
SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ  
 

1. ČESKO-SLOVENSKÁ  
ŽELEZNIČNÍ KONFERENCE 

pod záštitou předsedy vlády České republiky Petra Fialy 
 

na téma  

Předsednictví ČR, vysokorychlostní tratě  
a alternativní technologie na železnici 

 
3. 11. 2022 a 4. 11. 2022 

hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, Bratislava – Staré M 



VUZ Slovakia, s.r.o. je 100% dcérskou spoločnosťou Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. (VUZ). 
Ponúkame vysokošpecializované služby a komplexné riešenia v oblasti posudzovania a certifikácie 
železničných vozidiel a všetkých štrukturálnych subsystémov železničnej dopravy. Radi vám zabezpečíme 
nielen všetky činnosti, ktoré poskytuje VUZ, s výhodami sídla v Bratislave, ale aj ďalšie činnosti v oblasti 
výskumu a vývoja v doprave, prieskumu trhu, spracovania dát či poradenskej činnosti pri spracúvaní 
projektov na čerpanie finančných zdrojov EÚ.

www.vuzsk.sk

VUZ Slovakia, s. r. o. 
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava – Ružinov 
Slovenská republika 

VUZ Slovakia, s.r.o. 
Certifikačný orgán pre výrobky Reg. No. 788/P-058  

akreditovaný SNAS so spôsobilosťou: 

- vykonávať certifikáciu podľa ISO/IEC 17065: 2012  
a ERA 1172/002 V3.1 (certifikácia systému údržby a funkcii 
údržby železničných koľajových vozidiel – certifikácia ECM) 

Určený orgán DeBo poverený Ministerstvom dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky na základe poverenia 

č. 35801/2022/SŽDD/92408 so spôsobilosťou: 

- k posudzovaniu zhody subsystémov železničného systému 
s vnútroštátnymi predpismi Slovenskej republiky 

VUZ je autorizovaným orgánom č. AO 258 a notifikovaným orgánom 
č.  1714, ktorý posudzuje štrukturálne subsystémy infraštruktúra, 
energia, koľajové vozidlá, traťové a palubné riadenie a zabezpečenie, 
a to vrátane príslušných prvkov interoperability v železničnom sys-
téme Európskej únie.  
 
VUZ Slovakia, s.r.o. je certifikačný orgán pre výrobky akreditovaný 
SNAS pod registračným číslom 788 s číslom osvedčenia o akreditácii 
P-058. 
 
Skupina VUZ ponúka služby NoBo, DeBo (CZ a SK), AsBo, ISA  
a certifikácie ECM. 
 
VUZ Slovakia, s.r.o. tak prináša najmä na slovenský trh bohaté skú-
senosti, vysokú kvalitu a lepšiu dostupnosť služieb VUZ, európskeho 
lídra v oblasti železničného testovania a certifikácie. 
 
 
MANAGEMENT CONSULTING  
Hlavným cieľom je tvorba podmienok na kvalitné a efektívne fungo-
vanie danej spoločnosti alebo organizácie. S týmto cieľom Skupina 
VUZ zabezpečuje: 
 
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT – riešenie efektivity, šetrenia zdrojov 
a rýchlej odozvy na zákaznícke potreby 
 
STRATEGICKÝ MANAGEMENT – formulácia a realizácia hlavných cieľov 
a zámerov spoločnosti alebo organizácie  
 
PROCESNÉ RIADENIE –  plánovanie a sledovanie výkonnosti prostred-
níctvom realizačných firemných procesov 
 

K vyššie uvedeným nástrojom skupina VUZ ako doplnok 
ďalej ponúka: 
ODBORNÉ A PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE – organizácia odborných ško-
lení a manažérskeho vzdelávania 
 
VYPRACOVANIE ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ A ANALÝZ – najmä v oblasti eko-
nomického a finančného hodnotenia, strategického plánovania, inte-
ligentných systémov, dopravných modelov, posudzovania vplyvu 
dopravy na životné prostredie, klimatických zmien, štatistických úda-
jov a ich spracovania, prieskumu trhu 
 
V neposlednom rade skupina VUZ ponúka tieto služby: 
 
DOTAČNÝ MANAGEMENT – konzultácie o vhodnom dotačnom titule, 
komplexná príprava a spracovanie žiadosti o dotáciu, spracovanie žia-
dosti o platbu a vypracovanie správ o realizácii projektu, administrá-
cia projektu po dobu udržateľnosti projektu vr. spracovania správ 
o udržateľnosti projektu a asistencia pri kontrolných činnostiach do-
tačných orgánov  
 
APLIKÁCIA METÓDY KONEČNÝCH PRVKOV – kontrola už navrhnutých 
zariadení, stanovenie kritického (najnamáhanejšieho) miesta kon-
štrukcie, vývoj nových produktov 
 
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V OBLASTI ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY – 
posudzovanie odolnosti voči kybernetickým hrozbám v oblasti železnič-
nej dopravy podľa technického štandardu CENELEC 50701 (konzultácia 
IT architektúry, posúdenie dokumentácie, posúdenie voči kybernetickým 
hrozbám u stojaceho aj pohybujúceho sa vozidla apod.) 
 
CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAGEMENTU – ISO 9001 – certifikácia 
systému manažmentu prostredníctvom Certifikačného orgánu sys-
témov kvality VUZ akreditovaného ČIA, a to v rozsahu uvedenom 
v Osvedčení o akreditácii pre certifikačný orgán č. 3257



 
 
 

1. ČESKO-SLOVENSKÁ ŽELEZNIČNÍ KONFERENCE 

pod záštitou předsedy vlády České republiky Petra Fialy 

 
Předsednictví ČR, vysokorychlostní tratě a alternativní technologie na železnici 

 
 

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 
 

3. 11. 2022 a 4. 11. 2022 
hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, Bratislava – Staré Mesto 

 

 

 

 

 

Odborní garanti: doc. Ing. Peter Blaho, PhD. 
  prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.  
  prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.  
 
Přípravní výbor: Ing. Ondřej Fanta, PhD. 
  doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. 
  Ing. Miroslav Klich 
  Mgr. Radka Pretlová 
  
 
Organizátor:    VUZ Slovakia, s. r. o. 
   Seberíniho 1 
   821 03 Bratislava – Ružinov 
   Slovenská republika 
 
 
Sestavil:  doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. 

Odborní recenzenti: doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD., prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc. 



1. ČESKO – SLOVENSKÁ  ŽELEZNIČNÁ  KONFERENCIA 

BRATISLAVA,  3.  – 4. 11. 2022 

Obsah 
 

 

 

Antonín Felber: Moderní a nízkoemisní doprava = Železnice ................................................... 1 

Matěj Pácha: Současné trendy v pohonu trakčních vozidel ....................................................... 6 

Jiří Pohl: Dekarbonizace železniční dopravy ........................................................................... 16 

Aleš Vodák: Využití simulátorů pro výcvik strojvedoucích v podmínkách ČD ....................... 23 

Jan Kubelka, Zdeněk Svozil, Jiří Merta: Příprava vysokorychlostních tratí v České 

republice ................................................................................................................................... 26 

Václav Kraus: Problematika regionálních železničních tratí v Česku a řešení 

společnosti SHERLOG ............................................................................................................. 32 

Tomáš Novák, Marek Pětioký, Ondřej Fanta: Monitoring trhu pozičních zařízení – 

snímání polohy a odesílání dat................................................................................................. 36 

Lukáš Mihál: Analýza provedení měření dlouhodobých dotykových napětí inspekčním 

orgánem (IO) dle normy ČSN EN 50122-1 ed. 2 ..................................................................... 50 

Pavel Kripner, Karel Beneš: Hodnocení HW pro elektronická zařízení na vozidlech, 

určená k realizaci funkcí bezpečnostně relevantních dle TSI RST ........................................... 64 

Milan Slivka: Integrácia dvoch zabezpečovacích zariadení .................................................... 76 

Petr Hloušek: Analýza obsahu normy ČSN EN 50129 ed. 2 (2019) ........................................ 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ČESKO – SLOVENSKÁ  ŽELEZNIČNÁ  KONFERENCIA 

BRATISLAVA,  3.  – 4. 11. 2022 

1 

Moderní a nízkoemisní doprava = Železnice 
 

Antonín Felber 
Zelená železnice, z.s. 

 

Anotace 

Současná podoba dopravy, založená především na spalování uhlovodíkových paliv, je pro svoji 

vysokou energetickou a emisní náročnost již v nejbližších létech neudržitelná. Podobně jako ostatní 

obory lidské činnosti projde doprava zásadní proměnou. Jejím cílem však není pouhé snížení spotřeby 

energie a produkce emisí, ale zásadní zvýšení kvality dopravy osob i věcí směrem k vyšší rychlosti a 

komfortu. Budoucností dopravy je multimodalita, promyšlená spolupráce jednotlivých druhů dopravy. 

Tři základní energetické přednosti železnice (nízký valivý odpor, nízký aerodynamický odpor a široce 

zavedené liniové elektrické napájení) dávají moderní železnici významnou roli v multimodální 

mobilitě, a to zajišťovat silné a pravidelné přepravní proudy. 

Klíčová slova: Multimodalita, Nízkoemisní doprava, Mobilita budoucnosti 

 

Dekarbonizace dopravy 

Aktuálně řešeným tématem je dekarbonizace dopravy, tedy zbavení dopravy její 

závislosti na spotřebě uhlovodíkových paliv. Ta je v současné době velmi vysoká: 93 % 

energie pro dopravu tvoří fosilní paliva (4 % biopaliva a jen 2 % elektrická energie); spotřeba 

energie pro dopravu (79 TWh/rok) je v ČR vyšší než spotřeba energie v průmyslu; produkce 

oxidu uhličitého v dopravě (19 mil. t/rok) je v ČR více než dvojnásobná než produkce oxidu 

uhličitého v průmyslu. 

Tyto hodnoty jsou neslučitelné s naplněním cíle přijatého v prosinci 2015 na Pařížské 

konferenci za účasti zástupců 196 zeměmi světa, a to zastavit oteplování Země na hodnotě 1,5 

až 2 °C, což vyžaduje podle propočtů mezinárodní energetické agentury IEA přestat do roku 

2050 používat fosilní paliva (uhlí, ropné produkty, zemní plyn). 

Mobilita současnosti 

Základním rysem mobility současnosti je dominantní podíl automobilů poháněných 

spalovacími motory jak na přepravních výkonech osobní dopravy (v ČR v roce 2019: 61 %), 

tak i na přepravních výkonech nákladní dopravy (v ČR v roce 2019: 67 %). To vede k vysoké 

energetické i emisní náročnosti dopravy, neboť: 

 automobily se vyznačují vysokým valivým odporem pneumatik po vozovce a vysokým 

aerodynamickým odporem samostatně jedoucích krátkých vozidel, v důsledku je jejich 

energetická náročnost zhruba 3krát vyšší než energetická náročnost železniční dopravy 

zajišťující stejné přepravní výkony při stejné rychlosti, 

 automobily se dosud vyznačují téměř výhradní orientaci na použití spalovacích motorů, 

které mají díky své nízké účinnosti (téměř 2/3 energie paliva se mění ve ztrátové teplo) a 

neschopnosti rekuperovat brzdovou energii, zhruba 2,5krát vyšší energetickou náročnost 

než elektrické trakční pohony. 

Ve srovnání s tím probíhá na české železnici 86% dopravních výkonů osobní dopravy 

a 95% dopravních výkonů nákladní dopravy na liniově elektrifikovaných tratích, na kterých 

lze využít výhod vysoké účinnosti elektrického trakčního pohonu a možnosti odevzdávat 

k dalšímu využití rekuperovanou energii. 

Skutečnost, že elektrická železnice, respektive elektrická kolejová doprava, má 

v součinu obou výše uvedených faktorů zhruba 7,5krát nižší energetickou náročnost než 

automobily se spalovacími motory, plus k tomu nulové místní emise zdraví škodlivých látek, 
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a v případě orientace elektrárenství na obnovitelné zdroje energie i nulové emise oxidu 

uhličitého, sama o sobě nestačí na změnu dopravního chování cestujících a přepravců. K tomu 

musí elektrická železnice, respektive elektrická kolejová doprava, motivovat cestující a 

přepravce vysokou kvalitou přepravní nabídky, především rychlostí, dochvilností a pohodlím. 

Plus musí mít kapacitu k tomu, aby zvýšenou přepravní poptávku zvládla. 

Je však skutečností, že železniční síť není dostatečně hustá k tomu, aby sama železnice 

dokázala zjistit přepravy v celé délce trasy od začátku ke konci cesty. 

Mobilita budoucnosti 

Doprava se vyvíjela jako konkurenční vztah různých druhů dopravy, z nichž každý se 

snažil dokázat, že je lepší, porazit své soupeře, prosadit se. Mobilita budoucnosti není 

založena na konkurenci různých druhů dopravy, ale na jejich partnerství, na schopnosti 

spolupracovat (kooperace) a na schopnosti doplňovat se, nabízet něco jiného 

(komplementárnost). 

Tento racionální přístup je ze strany železnice tradičně pozitivně vnímán z omezeného 

rozsahu železniční sítě. Nově je pragmatický přístup ke spolupráci s železnicí (první a 

poslední míle automobilem, střední nejdelší část cesty vlakem) zřetelný i ze strany 

automobilové dopravy, a to z více důvodů: 

 vyšší atraktivita nabídky ze strany železnice (rychlost a pohodlí), 

 neochota řídit automobil na větší vzdálenosti, respektive pokles zájmu obyvatelstva 

vykonávat odpovědné, ale málo produktivní povolání řidiče, 

 cenově dostupné osobní či nákladní elektrické automobily jsou vybavovány jen nepříliš 

velkými akumulátorovými bateriemi pro běžné každodenní jízdy, nikoliv pro dálkové 

jízdy. 

Bezemisní udržitelná multimodální mobilita 

Základním principem bezemisní udržitelné multimodální mobility je přizpůsobení 

volby dopravního systému intenzitě přepravního proudu. Přirozenou vlastností kolejové 

dopravy je vysoká výkonnost a nízká energetická náročnost, což však je podmíněno 

vybudováním kolejové dopravní cesty (včetně jejího elektrického napájení a elektronického 

zabezpečení). Proto je železnice páteřovým systémem multimodální mobility: 

 všude tam a jenom tam, kde jsou silné a pravidelné přepravní proudy, má smysl používat 

energeticky a emisně nenáročnou kolejovou dopravu a investovat do rozvoje všech čtyř 

jejich strukturálních subsystémů (tratě, elektrické napájení, řízení a zabezpečení, vozidla), 

 všude tam a jenom tam, kde jsou slabé a nepravidelné přepravní proudy, má smysl 

používat sice energeticky a emisně nenáročnější, avšak investičně levnější a provozně 

operativnější silniční dopravu. 

Nutnou podmínkou fungování multimodální mobility je propojitelnost jednotlivých 

druhů dopravy, a to jak fyzická (multimodální terminály), tak i organizační (jízdní řády, 

tarify, informatika, …). 

Bezemisnost multimodální mobility je dána výhradní orientaci všech druhů dopravy 

na bezemisní dopravní prostředky. 

Základní obchodní a ekonomické zákonitosti železnice 

Aby byla železnice ekonomicky i energeticky efektivní, musí být řádně zatížena 

(využívána) přepravní poptávkou. Aby byla železnice řádně zatížena přepravní poptávkou, 

musí být její přepravní nabídka atraktivní. 
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Aby byla přepravní nabídka železnice atraktivní, musí být železnice na vysoké 

technické úrovni  aby byla železnice na vysoké technické úrovni, musí být investováno 

do jejího technického rozvoje  aby mohlo být investováno do technického rozvoje 

železnice, musí mít železnice potenciál řádného zatížení (v součtu regionální osobní dopravy, 

dálkové osobní dopravy a nákladní dopravy). 

Funkčnost, výkonnost a atraktivnost železnice je podmíněna souladem vozidel a 

infrastruktury (tratě, elektrické napájení, řízení a zabezpečení). Robustnost železniční 

techniky vytváří podmínky jejího dlouhého technického života. U vozidel zhruba 30 let, u 

tratí a jejich součástí i více než 30 let. Současnou podobu české železnice v roce 2022 určují 

investice realizované v průběhu let 1839 až 2021. Současná investiční rozhodnutí určí podobu 

české železnice v rozsahu let 2025 až 2055 a dále. 

Energie pro dopravu 

Cestou k minimalizaci konečné spotřeby energie v dopravě není omezování 

přepravních výkonů v dopravě (os km/rok, netto tkm/rok), ale zvyšování energetické 

účinnosti, respektive snižování měrné spotřeby energie v dopravě (kWh/os km, kWh/netto 

tkm).  

Analogicky k tomu je hodnocena i měrná emisivita dopravy (kg CO2/os km, kg 

CO2/netto tkm), byť ta je v případě elektrické vozby ovlivněna měrnou emisivitou elektrické 

energie (kg CO2/kWh), která je v závislosti na energetickém mixu výroby elektrické energie 

(podíl elektráren spalujících fosilní paliva) proměnná jak teritoriálně, tak i časově. V roce 

2020 činila v ČR měrná emisivita spotřební elektrické energie přibližně 0,436 kg CO2/kWh 

s tendencí poklesu. To je ve srovnání s hospodářsky vyspělými zeměmi velmi vysoká 

hodnota. 

Bezemisní železnice 

Bezemisní železnice je tvořena energetickým řetězcem, na jehož začátku je 

obnovitelný zdroj energie a na jehož konci je elektrický trakční pohon. V zásadě jsou tři 

možnosti předávání elektrické energie z distribuční elektrizační soustavy do vozidla: 

 liniové elektrické napájení, 

 mobilní zásobník energie v podobě elektrochemického akumulátoru (sekundární články), 

 mobilní zásobník energie v podobě stlačeného či chemicky vázaného vodíku a 

palivových článků (primární články). 

 
Obr. 1 Energetický řetězec bezemisní železnice 

Liniová elektrifikace 

Z hlediska dopravce i objednatele dopravy je jednoznačně nejvýhodnější liniové 

elektrické napájení, zejména systémem 25 kV: 

 prakticky neomezená výkonnost vozidel, 

 vysoká účinnost pevných trakčních zařízení, 

HMUBEMUEMU

25 kV

AKU

PS

ELTNS
TNS

25 kV

H2

Z

FC

liniová elektrifikace

vodíkové hospodářství

bodová elektrifikace

obnovitelné zdroje

energie 

3 x 22 kV



1. ČESKO – SLOVENSKÁ  ŽELEZNIČNÁ  KONFERENCIA 

BRATISLAVA,  3.  – 4. 11. 2022 

4 

 možnost odevzdávání rekuperované energie, 

 prakticky neomezený dojezd, 

 nejlevnější energie, 

 nejlevnější vozidla,  

 nejnižší nároky na údržbu vozidel. 

Liniové elektrické napájení drah vyžaduje výstavbu pevných trakčních zařízení, tedy 

trakčních napájecích stanic a trakčního vedení. Proto má logiku liniově elektrifikovat všechny 

železniční tratě s potenciálem intenzivnější dopravy (v součtu regionální osobní dopravy, 

dálkové osobní dopravy a nákladní dopravy. A to již výhradně jednotným systémem 25 kV. 

Dvouzdrojová vozidla trolej/akumulátor 

Technologie dvouzdrojových vozidel trolej/akumulátor je na železnici aktuálně velmi 

rozvíjena v oboru elektrických trakčních jednotek pro přepravu osob (EMU) na vedlejších 

tratích, neboť je v částečně elektrifikovaných železničních sítích nikoliv protipólem, ale 

vhodným doplňkem liniové elektrifikace hlavních tratí s řadou synergických efektů: 

 liniová elektrifikace a její další rozvoj vytváří příležitost pro statické (za stání 

v elektrifikované odbočné stanici) i dynamické (za jízdy po elektrifikované trati) nabíjení 

akumulátorů ve vozidle BEMU, 

 liniová elektrifikace a její další rozvoj zkracuje potřebný dojezd vozidel BEMU a tím i 

minimalizuje požadavek na velikost energie a hmotnosti jejich akumulátorů, 

 dvouzdojová vozidla BEMU jsou provozovatelná i v režimu EMU, tedy je lze 

na elektrifikovaných tratích provozovat při přímém napájení z trakčního vedení; to 

umožňuje minimalizovat požadavek na velikost energie a hmotnosti jejich akumulátorů, 

 využití pevných trakčních zařízení elektrifikovaných tratí k napájení nejen vozidel 

na předmětných tratí provozovaných, ale i k nabíjení akumulátorů vozidel BEMU 

provozovaných na okolních tratích (a tím též k úspoře paliv a emisí) zvyšuje 

ekonomickou efektivitu liniové elektrifikace hlavních tratí, 

 dvouzdojová vozidla BEMU jsou provozovatelná i v režimu EMU; proto pozdější liniová 

elektrifikace tratí, na kterých jsou BEMU provozována, neohrožuje investici do jejich 

pořízení. I po elektrifikaci budou nadále provozovatelná, a to při přímém napájení 

z trakčního vedení. 

Dvouzdrojová vozidla trolej/akumulátor jsou provozovatelná i v oblastech bez liniové 

elektrifikace železnic, a to s využitím bodové elektrifikace 25 kV. Napájecí body tvoří malá 

trakční napájecí stanice (3 x 22 kV/25 kV) a krátký slepý úsek trakčního vedení. Systém 

trakční vedení / sběrač zajišťuje jednotné připojení. 

Vodíková palivočlánková vozidla 

Pro docílení dojezdu kolem 600 km jsou určena vodíková palivočlánková vozidla, 

zejména v podobě vodíkových trakčních jednotek HMU. Nositelem energie je vodík stlačený 

na přetlak 350 bar, který v palivovém článku reaguje se vzdušným kyslíkem a vytváří 

elektrickou energii a vodní páru.  

Na rozdíl od ukládání elektrické energie v lithiovém akumulátoru s účinností kolem 

90 % je výsledná účinnost energetické kaskády elektrolýza (65 %) – palivový článek (60 %) 

zhruba jen 39 %. Komprese vodíku, doprava vodíku a chlazení vodíku při expanzi a 

vyrovnávací akumulace elektrické energie zvyšují energetickou náročnost celého procesu, a 

tím snižují účinnost energetického řetězce k hodnotě cca 30 %. Tedy k výrobě vodíku je 
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potřeba více než třikrát tolik elektrické energie, než je na výstupu palivového článku 

ve vozidle získáváno.  

Proto je vodíková technologie bytostně spojena s využíváním jinak neupotřebitelných 

levných přebytků elektrické energie z volatilních obnovitelných zdrojů (solární či větrné 

elektrárny). 

V ČR zatím taková situace není, potřeba rozsáhlé akumulace přebytků elektrické 

energie z volatilních obnovitelných zdrojů do stacionárních zásobníků energie dosud ještě 

v ČR není, neboť podíl obnovitelných zdrojů na celkové produkci elektrické energie je malý 

(ve srovnání s Německem zhruba desetkrát menší). Proto při současném energetickém mixu 

elektrárenství vychází v ČR vodíková technologie vlivem své nízké energetické účinnosti 

provozu velmi energeticky náročná, drahá a s vysokými emisemi oxidu uhličitého. 

Do budoucna lze i v ČR předpokládat růst podílu volatilních zdrojů elektrické energie 

a spolu s tím i růst potřebnosti zásobní elektrické energie k vyrovnání okamžité výkonové 

bilance výroby a spotřeby elektřiny. 

Vozidla a infrastruktura 

Všechny tři principy bezemisních železničních vozidel: EMU (s liniovým elektrickým 

napájením), BEMU (se zásobníkem energie v podobě elektrochemického akumulátoru) a 

HMU (se zásobníkem energie v podobě stlačeného vodíku) vyžadují odpovídající stacionární 

zázemí: 

 liniová elektrifikace předmětných tratí pro EMU, 

 liniová elektrifikace blízkých tratí či napájecí body pro BEMU, 

 vodíkové plnící stanice pro HMU. 

Jak v případě vozidel, tak v případě stacionárních zařízení pro jejich provoz jde 

o investiční celky s dobou technického života 30 let a více. Proto je nutností řešit téma volby 

systému vozby: 

 pro vozidla a infrastrukturu společně, 

 s vizí plnohodnotného využívání investic do vozidel i do stacionárního zázemí pro jejich 

třicetiletý provoz v období zhruba 2025 až 2055, 

 společně pro regionální osobní dopravu, dálkovou osobní dopravu a nákladní dopravu, 

 společně pro více tratí v předmětném teritoriálním území, 

 v těsné součinnosti všech tří partnerů: objednatel veřejné dopravy, dopravce, 

provozovatel dráhy. 

Cílem je fungování železnice jako celku a věcná, teritoriální i časová koordinace 

investic do vozidel i do infrastruktury.  
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Anotace 

Článek shrnuje současné trendy v pohonu trakčních vozidel na základě přehledu dostupné světové 

literatury. Věnuje se uspořádání trakčních obvodů lokomotiv a vozidel lehké stavby, shrnuje trendy 

v polovodičových měničích a trakčních motorech a zmiňuje použité koncepce vozidel s akumulátory a 

s palivovými články. Přehled literatury může sloužit jako odrazový můstek pro detailnější studium. 

Klíčová slova: elektrická trakce, trakční obvody, akumulátor, palivový článek 

 

Úvod 

Vývoj ve světě trakčních pohonů se po roku 2000 jakoby zastavil. Lokomotivy 

s asynchronním pohonem vyjížděly z výrobních závodů v sériích, ale inovace zůstávaly 

v rovině laboratorních vzorků a prototypů. Pokrok v automobilovém průmyslu ale popohnal 

rozvoj potřebných technologií a mnohé z nich se staly komerčně dostupnými i pro využití 

v hnacích vozidlech. 

Následující řádky shrnují poslední trendy ve vědeckých a odborných časopisech ve 

světě. 

Topologie moderních trakčních obvodů 

Topologie trakčních obvodů je silně závislá na cílovém druhu vozidla. Zatímco 

lokomotivní pohony se vzhledem k velkému výkonu nebo vysokému napětí drží konvenčních 

uspořádání, u (elektrických) motorových vlaků se výrazněji uplatňují inovace směrem 

k maximálnímu využití prostoru pro cestující a zavazadla současně s maximalizací 

nízkopodlažního uspořádání pro pohodlný a rychlý nástup a výstup cestujících. Zde se také 

uplatňuje kritérium minimální hmotnosti, které umožňuje snížit instalovaný výkon a 

dosáhnout příznivějších provozních parametrů. [1] 
Lokomotivy 

Uspořádání trakčního obvodu většiny současných traťových a posunovacích 

lokomotiv dodržuje původní koncepci, která je známá už z 80. let 20. století. U vstupních 

obvodů je kladen důraz na interoperabilitu, což znamená schopnost pohybovat se na všech 

hlavních trakčních systémech (3kV DC, 15kV/16,7Hz a 25kV/50Hz, alternativně i 1,5kV 

DC). Samozřejmostí je potom schopnost rekuperace a také zajištění kvality odebírané a 

rekuperované energie zejména na střídavých trakčních systémech. Lokomotivní 

transformátory jsou stále nejčastěji navrhované na síťovou frekvenci [1], ale více výrobců 

testuje technologie výkonových elektronických transformátorů, které vykazují vyšší 

výkonovou hustotu (0,3-0,4kVA/kg místo 2-4kg/kVA), nižší objem a vyšší účinnost (až 98% 

místo 89-95%) [2]. Výkony prototypů jsou ale spíše určeny pro vozidla lehké stavby. Tato 

technologie využívá středofrekvenční transformátory, jejichž vlastní velikost je výrazně menší 

než u konvenčních transformátorů, ale o to větší nároky jsou kladené na materiály 

transformátoru a vlastnosti použitých polovodičových prvků. [2]–[19] 
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Obr. 1 Uspořádání trakčního obvodu s výkonovým elektronickým transformátorem 

Za vstupními obvody se nachází trakční pohon s individuálním pohonem náprav, což 

otvírá možnosti pro pokročilé řízení tažné síly na mezi adheze [1]. 

Výzvou pro výrobce hnacích vozidel velkého výkonu zůstává zejména kvalita 

odebírané elektrické energie a ovlivňování souvisejících technologií, jako jsou traťová 

zabezpečovací zařízení, počitadla náprav nebo čidla horkoběžnosti a další zařízení. 

V závislosti na oblasti provozu je pak volitelnou součástí i odporová elektrodynamická 

brzda, která zaskakuje v případě nemožnosti rekuperace a snižuje tak nutnost údržby třecí 

brzdy. Takováto plnohodnotná odporová brzda se nemusí být osazena na vozidlech 

provozovaných na tratích s plnou podporou rekuperace [20]. 

 

Obr. 2 Příklad trakčního obvodu lokomotivy 

U motorové trakce je situace ještě jednodušší – rekuperace je zde prakticky nemožná, 

a tak jedinou možností zůstává odporová elektrodynamická brzda s využitím části 

rekuperované energie pro vlastní spotřebu (pomocné pohony). Tlak na snižování emisí je sice 

nad rámec tohoto článku, nicméně je jednou z výzev a motivačním faktorem pro inovace 

v motorové trakci.  

Relativně nedávnou novinkou jsou multimodální lokomotivy, které lze provozovat na 

elektrifikovaných i neelektrifikovaných tratí. Zadání přichází zejména od operátorů nákladní 

dopravy, jejichž koncové body jsou často neelektrifikované (případně neelektrifikovatelné), 

zatímco spojnice (trať) je elektrifikovaná a často vyžaduje vyšší instalovaný výkon kvůli 

dodržení přepravní rychlosti. V tom ale tkví základní výzva multimodálních lokomotiv – 

výkon instalovaný v trakční výzbroji je obvykle značný a klade nemalé nároky na zástavbový 

prostor spolu s dalším zdrojem energie. [21]–[24] 

Vozidla lehké stavby 

Jak už bylo řečeno, výrobci vozidel a vlaků lehké stavby se zaměřují na maximalizaci 

využití prostoru pro cestující a na jejich pohodlí, resp. rychlost výměny cestujících ve 
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stanicích. Lehká stavba potom umožňuje dosáhnout relativně vysokých zrychlení a rychlostí 

při rozumném instalovaném výkonu. Lehké soupravy vykazují i lepší energetické parametry a 

jsou tak vyhledávaným řešení pro městskou a příměstskou dopravu. 

U vozidel lehké stavby se objevuje více způsobů uspořádání trakčního obvodu. Běžně 

se volí uspořádání tzv. koncentrovaných nebo distribuovaných trakčních jednotek. Zatímco 

koncentrace trakčního pohonu do jednoho typu vozidla (typicky hlavového) usnadňuje proces 

schvalování a umožňuje větší variabilitu ve složení soupravy, trakční pohon distribuovaný po 

celé soupravě vozů ucelené jednotky umožňuje zejména vhodně rozložit nápravovou 

hmotnost. 

Vzhledem k optimalizovanému instalovanému výkonu se často využívá sdružený 

pohon náprav, ať už sdružený mechanicky (rozvod kardanem, umístění trakčního motoru na 

rámu vozidla), nebo elektricky (individuálně hnané nápravy, ale paralelně napájené trakční 

motory). [1] 

Trakční transformátory jsou u vozidel lehké stavby řešeny jako kompaktní bloky 

nejčastěji zavěšené pod rámem. Transformátory pro 15kV 16,7Hz na frekvenci sítě zůstávají 

jednou z největších výzev pro zástavbu díky velkým prostorovým a hmotnostním nárokům na 

magnetický obvod. [25]–[29] 

Lze se setkat i s multimodálním řešením, nejčastěji v podobě kombinace trolej – diesel 

[30], [31]. Velký význam zejména v budoucnosti ale budou mít jednotky s alternativním 

pohonem (viz níže). 
 

 

Obr. 3 Příklady uspořádání vozidel elektrických motorových vlaků 

Trakční měniče a motory 

V současné době se používají zejména konvenční IGBT prvky, jejichž parametry 

spolehlivě obslouží aplikace v širokém rozsahu výkonů. Na trhu jsou k dispozici prvky se 

závěrným napětím až 6,5kV, čímž se zjednodušuje uspořádání měniče na minimální počet 

modulů. Měničům s vysokým instalovaným výkonem dominuje vodní chlazení, ačkoliv jeho 

použití komplikuje kapalinové hospodářství na lokomotivě.  

Budoucností jsou zřejmě hybridní SiC IGBT moduly, případně SiC tranzistory, jejichž 

příznivější uspořádání umožňuje efektivněji využít prostor a zmenšit tak hmotnost až o 60% 

[1]. Nové polovodičové struktury ale zatím nejsou komerčně k dispozici na vysoké napětí, a 

tak se s nimi setkáváme hlavně v automobilovém průmyslu nebo v nízkonapěťových 

aplikacích. Nové materiály ale do budoucna slibují další redukce v objemu a hmotnosti. [1], 

[12], [32]–[47] 
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Obr. 4 Porovnání konvenčního IGBT a hybridního SiC-IGBT [1] 

Pro pohon náprav stále převládá asynchronní trakční motor, ačkoliv u vozidel lehké 

stavby lze vidět snahy o využití synchronních motorů s permanentními magnety. Jejich 

využití se ale spíše nepředpokládá právě kvůli přítomnosti permanentních magnetů, které lze 

snadno zničit už i relativně nízkou teplotou, či mechanicky působením rázů za jízdy. Kromě 

toho hrozí i poškození výkonového měniče při poruše řídícího algoritmu ve vysokých 

rychlostech, kdy musí být trakční motor držen v řízeném odbuzení. [3], [48]–[55] 

Jako progresivní v „malé trakci“ se jeví zejména spínané reluktanční motory, které 

jsou lehké stavby a jednoduché konstrukce. Zvýšený hluk nemusí být přímo na závadu, 

zejména v situaci, kdy např. u automobilů je nutné hluk uměle navyšovat. Oproti motorům 

s permanentními magnety mají ale nižší účinnost, vyžadují dvojnásobný počet přívodních 

vodičů a výstupní moment bývá zvlněný. Více detailů je uvedeno např. v [56]–[60]. 

Úložiště energie 

Akumulátor energie je vhodným řešením pro vlaky a vozidla s velkou provozní 

dynamikou, mezi něž patří městská a příměstská doprava, ale i posunová služba. Výhodně lze 

akumulátorová vozidla použít v nezávislé vozbě pro bezemisní provoz, ale výjimkou nejsou 

akumulátorová vozidla provozovaná pod trolejí, kde akumulátor slouží zejména k ukládání 

brzdné energie a k následné přímé spotřebě. Pro všeobecný provoz je doporučována instalace 

akumulátorové baterie do trakčních napájecích stanic, což není považováno za nejefektivnější 

řešení, ale umožňuje lépe využít brzdnou energii v síti zaručeným odběrem bez nutnosti 

akumulátor instalovat na vozidlech [61], [62]. 

Technologie akumulace energie se zejména díky automobilovému průmyslu posunula 

k rozumným zástavbovým i ekonomickým parametrům. Obecně roste podíl vozidel 

s akumulátory zejména v městské hromadné dopravě. V příměstské a meziměstské dopravě se 

jedná spíše o malé zastoupení a u vlaků s provozní rychlostí nad 120 km/h se použití 

akumulátorů spíše nepředpokládá. 

Mezi chemickými soustavami převažuje lithium, přičemž zřejmě nejpoužívanější jsou 

soustavy Li-Ion a Li-Pol, případně NiMH [63], [64]. Akumulátory na bázi sodíku jsou 

zastoupeny zejména v prototypových lokomotivách a v některých příměstských jednotkách 

[24]. V městské a příměstské dopravě se používají i superkapacitory a jim podobné „rychlé“ 

akumulátory, snižující nároky na špičkový výkon zdroje. Jejich cena je ale stále vysoká 

zejména v porovnání s dnešními elektrochemickými články. Za ideál je považována 

kombinace elektrochemické soustavy se superkapacitorem, ačkoliv právě tato kombinace 

klade vysoké nároky na zástavbu – kromě samotných akumulátorů energie i měniče 

s příslušenstvím [24]. 
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Alternativní zdroje energie 

Mezi alternativní zdroje energie se v minulosti řadily i plynná paliva CNG a LNG, 

nicméně dnes je v popředí zejména vodíkový palivový článek, jehož energetická hustota 

konkuruje konvenčním palivům [65], [66]. Vlastnosti palivového článku se ale více přibližují 

zdroji konstantního výkonu, což nutně vede na potřebu spolupráce s akumulačním prvkem, 

který pokrývá potřeby špičkového charakteru. 

Zásadním problémem využití vodíku jako paliva zůstává jeho výroba a distribuce. 

V současné době sice výrobci vozidel nabízí komplexní řešení včetně lokální výroby, nelze 

však zatím uvažovat s masovou výstavbou potřebné infrastruktury. Čeká se tedy 

pravděpodobně na dotace do zaváděcích projektů. Otázkou je návratnost investic v porovnání 

např. s elektrifikací tratě, ať už úplnou nebo částečnou. Parciálně elektrifikované tratě totiž 

mohou kombinovat výhody závislé a polozávislé vozby a obejít tak nákladné stavby 

v náročných úsecích tratě s využitím multimodálních vozidel a při absenci vodíkového 

pohonu. Ostatně stejný přístup dnes volí mnohá města v případě nových linek historickým 

centrem města nebo linek do vzdálenějších částí. 

První vlaštovkou vodíkového pohonu v komerčním provozu je jednotka Alstom 

Coradia iLint, která po sérii prezentačních jízd po Evropě zahájila svůj provoz na 

severozápadě Německa. Dojezd na jedno tankování je uváděn okolo 1000 km, což na trati 

Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde a Buxtehude vystačí na jeden den provozu. Coradia 

iLint má postupně nahradit všechny dieselové jednotky a stát se tak první čistě vodíkem 

poháněnou relací. [67] 

Alstom Coradia iLint využívá kromě 200 kW palivového článku i Li-Ion baterii o 

kapacitě 111 kWh při napětí 800 V. Celkový špičkový výkon je omezený na 450 kW po dobu 

40 sekund [68]. Podle výrobce by na provoz 14 dvouvozových jednotek měla stačit jedna 

elektrolyzační jednotka o příkonu 5MW. Posouzení návratnosti investice je ponecháno na 

laskavém čtenáři, ale zjevný benefit vodíkového pohonu je jeho bezemisní provoz, zejména 

pokud je vodík vyráběn z obnovitelných zdrojů. 

Pro úplnost je vhodné dodat, že motorové jednotky či lokomotivy s palivovým 

článkem jsou v testovacích provozech k vidění už od roku 2006 (Japonsko) a budoucí 

provozovatelé se přetahují o zatím dva komerční projekty – už zmíněný Alstom Coradia iLint 

a Stadler FLIRT H2 [69]. 

 

Obr. 5 Alstom Coradia iLint: motorová jednotka (vlevo), pohled na palivové články (vpravo) 

[68] 

Po vodíkovém pohonu se poohlížejí i průmysloví dopravci, zejména potom ti, jenž 

mají přístup k vodíku (např. jako vedlejší technologický produkt). Lokomotivy s vodíkovým 

pohonem tak bylo možno vidět i na železničních veletrzích, nicméně nám zeměpisně nejbližší 

zřejmě bude studie firmy CZLOKO [70]. Bez povšimnutí nelze nechat ani poměrně odvážný 

projekt přestavby lokomotiv řady 742 s vodíkovým článkem, který představila firma Thein 

Industry [71]. Dá se předpokládat, že vodíkový pohon se bude v budoucích projektech 

objevovat stále častěji. 
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Závěr 

Poslední roky a zejména vývoj v automobilovém průmyslu pomáhá posouvat 

technologie i v železničních aplikacích. Moderní hnací vozidla sice s výhodou využívají 

ověřené technologie, ale pro vozidla lehké stavby a vyšší rychlosti v osobní dopravě je nutno 

inovovat nejen samotný trakční pohon, ale i práci s energií. Kromě nových kompaktnějších 

řešení se středofrekvenčními transformátory se objevují i nové polovodičové prvky 

využívající SiC technologie. Stále častěji se setkáváme s akumulací energie s využitím 

komerčně dostupných akumulátorů a postupně se na železnici dostává i vodíkový pohon, 

který se jeví jako progresivní a provozně ekologické řešení. Je ale nutno podotknout, že žádný 

z pohonů není využívaný samostatně, ale pro dosažení optimálního řešení je nutné zdroje a 

akumulátory energie kombinovat. Jen tak se dá dosáhnout optimálního využití výkonu 

instalovaného ve zdrojích a zároveň šetřit energii při brzdění, která by se jinak nenávratně 

měnila na teplo. 
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Instalované balízy (fixní i proměnné) je možné využít k ověření funkce BTM a systémů 
odometrie. Zařízení je připraveno na provádění testů kompatibility, resp. ESC pro ČR 
(ESC-CZ-01 a ESC-CZ-02 dle SŽ PPD-2/2018). Součástí zkušební infrastruktury jsou také 
prostředky pro ověření správné funkčnosti palubních jednotek českého národního 
vlakového zabezpečovače LS. 

Zařízení pro testování ETCS v ZC Velim je budováno od roku 2015 a průběžně modernizováno 
v souladu s novými požadavky a trendy jednotného evropského systému řízení dopravy 
ERTMS. 

 

INSTALOVANÉ TECHNOLOGIE: 
>  Konvenční počítače náprav (typ Frauscher, celkem 26 kolejových úseků v rámci ce-

lého zkušebního okruhu) 

>  Elektronické stavědlo poskytující informace RBC systému ETCS a vytvářející simu-
lované provozní situace dle požadavků testů (bez odpovědnosti za bezpečnost 
vlastního provozu v ZC Velim) 

>  Možnost zavedení simulovaných stavů traťových prvků stavědla pro vytvoření libo-
volné provozní situace (např. obsazení úseků detekce, polohy výhybek, znaků na 
návěstidlech atd.) 

>  2× RBC konfigurovatelná a odpovídající specifikacím Baseline 2 (verze 2.3.0d) nebo 
Baseline 3 (verze 3.6.0, systémová verze ETCS 1.1) 

>  Eurobalízy typu Siemens S21 a LEU jednotky Thales 

Pracoviště umožňuje provádět zkoušky vozidel vybavených systémem ETCS v aplikačních úrovních ETCS L0, LNTC, L1 a L2 
včetně jejich kombinací, a tedy i přechodů mezi nimi. Dvojice RBC (radioblokových centrál) umožňuje vytvořit na 
infrastruktuře ZC Velim veškeré typické provozní situace odpovídající tratím vybaveným systémem ETCS v České republice.
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Dekarbonizace železniční dopravy 
 

Jiří Pohl 
Siemens Mobility, s.r.o. 

 

Anotace:  

Dekarbonizace železniční dopravy je základním trendem současných i budoucích let. Technicky 

vyřešená a již více než sto let budovaná liniová elektrizace tratí je zásadní předností železnice. Je 

smysluplné ji nadále rozvíjet, a to jak kvalitativně – novými technologiemi zvyšovat výkonnost, 

účinnost, spolehlivost a spojitost napájení i odběru rekuperované energie, tak i kvantitativně – 

rozšiřovat rozsah sítě elektrizovaných železnic na další tratě s intenzivní dopravou. Avšak přechod na 

udržitelnou mobilitu vyžaduje zajištění bezemisního elektrického provozu náhradou za spalovacími 

motory poháněná vozidla i na tratích bez liniového elektrického napájení, kde je řešením využití 

vozidel se zásobníky energie   

Klíčová slova: dekarbonizace dopravy, bezemisní doprava, liniová elektrizace, dvouzdrojová vozidla 

trolej/akumulátor, vodíková palivočlánková vozidla 

Fyzikální přednosti kolejové dopravy 

Železnice vznikla v době animální trakce, zejména koňské. Od samého počátku 

budování železnic bylo základním cílem dosáhnout, ve srovnání se silniční dopravou, snížení 

spotřeby energie na vykonanou přepravní práci. Na rozdíl od současnosti však v té době 

nebyla měrná spotřeba energie vyjadřována v kWh/netto tkm, ale v množství obroku, což je 

energeticky vydatné krmivo pro koně, tvořené směsí sena a ovsa, na míli a cent. Nástrojem 

k nízké energetické náročnosti dopravy bylo snížení valivého odporu odvalováním kola po 

ocelových kolejnicích, nikoliv po vozovce.  

Tuto fyzikální skutečnost potvrdila státní úřední komise již na rozestavěné 

koněspřežní železnici z Českých Budějovic do Lince mezi Netřebicemi a Velkými 

Omlenicemi v listopadu roku 1825. A to na základě provedených porovnávacích zkoušek 

schopnosti koně táhnout naložený vůz po silnici a po nově vybudované železnici. Příslušný 

dokument je v archivu města Českých Budějovic zachován do dnešních dnů a je cenným 

písemným dokladem o uskutečnění prvních trakčních zkoušek na evropském kontinentě. 

Vedoucímu stavby Františku Antonínu Gerstnerovi bylo v té době 29 let a jemu nejbližšímu 

spolupracovníkovi Mathiasi Schönererovi, pozdějšímu staviteli jedinečné horské železnice 

přes Semmering, jen 18 let. 

Princip zásadního snížení spotřeby energetické náročnosti dopravy využitím efektu 

nízkého měrného valivého odporu hladkého ocelového kola po hladké ocelové kolejnici 

využívá železnice dodnes. Použitím kotoučových brzd, které nezdrsňují povrch kol jako dříve 

používané litinové brzdové špalíky, a broušeného povrchu kolejnic se podařilo měrný valivý 

odpor snížit k hodnotě cca 0,0008. To je o řád měně než u současných pneumatik.  

Společenská poptávka po zvýšení rychlosti dopravy přinesla další výhodu železnice, a 

tou je nízký měrný aerodynamický odpor dlouhých štíhlých vozidel, jedoucích v zákrytu, 

tvořících vlak. Aerodynamický odpor roste s druhou mocninou rychlosti a výkon potřebný na 

jeho překonání roste se třetí mocninou rychlosti. Při snaze zajistit mobilitu osob i věcí rychle 

se proto aerodynamika stává rozhodující vlastností dopravních systémů, určující jak jejich 

energetickou náročnost, tak i jejich praktickou proveditelnost. 

Běžné vysokorychlostní železniční elektrické trakční jednotky, určené pro přepravu 

osob či spěchajícího zboží, délky 200 m se 130 řadami sedadel (8 vozů) mají činitel tvaru Cx 
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v úrovni cca 1,0, zatímco běžné osobní automobily s pouhými dvěma řadami sedadel mají 

činitel tvaru Cx v úrovni cca 0,3, tedy v přepočtu téměř 20krát více při zohlednění na jednu 

řadu sedadel.  

Vlaky již několik desetiletí v Evropě běžně jezdí rychlostí 300 km/h a není to díky 

pečivě navrženým aerodynamickým tvarům dlouhých štíhlých vozidel energeticky obzvlášť 

náročné. Osobní automobily však ustrnuly na rychlosti sotva 150 km/h. K rychlejší jízdě 

z racionálních důvodů v běžném provozu zásadně být využívány nemohou. Pro jízdu 

dvojnásobnou rychlostí 300 km/h by k překonání aerodynamického odporu potřebovaly 

čtyřnásobnou spotřebu energie a osminásobný výkon. To není reálné. 

Ocelové kolejnice kolejová vozidla nejen nesou a vedou, též mohou být využity k 

vedení zpětného proudu při jeho liniovém elektrickém napájení z jednostopého vrchního 

trakčního vedení. Tento princip umožňuje kolejovým vozidlům snadné využití vysoce 

výkonného a vysoce účinného elektrického trakčního pohonu i bez použití drahých, 

rozměrných a těžkých zásobníků energie v podobě elektrochemických akumulátorů 

(sekundární lithiové články) nebo v podobě vodíkové technologie (primární vodíkové 

články). 

Spalovací motory jsou složitá technická zřízení, vyžadující pravidelnou 

kvalifikovanou údržbu a spotřební materiál. Avšak jsou schopny přeměnit na mechanickou 

práci, využitelnou k pohonu vozidla, zhruba jen jednu třetinu energie výhřevnosti paliva. 

Zbylé dvě třetiny energie výhřevnosti paliva proměňují spalovací motory na ztrátové teplo, 

které je v mobilních dopravních prostředcích téměř celé ztraceno. Jen za chladného počasí je 

jeho malá část využitelná k vytápění interiéru vozidla.  

Elektrické trakční motory pracují s vysokou účinností (přes 90 %) a jsou v zásadě 

bezúdržbové. Navíc jsou schopny pracovat i v generátorickém režimu, tedy přeměňovat při 

rekuperačním brzdění kinetickou i potenciální energii vozidla zpět na elektrickou energii, 

vhodnou k dalšímu využití. To má zásadní energetický význam zejména v zastávkovém 

provozu či na velkých spádech. Naproti tomu spalovací motory nedokážou přijímat zpět při 

brzdění kinetickou ani potenciální energii vozidla, ta je bez užitku mařena mechanickými 

brzdami. Tyto brzdy se zahřívají, opotřebovávají a vytvářejí prachový otěr. Tedy nejen nízká 

účinnost přeměny energie paliva na mechanickou práci, ale i neschopnost využít brzdovou 

energii vyřazují do budoucna spalovací motor z jeho aplikací v dopravních prostředcích.  

Fosilní paliva 

Vznik a rozvoj železnice byl bytostně spojen s objevem a využitím uhlí, a to z více 

důvodů: 

 železnice potřebovala nahradit koně něčím výkonnějším, silnějším, rychlejším a 

vytrvalejším, 

 tehdy v úvahu přicházející pohon parním strojem byl velmi těžký, pro silniční vozidla 

vhodný nebyl, avšak na železnici našel parní stroj široké uplatnění v 

parních lokomotivách, 

 účinnost parního stroje je nízká, parní lokomotiva proto vyžaduje hodně paliva – 

dřevo nestačilo, ale uhlí se ukázalo jako velmi vhodné palivo pro parní lokomotivy, 

 rozvoj průmyslu a měst vyžadoval energii v podobě uhlí; potřeba dopravy uhlí z míst 

jeho těžby do míst jeho spotřeby se pro železnici stala nejen důležitou komoditou, ale i 

jedním ze základních důvodů stavby železnic. 
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Po zhruba 180 letech existence železnice již středoevropská železnice ke své funkci 

fosilní paliva příliš nepotřebuje. Provoz parních lokomotiv skončil před 40 lety a naftou 

poháněné motorové lokomotiv, vozy a trakční jednotky zajišťují jen menší část dopravních 

výkonů současné železnice. Dominantní roli má elektrická vozba. Byť je v ČR liniově 

elektrifikováno jen 34 % z celkové délky železniční sítě (to je hluboce pod průměrem EU i 

pod úrovní sousedních států: SK 47 %, AT 71 %, DE 53 %, PL 70 %), tak eklektická vozba 

v ČR zajišťuje 82 % dopravních výkonů osobní dopravy a 87 % dopravních výkonů nákladní 

dopravy. 

Skutečnost, že neelektrifikované železniční tratě, které představují 64 % železniční 

sítě, zajišťují v ČR jen 18 % dopravnách výkonů osobní dopravy a 13 % dopravních výkonů 

nákladní dopravy je dána nejen tím, že dopravně méně zatížené tratě není efektivní liniově 

elektrifikovat, ale i tím, že naftová vozba je trakčně méně výkonná a ekonomicky méně 

výhodná (vysoké náklady na energii, vysoké náklady na údržbu, nízká produktivita vozidel a 

personálů při provozu vlakové dopravy na krátkých vozebních ramenech a s přepřahy 

lokomotiv). V éře převažující elektrické vozby jsou neelektrifikované železniční tratě stranou 

zájmu dopravců i objednatelů dopravy, což se sekundárně projevuje i na zanedbávání jejich 

investičního rozvoje.  

Bezemisní vozidla a infrastrukturní energetické zázemí pro jejich 

provoz 

Udržitelná bezemisní mobilita má na začátku řetězce energetických přeměn 

obnovitelný zdroj elektrické energie (například větrná či fotovoltaická elektrárna) a na konci 

řetězce energetických přeměn elektrický trakční motor. Mezi těmito krajními body je 

technické zařízení, které slouží k přenosu elektrické energie mezi jejím zdrojem (respektive 

distribuční elektrickou sítí) a trakčním pohonem vozidla. Toto zařízení v zásadě může mít tři 

podoby: 

 liniové elektrické napájení, na železnici tvořené pevnými trakčními zařízeními, tedy 

trakčními napájecími stanicemi, vrchním trakčním vedením a zpětným trakčním 

vedením, 

 mobilní zásobník energie ve vozidle, tvořený sekundárními elektrochemickými 

články, při současném stavu techniky zejména lithiovými, 

 mobilní zásobník energie ve vozidle, tvořený úložištěm vodíku a primárními 

vodíkovými palivovými články. 

Elektrická vozba 

Z hlediska nejvyšší energetické účinnosti, nejvyšší trakční výkonnosti a nejvyšší 

vytrvalosti (dojezdu) a nejnižší ceny vozidel je nejlepším řešením elektrická trakce závislá, 

tedy liniová elektrifikace. K jejím výhodám patří i skutečnost, že je využitelná pro všechny tři 

segmenty vlakové dopravy (dálková osobní doprava, regionální osobní doprava, nákladní 

doprava). A pochopitelně i fakt, že je na železnici základním všeobecně rozšířeným systém 

(vnitřní konektivita). 

Základním trendem dekarbonizace železniční dopravy je proto intenzivní rozvoj 

liniové elektrifikace dalších železničních tratí. Ta může být řešena buď v rámci jejich celkové 

modernizace (doplnění druhé traťové koleje, zvýšení traťové rychlosti, zvýšení třídy svislé 

přechodnosti…), nebo samostatně. V závislosti na výchozím stavu předmětné železniční tratě 

a na síle přepravní poptávky jsou možná obě řešení.  
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Pro rozvoj liniové elektrifikace železničních tratí působí velmi pozitivně v Česku i na 

Slovensku  již probíhající konverze eklektického napájení 3 kV na jednotný systém 25 kV. 

Přenosová schopnost trakčního vedení (poměr přenášeného výkonu ke ztrátám ve vedení) 

závisí na druhé mocnině napětí, tedy je, i při úsporném použití nižších průřezů vodičů, u 

systému 25 kV výrazně vyšší než u systému 3 kV. Proto lze úspěšně aplikovat metodu rybí 

kosti: vedlejší tratě, odbočující z hlavní tratě, která je již systémem 25 kV elektrifikována, lze 

do vzdálenosti cca 50 km elektrifikovat jen výstavbou trakčního vedení, tedy bez potřeby 

budovat novou trakční napájecí stanici (a její připojení k třífázové distribuční síti). Navíc 

trakční vedení 25 kV je díky nižším průřezům vodičů a nižším napínacím silám vodičů lehčí a 

investičně levnější než trakční vedení 3 kV. Zejména v urbanizovaných územích je přínosem 

eliminace tématu zhoubného účinku stejnosměrných bludných proudů na kovoví v zemi 

uložená zařízení. 

Levné a rychlé liniové elektrifikaci dalších železničních tratí napomáhají i nové 

polovodičové technologie jak na straně vozidel, tak i na straně trakčních napájecích stanic:  

 moderní elektrická vozidla s frekvenčně řízenými asynchronními trakčními motory již 

na vstupu elektrické energie do vozidla nepoužívají diodové usměrňovače, které 

odebíraly z trakčního vedení proud velmi nekvalitně (fázově posunutý a 

neharmonický, s vysokým obsahem vyšších harmonických složek), ale vstupní IGBT 

čtyřkvadrantové měniče, které odebírají z trakčního vedení proud velmi kvalitně (ve 

fázi s napětím a sinusový, s minimálním obsahem vyšších harmonických složek). To 

má zásadní vliv na přenosovou schopnost trakčního vedení, neboť výsledný proud je 

nízký, díky svému minimálnímu fázovému posunu způsobuje jen nevelký pokles 

napětí na sběrači vozidla. Plus k tomu příznivě působí i efekt posilování sítě 

rekuperačním brzděním. Trakční napájecí stanice nemusí být vybaveny 

problematickým filtračně kompenzačním zařízením, neboť moderními vozidly se 

vstupními IGBT čtyřkvadrantovými měniči odebíraný proud je ve fázi s napětím a je 

sinusový,  

 moderní trakční napájecí stanice s kaskádou multilevel IGBT měničů 3 AC/DC/1 AC 

stabilizují výstupní napětí trakční napájecí stanice (například na hodnotě 27 kV) a jsou 

schopny paralelní spolupráce, tedy umožňují spojité dvoustranné napájení trakčního 

vedení v systému jednotné fáze (bez střídání fází). K benefitům patří i možnost 

rozmrazování ledovky či námrazy na trakčním vedení řízeným vyrovnávacím jalovým 

proudem. 

Rozvoj liniové elektrifikace železničních tratí jednotným systémem 25 kV je 

základním trendem dekarbonizace železnic. Vytváří předpoklad pro plnohodnotné zapojení 

dalších železničních tratí do celosíťového systému elektrické vozby, který jak pro dopravce, 

tak pro objednatele dopravy, cestující i přepravce vytváří podmínky pro nejvyšší výkonnost a 

hospodárnost železničního dopravního systému. Zároveň má i velmi příznivé energetické, 

klimatické a environmetální vlastnosti, 

Dvouzdrojová vozidla trolej/akumulátor 

Rozvoj liniové elektrifikace dalších železničních tratí systémem 25 kV též vytváří 

výhodné podmínky pro aplikaci dvouzdrojových vozidel trolej/akumulátor (BEMU) na 

zbylých neelektrifikovaných tratích, a to dvojím účinkem: 

 zvyšuje se počet příležitostí vhodných pro statické či dynamické nabíjení 

dvouzdrojových vozidel trolej/akumulátor (BEMU), 
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 zkracují se neelektrifikovaná vozební ramena a tím klesá potřebný dojezd 

dvouzdrojových vozidel trolej/akumulátor (BEMU). 

Dvouzdrojová vozidla trolej/akumulátor (BEMU) jsou řešena tak, že umožňují pro 

statické nabíjení elektrickou energií odbíranou přes sběrač proudu z trakčního vedení za stání 

v liniově elektrifikované železniční stanici i dynamické nabíjení elektrickou energií odbíranou 

přes sběrač proudu z trakčního vedení za jízdy po liniově elektrifikované železniční trati. 

Tento způsob umožňuje efektivní vozbu pro cestující atraktivních přímých vlaků bez přestupu 

z centra regionu až do jeho okrajových částí.   

Trakční akumulátorovou baterii vozidla lze pochopitelně nabíjet i z napájecího bodu 

25 kV, zřízeného například v obratové železniční stanici v oblastech bez liniové elektrifikace 

železnic. Tento napájecí bod je tvořen malou trakční napájecí stanicí (například 22 kV/25 kV) 

a krátkým slepým úsekem trakčního vedení 25 kV nad kolejí. Připojení sběračem proudu 

k trakčnímu vedení je snadné a rychlé, nevyžaduje fyzicky namáhavou práci s kabelem.  

Vysoce výkonné (typ HP) lithiové akumulátory dvouzdrojových vozidel 

trolej/akumulátor využívají technologii lithium titanát oxid – LTO s nízkým vnitřním 

odporem akumulátorových článků. Vyznačují se nejen vysokou účinností a dlouhou 

životností (desítky tisíc cyklů), ale i schopností intenzivního nabíjení a vybíjení vysokým 

výkonem. Ta je ve vozidlech BEMU využita třikrát: 

 rychlé statické či dynamické nabíjení vysokým výkonem z trakčního vedení 25 kV, 

 vysoce výkonné elektrodynamické rekuperační brzdění velkého počtu dvojkolí (2/3), 

které umožňuje v běžných provozních podmínkách nepoužívat mechanickou třecí 

brzdu (ta na vozidle pochopitelně z bezpečnostních důvodů je) a pro běžné udržování 

rychlosti na spádu, pro snižování rychlosti a pro zastavovaní používat, podobně jako 

tramvaje a vozidla metra, výhradně jen elektrodynamickou rekuperační brzdu. To 

přináší, zejména u osobních zastávkových vlaků, velmi významné úspory energie (v 

desítkách procent) u akumulátorových vozidel díky tomu i zásadní prodloužení 

dojezdu, 

 vysoký trakční výkon na úrovni vozidel s trolejovým napájením (EMU). V kombinaci 

s vysokým rozjezdovým zrychlením, umožněným velkým počtem poháněných 

dvojkolí (2/3), to dává dvouzdrojovým vozidlům trolej/akumulátor při obou 

způsobech napájení (z trakčního vedení i z trakční akumulátorové baterie velmi 

dynamické trakční vlastnosti (prakticky na úrovni vozidel metra). To je pro provoz na 

vedlejších tratích, pro které jsou charakteristické velké sklony, časté omezení rychlosti 

a krátká vzdálenost zastávek, i nepříznivé adhezní podmínky, velmi podstatné. Cílem 

náhrady naftových vozidel (DMU) novými dvouzdrojovými vozidly trolej/akumulátor 

(BEMU) není jen dekarbonizace železniční dopravy, ale celkové zvýšení atraktivity 

přepravní nabídky kratšími jízdními dobami a vyšším cestovním pohodlím.  Vyššími 

trakčními vlastnostmi BEMU lze ve srovnání s DMU nabídnout cestujícím 

atraktivnější jízdní řád a dosáhnout nejen intramodálních úspor energie a emisí 

(úspory docílené na samotné železnici), ale i extramodálních úspor energie a emisí 

(úspory docílené převedením přeprav z energeticky vysoce náročné individuální 

automobilové dopravy na energeticky úspornou železnici). Avšak k jejich docílení, k 

převedení přeprav ze silnice na železnici, je nutná motivace cestujících nabídkou 

rychlé a pohodlné železniční dopravy. 

Výhodou dvouzdrojových vozidel trolej/akumulátor (BEMU) je schopnost využívat 

trolejové napájení 25 kV všude tam, kde je k dispozici. A to jak k pokrytí aktuální trakční i 

vedlejší spotřeby, tak i pro nabíjení trakčního akumulátoru. To umožňuje omezit čerpání 
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elektrické energie z trakčního akumulátoru jen tam, kde je to nezbytné (jen na traťových 

úsecích bez trakčního vedení), a tím racionálně využívat dojezd daný velikostí (energií) 

akumulátorové baterie. Při současném stavu techniky dosahují dvouzdrojová vozidla 

trolej/akumulátor dojezd z trakční akumulátorové baterie kolem 80 až 100 km (též v závislosti 

na traťových a provozních podmínkách), což se pro mnohé vedlejší tratě na částečně 

elektrifikované železniční síti jeví jako dostačující. 

Doba technického života trakčního akumulátoru (typicky 15 let) je zhruba polovinou 

doby technického života vozidla (typicky 30 let). Podle dosaženého stavu na straně rozvoje 

liniové elektrifikace tratí se lze v polovině technického života vozidla rozhodnout: 

 zda trakční akumulátor ve vozidle obnovit (výměnou za nový), neboť bude i nadále 

potřebný (vozidlem obsluhovaná vozební ramena ještě nejsou plně liniově 

elektrifikována),  

 nebo zda trakční akumulátor ve vozidle neobnovit a vyjmout jej z vozidla, protože již 

nebude potřebný (vozidlem obsluhovaná vozební ramena jsou plně liniově 

elektrifikována), a vozidlo lze ve druhé polovině jeho technického života provozovat 

jako EMU.    

Dvouzdrojové lokomotivy  

Stav techniky lithiových akumulátorů dovoluje jejich aplikaci v oblasti trakčních 

jednotek pro přepravu osob (BEMU), nikoliv v oblasti lokomotiv. V oboru lokomotiv jsou 

jejich analogií dvouzdrojové (duální) lokomotivy trolej/spalovací motor. Jsou vhodné pro 

dopravu přímých vlaků v částečně elektrifikované železniční síti a výhodu je, že omezují 

dobu používání spalovacího motoru na nezbytné minimum, neboť na liniově 

elektrifikovaných traťových úsecích využívají elektrickou ne energii z trakčního vedení. 

Vodíková palivočlánková vozidla 

Typickou vlastností obnovitelných zdrojů elektrické energie, zejména větrných a 

solárních elektráren, je jejich volatilita, tedy časová nestálost. V důsledku toho vznikají za 

určitých náhodně proměnných přírodních podmínek časová období, ve kterých převyšuje 

nabídka výroby elektrické energie její spotřebu (typicky: větrné noci, slunná poledne) a je 

výhodné elektrickou energii ukládat. K tomu existuje více technických principů (například: 

gravitační přečerpávací vodní elektrárny, elektrochemické akumulátory, …). Jedním z nich je 

přeměna elektrické energie v elektrolyzéru na vodík a následně jeho zpětná přeměna 

v palivovém článku na elektrickou energii. Objektivní nevýhodu tohoto cyklu je jeho nízká 

účinnost (elektrolyzér a palivový článek v součinu spolu necelých 40 %). Při započtení 

spotřeby energie pro kompresi, pro dopravu a pro chlazení při expanzi je celková vstupní 

spotřeba energie zhruba 3 až 4násobkem elektrické energie na výstupu palivového článku ve 

vozidle. V případě využití nadbytečné elektrické energie z volatilních obnovitelných zdrojů 

má tato technologie své opodstatnění, neboť je zhodnocena jinak nepotřebná elektrická 

energie. 

Využití nadbytečné elektrické energie z volatilních obnovitelných zdrojů k výrobě 

vodíku elektrolýzou má i další přednost, a tou je vysoká chemická čistota elektrolytického 

vodíku (typicky 99,999 %), která je pro aplikaci v palivových článcích kategorickou 

podmínkou. Chemická čistota vodíku pro palivové články musí být alespoň 99,97 %, což 

standardně chemickou cestou vyráběný vodík nedosahuje (parciální destilace ropných zbytků 

cca 99,0 %, parní reforming zemního plynu cca 98,5 %), navíc jde o fosilní palivo. 
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Trakční pohon vodíkového palivočlánkového vozidla (trakční jednotky HMU) je řešen 

jako hybridní. Palivový článek relativně nízkého výkonu (odpovídajícího cca 20 % 

maximálního trakčního výkonu) je připojen k vyrovnávacímu elektrochemickému 

(lithiovému) trakčnímu akumulátoru, ze kterého je napájen trakční pohon i pomocná zařízení 

a který též slouží k ukládání elektrické energie při elektrodynamickém rekuperačním brzdění. 

Princip krátkodobého zvyšování výkonu funkcí vyrovnávacího akumulátoru je vhodný pro 

osobní zastávkové vlaky, u kterých se též pozitivně projevuje úsporný efekt 

elektrodynamického rekuperačního brzdění. Zásoby vodíku jsou ve vozidle uloženy 

v kompozitových tlakových nádobách s pracovním přetlakem 35 MPa. Předností vodíkových 

vozidel je dlouhý dojezd (přes 500 km). 

Infrastrukturní energetické zázemí pro provoz vodíkových palivočlánkových vozidel 

(HMU) je tvořeno elektrolyzérem pro výrobu vodíku z přebytečné elektrické energie 

z volatilních obnovitelných zdrojů, zařízením pro kompresi vodíku na skladovací tlak, 

tlakovými nádobami pro ukládání vodíku a výdejním zařízením. Dopravu vodíku mezi 

místem výroby a místem výdeje je snaha minimalizovat, neboť je energeticky i ekonomicky 

náročná (hmotnost automobilu určeného k přepravě vodíku je zhruba 100krát vyšší než 

hmotnost přepravovaného vodíku, a zpět jede prázdný).  

Zvláštní pozornost je věnována plnícímu zařízení. Vodík má záporný Joule-

Thomsonův koeficient, při expanzi se proto ohřívá. S cílem zajistit bezpečnost a dosáhnout 

krátkou dobu přepouštění vodíku ze stacionárních zásobníků do tlakových nádrží ve vozidle 

je vodík při expanzi intenzivně chlazen. Teplota a tlak vodíku v nádržích ve vozidle jsou 

pomocí datové komunikace mezi vozidlem a stacionárním výdejním zařízením kontinuálně 

monitorovány a řízeny. 

Závěr 

Dekarbonizace železniční dopravy je základním trendem současných i budoucích let. 

Technické prostředky k tomu jsou k dispozici jak na straně vozidel, tak i na straně 

infrastrukturních energetických zařízení pro jejich provoz. Je vhodné aplikovat je tak, aby 

nejen v současnosti, ale po celou dobu svého technického života přispěly nejen k odstranění 

závislosti železnice na spotřebě fosilních paliv, ale aby ji i celkově povznesly k vyšší kvalitě 

přepravní nabídky, výkonnosti a hospodárnosti. 

 

Autor: 

Ing. Jiří Pohl 

Senior Engineer 

Siemens Mobility, s.r.o. 

Siemensova 2715/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika 

Tel.: +420 724014931 E-mail: jiri.pohl@siemens.com 
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Využití simulátorů pro výcvik strojvedoucích v podmínkách ČD 
 

Aleš Vodák 
Dopravní vzdělávací institut, a.s. Praha 

 

Úvod 

Simulace je jednou z možností, jak školit obsluhu nějakého zařízení.  Tzn. možností 

jak nacvičit postupy nejen ve standardních situacích ale i v situacích, které nejsou příliš časté, 

jsou nějakým způsobem problematické a jejich správné zvládnutí je nutnou podmínkou pro 

obsluhu daného zařízení. Simulace se používá jak k prvotnímu seznámení s obsluhou zařízení, 

tak k opakovanému seznámení s konkrétními postupy v předem definovaných situacích. Proto 

se simulace používá v energetice, armádě a v neposlední řadě v dopravě. 

Příprava projektu 

Téma zavedení simulátoru do výcviku strojvedoucích ČD bylo dlouhodobě 

diskutovaným tématem a to i s ohledem na rutinní využívání simulátoru pro výcvik 

strojvedoucích u řady zahraničních železničních dopravců. 

Definitivní rozhodnutí o zavedení simulátorů pro výcvik strojvedoucích ČD bylo 

učiněno v roce 2015 a následně byla zahájena přípravná fáze, v které byly na základě široké 

diskuze definovány základní požadované parametry a cíle tohoto projektu, tzn.: 

1. kdo simulátory pořídí 

2. kdo je bude provozovat 

3. jaké simulátory budou pořízeny 

4. kolik jich bude a kde budou situovány 

5. na co bude výcvik na simulátorech zaměřen 

Rozhodnuto bylo nakonec následovně: 

ad 1 -  investorem a následně majitelem simulátorů budou České dráhy, v jejichž plné 

kompetenci bude definování veškerých technických parametrů na HW i SW, 

ad 2 - provozovatelem simulátorů bude dceřiná společnost DVI, která bude provoz 

simulátorů pro ČD zajišťovat na smluvním základě, 

ad. 3 -  budou pořízeny stabilní kabinové simulátory bez pohybové základny, 

ad 4 -  s ohledem na počet strojvedoucích ČD a optimalizaci dojezdových vzdáleností 

budou pořízeny 2 simulátory a to jeden do Dopravního vzdělávacího střediska 

DVI v České Třebové a druhý do Provozního pracoviště ČD Praha Vršovice, 

ad 5 -  simulátory budou sloužit k výcviku nových i stávajících strojvedoucích dle 

předem připravených scénářů. 

Na základě výše definovaných parametrů a cílů byla připravena zadávací dokumentace 

pro výběr dodavatele simulátorů a zároveň byla realizována příprava prostor pro umístění 

trenažérů. 
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Současnost 

Na základě výběrového řízení byly v duchu výše definovaných parametrů a cílů 

pořízeny 2 stabilní kabinové simulátory bez pohybové základny. Simulátory byly od počátku 

koncipovány pro školení zaměstnanců ČD. Tomu byl přizpůsoben design simulátorů a vlastní 

simulační prostředí. 

 

Výcvik je určen pro 2 skupiny strojvedoucích a to: 

1. nové strojvedoucí 

 obsahem tréninku nových strojvedoucích na simulátoru jsou nejprve základní stavy a 

situace, v další fázi výcviku pak následují poruchové stavy a mimořádné situace, 

 cílem výcviku na simulátoru je připravit zaměstnance na tyto situace, umět je správně 

vyhodnotit a správně na ně reagovat, 

 výcvik probíhá na simulátoru v Dopravně vzdělávacím středisku DVI v České 

Třebové v rámci kurzů VOZ a ZOZ. 

2. stávající strojvedoucí 

 výcvik současných strojvedoucích na simulátoru je součástí povinného školení, každý 

strojvedoucí musí absolvovat výcvik na simulátoru jednou ročně v rozsahu 1 hodina, 

 obsahem výcviku je provedení tréninkové jízdy podle předem připraveného scénáře, 

scénář obvykle obsahuje situace, které se jeví jako rizikové, při kterých strojvedoucí 

chybují nebo mohou chybovat, a pak také situace, při kterých došlo k mimořádné 

události, 

 instruktor simulátoru na závěr provedenou tréninkovou jízdu se strojvedoucím 

vyhodnotí, případně ho upozorní na chyby a vysvětlí mu správný postup, 

 výcvik probíhá na simulátoru v Dopravně vzdělávacím středisku DVI v České 

Třebové i na simulátoru v Praze Vršovicích. 

 

Závěrem 

Aktuální zkušenosti s provozu simulátorů u ČD jsou zatím stále ještě poměrně malé. 

První roky provozu byly výrazně ovlivněny kovidovou pandemií, kdy byly výrazně 

omezovány aktivity v prezenčním vzdělávání, což pochopitelně významně zasáhlo i výcvik na 

simulátorech. Rok 2022 je tedy z hlediska provozu simulátorů prvním „plnohodnotným“ 

rokem.  

Pozitivně lze hodnotit celkovou koncepci simulátoru, která umožňuje velmi realistické 

simulování téměř kompletní škály provozních situací v prostředí velmi podobném 

skutečnému drážnímu vozidlu. Tomu napomáhá i poskytování zpětné vazby o průběhu jízdy, 

a to buď automaticky simulátorem, nebo osobně lektorem. Účelem výcviku je poskytnout 

strojvedoucím praktickou podporu pro jejich činnost, jak bylo popsáno výše. Nejedná se 

přitom a formu klasické zkoušky, simulátory nejsou určeny ani k výcviku řízení konkrétních 
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hnacích vozidel. Nicméně záznamy o průběhu jízdy jsou k dispozici příslušným specialistům 

ČD a umožňují se zaměřit na zvýšenou podporu strojvedoucím, kteří nadstandardně 

chybovali. To má pochopitelně velmi pozitivní dopad do zvyšování bezpečnosti. 

Již nyní lze vysledovat určité limitující skutečnosti, které neumožňují rozvoj dalších 

aktivit na simulátorech. Hlavním limitem je kapacita simulátorů. Na stávajících dvou kusech 

lze provádět školení v rozsahu 1 hodiny na jednoho strojvedoucího ročně. Je také možné 

provádět výcvik nových strojvedoucích. Kapacitní problémy nastávají v případě poruchy 

simulátoru nebo jeho nutného servisu. Zatím není prostor pro výcvik strojvedoucích 

zahraničních partnerských dopravců. Je také omezen prostor pro výcvik nových 

strojvedoucích v kurzech. Kapacita simulátoru neumožňuje výraznější komerční a prezentační 

využití.  
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Příprava vysokorychlostních tratí v České republice 
 

Jan Kubelka, Zdeněk Svozil, Jiří Merta 
Správa železnic, státní organizace 

 

 

Anotace 

Příspěvek pojednává o návrhu vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice a o jejich významu, 

který přesahuje hranice státu. Jsou popsány jednotlivé úseky s uvedením výhod, které VRT poskytují 

nejen obyvatelům, ale také celkově společnosti. Tyto předpoklady jsou opřené o fakta z Francie. Dále 

je popsán zrod technického řešení, ze kterého vzešel Manuál pro projektování VRT ve stupni DÚR. 

Závěrem je zmínka o časovém plánu dalšího vývoje projektu.  

Klíčová slova: vysokorychlostní trať, terminál, síť TEN-T, manuál 

 

Úvod 

Vysokorychlostní tratě (VRT) v České republice mají být součástí transevropské 

dopravní sítě (TEN-T), která má zajišťovat dopravní infrastrukturu nezbytnou pro řádné 

fungování vnitřního trhu a dosažení dlouhodobých strategických cílů EU zejména v oblasti 

konkurenceschopnosti. Mají zajistit dostupnost mezi evropskými městy a posílit územní, 

hospodářskou a sociální soudržnost. Zohledňují požadavky na životní prostředí, a tak 

podporují udržitelný rozvoj. Jedná se o ekologickou dopravu nahrazující krátké a střední lety. 

Neoddiskutovatelnou výhodou železnice oproti letištím je, že není třeba podstupovat 

zdlouhavé odbavovací procedury. Tím pádem se čas na cestách znovu zkracuje. 

Napojení VRT v ČR na evropskou síť TEN-T 

Evropská komise navrhla zařazení podstatné části sítě VRT do hlavní sítě (core 

network) TEN-T (Berlín – Praha – Brno – Vídeň, Brno – Přerov – Ostrava), což umožňuje 

projekt spolufinancovat z rozpočtů Evropské unie. V roce 2015 přepravily vysokorychlostní 

vlaky v EU více než 26 % všech cestujících v železniční dopravě a z důvodu stále se 

zvyšujícího počtu cestujících využívajících VRT připravují železniční správy EU další 

projekty na rozšiřování sítě VRT. Česká republika se má propojit se západní Evropou 

Krušnohorským tunelem dlouhým až 30 kilometrů ležícím na spojnici Ústí nad Labem a 

Drážďan. Na tomto bezpochyby nejnáročnějším úseku spolupracuje Správa železnic společně 

s Deutsche Bahn. Tento tunel bude využíván nejen pro osobní, ale i nákladní dopravu, což 

umožní převedení až 150 vlaků přepravující zboží. Zprovozněním tunelu se radikálně sníží 

hluková zátěž v okolí stávající tratě v sevřeném údolí Labe a zkrátí jízdní dobu mezi těmito 

městy na méně než půl hodiny.  

Vysokorychlostní tratě v ČR 

V České republice se podle studií proveditelnosti stanou vysokorychlostní tratě a další 

modernizované tratě systému rychlých spojení dostupné pro minimálně 75 % obyvatel. 

Dostupnost krajských měst do hlavního města má být do 2 hodin. Uvažovaná maximální 

provozní rychlost vlaků 320 km/h výrazně zvýší mobilitu obyvatel ČR s následkem 

efektivnější distribuce ekonomické prosperity, která je nyní soustředěna do okolí velkých 

center. Pro Českou republiku jsou Správou železnic připravovány tyto VRT: 

- RS 1 VRT Praha – Brno – Ostrava  

- RS 2 VRT Brno – Rakvice   

- RS 4 VRT Praha – Ústí nad Labem – Drážďany  
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- RS 42 VRT Kralupy nad Vltavou – Most  

- RS 5 VRT Praha – Hradec Králové – Vratislav  

 

 

Obr. 1 Evropská síť vysokorychlostních tratí  

 

 

Obr. 2 Připravované VRT v ČR  
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Doplňkem systému VRT budou nově vybudované terminály, které přiblíží 

vysokorychlostní železnici obyvatelům širokého okolí. Součástí terminálů budou rozsáhlá 

parkoviště P+R (každé páté parkovací místo bude vybaveno dobíjecím stojanem pro 

elektromobily), cyklostojany a zařízení pro dobití elektrokol, zastávky návazné dopravy nebo 

další služby a budou sloužit pro napojení na další dopravní infrastrukturu. Terminály však 

neslouží jako cílové stanice vlaků, například v Praze počítá provozní koncept se zajížděním 

všech linek na hlavní nádraží. Plánované terminály vysokorychlostní železniční dopravy by 

měly vyrůst v Ústí nad Labem (centrum), u Roudnice nad Labem, u Nehvizd (Praha východ), 

u Jihlavy a v Brně (Vídeňská). Několik dalších je prověřováno. Na podobu terminálů 

Roudnice nad Labem a Praha východ je již ukončena architektonicko-urbanistická soutěž a 

známe tak budoucí podobu těchto staveb. Urbanistické části soutěží poté nabízejí místní 

samosprávě nejen urbanistické, ale i dopravní řešení širšího okolí v návaznosti na nový 

dopravní uzel a změny vazeb v území. Dobrá dopravní dostupnost jejich okolí může přilákat 

firmy a instituce, které v regionu vytvoří nové pracovní příležitosti, což potvrzují příklady ze 

zahraničí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                 

         Obr. 3 Terminál Praha východ                    Obr. 4 Terminál Roudnice nad Labem VRT 

Francouzský model VRT 

Správa železnic se rozhodla postupovat dle francouzského modelu a po prvotní 

spolupráci se SNCF International (2019 – 2021), jejímž výsledkem byl dokument s názvem 

Manuál pro projektování VRT ve stupni DÚR, navázala dlouhodobou spolupráci se SNCF 

Réseau, jež je zasmluvněna na dobu 8 let.  Využívat se tak bude kompletní francouzské 

know-how a zkušenosti s více než 40 let úspěšného provozu TGV/LGV. Celkový koncept 

kopírující terén snižuje potřebu výstavby umělých staveb jako například mostů nebo tunelů. 

Způsob lepšího začlenění do krajiny má za následek efektivnější projednání s dotčenými 

stranami.  

Dobrým příkladem rozvoje regionu po vybudování vysokorychlostní železnice je 

francouzská Bretaň, kde jenom v jejím hlavním městě Rennes vzniklo například nově 

130 tis. m
2
 kanceláří, 115 tis. m

2
 bytů nebo 30 tis. m

2
 pro služby, volnočasové aktivity  

a obchody. Vznikla zde druhá linka metra a železniční stanice se zaústěnou VRT se stala 

významným městským a regionálním dopravním i obchodním uzlem. TGV do Bretaně přiváží 

nejen pravidelně dojíždějící, ale také turisty, studenty Univerzity Rennes, či obchodníky. 

Univerzity Rennes se stala dostupnější i ze vzdálenějších regionů a zvýšil se zájem investorů  

o tento region. Navíc v roce 2017 bylo Rennes vyhlášeno nejlepším místem k životu ve 

Francii.  
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Obr. 5 Terminál v Rennes 

Klíčové milníky přípravy VRT v následujících letech 

- Zahájení procesu EIA pro první úseky VRT    2022 

- Zahájení územních řízení pro první úseky VRT   2022 

- Majetkoprávní vypořádání a výkupy pozemků    2022/2023 

- Příprava pro stavební povolení na první úseky    2023 

- součást zakázky typu Design & Build, PPP projektu apod.  

- Zahájení stavebních řízení pro první úseky VRT   2024 

- Zahájení výstavby prvních úseků      2025 

- součást zakázky typu Design & Build, PPP projektu apod. 

- Zahájení provozu na prvních úsecích VRT    2028/2029 

 

Závěr 

Komunikace s veřejností je pro projednatelnost záměru klíčová. Informace 

o připravovaném řešení, technickém provedení a výsledky projednávání projektu 

zveřejňujeme na internetových stránkách Správy železnic v sekci VRT. Zde je možné 

nahlédnout do prezentací z jednání nebo například projít schválené studie proveditelnosti. 

Další informace o VRT v ČR lze dohledat na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Youtube 

apod.). 
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TESTOVÁNÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – VOZIDLO, VLAK, SOUPRAVA 
 
Poskytované služby: 
>  Konzultace IT architektury z pohledu kybernetické bezpečnosti 

>  Oponentura IT architektury z pohledu kybernetické bezpečnosti 

>  Posouzení dokumentace z pohledu kybernetické bezpečnosti 

>  Posouzení odolnosti proti kybernetickým hrozbám u stojícího vozidla 

>  Posouzení odolnosti proti kybernetickým hrozbám u jedoucího vozidla 

>  Přejímka vozidel z pohledu kybernetické bezpečnosti 

 

Výstupy: 
>  Certifikát odolnosti a kybernetické bezpečnosti podle standardu VUZ 

>  Hodnotící zpráva o souladu dokumentace kybernetické bezpečnosti s ISO 27000, 
IEC 62443 a případně s TC 50701 

>  Hodnotící zpráva o odolnosti vozidla proti kybernetickým útokům dle ISO 27000, 
IEC 62443 a případně TC 50701 

 

 

Společnost Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ), jakožto lídr v posuzování a hodnocení v železničním sektoru, nabízí 
službu posuzování odolnosti proti kybernetickým hrozbám v  oblasti železniční dopravy. Kybernetickou bezpečnost 
testujeme na základě vlastních standardů a také podle technického standardu CENELEC  50701, který zavádí systematický 
přístup k problematice kybernetické bezpečnosti použitelný pro všechny oblasti drážních aplikací. Celý proces testování je 
sledován a zaznamenáván. Výstupem je vždy hodnotící zpráva a certifikát vydaný naší společností na základě standardu 
VUZ, v souladu s ISO 27000, IEC 62443 a TC 50701.

Kybernetická bezpečnost  
v oblasti železniční dopravy 

H02
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Problematika regionálních železničních tratí v Česku a řešení 

společnosti SHERLOG 
 

Václav Kraus 
SHERLOG NG, a.s. 

 

Problematika regionálních železničních tratí v Česku 

Více než 1700 kilometrů lokálních železničních tratí v Česku je bez dostatečného 

technického zabezpečení (vlakového zabezpečovacího zařízení) Jedná se o regionální 

jednokolejné tratě, bezpečnost je na nich svěřena pouze lidem — souhlas s jízdou 

strojvedoucímu dává dispečer například telefonem nebo vysílačkou. Většinou není žádné jiné 

technické zařízení, které by hlídalo provoz. Správa železnic na tomto typu tratí provozuje 

zjednodušený způsob řízení dopravy podle předpisu D3. Celkem jde o 80 úseků na 78 tratích. 

Tato situace tak vytváří velký prostor pro lidskou chybu, která ovšem může mít 

tragické následky. Pokud strojvedoucí vyjede na trať, kde v té chvíli být nemá, žádné zařízení 

jej na to neupozorní. V případě, že proti sobě vidí jet jiný vlak, je zpravidla již pozdě. Délka 

brzdné dráhy je odvislá od rychlosti drážního vozidla, takže při vizuálním kontaktu většinou 

již kolizi zabránit nelze. 

Správa železnic má v plánu úpravu tratí v režimu provozu dle předpisu D3. V cílovém 

stavu by všech 80 úseků mělo být rozděleno do tří kategorií podle jejich budoucího 

zabezpečení. Na části těchto tratí budou instalovány balízy pro zajištění budoucí komunikace 

s mobilními částmi systému ETCS. Problém však je, že na lokální tratě se dostane v omezené 

míře a až za několik let. Náklady s tím spojené jsou navíc enormně vysoké. Česko se tak 

ocitlo v situaci, že tratě provozované podle předpisu D3 nemají další zabezpečení, a ještě řadu 

let mít nebudou a jsou tak vystaveny možným nehodovým situacím. 

Řešení společnosti SHERLOG NG 

Společnost SHERLOG NG, která se zaměřuje na lokalizaci a vyhledávání objektů, 

přichází s jednoduchým řešením, které by výrazně pomohlo zvýšit bezpečnost na řadě tratí 

provozovaných podle předpisu D3. 

Firma speciálně pro zabezpečení kolejových vozidel vyvinula informační systém 

SHERLOG D3R. Ten tvoří komunikační jednotky s technologií GNSS, VHF a displej, který 

by měl být umístěn v každém kolejovém vozidle. 

Princip je jednoduchý – zařízení upozorní strojvedoucího, že se na stejné koleji či 

poblíž nachází jiný vlak (ať už v protisměru či jedoucí stejným směrem). Strojvedoucí jedoucí 

na trati D3 má přehled o dalších vlacích na trati. Díky informacím ze systému SHERLOG 

D3R bude mít dostatek času na vyhodnocení kritické situace a případné zastavení vlaku. Po 

akci může zahájit komunikaci s dirigujícím dispečerem trati. Systém bezpečně funguje i 

mimo jakýkoli GNSS signál, jednotky o sobě „vědí“ i pokud by jely v tunelu. Využívají totiž 

radiové frekvence a jsou tak zcela nezávislé na komunikačních sítích. 
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Nejedná se o systém, který by přímo zasahoval do ovládání vlaku (například 

automatickým zastavením), jedná se však o preventivní opatření, které předem upozorní na 

hrozbu kolize. 

Výhody informačního systému SHERLOG D3R: 

Mobilita 

Zařízení je mobilní, jednotku jde prostě vzít a instalovat do jiného vlaku – není pevně 

nainstalovaná. 

Nízké náklady 

Systém je levný, jedna jednotka stojí v řádech desetitisíců – oproti ETCS, které je v 

řádu desítek milionů korun pro jednu jednotku. 

Spolehlivost 

Řešení není závislé na GSM signálu či GNSS. Zařízení si předávají informace o 

poloze, směru pohybu, rychlosti online i skrze radiovou komunikaci na vlastní frekvenci. 

Informační systém funguje i v lokalitách bez pokrytí signálem mobilních operátorů (což často 

bývá případ odlehlých tratí kategorie D3) 

Přesnost 

Lokalizace kolejového vozidla má přesnost v řádu decimetrů. Systém tak i na 

vícekolejných tratích vidí, na které konkrétní koleji se daný vlak nachází. Umožňuje to 

unikátní kombinace informací z GNSS, VHF. 

Konektivita a jednoduchá obsluha 

Systém je velmi jednoduchý na ovládání – strojvedoucí může mít systém integrovaný 

v zařízení, které ve vlaku již používá (skrze CAN SBĚRNICE, sériové porty RS232, RS485, 

blue tooth). Nemusí svou pozornost věnovat další „krabičce“. Systém ho pouze upozorní, 

kdyby došlo k riziku srážky vlaků. Zařízení má i RFID čtečku pro případnou identifikaci 

strojvedoucího. 

Adaptibilita 

SHERLOG NG je schopný dodat systém na klíč pro každého dopravce. Společnost si 

přístroj sama vyvíjí a může tak řešení adaptovat přesně podle individuálních potřeb. 

Využití dat 

Zařízení je schopné zasílat vybraná data o průběhu jízdy na server (dispečink 

dopravce). 

Nouzové tlačítko 

Zařízení je schopné odeslat stav nouze prostřednictvím nezávislé radiové sítě  

Technické řešení SHERLOG D3R 

Systém SHERLOG D3R tvoří jednotka, která je umístěna v každém hnacím vozidle. 

Data se mohou zobrazovat na displej jednotky samotné nebo mohou být zobrazena na 

stávajícím zařízení na stanovišti strojvedoucího, popř. na tabletu strojvedoucího. Strojvůdci 

poskytnou přehled o vzdálenosti ostatních vozidel v dosahu, stav, zda vozidlo jede či stojí a 

dále informaci o případné nehodě a další údaje. Poloha ostatních vlaků se tak může 

zobrazovat přímo do mapy. Uvnitř jednotky je unikátní kombinace radiových a GNSS 

technologií zajišťující plnohodnotnou funkčnost systému SHERLOG D3R. 
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Co tvoří SHERLOG D3R: 

- RADIO jednotka pro přímou komunikaci mezi kolejovými vozidly, 

- Využívá frekvence SHERLOG nebo volitelně frekvenci uživatele, 

- Obsahuje GNSS modul, 

- radiový modul, 

- gravitační čidlo, 

- RADIO jednotka pro přenos poplachových informací, 

- Využívá frekvence SHERLOG, 

- Radiová síť – přes 120 pozemních rádiových bodů (celostátní pokrytí), 

- Přenáší poplachové informace jako S.O.S. tlačítko, Nehoda a další dle možností, 

- Zobrazovací panel s dotykovým displejem. 

 

Další komponenty: 

- Záložní Li-ion akumulátory. 

Pro zajištění plnohodnotné funkčnosti je potřebné připojit systém SHERLOG D3R k 

externímu napájení. Řešení počítá s velkým rozsahem vstupního napětí. 

- Externí antény GNSS, 

- Externí antény RADIO, 

- Variabilní i dočasná montáž do kolejového vozidla dle požadavku klienta, 

- Dokovací držák. 

 

Redundance technologií a vysoká dostupnost 

Systém SHERLOG nabízí možnost úplné redundance všech technologií. Jedná se tak o 

zálohu pro případ výpadku nebo jiné nestandardní situace: 

- VHF signál, 

Dvě separátní RADIO jednotky (VHF) na různých frekvencích. 

- Příjem satelitního signálu 

Zdvojený GNSS – RADIO jednotka. 

- Odeslání kritické situace 

Informace o poplachové události se na dispečink provozovatele může dostat několika 

redundantními kanály. 
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O společnosti SHERLOG  

SHERLOG se 27 let specializuje na zabezpečení, vyhledávání a monitoring statických 

i pohyblivých objektů. Společnost využívá vlastní rádiovou frekvenci pro rádiové lokalizační 

systémy, kterou spravuje mateřská společnost SHERLOG Technology, a.s. 

SHERLOG má celosvětovou působnost, jedná se však o ryze českou společnost 

s českým kapitálem a s vlastním vývojem. Nabízíme komplexní zákaznické produktové 

řešení. Na domácím trhu představuje SHERLOG špičku ve svých oborech a řadí se k předním 

i v evropském měřítku. Služby systému SHERLOG aktivně využívá přibližně 7 500 

společností a to nejen v ČR a Evropě, ale i v jižní Americe a na Blízkém východě. 

 

SHERLOG NG 

V roce 2021 se od mateřské společnosti Sherlog Technology oddělila firma 

SHERLOG NG (New Generation). Ta se věnuje speciálním projektům, které dokáže 

přizpůsobit zákazníkovi na míru, popřípadě vyvinout kompletní zákaznické systémové řešení. 

Pro své projekty využívá unikátní rádiovou síť SHERLOG Security a vlastní aplikační řešení 

pro monitoring.  

 

 

 

Autor: 

Ing. Václav Kraus 

CEO & MOB 

SHERLOG NG, a.s. 

Londýnská 55, 120 00 Praha 2, Česká republika 
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mail:vaclav.kraus@sherlog.cz 

 

 



1. ČESKO – SLOVENSKÁ  ŽELEZNIČNÁ  KONFERENCIA 

BRATISLAVA,  3.  – 4. 11. 2022 

36 

Monitoring trhu pozičních zařízení – snímání polohy a odesílání dat 
 

Tomáš Novák, Marek Pětioký, Ondřej Fanta 
Výzkumný ústav železniční, a.s. 

 

 

Anotace 

Vytvoření rešerše na téma „Monitoring trhu pozičních zařízení – snímání polohy a odesílání dat“, s 

možností využití v dopravě a monitoringu vozového parku dopravce. Zadání bylo koncipováno pro 

účely správy vozové flotily společnosti VUZ. V průběhu vypracování rešerše byl zahrnut požadavek 

zadavatele oslovit zahraničního dodavatele GPS trackerů. 

Klíčová slova: GPS, monitorování vozidel, poziční zařízení, satelit, navigace, vozový park, flotila 

firemní, systém, poloha, železnice, silnice, doprava, GPS tracker 

 

Úvod 

V soukromé sféře je monitoring zaměřen na sledování činností a procesů s cílem 

ochrany a dohledu z hlediska bezpečnosti.  Samotný pojem monitoring je možné tedy chápat 

jako činnost, která se zabývá sběrem, tříděním a ukládáním relevantních informací pro 

potřeby kontroly daných procesů. Pro naše účely je monitoring definován jako sběr a následné 

sledování a pak vyhodnocování daných činností třetí stranou (rozuměno: uživatel, 

poskytovatel monitorovací služby a osoba, která pomocí monitorovací služby sleduje 

uživatele). Také osoba může monitorovat své vlastní zaznamenané činnosti. Pro tuto práci 

jsou klíčovými sledovanými jevy především pohyb a s ním spojená aktivita. 

Poziční systémy jsou právem řazeny mezi nejpřesnější způsob určení polohy. I přes 

celosvětovou rozšířenost amerického systému GPS je nutné zdůraznit, že se nejedná o jediný 

existující poziční systém na světě. 

V současné době se rozmáhá také v oblasti železniční dopravy tato nová technologie, 

jako je satelitní navigace, která se stále více prosazuje a v budoucnosti lze očekávat její další 

rozvoj. 

 

1 Využití v oblasti dopravy 

Silniční doprava – využití pro řízení vozového parku, lokalizaci vozidel, bezpečnostní 

opatření při sledování přeprav nebezpečného nákladu, nadměrného nákladu. V železniční 

dopravě například využití satelitní navigace pro podporu zabezpečení jízdy vlaku nebo využití 

satelitní navigace v diagnostických a informačních systémech, což bude předmětem 

následujících kapitol.  

Železniční doprava – pokud by bylo zadání koncipováno pro potřeby železniční 

dopravy, je nutno zohlednit parametr homologace pro železniční prostředí. To znamená 

splnění standardů například ČSN EN 50155 Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních 

vozidel, ČSN EN 50125–1, 2, 3 - Drážní zařízení – Podmínky prostředí pro zařízení – Část 1: 

Drážní vozidla a jejich zařízení, Část 2: Pevná elektrická zařízení, Část 3: Zabezpečovací a 

sdělovací zařízení, ČSN EN 61373 Drážní zařízení – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky 

rázy a vibracemi, ČSN EN 50121 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita. Dále 

normy řady ČSN EN 50126 Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, 

pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS). Také je nutno zohlednit specifikaci pro 

rázy a vibrace. Proces instalace pozičního zařízení na hnací vozidla podléhá následně 

schválení Drážním úřadem. 



1. ČESKO – SLOVENSKÁ  ŽELEZNIČNÁ  KONFERENCIA 

BRATISLAVA,  3.  – 4. 11. 2022 

37 

2 Monitoring trhu 

2.1 Parametry výběru 

Výběr byl určen na doporučení zadavatele, přidány byly některé z konkurenčních 

firem, které se problematikou zabývají, jako například současní mobilní operátoři. Cílem je 

výběr vhodných firem a výběr vhodných produktů, které tyto firmy mohou nabídnout za 

současných podmínek zákazníkovi. Výběr datových služeb ve výběru není zahrnut, ale počítá 

se s jeho využitím. 

Rozhodující kritéria pro výběr byla zvolena následovně: 

K1 –  všeobecná dostupnost produktů a kvalita informací na webu dodavatele. 

K2 a K3 jsou technické údaje o produktu (možnost napájení, odběr proudu, vstupy, výstupy, 

rozhraní, parametry GPS, velikost mobilního zařízení, provozní teplota, datové linky, 

konektory). Jako kritérium z technických parametrů bylo vybráno: 

K2 –  velikost pozičního zařízení. V našem případě čím menší zařízení, tím výhodnější. 

K3 –  samostatné napájení zařízení. V našem případě, lepší, pokud je zařízení nabíjeno 

samostatně, nezávisle na vozidle.  

 

Další volitelná kritéria, která nejsou nyní podstatná a nebudou zahrnuty při hodnocení 

dodavatelů do výběru: 

K4 – Cena systému, zahrnující instalaci a aktivaci systému, maximální částka za jednotku 

vozidla a za časovou jednotku sledování. S tím souvisí i délka kontraktu, využití 

mapových podkladů a možnost zákaznické podpory v době využívání produktu a 

samozřejmě i počet jednotek do vozidel, které budou poptávány. Počet jednotek bude 

v řádu desítek a do výběru bude zohledněno v tomto kritériu. V našem případě není 

v této fázi rozhodující kritérium. Zohledněno bude až při finálním výběru dodavatele. 

K5 –  Zálohování dat, informace o spotřebě pohonných hmot, informace o krádeži vozidla, 

elektronické knize jízd apod., navigace vozidel, možnost připojení přes CAN bus 

směrnice atd. V našem případě není podstatné kritérium. 

K6 –  Sledování aktuální polohy všech vozidel on-line nebo off-line, systém s možností 

přístupu ke všem datům on-line /off-line prostřednictvím vhodného webového 

rozhraní. V našem případě není podstatné kritérium. 

K7 –  Systém s pevně nebo volně instalovanou mobilní jednotkou. V našem případě není 

podstatné kritérium. 

K8 –  Systém s pokrytím minimálně na celém území České republiky nebo i s přesahem do 

zahraničí (v rámci zemí EU). V našem případě není podstatné kritérium. 

K9 –  Homologace výrobku. Protože se nejedná o využití v železniční dopravě, ale jen účely 

správy vozové flotily společnosti VUZ, není nutná homologace například od 

Ministerstva dopravy nebo povolení pro instalaci od Drážního úřadu. Toto kritérium 

může být zohledněno při finálním výběru dodavatele.  



1. ČESKO – SLOVENSKÁ  ŽELEZNIČNÁ  KONFERENCIA 

BRATISLAVA,  3.  – 4. 11. 2022 

38 

2.2 Výběr firem 

V této kapitole budou stručně uvedeny jednotlivé parametry produktů od níže 

uvedených náhodně i cíleně oslovených dodavatelů, včetně jednoho zahraničního, na základě 

požadavku zadavatele.  Zřetel je brán na produkty, o kterých bylo zjištěno více informací 

z webových stránek dodavatelů.  

2.2.1 Vodafone [1] 

Tab.: Parametry eDohled modul Standard 

Název Vybrané parametry 

Pracovní teploty provoz - 20 °C až +60 °C, Li-Ion dobíjecí baterie – nabíjení 0 °C až +60 °C 

Rozměry (š,v,h) 80×120×24 mm 

Hmotnost 220 g 

Stupeň krytí Ochranná třída IP65, voděodolné 

Napájení Baterie Li-Ion 7 800 mAh. Je možné sledovat majetek, který je v pohybu asi 15 000 

km nebo na jednom místě až půl roku bez nutnosti nabíjení.  

Odběr proudu V klidovém režimu 0,2 mAH soustavně, samovybíjení baterie 0,6 mAh soustavně 

GSM 850/900/1800/1900–850/900/1800/1900/2100 MHz 

GPRS šifrování 128bit klíčem / firmware update, změna konfigurace, čtení aktuálních údajů, 

čtení reportů událostí 

GPS (GNSS) GPS a Glonass, 66 satelitů 

Parametry GPS x 

Další rozhraní x 

Vstupy USB micro – nabíjení / čtení reportů událostí / konfigurace / upgrade firmware 

výstupy x 

Záložní akumulátor Dobíjení pomocí micro-USB (nabíječka je součástí balení) 

Způsob instalace Modul nainstalujete velmi snadno pomocí silného magnetu. 

Vnitřní paměť Flash 512 kB – úložná kapacita kolem 5000 událostí / GPS pozic 

Senzory Tříosý G senzor – rozlišení pohybu / monitoring náklonu; další senzor je pro vlhkost / 

teplotu / atmosférický tlak 

 

Tab: Parametry eDohled modul Maxi 
Název Vybrané parametry 

Pracovní teploty provoz -20 °C až +60 °C, Li-Ion dobíjecí baterie – nabíjení 0°C až +60°C 

Rozměry (š, v  

, h) 

85×177×25 mm 

Hmotnost 550 g 

Stupeň krytí Ochranná třída IP65, voděodolné 

Napájení Baterie Li-Ion 15 600 800 mAh. Je možné sledovat majetek, který je v pohybu asi 25 

000 km nebo na jednom místě až 1 rok bez nutnosti nabíjení.  

Odběr proudu V klidovém režimu 0,2 mAH soustavně, samovybíjení baterie 0,6 mAh soustavně 

GSM 850/900/1800/1900–850/900/1800/1900/2100 MHz 

GPRS šifrování 128bit klíčem / firmware update, změna konfigurace, čtení aktuálních údajů, 

čtení reportů událostí 

GPS (GNSS) GPS a Glonass, 66 satelitů 

Parametry GPS x 

Další rozhraní x 
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Vstupy USB micro – nabíjení / čtení reportů událostí / konfigurace / upgrade firmware 

Výstupy x 

Záložní akumulátor Dobíjení pomocí micro-USB (nabíječka je součástí balení) 

Způsob instalace Modul nainstalujete velmi snadno pomocí silného magnetu. 

Vnitřní paměť Flash 512 kB – úložná kapacita kolem 5000 událostí / GPS pozic 

Senzory Tříosý G senzor – rozlišení pohybu / monitoring náklonu; další senzor je pro vlhkost / 

teplotu / atmosférický tlak 

 

2.2.2 Level systém [2] 

Tab.: Parametry TotalFinder 

Název Vybrané parametry 

Pracovní teploty - 25 °C až +70 °C, nabíjení 0 °C až +70 °C 

Rozměry (š, v, h) 120 x 80 x 24 mm 

Hmotnost 220 g včetně baterií 

Stupeň krytí Ochranná třída IP65, voděodolné 

Napájení Lilon 15 600 mAh nabíjecí; LiSoc 21 000 mAh primární 

LiIon 11.200 mAh nabíjecí; LiIon 13.000 mAh nabíjecí 

Odběr proudu V klidovém režimu 0.2 mAh soustavně; GPS pozice s odesláním na server 0.6 mAh 

jednorázově; Samovybíjení baterie 0.6 mAh soustavně 

GSM 850/900/1800/1900 MHz – 850/900/1800/1900/2100 MHz 

Volání, SMS, GSM Data, GPRS  

SIM Micro Sim, Plug – in 1.8 V 

GPRS GPRS internetové připojení – Class 12 / statické a dynamické IP vPn, UdP protokol / 

šifrování 128bit klíčem / FW update, změna konfigurace, čtení aktuálních údajů, čtení 

reportů událostí 

GPS (GNSS) GPS a Glonass, 66 satelitů 

Parametry GPS x 

Další rozhraní x 

Vstupy USB micro – nabíjení / čtení reportů událostí / upgrade FW - volitelně zaslepeno.  

Analog, binární 

Nabíjení kabelem – nabíjení 8-35 V / max. 1 A@8 V 

Výstupy x 

Záložní akumulátor x 

Způsob instalace x 

Vnitřní paměť Flash 512 kB – úložná kapacita kolem 5000 událostí / GPS pozic 

Senzory Tříosý G senzor Detekce pohybu / monitoring náklonu / histogram vibrací / G-shock 

Další senzory Teplota, vlhkost, atmosférický tlak 

 

Tab.: Parametry TotalTracker 
Název Vybrané parametry 

Pracovní teploty -25 °C až +70 °C, nabíjení 0 °C až +70 °C 

Rozměry (š, v, h) 177 x 85 x 25 mm 

Hmotnost 550 g včetně baterií 

Stupeň krytí Ochranná třída IP65, voděodolné 

napájení Baterie Lilon 7 800 mAh dobíjecí 

Odběr proudu V klidovém režimu 0.2 mAh soustavně; GPS pozice s odesláním na server 0.6 mAh 

jednorázově; Samovybíjení baterie 0.6 mAh soustavně 

GSM 850/900/1800/1900 MHz – 850/900/1800/1900/2100 MHz 
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Volání, SMS, GSM Data, GPRS 

SIM Micro Sim, Plug -in 1.8 V 

GPRS Class 12 / statické a dynamické IP vPn, UdP protokol / šifrování 128bit klíčem / FW 

update, změna konfigurace, čtení aktuálních údajů, čtení reportů událostí 

GPS (GNSS) GPS a Glonass, 66 satelitů 

Parametry GPS x 

Další rozhraní x 

Vstupy USB micro – Nabíjení / čtení reportů událostí / upgrade FW - volitelně zaslepeno.  

Analog, binární 

Nabíjení kabelem – nabíjení 8-35 V / max. 1 A@8 V 

výstupy x 

Záložní akumulátor x 

Způsob instalace x 

Vnitřní paměť Flash 512 kB – úložná kapacita kolem 5000 událostí / GPS pozic 

Senzory Tříosý G senzor – Detekce pohybu / monitoring náklonu / histogram vibrací / G-shock 

a další jako vlhkost / teplotu / atmosférický tlak 

RF senzory – Detekce pohybu / monitoring náklonu / histogram vibrací / G-shock 

 

Tab.: Parametry CompactTracker 

Název Vybrané parametry 

Pracovní teploty Lion dobíjecí baterie - -20 °C až +60 °C, nabíjení 0 °C až +60 °C;  

bez baterií -25 °C až +80 °C 

Rozměry (š, v, h) 50 x 90 x 20 mm 

Hmotnost 50 g včetně baterie 

Stupeň krytí Ochranná třída IP65, voděodolné 

napájení LiIon 3 400 mAh dobíjecí 

Odběr proudu Klidový režim 7 mAh denně. GPS pozice s odesláním na server ** 0.6 mAh 

jednorázově 

GSM 850/900/1800/1900 MHz – 850/900/1800/1900/2100 MHz 

Volání, SMS, GSM Data, GPRS 

SIM Micro Sim, Plug – in 1.8 V 

GPRS Třída 12 / statické a dynamické IP VPN, UDP protokol / šifrování 128 bit klíčem / FW 

upgrade, změna konfigurace, čtení aktuálních údajů, čtení reportů událostí 

GPS (GNSS) GPS a Glonass, 66 satelitů 

Parametry GPS x 

Další rozhraní x 

Vstupy USB micro – Nabíjení / čtení report událostí / konfigurace / FW upgrade 

Analog, binární 

Nabíjení kabelem – nabíjení 8-35 V / max. 1 A@8 V 

Výstupy x 

Záložní akumulátor x 

Způsob instalace x 

Vnitřní paměť Flash 512 kB – úložná kapacita kolem 5000 událostí nebo GPS pozic 

Senzory Tříosý G senzor Detekce pohybu, náklonu, vibrací, nárazu  

Další senzory – Teplota 
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2.2.3 Radom [3] 

Tab.: Parametry lokalizační soupravy SXM30 
Název Vybrané parametry 

Pracovní teploty -40 °C až +80 °C 

Rozměry (š, v, h) 125 x 61 x 27 mm 

Hmotnost 280 g 

Stupeň krytí IP40 

napájení stejnosměrné 10,8 - 31V DC 

Odběr proudu xx 

GSM x 

GPS x 

Parametry GPS x 

Další rozhraní vstup pro připojení čtečky ID karet/p>; speciální výstup pro indikační LED čtečky ID; 

konfigurační rozhraní RS422 a RS232 pro konfiguraci jednotky 

Vstupy 6 binárních; volitelná aktivace/deaktivace vstupů – log"0" (0 až +1 V), log"1" (+8 až 

+50 V) 

Výstupy výstup spínaný tranzistorem proti zemi; přepínací kontakt relé; výstup spínaný 

tranzistorem proti kladnému pólu; maximální spínací proud výstupů 6 A 

Záložní akumulátor plynotěsný, olověný, 6 V DC / 1,3Ah 

 

2.2.4 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. [4] 

Tab.: Parametry palubní jednotky CarNet85 
Název Vybrané parametry 

Pracovní teploty -30 ÷ 65 °C 

Rozměry x 

Hmotnost x 

Stupeň krytí x 

napájení 10 ÷ 30 V 

Odběr proudu vozidlo v klidu: <40 mA 

vozidlo v dlouhodobém klidu online: <2 mA 2 

vozidlo v dlouhodobém klidu off-line: <1 mA 

jízda: <250 mA 

GSM U-Blox 

GPS U-Blox 

Parametry GPS 50 kanálů, 1x/1s určena pozice, aktivní ant. 3V, přesnost 2,5m CEP, citlivost -160dBm 

Další rozhraní -- 

Vstupy 6 log. vstup 0 V / 12V (24V), 1 diferenciální analogový vstup 0-5 V DC (RIN~200 k 

Ω) 

Výstupy 3x otevřený kolektor spínající GND – zatížitelnost 1000 mA 

Datové linky 1x RS232 – servisní 

1x Wiegand26 – pro identifikaci RFID 

1x 1Wire – pro identifikaci iButton (tzv. Dallas čip) 

a pro připojení digitálních teplotních čidel 

1x CAN 

konektory GPS: SMB male 

hlavní systémový: Molex MicroFit 51353-1000 

servisní RS232: Molex MicroFit 51382-0500 

pro identifikaci: Molex MicroFit 51382-0600 

CAN : Molex MicroFit 51382-0400 
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2.2.5 Geoagri [5] 

Tab.: Parametry Satelitní messenger SPOT Gen3 
Název Vybrané parametry 

Rozměry (v/š/d) 87 x 65 x 25 mm 

Baterie, výdrž, typ 

baterií 

4x AAA baterie 

Operační teplota -30 °C až 60 °C 

Datové služby Komunikace prostřednictvím SMS 

 

2.2.6 GPD dozor [6] 

Společnost GPS Dozor nabízí hned několik zařízení na sledování polohy. Jedná se o 

produkty Basic, Premium, Exclusive, Alarm, CAN, Tracker a Cargo. 

2.2.7 GPSWOX Ltd., Teltonica [7] 

Tab.: Parametry Teltonika TMR250 
Module 

Name TM2500 

Technology GSM/GPRS+GPS+BLUE-TOOTH 

GNSS 

GNSS GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS 

Receiver 33 channel 

Tracking sensitivity -165 dBM 

Accuracy <3 m 

Hot start <1 s 

Warm start <25 s 

Cold start <35 s 

Cellular 

Technology GSM 

2G bands Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 

Data transfer GPRS Multi-Slot Class 12 (up to 240 kbps), GPRS Mobile Station Class B 

Data support SMS (text/data) 

Power 

Charging voltage 5 V DC 

Battery 800 mAh Li-Ion battery (3.04 Wh) 

Power consumption 1,5 mA (Ultra Deep Sleep), 3,5 mA (Deep Sleep), 4 mA (Online Sleep), 8 mA 

(GPS Sleep), 44 mA (nominal) 

Blue-tooth 

Specification 4.0 + LE 

Supported peripherals Headset 

Interface 

Configurable buttons 2 

GNSS antenna Internal High Gain 

GSM antenna Internal High Gain 

USB 2.0 Magnetic USB contact 

LED indication 1 RGB LED 

SIM Micro-SIM 

Memory 128 MB internal flash memory 

Physical specification 

Dimensions 44 x 43 x 20 mm (L x W x H) 

Weight 40 g 

Operating environment 

Operating temperature -25 °C to +55 °C 
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Storage temperature -40 °C to +70 °C 

Operating humidity 5 % to 95 % non-condensing 

Ingress Protection Rating IP67 

Features 

Sensors Accelerometer,Gyroscope 

Scenarios Over speeding, Man – down, Alarm, Auto Geofence, Manual Geofence, Action on 

call. 

Sleep modes GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep 

Configuration and 

firmware update 

FOTA web, FOTA, FMB Configurator (USB, Blue-tooth), FMBT mobile 

application 

SMS Configuration, Events, Debug 

GPRS commands Configuration, Debug 

Time Synchronization GPS, NITZ, NTP 

Certification & Approvals 

Regulatory CE/RED, SAR 

 

Tab.: Parametry Technické parametry TeltonikaFM3001 (3G) 
Module 

Name Quectel UC20, TM2500 

Technology 3G/GSM/GPRS+GPS+BLUETOOTH 

GNSS 

GNSS GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS 

Receiver Tracking: 33/99 acquisition channels 

Tracking sensitivity -165 dBM 

Accuracy <3 m 

Hot start <1 s 

Warm start <25 s 

Cold start <35 s 

Cellular 

Technology UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE 

2G bands Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 

3G bands 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz 

Data transfer HSPA+ uplink up to 5,76 Mbps, downlink up to 14.4 Mbps, UMTS uplink/downlink up 

to 384 Kbps, EDGE uplink/downlink up to 236.8 Kbps, GPRS and EDGE class 12 

Data support SMS (text/data) 

Power 

Input voltage range 10–30 V DC with overvoltage protection 

Back-up battery Li-Polymer rechargeable battery, 3.7 V, 170 mAh 

Power consumption At 12V <2,2 mA (Ultra Deep Sleep), At 12V < 4,5 mA (Deep Sleep), At 12V < 5 mA 

(Online Sleep), At 12V < 12 mA (GPS Sleep), At 12V < 35 mA (nominal) 

Blue-tooth 

Specification 4.0 + LE 

Supported peripherals Temperature and Humidity sensor, Headset 

Interface 

Digital Inputs 1 

Digital Outputs 0 
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Analog Inputs 0 

GNSS antenna Internal High Gain 

GSM antenna Internal High Gain 

USB Micro USB socket 

LED indication 2 status LED lights 

SIM Micro-SIM 

Memory 128 MB internal flash memory 

Physical specification 

Dimensions  L(50,7mm) xW (49,6mm) xH (25 mm) 

Weight 63 g 

Operating environment 

Operating 

temperature 

-25 °C to +55 °C 

Storage temperature -40 °C to +70 °C 

Operating humidity 5 % to 95 % non-condensing 

Ingress Protection 

Rating 

IP41 

Features 

Sensors Accelerometer 

Scenarios Green Driving, Over Speeding detection, Jamming detection, GNSS Fuel Counter, 

Excessive Idling detection, Unplug detection, Towing detection, Crash detection, Auto 

Geofence, Manual Geofence, Trip 

Sleep modes GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep 

Configuration and 

firmware update 

FOTA Web, FOTA, FMB Configurator (USB, Blue-tooth), FMBT mobile application, 

BTAPP mobile application 

SMS Configuration, Events, Debug 

GPRS commands Configuration, Debug 

Time 

Synchronization 

GPS, NITZ, NTP 

Fuel monitoring OBD II 

Ignition detection Accelerometer, External Power Voltage, Engine RPM 

Certification & Approvals 

Regulatory FCC, E-Mark, RoHS, REACH 

 

Tab.: Parametry Teltonika FM3612 (3G) 
Module 

Name TG1000, Quectel UC20-G 

Technology GNSS, GSM/GPRS/EDGE module 

GNSS 

GNSS GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS 

Receiver 33 channel 

Tracking sensitivity -165 dBM 

Accuracy <3 m 

Hot start <1 s 

Warm start <25 s 

Cold start <35 s 

Cellular 

Technology GSM/GPRS/3G 

Frequency bands 850/900/1700/1900/2100 MHz 

Data transfer HSPA+ uplink up to 5,76 Mbps, downlink up to 14.4 Mbps, UMTS Uplink/Downlink 

up to 384 Kbps, EDGE Uplink/Downlink up to 236.8 Kbps, GPRS and EDGE class 

12 

Data support SMS (text/data) 
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Power 

Input voltage range 10–30 V DC with overvoltage protection 

Back-up battery 170 mAh Li-Ion battery 

Power consumption At 12V <5 mA (Deep Sleep), At 12V <18 mA (GPS Sleep), At 12V < 50 mA 

(nominal) 

Interface 

Digital Inputs 4 

Digital Outputs 2 

Analog Inputs 2 

GNSS antenna Internal High Gain 

GSM antenna Internal High Gain 

USB Mini-USB 

LED indication 2 status LED lights 

SIM Standard SIM 

Memory 1 MB internal flash memory 

Physical specification 

Dimensions 77 x 62 x 19 mm (L x W x H) 

Weight 

Operating environment 

Operating temperature -25 °C to +55 °C 

Storage temperature -40 °C to +70 °C 

Operating humidity 5 % to 95% non-condensing 

Ingress Protection 

Rating 

IP54 

Features 

Sensors Accelerometer 

Scenarios Green driving, Immobilizer, Overspeeding, Jamming, Idling detection, iButton 

detection, Trip feature, Geofencing, AutoGeofencing 

Sleep modes GPS Sleep, Deep Sleep 

Configuration and 

firmware update 

FOTA, USB cable 

SMS Configuration, Events, DOUT control, Debug 

GPRS commands Configuration, DOUT control, Debug 

Time Synchronization GPS, NTP 

Fuel monitoring Analog input, LVCAN200/ALLCAN300 

Ignition detection Digital Input 1, Accelerometer, External Power Voltage 

Certification & Approvals 

Regulatory CE/RED, E-Mark, EAC, FCC, RoHS, REACH 

 

 

2.3 Analýza rizik při použití jednotlivých produktů / systémů 

Při zavádění a využití jednotlivých monitorovacích pozičních systému by měla být 

brána v úvahu bezpečnost zabezpečovacího systému a možnost certifikace dle železničních 

standardů CENELEC, pokud by se uvažovalo o využití zařízení v železniční dopravě. 

Dále je nutné u některých z dodavatelů služeb zajistit dle GDPR souhlas monitorované 

osoby se sledováním. 

 

3 Vyhodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek lze pojmout různě a také lze různě přistupovat k metodám výběru. 

Pro naše účely využijeme například vícekriteriální analýzu – výběr kompromisní varianty. 

Zde je uvedena základní metoda – konkrétně bodovací metodu s váhami. Bodovací škála je 

určena od 1 do 10. Číslo 1 = nejhorší, číslo 10 =nejlepší. To znamená, že vyhraje produkt, 

který bude mít nejvyšší bodové ohodnocení.  
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Bodovací metoda spočívá ve výpočtu skalárního součinu, dle vzorce 

 
kde vj vyjadřuje váhu kritéria a bj součet bodů kritéria, kterému byly přiděleny.  

Na základě nesourodosti zjištěných údajů o jednotlivých produktech, cenovému 

rozpětí a subjektivnímu hodnocení zadavatele byla vybrána následující kritéria, i když výběr 

není zcela ideální. Snahou je rozdělit produkty v každém kritériu na tři základní podskupiny 

dle kvality a následně i vah. U některých produktů hodnocení dobré znamená, že nemusí být 

ani použito, protože produkt nesplňuje jiné z kritérií, a tudíž nebude hodnoceno. 

Tab.: Popis kritérií a vah pro vyhodnocení 
Kritérium č. Popis kritéria a hodnocení, přidělení vah 

K1 – všeobecná 

dostupnost a kvalita 

informací na webu / 

od dodavatele 

K1 – dostupnost a kvalita informací o společnosti, produktech, o přehlednosti webu 

apod., váha kritéria 0,2; slovní ohodnocení dobré = 3,33 body, průměrné = 6,66 

bodů, ideální = 10 bodů 

K2 – kategorie 

velikosti pozičního 

zařízení 

K2 – velikost zařízení, váha 0,5, slovní hodnocení malé do 300 g včetně =10 bodů, 

velké nad 301 g = 5 bodů; u těch, kde údaj není zcela jasný z dokumentace, se přiřadí 

7,5 bodu a slovně označí střední kategorie 

K3 – samostatné 

napájecí zařízení 

K3 – samostatné napájení zařízení. V našem případě, lepší, pokud je zařízení 

nabíjeno samostatně, nezávisle na vozidle; váha kritéria 0,3; slovní hodnocení „ano“, 

vlastní baterie = 10 bodů. Slovní hodnocení „ne“, závislé na napájení z vozidla = 5 

bodů. 

 

Po zadání vstupních údajů a provedení skalárního součinu bude známo celkové 

bodové ohodnocení jednotlivých produktů.  

Zároveň byly vyřazeny nabídky produktů / společností, kde nebyla zjištěna cena nebo 

je daný produkt neuvádí. Proto nejsou ani hodnoceny. Bodové ohodnocení je tím pádem 0 a 

to znamená, že celkové skóre by bylo také 0 bodů. 

Cílem bylo nalézt dle vybraných kritérií K1-K3 produkt, který bude mít dle K1 

dostupné kvalitní a dostatečné informace z webu dodavatele, dle K2 bude co nejmenší 

velikosti a dle K3 bude mít samostatné napájení, nezávislé na vozidle. 

Tab.: Přehledné srovnání produktů, spojené s kritérii 
Název společnosti (řazeno 

dle předchozí kapitoly) 

Název produktu K1 – všeobecná 

dostupnost a kvalita 

informací na webu / 

dodavatele 

K2 – 

kategorie 

velikosti 

zařízení 

K3 – 

samostatné 

napájení 

zařízení 

Vodafone  eDohled Modul 

Standard 

ideální 220 g – malé ano 

Vodafone  eDohled modul 

Maxi 

ideální 550 g –velké ano 

Level systems Total Finder ideální 220 g – malé ano 

Level systems Total Tracker ideální 550 g – velké ano 

Level systems CompactTracker ideální 50 g – malé ano 

Level systems VehicleTracker ideální střední ne 

Level systems SecurityTracker nehodnoceno nehodnoceno ne 

Level systems GPSTracker nehodnoceno nehodnoceno ne 

Radom SXM30 průměrné 280 g – malé ano 

CCS CarNet 85 ideální střední ne 
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Geoagri Satelitní messenger 

SPOT Gen3 

průměrné malé ano 

GPS Dozor Basic ideální střední ne 

GPS Dozor Premium ideální střední ne 

GPS Dozor Exclusive ideální střední ne 

GPS Dozor Alarm ideální střední ne 

GPS Dozor CAN ideální střední ano 

GPS Dozor Tracker ideální střední ano 

GPS Dozor Cargo ideální střední ano 

GPSWOX Teltonika TMT250 ideální 40 g – malé ano 

GPSWOX Teltonika FM3001 

(3G) 

ideální 63 g – malé ano 

GPSWOX Teltonika FM3612 

(3G) 

ideální malé ano 

 

Tab.: Bodové vyhodnocení produktů 
Název 

společnosti 

(řazeno dle 

předchozí 

kapitoly) 

Název produktu K1 – všeobecná 

dostupnost a 

kvalita 

informací na 

webu / 

dodavatele 

K2 – velikost 

zařízení 

K3 – 

samostatné 

napájení 

zařízení 

Celkem 

získaných 

bodů dle 

jednotlivých 

vah kritérií 

Vodafone  eDohled Modul 

Standard 

10 10 10 10 

Vodafone  eDohled modul 

Maxi 

10 5 10 6,5 

Level systems Total Finder 10 10 10 10 

Level systems Total Tracker 10 5 10 6,5 

Level systems CompactTracker 10 10 10 10 

Level systems VehicleTracker 10 7,5 10 8,75 

Level systems SecurityTracker nehodnoceno nehodnoceno nehodnoceno - 

Level systems GPSTracker nehodnoceno nehodnoceno nehodnoceno - 

Radom SXM30 6,66 10 10 9,33 

CCS CarNet 85 10 7,5 5 7,25 

Geoagri Satelitní 

messenger SPOT 

Gen3 

6,66 10 10 9,33 

GPS Dozor Basic 10 7,5 5 7,25 

GPS Dozor Premium 10 7,5 5 7,25 

GPS Dozor Exclusive 10 7,5 5 7,25 

GPS Dozor Alarm 10 7,5 5 7,25 

GPS Dozor CAN 10 7,5 5 7,25 

GPS Dozor Tracker 10 7,5 10 8,75 

GPS Dozor Cargo 10 7,5 10 8,75 

GPSWOX Teltonika 

TMT250 

10 10 10 10 

GPSWOX Teltonika 

FM3001 (3G) 

10 10 10 10 

GPSWOX Teltonika 

FM3612 (3G) 

10 10 10 10 

Váha kritéria 

při výběru  

- 0,2 0,5 0,3 - 
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4 Závěr 

Původní kritérium ceny za jednotlivé poziční zařízení bylo zamítnuto a bylo 

přistoupeno ke kritériím výběru jako je dostupnost a kvalita informací o jednotlivých 

produktech na webových stránkách jejich dodavatelů, dále rozhodujícím kritériem byly 

technické parametry, konkrétně velikost zařízení a vlastní napájení zařízení.  

Pro zpracování nabídek byla využita vícekriteriální analýzu variant – výběr 

kompromisní varianty – bodovací metoda s váhami. Váhy byly přiděleny dle nejlepšího 

svědomí a vědomí tak, aby byl zachycen požadavek zadavatele při správě vozového parku. 

Nejlépe vychází bodově nabídka od společnosti Vodafone s produktem „eDohled Modul 

Standard“, společnosti Level systém s produktem „CompactTracker“ a společnosti GPSWOX 

s produkty „Teltonika TMT250“, „Teltonika FM3001 (3G)“ a „Teltonika FM3612 (3G)“.  

Závěrem je nutno konstatovat, že GPS a zejména poziční systémy a zařízení se 

neustále vyvíjejí a dochází k cenovým úpravám i během roku a neustále se rozšiřuje možnost 

jejich použití čím dál víc veřejnosti, s čímž je nutné průběžně počítat.  

Z této rešerše také vyplývá, že se jedná o modelové srovnání několika produktů od 

několika vytipovaných a zadavatelem doporučených výrobců. Tyto produkty byly v ČR již 

vyzkoušeny, s výjimkou jednoho, od společnosti GPSWOX, ale to nesnižuje kvalitu tohoto 

dodavatele, pokud má celosvětovou působnost. Je nutno vzít v potaz technické údaje o 

jednotlivých produktech a praktické vyzkoušení jednotky, kompatibility se SIM kartou, 

dostupnost sítí a dalších kritérií, pro funkčnost výše uvedených produktů i u ostatních 

oslovených dodavatelů.  

Použitá literatura:  
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https://www.positrex.com/gps-jednotky-s-pevnou-instalaci/ 

[3] Stránky společnosti RADOM. Dostupné z: https://radom.eu/index.php/cs/produkty-a-

sluzby/lokalizace-vozidel-a-osob-na-bazi-gps; www: http://www.radom.eu 

[4] Stránky společnosti CCS. Dostupné z: https://www.ccs.cz/ccs-carnet 

[5] Stránky společnosti Geoagri. Dostupné z: https://www.geoobchod.cz/satelitni-

telefony-satelitni-messenger-spot-gen3-C-307-D-1826.html 
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Použité zkratky 

CENELEX  Evropský výbor pro elektrotechnickou normalizaci 

GDPR   Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

GNSS   Globální navigační družicový systém 

GPS   Globální polohovací systém 

GPRS   Přenos dat z mobilních telefonů do jiných sítí 

RAMS   Spolehlivost, Dostupnost, Udržovatelnost, Bezpečnost 

VUZ   Výzkumný Ústav Železniční, a.s. 
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Výzkumný Ústav Železniční, a.s. 
Novodvorská 1698/138b, 142 00 Praha 4 

sales@cdvuz.cz 
www.cdvuz.cz

REFERENCE: 
> Stadler 
> Škoda Transportation 
> MAPNA Locomotive Engineering 

& Manufacturing Co. 
> Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz 
> MSV Metal Studénka 
> Talleres Alegria 
> CRRC ZELC Verkehrstechnik 
> Konvekta 
> Tatravagónka 
> Bochumer Verein Verkehrstechnik

Vybavení haly DZS: 
>  Dva plně odpružené zkušební bloky s upínacím polem (33×11 m a 6×11 m) 

>  30 hydraulických lineárních válců se silovým rozsahem 20–630 kN 

>  Hydraulický jednoosý pulzátor se silovým rozsahem ± 2 500 kN 

>  Jednoúčelový stav pro termomechanické zkoušky kol dle ČSN EN 13 979 

>  Zkušební ložiskový stav pro výkonnostní zkoušky ložisek dle ČSN EN 12 082 

>  Zkušební stav náprav a kol pro zkoušky dle ČSN EN 13 261 

>  140kanálový měřicí systém MGC plus 

>  26kanálový řídicí systém EU 3000 s modulem ITRM (iterační modul pro reprodukci na-
měřených signálů z reálných podmínek) 

>  3D vývojové prostředí projektů zkoušek v programu Inventor 

 

Portfolio akreditovaných zkoušek: 
>  Pevnostní zkoušky rámu podvozku a jejich součástí 

>  Únavové zkoušky 

>  Termomechanické zkoušky 

>  NDT zkoušky 

>  Zkoušení kol, náprav, ložisek a dalších komponent KV 

>  Pevnostní zkoušky sedadel dopravních prostředků 

>  Další zkoušky z širokého spektra strojírenství a dopravy 

 

Portfolio neakreditovaných služeb: 
>  Napěťové analýzy namáhaných součástí 

>  Funkční zkoušky strojů a jejich součástí 

>  Tenzometrická měření 

>  Únavové zkoušky betonových celků a konstrukcí 

>  Zkoušky rámů autobusů 

>  Další zkoušky z oblasti strojírenství a dopravy

Z18

Dynamický zkušební stav (DZS)
DZS je součástí zkušební laboratoře VUZ č. 1462 akreditované podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Poskytujeme služby v oboru 
zkušebnictví kolejových vozidel, částí silničních vozidel, infrastruktury a v dalších strojírenských oblastech. 

Provádíme zkoušky podle technických specifikací a norem i na základě konkrétního požadavku zákazníka v oboru dynamické 
pevnosti a životnosti. 

Naši zákazníci se spoléhají na vysoce kvalifikovaný personál laboratoře VUZ. Naše 
laboratoř je správná volba pro zakázky v oblasti destruktivních a nedestruktivních 
zkoušek. Jsme schopni vyhovět individuálním požadavkům z oblasti strojírenství. 

Nabízíme velkou variabilitu zkoušek díky stavebnicové konstrukci zkušebních 
stavů.
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Analýza provedení měření dlouhodobých dotykových napětí 

inspekčním orgánem (IO) dle normy ČSN EN 50122-1 ed. 2 
 

Lukáš Mihál 
Výzkumný ústav železniční, a.s. 

 

1 ÚVOD 

Cílem tohoto dokumentu je vytvoření analýzy reálnosti provádění měření 

dlouhodobých dotykových napětí dle normy ČSN EN 50122-1 ed. 2 inspekčním orgánem 

(IO) notifikované osoby VUZ jako nestranným subjektem. V dokumentu jsou uvedeny 

požadavky na provádění tohoto měření dané normami a předpisy, stanovení metodiky měření 

s ohledem na praktické zkušenosti, příklad soupisu nutných přístrojů a nástrojů k provádění 

měření včetně příkladů jejich cen. 

Dovolená dotyková napětí jsou napětí, která se mohou vyskytnout na neživých částech 

jakéhokoliv zařízení, konstrukce nebo mezi dvěma konstrukcemi, kterých se člověk současně 

dotýká – v danou chvíli člověkem prochází skrz jeho tělo do země/stanoviště proud. Je proto 

nezbytné pro bezpečnost osob, aby tato dotyková napětí byla co nejmenší. Dotyková napětí 

nesmí překročit limity stanovené v normě ČSN EN 50122-1 ed. 2, které se považují jako 

maximální a dle doby trvání se dělí na dlouhodobá dotyková napětí (standardní provozní 

stavy) a krátkodobá dotyková napětí (při poruchách). 

Tento dokument řeší pouze měření dlouhodobých dotykových napětí, protože měření 

krátkodobých dotykových napětí je prováděno při přímých zkratech, což vyžaduje zkušenosti 

a náročnou přístrojovou vybavenost – měřením krátkodobých dotykových napětí a provádění 

řízených zkratů se v ČR zabývá CTD (dříve TÚDC). 

1.1 Soupis norem a předpisů týkající se přímo interoperability 

 ČSN EN 50122-1 ed. 2 + A1:2011: Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – 

Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod – Část 1: Ochranná opatření proti 

úrazu elektrickým proudem  

 ČSN EN ISO/IEC 17025: Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních 

a kalibračních laboratoří 

 RFU-STR-022 vydání 06 z 23.06.2020: Use of the test results from testing bodies 

other than notified bodies 

 Technical document, MNB – Assessment scheme, 000MRA1044 ver 1.1 

K normě ČSN EN 50122-1 ed. 2 + A1:2011 byly dále vydány změny A2:2016, 

A3:2017, A4:2017 a opravy Opr. 1:2015, Opr. 2:2018 a Opr. 3:2019. Podstatnou je oprava 

Opr.2:2018, která mění jeden z parametrů přílohy E týkající se metodiky měření dovolených 

dotykových napětí, nově musí zemní elektroda být od konstrukce ve vzdálenosti ≥ 1 m – dříve 

byla požadovaná vzdálenost ≤ 1 m, což bylo dáno chybou překladu z anglické verze normy do 

české.  

1.2 Soupis vnitrostátních norem a předpisů 

 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH 

Kapitola 1: VŠEOBECNĚ 

 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH 

Kapitola 29: SILNOPROUDÁ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
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 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH 

Kapitola 31: TRAKČNÍ VEDENÍ 

 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3: Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a 

stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 

 ČSN 33 3505 ed. 2: Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Základní požadavky 

na elektrické napájecí a spínací stanice 

 ČSN 34 1500 ed. 2: Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Předpisy pro 

elektrická trakční zařízení 

 ČSN 34 1530 ed. 2: Drážní zařízení – Elektrická trakční vedení železničních drah 

celostátních, regionálních a vleček 

1.3 Požadavek NK (EU) č. 1301/2014 – TSI ENE 

Pro každé zařízení musí být prokázáno, že jsou splněny limity dovolených dotykových 

napětí stanovené normou ČSN EN 50122-1 ed. 2 v kap. 9.2.2.1 a 9.2.2.2 pro střídavé napájecí 

soustavy a v kap. 9.3.2.1 a 9.3.2.2 pro stejnosměrné napájecí soustavy. Tento požadavek a 

parametr je stanoven bodem 4.2.18 TSI ENE – Ochranná opatření proti úrazu 

elektrickým proudem. 

Pro fázi realizace a po dokončení stavby musí žadatel z důvodu posouzení 

interoperability provést ověření těchto dovolených dotykových napětí. Nejlepším způsobem 

ověření je provedení měření těchto dotykových napětí v souladu s normou ČSN EN 50122-1 

ed. 2 dle přílohy E. 

Dalším způsobem ověření dotykových napětí může být výpočtem, tento výpočet pro 

fázi realizace však přijímáme pouze pro krátkodobá dotyková napětí – ověření dlouhodobých 

dotykových napětí vyžadujeme vždy měřením. Měření mohou být přímá (měřením přímo 

napětí na konstrukci) nebo nepřímá (měření většinou zemního odporu a dopočet napětí dle 

stanovených proudů). 

1.4 Pohledem zákazníka/zhotovitele 

Zhotovitel se řídí vyhláškami, vnitrostátními normami a evropskými normami, jejichž 

část týkající se podmínek staveb, elektrické trakce a její bezpečnosti je vypsána v kap. 1.2. 

Měření dotykových napětí jako zkouška je vnitrostátními předpisy vyžadována pouze 

v některých případech a zhotovitelé tedy nejsou zvyklý naplňovat požadavek 4.2.18 TSI ENE 

jejich měřením. 

Následující tabulka uvádí požadavky na změření dotykových napětí stanovenými 

vnitrostátními normami. Požadavek na změření dotykových napětí jen za určitých podmínek 

stanovují pouze dva předpisy – ČSN 34 1500 ed. 2 a TKP 29 Silnoproudá technologická 

zařízení. Dle TKP 29 se měření dotykových napětí zajišťuje pouze u rozvodných stanic 

uvedených v ČSN 33 2000-5-54. 

Tab. 1: Normové podmínky, kdy musí zhotovitel provést měření dotykových napětí 

Dotyková napětí se musí změřit když: 

Případ Norma: ČSN 34 1500 ed. 2 Norma: ČSN 33 2000-5-54 

1. 

Bod 5.4.3.1 
individuální 

ukolejnění 

Dotyková napětí je nutno 

kontrolovat, pokud chráněná 

konstrukce je izolována od 

základu nebo země 

Bod NA.15.1 

Kroková napětí se měří 

jen ve zdůvodněných 

případech a měří se buď 

odpor uzemnění (mimo 

případu v NA.15.3 – při 

uzemňovací soustavě 

větší než 10 000 m
2
) nebo 
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dotyková napětí 

v případech dle NA.15.2 

2. 

Body 5.4.3.1 

a 5.5.8 skupinové 

ukolejnění a 

skupinová 

ochranná lana 

Pokud je celková délka 

ukolejňovacího vodiče (platí 

i pro ochranná lana) od 

chráněné konstrukce k místu 

připojení ≥ 50 m, dotyková 

napětí se musí zjišťovat 

Bod NA.15.2 

 V elektrických 

stanicích s napětím 

110 kV a vyšším 

 V průmyslových 

závodech, na jejichž 

území je vybudována 

elektrická stanice 

s napětím 110 kV 

a vyšším 

 V ostatních 

elektrických 

zařízeních vvn, pokud 

jsou tam předepsány 

hodnoty dotykových 

napětí a nelze je 

prokázat jiným 

způsobem (např. 

výpočtem) 

1.4.1 Závěr k povinnosti měřit dotyková napětí v TNS/KNS 

Z hlediska zkoušek požadovaných TKP 29 a týkajících se dovolených dotykových napětí je 

uvedeno pouze změření odporu uzemnění jako celku. Povinnost měření dotykových a 

krokových napětí je dána jen u rozvodných stanic dle bodu NA.15.2 normy ČSN 33 2000-5-

54 – tedy u všech rozvoden, kde se vyskytuje napětí vvn. Z tohoto vyplývá, že povinností 

zhotovitele změřit dotykový napětí je vždy u TNS soustavy 27 kV 50 Hz, které jsou 

napájeny ze sítě 110 kV. U sítě DC 3 kV pouze u TNS, které jsou napájeny ze sítě 110 

kV. Z praxe je zhotovitelem prováděno měření odporu zemnící sítě zpravidla vždy, měření 

dotykových napětí, pokud to není vyloženě dané normou, se většinou nedělá. 

1.4.2 Závěr k povinnosti měřit dotyková napětí podél trati 

Dle TKP 31 se provedou revize dle ČSN EN 50119, ČSN 34 1500 a ČSN 34 1530, dále TBZ 

a u TV s rychlostí nad 120 km/h i jízdy IPTV a GPT. TKP 31 se vůbec nezmiňuje o měření 

dotykových napětí. Jedinou normou, která za uvedených podmínek nařizuje provedení měření 

dotykových napětí je tedy ČSN 34 1500 (nyní ed. 2), která uvádí povinnosti měřit 

dotyková napětí pouze při překročení délky ukolejňovacího nebo ochranného vodiče 50 

m a více a u konstrukcí izolovaných od země. To jsou jediné podmínky, kdy zhotovitel 

musí změřit dotyková napětí na trati. 

 

2 POŽADAVKY KLADENÉ NA PROVEDENÍ MĚŘENÍ 

2.1 Minimální požadavky kladené na subjekt provádějící měření 

V této kapitole je uveden souhrn požadavků na subjekt provádějící měření. Požadavky 

jsou dané normou EN ISO/IEC 17020:2012 – ohledně těchto požadavků se budeme zabývat 

požadavky na procesy a postupy, na kontrolu měřícího zařízení a pracovníky, provádějící 

měření. 
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Tab. 2: Požadavky na měření dle EN ISO/IEC 17020:2012 

Požadavky na inspekční procesy IO dle EN ISO/IEC 17020:2012 

Kapitol

a normy 

Obecný požadavek Požadovaný dokument 

5.1.3 Subjekt musí mít dokumentaci popisující činnosti, pro 

které je způsobilý 

Dokument popisující způsobilost k měření 

dlouhodobých dotykových napětí jako jedné 

z činností 

5.2.4 Při provádění jiných činností než pro inspekci, musí 

být definované vztahy mezi těmito činnostmi a 

inspekčními aktivitami 

-žádný- 

(měření dot. nap. se považuje za součást 

prováděných činností při inspekci) 

6.1.1 Subjekt musí definovat a dokumentovat požadavky na 

odbornou způsobilost, kvalifikaci a znalosti 

Dokument popisující min. požadavky na 

kvalifikaci pro provedení měření 

6.2.2 / 

6.2.5 

Subjekt musí mít pravidla pro přístup a užívání 

zařízení použitých při inspekci / 

Zařízení musí mít řádnou péči v souladu 

s dokumentovanými postupy 

Postupy k zacházení se zařízením a jeho 

používáním 

6.2.1 / 

6.2.6 

Subjekt je odpovědný za vhodnost a stav kalibrace 

zařízení / 

V případě, že má měřící zařízení významný vliv na 

výsledky, musí být kalibrováno a dále kalibrováno 

v souladu s programem kalibrace 

Kalibrační listy od akreditované laboratoře 

(zpravidla vždy vyžadováno, minimálně 

kontrola metrologické návaznosti na státní 

etalony – ta musí být zajištěna vždy) 

6.2.7 Program kalibrace musí být vypracován tak, aby byla 

jasná jednoznačná návaznost na státní etalony nebo 

mezinárodní etalony 

Program kalibrace 

6.2.13 

/ 

6.2.15 

/ 

7.1.8 

Při použití počítačů a automatizovaných zařízení musí 

subjekt zajistit, aby tato zařízení fungovala řádně, aby 

byl software a hardware vhodný k použití (validace 

apod.) a že jsou vytvářeny postupy na ochranu 

integrity a zabezpečení dat / 

Subjekt musí uchovávat všechny potřebné informace 

o zařízení včetně softwaru / 

Výpočty a přenosy musí být podrobeny 

odpovídajícím kontrolám 

Postupy na ochranu integrity a zabezpečení 

dat, postupy na pravidelné opakování 

validace, záznamy s informacemi o zařízení 

včetně softwaru, stavu kalibrace a údržby 

6.2.14 Subjekt musí mít postupy pro nakládání s vadným 

zařízením 

Postupy pro identifikaci vadných zařízení 

7.1.1 Subjekt musí mít metody a postupy pro provádění 

inspekční činnosti 

Postup a metodika měření 

7.1.5 Provedené práce podléhají pravidelnému 

přezkoumávání a případným opatřením k nápravě 

Postup pro monitorování výsledků, 

záznamy s opatřeními 

2.1.1 Závěr k požadavkům na subjekt provádějící měření 

Většinu z těchto požadavků bude jistě možné uvést do stávajících dokumentů 

subjektů, protože zpravidla mají zavedeny systémy řízení jakosti, ISO apod. Pro postup 

měření je třeba vytvořit samostatný dokument. Dále je vhodné vytvořit samostatný formulář 

pro protokol, který bude obsahovat minimální požadavky na protokoly, viz kap. 7.8 EN 

ISO/IEC 17025:2017. 



1. ČESKO – SLOVENSKÁ  ŽELEZNIČNÁ  KONFERENCIA 

BRATISLAVA,  3.  – 4. 11. 2022 

54 

2.2 Požadavky na metodiku měření 

Metodika měření dotykových napětí je dána přílohou E normy ČSN EN 50122-1 ed. 2, 

dotyková napětí je možné měřit dvěma způsoby. V následující tabulce jsou uvedeny metodiky 

měření s uvedením jednotlivých požadavků, které jednotlivé pomůcky musí splnit dle přílohy 

E normy ČSN EN 50122-1 ed. 2. Prováděná namátková měření jsou dostačující pro kontrolu 

instalace. 

Tab. 3: Metodiky měření stanovené normou ČSN EN 50122-1 ed. 2 

Pomůcky Metodika měření A: 

Simulace dotyku 

Metodika měření B: 

Měření předpokládaného napětí 

Předřadné odpory 

(odpor těla + bot) 

Měření: Paralelně k předřadným 

odporům 

Odpor: 2200 Ω 

Měření: Bez odporů, paralelně ke 

konstrukci 

Sondy pro simulaci 

dotyku rukou 

Elektroda: Musí zajistit spolehlivé 

propíchnutí nátěrů a styk 

Elektroda: Musí zajistit spolehlivé 

propíchnutí nátěrů a styk 

Sondy pro simulaci 

nohou 

Plochá elektroda 

Plocha: 400 cm
2
 

Zatížení: min. 500 N 

Umístění elektrod: ≥ 1 m od neživé 

části 

Podmáčení: Při měření na betonu nebo 

suché půdě musí být mezi elektrodu a 

zem vložena mokrá látka nebo vodní 

film. 

Tyčová elektroda 

Průměr: 2 cm 

Délka: 30 cm 

Umístění elektrod: ≥ 1 m od neživé 

části 

Plochá elektroda 

Plocha: 400 cm
2
 

Zatížení: min. 500 N 

Umístění elektrod: ≥ 1 m od neživé 

části 

Podmáčení: Při měření na betonu nebo 

suché půdě musí být mezi elektrodu a 

zem vložena mokrá látka nebo vodní 

film. 

Tyčová elektroda 

Průměr: 2 cm 

Délka: 30 cm 

Umístění elektrod: ≥ 1 m od neživé 

části 

Voltmetr Připojení: jedna svorka k elektrodě 

nahrazující ruku, druhá k elektrodě 

nahrazující nohy 

Vnitřní odpor voltmetru: vysoký 

Připojení: jedna svorka k elektrodě 

nahrazující ruku, druhá k elektrodě 

nahrazující nohy 

Vnitřní odpor voltmetru: vysoký 

Dovolené dotykové napětí je vždy nižší než předpokládané dotykové napětí, 

jednoduchý odhad je proto možný použitím jednoduchého měření předpokládaného 

dotykového napětí. 

 

2.2.1 Schéma měření 

Na následujícím obrázku je znázorněno sestavení měřícího vybavení ve schématech 

měření dle tab. 3 výše a v souladu s požadavky normy ČSN EN 50122-1 ed. 2. 
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Obr. 1: Schéma měření pro metodiku A a metodiku B dle ČSN EN 50122-1 ed. 2 

 

Podlití ploché sondy se provádí při měření na betonu nebo suché půdě dle ČSN EN 

50122-1 ed. 2, nicméně je pro jistotu výhodnější podlévat vždy i v případě mokré půdy. 

Tyčová sonda se potom musí zatlouct do země do dostatečné hloubky. 

 

3 PRAXE PROVÁDĚNÍ MĚŘENÍ 

V následujících kapitolách jsou shrnuté praktické poznatky z účasti na měření 

dotykových napětí. Kapitoly 3.1 – 3.4 se věnují pouze měření podél tratí, měření dotykových 

napětí v trakčních napájecích stanicích (TNS) nebo spínacích stanicích (SpS) řeší samostatně 

kapitola 3.5. 

3.1 Výběr měřených konstrukcí 

Pro výběr měřených konstrukcí je nutné vycházet z koordinačních schémat ukolejnění 

(dále jako KSU) a z technických zpráv, příp. z další projektové dokumentace (dále jako PD). 

Z pravidla se jako nejrizikovější místa volí místa veřejnosti přístupná, což zahrnuje např. 

zastávky a železniční stanice. Vytipování nejrizikovějších míst je pak provedeno na základě 

KSU a dle situace na místě. 

3.2 Doba měření dotykových napětí 

Volí se pro dobu nejvyššího provozu v daném místě – toto vychází z grafikonu, který 

ovšem není vždy k dispozici. Existuje webové rozhraní s přehledem jízdy osobních vlaků na 

http://babitron.tode.cz/ a GRAPP - Grafická prezentace polohy (spravazeleznic.cz) - 

zobrazeny jsou však pouze osobní vlaky bez nákladních. 

3.3 Přímé měření dotykových napětí podél trati 

Praktické měření dlouhodobých dotykových probíhá většinou bez předřadných odporů 

měřením tzv. předpokládaného dotykového napětí vůči sondám v souladu s ČSN EN 50122-1 

ed. 2 (metodika měření B, viz kap. 2.2). Předpokládané dotykové napětí je fyzikálně větší než 

dotykové napětí měření paralelně k odporům. Když tedy vyjde předpokládané dotykové 

 

nebo 

V 2,2 kΩ 

stožár / 

konstrukce 

zem / stanoviště 

tyčová sonda: 

2 cm Ø 

30 cm délky 

plochá sonda: 

400 cm
2
 plocha 

podlitá 

500 N zatížení 

50 

kg 

a) Metodika měření A – simulace dotyku těla 

stožár / 
konstrukce 

V 

nebo 

50 
kg 

zem / stanoviště plochá sonda: 

400 cm
2
 plocha 

podlitá 
500 N zatížení 

tyčová sonda: 
2 cm Ø 
30 cm délky 

b) Metodika měření B – předpokládané napětí 

≥ 1 m ≥ 1 m 

http://babitron.tode.cz/
https://grapp.spravazeleznic.cz/
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napětí, nemusí se provádět měření s paralelními odpory. V opačném případě se provede 

měření vůči paralelním odporům simulující odpor těla a bot (metodika měření A kap. 2.2). 

Dále je také prováděno měření napětí mezi konstrukcí a kolejí, což simuluje současný 

dotyk osoby s kostrou vlaku s další konstrukcí – tato situace je velmi nepravděpodobná, 

protože např. na nástupištích jsou ostatní neživé části od vlaku vzdálené více než 2,5 m. 

Principem tohoto měření je tedy spíše naměřit „vůbec“ nějaké hodnoty. V praxi se ukazuje, že 

naměřené efektivní hodnoty tohoto spojení dosahují desítky volt a při rozjezdu vlaku na 

krátký okamžik i přes 100 V. Toto měření je prováděno bez sond simulujících nohu. Nicméně 

by při volbě tohoto měření mělo vždy dojít k ujištění, že napětí mezi konstrukcí a 

stanovištěm nepřekročí dovolené limity. 

3.4 Nepřímé měření dotykových napětí podél trati 

Měření dlouhodobých dotykových napětí lze provést také nepřímou metodou, a to 

měřením odporu stanoviště označeného jako Ra2 v normě ČSN EN 50122-1 ed. 2. K měření je 

použita plochá elektroda simulující nohu v souladu s ČSN EN 50122-1 ed. 2 podlitá 

tekutinou, na kterou je připojen zdroj napětí a proudu. Druhý pól zdroje je potom 

nízkoohmově připojen je kolejnici (uzemněn). Důvodem změření Ra2 bylo zjištění reálné 

hodnoty pro výpočtu proudu Ib. 

𝐼𝑏 = 𝐼/((𝑍𝑏 + 𝑅𝑎1 + 𝑅𝑎2)/𝑅𝑘) 

Za proud I pro výpočet lze dosadit maximální provozní proud i zkratový proud – tyto 

proudy musí být zjištěny od TNS napájející danou oblast. Problémem může být zjištění 

odporu zpětného kolejnicového vedení Rk, který je stanoven konfigurací kolejiště, napájecí 

soustavou, typem kolejnice, vzdáleností od místa poruchy apod. Je tvořen výpočtem a 

částečně může být i odhadem. Tento typ měření byl proveden v žst. Plzeň Jižní předměstí pro 

stavbu „Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati“. 

3.5 Měření dotykových napětí v napájecích/spínacích stanicích 

Z praxe a v souladu s vnitrostátními normami se v TNS a SpS neprovádí měření 

dlouhodobých dotykových napětí. V TNS jsou prováděny pouze měření dotykových napětí 

při zkratech (v SpS se ani tyto neměří). 

Principem je, že všechny neživé části v jakékoliv rozvodně jsou navzájem vodivě 

pospojovány a jsou tedy fyzikálně na stejném potenciálu. Ověření tohoto faktu má na starosti 

revizní technik, který zkontroluje vodivé pospojování všech neživých částí a uvede to ve své 

revizní zprávě (nutná je kontrola, že je toto skutečně v revizní zprávě zapsáno). Na základě 

této kontroly lze potom konstatovat, že nedojde k úrazu elektrickým proudem ve smyslu 

vzniku rozdílů potenciálů na jednotlivých neživých částech (včetně stanoviště), kterých 

se člověk současně dotýká. Není tedy nutné ověřovat dotyková napětí pro dlouhodobé 

stavy, protože je tento úraz fyzikálně vyloučen. 

3.6 Závěr k praktickému měření 

Měření dlouhodobých dotykových napětí má smysl provádět pouze podél tratí. 

Nejjednodušší a nejjistější způsob jejich změření je dle kap. 3.3 viz první odstavec – tedy 

měřením předpokládaného dotykového napětí, případně měření paralelně k odporům 

simulující tělo. 
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4 PŘÍSTROJE A NÁSTROJE K PROVEDENÍ MĚŘENÍ 

4.1 Analýza potřebných přístrojů a jejich minimálního počtu 

Obecné požadavky na měřící zařízení: 

 Měřidlo musí naměřená data zaznamenávat, nejlépe v reálném čase (okamžité 

hodnoty) 

 Měřidlo musí umět zaznamenaná data přenášet do PC 

 Měřidlo musí disponovat dostatečně citlivými rozsahy pro měření napětí DC a 

AC, a dále pro měření nízkého odporu (vodivostního spojení) 

 Více měřících kanálů bude výhodou měřidla 

Pozn.: Měřidlo s dostatečně citlivým měřícím zařízením pro měření nízkých odporů může být využito 

ke zjišťování vodivostního propojení mezi konstrukcemi (kontrola pospojování a ukolejnění). Tato 

kontrola se v poslední době ukázala jako podstatnou pro posuzování. 

Po přezkoumání praktičnosti a jednoduchosti použití se jeví jako nejvýhodnější použití 

ručních multimetrů a přenosných osciloskopů s multimetrem. Obě zařízení dokáží data 

zaznamenávat, průběhy zobrazovat na displeji a data posílat do PC k následnému zpracování. 

Ruční multimetr 

 Výhoda – zpravidla má citlivější rozsah pro měření odporů a nízkoohmových 

spojení 

 Nevýhoda – je jednokanálový (měří pouze jednu veličinu) 

Přenosný osciloskop s multimetrem 

 Výhoda – je vícekanálový a všechny průběhy dokáže současně zobrazit (měří více 

veličin najednou) 

 Nevýhoda – menší citlivost pro měření nízkoohmových spojení 

Z výhod a nevýhod obou zařízení vychází jednoznačný závěr (s ohledem na fakt, že je 

v rámci měření nutné měřit více konstrukcí najednou), že nejvýhodnější je kombinace obou 

přístrojů. Tím budeme moci měřit více konstrukcí najednou od sebe i vzdálených, a zároveň 

nepřijdeme o možnost kontroly nízkoohmového měření vodivostních spojení či zemních 

odporů.  

 

4.1.1 Příklady typů měřících přístrojů včetně základní ceny 

V následujících tabulkách jsou uvedeny pouze základní příklady měřících přístrojů, 

které by mohly být ideální pro provádění měření. U přístrojů jsou uvedeny základní typy 

funkcí a jejich ceny, které budou důležitý pro následný odhad výpočtu cenové náročnosti 

nákupu. U elektrických parametrů jsou vypsány pouze citlivosti zájmových veličin – AC/DC 

napětí a odporu. 
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Tab. 4: Příklady ručních multimetrů 

Typ zařízení Funkce Citlivost Cena/vybavení 

U1252B 

KEYSIGHT 

TECHNOLOGIES 

 

Zdroj: tme.eu 

Rozhraní: 

 Bluetooth (volitelně) 

 IrDA 

Vlastnosti: 

 automatické vypínání 

 funkce HOLD (podržení údaje 

zobrazovače) 

 rázu vzdorné pouzdro (holster) 

 funkce MIN/MAX/PRŮM 

 funkce ručního a automatického 

záznamu dat 

 univerzální 

 test průchodnosti obvodu – 

akustická signalizace 

 měření true RMS 

DC napětí: 

 0,001m...1000V 

 ±(0,025% + 5 

digitů) 

AC napětí: 

 0,001m...1000V 

 ±(0,4% + 25 

digitů) 

Odpor: 

 0,01...500MΩ 

 ±(0,05% + 5 

digitů) 

 

Bez DPH a 

dopravy: 

11 827.92,- CZK 

V ceně: 

 akumulátor Ni-

MH 

 certifikát o 

kalibraci 

 krokodýlky 

 měřicí šňůry 

 nabíječka 

akumulátorů 

 záruka 36 měsíců 

 

FLUKE 289 

 

Zdroj: 

eshop.micronix.cz 

Rozhraní: 

 optické USB pro komunikaci s PC 

Vlastnosti: 

 funkce záznamu dat s vlastností 

TrendCapture 

 grafické zobrazení dat 

 možnost zobrazit několik různých 

hodnot na displeji 

 měření spojitosti (vodivost) 

 funkce MIN/MAX/PRŮM 

s přidáním údaje o čase Time 

Stamp 

 ukládání měření a vnitřní paměť 

 nízká vstupní impedance 

 zachytávání špiček pulsů už od 250 

µs 

 měření true RMS 

DC napětí: 

 0,001m...1000V 

 ±(0,025% + 5 

digitů) 

AC napětí: 

 0,001m...1000V 

 ±(0,4% + 40 

digitů) 

Odpor: 

 500...500MΩ  

 ±(0,05% + 2 

digitů) 

 

S DPH a bez 

dopravy: 

23 559 CZK 

V ceně: 

 silikonové měřící 

kabely TL71 

 držák sondy 

 6 baterií AA 

 návod k obsluze 

 kalibrační 

ceritifkát 

 doživotní záruka 

 v ceně není 

program 

 

Exitech 540/542 

 

Zdroj: 

eshop.micronix.cz 

Rozhraní: 

 nahrávání dat nebo bezdrátový 

přenos dat v reálném čase přímo do 

PC (10 m) 

Vlastnosti: 

 automatické vypínání 

 měření true RMS 

Všeobecná přesnost: 

 ±0,06 % 

DC a AC napětí: 

 0,01m...1000V 

Odpor: 

 0,01…40MΩ 

S DPH a bez 

dopravy: 

9 741 CZK 

V ceně: 

 měřící kabely 

 magnetický 

závěsný pásek 

 teplotní sonda 

s drátem typu K 

 dálkový přijímač 

s USB kabelem 

 software 

kompatibilní 

s Windows 

 9V baterie 

 pevný kufřík 
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Tab. 5: Příklady ručních osciloskopů se zabudovanými multimetry 

Typ zařízení Funkce Citlivost Cena/vybavení 

Siglent SHS1062 

 

Zdroj: 

eshop.micronix.cz 

Rozhraní: 

 USB včetně ukládání na USB 

Vlastnosti: 

 dvoukanálový (kanály jsou od sebe 

izolované) 

 vzorkování 1GS/s na kanál 

 komunikace s PC 

 vnitřní paměť na nahrání až 24 h 

záznamu, podporuje nahrávání 

v reálném čase 

 test vodivosti obvodu 

 zobrazení obou kanálů 

Osciloskop: 

 5mV/div 

Multimetr 

DC napětí: 

 60m...1000V 

 ±(1% + 5 digitů) 

AC napětí: 

 60m...750V 

 ±(1-1,5% + 5 

digitů) 

Odpor: 

 600...60MΩ 

 ±(1-3% + 5 

digitů) 

S DPH a bez 

dopravy: 

36 570 CZK 

V ceně: 

 akumulátor 

včetně nabíječky 

 dvě speciální 

sondy 10:1 

 USB kabel pro 

přenos dat 

 CD Easyscope 

pro ovládání 

z PC 

 Dva testovací 

vodiče pro 

multimetr 

FLUKE 123B 

 

Zdroj: 

eshop.micronix.cz 

Rozhraní: 

 optický kabel USB 

Vlastnosti: 

 dvoukanálový (kanály jsou od sebe 

izolované) 

 vzorkování 40MS/s 

 funkce true RMS 

 rekordér TrendPlot se dvěma 

vstupy – paměť 2 M bodů na jeden 

vstup z multimetru, záznam křivek 

max. 400 M vzorků do interní 

paměti 

 možnost záznamu na SD kartu 

 umožňuje test spojitosti obvodu 

 šířka pásma 20 MHz 

 komunikace s PC (viz software) 

 zobrazení obou kanálů 

Osciloskop: 

 5mV/div 

 

Multimetr 

DC napětí: 

 500m...750V 

 ±(0,5% + 5 

digitů) 

AC napětí: 

 500m...750V 

 ±(1% + 10 digitů) 

Odpor: 

 500...30MΩ 

 ±(2% + 20 digitů) 

S DPH a bez 

dopravy: 

52 441 CZK 

V ceně: 

 baterie Li-Ion 

 nabíječka 

 2 měřící kabely a 

háčkové svorky 

 měkké pouzdro 

 software 

FlukeView pro 

systém Windows 

 magnetický 

závěs 

 fólii na displej 

OWON HDS1022M 

 

Zdroj: gme.cz 

Rozhraní: 

 přenos dat přes USB 

Vlastnosti: 

 dvoukanálový 

 uložení 4 průběhů 

 nahrání 6K bodů 

 šířka pásma 20 MHz 

 komunikace s PC (viz přenos dat) 

 zobrazení obou kanálů 

Osciloskop: 

 5mV/div 

 

Multimetr 

DC napětí: 

 400m...1000V 

 ±(1% + 1 digitů) 

AC napětí: 

 4...750V 

 ±(1-2% + 3 

digitů) 

Odpor: 

 400...40MΩ 

 ±(1-1,5% + 3 

digitů) 

Bez DPH a 

dopravy: 

10 990 CZK 

V ceně: 

 baterie Li-Ion 

 nabíječka 

 2 sondy a kabely 

pro multimetr 

 CD s programem 

 Kovový kufřík 

nebo měkká 

taška 

 USB kabel 

 

https://www.gme.cz/data/product/1024_1024/pctdetail.720-067.1.jpg
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Tyto tabulky uvádějí pouze vytipované vlastnosti, neslouží jako celý výčet jejich 

parametrů daných výrobcem a slouží pouze pro zběžné porovnání. Při budoucím výběru 

zařízení bude nutné jejich vlastnosti dopodrobna prozkoumat, aby mohl být vybrán 

nejvhodnější typ měřidla. 

4.1.2 Ceny ostatních nástrojů 

Následující tabulka ukazuje další nutné vybavení pro provedení měření dlouhodobých 

dotykových napětí včetně jejich cen. 

Výběr odporu byl proveden mimo hodnoty odporu i na základě výkonu, přičemž byl 

vytipován výkon 10 W, který odpovídá změřenému napětí 148 V (pro napětí 250 V – 

průrazné napětí průrazky ve veřejně přístupných místech by výkon odporu musel být cca 30 

W, ten je však těžko sehnatelný). Odpor 2k2 Ω s výkonem 10 W je lehce sehnatelný a výkon 

bude v drtivé většině měření bohatě dostačující – při odhalení poruchy (napětí vyšší než 148 

V) odpor jednoduše shoří, což značí problém. Zpravidla jsou však konstrukce v těchto 

ohledech správně přizemněny a izolovány, takže se většinou nenaměří nic. 

Tab. 6: Ceny příslušenství 

Typ vybavení Funkce Cena 

Předřadný keramický 

odpor 

2,2 kΩ 10 W 

Simulace odporu těla  

Rezistor Royal OHM PRW0AWJW22JB00 

8,- CZK/kus s DPH bez dopravy 

(svetsoucastek.cz) 

Sonda „Ruka“ 

(krokosvorky, 

háčkovací sondy a 

magnetické sondy) 

Sonda simulující dotyk ruky – 

magnetické sondy 

 

XMA-7 – Magnetická svorka 

415,- CZK/kus s DPH bez dopravy 

(ghvtrading.cz) 

Magnetické napěťové hroty Chauvin Arnoux (2 

ks) 

1 232,- CZK s DPH bez dopravy 

(meraky.cz) 

Fluke MP1 (4 ks) 

3 072,- CZK s DPH bez dopravy 

(revizeshop.cz) 

Sonda simulující dotyk ruky – 

krokosvorky (může být 

součástí výbavy měřícího 

zařízení) 

AK2B2540I SW HIRSCHMANN T&M 

117,- CZK/kus s DPH bez dopravy  

(tme.cz) 

Sonda simulující dotyk ruky – 

háčkovací sondy 
Jsou součástí dodávky k osciloskopu. 

Plochá sonda „Noha“ 
Sonda simulující nohu 

s plochou 400 cm
2
 

Nenalezeno - bude se muset vyrobit případně zapůjčit 

od ZL, pokud má 

Zemní tyčová sonda 

„Noha“ 

Sonda simulující nohy formou 

elektrody délky 30 cm a 

průměru 2 cm 

Nenalezeno samostatně - bude se muset vyrobit 

případně zapůjčit od ZL, pokud má 

Varianta 1: 

Závaží 10 kg 

Zatížení pro minimální zátěž 

500 N (dle měření postačí 

i 250 N při dostatečném 

navlhčení) 

Litinové obchodní závaží 10 kg M2 

1 240,- CZK včetně DPH 

(ohausvahy.cz) 
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Varianta 2: 

Závaží 20 kg 

s doplněním 10 kg 

z varianty 1 

Litinové obchodní závaží 20 kg M2/1 

1 500,- CZK včetně DPH 

(ohausvahy.cz) 

 

4.2 Analýza cenové náročnosti investice 

4.2.1 Minimální vybavení 

Předpokládáme měření dotykových napětí současně na třech místech. Minimální 

vybavení je následující: 

 Multimetr ................................................. 1 ks 

 Přenosný dvoukanálový osciloskop ......... 1 ks 

 Předřadný odpor ....................................... 3 ks + 2 ks rezerva 

 Sonda ruka 

 krokosvorky ................................. 3 ks 

 magnetické sondy ........................ 3 ks 

 ostatní sondy ................................ (součástí dodávky k měřicím přístrojům) 

 Sonda noha 

 plochá 400 mm2 .......................... 3 ks 

 zemní tyčová................................ min 1 ks (může být nahrazena plochými) 

 Varianta 1: Závaží (10 kg) ...................... 10 ks – 15 ks (jedno stanoviště může být 

obsazeno člověkem) 

 Varianta 2: Závaží (20 kg a 10 kg) ......... 6 ks 20 kg + 3 ks 10 kg 

 

4.2.2 Cena dopravy 

Cena dopravy se u PPL a DPD pro balíky do 30 kg pohybují zhruba kolem 91,- CZK 

s DPH bez dobírky a 133,- CZK s DPH dobírkou. Malé elektronické součástky by se koupily 

osobně – krokosvorky, odpory (v případě že budou vhodné k použití). Balíky nad 30 kg 

(týkající se závaží) s hmotností 150 kg je dle Geis GLobal Logistics 732,- CZK bez DPH a 

palivového příplatku. 

4.2.3 Cena kalibrace 

Pro určení ceny kalibrace vycházíme z nejhoršího scénáře, že výrobcem dodaná 

měřidla a příslušenství nebudou kalibrovány akreditovanou laboratoří. Ceny byly nalezeny 

pouze ke kalibracím teplotních měřidel – z těchto údajů byl vytvořen odhad ceny provedení 

kalibrací. 

Přenosný osciloskop a multimetr...... kalibrace 3 funkcí – odhadem 1500,- CZK 

Litinové závaží 15 ks ........................ kalibrace vah do 3000 kg za 6655,- CZK s DPH 

Pro kalibraci závaží předpokládám cenu 6655,- CZK za kalibraci všech kusů závaží. 

4.2.4 Výsledná odhadovaná cena 

Tabulka níže ukazuje tři cenové varianty vycházející z kap. 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2 a 4.2.3 

v souladu s počtem kusů jednotlivého vybavení, viz kap. 4.2.1, které by mohly nastat – cena 

vychází z nejlevnější, střední a nejdražší přípustné varianty. Cílem není uvést přesnou cenu, 
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ale pouze odhadnout možnou finanční náročnost celé investice. V případě, že v ceně není 

zahrnuta DPH, je dopočítána k ceně zařízení s 20 % příspěvkem.  

Ve výpočtu jsou vybrány magnetické sondy typu Chauvin Arnoux v počtu 4 ks – 

důvodem je volba střední ceny mezi nejdražšími a nejlevnějšími sondami. 

Tab. 7: Cena příslušenství 

Typ 
Cena s DPH x počet 

kusů (CZK) 

Předřadný odpor 2,2 kΩ 10W    

(5 ks) 
40,- 

Krokosvorky   

(3 ks) 
351,- 

Magnetické sondy  

(4 ks) 
2 464,- 

Plochá sonda 

(3 ks) 
- bez dat - 

Zemní tyčová sonda  

(1 ks) 
- bez dat - 

Závaží 10 kg 

(15 ks – varianta 1) 
18 600,- 

Závaží 20 kg a 10 kg 

(6 ks 20 kg a 3 ks 10 kg – varianta 2) 
12 720,- 

Doprava mag. sondy 91,- 

Doprava závaží 879,- 

Celkově 22 425,- 

Do celkové ceny příslušenství je zahrnuta pouze varianta 1 s použitím závaží 10 kg 

z důvodu vyšší ceny (vytvoření rezervy) a logicky jednodušší manipulace a skladování, než 

by bylo s 20 kg závažími. 

 

Tab. 8: Tři variace cen dle vybraných měřících zařízení 

Varianta A (nejlevnější) Varianta B (střed) Varianta C (nejdražší) 

Typ zařízení 
Cena s DPH 

(CZK) 
Typ zařízení 

Cena s DPH 

(CZK) 
Typ zařízení 

Cena s DPH 

(CZK) 

Multimetr 

Exitech 540/542 
9 741,- 

Multimetr 

U1252B (KT) 
14 193.5,- FLUKE 289 23 559,- 

OWON 

HDS1022M 
10 990,- 

Siglent 

SHS1062 
36 570,- FLUKE 123B 52 441,- 

Celková cena 

příslušenství 
22 425,- 

Celková cena 

příslušenství 
22 425,- 

Celková cena 

příslušenství 
22 425,- 

Odhadovaná 

cena kalibrace 

funkcí měřidel 

3 000,- 

Odhadovaná 

cena kalibrace 

funkcí měřidel 

3 000,- 

Odhadovaná 

cena kalibrace 

funkcí měřidel 

3 000,- 

Kalibrace vah 6 655,- Kalibrace vah 6 655,- Kalibrace vah 6 655,- 

Celkově pro v. 

A 
52 811,- 

Celkově pro v. 

B 
82 843.5,- 

Celkově pro v. 

C 
108 080,- 
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Uvedené ceny jsou pouze orientační pro vytvoření představy a sami stanovují 

v jednotlivých případech minimální náklady na investici. Reálná pořizovací cena bude 

samozřejmě vyšší, protože nejsou známy cenové údaje ke koupi nebo výrobě sond 

simulujících nohu, a zároveň není jistá cena kalibrace obou měřících zařízení. Případně bude 

např. ještě nutné dokoupit dlouhé kabely (např. 2 x 30 m). 

Ceny se budou samozřejmě také odvíjet od konkrétního výběru měřících zařízení 

a příslušenství, které se musí provést znovu. V cenách také není zahrnut případný nákup 

softwaru pro komunikaci měřícího zařízení s PC – většina měřících přístrojů jej má v rámci 

objednávky, ale multimetr FLUKE 289 například ne. 

 

1. ZÁVĚR 

Samotná metoda měření dlouhodobých dotykových napětí je ve své podstatě 

jednoduchá a rychlá. Pro účely měření a důvěryhodnosti ve výsledky je nutné mít pouze 

vhodné a kalibrované zařízení s dostatečně citlivými rozsahy. 

Možnost ověření přechodových odporů a kontroly ochranného pospojování pro 

ukolejnění se ukázalo v poslední době v praxi jako velmi žádoucí. Když totiž budeme schopni 

v rámci inspekce na místě ověřit pochybná spojení, dostaneme okamžité výsledky a závěry, 

které budeme moci předložit zákazníkovi. Ten nebude muset někdy v budoucnu trávit svůj 

čas na ověření těchto spojení a může se tak zkrátit doba řešení problému i samotného 

posuzování. Je proto žádoucí pořídit měřící zařízení také s dostatečně citlivým rozsahem 

na měření přechodových odporů. 

Z hlediska nákladů na pořízení vybavení si z uvedených příkladů v kap. 0 můžeme 

udělat hrubou představu o tom, že se náklady na pořízení mohou pohybovat od cca 53 000,- 

CZK s DPH a mohou překročit i hranici 108 080,- CZK s DPH. Tyto orientační ceny 

nezahrnují pořízení zemních sond a přesnou cenu kalibrace měřících zařízení, a proto budou 

náklady na pořízení ještě o něco vyšší. 

Domnívám se ale, že výhodou provedení měření VUZ je samotná rychlost 

provedení měření a vyhotovení protokolu – to totiž může být provedeno i do dvou až tří 

dnů, zatímco z praxe trvá žadateli delší dobu, než nám dodá protokol z měření. Ten se navíc 

často musí opravovat. Celkově se tím může snížit i doba posuzování interoperability. Navíc je 

možné, že např. v zahraničí (při zahraničních zakázkách) nebudou dané subjekty zvyklé 

provádět měření dlouhodobých dotykových napětí – schopnost měření dlouhodobých 

dotykových napětí potom bude výhodou.  
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Hodnocení HW pro elektronická zařízení na vozidlech, určená 

k realizaci funkcí bezpečnostně relevantních dle TSI RST 

 

Pavel Kripner, Karel Beneš 
Výzkumný ústav železniční, a.s. 

 

1 Účel 

Účelem tohoto dokumentu je popis postupu při hodnocení elektronických zařízení, 

která jsou použita jako součást subsystému kolejová vozidla, v rámci certifikace tohoto 

subsystému v souladu s požadavky Nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 (TSI LOC&PAS) [3]. 

Postup hodnocení je zaměřen především na HW elektronických zařízení, použitých pro 

realizaci definovaných bezpečnostních funkcí. Samotný postup hodnocení je uveden 

v kapitolách 3.4, 3.5 nebo 3.6. 

2 Pojmy, zkratky, definice 

2.1 Definice převzaté z norem EN 50126 

bezpečnostní funkce (safety function); funkce, která implementuje část nebo celý požadavek 

na bezpečnost 

riziko (risk); kombinace četnosti výskytu nehod a událostí, které mohou vést k nehodě, 

vedoucích ke škodám a zraněním lidí (zapříčiněných nebezpečím) a stupeň závažnosti těchto 

škod a zranění lidí 

nebezpečí (hazard); podmínka, která může vést k nehodě 

záznam nebezpečí (hazard log); dokument, ve kterém jsou identifikována nebezpečí, učiněna 

rozhodnutí, přijata řešení a je zaznamenán, přímo nebo odkazem, stav jejich implementace 

záznam o nebezpečí (hazard record); doklad, v němž jsou zaznamenána a kde jsou odkazy na 

zjištěná nebezpečí, související opatření, jejich původ a odkaz na organizaci, která je má řídit 

(definice dle CSM RA) 

analýza nebezpečí (hazard analysis); proces identifikování nebezpečí a analyzování jejich 

příčin a odvození požadavků pro omezení pravděpodobnosti 

a následků nebezpečí na přijatelnou úroveň 

analýza rizika (risk analysis); systematické využívání dostupných informací k identifikování 

nebezpečí a pro odhad rizika 

důkaz bezpečnosti (safety case); dokumentovaný důkaz, že produkt (např. systém, subsystém 

nebo zařízení) plní specifikované požadavky na bezpečnost 

integrita bezpečnosti (safety integrity); schopnost systému souvisícího s bezpečností 

dosáhnout požadovaných bezpečnostních funkcí za všech uvedených podmínek v rámci 

daného provozního prostředí a v rámci stanovené doby trvání 

úroveň integrity bezpečnosti (safety integrity level); jedno z čísel z definovaných 

diskrétních úrovní pro stanovení požadavků na integritu bezpečnosti pro funkce se vztahem k 

bezpečnosti, které mají být přiděleny systémům se vztahem k bezpečnosti 
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2.2 Zkratky použité v textu 

Pojem Vysvětlení 

SW Software 

HW Hardware 

CSM  Společné bezpečnostní metody Common safety method 

CSM RA Společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik 

Common Safety Method for Risk Assessment and its Evaluation 

FMEA Analýza způsobů a důsledků poruch Failure Mode and Effect Analysis 

FMECA Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch Failure Mode, Effects 

and Criticality Analysis 

FTA Analýza stromu poruchových stavů Fault Tree Analysis 

SIL Úroveň integrity bezpečnosti Safety Integrity Level 

RAMS Bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost a bezpečnost (Reliability, 

Availability, Maintainability and Safety) 

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu Technical Specification for 

Interoperability 

TSI LOC &PAS Technical Specification for Interoperability for the “Rolling Stock 

Subsystem - Locomotives and Passenger Rolling Stock”  

TCMS Řídicí systém vozidla Train Control & Management System 

NoBo Notified Body Notifikovaná osoba (Oznámený orgán) 

AsBo Assessment body (subjekt pro posuzování bezpečnosti) 

PI Prvek interoperability 

ISV Dočasné prohlášení o ověření (Intermediate Statement of Verification) 

CCS Řízení a zabezpečení  (Control-Command and Signalling) 

QMS Quality Management System   

 

3 Popis činnosti 

3.1 Požadavky TSI LOC&PAS 

3.1.1 Základní požadavky   

Základní požadavky na prvky subsystému kolejová vozidla, včetně požadavků na 

bezpečnost, jsou uvedeny v Příloze TSI LOC&PAS [3], v kapitole 3.1. Požadavky vychází ze 

směrnice (EU) 2016/797 [2] a bylo zde použito i shodné číslování. Některé prvky uvedené 

v kapitole 3.1 [3], mohou být realizovány nebo jsou ovládány prostřednictvím elektronických 

zařízení, zpravidla programovatelných prostřednictvím software. Zohlednění jednotlivých 

požadavků na HW těchto zařízení je provedeno v kapitole 4 TSI LOC&PAS. 
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 Požadavky na bezpečnost 1.1.1

Elektronická zařízení, používaná u kolejových vozidel, jsou zmíněna v rámci TSI 

LOC&PAS především v souvislosti s realizací bezpečnostních funkcí.  

Z pohledu požadavků na hodnocení HW elektronických zařízení z hlediska jeho 

bezpečnosti, je třeba na prvním místě uvést bod 4.2.1.3 Bezpečnostní hlediska, odstavec 4) 

této TSI [3]: 

 

4) Elektronická zařízení a software, které se používají ke splnění funkcí nezbytných 

pro bezpečnost, musí být vytvořeny a posouzeny podle metodiky odpovídající 

bezpečnostním elektronickým zařízením a softwaru. 

 

Funkce nezbytné pro bezpečnost, které mohou být realizovány prostřednictvím HW
1
 

a související bezpečnostní požadavky jsou uvedeny v následujících bodech TSI LOC&PAS:  

4.2.3.4.2. Dynamické chování za jízdy (obsahuje i aktivní systémy pro natáčení skříně) 

4.2.3.5.3 Systémy se samočinně měnitelným rozchodem 

4.2.4. Brzdění/4.2.4.2.2. Bezpečnostní požadavky 

4.2.4.6.2 Protismykové zařízení 

4.2.5.2 Systém pro zvukovou komunikaci 

4.2.5.3. Nouzová signalizace aktivovaná cestujícími/ 4.2.5.3.5 Bezpečnostní požadavky 

4.2.5.4 Komunikační zařízení pro cestující  

4.2.5.5. Vnější dveře: nástup a výstup cestujících do/z kolejového vozidla/4.2.5.5.8 

Bezpečnostní požadavky pro body 4.2.5.5.2 až 4.2.5.5.7 

4.2.5.5.9 Nouzové otevírání dveří 

4.2.9.3.1. Funkce kontroly činnosti strojvedoucího 

4.2.9.3.2. Indikace rychlosti 

4.2.9.3.3. Zobrazovací jednotka strojvedoucího a obrazovky 

4.2.9.3.6. Funkce rádiového dálkového ovládání zaměstnanci během posunu 

4.2.9.6. Záznamové zařízení 

4.2.10.2. Požární bezpečnost – opatření pro předcházení požáru 

4.2.10.3. Opatření týkající se detekce a hašení požáru 

                                                 

1
 Funkce realizované pomocí HW souvisí s aktuálním stavem technického rozvoje 
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3.2 Hodnocení HW s ohledem na funkce požadované TSI LOC&PAS 

3.2.1 Bezpečnostní funkce a požadované scénáře poruch, uvedené v TSI LOC&PAS 

Pro vybrané bezpečnostní funkce vyžadují TSI LOC&PAS zvláštní postup a pro tyto 

funkce přímo stanoví konkrétní scénáře poruch. Zde je třeba citovat bod 6.2.3.5. Prokázání 

shody s bezpečnostními požadavky, odstavec 3) [3]: 

  

3) Soulad s bezpečnostními požadavky uvedenými v bodech 4.2.3.4.2, 4.2.3.5.3, 4.2.4.2.2, 

4.2.5.3.5, 4.2.5.5.8 a 4.2.5.5.9, pokud jde o úroveň závažnosti/následků spojených se scénáři 

nebezpečných poruch, musí být prokázán pomocí jedné z následujících dvou metod: 

 

1. Uplatnění harmonizovaného kritéria přijatelnosti rizik spojeného se závažností uvedenou v 

bodě 4.2 (např. „smrtelné zranění“ u nouzového brzdění). 

 nebo 

 

2. Použití procesu hodnocení rizik a posouzení v souladu s CSM RA s cílem definovat 

kritérium přijetí rizika, které bude použito, a prokázat splnění tohoto kritéria. 

Žadatel může zvolit použití této metody v každém případě. 

 

Kritérium přijatelnosti rizik je definováno v PNK CSM-RA [4], Článku 3 takto: 

 

15) „kritérii přijatelnosti rizik“ se rozumí referenční pokyny, na základě nichž se posuzuje 

přijatelnost určitého rizika; tato kritéria se používají k určení, zda je úroveň rizika dostatečně 

nízká, takže není nutno přijmout okamžitá opatření k jejímu dalšímu snížení; 

 

Změnou PNK CSM-RA podle [5], odstavec (4) se ovšem termín „kritérium 

přijatelnosti rizik“ pro technické systémy nahrazuje termínem „harmonizované cíle návrhu“.  

Při použití metody podle 1. posuzuje prokázání shody s bezpečnostními požadavky 

NoBo nebo AsBo. V případě použití metody dle 2. posuzuje prokázání shody 

s bezpečnostními požadavky AsBo uplatněním postupu podle PNK CSM-RA. [4], [5]. 

Následující scénáře poruch, uvedené v bodech 3.2.1.1 až 3.2.1.6. jsou definovány 

přímo v TSI LOC&PAS. Tyto scénáře je třeba zohlednit v analýze nebezpečí při prokázání 

shody s bezpečnostními požadavky: 

3.2.1.1 Hodnocení HW dle TSI [3], bodu 4.2.3.4.2. Dynamické chování za jízdy (obsahuje i 

aktivní systémy pro natáčení skříně) 

Elektronická zařízení, která řídí dynamické chování vozidla za jízdy, jsou v současné 

době užívána pro aktivní systémy natáčení skříně. Zde je třeba prověřit dle TSI [3] dva 

scénáře poruchy: 

 

 Selhání aktivního sytému vedoucí k nedodržení mezních hodnot pro bezpečnost jízdy 

 Porucha aktivního sytému vedoucí k vybočení vozidla z kinematického profilu 

Postup hodnocení HW dle kapitoly 3.4 nebo 3.5 nebo 3.6. 
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3.2.1.2 Hodnocení HW dle TSI [3], bodu 4.2.3.5.3 Systémy se samočinně měnitelným 

rozchodem 

Systémy se samočinně měnitelným rozchodem jsou prvkem interoperability (PI) podle 

TSI [3], bod 5.3.4.a. Je nutno provádět posouzení samostatného prvku, jehož výsledkem je 

certifikát PI, vydaný NoBo a následně posouzení jeho funkce po instalaci do konkrétního 

vozidla zkouškou. 

 

3.2.1.3 Hodnocení HW dle TSI [3], bodu 4.2.4. Brzdění/4.2.4.2.2. Bezpečnostní 

požadavky/4.2.4.7. Dynamická brzda – brzdový systém spojený s trakčním 

systémem/ 4.2.4.8. Brzdový systém nezávislý na adhezních podmínkách 

Pro elektronická zařízení, která řídí chování vozidla v brzdovém režimu, stanoví TSI 

[3] následující scénáře poruchy: 

 

 Po aktivaci nouzové brzdy vlak nezpomaluje z důvodu poruchy brzdového systému 

(úplná a trvalá ztráta brzdné síly). Scénář platí pro vozidla vybavená kabinou 

strojvedoucího. 

 Po aktivaci nouzové brzdy vlak nezpomaluje z důvodu poruchy trakčního systému 

(Trakční síla ≥ brzdná síla). Scénář platí pro vozidla s pohonem. 

 Po aktivaci nouzové brzdy je zábrzdná dráha delší než brzdná dráha v normálním 

režimu z důvodu poruchy (poruch) brzdového systému. 

V případě, že je do výkonu nouzového brzdění zahrnut též účinek dynamické brzdy 

nebo brzdy nezávislé na adhezních podmínkách, musí být tyto systémy součástí 

bezpečnostní analýzy. 

 Po aktivaci zajišťovací brzdy nepůsobí žádná brzdná síla (úplná a trvalá ztráta síly 

zajišťovací brzdy). 

Postup hodnocení HW dle kapitoly 3.4 nebo 3.5 nebo 3.6. 

 

3.2.1.4 Hodnocení HW dle TSI [3], bodu 4.2.5.3. Nouzová signalizace aktivovaná 

cestujícími/ 4.2.5.3.5 Bezpečnostní požadavky 

Pro elektronická zařízení, která jsou součástí systému nouzové signalizace pro 

cestující, stanoví TSI [3] následující scénáře poruchy: 

 

 Selhání systému nouzové signalizace pro cestující, vzhledem k němuž cestující 

nemůže zahájit aktivaci brzdy, aby zastavil vlak odjíždějící od nástupiště. 

 Selhání systému nouzové signalizace pro cestující, vzhledem k němuž strojvedoucí 

nedostane informaci v případě aktivace nouzové signalizace pro cestující. 

Postup hodnocení HW dle kapitoly 3.4 nebo 3.5 nebo 3.6. 
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3.2.1.5 Hodnocení HW dle TSI [3], bodu 4.2.5.5. Vnější dveře: nástup a výstup cestujících 

do/z kolejového vozidla/4.2.5.5.8 Bezpečnostní požadavky pro body 4.2.5.5.2 až 

4.2.5.5.7 

Pro elektronická zařízení, která jsou součástí systému ovládání dveří pro cestující, 

stanoví TSI [3] následující scénáře poruchy: 

 Jedny dveře jsou odemčeny (přičemž personál vlaku není o tomto stavu dveří řádně 

informován), odblokovány nebo otevřeny v nevhodném místě (např. na nesprávné 

straně vlaku) nebo za nevhodné situace (např. za jízdy vlaku). 

 Více dveří je odemčeno (přičemž personál vlaku není o tomto stavu dveří řádně 

informován), odblokováno nebo otevřeno v nevhodném místě (např. na nesprávné 

straně vlaku) nebo za nevhodné situace (např. za jízdy vlaku). 

Postup hodnocení HW dle kapitoly 3.4 nebo 3.5 nebo 3.6. 

3.2.1.6 Hodnocení HW dle TSI [3], bodu 4.2.5.5.9 Nouzové otevírání dveří 

Pro elektronická zařízení, která jsou součástí systému ovládání dveří pro cestující, 

stanoví TSI [3] pro případ nouzového ovládání následující scénář poruchy: 

 Selhání systému vnitřního zařízení pro nouzové otevírání dveří dvou sousedních dveří 

na průchozí trase (podle definice v oddíle 4.2.10.5 této TSI), přičemž systém zařízení 

pro nouzové otevírání ostatních dveří zůstává v provozu. 

Postup hodnocení HW dle kapitoly 3.4 nebo 3.5 nebo 3.6. 

 

3.2.2 Hodnocení HW pro bezpečnostní funkce dveří pro cestující podle ČSN EN 14752 

Evropská norma pro boční vstupní systémy kolejových vozidel [10] byla vydána až po 

vydání TSI LOC&PAS. Poslední doplněná verze TSI LOC&PAS se na tuto normu odkazuje 

v Dodatku J. Scénáře poruch pro hodnocení bezpečnosti HW jsou v normě [10] uvedeny 

v bodě 4.8:  

Pro prokázání bezpečnosti se do analýz návaznosti poruch musí zahrnout následující případy: 

 otevření dveří při rychlosti ≥ 3 km/h; 

 vysunutí stupačky (nebo poloautomatické rampy a překlenovací plošiny) při rychlosti ≥ 3 km/h; 

 selhání požadovaného nouzového otevření dvojích sousedních dveří (včetně automatického nebo 

ručního ovládání); 

 otevření dveří mimo nástupiště (včetně případů, kdy nástupiště neexistuje, nástupiště je krátké a 

nástupiště je na nesprávné straně); 

 přijetí signálu „Zavřeno a zajištěno“, ale dveře zůstanou otevřené; 

 přijetí signálu „Zavřeno a zajištěno“, ale stupačka není zasunuta; 

 sevřený zkušební přípravek není detekován a dveřní zajišťovací systém signalizuje zavření a 

zablokování; a 

 zasunutá stupačka (nebo poloautomatická rampa a překlenovací plošina) jsou nesprávně 

detekovány jako vysunuté a umožňují otevření dveří (riziko pádu cestujícího do kolejiště). 

Výše uvedené případy jsou průnikem scénářů uvedených v předchozích bodech 

3.2.1.5 a 3.2.1.6. Proto je vhodné je zařadit do bezpečnostní analýzy dveří pro cestující podle 

TSI. 
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3.2.3 Hodnocení HW pro ostatní bezpečnostní funkce dle TSI LOC&PAS 

3.2.3.1 Hodnocení HW dle TSI [3], bodu 4.2.4.6.2 Protismykové zařízení 

Zařízení pro řízení protismyku je prvkem interoperability (PI) podle TSI [3], bod 

5.3.5. Je nutno provádět posouzení samostatného prvku, jehož výsledkem je certifikát PI, 

vydaný NoBo a následně posouzení jeho funkce po instalaci do konkrétního vozidla 

zkouškou. 

3.2.3.2 Hodnocení HW dle TSI [3], bodu 4.2.5.2 Systém pro zvukovou komunikaci 

Pro elektronická zařízení, určená pro vnitřní komunikaci mezi personálem a 

strojvedoucím a pro hlášení cestujícím ve vlaku je třeba při hodnocení HW postupovat dle 

kapitoly 3.4. 

 

3.2.3.3 Hodnocení HW dle TSI [3], bodu 4.2.5.4 Komunikační zařízení pro cestující  

Pro elektronická zařízení, určená pro komunikaci mezi personálem a cestujícími ve 

vlaku, je třeba při hodnocení HW postupovat dle kapitoly 3.4. 

 

3.2.3.4 Hodnocení HW dle TSI [3], bodu 4.2.9.3.1. Funkce kontroly činnosti strojvedoucího 

Zařízení pro kontrolu činnosti strojvedoucího není součástí subsystému Řízení a 

zabezpečení (TSI CCS) a jeho posouzení je obecně součástí TSI LOC&PAS. Při jeho 

hodnocení je třeba postupovat dle kapitoly 3.3. 

 

Ve specifických případech je zařízení pro kontrolu bdělosti integrováno do 

zabezpečovacího zařízení. To platí například pro provoz na železniční síti v ČR a SR (zařízení 

typu LS, Mirel). V tomto případě se postupuje dle TSI CCS. 

 

3.2.3.5 Hodnocení HW dle TSI [3], bodu 4.2.9.3.2. Indikace rychlosti 

Informace zobrazení rychlosti, určená pro strojvedoucího je posuzována dle TSI CCS. 

 

3.2.3.6 Hodnocení HW dle TSI [3], bodu 4.2.9.3.3. Zobrazovací jednotka strojvedoucího a 

obrazovky 

V případě, že je zobrazovací jednotka strojvedoucího (displej) součástí 

zabezpečovacího zařízení, je posuzována dle TSI CCS. V případě, že jsou na zobrazovací 

jednotce zobrazovány informace ze zabezpečovacího zařízení nebo rychloměru a zároveň 

není součástí soupravy zabezpečovače nebo rychloměru, je třeba postupovat dle kapitoly 3.5 

nebo 3.6. 

 

3.2.3.7 Hodnocení HW dle TSI [3], bodu 4.2.9.3.6. Funkce rádiového dálkového ovládání 

zaměstnanci během posunu 

Pro elektronická zařízení, která slouží k dálkovému ovládání kolejového vozidla, je 

třeba postupovat dle speciálních norem, viz TSI [3] Dodatek J a je třeba vyžadovat certifikát 

dle kapitoly 3.6. 



1. ČESKO – SLOVENSKÁ  ŽELEZNIČNÁ  KONFERENCIA 

BRATISLAVA,  3.  – 4. 11. 2022 

71 

3.2.3.8 Hodnocení HW dle TSI [3], bodu 4.2.9.6. Záznamové zařízení  

Pro záznamové zařízení na kolejovém vozidle platí požadavky dle EN/IEC 62625-1 

[14]. Pro hodnocení dle TSI LOC&PAS je třeba vyžadovat certifikát dle kapitoly 3.5 nebo 

3.6. 

3.2.3.9 Hodnocení HW dle TSI [3], bodu 4.2.10.2. Požární bezpečnost – opatření pro 

předcházení požáru 

Pro elektronická zařízení, která jsou použita pro funkci detekce horkoběžnosti 

nápravových ložisek, je třeba postupovat dle kapitoly 3.4 nebo 3.5 nebo 3.6., 

 

3.2.3.10 Hodnocení HW dle TSI [3], bodu 4.2.10.3. Opatření týkající se detekce a hašení 

požáru 

Elektronická zařízení, jsou uvažována pro funkci: 

 Systém detekce požáru, jeho signalizace a hašení 

 

 Systém požární izolace a ochrany proti požáru (FCCS). Jedná se o otevřený bod dle 

TSI [3] Dodatek I. Pro tento případ je vyžadována studie spolehlivosti.  

Postup hodnocení HW dle kapitoly 3.5 nebo 3.6. 

 

3.2.4 Hodnocení HW pro funkce, které nemají vliv na bezpečnost  

HW, který není podle TSI [3] považován za bezpečnostně relevantní, se posuzuje 

podle kapitoly 3.4. pro základní integritu bezpečnosti. 

 

3.3 Postup posuzování shody dle EN 50129 

Evropská norma EN 50129 [8] se primárně zabývá funkční bezpečností drážních 

zabezpečovacích systémů. Systematický přístup této normy k problematice bezpečnosti 

ovšem rozšiřuje použití její metodiky i pro oblast hodnocení systémů, které se zabývají 

bezpečností mimo rámec zabezpečovací techniky. 

 

Podle [8] je podmínkou uznání bezpečnosti daného systému předložení důkazu 

bezpečnosti. 

Důkaz bezpečnosti zahrnuje soubor dokumentů, které lze rozdělit do tří oblastí: 

 Doklady o řízení jakosti 

 Doklady o řízení bezpečnosti¨ 

 Doklady o funkční a technické bezpečnosti 

3.3.1 Doklady o řízení jakosti 

Ve smyslu posuzování dle TSI LOC&PAS lze za tyto doklady považovat NoBo 

certifikát systému řízení kvality typu 4 a související dokumentaci, včetně zprávy o 

provedeném auditu. 
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3.3.2 Doklady o řízení bezpečnosti 

Ve smyslu posuzování dle TSI LOC&PAS lze za tyto doklady považovat Inspekční 

zprávu/ Zprávu o posouzení bezpečnosti dle nařízení CSM RA [4], [5], vydanou subjektem 

pro posuzování AsBo ve smyslu tohoto nařízení dle Přílohy II tohoto nařízení. 

Podle [8] musí být součástí dokumentace předložené žadatelem o certifikaci analýza 

nebezpečí a procesy hodnocení rizika definované v EN 50126 [6], [7]. 

3.3.3 Doklady o funkční a technické bezpečnosti 

Ve smyslu posuzování dle TSI LOC&PAS lze za tyto doklady považovat dokumentaci 

dle bodu 3.4.7 níže. 

3.4 Postup posuzování shody dle EN 50155 

3.4.1 Rozsah platnosti a požadavky 

Norma ČSN EN 50155 v edici č 4 [9] stanoví jednak podmínky provozu (prostředí), 

požadavky na návrh, konstrukci a zkoušky, jakož i základní požadavky na provedení HW a 

SW pro elektronická zařízení drážních vozidel. Původní těžiště této normy z hlediska 

hodnocení daného výrobku, bylo v doložení plnění požadavků na jednotlivé zkoušky, viz bod 

3.4.6. Postupně byla norma doplněna o požadavky na HW, SW a RAMS. 

3.4.2 Požadavky na charakteristiky výrobku 

Jedná se o požadavky funkční, elektrické, mechanické, požadavky na rozhraní. 

Přehled výchozích požadavků je uveden v tabulce A.1 normy [9] – viz Příloha č.1. tohoto 

dokumentu. Splnění těchto požadavků je předmětem zkoušek dle bodu 3.4.6. 

3.4.3 Požadavky na postup při realizaci HW 

Norma popisuje postup pro návrh, výběr komponentů a konstrukci elektronických 

zařízení. Popsané procesy musí vycházet z modelu životního cyklu podle EN 50126 [6], který 

musí být stanoven v Plánu kvality. Systém managementu kvality u výrobce a dodavatelů by 

měl splňovat ISO 9001.2015. 

3.4.4 Požadavky RAM 

Požadavky na bezporuchovost, životnost a udržovatelnost jsou uvedeny v bodě 6 

normy[9]. Poruchovost zařízení určuje výrobce na základě výpočtů, zkoušek a dat RAMS 

získaných během provozu. Požadavky na životnost a udržovatelnost jsou uvedeny v tabulce 

A.1 normy [9] – viz Příloha č.1. tohoto dokumentu. Dokumentace pro splnění požadavků 

RAM je uvedena v bodě 3.4.7 

3.4.5 Požadavky na bezpečnost elektrických zařízení 

Jedná se o požadavky pro ochranu osob proti úrazu elektrickým proudem dle EN 

50153 [12], EN 50124-1 [11], dále proti účinkům nadměrné teploty dle EN ISO 13732-1 [15], 

a požadavky na požární bezpečnost podle EN 45545-2 [13]. Dokumentace pro splnění 

požadavků na bezpečnost je uvedena v bodě 3.4.7 

3.4.6 Požadavky na zkoušky 

Požadavky na zkoušení a metodiku zkoušek jsou uvedeny v bodě 13 normy [9]. 

Rozlišují se tři druhy zkoušek: 

 Typové zkoušky 

 Výrobní kusové zkoušky 

 Výzkumné zkoušky 
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Přehled těchto zkoušek je uveden v tabulce 12 normy [9] – viz Příloha č. 2. tohoto 

dokumentu. Pro certifikaci HW jsou relevantní zkoušky typové. Dokumentace pro splnění 

požadavků na zkoušky je uvedena v bodě 3.4.7. 

3.4.7 Dokumentace potřebná pro hodnocení HW 

Požadavky na dokumentaci jsou uvedeny v bodě 12 normy [9]. 

Pro hodnocení HW jsou potřebná následující dokumenty: 

 Uživatelská příručka, nebo technický popis nebo technické podmínky 

 Datové listy 

 Dokumentace pro opravy a údržbu 

 Výkresy zařízení, schémata zapojení, bloková schémata 

 Seznam komponentů 

 Dokumentace k softwaru 

 Protokoly z typových zkoušek dle tabulky 12 normy [9] – viz Příloha č. 2. tohoto 

dokumentu. 

 Prohlášení o shodě 

3.5 Certifikace ISV 

Posouzení shody podle TSI může být provedeno pouze pro část subsystému nebo 

může být omezeno pouze na určitou fázi postupu ověřování. V tomto případě jsou výsledky 

ověřování zdokumentovány v dočasném prohlášení o ověření ISV (NoBo certifikát Dílčí 

stanovisko o ověření typu 8). V případě hodnocení HW je tento postup vhodný pro jasně 

vymezený předmět posouzení v rámci TSI. To znamená, že je třeba vymezit příslušnou část 

definovanou v TSI, ke které se certifikát ISV vztahuje. Zpravidla jsou zde použity dílčí 

technické normy pro daný subsystém. Seznam těchto norem je uveden Dodatku J TSI 

LOC&PAS. Typicky se používá například pro subsystém měření energie na vozidle. Je zde 

určitá obdoba s prvkem interoperability. 

3.6 Certifikace COV 

Posouzení shody, provedené akreditovaným certifikačním orgánem pro výrobky je pro 

hodnocení HW použitelné jako osvědčení, že daný produkt je ve shodě s technickými 

požadavky normy EN 50155. Výsledkem posouzení, které předkládá žadatel o certifikaci je 

certifikát COV. Jedná se o postup provedený dle kap. 3.4. 

3.7 Stanovení SIL 

Problematika integrity bezpečnosti a její úrovně přesahuje rámec železniční techniky. 

Problematikou stanovení hodnoty SIL se zabývá EN 50129 [8] v příloze A, dále například 

normy EN 61508 [17] nebo EN 62061[18]. Hodnota SIL bývá určena ze vztahu 

k poruchovosti systému, [8] používá parametr THR -Tolerovaná intenzita nebezpečí na 

hodinu a na funkci viz Tabulka A.1 v [8]. 

Hodnotu SIL stanoví tvůrce SW. Obecně hodnoty SIL 3 a SIL 4 představují 

nejnáročnější požadavky a jsou užity u zabezpečovacího zařízení. Hodnoty SIL 1 až SIL 2 se 

používají pro funkce bezpečnostně relevantní. Hodnota SIL 0 / základní integrita se používá 

pro zařízení bez vlivu na bezpečnost. 
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4 Související dokumenty 

P. č. Označení Název Ze dne 

1 Směrnice 

(EU) 2016/798 

o bezpečnosti železnic  
11.05.2016 

2 Směrnice 

(EU) 2016/797 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě 

železničního systému v Evropské unii 
11.05.2016 

3 Nařízení Komise (EU)  

č. 1302/2014 

ve znění M4 

o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová 

vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob 

železničního systému v Evropské unii  

(TSI LOC &PAS) 

18.11.2014 

4 Prováděcí nařízení 

Komise (EU) 

č. 402/2013 

o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik, 

a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 (PNK CSM-RA) 30.04.2013 

5 Prováděcí nařízení 

Komise (EU) 2015/1136 

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 402/2013 o společné 

bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik 
13.07.2015 

6 ČSN EN 50126-1, ed.2  Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, 

pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) –  

Část 1: Základní požadavky a generický proces 

03.2019 

7 ČSN EN 50126-2 Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, 

pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) – 

Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti 

03.2019 

8 ČSN EN 50129, 

OPRAVA 1 

Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 

zpracování dat – Elektronické zabezpečovací systémy 

12.2003 

02.2012 

9 ČSN EN 50155 ed.4 

OPRAVA 1 

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel 04.2018 

06.2019 

10 ČSN EN 14752 Železniční aplikace – Boční vstupní systémy 

kolejových vozidel 
06.2020 

11 ČSN EN 50124-1ed. 2 Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní 

požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna 

elektrická a elektronická zařízení 

02.2018 

12 ČSN EN 50153 ed. 3 Drážní zařízení – Drážní vozidla – Opatření na ochranu před 

úrazem elektrickým proudem 

03.2015 

13 ČSN EN 45545-2+A1 Drážní aplikace – Protipožární ochrana drážních vozidel – Část 2: 

Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí 

04.2016 

14 ČSN EN 62625-1 Elektronická drážní zařízení – Systém palubního záznamu jízdních 

dat – Část 1: Specifikace systému 

07.2014 

15 ČSN EN ISO 13732-1 Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzování odezvy 

člověka na kontakt s povrchy – Část 1: Horké povrchy 

04.2009 

16 ČSN EN 61373 ed. 2 Drážní zařízení – Zařízení drážních vozidel – 

Zkoušky rázy a vibracemi 

05.2011 

17 ČSN EN 61508-5 ed.2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/ 

programovatelných elektronických systémů souvisejících 

s bezpečností – Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity 

bezpečnosti 

01.2011 

18 ČSN EN 62061 Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických, 

elektronických a programovatelných elektronických řídicích 

systémů souvisejících s bezpečností 

11.2005 

19 ČSN ISO 31000 Management rizik – Principy a směrnice 10.2010 

20 ČSN EN 31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik 01.2011 

21 ČSN EN 61025 Analýza stromu poruchových stavů (FTA) 11.2007 

22 ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy 

způsobů a důsledků poruch (FMEA)  

01.2007 

 



Výzkumný Ústav Železniční, a.s. 
Novodvorská 1698/138b, 142 00 Praha 4 

sales@cdvuz.cz 
www.cdvuz.cz

REFERENCE: 
> Siemens 
> Stadler 
> Škoda Transportation 
> Alstom 
> Bombardier Transportation 
> Hitachi 
> CAF 
> CRRC ZELC 
> CZ LOKO 
> DPOV 
> Greenbrier 
> Hyundai-Rotem & ŠKODA ELECTRIC 
> Končar 
> Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz 
> Tatravagónka 
> ŽOS Vrútky 
> ŽOS Trnava

Technické vybavení: 
>  Moderní měřicí technika 

>  Speciální měřicí vozy 

>  Hlukový úsek s parametry dle TSI NOI 

>  Měrný oblouk R 150 m 

>  Kolejová váha 

 

Portfolio akreditovaných zkoušek: 
>  Zkoušky jízdních vlastností 

>  Trakční a energetické zkoušky 

>  Brzdové zkoušky 

>  Zkoušky hluku, osvětlení a vibrací 

>  Zkoušky elektrických a napájecích systémů kolejových vozidel 

>  Zkoušky sběračů proudu 

>  Zkoušky elektromagnetické kompatibility 

>  Teplotechnické zkoušky 

>  Zkoušky dveřních systémů 

 

Portfolio dalších služeb: 
>  Funkční zkoušky kolejových vozidel 

>  Expertní a posudková činnost 

>  Organizace jízdních zkoušek na tratích SŽ

Z19

Zkušební laboratoř
Akreditovaná zkušební laboratoř (ZL) VUZ patří mezi nejmodernější a nejvyhledávanější 
laboratoře v  oblasti výzkumu železničních vozidel a  zároveň se může pochlubit 
dlouholetou tradicí sahající do 50. let minulého století. 

Mezi spokojené a  stálé zákazníky naší laboratoře se řadí největší světoví výrobci 
železničních vozidel, jako je například Alstom, Siemens, Bombardier Transportation, 
Škoda Transportation, CRRC, PESA a další. 

Zkušební inženýři naší laboratoře jsou uznáváni ve svém oboru a jsou schopni většinu 
nabízených zkoušek realizovat nejen ve Zkušebním centru VUZ Velim, kde jsou pro jejich 
realizaci optimální podmínky, ale i na externích tratích. VUZ má zkušenosti s testováním 
vozidel s různými druhy po honů včetně alternativních, jako jsou vodíkový pohon 
a baterie. 

ZL VUZ je akreditována již od 31. března 1995 a v současnosti je registrována pod číslem 
1462 jako držitel osvědčení o akreditaci vydaného Českým institutem pro akreditaci, 
o.p.s. (ČIA) na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 
17025. 

V rámci systému kvality ZL VUZ neustále vyvíjí a aktualizuje zkušební postupy tak, aby 
odpovídaly přísným nárokům mezinárodních, evropských a  národních standardů 
a standardů pro interoperabilitu.
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Integrácia dvoch zabezpečovacích zariadení 
 

Milan Slivka 
Výzkumný ústav železniční, a.s. 

 

Anotácia 

Integrácia dvoch zabezpečovacích zariadení (všeobecne zariadenia rôznych dodávateľov, ktoré sú 

hodnotené rôznymi hodnotiteľmi bezpečnosti) nie je jednoznačne definovaný proces. Z prípadnej 

„nekompatibility“ oboch zariadení (myslené hlavne z pohľadu bezpečnosti, teda na úrovni koncepcií 

bezpečnosti oboch zariadení, predpokladov, za ktorých jednotlivé zariadenia pracujú bezpečne, a 

iných podmienok) môžu plynúť riziká. Tie môžu viesť až k situácii, keď spojenie dvoch samostatne 

bezpečných zariadení ako celok nepracuje bezpečne v zmysle bezpečnosti zabezpečovacích systémov. 

Cieľom príspevku je tému rozpracovať a konkretizovať do podoby, ktorá umožní lepšie pochopiť 

súvislosti a bude špecifikovať možné postupy pri integrácii dvoch zabezpečovacích zariadení.  

Táto práca sumarizuje skúsenosti súvisiace s témou, ktoré boli získané pri praktických schvaľovacích 

aktivitách súčasnými, či niekdajšími členmi Oddelenia zabezpečovacieho vo VÚŽ. Uvedené návrhy, 

postupy, či myšlienky predstavujú výsledok dlhodobejších skúseností v rámci oddelenia a nie sú iba 

dielom autora práce.    

Úvod 

Železničné zabezpečovacie systémy (ďalej ZZ) patria k riadiacim systémom, ktorých 

konštrukcia musí v dostatočnej miere zaistiť taký spôsob ochrany, pri ktorom sa nebezpečné 

dôsledky porúch obmedzia, alebo vylúčia, prípadne sa vylúčia samotné poruchy. Jednoducho 

povedané, ochranné mechanizmy tohto systému musia zaistiť, že aj v prípade výskytu 

poruchy systém vykonáva svoje funkcie presne podľa vopred definovaného algoritmu. Aby 

boli takéto vlastnosti systému zaistené, riadi sa celý životný cyklus ZZ (od jeho prvotných 

etáp definície systému, návrhu systému, výroby, inštalácie, až po prevádzku a údržbu počas 

života) podľa predpísaných pravidiel. Tieto pravidlá sú definované príslušnými normami.  

Špecifikom ZZ je, že oproti konvenčným riadiacim systémom sú doplnené o 

hodnotenie bezpečnosti. Táto činnosť je súčasťou procesu schválenia bezpečnosti, ktorého 

zmyslom je nezávislým subjektom overiť a potvrdiť, že technická úroveň zariadenia 

odpovedá požadovaným, alebo výrobcom deklarovaným vlastnostiam, a že sú splnené všetky 

podmienky pre uznanie bezpečnosti. Nezávislé posúdenie bezpečnosti sa vykonáva na základe 

písomných dokladov – dokumentácie na preukázanie bezpečnosti. Tá je tvorená 

štruktúrovanými, striktne systematicky spracovanými materiálmi a tvorí sa v priebehu 

všetkých fáz vývoja zariadenia. Dokumentácia preukazuje, ako bolo zariadenie navrhnuté, 

aby odpovedalo stanoveným požiadavkám, prípadne stanovuje niektoré doplňujúce 

podmienky pre bezpečnú prevádzku systému. Výsledok posúdenia je uvedený v Správe 

o hodnotení bezpečnosti (ZHB). 

Výsledkom schvaľovacieho procesu je potom ZZ, ktoré je príslušnými orgánmi 

schválené ako dostatočne bezpečné pre zamýšľané použitie. 

Na železničnej dopravnej ceste je prevádzkované množstvo ZZ rôznych kategórií 

(staničné, traťové, priecestné a vlakové). Návrh, vývoj a výroba týchto zariadení môže 

prebiehať samostatne a nezávisle u rôznych výrobcoch. Rovnako hodnotenie bezpečnosti 

môže byť vykonané rôznymi hodnotiteľmi bezpečnosti. 

Medzi jednotlivými ZZ (prípadne ZZ a inými zariadeniami nesúvisiacimi 

s bezpečnosťou) však v praxi vznikajú rôzne väzby a prepojenia. Tie môžu súvisieť 
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s rozširovaním, nadstavbovými, či novými funkciami jednotlivých zariadení (napríklad 

diaľkové ovládanie staničných zabezpečovacích zariadení.), prípadne súvisia s odovzdávaním 

informácií iným systémom (informácie zo SZZ odovzdávané ETCS L2).  

Prepojením ZZ vznikajú nové riziká, ktoré sa pri ich samostatnej činnosti nemuseli 

uvažovať, neboli relevantné a teda ani pokryté. Prepojenie viacerých zariadení môže vyvolať 

jednak negatívne ovplyvnenie integrity bezpečnosti samotných zariadení (prostredníctvom 

pripojovacieho rozhrania).Ďalej sa nedá jednoducho považovať za samozrejmé, že zariadenia 

pracujúce samostatne ako bezpečné spojením do nového celku pracujú rovnako bezpečne (čo 

môže byť spôsobené tým, že nie sú dodržané predpoklady uvažované pre bezpečnú činnosť 

jednotlivých zariadení). 

Pre lepšiu názornosť uveďme ilustračný príklad. Uvažujeme dve samostatné ZZ, ktoré 

máme prepojiť. Prvé je elektronické zariadenie, ktoré obsahuje výstupné obvody vytvárajúce 

napäťové výstupy, ktoré pri samostatnej činnosti predstavujú povely k nadväzujúcej 

technológií. Napäťové výstupy umožňujú pripojenie neutrálnych relé 1. skupiny bezpečnosti 

funkcie. Prostredníctvom výstupného relé teda toto zariadenie poskytuje bezpečné povely. 

Druhé zariadenie je tiež elektronické a disponuje vstupnou jednotkou slúžiacou k snímaniu 

vstupných indikácií. Aktivácia vstupu sa vykonáva privedením napätia na príslušné svorky. 

Za normálnych okolností vstupná jednotka pri samostatnej činnosti sníma indikácie z reléovej 

technológie. V modelovom príklade vznikne potreba tieto dve zariadenia prepojiť. Napríklad, 

za účelom vytvorenia väzby pre jednoduchý prenos jednobitovej informácie medzi oboma 

koncovými zariadeniami. Prvé zariadenie predstavuje zdroj informácie (produkovanej 

výstupným obvodom) a druhé prijímač informácií (snímanej vstupným obvodom. Dajme 

tomu, keďže napäťové úrovne oboch jednotiek pre vyhodnotenie aktívnej a neaktívnej úrovne 

sú kompatibilné, uvažuje sa priame prepojenie výstupnej a vstupnej jednotky (bez 

kontaktného reťazca tvoreného relé). Takto navrhované prepojenie, hoci môže po funkčnej 

stránke spoľahlivo pracovať, nemusí automaticky vyhovovať z pohľadu bezpečnosti. 

Napríklad konštrukcia výstupnej jednotky v prípade poruchových stavov môže produkovať na 

výstupných svorkách striedavý prúd. Takýto poruchový stav v prípade samostatného 

zariadenia s neutrálnym relé na výstupe neprejaví ako je nebezpečný. Koncepcia bezpečnosti 

výstupnej jednotky využíva vlastností relé 1. skupiny bezpečnosti funkcie, ktoré je možné 

považovať za imúnne proti účinkom striedavého prúdu (v určitom rozsahu hodnôt). Výstup je 

potom pri použití relé zachovaný v bezpečnom stave aj poruchovom stave. Vstupná jednotka 

takúto imunitu nemusí dosahovať a pri priamom napäťovom prepojení striedavé napätie na 

vstupe v konečnom dôsledku môže vyhodnotiť ako aktívnu úroveň vstupu. To predstavuje 

nebezpečnú poruchu. Predpoklady bezpečnej činnosti oboch koncových zariadení je nutné 

preskúmať a bezpečnosť prepojenia overiť. 

Rovnaká úvaha primerane platí nielen pre technické zariadenie, ale aj pre proces 

hodnotenia bezpečnosti. Hoci samostatné zariadenia majú vypracovanú osobitnú ZHB (vo 

všeobecnosti od rôznych hodnotiteľov bezpečnosti), automaticky neplatí, že po prepojení 

zariadení budú „súčtom“ jednotlivých ZHB pokryté všetky riziká a nie je potrebné sa 

hodnotením bezpečnosti zaoberať.  

Z uvedeného vyplýva, že správne musí byť každé prepojenie ZZ zdokumentované 

a má podliehať posúdeniu bezpečnosti. V praxi je tento proces niekedy označovaný pojmom 

integrácia zabezpečovacích zariadení. Zložitosť takéhoto posúdenia závisí, okrem iného, na 

zložitosti a komplexnosti integrovaných zariadení, akým spôsobom sú obe zariadenia od seba 

oddelené (logicky i fyzicky), teda ako je definované rozhranie medzi systémami. Od toho sa 

následne odvíja to, či je možné definovať jasné a úplné podmienky pre zachovanie 

bezpečnosti, ak má byť k danému rozhraniu pripojené iné zariadenie. Čím je rozhranie 
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jednoduchšie, tým ľahšie sa dajú definovať podmienky bezpečnosti a preukázanie ich 

splnenia. 

Prípady z praxe však ukazujú, že hranica medzi spájanými zariadeniami nemusí byť 

vo všetkých prípadoch triviálna a ostrá a integrované zariadenia sa môžu nejakým spôsobom 

vzájomne "prelínať". V týchto prípadoch je nutné preskúmať preukazy bezpečnosti 

integrovaných zariadení a pri znalosti princípov bezpečnosti daných ZZ posúdiť, do akej 

hĺbky je nutné sa integráciou oboch zariadení zaoberať, aby bolo preukázané, že podmienky 

a predpoklady pre bezpečnú činnosť zariadení zostávajú v platnosti aj po ich integrácii. 

Takéto posúdenie je ťažko predstaviteľné bez spolupráce oboch (prípadne podľa počtu 

integrovaných zariadení aj viacerých) zainteresovaných strán, jednak výrobcov (resp. 

dodávateľov) zariadení a tiež hodnotiteľov bezpečnosti týchto zariadení. Tento proces však 

nie je jednoznačne definovaný. 

Integrácia z pohľadu noriem 

Oblasť železničnej dopravy má vypracované bezpečnostné štandardy, ktoré 

zohľadňujú špecifiká tejto oblasti. Základné štandardy súvisiace s zabezpečovacími 

systémami sú ČSN EN 50126-1 ed. 2 [1] ČSN EN 50126-2 [2] (ďalej obe časti ako „50 126“) 

a ČSN EN 50129 ed. 2. (ďalej ako „50 129“). 

50 126  

Norma sa zaoberá dráhovými aplikáciami a ich parametrami vrátane bezpečnosti. Ako 

jej samotný názov napovedá, zaoberá sa stanovením a preukázaním bezporuchovosti, 

pohotovosti, udržiavateľnosti a bezpečnosti (RAMS). Skladá sa z dvoch častí. Časť 1 sa 

venuje generickému procesu RAMS pre zaistenie procesu riadenia bezpečnosti. Časť 2 

poskytuje systémový prístup k bezpečnosti, obsahuje návody a metódy pre použitie v procese 

riadenia bezpečnosti. Norma je použiteľná v širšej oblasti dráhových aplikácií ako sú 

železničné zabezpečovacie zaradenia, koľajové vozidlá a pevné trakčné zariadenia. Koncepcia 

normy sleduje myšlienku, že bezpečnosť a zamedzenie straty hodnoty služby sa dosahuje 

najúčinnejšie, pokiaľ sú faktory RAMS priebežne kontrolované počas projektu od jeho vzniku 

až po jeho prevádzku. Táto európska norma definuje proces riadenia, založený na životnom 

cykle systému a úlohách v jeho etapách, ktorý umožní kontrolu faktorov RAMS špecifických 

pre dráhové zariadenia. Systematické procesy životného cyklu sú prispôsobiteľné špecifickým 

požiadavkám pre zvažovaný systém, je použitá postupnosť "systém, subsystém, komponent" 

pre členenie systému na jeho súčasti. Presné hranice každého prvku (systém, subsystém, 

komponentov), ako fyzické, tak aj funkčné potom závisia od návrhu daného systému.  

V životnom cykle dráhového systému je definovaná etapa integrácie (etapa č. 8). 

Táto etapa sa zaoberá zostavením a inštaláciou integrovaného systému a celkovej kombinácii 

subsystémov a komponentov vyžadovaných na vytvorenie kompletného systému. V tejto 

etape je cieľom preukázať, že integrovaný systém, subsystémy a komponenty spolupracujú 

tak, ako je pre rozhrania definované, že naplnená funkcionalita systému a že všetky 

zostavované časti plnia svoje požiadavky na RAMS (teda aj požiadavky na bezpečnosť). 

Počas integrácie subsystémov a komponentov musí byť preukázané splnenie všetkých 

podmienok použitia so vzťahom k bezpečnosti pre ne definovaných. Požiadavky tejto etapy 

životného cyklu sa musia vzťahovať jednak na integráciu komponentov a subsystémov 

vzájomne, tak na začlenenie systému do nadradeného systému. 

Treba podotknúť, že etapa integrácie nadväzuje na predchádzajúce etapy životného 

cyklu systému, v ktorých majú byť požiadavky na integráciu stanovené. Jedná sa o etapy, 

ktoré spadajú do časti životného cyklu označovanej ako „vývoj“ (etapa 1 až 7), teda etáp, pred 
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výrobou komponentov systému. Integrácia je etapa súvisiaca so zostavením, inštaláciou, 

predaním, prevádzkou a údržbou celého systému. Z pohľadu integrácie je dôležitá najmä 

etapa, ktorá stanovuje architektúru a rozdelenie požiadaviek na systém (etapa 5). Práve táto 

etapa sa venuje návrhu subsystémov a komponentov, ktoré spolupracujú ako systém. Tu sa 

špecifikujú rozhrania pre všetky subsystémy, identifikuje a vyhodnocuje sa význam interakcií 

medzi nimi. V tejto etape má byť venovaná osobitná pozornosť špecifikácii rozhraní, pri 

ktorých môže byť ohrozená bezpečná a spoľahlivá interakcia subsystémov. Musia byť 

identifikované obmedzenia ohľadom voľby technológie. Všetky predpoklady súvisiace s 

bezpečnosťou urobené počas vývoja architektúry systému musia byť špecifikované a 

dokumentované. V nasledujúcich etapách tiež vznikajú ďalšie požiadavky, ktoré môžu 

ovplyvňovať proces integrácie. Najmä z návrhu a implementácie (etapa 6) subsystémov 

a komponent môžu byť odvodené ďalšie podmienky použitia a obmedzenia so vzťahom 

k bezpečnosti pre následné etapy. V tejto etape sa má definovať proces integrácie, ktorý pre 

subsystémy zaistí zhodu s požiadavkami bezpečnosti.     

50 129 

Stanovuje požiadavky na hardvér vzťahujúci s k bezpečnosti a na celkový systém. 

Zaoberá sa písomnými dokladmi o bezpečnosti pre daný systém/subsystém/zariadenie, ktoré 

majú byť predložené s účelom podať dôkaz, že aplikácia vyhovuje špecifikácii požiadaviek na 

bezpečnosť (dôkaz bezpečnosti). Uvádza podrobné údaje o odvodzovaní, určovaní a realizácii 

požiadaviek na bezpečnosť a integritu bezpečnosti a o použití úrovní integrity bezpečnosti v 

systémoch. Z pohľadu integrácie viacerých systémov norma nestanovuje zvláštne požiadavky. 

V problematike integrácie sa odkazuje na etapu životného cyklu definovanú v 50126.  

 

Možný postup preukázania bezpečnej integrácie ZZ  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že proces integrácie je dôležitá etapa životného cyklu 

systému súvisiaceho s bezpečnosťou. Na ZZ a ich vzájomného prepojenie možno nahliadať 

ako na subsystémy, ktoré po prepojení tvoria  väčší celok. Principiálne teda činnosti a ciele 

integrácie pri prepojovaní subsystémov dráhového systému norma definuje.  

Komplikácia pri praktickom použití nastáva v tom zmysle, že zvyčajne nie je 

spracovaná dokumentácia nadradeného systému, z ktorej by podmienky integrácie vyplývali. 

Je to dané tým, že zväčša sú integrované ZZ vyvíjané a mnohokrát aj prevádzkované ako 

autonómne zariadenia a potreba ich prepojovania vzniká v priebehu prevádzky. Ďalšou 

skutočnosťou je, že normy definujú, čo treba preukázať, no spôsob preukázania je 

jednoznačne stanovený a v praxi sa stáva nejednoduchou úlohou.  

Principiálne však možno na proces posúdenia bezpečnosti integrácie nazerať ako na 

proces známy z preukazovania a posudzovania bezpečnosti samostatných ZZ, pri ktorom sa 

postupuje po krokoch, ktoré možno zjednodušene sumarizovať nasledovne: 

a) definícia rizika  

b) stanovenie opatrení a obrán sa voči rizikám 

c) naplnenie obrán a obhajoba ich dostatočnosti  

Núka sa myšlienka uvedený spôsob posudzovania primeraným spôsobom aplikovať aj 

na proces integrácie. Výsledok v závere, rovnako ako pri “bežnom“ posudzovaní bezpečnosti, 

vedie na presvedčenie, že riziká vyplývajúce z integrácie ZZ sú pokryté. Uvedený postup 

musí byť patrične dokumentovaný a doložený. Dokumentácia integrácie by v konečnom 

dôsledku mala byť súčasťou dokumentácie bezpečnosti oboch zariadení. Dokumentácia 
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integrácie svojím spôsobom rozširuje, či doplňuje dokumentáciu jednotlivých zariadení v tom 

zmysle, že povoľuje ich prepojenie a uvádza na základe akých podmienok je prepojenie 

povolené. 

Analogicky, ako klasický schvaľovací proces pozostáva z radu čiastkových krokov, 

možno rozdeliť proces integrácie do menších činností. Istá časť týchto aktivít súvisiacich 

s integráciou sa pritom vykonáva „lokálne“ na strane každého koncového zariadenia a je 

dobré tieto aktivity rozlišovať. Predíde sa tým prípadným dohadom, akými aktivitami sa má 

integrácia zaoberať a ktoré pod integráciu nespadajú. Nasledujúce odstavce naznačujú, aké 

činnosti by podľa nášho názoru mali byť náplňou integrácie. 

Dokumentácia integrácie 

Rovnako, ako nie definovaný samotný proces preukázania bezpečnosti integrácie, nie 

je predpísaná dokumentácia, ktorá má tento proces dokladať. Tak, ako bežné posúdenie 

bezpečnosti je možné len na základe štruktúrovanej a systematicky spracovanej 

dokumentácie, tak analogicky aj integrácia musí byť dokumentovaná obdobným spôsobom. 

Dokumentácia integrácie má správne vznikať systematicky počas vývoja samotného 

zariadenia, prípadne počas vývoja funkcionality, ktorá s integráciou súvisí. V súlade 

s myšlienkou riadenia životného cyklu dráhových zariadení (viď norma [1] ), proces 

integrácie by mal byť systematicky plánovaný, riadený a podrobne popísaný, aby sa v čo 

najväčšej miere eliminovalo nepokrytie rizík plynúcich z integrácie. 

Možných spôsobov, ako koncipovať dokumentáciu preukazujúcu bezpečnosť 

integrácie je určite mnoho. Jedna zo spôsobov môže byť založený na vypracovaní 

zastrešujúceho dokumentu, akejsi Integračnej správy, ktorej obsahom sú hlavné body procesu 

integrácie. Integračná správa potom tvorí prostriedok, pomocou ktorého sa čiastkové procesy 

integrácie systematicky koordinujú dohromady a ktorý sa v jednotlivých bodoch či témach 

odkazuje na iné dokumenty.  

Integračná správa pri jemnejšom delení by mala obsahovať nasledujúce body 

so stručným naznačením ich obsahu: 

1) Identifikácia a vymedzenie predmetu integrácie 

Jedná sa o akýsi úvod, zoznámenie s problematikou, vymedzenie predmetných 

zariadení a skutočností relevantných pre posúdenie integrácie. Teda popis koncových 

zariadení, koncepcia a kontext ich vzájomnej spolupráce, (informácie, ktoré sú v mnohých 

prípadoch považujú za všetkým známe, ale často nikde nie sú uvedené). 

2) Stanovenie bezpečnostných cieľov 

Predmetom tejto časti je identifikácia rizík a hazardov vyplývajúcich z integrácie 

koncových zariadení. Pre identifikované rizika sa následne stanoví spôsob ich eliminácie, teda 

opatrenia, ktorými sa riziká pokryjú tak, aby celok po prepojení pracoval bezpečne. 

3) Plán integrácie  

Plán zachytáva celý priebeh integrácie, definuje kto, kedy a čo má robiť a akým 

spôsobom bude vykonané naplnenie bezpečnostných cieľov. Konkrétnejšie: 

 postupné kroky/etapy integrácie (ich vzťah k etapám prevádzkového overenia 

jednotlivých zariadení), 

 role a zodpovednosti jednotlivých subjektov (riešiteľ/schvaľovateľ jednej/druhej strany), 

 analýzy, rozbory, integračné testy vrátane postupu ich vykonávania, prípadne ďalšie 

kroky. 
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4) Naplnenie plánu integrácie 

Dokumentuje a dokladá výsledky jednotlivých krokov/etáp a úloh stanovených 

plánom, výsledky analýz, integračných testov atď. 

5) Prevádzkové overenie integrácie a jeho vyhodnotenie  

Definuje spôsob prevádzkového overenia oboch prepojených zariadení ako celku. 

Hoci jednotlivé ZZ môžu mať vlastné prevádzkového overenie, integrácia sa zaoberá celým 

reťazcom (systémom) zariadení, , ktorého overenie v prevádzke sa nedá navrhnúť ani 

vyhodnotiť samostatne pre jednotlivé zariadenia. 

Aplikačné podmienky  

Všeobecne je problematické nájsť systematický prístup, ktorý by zabezpečil úplnosť 

zoznamu rizík vyplývajúcich z integrácie. Preto je dôležité vychádzať z poznatkov, ktoré 

vyplynuli z predchádzajúcich fáz vývoja a / alebo hodnotenia bezpečnosti jednotlivých 

zariadení. Tieto predpoklady je možné dokumentovať formou Aplikačných podmienok (AP)..  

AP predstavujú množinu predpokladov a podmienok, ktoré boli uvažované pri návrhu 

a následne obhajobe a schválení bezpečnosti, vrátane predpokladov týkajúcich sa okolia 

v ktorom KZ operuje. Množina AP by mala byť úplná a zahrnovať technické aj netechnické 

podmienky bezpečnej prevádzky (napr. organizačné opatrenia). Idea definície podmienok 

tkvie v tom, že ak sú všetky aplikačné podmienky KZ splnené (resp. nie sú narušené 

uvažované predpoklady), tak potom možno povedať, že je bezpečná činnosť KZ garantovaná. 

V tom prípade akékoľvek pripájané zariadenia predstavujú okolie predmetného KZ a tie 

musia definované aplikačné podmienky naplňovať (v prípade ZZ nezávisle na koncepcii 

bezpečnosti integrovaného náprotivku). Zoznam aplikačných podmienok musí byť súčasťou 

SC daného zariadenia a musí byť spolu s zariadením schvaľovaný. 

AP sú definované z pohľadu jednotlivého zariadenia, teda pri integrácii viacerých 

zariadení definuje každé zariadenie svoje AP. Správnosť a úplnosť AP musí byť nezávisle 

potvrdená hodnotiteľom daného zariadenia a prestavujú súčasť jeho dôkazu bezpečnosti a 

teda sú spolu so zariadením tiež schvaľované. 

Podľa toto, na akú oblasť sú AP zamerané, možno ich rozdeliť do menších 

podmnožín. 

Aplikačné podmienky technickej bezpečnosti 

Jedná sa o aplikačné podmienky vyplývajúce z princípov technickej bezpečnosti 

zariadenia. Obsahujú  podmienky, ktoré je nutné dodržať z titulu predchádzania poruchám
1
, 

podmienky za ktorých sú uvažované poruchy detegované a je zaistená negácia ich dôsledkov 

pri výskyte. V prípade integrácie sú predmetom záujmu najmä podmienky, ktoré sú kladené 

na pripojovacom rozhraní
2
.  

 

                                                 

1
 Myslia sa podmienky, ktoré vznikli vo fáze návrhu systému, môžu byť technického tak charakteru 

(napr. dodržanie opatrení EMC – použitie vhodného typu kabelizácie), tak netechnického charakteru 

(napr. predpisujú povinnosti obsluhy a údržby resp. návody na projektovanie). 

2
 Napríklad v prípade ilustračného príkladu z kap. Spájanie/prepojovanie ZZ a riziká s tým spojené je 

jedna z aplikačných podmienok je, že zariadenie pripojené na výstupnú jednotku musí byť imúnne 

voči striedavému prúdu a nesmie takýto priebeh vyhodnotiť ako aktívnu informáciu. 
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Aplikačné podmienky funkčnej bezpečnosti 

Tvoria špecifickú podmnožinu AP, ktoré nesúvisia s technickou bezpečnosťou, ale 

pokrývajú riziká z titulu zamýšľanej funkcie. Mali by definovať, aké (funkčné) informácie sú 

medzi zariadeniami vymieňané, ktoré z nich majú/nemajú bezpečnostnú relevanciu. Ďalej aké 

sú prípustné a hraničné hodnoty jednotlivých veličín a ich časová platnosť. Tiež, aké sú ich 

bezpečné stavy v prípade hodnôt mimo predpísaných tolerancií. V prípade rozhraní s dátovou 

komunikáciou, aké sú bezpečné hodnoty v prípade prerušenia spojenia. Pri zložitých dátových 

rozhraniach je dôležité venovať pozornosť nesprávnej interpretácii významu prenášaných 

aplikačných dát. Význam informácií môže ovplyvňovať rad faktorov, ktoré je nutné vzájomne 

uvažovať na oboch stranách koncových zariadení. Snaha je predísť situáciám, pri ktorých 

opomenutie niektorého faktoru uvažovaného pri vzniku informácie v odosielacom zariadení, 

spôsobí v prijímacom koncovom zariadení priradenie inej, neodpovedajúcej informácie. 

Uvedený faktor môže byť napr. to, či samotná sekvenčnosť prenosu informácií neobsahuje 

určitý informačný obsah a má byť na prijímacej strane pri interpretácii uvažovaná, či 

prerušenie (hoci krátke) nemôže ovplyvniť význam informácií pri jej vyhodnocovaní 

a podobne. 

Ako by sa mohli prakticky využiť aplikačné podmienky v procese integrácie ilustruje 

ďalej uvedený príklad, v ktorom figurujú dve koncové zariadenia KZ1 a KZ2 ktoré majú byť 

prepojené. Príklad zároveň ilustruje role a zodpovednosti subjektov zúčastnených v procese 

integrácie (viď Plán integrácie). Postup je popísaný z pohľadu KZ1. Paralelne k tomu musí 

byť vykonaný analogický postup v opačnom smere z pohľadu KZ2. Postup je nasledovný: 

1. Dodávateľ KZ1 vytvorí úplný zoznam exportovaných podmienok voči KZ2. 

2. Schvaľovateľ KZ1 potvrdí, že tento zoznam je v súlade so závermi hodnotenia 

bezpečnosti KZ1 a overí jeho úplnosť. 

3. Dodávateľ KZ2 preukáže, že spĺňa všetky jednotlivé podmienky tohto zoznamu. 

4. Schvaľovateľ KZ2 potvrdí, že dôkazy podané v bode 3 sú korektné a že sú v súlade s 

výsledkami hodnotenia bezpečnosti KZ2. 

5. Výsledky všetkých štyroch predchádzajúcich bodov budú vložené do technickej 

správy. 

Ku množine AP definovaných na strane samotných KZ existuje množina spoločných 

AP, ktoré musia splňovať obe zariadenia zároveň tak. Ako príklad možno uviesť podmienku, 

aby obe KZ naplnili rovnakú verziu špecifikácii rozhrania. 

Rozhranie medzi zariadeniami 

Prepojenie dvoch ZZ je nutne realizované pomocou rozhrania. Rozhranie zasahuje do 

oboch KZ a práve rizikami súvisiacimi s rozhraním sa integračné aktivity typicky majú 

zaoberať. Z ideového hľadiska považujeme za vhodné, aby špecifikácie rozhrania boli 

vyčlenené do samostatného balíčka. Predovšetkým ak je rozhranie realizované elektronickou 

komunikáciou s prenosom dát. Samostatný balík špecifikácií môže zahrňovať definíciu 

prenosového protokolu a jeho ochranných prvkov, definíciu prenášaných aplikačných dát 

(FFFIS) a podobne. Požiadavky na prenosový protokol nie sú totiž závislé od konkrétneho 

koncového zariadenia a rovnako nezávisle od koncových zariadení môže byť vykonaná  

obhajoba a hodnotenie prenosového protokolu.   

Aby sa prenos prostredníctvom špecifikovaného protokolu mohol považovať za 

bezpečný, musia  sa požiadavky špecifikované prenosovým protokolom implementovať do 

jednotlivých koncových zariadení bezpečne (myslené v zmysle 50129). Implementácia 

rozhrania sa už vždy týka jedného KZ a na strane tohto KZ sa aj posudzuje. Obhajoba 

implementácie je úloha, ktorú možno vykonať „lokálne“ subjektmi znalými interných 
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princípov bezpečnosti daného KZ. Súvislosť s integráciou potom predstavujú špecifikácie 

tohto protokolu, voči ktorým sa implementácia posudzuje a nie samotná implementácia. 

Z hľadiska implementácie rozhrania nie zásadný rozdiel medzi prípadom, kedy KZ 

predstavuje nové zariadenie a prípadom, kedy sa upravuje existujúce ZZ (do ktorého sa nové 

funkcie a funkcionality doplňujú). Upravené zariadenie predstavuje novú verziu KZ, ktorej 

hodnotenie bezpečnosti je potrebné "lokálne" vykonať nanovo štandardným postupom, a to 

vrátane nových funkcií. Až následne prebehnú integračné aktivity, obdobným spôsobom pre 

obe zariadenia. 

Hoci prenosový protokol môže byť špecifikovaný obecne, obsahuje adresnú časť pre 

konfiguráciu jednotlivých koncových zariadení. Posúdenie správnosti adresnej konfigurácie 

a správne prenesenie informácií však treba overiť za spolupráce oboch koncových zariadení. 

 

Témy pre ďalšie podrobnejšie rozpracovanie problematiky: 

Definícia integrácie – V praxi bola snaha integráciu pomerne presne definovať. 

Exaktne definovať, čo to integrácia je, sa nepodarilo vytvoriť. Výsledkom bolo viacero verzií  

definície. Avšak hoci vznikli rozdielne definície, môžu byť nápomocné pre lepšie pochopenie 

obsahu integrácie a čomu sa má venovať (na tieto otázky v praxi pri komunikácii 

s zákazníkmi narážame)   

Aplikačné podmienky – V praxi sa objavila ideová otázka, kam v reťazci integračných 

aktivít (viď kap. Možný postup pri integrácii) zaradiť Aplikačné podmienky jednotlivých KZ. 

Ideovo je možné pomocou definície podmienok identifikovať jednotlivé konkrétne riziká (bod 

a)), alebo ich naplnenie môže predstavovať preukaz pokrytia rizika (bod b)) definovaného 

všeobecne, napr. „narušenie bezpečnosti KZ pripojením druhého (sub) systému". Táto otázka 

a oba postupy sa dajú rozobrať a diskutovať podrobnejšie. 

Schvaľovanie viacerými schvaľovateľmi – v praktickom posudzovaní je v prípade 

rôznych schvaľovateľov nutné definovať, akým spôsobom realizovať (a dokumentovať) 

integráciu, kedy v prípade viacerých KZ sú posudzované i viacerými schvaľovateľmi. 

Napríklad keď sa k jednému KZ pripája množina KZ od viacerých výrobcov (a 

posudzovateľov). Otázka k diskusii je, či pre každého výrobcu má existovať samostatný balík 

integračnej dokumentácie, alebo má jestvovať spoločná dokumentácia, akým spôsobom 

realizovať posúdenie spoločných častí a podobne. Takýto prípad sme v praxi ešte neriešili 

a vyžaduje širšiu diskusiu.  

 

Literatúra: 

[1]  ČSN EN 50126-1 ed. 2 Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) – Část 1: Generický proces RAMS  

[2]  ČSN EN 50126-2 Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) – Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti 

[3]  ČSN EN 50129 ed. 2Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování 

dat – Elektronické zabezpečovací systémy 
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Analýza obsahu normy ČSN EN 50129 ed. 2 (2019) 
 

Petr Hloušek 
Výzkumný ústav železniční, a.s. 

 

1 Detailní analýza obsahu normy ČSN EN 50129 ed. 2 (2019) a její 

porovnání s normou ČSN EN 50129 (2003) – zadání úkolu 

Zpracovat analýzu, jíž výsledkem bude porovnání normy ed. 2 s normou původní, 

zaměřené na rozdíly obou verzí normy. Podle potřeby budou následně upravené postupy 

OZAB aplikované v procesu hodnocení bezpečnosti zabezpečovacích zařízení. Výstup práce 

bude používán interně pro potřeby OZAB a bude použit také při komunikaci s našimi 

zákazníky. 

2 Výsledky analýzy 

2.1 Obecně 

V dalším textu této analýzy bude norma ČSN EN 50129 (2003) označovaná zkráceně 

jako stará norma a norma ČSN EN 50129 ed. 2 (2019) jako nová norma. 

Analýzu poněkud komplikovala aktuální situace, kdy ještě neexistuje oficiální překlad 

nové normy do češtiny. Oficiálně je norma zatím vydaná jako převzatá z anglického 

originálu. 

Obecně lze konstatovat, že rozdíly mezi starou a novou normou spočívají jednak 

ve změněné struktuře (uspořádání) dokumentu a jednak ve změnách náplně. 

2.2 Změny struktury normy 

Základní porovnání uspořádání staré a nové normy ukazuje tabulka 1. Z ní na první 

pohled vyplývá, že v nové normě přibyly kapitoly 6 až 8 a přílohy F, G a ZZ. Nicméně po 

obsahové stránce to takto jednoduché není, náplň některých odpovídajících kapitol se liší, 

některé části ze stávajících kapitol ve staré normě byly přesunuté do nových kapitol v nové 

normě. Detailní popis změn obsahové náplně je popsán v následující kapitole. 

Tab. 1 - Porovnání struktury norem ČSN EN 50129 a ČSN EN 50129 ed. 2 

ČSN EN 50129 ČSN EN 50129 ed. 2 

Obsah Obsah 

 Evropská předmluva 

Úvod Úvod 

1 Rozsah platnosti 1 Rozsah platnosti 

2 Normativní odkazy 2 Citované dokumenty 

3 Definice a zkratky 3 Termíny a definice 

4 Celkové uspořádání této normy 4 Celkový rámec tohoto dokumentu 

5 Podmínky pro uznání a schválení 

bezpečnosti 

5 Požadavky na vývoj elektronických 

systémů souvisejících s bezpečností 

 6 Požadavky na prvky s různými 

životními cykly 

 7 Důkaz bezpečnosti: struktura a obsah 

 8 Přijetí bezpečnosti systému a 

následující etapy 

Příloha A (normativní) Úrovně integrity Příloha A (normativní) Úrovně integrity 



1. ČESKO – SLOVENSKÁ  ŽELEZNIČNÁ  KONFERENCIA 

BRATISLAVA,  3.  – 4. 11. 2022 

85 

bezpečnosti bezpečnosti (SIL) 

Příloha B (normativní) Podrobné technické 

požadavky 

Příloha B (normativní)  Management 

poruchových stavů pro funkce související 

s bezpečností 

Příloha C (normativní) Určení druhů poruch u 

součástek hardwaru 

Příloha C (normativní)  Identifikace 

způsobů poruch hardwarových komponent 

Příloha D (informativní) Doplňující 

technické informace 

Příloha D (informativní)  Příklad 

rozdělení THR / TFFR / FR a přidělení SIL 

Příloha E (informativní) Techniky a 

opatření pro elektronické zabezpečovací systémy 

pro zabránění systematickým poruchovým stavům 

a pro řízení náhodných a systematických 

poruchových stavů 

Příloha E (normativní)  Techniky a opatření pro 

zabránění systematickým poruchovým stavům 

a řízení náhodných a systematických 

poruchových stavů 

 Příloha F (informativní)  Pokyny k 

uživatelsky programovatelným integrovaným 

obvodům 

 Příloha G (informativní)  Změny v tomto 

dokumentu vzhledem k EN 50129:2003 

 Příloha ZZ (informativní)  Vztah mezi 

touto evropskou normou a základními 

požadavky směrnice EU 2008/57/ES 

[2008 OJ L191] s cílem jejich pokrytí 

Bibliografie Bibliografie 

 

2.3 Změny v obsahové náplni normy 

V následujícím textu jsou popsané změny v jednotlivých částech obou norem. Jedním 

z obecných důvodů změn bylo rovněž zohlednění vydání nových verzí souvisejících norem 

EN 50126-1:2017 a EN 50126-2:2017 a harmonizace s nimi. 

Pozn. 1: Citované pasáže z norem jsou v následujícím textu odlišené kurzívou, 

případně uvozovkami. 

Pozn. 2: Popis výsledků analýzy zahrnuje pouze podstatné změny významu nikoli 

stylistické změny nebo přefrázování textu bez změny významu. 

2.3.1 Úvod a kapitola 1 – Rozsah platnosti 

Význam textu v těchto dvou částech nové normy se obsahově nijak výrazně nezměnil, 

pouze byly některé části nově formulované. 

2.3.2 Kapitola 2 

U této kapitoly se drobně změnil název z původního „Normativní odkazy“ na nově 

„Citované dokumenty”. Zaměření náplně kapitoly nicméně zůstalo stejné, samozřejmě však 

došlo k aktualizaci odkazů na aktuální verze dokumentů. 

2.3.3 Kapitola 3 - Termíny a definice 

Informačně podstatná náplň norem začíná touto kapitolou. Obecně lze říci, že došlo 

k pochopitelné aktualizaci výčtu termínů, kdy byly odstraněné relativně obecné termíny 

přítomné ve staré normě, jako např.: „hodnocení“, „oprávnění“, „pohotovost“, vysvětlení 

anglických sloves: „can“, „may“, „shall“, „should“, což lze hodnotit jako přijatelné. 

Nových důležitých termínů mnoho nepřibylo, asi nejvýznamnější z nich je termín: „základní 

integrita“, kterému bude věnována pozornost dále v tomto dokumentu. 
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3.1.2 základní integrita (basic integrity) 

atribut integrity pro funkci související s bezpečností s hodnotou TFFR vyšší než (méně 

náročná) 10-5 [h-1] nebo pro funkci nesouvisející s bezpečností 

POZNÁMKA 1 k heslu V tomto dokumentu se požadavky na základní integritu 

týkají pouze funkcí souvisejících s bezpečností. Pokud byly na základě procesu popsaném v 

EN 50126-2:2017 dány funkci, která nesouvisí s bezpečností, požadavky na základní 

integritu, pak pro ni nejsou v tomto dokumentu definovány žádné další požadavky. 

K obecným změnám patří, že u většiny termínů je detailnější popis jejich významu a 

přibyly odkazy na související normu EN 50126-1:2017 a mezinárodní elektrotechnický 

slovník IEC 60050-821:2017. 

Nelze ovšem s jistotou zhodnotit kvalitu českého překladu anglických termínů, neboť 

k dispozici byl pouze předběžný návrh českého znění. 

3.2 Zkratky 

Tato část byla v nové normě výrazně změněná, byla odstraněná řada zkratek 

označujících mezinárodní organizace (např.: „CENELEC“, „IEC“, „IRSE“, „ISO“) nebo 

obecné elektrotechnické zkratky (např.: „AC“, „DC“, „FET“). Naopak přidané byly některé 

zkratky specifické pro popisovanou problematiku, nejpodstatnější z nich jsou: 

COTS komerčně dostupný Commercial Off-The-Shelf 

DT doba nepoužitelného stavu, 

TD + TN + TR 

Down Time, TD + TN + TR 

FFR funkční intenzita poruch Functional Failure Rate 

HAZOP studie nebezpečí a provozuschopnosti HAZard and OPerability study 

GASC důkaz bezpečnosti generické aplikace Generic Application Safety Case 

GPSC důkaz bezpečnosti generického 

produktu 

Generic Product Safety Case 

ISA nezávislý posuzovatel bezpečnosti Independent Safety Assessor 

MTBF střední doba provozu mezi poruchami Mean Time Between Failures 

SASC důkaz bezpečnosti specifické aplikace Specific Application Safety Case 

SRAC podmínka použití související 

s bezpečností 

Safety-Related Application 

Condition 

TFFR přípustná intenzita (nebezpečných) 

funkčních poruch 

Tolerable Functional (unsafe) 

Failure Rate 

TD doba detekce, interval mezi poruchou a 

detekcí poruchového stavu 

Detection time, interval between 

failure and fault detection 

TN doba negace, interval mezi detekcí 

poruchového stavu a negací 

poruchového stavu 

Negation time, interval between 

fault detection and fault negation 

TR doba opravy, interval mezi negací 

poruchového stavu a opravou 

poruchového stavu 

Repair time, interval between fault 

negation and fault repair 

UPIC uživatelsky programovatelný 

integrovaný obvod 

User Programmable Integrated 

Circuit 
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2.3.4 Kapitola 4 - Celkový rámec tohoto dokumentu 

V rámci této kapitoly došlo pochopitelně pouze k její aktualizaci s ohledem na 

změněnou strukturu nové normy, viz výše kap. 2.2. 

2.3.5 Kapitola 5 

U této kapitoly se změnil název z původního „Podmínky pro uznání a schválení 

bezpečnosti“ na nově „Požadavky na vývoj elektronických systémů souvisejících 

s bezpečností”, což odráží částečnou změnu v náplni této kapitoly.  

Následující tabulka porovnává zaměření této kapitoly v obou normách. Je z ní zřejmé, 

že v nové normě chybí část věnující se problematice uznání a schválení bezpečnosti. 

ČSN EN 50129 ČSN EN 50129 ed. 2 

Kapitola 5 vyžaduje systematický, 

dokumentovaný přístup k 

– dokladům o řízení jakosti, 

– dokladům o řízení bezpečnosti, 

– dokladům o funkční a technické 

bezpečnosti, 

– uznání a schválení bezpečnosti. 

Kapitola 5 popisuje požadavky na 

systematický, dokumentovaný přístup k: 

– managementu kvality, 

– managementu bezpečnosti,  

– funkční a technické bezpečnosti.  

Následující tabulka porovnává strukturu této kapitoly v obou normách. Celkově lze 

říci, že náplň kapitoly ve staré normě byla rozprostřena do kapitol 5, 7 a 8 v nové normě, 

podrobnosti dále. 

 

ČSN EN 50129 ČSN EN 50129 ed. 2 

5.1 Důkaz bezpečnosti  5.1 Úvod 

5.2 Doklady o řízení jakosti  5.2 Proces řízení kvality 

5.3 Doklady o řízení bezpečnosti  5.3 Proces řízení bezpečnosti  

5.4 Doklady o funkční a technické 

bezpečnosti 

 

5.5 Uznání a schválení bezpečnosti   

5.1 Úvod 

Tato krátká kapitola je shodná s úvodní částí kapitoly 5.1 Důkaz bezpečnosti ve staré 

normě. 

5.2 Proces řízení kvality 

Význam textu v těchto dvou částech nové normy se obsahově nijak výrazně nezměnil, 

pouze byly provedené drobné změny formulace. 

5.3 Proces řízení bezpečnosti 

Následující tabulka porovnává strukturu této kapitoly v obou normách. 



1. ČESKO – SLOVENSKÁ  ŽELEZNIČNÁ  KONFERENCIA 

BRATISLAVA,  3.  – 4. 11. 2022 

88 

ČSN EN 50129 ČSN EN 50129 ed. 2 

5.3.1 Úvod 5.3.1 Úvod 

 5.3.2 Návod pro strukturování dokumentace 

5.3.2 Bezpečnostní životní cyklus 5.3.3 Životní cyklus bezpečnosti 

5.3.3 Organizace bezpečnosti 5.3.4 Organizace bezpečnosti 

5.3.4 Plán bezpečnosti 5.3.5 Plán bezpečnosti 

5.3.5 Záznamy o nebezpečí (bezpečnostní 

záznamník) 

5.3.6 Záznam nebezpečí 

5.3.6 Specifikace požadavků na bezpečnost 5.3.7 Specifikace požadavků na bezpečnost 

5.3.7 Návrh systému/subsystému/zařízení 5.3.8 Návrh systému pro bezpečnost 

5.3.8 Přezkoumání bezpečnosti 5.3.9 Bezpečný provoz a plán údržby 

5.3.9 Ověřování a validace bezpečnosti 5.3.10 Verifikace bezpečnosti 

5.3.10 Zdůvodnění bezpečnosti 5.3.11 Validace bezpečnosti 

5.3.11 Předání systému/subsystému/zařízení 5.3.12 Provozní ověření bezpečnosti 

5.3.12 Provoz a údržba 5.3.13 Řízení aplikačních podmínek 

souvisejících s bezpečností 

5.3.13 Vyřazení z provozu a likvidace 5.3.14 Zdůvodnění bezpečnosti 

 5.3.15 Nezávislé posuzování bezpečnosti 

5.3.1 Úvod 

Význam textu v těchto dvou částech nové normy se obsahově nijak výrazně nezměnil, 

až na použití pojmu „základní integrita“ a pojmu „IT zabezpečení“ (podrobněji rozebraný 

v kapitole 6). 

5.3.2 Návod pro strukturování dokumentace 

Doplněná krátká kapitola v nové normě, konkrétněji specifikuje jak strukturovat 

dokumentaci navrhovaného systému. 

5.3.3 Životní cyklus bezpečnosti 

Odpovídá kapitole 5.3.2 ve staré normě. V této části došlo pouze k přefrázování textu 

bez významových změn. 

5.3.4 Organizace bezpečnosti 

Odpovídá kapitole 5.3.3 ve staré normě. Nově je rozdělená na dvě podkapitoly: 

„5.3.4.1 Obecné požadavky“ a „5.3.4.2 Nezávislost rolí“.  

V nové normě je nový text komentující požadavky vyplývající z obrázku 5 – 

Nezávislost rolí pro různé úrovně SIL. 

5.3.5 Plán bezpečnosti 

Odpovídá kapitole 5.3.4 ve staré normě. Význam textu v těchto dvou částech nové 

normy se obsahově nezměnil, pouze byly provedené některé změny formulace. 

5.3.6 Záznam nebezpečí 

Odpovídá kapitole 5.3.5 ve staré normě. Význam textu v těchto dvou částech nové 

normy se obsahově nezměnil, pouze byly provedené drobné změny formulace. 
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5.3.7 Specifikace požadavků na bezpečnost 

Odpovídá kapitole 5.3.6 ve staré normě. Význam textu v těchto dvou částech nové 

normy se obsahově nezměnil, pouze byly provedené drobné změny formulace. 

5.3.8 Návrh systému pro bezpečnost 

Odpovídá kapitole 5.3.7 ve staré normě, došlo ke změně názvu z původního „Návrh 

systému/subsystému/zařízení“. Význam textu v této části nové normy se obsahově nezměnil, 

popis však byl rozšířený a je konkrétnější. 

5.3.9 Bezpečný provoz a plán údržby 

Tato kapitola odpovídá obsahově kapitole „B.5.3 Monitorování provozní 

bezpečnosti” ve staré normě. Význam textu v této části nové normy se obsahově nezměnil, 

pouze byly provedené drobné změny formulace. 

5.3.10 Verifikace bezpečnosti + 5.3.11 Validace bezpečnosti 

Tyto dvě kapitoly odpovídají obsahově kapitole „5.3.9 Ověřování a validace 

bezpečnosti“ ve staré normě. Význam textu v těchto dvou částech nové normy se obsahově 

nezměnil, popis však byl výrazně rozšířený a je konkrétnější. 

5.3.12 Provozní ověření bezpečnosti 

Tato kapitola odpovídá kapitole „B.6 Provozní ověření bezpečnosti ” ve staré 

normě. Význam textu v této části nové normy se obsahově nezměnil, pouze byly provedené 

drobné změny formulace. 

5.3.13 Řízení aplikačních podmínek souvisejících s bezpečností 

Doplněná kapitola v nové normě, která se podrobně věnuje aplikačním podmínkám 

souvisejícím s bezpečností navrhovaného systému. Ve staré normě bylo toto téma pouze 

zmíněné. 

5.3.14 Zdůvodnění bezpečnosti 

Tato krátká kapitola odpovídá kapitole 5.3.10 ve staré normě. Význam textu v těchto 

dvou částech nové normy se obsahově nezměnil 

5.3.15 Nezávislé posuzování bezpečnosti 

Doplněná kapitola v nové normě, která stručně popisuje problematiku nezávislého 

posuzování bezpečnosti (ISA – Independent Safety Assessment). 

5.4 Doklady o funkční a technické 

bezpečnosti 

 

5.5 Uznání a schválení bezpečnosti  

5.5.1 Úvod  

5.5.2 Proces schválení bezpečnosti  

5.5.3 Po schválení bezpečnosti  

5.5.4 Závislost mezi schváleními bezpečnosti  
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2.3.6 Kapitola 6 - Požadavky na prvky s různými životními cykly 

Doplněná kapitola v nové normě, která popisuje problematiku bezpečnosti reálných 

systémů, která se může opírat o specifické vlastnosti prvků, které mají svůj vlastní životní 

cyklus nezávislý na bezpečnostním životním cyklu: 

– použití již existujících systémů, které již byly vyvinuty a pro navrhovaný systém je nelze 

změnit (viz 6.2); 

– nástroje, které se používají off-line vzhledem k navrhovanému systému (viz 6.3); 

– IT zabezpečení, které je řízeno ve svém vlastním rámci (viz 6.4). 

 

Strukturu této kapitoly ukazuje následující tabulka: 

6.1 Úvod 

6.2 Použití již existujících prvků 

6.2.1 Úvod 

6.2.2 Požadavky na použití kompletních již existujících systémů 

6.2.3 Požadavky na použití již existujících zařízení 

6.3 Nástroje související s bezpečností pro elektronické systémy 

6.4 Fyzické zabezpečení a IT zabezpečení 

Názvy kapitol vystihují problematiku, která je v nich popisovaná.  

 

6.2 Použití již existujících prvků 

Tato problematika byla ve staré normě zmíněná jen velmi stručně, zde je popis 

mnohem rozsáhlejší a detailnější. Prvkem je míněno zařízení, resp. subsystém nebo dokonce 

úplný systém. 

6.3 Nástroje související s bezpečností pro elektronické systémy 

Tato problematika byla ve staré normě zmíněná jen velmi stručně, zde je popis 

mnohem rozsáhlejší a detailnější. Jedná se o podpůrné nástroje, používané v celém procesu 

životního cyklu elektronických zabezpečovacích systémů. 

6.4 Fyzické zabezpečení a IT zabezpečení 

Tato problematika byla ve staré normě zmíněná jen velmi stručně, zde je popis 

mnohem rozsáhlejší a detailnější. To souvisí se zásadním posunem zabezpečovacích systémů 

směrem k plně elektronickým, počítačově orientovaným, prostorově rozlehlým a 

komunikačně otevřenějším systémům. Také to ale souvisí se změnami prostředí, ve kterém 

tyto systémy musí pracovat, především výrazným nárůstem kybernetických hrozeb. 

Důsledkem je pochopitelně zvýšení naléhavosti požadavků na zajištění kybernetické 

bezpečnosti (IT zabezpečení), na což reaguje tato část normy. 

2.3.7 Kapitola 7 - Důkaz bezpečnosti: struktura a obsah 

Strukturu této kapitoly ukazuje následující tabulka: 
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7.1 Struktura důkazu bezpečnosti 

7.2 Zpráva o technické bezpečnosti 

7.3 Generické a specifické důkazy bezpečnosti 

7.4 Ustanovení pro důkaz bezpečnosti specifické aplikace 

7.5 Závislosti mezi důkazy bezpečnosti 

Tato přidaná kapitola v nové normě nahrazuje části kapitoly 5.3 a 5.5 ze staré normy. 

7.1 Struktura důkazu bezpečnosti 

Tato kapitola odpovídá části kapitoly „5.1 Důkaz bezpečnosti” ve staré normě. 

Význam textu v této části nové normy se obsahově výrazně nezměnil, byly provedené změny 

formulace. 

V popisované struktuře Důkazu bezpečnosti části 1 – Definice systému přibyla pasáž: 

Pokud je důkaz bezpečnosti vydán nebo znovu vydán v důsledku modifikace nebo 

rekonfigurace musí být v této části uveden odkaz na dodací dokumentaci nebo poznámky 

k vydání, které popisují úplnou konfiguraci. Předávací list nebo poznámky k vydání také 

musí obsahovat seznam aktuálních a předchozích verzí všech modifikovaných produktů 

a aplikací.  

7.2 Zpráva o technické bezpečnosti 

Tato kapitola odpovídá kapitole „5.4 Doklady o funkční a technické 

bezpečnosti” a také některých částí „Přílohy B Podrobné technické požadavky“ ve 

staré normě. 

Nová je zde pasáž týkající se funkcí se základní integritou: 

Pro funkce základní integrity, které souvisejí s bezpečností, není pro zprávu o technické 

bezpečnosti požadována podrobná struktura uvedená v tomto článku. Nicméně však platí 

následující požadavky, které musí být zahrnuty ve zprávě o technické bezpečnosti: 

– pro tyto funkce musí být prokázáno splnění systémových požadavků a požadavků na 

bezpečnost, např. odkazem na zprávu o validaci; 

– musí být zdůvodněno splnění TFFR; 

– musí být stanoveny podmínky prostředí a SRAC; 

– funkce základní integrity související s bezpečností musí být součástí kvalifikačních zkoušek 

bezpečnosti. 

 

Oddíl 1: Úvod 

Význam textu v této části nové normy se obsahově nezměnil, byly provedené drobné 

změny formulace. 

Oddíl 2: Zajištění správné funkce provozu 

Beze změn. 

Oddíl 2.1 Popis architektury systému 

Beze změn. 
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Oddíl 2.2 Definice rozhraní 

Tato část odpovídá kapitole „B.2  Zajištění správné funkce za provozu” ve staré 

normě. Význam textu v této části nové normy se obsahově nezměnil. 

Oddíl 3: Důsledky poruchových stavů 

Tato část odpovídá kapitole „5.4 - Oddíl 3 Vlivy poruchových stavů” + kapitole 

„B.3 Vlivy poruchových stavů” ve staré normě. Význam textu v této části nové normy se 

obsahově nezměnil. 

Oddíl 4: Provoz s vnějšími vlivy 

Tato část odpovídá kapitole „5.4 - Oddíl 4 Provoz s vnějšími vlivy” + kapitole 

„B.4 Provoz s vnějšími vlivy” ve staré normě. Význam textu v této části nové normy se 

obsahově nezměnil pro části Oddíl 4.1 až Oddíl 4.4. 

Oddíl 4.5 Ochrana proti neoprávněnému přístupu 

Tato část odpovídá kapitole „B.4.6  Ochrana proti neoprávněnému přístupu” ve 

staré normě.  

Změna v nové normě spočívá v novém rozdělení na:  

1) Fyzické zabezpečení 

To bylo i ve staré normě – beze změn. 

2) IT zabezpečení  

Tento oddíl musí popsat, jak byly vyhodnoceny hrozby vzhledem k IT zabezpečení, které by 

měly potenciál ovlivnit funkce související s bezpečností a jak bylo dosaženo ochrany proti 

těmto hrozbám.  

Nová pasáž. 

Oddíl 4.6 Přísnější podmínky 

Tato část odpovídá kapitole „B.4.7  Přísnější podmínky” ve staré normě.  

Beze změn. 

Oddíl 5: Podmínky použití související s bezpečností (SRAC) 

Tato část odpovídá kapitole „B.5  Podmínky použití vztahující se k bezpečnosti” 

ve staré normě.  

Drobné aktualizace. 

Oddíl 6: Výsledky provozního ověření 

Beze změn. 

7.3 Generické a specifické důkazy bezpečnosti + 7.4 Ustanovení pro důkaz bezpečnosti 

specifické aplikace 

Tyto dvě nové kapitoly odpovídají náplní kapitole „5.5.1  Úvod” ve staré 

normě. Nicméně výrazně byl rozšířený popis týkající se důkazu bezpečnosti specifické 

aplikace. 

7.5 Závislosti mezi důkazy bezpečnosti 

Tato krátká kapitola odpovídá kapitole „5.5.4 Závislost mezi schváleními 

bezpečnosti” ve staré normě. Význam textu v této části nové normy se obsahově výrazně 
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nezměnil, text byl přeformulovaný a zestručněný. Přepracovaný byl obrázek 8 – Příklady 

různého použití důkazů bezpečnosti, kde jsou nově konkrétní příklady železničních aplikací 

spolu se souvisejícími poznámkami: 

Obrázek 8 ukazuje dva příklady různých možných použití důkazů bezpečnosti. 

V příkladu 1 je v důkazu bezpečnosti specifické aplikace řešen celkový evropský systém řízení 

železniční dopravy pro konkrétní trať (ERTMS pro trať #1), který zahrnuje také systém 

stavědla (IXL systém #3) a systém automatického řízení vlaků (ATC systém #2). Žádné další 

důkazy bezpečnosti nejsou opětovně použity ani se na ně neodkazuje. To znamená, že dva 

subsystémy (stavědlo a ATC) jsou v rámci této aplikace vyvíjeny a nespoléhají na předchozí 

přijetí bezpečnosti.  

V příkladu 2 je systém stavědla IXL pro konkrétní stanici #4 založen na generické aplikaci 

podporující rozmístění třídy podobných stanic. V tomto případě generický systém IXL 

opětovně používá generický produkt ovladače návěstidla. Proto je důkaz bezpečnosti 

generické aplikace založen na dvou generických důkazech bezpečnosti.  

 

 

2.3.8 Kapitola 8 - Přijetí bezpečnosti systému a následující etapy 

Strukturu této kapitoly ukazuje následující tabulka: 

8.1 Proces přijetí bezpečnosti systému 

8.2 Provoz, údržba a sledování výkonnosti 

8.3 Modifikace a dovybavení 

8.4 Vyřazení z provozu a likvidace 

Tato přidaná kapitola v nové normě nahrazuje části kapitoly 5.3 a 5.5 ze staré normy. 

8.1 Proces přijetí bezpečnosti systému 

Tato kapitola odpovídá kapitole „5.5.2 Proces schválení bezpečnosti” ve staré 

normě. Význam textu v této části nové normy se obsahově výrazně nezměnil, byly provedené 

změny formulace především v souvislosti s přepracovaným obrázkem 9 – Příklady různých 

procesů přijetí bezpečnosti. 
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8.2 Provoz, údržba a sledování výkonnosti + 8.3 Modifikace a dovybavení 

Tyto dvě kapitoly nahrazují dvě kapitoly „5.3.12 Provoz a údržba” a „5.5.3 Po 

schválení bezpečnosti” ve staré normě. Tato témata jsou nově spolu na jednom místě normy. 

Význam textu v této části nové normy se obsahově nezměnil, text byl pouze přeuspořádaný a 

byly provedené drobné změny formulace. 

8.4 Vyřazení z provozu a likvidace  

Tato krátká kapitola odpovídá kapitole „5.3.13 Vyřazení z provozu a likvidace” 

ve staré normě. Význam textu v této části nové normy se obsahově nezměnil, pouze byly 

provedené drobné změny formulace. 

2.3.9 Příloha A - Úrovně integrity bezpečnosti (SIL) 

Status závaznosti této části normy:  

ČSN EN 50129 ČSN EN 50129 ed. 2 

normativní normativní 

Z porovnání struktury v tabulce níže je vidět, že se nic podstatného nezměnilo, 

upravené byly názvy některých kapitol. 

ČSN EN 50129 ČSN EN 50129 ed. 2 

Příloha A Úrovně integrity bezpečnosti Příloha A Úrovně integrity 

bezpečnosti (SIL) 

A.1 Úvod A.1 Úvod 

A.2 Požadavky na bezpečnost A.2 Požadavky na bezpečnost 

A.3 Integrita bezpečnosti A.3 Integrita bezpečnosti 

A.4 Určování požadavků na integritu 

bezpečnosti 

A.4 Stanovení požadavků na integritu 

bezpečnosti 

 A.4.1 Obecně 

A.4.1 Analýza rizika A.4.2 Posuzování rizik 

A.4.2 Řízení nebezpečí A.4.3 Řízení nebezpečí 

A.4.3 Identifikace a ošetření nových 

nebezpečí vznikajících z návrhu 

A.4.4  Identifikace a řešení nových 

nebezpečí vyplývajících z návrhu 

A.5 Úrovně integrity bezpečnosti A.5 Přidělení SIL 

A.5.1 Všeobecná hlediska A.5.1 Obecná hlediska 

A.5.2  Vztah mezi SIL a cíli bezpečnosti A.5.2 Vztah mezi SIL a přidruženými 

TFFR 

 

A.1 Úvod 

Jediná změna v této části je aktualizovaný odkaz na novou normu EN 50126-1 

a EN 50126-2. 
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A.2 Požadavky na bezpečnost 

V popisu požadavků na bezpečnost je v nové normě pouze drobná změna, kdy jsou 

uvažované: 

 - další požadavky na bezpečnost (např. ochrana zdraví a bezpečnost při práci, 

požární bezpečnost), což ve staré normě nebylo. Změna se projevila v obrázku A.1 - 

Požadavky na bezpečnost a integrita bezpečnosti: 

 
A.3 Integrita bezpečnosti 

V této části došlo pouze k přefrázování textu bez významových změn. 

A.4 Stanovení požadavků na integritu bezpečnosti 

A.4.1 Obecně 

Tato část byla ve staré normě neočíslovaná, proto jsou všechny následující 

odpovídající části kapitoly A.4 v nové normě číslované odlišně, viz. tabulka výše. 

V této části jinak došlo pouze k přefrázování textu bez významových změn. 

A.4.2 

U této kapitoly se změnil název z původního „Analýza rizika“ na nově „Posuzování 

rizik ”, a částečně se změnila náplň této kapitoly. 

Struktura této části se změnila: 

ČSN EN 50129 ČSN EN 50129 ed. 2 

 A.4.2.1 Obecně 

A.4.1.1 Definice systému a 

identifikace nebezpečí 

A.4.2.2 Definice systému 

 A.4.2.3 Analýza rizika 

A.4.1.2 Analýza následků, odhad rizika a 

určení tolerovatelných intenzit nebezpečí 

A.4.2.4 Hodnocení rizika 

Části A.4.2.1 až A.4.2.4 v nové normě náplní zhruba odpovídají neočíslovanému 

úvodu a částem A.4.1.1 a A.4.1.2 ve staré normě. 
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A.4.3 Řízení nebezpečí 

ČSN EN 50129 ČSN EN 50129 ed. 2 

 A.4.3.1 Obecně 

A.4.2.1 Analýza příčin A.4.3.2 Stanovení TFFR a SIL 

A.4.2.2 Analýza poruch se společnou 

příčinou (CCF) 

A.4.3.3 Rozdělení intenzit 

nebezpečných poruch 

A.4.2.2.1 Fyzická nezávislost A.4.3.4 Nezávislost mezi funkcemi 

A.4.2.2.2 Funkční nezávislost A.4.3.5 Nezávislost na společných 

náhodných příčinách 

A.4.2.2.3 Procesní nezávislost A.4.3.6 Nezávislost na společných 

systematických příčinách 

 

A.4.3.1  Obecně + A.4.3.2 Stanovení TFFR a SIL 

Tyto dvě části zahrnují neočíslovaný úvod ve staré normě a dále kapitolu A.4.2.1 

Analýza příčin. Text je přefrázovaný, přeorganizaný a také je překreslený obrázek A.4 – 

Příklad procesu analýzy nebezpečí. 

A.4.3.3 + A.4.3.4 + A.4.3.5 + A.4.3.6 

Tyto části v sobě zahrnují téma, které je náplní kapitol A.4.2.2, A.4.2.2.1, A.4.2.2.2 a 

A.4.2.2.3 ze staré normy. Popis je značně odlišný, nelze stručně porovnat. 

A.4.4 Identifikace a řešení nových nebezpečí vyplývajících z návrhu 

V této části došlo pouze k přefrázování textu bez významových změn. 

A.5 

U této kapitoly se změnil název z původního „Úrovně integrity bezpečnosti“ na nově 

„Přidělení SIL”, nicméně náplň této kapitoly zůstala stejná. 

A.5.1 Obecná hlediska 

Důležitá změna souvisí s novým pojmem “základní integrita”, viz. definice v kap. 3.  

V ČSN EN 50129 je text: 

Integrita bezpečnosti je specifikována jako jedna ze čtyř diskrétních úrovní. Úroveň 4 

má nejvyšší úroveň integrity bezpečnosti; úroveň 1 nejnižší. Úroveň 0 se používá pro 

informaci, že neexistují žádné požadavky na bezpečnost. 

nahrazený v ČSN EN 50129 ed. 2 textem: 

Stupeň integrity bezpečnosti pro funkci související s bezpečností je vyjádřen jako jedna 

ze čtyř diskrétních úrovní integrity bezpečnosti (SIL, od SIL 1 po SIL 4) nebo jako základní 

integrita. SIL 4 má nejvyšší úroveň integrity bezpečnosti; základní integrita nejnižší. 

S tím souvisí doplněná poznámka v nové normě o tom, že používaný termín „SIL 0“ 

je nahrazený „funkce nesouvisející s bezpečností“: 



1. ČESKO – SLOVENSKÁ  ŽELEZNIČNÁ  KONFERENCIA 

BRATISLAVA,  3.  – 4. 11. 2022 

97 

POZNÁMKA V EN 50129:2003 byl zaveden termín „SIL 0“, který označoval funkce, 

které nesouvisejí s bezpečností. Tento termín se již nepoužívá a funkce, které nesouvisejí 

s bezpečností, jsou označovány jako funkce nesouvisející s bezpečností. 

A.5.2  

U této kapitoly se změnil název z původního „Vztah mezi SIL a cíli bezpečnosti“ na 

nově „Vztah mezi SIL a přidruženými TFFR ”, kdy je použitá nově zavedená zkratka, 

nicméně náplň této kapitoly zůstala stejná. 

V textu se pracuje s novým pojmem/zkratkou TFFR, který nahradil pojem THR, což 

se projevilo i v klíčové tabulce A.1 – Tabulka SIL: 

TFFR 

na hodinu a na funkci 

Úroveň integrity 

bezpečnosti 

10
-9

 ≤ TFFR < 10
-8

 4 

10
-8

 ≤ TFFR < 10
-7

 3 

10
-9

 ≤ TFFR < 10
-6

 2 

10
-6

 ≤ TFFR < 10
-5

 1 

Další změnou je nová poznámka, související s nově zavedeným pojmem „základní 

integrita“: 

Funkce související s bezpečností, která má kvantitativní požadavky méně náročné 

(vyšší) než 10
-5

 h
-1

, musí plnit požadavky pro základní integritu. Tyto požadavky jsou uvedeny 

v 5.3.4.2, 5.3.15, 6.2.3, 7.2 a v EN 50126-2.  

2.3.10 Příloha B 

Status závaznosti této části normy:  

ČSN EN 50129 ČSN EN 50129 ed. 2 

informativní informativní 

Příloha B v nové normě má zcela odlišný název od přílohy B ve staré normě, viz 

tabulka. 

Příloha B (normativní) Podrobné technické 

požadavky 

Příloha B (normativní)  Management 

poruchových stavů pro funkce související 

s bezpečností 

Z toho vyplývá z velké míry odlišná náplň této části, a proto nemá smysl srovnávat její 

strukturu se strukturou ve staré normě.  

Strukturu této kapitoly ukazuje následující tabulka: 

B.1 Úvod 

B.2 Obecné pojmy 

B.2.1 Doby detekce a negace 

B.2.2 Složení dvou nezávislých položek 

B.3 Důsledky poruchových stavů 
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B.3.1 Důsledky ojedinělých poruchových stavů 

B.3.2 Vztahy mezi položkami 

B.3.3 Detekce ojedinělých poruchových stavů 

B.3.4 Činnosti následující po detekci (zachování bezpečného stavu) 

B.3.5 Důsledky vícenásobných poruchových stavů 

B.3.6 Obrana před systematickými poruchovými stavy 

 

B.1 B.1 

B.2.1 A.4.2.2.1, B.3.3 (část) 

B.2.2 A.4.2.2.1 

B.3.1 B.3.1, tabulka E.5 

B.3.2.1 B.3.2 

B.3.2.2 B.3.2, D.2 

B.3.2.3 B.3.2, D.3 

B.3.2.4 -/- 

B.3.3.1 B.3.3, tabulka E.5 

B.3.3.2 D.4 

B.3.3.3 D.4 

B.3.4 B.3.4, tabulka E.5 

B.3.5.1 B.3.5 

B.3.5.2 D.5 

B.3.6 B.3.6 

B.1 Úvod 

Tato příloha se týká schopnosti systému, subsystému nebo zařízení pokračovat 

v plnění specifikovaných požadavků na bezpečnost v případě náhodných poruchových stavů 

hardwaru, a pokud to je přiměřeně proveditelné, systematických poruchových stavů.  

Je zde popsaná struktura této přílohy. 

B.2 Obecné pojmy 

B.2.1 Doby detekce a negace 

Popis definicí pojmů Doba detekce (TD), Doba negace (TN) a Doba opravy (TR). Částečně 

náplň odpovídá částem „A.4.2.2.1 Fyzická nezávislost“, „B.3.3 Detekce ojedinělých 

poruchových stavů“ ve staré normě. 

B.2.2 Složení dvou nezávislých položek 

Částečně náplň odpovídá části „A.4.2.2.1 Fyzická nezávislost” ve staré normě. 

Rozšířený a podrobnější popis problematiky. 

B.3 Důsledky poruchových stavů 

B.3.1 Důsledky ojedinělých poruchových stavů 

Tato část odpovídá části „B.3.1 Vlivy ojedinělých poruchových stavů” ve staré 

normě. 
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Popis je aktualizovaný v části: 3) inherentní bezpečnost při poruše. Je zde nově 

upravená pasáž popisu: 

Pro použití této techniky se musí uplatnit následující požadavky: 

– Efekt každého hodnověrného způsobu poruchy (a příslušných kombinací způsobů 

poruch) každé položky identifikované v příloze C musí být identifikován, analyzován a 

prokázán jako nikoliv nebezpečný za využití fyzikálních zkoušek, technického 

zdůvodnění nebo simulace. Pro potvrzení efektu hodnověrných způsobů poruch mohou 

být nezbytné speciální zkoušky poruch.  

– Každý způsob poruchy, který je prohlášen za nehodnověrný (například kvůli 

inherentním fyzikálním vlastnostem) musí být zdůvodněn za použití postupu 

definovaného v příloze C. V tomto případě lze výskyt nebezpečí považovat za 

zanedbatelný a lze předpokládat nulovou intenzitu poruch nebezpečné poruchy.  

A dále je do této části vložený následující popis: 

Vývojový diagram znázorňující použití tří různých druhů bezpečnosti při poruše a související 

platná ustanovení je uveden na obrázku B.2. 

 

POZNÁMKA Redundance MooN znamená redundanci, ve které funguje alespoň 

m z  celkových n položek, a proto splňují požadavky. 

Obrázek B.2 – Řízení ojedinělých a vícenásobných poruchových stavů 
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B.3.2 Vztahy mezi položkami 

B.3.2.1  Obecné požadavky 

Tato část odpovídá části „B.3.2 Nezávislost jednotek“ ve staré normě. Význam 

textu v této části nové normy se obsahově příliš nezměnil, pouze byly provedené některé 

změny formulace. 

B.3.2.2  Typ A pro SIL 3 a SIL 4 

Tato část částečně odpovídá části „B.3.2 Nezávislost jednotek“ a „D.2

 Dosažení fyzické vnitřní nezávislosti“ ve staré normě. 

Text v této části nové normy byl obsahově částečně upravený. 

B.3.2.3  Typ C pro SIL 3 a SIL 4 

Tato část částečně odpovídá části „B.3.2 Nezávislost jednotek“ a „D. .3

 Dosažení fyzické vnější nezávislosti“ ve staré normě. 

Text v této části nové normy byl obsahově částečně upravený. 

B.3.2.4  Typ A a C pro SIL 1 a SIL 2 

Tato krátká část je nová a popisuje výjimky pro nezávislost funkcí SIL 1 / SIL 2. 

Byl přidán následující text: 

Pro funkce SIL 1 / SIL 2 platí stejná doporučení jako pro funkce SIL 3 / SIL 4 (viz 

B.3.2.2 a B.3.2.3), s následujícími výjimkami: 

1) může být použita evropská norma EN 50124-1 pro základní izolaci za předpokladu, že 

poruchy související s porušením izolace nepřesahují specifikovanou TFFR; 

2) ochranná zařízení nemusí vyžadovat vlastnosti inherentní bezpečnosti při poruše za 

předpokladu, že poruchy související se ztrátou ochrany nepřesahují specifikovanou TFFR; 

3) nemusí být k dispozici monitorování napětí za předpokladu, že nebezpečné poruchové stavy 

související s napájením nepřekročí specifikovanou TFFR. 

B.3.3 Detekce ojedinělých poruchových stavů 

B.3.3.1 Obecné požadavky 

Tato část částečně odpovídá části „B.3.3 Detekce ojedinělých poruchových 

stavů“ ve staré normě. Popis v této části je rozšířený a aktualizovaný. 

B.3.3.2 Ustanovení pro funkce SIL 3/SIL 4 složené bezpečnosti při poruše (duální 

elektronická struktura) 

Tato část částečně odpovídá části „D.4 Příklad metody pro analýzu ojedinělého 

poruchového stavu“ ve staré normě. Popis v této části je rozšířený a aktualizovaný. 

B.3.3.3 Ustanovení pro funkce SIL 3/SIL 4 reaktivní bezpečnosti při poruše 

Tato část částečně odpovídá části „D.4 Příklad metody pro analýzu ojedinělého 

poruchového stavu“ ve staré normě. Popis v této části je rozšířený a aktualizovaný. 

B.3.4 Činnosti následující po detekci (zachování bezpečného stavu) 

Tato část částečně odpovídá části „B.3.4  Činnost následující po detekci (včetně 

zachování bezpečného stavu)“ ve staré normě. Popis v této části je částečně doplněný a 

aktualizovaný. 
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B.3.5 Důsledky vícenásobných poruchových stavů 

B.3.5.1 Obecné požadavky 

Tato část odpovídá části „B.3.5  Vlivy vícenásobných poruchových stavů“ ve 

staré normě. Text beze změn. 

B.3.5.2 Ustanovení pro SIL 3 / SIL 4 funkce složené bezpečnosti při poruše (více 

elektronických struktur) 

Tato část částečně odpovídá části „D.5 Příklad metody pro analýzu vícenásobných 

poruchových stavů“ ve staré normě. Popis v této části je rozšířený a aktualizovaný. 

Tabulka B1 odpovídá tabulce D1 z přílohy D.5 ve staré normě, ovšem je mírně 

aktualizovaná. 

B.3.6 Obrana před systematickými poruchovými stavy 

Beze změn. 

2.3.11 Příloha C 

Status závaznosti této části normy:  

ČSN EN 50129 ČSN EN 50129 ed. 2 

normativní normativní 

U této části se drobně změnil název z původního „Určení druhů poruch u součástek 

hardwaru“ na nově „Identifikace způsobů poruch hardwarových komponent”, nicméně 

zaměření náplně zůstalo stejné. 

C.1 Úvod 

V této části došlo k aktualizaci odkazů na prameny, ze kterých bylo čerpáno: 

Odkaz ve staré normě: 

– Reliability Analysis Center Report FMD-91 (Zpráva Střediska pro analýzy 

bezporuchovosti FMD-91), 

byl nahrazený: 

- Reliability Analysis Center Report, Failure Mode / Mechanism Distribution, FMD-

2013; 

A nově byl přidaný odkaz: 

- IEC 61709. 

C.2 Obecný postup 

Tato část je beze změn. 

C.3 Postup pro integrované obvody 

V této části došlo ke změně v pasáži o hodnocení a zdůvodnění výsledků analýzy 

způsobů poruch integrovaných obvodů. Text v nové normě, přidává třetí bod – c): 

Pro každý určený nebezpečný způsob poruchy musí být poté provedeno hodnocení 

a zdůvodnění, aby se ukázalo, že buď: 

a) v důsledku návrhu hardwaru a/nebo vnitřní architektury softwaru nebo struktury dat 

nemůže k danému způsobu poruchy věrohodně dojít; nebo 
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b) daný způsob poruchy bude detekován vnějším zařízením a v požadovaném času bude 

vynucen bezpečný stav. V tomto případě musí být provedena kvantitativní analýza pro 

zdůvodnění návrhu, při které je nutné zaujmout pesimistické hledisko, kdy se předpokládá, 

že nebezpečné způsoby poruch budou mít intenzitu plně odpovídající intenzitě poruch 

součástky; nebo 

c) pouze pro SIL 1 a SIL 2, pokud lze výskyt identifikovaných způsobů poruch udržet v rámci 

TFFR, není nutná detekce a negace. Také v tomto případě se musí zaujmout pesimistické 

hledisko, při němž se předpokládá, že nebezpečné způsoby poruch budou mít intenzitu plně 

odpovídající intenzitě poruch součástky. 

A dále v nové normě přidaná věta: 

Pro SIL 3 a SIL 4, se musí vzít v úvahu také přerušované a přechodné způsoby poruch. 

Naopak je v nové normě vypuštěná poznámka: 

POZNÁMKA  Některé jednotky, jako jsou „inteligentní“ senzory, používají vestavěné 

mikroprocesory. Takové jednotky mají být hodnoceny za použití stejných metod, jaké jsou 

uvedeny výše pro integrované obvody. 

C.4 Postup u součástek s inherentními fyzikálními vlastnostmi 

Tato část je beze změn. 

C.5 Obecné poznámky týkající se způsobů poruch součástek 

V nové normě jsou v této části sloučené části „C5 Všeobecné poznámky týkající se 

druhů poruch součástek“ a „C6 Doplňující všeobecné poznámky pro součástky s inherentními 

fyzikálními vlastnostmi“ ze staré normy. 

Ve staré normě byla část „C.7 Specifické poznámky pro součástky s inherentními 

fyzikálními vlastnostmi“, která se skládala z poznámek 10) až 40) a tabulek C.1 až C.16, jež se 

na tyto poznámky odkazovaly. V nové normě se tato část stala součástí C.5, která nově 

obsahuje tabulky C.1 až C.15 a původně oddělené poznámky se staly přímou součástí těchto 

tabulek. 

V tabulce „C.12 – Spínače a dvojčinná tlačítka“ přibyly nové způsoby poruch: 

Sepnutí kteréhokoliv zapínacího kontaktu ve stejné době jako kteréhokoliv rozpínacího 

kontaktu (přechodné nebo trvalé) 

 

Nesoučasnost mezi zapínacími kontakty  

Nesoučasnost mezi rozpínacími kontakty  

Ostatní tabulky zůstaly stejné, až nato, že v nové normě nefiguruje „Tabulka C.16 – 

Integrované obvody“. Ta se ve staré normě stejně pouze odkazovala na část C.3, takže je její 

vynechání pochopitelné. 

2.3.12 Příloha D 

Status závaznosti této části normy:  

ČSN EN 50129 ČSN EN 50129 ed. 2 

informativní informativní 
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U této části se zcela změnilo zaměření náplně, a tudíž se změnil název z původního 

„Doplňující technické informace“ na nově „Příklad rozdělení THR / TFFR / FR a přidělení 

SIL”.  Původní náplň této části byla spojena s přílohou B. 

Nově je náplní této části, jak název napovídá, příklad ilustrující kvantitativní členění 

THR / TFFR / FR metodou stromu poruchových stavů a přidělení odpovídající SIL. 

2.3.13 Příloha E - Techniky a opatření pro zabránění systematickým poruchovým 

stavům a řízení náhodných a systematických poruchových stavů 

Status závaznosti této části normy:  

ČSN EN 50129 ČSN EN 50129 ed. 2 

informativní normativní 

Změna statusu závaznosti této přílohy je velmi významná změna, vzhledem 

k důležitosti její náplni, oproti staré normě. V ní stanovené požadavky jsou nyní 

nezpochybnitelně závazné. 

E.1 Úvod 

Náplň této části je stejná. Jediná změna je v klasifikaci doporučování technik a 

opatření v tabulkách, kde přibyla kategorie „NR“: 

Tabulky v této příloze popisují různé techniky / opatření a dávají doporučení týkající se jejich 

použití pro každou ze čtyř SIL. Doporučování jsou klasifikována jako „HR“, „R“, „-“ a 

„NR“. Význam těchto termínů je následující: 

„HR“  Toto označení znamená, že toto opatření nebo technika jsou pro tuto úroveň integrity 

bezpečnosti velmi doporučené. 

„R“  Toto označení znamená, že opatření nebo technika jsou pro tuto úroveň integrity 

bezpečnosti doporučené. 

„-“  Toto označení znamená, že není žádné doporučení pro nebo proti použití techniky 

nebo opatření. 

„NR“  Toto označení znamená, že technika nebo opatření nejsou pro tuto úroveň integrity 

bezpečnosti doporučeny. 

Pokud se použije tato technika nebo opatření, které je označeno „NR“, musí být podrobně 

zdůvodněno použití této metody. 

E.2 Tabulky technik a opatření 

K obecným změnám v této části patří snížení počtu tabulek z deseti na devět v nové 

normě. Vynechaná je tabulka: Tabulka E.8 – Dokumentace fází návrhu. Důvodem zřejmě 

je, že uvedené Techniky/Opatření byly v této tabulce téměř výhradně velmi doporučené pro 

všechny úrovně SIL a navíc je používání těchto technik v současnosti zcela běžné, viz jejich 

výčet ve staré normě: 

1 Grafické znázornění subsystémů 

2 Popis rozhraní  

3 Studie vlivů prostředí (EMC, vibrace atd.) 

4 Postup modifikací  

5 Příručka pro údržbu  



1. ČESKO – SLOVENSKÁ  ŽELEZNIČNÁ  KONFERENCIA 

BRATISLAVA,  3.  – 4. 11. 2022 

104 

6 Výrobní dokumentace 

7 Dokumentace pro použití 

Další obecnou změnou v tabulkách jsou odkazy na kapitoly normy v některých 

políčkách, kde by potřebný popis byl dlouhý – to ve staré normě nebylo. A dále, ve staré 

normě bylo potřebné vysvětlení přímo v jednotlivých políčkách tabulky, kdežto v nové normě 

je to formou poznámek pod tabulkou, viz příklad: 

ČSN EN 50129 

Techniky/Opatření  SIL 1  SIL 2  SIL 3  SIL 4 

3 Strukturovaná 

specifikace 

HR: ruční hierarchické rozdělení 

do úloh na nižších úrovních, 

popis rozhraní 

HR: hierarchické rozdělení 

využívající formalizované 

metody, automatické kontroly 

konzistence, upřesnění až na 

funkční úroveň 

ČSN EN 50129 ed. 2 

Techniky / Opatření SIL 1 SIL 2 SIL 3 SIL 4  

2 Strukturovaná specifikace HR HR HR HR (a) 

(a) Za účelem snížení složitosti se doporučuje, aby specifikace strukturovaných požadavků byla 

vyvinuta prostřednictvím hierarchické struktury upřesněných požadavků. Tato technika strukturuje 

funkční specifikaci do dílčích požadavků tak, aby mezi nimi existovaly co nejjednodušší 

a viditelné vztahy. Tato analýza se postupně zdokonaluje, dokud mohou být rozlišeny malé jasné 

požadavky. Výsledkem je hierarchická struktura požadavků, která poskytuje rámec pro úplnou 

specifikaci požadavků na funkčnost a bezpečnost ve formě černé skříňky. Tato metoda zdůrazňuje 

rozhraní požadavků a je zvláště účinná pro zamezení chyb specifikace rozhraní. 

Nový způsob je asi o něco přehlednější. 

Tabulky E.1 až E.7 v nové normě odpovídají tabulkám E.1 až E.7 ve staré normě a 

Tabulky E.8 a E.9 v nové normě odpovídají tabulkám E.9 až E.10 ve staré normě. V těchto 

tabulkách došlo pouze k malým obsahovým změnám.  

2.3.14 Příloha F - Pokyny k uživatelsky programovatelným integrovaným obvodům 

Status závaznosti této části normy:  

ČSN EN 50129 ČSN EN 50129 ed. 2 

Informativní informativní 

Tato příloha je zcela nová a pokrývá problematiku, která nebyla ve staré normě vůbec 

rozpracovaná. Je to nutná a žádoucí odezva na obrovský rozvoj tohoto typu integrovaných 

obvodů, který se udál za posledních 15 let, tj. od vydání staré normy. Dnes tvoří jednu 

z nejvýznamnějších skupin elektronických součástek, které hrají klíčovou roli při návrhu 

elektronických systémů obecně, a do budoucna tato role ještě poroste a platí to i pro oblast 

železniční zabezpečovací techniky. 

2.3.15 Příloha G - Změny v tomto dokumentu vzhledem k EN 50129:2003 

Status závaznosti této části normy:  

ČSN EN 50129 ČSN EN 50129 ed. 2 

Informativní informativní 
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Tato příloha pochopitelně ve staré normě nebyla a shrnuje odlišnosti nové normy 

v podobě tabulky, kde je shrnutí rozdílů udělané po jednotlivých podkapitolách. Nicméně 

popis rozdílů je pouze v obecné rovině, v drtivé většině pouze krátkou frází, např.: 

„aktualizováno”, “text změněn” “nový obsah” apod. Pouze v malém počtu případů je popis 

trochu konkrétnější, např.: „životní cyklus následuje EN 50126-1” nebo “spojeno 

s přílohou B” apod. 

2.3.16 Příloha ZZ - Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky 

směrnice EU 2008/57/ES [2008 OJ L191] s cílem jejich pokrytí 

Status závaznosti této části normy:  

ČSN EN 50129 ČSN EN 50129 ed. 2 

informativní informativní 

Vzhledem k datu vydání staré normy a vzniku této směrnice, tam tato kapitola 

nemohla být. Nyní je tato kapitola běžnou součástí vydávaných norem a popisuje, jak jsou 

touto normou naplněné požadavky této směrnice, resp. technických specifikací 

interoperability pro železniční zabezpečovací systém (TSI CCS). 

 

3 Shrnutí 

EN 50129:2018 obsahuje tyto významné technické změny v porovnání 

s EN 50129:2003: 

– bylo provedeno lepší přizpůsobení etapám životního cyklu popsaným v EN 50126-1:2017; 

– kapitola 5 popisuje požadavky, které se uplatní na vývoj elektronických 

zabezpečovacích systémů (až do etapy 9 životního cyklu), 

– kapitola 8 se zaměřuje na požadavky pro přijetí bezpečnosti a schválení elektronických 

zabezpečovacích systémů a následujících etap; 

– do kapitoly 6 byly doplněny požadavky a návod pro následující témata: 

– opětovné použití již existujících systémů, 

– nástroje související s bezpečností, 

– dopad hrozeb IT zabezpečení na funkční bezpečnost, 

– důkazy bezpečnosti specifické aplikace; 

– požadavky na strukturu a obsah důkazu bezpečnosti jsou nyní definovány v k tomu určené 

kapitole 7; 

– příloha A byla z pohledu specifikací a rozdělení požadavků na integritu bezpečnosti 

přizpůsobena EN 50126-2:2017; 

– obsah dřívější přílohy D byl spojen s přílohou B a tato příloha byla změněna z informativní 

na normativní; 

– byl změněn status přílohy E z informativní na normativní; 

– byla přidána informativní příloha F zabývající se uživatelsky programovatelnými 

integrovanými obvody. 

Detailnější srovnání změn mezi EN 50129:2003 a tímto dokumentem je v příloze G. 
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Výpočty metodou konečných 
prvků MKP

Naše společnost nabízí na základě dlouhodobých zkušeností v oblasti železniční 
dopravy, strojírenství a  jiných průmyslových segmentů služby v  oblasti metody 
konečných prvků (MKP). 
   
 
Pevnostní výpočty provádíme ve výpočtových programech podle zadání zákazníka: 
využíváme například programy Autodesk Inventor, ANSYS, Simcenter a SOLIDWORKS.   
 
Postup realizace zakázky: 
>  analýza řešení na základě MKP, 

>  předložení návrhu řešení, 

>  společné odsouhlasení návrhu řešení, 

>  předání zprávy. 

 

Naše služby nabízíme v oblastech vývoje nových produktů, kontroly již navržených zaří-
zení, stanovení kritických míst konstrukce, posouzení strojních konstrukcí z hlediska 
pevnosti, stability a životnosti, vypracování výkresové dokumentace.  Jedná se především 
o statické výpočty, dynamické výpočty a výpočty proudění. 

Na výpočtech metodou konečných prvků spolupracujeme s předními univerzitami v České 
a Slovenské republice.  

 

Pracujeme podle standardů: 
• EN 13445 Netopené tlakové nádoby 

• EN 13480 Kovová průmyslová potrubí 

• EN 1991 Zatížení konstrukcí 

• EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí 

• EN 1998 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení 

• PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive 

• AD 2000 - Merkblatt 

• ASME Section VIII Boiler & Pressure Vessel Code 
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