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Josef Holek   |  Foto: autor a!archiv Jana Va"k#

� rodin! Jana Va"k#, plze$ského rodá-
ka a milovníka v"eho, co se kolejí 

alespo$ trochu dot%ká, je &eleznice tra-
di'ním oborem. D!de'ek z otcovy strany 
byl konstruktérem motor# ve (kod!, p)i-
'em& jeho nejznám!j"ím po'inem jsou 
motory pro lokomotivy )ady E 499.0.  
Druh% d!de'ek byl zam!stnancem v pl-
ze$ské *elezni'ní opravn! a strojírn! 
(*OS) a tatínek p#sobil v elektro úseku 
na plánování elektrifikace +SD. 

Po základní "kole p)e"el na gymnázi-
um. „Miluji historii a chvíli jsem p)e-
m%"lel, zda se jí nev!novat víc. Nicmén! 
m! v&dy bavila i fyzika, matematika 
a elektrika. Nakonec vyhrál pragmatis-
mus. Elektrotechnika m! u&iví jist! lépe 
ne& hloubání v humanitních oborech, )í-
kal jsem si tehdy.  Po maturit! jsem na-
stoupil studia na plze$ské Fakult! elek-
trotechnické Z+U. Bakalá)e mám z oboru 
Elektronika a telekomunikace a navazují-
cím magistersk%m oborem se mi stala Za-
bezpe'ovací a sd!lovací technika na &e-
leznici,“ prozradil Jan Va"k#. 

Na vysoké byl studentem docenta Ivana 
Kone'ného, doyena oboru zabezpe'ova-
cích za)ízení. „Bavily m! systémové v!ci. 
V&dy m! zajímalo se nad úkoly zam%"let 
v celkovém kontextu, i s p)esahem mimo 
m#j obor. Kdy& jsem p)i'ichl k teorii &e-
lezni'ní zabezpe'ovací techniky, m!l 
jsem jasno. Jejím úkolem je toti& mno-
hem více, ne& jen plnit svou základní 
funkcionalitu. M! zajímalo, jak je nap)í-
klad stav!dlo vyrobené a na jakém princi-
pu za)ízení funguje. Základní principy 
&elezni'ní zabezpe'ovací techniky jsou 
známy p)es 100 let, obloukem se tak vra-
cím i ke zmi$ované zálib! v historii.“
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O VUZ m!l Va"k# pov!domí u& p)i studi-
ích na vysoké "kole, nebo, vzpomínan% 
docent Kone'n% byl dlouholet%m pracov-
níkem této spole'nosti. Navíc u státnic 
sed!l sou'asn% vedoucí odd!lení zabezpe-
'ovacího VUZ Karel Bene". Ten sehrál klí-
'ovou roli je"t! p)i státnicích, kdy mu na-
bídl práci ve VUZ. 

Odd!lení Jana Va"k# )e"í problematiku 
zabezpe'ovacích a sd!lovacích za)ízení 
související s evropskou legislativou defino-
vanou p)edev"ím Technick%mi specifika-
cemi pro interoperabilitu (TSI). „Nemáme 
na starosti jen problematiku ETCS 
a GSM-R. Jednou ze samostatn%ch sou'ástí 
subsystému CCS jsou také detek'ní pro-
st)edky – kolejové obvody a po'íta'e ná-
prav. U& jen proto podléhá tém!) ka&dá 
stavba modernizace &elezni'ní infrastruk-
tury nutnosti posouzení shody s po&adav-

Vedoucí odd$lení ERTMS ve!V%zkumném Ústavu &elezni'ním (VUZ) Jan 
Va"k# m$l (eleznici v!genech. Není divu, (e ihned po!státnicích nastoupil 
do!dce)iné spole'nosti *esk%ch drah. Nyní má na!starosti problematiku 
strukturálního subsystému +ízení a!zabezpe'ení (CCS), tedy primárn$ 
technologií ETCS a!GSM-R, souhrnn$ ozna'ovan%ch pojmem ERTMS. Jeho 
odd$lení potvrzuje, (e VUZ dokonale otestuje a!nestrann$ certifikuje 
prakticky v"e. A!práv$ to zákazníci nejvíce oce,ují. 

ETCS není pro VUZ problém

ky TSI CCS notifikovanou osobou.“  Na p)í-
kladu modernizované stanice anebo ucele-
ného &elezni'ního úseku je tak mo&né 
ukázat sílu VUZ jako notifikované osoby, 
která m#&e poskytnout komplexní certifi-
ka'ní slu&by. Zákazník tak získá od VUZ 
komplexní servis pro schválení své stavby.

ETCS jako systém vlakového zabezpe'o-
va'e musí b%t, ze své podstaty, instalován 
na &elezni'ní infrastruktu)e i na kolejo-
v%ch vozidlech (tra,ové a palubní subsysté-
my). ETCS a GSM-R nejsou  pro VUZ ni'ím 
nov%m. První instalace ETCS v +R (v apli-
ka'ní úrovni Level 1) byla provedena 

na cerhenickém okruhu u& p)ed více ne& 
15 lety. Jako první byl plnohodnotn! vyba-
ven v aplika'ní úrovni Level 2 úsek Kolín – 
B)eclav a dále se systém buduje na dal"ích 
tratích. I na nich se VUZ aktivn! podílela, 
podílí a bude i nadále podílet v roli respek-
tované certifika'ní autority.  
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Zákazníky Odd!lení ERTMS VUZ jsou p)e-
dev"ím v%robci vozidel, 'i provozovatelé, 
kte)í jsou zodpov!dní za vybavení sv%ch 
vozidel systémem ETCS 'i dal"ími národ-
ními vlakov%mi zabezpe'ova'i. „Jsme 
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partnery i pro firmy, které se specializují 
na projektovou 'innost. Uvedené aktivity 
tak pro provozovatele vozidel zaji",ují 
v podstat! na klí'. Op!t jde o certifika'ní 
proces, ale pro nás i prostor pro nabídku 
zku"ebních mo&ností. Zku"ební okruh je 
vybaven ETCS  ve stejném rozsahu a stej-
nou technologií jako první koridor. Jsme 
tedy schopní zákazníkovi nabídnout 
komplexní p)ezkou"ení správné interak-
ce palubní jednotky systému ETCS (OBU) 
s tra,ovou 'ástí ve stejné konfiguraci, ja-
ko je na reálné infrastruktu)e S*DC,“ vy-
zdvihl pan Va"k#. Dopl$me, &e sofistiko-
van% zabezpe'ova' ETCS je v principu 

stejn% pro v"echny evropské trat! a kole-
jová vozidla. V%robc# základních kompo-
nent pro ETCS (tzv. prvk# interoperability 
subsystému -ízení a zabezpe'ení) je v Ev-
rop! zhruba do deseti. 

VUZ nabízí díky parametr#m okruhu 
velmi p)ínosnou mo&nost komplexního 
p)ezkou"ení správné integrace v"ech sys-
tém# na vozidle v'etn! palubní jednotky 
ETCS je"t! ve fázi lad!ní vozidla jako cel-
ku p)ed finální homologací. Specialisté 
dce)inky +D jsou schopni )íci, zda je inte-
grace ETCS v pat)i'ném kolejovém vozidle 
v po)ádku za bezporuchov%ch stav#, ale 
také doká&ou vytvá)et specifické degrado-
vané provozní podmínky, které jsou v p)í-
pad! testování v reálném provozu nemys-
litelné, nebo, by ohrozily bezpe'n% pro-
voz. „Vytvá)íme r#zné netypické situace, 
které v%robci rádi zkou"í. Typick%m p)í-
kladem je okam&ik, kdy dojde ne'ekan! 
k obsazení úseku kontroly volnosti jin%m 
vlakem, obvykle je ve scéná)i uva&ováno 
o vlaku nevybaveném ETCS. Nastane tak 
fakticky mimo)ádná událost z pohledu )í-
zení drá&ního provozu a je velice zajímavé 
zkoumat reakci zkou"eného vozidla, které 
je takovouto mimo)ádnou událostí ohro-
&eno. ETCS má moc i takovéto situace za-
chránit tak, &e nedojde k ohro&ení cestují-
cích. A to je primárním ú'elem zavád!ní 
ETCS, jednozna'né zv%"ení bezpe'nosti 
provozu drá&ní dopravy oproti stávajícímu 

stavu,“ zhodnotil vedoucí odd!lení 
ERTMS. V"echna vozidla v +R, která vje-
dou na infrastrukturu vybavenou systé-
mem ETCS, musí b%t vybavena palubní 
jednotkou systému ETCS nejpozd!ji v roce 
2025. V +R b!&í ji& celá )ada projekt# in-
stalace ETCS na vozidla a VUZ je samoz)ej-
m%m certifika'ním partnerem firem, kte-
ré tyto 'innosti zaji",ují. 

o�����Ý�����������
Proto&e je systém ETCS velice slo&ité za)í-
zení a jeho specifikace se stále vyvíjejí, ne-
jsou n!která za)ízení instalovaná v testo-
van%ch vozidlech je"t! pln! certifikovaná. 
To znamená, &e nemají ani oprávn!ní 

k b!&nému provozu. „U nás jízda mo&ná 
je, a to i s verzí systému, která není fi-

nální. V%robci mají tak prostor a 'as 
na její odlad!ní v podmínkách 
identick%ch jako na reálné infra-
struktu)e. Certifikaci pak m#&eme 
samoz)ejm! dodat p)ímo my. To je 
na"e komer'ní v%hoda,“ podotkl 

Jan Va"k# a pokra'oval: „Jsme 
schopní za)ízení odzkou"et, provést 

na n!m expertizy, nezávisl%m orgá-
nem certifikovat a vydat na základ! 'es-

ké i evropské legislativy p)íslu"n% certifi-
kát 'i osv!d'ení. V"e od nárazník# p)es 
brzdy, motory, konstrukci a& po vlakové 
zabezpe'ova'e umíme odzkou"et, schválit 
a provést certifikaci. V%robce tak má 
ve VUZ jediného univerzálního partnera, 

kter% mu pom#&e úsp!"n! uvést 
jeho v%robek na trh.“  !
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