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Definice ERTMS, historie ERTMS
• European Rail Traffic Management System (ERTMS) se skládá z:

o Global System for Mobile Communication for Railway (GSM-R)

o European Train Control System (ETCS)

• důvodem ke vzniku ERTMS je náhrada cca 20 typů vzájemně neslučitelných 
vlakových zabezpečovačů v Evropě, tedy zajištění tzv. interoperability

• iniciátorem UIC v roce 1990, od roku 1995 v gesci Evropské komise

• od roku 1999 zkušební provoz, od roku 2001 pravidelný provoz

• v ČR pilotní projekt zahájen v roce 2005, v provozu od roku 2011, komerční 
provoz předpokládán od roku 2016 (GSM-R v provozu již od roku 2006)
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Definice GSM-R
• projekt EIRENE (European Integrated Railway radio Enhanced Network -

Evropská integrovaná železniční rádiová síť), v jehož rámci byly vytvořeny 
funkční a systémové specifikace, které vedly k systému GSM-R (Global
System for Mobile communications - Railway - globální systém pro mobilní 
komunikaci pro železnici)

• dle TSI CCS systém třídy A

o systémy třídy B jsou omezeným souborem vlakových zabezpečovacích 
zařízení a rádiových prostředků stávajících systémů „Řízení a 
zabezpečení“, které byly používány před 20. dubnem 2001; v ČR je 
systémem třídy B TRS, který se předpokládá postupně zcela nahradit 
GSM-R
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Definice ETCS
• evropský vlakový zabezpečovací systém, který umožňuje jednak předávat 

strojvedoucímu informace o povolené rychlosti, jednak neustále kontrolovat, 
že strojvedoucí tyto pokyny dodržuje

• prostřednictvím systému ETCS předává traťová část do vlaku palubní části 
systému informace, které umožňují neustále stanovovat a kontrolovat 
dodržování maximální povolené rychlosti daného vlaku

• dle TSI CCS systém třídy A

o systémy třídy B jsou omezeným souborem vlakových zabezpečovacích 
zařízení a rádiových prostředků stávajících systémů „Řízení a 
zabezpečení“, které byly používány před 20. dubnem 2001; v ČR je 
systémem třídy B vlakový zabezpečovač LS
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ETCS Level 1 (ETCS L1)
• traťové funkce

o určení povolení k jízdě v souladu s údaji od zabezpečovacích zařízení

o přenos povolení k jízdě a popisu tratě na vlak přepínatelnými balízami

• palubní funkce

o příjem povolení k jízdě a popisu tratě vztažený k příslušné balízové
skupině

o výpočet dynamického rychlostního profilu 

o porovnání aktuální rychlosti vlaku s povolenou rychlostí a příp. aplikace 
brzd

o palubní signalizace pro strojvedoucího
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ETCS Level 2 (ETCS L2)
• traťové funkce

o registrace každého vlaku vybaveného ETCS v rádioblokové centrále 
(RBC)

o sledování polohy každého ETCS vlaku v RBC na základě hlášení vlaku 
o jeho poloze vztažené k balízové skupině

o RBC určuje povolení k jízdě v souladu s údaji od zabezpečovacího 
zařízení individuálně pro každý vlak

o přenos povolení k jízdě na každý vlak individuálně a kontinuálně 
cestou GSM-R
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ETCS Level 2 (ETCS L2)
• palubní funkce

o vlak vysílá svou polohu vztaženou k balízové skupině do RBC

o výpočet dynamického rychlostního profilu

o porovnání aktuální rychlosti vlaku s povolenou rychlostí a příp. aplikace 
brzd

o palubní signalizace pro strojvedoucího
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ETCS Level 3 (ETCS L3)
• traťové funkce

o registrace každého vlaku vybaveného ETCS v rádioblokové centrále 
(RBC)

o sledování polohy každého ETCS vlaku v RBC na základě hlášení vlaku 
o jeho poloze vztažené k balízové skupině

o rušení závěrů jízdní cesty v závislosti na informacích od vlaků

o určení povolení k jízdě v souladu s údaji od zabezpečovacího zařízení 
individuálně pro každý vlak

o přenos povolení k jízdě na každý vlak individuálně a kontinuálně 
cestou GSM-R
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ETCS Level 3 (ETCS L3)
• palubní funkce

o vlak vysílá svou polohu vztaženou k balízové skupině do RBC

o vlak dohlédá svou celistvost a vysílá ji do RBC

o výpočet dynamického rychlostního profilu

o porovnání aktuální rychlosti vlaku s povolenou rychlostí a příp. aplikace 
brzd

o palubní signalizace pro strojvedoucího
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ETCS Limited Supervision (ETCS LS)
• aplikace ETCS, která zjednodušeným způsobem využívá palubní část ETCS 

na vozidlech

• traťová část přenáší na vozidlo pouze omezené množství informací, na jejich 
základě palubní část přímo nebo pouze na pozadí, kontroluje, zda vlak 
nepřekročí povolenou rychlost a neprojede stanovené místo; při překročení 
povolené rychlosti a při projetí stanoveného místa spustí brzdění

• strojvedoucí je povinen sledovat a respektovat návěstidla

• ETCS LS lze využít jen do určité traťové rychlosti (100 km/h)
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Implementace ETCS v ČR
• zajištění interoperability dle TSI CCS

o povinnost zavedení na síti TEN-T (= cca 2400 km, tj. cca 25 % 
železniční sítě v ČR s více než 80 % dopravních výkonů) 

• zvýšení bezpečnosti oproti LS

o LS nekontroluje dodržování povolené rychlosti, zastavení před 
návěstidlem zakazujícím jízdu

o LS pouze přenáší informaci o návěsti hlavního návěstidla na stanoviště 
strojvedoucího a kontroluje bdělost strojvedoucího

• možnost zvýšení rychlosti nad 160 km/h

• možnost zvýšení rychlosti nad 100 km/h na tratích dosud nevybavených LS

• možnost zavedení dalších rychlostních profilů (v současné době připraven 
profil pro I=150 mm)
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Implementace ETCS v ČR
• v ČR zvolena 2. aplikační úroveň ETCS (ETCS L2)

• pro tratě s nižším rozsahem provozu se v budoucnu předpokládá využít ETCS 
LS nebo ETCS L3 podle aktuálního technologického vývoje

• pro přechod od LS k ETCS je stanoveno tzv. migrační období

o na souvislých úsecích vybavených ETCS v délce stovek km bude 
bezprostředně po uvedení do provozu zakázán vstup vlaků bez funkční 
palubní části ETCS – toto bude oznámeno dopravcům v předstihu 5 let

• měrné náklady na výstavbu ETCS L2 (tj. vč. GSM-R) jsou cca 14,5 mil. Kč/km

• cena palubní části je cca 10 mil. Kč
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ETCS v provozu od 2016
ETCS v přípravě
ETCS v plánu do 2020
ETCS v plánu po 2020



Příklad zvýšení rychlosti ve zhlaví při jízdě s ETCS:
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Eurobalíza Ansaldo z pilotního projektu Kolín - Poříčany:
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Balízová skupina na ŽSR (vlevo proměnná balíza):
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Eurobalízy Siemens na uchycení Vortok na SŽDC:
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Driver Machine Interface (DMI)
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DMI - jízda k omezení rychlosti
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DMI - jízda ke Stůj

uvolňovací rychlost
• Release Speed (RS) = rychlost, do které 

palubní část ETCS dohlíží pohyb vlaku 
jedoucího v módu plný dohled (FS) nebo 
podle rozhledu (OS)

• pokud rychlost vlaku klesne pod RS, 
může vlak pokračovat v jízdě bez ohledu 
na brzdnou křivku, pokud nepřekročí 
hodnotu RS

• jakmile vlak jedoucí pod RS však 
překročí konec oprávnění k jízdě 
(Movement Authority - MA) spustí se 
rychločinné brzdění a vlak přejde do 
módu projetí (Trip - TR), vlak tak sice 
zastaví, ale až za koncem oprávnění 
k jízdě, tedy dojde k „projetí návěstidla“

• RS je možno zadat dvěma způsoby, buď 
se palubní části ETCS zadá jako pevná 
hodnota cestou národních hodnot 
(National Values), nebo ji může palubní 
část kalkulovat na základě údajů o 
vzdálenosti místa ohrožení (Danger
Point - DP) např. námezník výhybky
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DMI - při překročení brzdné křivky pro indikaci
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DMI - při překročení varovné brzdné křivky
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DMI - při překročení brzdné křivky pro nouzové brzdění
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DMI - plánovací oblast (jen v módu FS - Full Supervision)

skrýt / ukázat 
plánovací oblast

změna rychlostního 
profilu (cílová 
rychlost = 0 km/h)

rychlostní profil

změna rychlostního 
profilu (snížení)

místo začátku brzdné 
křivky

pozice vlaku

zoom

zoom

stupnice vzdálenosti

traťové podmínky 
(sběrač)

stoupání / klesání 
tratě
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DMI - zobrazení rychlostního profilu



Provozní nedostatky ETCS
• ploché brzdné křivky

o v praxi strojvedoucí brzdí rychleji, než uvažuje ETCS

• lokalizace vlaku po startu

o k první balízové skupině (např. v úrovni odjezdového návěstidla) jízda 
v módu SR (Staff Responsible - Na odpovědnost strojvedoucího), 
tj. rychlostí max. 40 km/h

• nepřesnost odometrie

o ± 5 m + 5 % ujeté dráhy od poslední projeté balízové skupiny

o na dlouhé staniční koleje nutno dosadit další balízy pro zpřesnění 
odometrie
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