tratí musí být přebudovány. 

Geometrie kola je rozhodující hlavně pro činnost senzorů počítačů náprav. Hodnoty 
mezních rozměrů nově navrhované v TSI, jsou přísnější než doposud požadované, ale po 
zkušenostech s vozidly ČD s okolky ztenčenými o 15 mm víme, že při dodržení opatření 
pro eliminaci okolků ztenčených o 15, by již senzory počítačů náprav používané na síti ČD 
neměly tvořit překážku interopearability. Vozidla s okolky ztenčenými o 15 mm 



  

pravděpodobně nevyhoví, a to ani výškou, ani tloušťkou okolku pro jízdu na tratích TEN 
v jiných zemích. 

Elektrické vlastnosti dvojkolí jsou významnou hodnotou pro zajištění správné činnosti 
kolejových obvodů. TSI předepisují hodnotu 0,05 Ohm odporu dvojkolí. Tato hodnota 
odporu čistého dvojkolí je již velmi blízko hodnotě šuntové citlivosti některých našich 
kolejových obvodů (0,06 Ohm.). Dá se tedy předpokládat, že nově budované kolejové 
obvody by měly zajišťovat větší hodnotu šuntové citlivosti 0,1 ohm nebo ještě vyšší. 

Problematickým požadavkem TSI se jeví hodnota akceptovatelné úrovně rušivých 
signálů v kolejových obvodech. Zatímco naše dosavadní norma ČSN 34 2613 předepisuje 
podle článku 5.4.3 dovolenou hodnotu rušivého proudu v definovaných frekvenčních 
pásmech po dobu větší než 0,1 sekundy  pouze 100 mA (s výjimkou pásma 64-68 Hz), 
v rámci TSI je předpokládána dovolená hodnota až 500 mA. Hodnota tohoto 
diskutovaného parametru nebyla zatím v dnešní podobě TSI definitivně uzavřena, ale její 
případné schválení by bylo překážkou interoperability našich tratí a fakticky by to vedlo 
k nutnosti komplexní rekonstrukce všech používaných kolejových obvodů v síti ČD. Na 
tomto místě stojí za zmínku, že výše definovaná dovolená hodnota rušivého proudu 
v souladu s ČSN 34 2613 (!) vyplývá z „analýzy rizika“, která našim profesním 
předchůdcům definovala nutnost kontroly havarijních stavů kolejových obvodů (lomy 
kolejnice, přerušení lan apod.).  

 

5  Závěr 
Interoperabilita tratí je důležitou výzvou, hlavně pro provozovatele infrastruktury. Na 

jedná straně přizpůsobení tratí podmínkám interoperability, a to nejen v oblasti řídících 
a zabezpečovacích systémů, ale i v oblasti jiných subsystémů vyžaduje velké investiční 
nároky, na straně druhé však interoperabilní tratě nabízí provozovatelům drážní dopravy 
jednotnou a tedy snadno využívatelnou cestu napříč Evropou. Pro provozovatele 
infrastruktury je tedy i zdrojem příjmů. 

Z pohledu železničního průmyslu je třeba si uvědomit, že požadavky na 
interoperabilitu se odrazí také v požadavcích na menší či větší změny našich zařízení 
podle specifikací jednotlivých subsystémů. Chceme- li uspět a splnit požadavky železnice, 
musíme již nyní vyvíjet a vyrábět pouze takové komponenty a takové zařízení, která 
budou podmínky interoperability splňovat. Detailní znalost TSI jednotlivých subsystémů 
se musí stát pro výrobce železničních systémů samozřejmostí.  
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THE INTEROPERABILITY AND SIGNALLING SYSTEMS 
The lecture summarizes the general and actual information about the railway 

interoperability in the Czech Republic. It is focused on the signalling systems and the text 
includes some examples showing differences between present signalling systems and 
requirements of technical specification for interoperability. 
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