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Jakou roli momentáln! sehrává 
VUZ v"testování a"instalaci ETCS?
Role VUZ je v!zavád"ní ETCS v!#R 
dlouhodob" pom"rn" v$znamná. Té- 
m"% od! po&átku máme velmi dob-
rou spolupráci se spole&nostmi A'D 
a!Starmon, kdy p(sobíme v!roli hod-
notitele bezpe&nosti jak pro ETCS, 
tak pro konven&ní zabezpe&ovací 
za%ízení na!v"t)in" infrastrukturních 
projektech. Je to souvislá &innost za-
m"%ená na! prokazování pln"ní po-
*adavk( norem pro zabezpe&ovací 
za%ízení. Pak jsou to &innosti Noti-
+kované osoby, kde se pro zm"nu 
posuzuje shoda s! technick$mi spe-
ci+kacemi interoperability (TSI), 
a! to op"t jak pro infrastrukturní - 
pevnou &ást, tak nyní &ím dál &ast"ji  
i pro tu mobilní – vozidlovou &ást 
ETCS. V n"kter$ch vozidlov$ch 
projektech ETCS také p(sobíme  
i v roli hodnotitele bezpe&nosti.

Dá se tedy #íci, $e infrastruktura 
je p#ipravená a"te% jsou na"#ad! 
vozidla?
Takhle jednozna&n" je)t" bohu*el ne, 
proces v$stavby je velmi nákladn$ 
a!slo*it$, tak*e si je)t" budeme muset 
po&kat. Ale vzhledem k! blí*ícímu se 
v$hradnímu provozu máme &ím dále 
více zákazník( práv" s! vozidly. Up-

gradovali jsme tra,ové 
technologie i! na! vel-
kém zku)ebním okruhu 
na!nejvy))í systémovou 
verzi ETCS, abychom 
dr*eli krok s! trendem 
na! tratích S'. Spolu se 
S' a! Drá*ním ú%adem 
jsme dopracovali po-
stupy pro testy kompa-
tibility (tzv. ESC testy), 
co* je jedna z! posled- 
ních ov"%ovacích zkou-
)ek, zda vozidlo správ-
n" komunikuje s! tratí, 
a! m(*eme tak sní*it 
po*adavky na! kapaci-
tu pro provád"ní test( 
na!koridorech sít" S'.  

Jakou roli by podle Vás m!l 
v"zavád!ní ETCS hrát stát? Jak by 
m!la podle Vás vypadat zejména 
d!lba &nan'ních náklad( na"tento 
systém?
Ta otázka má n"kolik rovin, osob-
n" nejsem p%íznivcem robustního 
státu, kter$ by m"l p%íli) regulovat 
a! pak dotovat nebo sanovat n"jaké 
diskrepance. M"l by nastavit féro-
vou legislativní hladinu a!nechat trh 
vzkvétat. Vymezit mantinely je OK, 
ale &ím více mu ur&uje sm"r, tím více 
ho deformuje. V!ideálním p%ípad" by 
tak dopravce a!zákazník m"li b$t p%e-
sv"d&eni, *e investice do! ETCS má 
smysl a!*e ji cht"jí zaplatit. V!nadsáz-
ce lze %íci, *e za! co nejsem ochoten 
zaplatit, to nepot%ebuji. 

V ideálním p!ípad"  
by dopravce i zákazník  
m"li b#t p!esv"d$eni, 
%e investice do ETCS  

má smysl.

V! sou&asnosti ale nará*íme ji* 
na!v$znamnou p%eregulovanost *e- 
lezni&ní dopravy, zejména oproti 
silni&ní. V! takovém p%ípad" je po-
dle mého názoru nutné, aby stát 
nastavil splnitelné podmínky a!ter-
míny a!v!co nejvy))í mí%e kompen-

zoval vzniklé náklady. Ale zase, je to 
nesmírn" slo*ité, nesmí to b$t v!ta-
kovém rozsahu, aby p%estalo fungo-
vat konkuren&ní prost%edí na! trhu 
vozidlov$ch ETCS. A!to se bohu*el 
trochu d"je, na! um"lou v$raznou 

poptávku po! ETCS nestihli zarea-
govat v$robci a!je slo*ité v(bec vy-
sout"*it ucelené dodávky.

Jaké plány 'i novinky hodláte rea-
lizovat v"nejbli$)í dob! na"*elezni'-
ním zku)ebním okruhu ve"Velimi? 
Co v)e se nyní na"okruhu testuje 
a"bude testovat? 
Samoz%ejm" zde máme celou %adu 
zajímav$ch projekt(, ale nemohu 
bohu*el konkrétní v"ci prozradit, 
to je v! rukou v$robc(. My chystá-
me n"jaké roz)í%ení zejména kv(li 
kapacit", odstavné koleje a! skla-
dovací halu. Z! nov$ch technologií 
roz)i%ujeme práv" alespo- &áste&n" 
ETCS na! mal$ zku)ební okruh, aby 
n"které funkce )lo %e)it a! zkou)et 
i!tam a!odleh&it tak okruhu velkému. 
Technickou lah(dkou by pak moh-
lo b$t vzdálené p%ipojení k! r(zn$m 
radioblokov$m centrálám tak, aby-
chom nasimulovali prost%edí jiného 

správce infrastruktury a! zahrani&ní 
zákazníci tak mohli ve!Velimi odladit 
ETCS pro svoji infrastrukturu. 

Jaké dal)í zm!ny podle Vás 'ekají 
VUZ v"p#í)tím roce?
Ur&it" nechystáme *ádné zásadní 
zm"ny. Krom" ji* zmín"n$ch kapa-
citních a! rozvojov$ch projekt( se 
soust%edíme nyní na! v"t)í vyu*ití 
IT technologií, aby nahradily n"kte-

ré &innosti d"lané ru&n" a!na!papír. 
Mám na!mysli v"ci, jako jsou vydá-
vání elektronick$ch certi+kát( a!pro-
tokol(, online *ádanky o! p%ístup 
do! areálu nebo p%ejímání vozidel. 
P%izp(sobujeme se tak i! omezením 
plynoucí z!pandemie. A!doufáme, *e 
na)i zákazníci budou spokojeni.

VUZ je dlouhodob! ziskovou  
dce#inou &rmou +esk,ch drah. 
Jak, má na"va)e podnikání 
 vliv sou'asná pandemie korona-
viru? 
Jaro nás, respektive na)e zahrani&ní 
zákazníky na!&as vy%adilo z!provozu, 
proto*e se nedostali p%es hranice, 
ale vyu*ili jsme to k!n"jak$m údr*-
bov$m a!moderniza&ním &innostem  
a jak se otev%ely hranice, tak jsme se 

rozjeli na plné obrátky. Zavedli jsme 
celou %adu opat%ení pro minimalizaci 
rizika p%enosu a na)e slu*by jsou bez 
omezení. V &innostech noti+kova- 
né osoby a certi+kací se pak pan- 
demie krom" &ast"j)ích konferen&- 
ních volání neprojevila na)t"stí té- 
m"% v(bec.                          Tomá! Lébr

Zavád!ní jednotného celoevropského zabezpe"ovacího systému ETCS je nyní jednou z nej-
v!t#ích a nejnáro"n!j#ích v$zev pro tuzemskou %elezni"ní dopravu. Ing. Ond&ej Fanta, Ph.D., 
technick$ &editel V$zkumného Ústavu 'elezni"ního, a. s. (VUZ), odpov!d!l redakci Dopravních 
novin na otázky t$kající se aktivit spole"nosti v souvislosti s ETCS.

Ond&ej Fanta, VUZ: Testování ETCS a digitalizace 
proces( jsou nyní pro nás klí"ov$mi úkoly 

BEZPE!NOST

„Ka*doro&ní navy)ování p%id"len$ch  
investi&ních prost%edk( se pozitivn" 
projevuje také na! stále vy))í &ástce, 
která je ur&ena na! pot%ebné úpra-
vy p%ejezd(. Díky tomu zvy)ujeme 
bezpe&nost jak *elezni&ního, tak 
i!silni&ního provozu. V!tomto trendu 
hodláme pokra&ovat i! v! následují-
cích letech,“ %ekl k! leto)nímu plánu 
generální %editel Správy *eleznic Ji%í 
Svoboda. 

Vloni nejmén! nehod 
od vzniku Správy %eleznic
Modernizace p%ejezd( a! jejich vy)-
)í zabezpe&ení se projevily i! v! po&tu 
nehod na! p%ejezdech. Vloni do)lo 
k!143 st%etnutím, co* je o!22 mén" ne* 
v!p%edchozím roce a!nejmén" od!vzni-
ku Správy *elezni&ní dopravní cesty 
(nyní Správy *eleznic) v!roce 2003.
Drá*ní inspekce v! celoro&ním shr-
nutí uvedla, *e oproti roku 2019 klesl 
po&et mimo%ádn$ch událostí na! *e-

lezni&ních p%ejezdech o! 19 procent. 
To se pozitivn" projevilo i!na!po&tu 
usmrcen$ch, kter$ch v)ak bylo mén" 
jen o!dev"t procent (39).
Plán na! lo-sk$ rok po&ítal s! úpra-
vami 142 p%ejezd(, av)ak poda%ilo 
se jich zrealizovat o! 13 více. Na! 95 
místech se zv$)ilo zabezpe&ení, 
na! dal)ích 60 k%í*eních spo&ívala 
rekonstrukce v! instalaci moderních 
technologií nebo úprav" povrchu 
u!p%ejezdov$ch konstrukcí. 
Z! hlediska zvy)ování bezpe&nosti 
bylo nej&ast"j)ím opat%ením dopl-
n"ní sv"telné v$stra*né signalizace 
závorami, a!to v!41 p%ípadech.
V! leto)ním roce plánuje Správa *e-
leznic zrekonstruovat na! 200 p%e-
jezd( za! tém"% 2 miliardy korun, 
na!velké &ásti z!nich dojde ke!zv$)ení 
zabezpe&ení. Celkem 40 k%í*ení tak 
získá ke!stávající sv"telné signalizaci 
také závory; ty se budou instalovat 
i!na!dal)ích 30 místech.                  (tl)

Správa %eleznic pokra"uje ve zvy#ování bezpe"nosti na %elez-
ni"ních p&ejezdech. V lo)ském roce zrekonstruovala celkem 
155 úrov)ov$ch k&í%ení za více ne% 1,5 miliardy korun. Letos 
plánuje upravit dal#ích 200 p&ejezd( s p&edpokládanou "ást-
kou tém!& 2 miliardy korun.

Správa %eleznic letos plánuje 
rekonstrukci 200 p&ejezd(
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