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D C E Ř I N É  S P O L E Č N O S T I

Problematika zabezpe!ovací a"sd#lovací techniky je ve"V$zkumném Ústavu %elezni!ním (VUZ) tradi!ním 
oborem. V  historii se pracovníci VUZ zab$vali i"v$vojem zabezpe!ovací a"sd#lovací techniky, aktuáln# se VUZ 
zam#&uje zejména na"problematiku nezávislého hodnocení a"posuzování zabezpe!ovacích a"sd#lovacích 
systém' pro své zákazníky, tedy v$robce !i integrátory systém'. 

Budoucnost (eleznice? 
Bez hodnocení bezpe!nosti nep"edstavitelná
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Nezávislé hodnocení a posuzování 
zabezpe!ovacích a sd"lovacích sys-

tém# jsou p$edm"tem !inností dvou 
odd"lení VUZ – odd"lení zabezpe!ova-
cího a odd"lení ERTMS. Tento !lánek se 
zam"$uje na nejrozsáhlej%í !innost odd"-
lení zabezpe!ovacího, co& je hodnocení 
bezpe!nosti zabezpe!ovacích za$ízení 
a systém#. Za$ízení pat$í k $ídicím sys-
tém#m, které svou konstrukcí a provede-
ním prvo$ad" kontrolují, zda zam'%lené 
dispozice dopravních zam"stnanc# jsou 
bezpe!né a zda jimi na$ízené v'kony se 

provád"jí tak, aby nebyla ohro&ena bez-
pe!nost &elezni!ní dopravy. 

K tomu zabezpe!ovací za$ízení zaji%(u-
jí funk!nost v%ech díl!ích prvk#, které se 
podílejí na provedení po&adované funk-
ce (nap$íklad rozsvícení povolující náv"s-
ti pro jízdu vlaku). Aby bylo mo&né ho-
vo$it o zabezpe!ovacím za$ízení, musí 
takové za$ízení splnit je%t" dal%í zásadní 
po&adavek. A tím je taková konstrukce, 
aby bezpe!nost byla zachována i p$i jaké-
koliv mo&né poru%e vlastního za$ízení. 
D#sledkem druhého charakteristického 
rysu zabezpe!ovací techniky, tedy p$eve-
dení poruch bezpe!n"j%ím sm"rem, je, 

&e tém"$ ka&dá porucha zabezpe!ovacího 
za$ízení znamená omezení dopravy.

Bezpečnost a spolehlivost
Zjednodu%en" se dva základní po&adav-
ky uvedené v'%e naz'vají po&adavky 
na funk!ní a technickou bezpe!nost. P$i-
tom k tomu, aby zabezpe!ovací za$ízení 
bylo reáln" vyu&itelné, je nutné, aby by-
lo pro konkrétní aplikaci správn" vyvinu-
to, vyrobeno, namontováno a udr&ováno. 
A je také nezbytné, aby zabezpe!ovací za-
$ízení bylo vysoce spolehlivé, nebo( jeho 
p$ípadné provozní v'padky by vedly k ne-
p$ímému ohro&ení bezpe!nosti &elez-
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ni!ní dopravy. Hodnocením bezpe!nosti 
zabezpe!ovacích za$ízení se ve VUZ zab'-
vají pracovníci na pracovi%tích VUZ v Plz-
ni a v Mostech u Jablunkova. P$i!em& pro 
pracovi%t" v Mostech se jedná v podstat" 
o v'hradní !innost.

Proces hodnocení bezpe!nosti zabez-
pe!ovacích za$ízení je nedílnou sou!ástí 
jejich &ivotního cyklu. Po&adavky a pod-
mínky tohoto procesu stanovují v rámci 
Evropy p$íslu%né normy, sm"rnice a na$í-
zení. P$i!em& klí!ovou je norma )SN EN 
50129 a normy s ní související. V soula-
du s uveden'mi normami se zab'vá hod-
nocení bezpe!nosti cel'm &ivotním cyk-
lem zabezpe!ovacích za$ízení. Podobn" 
jako v analogick'ch p$ípadech posuzová-
ní a certifikace jin'ch v'robk#, i pro hod-
nocení bezpe!nosti zabezpe!ovacích za-
$ízení se vy&aduje, aby bylo provád"no 
subjektem nezávisl'm na &adateli o jeho 
provedení. V !esk'ch podmínkách se ty-
to subjekty naz'vají hodnotitelé bezpe!-
nosti (p$ípadn" nezávislí hodnotitelé bez-
pe!nosti). VUZ p$íslu%n'm pov"$ením 
disponuje, tudí& je oprávn"n provád"t 
hodnocení bezpe!nosti v%ech kategorií 
a typ# zabezpe!ovacích za$ízení (od t"ch 
nejjednodu%%ích a& po nejslo&it"j%í systé-
my pro $ízení a zabezpe!ení dopravy v!et-
n" systému ETCS).

Požadavky podle  
mezinárodních norem
Hodnocení bezpe!nosti lze popsat jako 
slo&it' analytick' proces, kter' pracov-
níci VUZ provád"jí nad dokumentací, ji& 
dodávají na%i zákazníci. Ve smyslu nor-
my )SN EN 50129 a norem souvisejících 
je dodávaná dokumentace naz'vána ja-
ko d#kaz bezpe!nosti. D#kaz bezpe!-
nosti musí pokr'vat a dokládat pln"ní 
hlavních charakteristik pro zabezpe-
!ovací za$ízení. Konkrétní po&adavky 
na funk!ní bezpe!nost nedefinuje nor-
ma )SN EN 50129 a normy související, 
ale jiné normy a p$edpisy na národní !i 

evropské úrovni (nap$íklad pro systém 
ETCS jsou to specifikace dle technic-
ké specifikace pro interoperabilitu pro 
subsystémy $ízení a zabezpe!ení). Po-
&adavky na technickou bezpe!nost jsou 

principiáln" definované p$edev%ím 
normou )SN EN 50129. S ohle-

dem na r#znorodost zabez-
pe!ovacích za$ízení v%ak 

nelze tyto po&adavky de-
finovat konkrétn", co& 
je typicky podstatn'm 
d#vodem, pro! je do-
kladování a následn" 
prokázání spln"ní po-
&adavk# na technic-

kou bezpe!nost slo&it'm 

úkolem (z pohledu !asového i odborné-
ho). D#sledkem toho je, &e proces hod-
nocení bezpe!nosti je b"&n" procesem 
itera!ním a probíhá formou diskuse a ar-
gumentace mezi hodnotitelem bezpe!-
nosti a zákazníkem. V'sledkem procesu 
je v n"kter'ch p$ípadech i nutnost pro-
vedení úprav hodnoceného za$ízení, té-
m"$ ve v%ech p$ípadech je pak v'sledkem 
úprava p$edkládané dokumentace (d#-
kazu bezpe!nosti).

V'stupem hodnocení bezpe!nosti jsou 
Zprávy o hodnocení bezpe!nosti, které 
jsou pak pro zákazníky VUZ jedním z ne-
zbytn'ch podklad# pro nasazování za-
bezpe!ovacích za$ízení do provozu.

Aktuální projekty a příležitosti
Na pracovi%ti v Mostech u Jablunkova se 
aktuáln" uskute!*uje hodnocení bez-
pe!nosti elektronick'ch stani!ních za-
bezpe!ovacích za$ízení, po!íta!e náprav 
a dokon!ují se aktivity provád"né v uply-
nul'ch letech pro za$ízení RBC (radioblo-
ková centrála) pro tra(ovou !ást systému 
ETCS. Vzhledem k t"mto i d$íve naby-
t'm zku%enostem a odborn'm p$edpokla-
d#m platí, &e pracovi%t" je i v navazujícím 
st$edn"dobém horizontu p$ipravené na-
bízet slu&by hodnocení bezpe!nosti i pro 
nejslo&it"j%í známá zabezpe!ovací za$íze-
ní. VUZ plánuje i pokra!ování v hodnoce-
ní bezpe!nosti nového typu elektronické-
ho stani!ního zabezpe!ovacího za$ízení 
a p$ejezdového zabezpe!ovacího za$ízení. 

A dal%ím velk'm tématem, které h'-
bá odbornou ve$ejností, je implementace 
systému ETCS. Pro systém ETCS se na pra-
covi%ti budou provád"t práce související se 
zástavbami palubních !ástí systému ETCS 
na drá&ní vozidla a ve h$e je rovn"& gene-
rické hodnocení bezpe!nosti nového pro-
duktu palubní !ást systému ETCS. !

Pracoviště VUZ v Mostech u Jablunkova

Technologie zařízení RBC ETCS

Analýza důkazu bezpečnosti

Zařízení Eurobalise na trati s ETCS


