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Dokumenty upravující problematiku
1.

Evropské:
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17.6.2008
o interoperabilitě železničního systému ve Společenství
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29.4.2004
o bezpečnosti železnic Společenství a o …..
• Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 661/2010/EU ze dne 7.7.2010
o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě
• Rozhodnutí o technických specifikacích pro interoperabilitu transevropského
železničního systému (je jich více, bude o nich pojednáno později)
• Nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24.4.2009 o přijetí společné bezpečnostní
metody (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik, …
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Dokumenty upravující problematiku
2. Národní
• Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách
• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
• Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
• Vyhláška č. 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropského železničního
systému (vyhláška o interoperabilitě)
• Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah
• Vyhláška č. 146/1995 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních
staveb (vyhláška o projektové dokumentaci)
• Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou
propojenost evropského železničního systému
ČVTSS, Praha 13.3.2012
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Klasifikace tratí
Podle Zákona o dráhách




Celostátní
Regionální
Vlečky

Zákon o dráhách stanoví, že celostátní dráhy jsou součástí evropského
železničního systému (EŽS).
Podle Rozhodnutí o hlavních směrech pro rozvoj transevropské
dopravní sítě (č. 661/2010/EU)


Transevropský železniční systém (v rozhodnutí definován mapami,
v Česku jsou jeho součástí koridory), zkratka TEN.
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Klasifikace tratí TEN
Podle rychlosti
(viz směrnice o interoperabilitě)


Vysokorychlostní (u nás nejsou a asi ani nebudou) – zkratka HS



Konvenční – zkratka CR

ČVTSS, Praha 13.3.2012
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Povolování staveb
Podle stavebního zákona:


Žadatel o stavební povolení předloží projektovou dokumentaci.



Obsah je definován vyhláškou o projektové dokumentaci.



Příloha 5 této vyhlášky stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace
staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo
oznámení ve zkráceném stavebním řízení.



Položka 10 části A Průvodní zpráva ukládá vypracování seznamu PS a SO
s přímou vazbou na parametry interoperability.



Písmeno j) části H Doklady ukládá za určitých podmínek předložit doklad, že
u projektu byla úspěšně posouzena shoda s požadavky interoperability.
ČVTSS, Praha 13.3.2012
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Interoperabilita
Posuzuje se dvěma různými způsoby:


U staveb, které se týkají tratí TEN, podle technických specifikací pro
interoperabilitu.



U staveb, které se týkají ostatních tratí evropského železničního
systému, podle oznámených národních předpisů.

ČVTSS, Praha 13.3.2012
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Strukturální subsystémy
Definuje je směrnice o interoperabilitě:

Infrastruktura (INS)

Energetika (ENE)

Traťové řízení a zabezpečení (CCS)

Palubní řízení a zabezpečení (CCS)

Kolejová vozidla (RST).
Pro každý strukturální subsystém je vydána technická specifikace
interoperability (TSI) vysokorychlostní (HS) i konvenční (CR).
Existují ale další TSI, které pokrývají několik strukturálních subsystémů
(průřezové).

ČVTSS, Praha 13.3.2012
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Technické specifikace interoprability
Technické specifikace jsou přijaty rozhodnutím, není nutné je transponovat do
národní legislativy, platí podle podmínek v něm stanovených.
Rozhodnutí č. (uvádím pouze TSI pro konvenční železnici):

2011/275/EU – TSI CR INS (infrastruktura)

2011/274/EU – TSI CR ENE (energetika)

2006/679/ES – TSI CR CCS (řízení a zabezpečení traťové i palubní)
Pro strukturální subsystém kolejová vozidla je pro CR vydáno několik TSI:
nákladní vozy, lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob, hluk.
Průřezové TSI:

2008/163/ES – TSI SRT (bezpečnost v železničních tunelech)

2008/164/ES – TSI PRM (osoby s omezenou schopností pohybu a orientace)

ČVTSS, Praha 13.3.2012
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Posuzování shody podle TSI
Pouze u staveb, které se týkají tratí TEN (TSI platí pouze na TEN).
Posuzování provádí Notifikovaná osoba
(v České republice pouze Výzkumný Ústav Železniční, a.s.)
Pro kolaudaci a uvedení do provozu, musí být stavba úspěšně posouzena ve všech
fázích, kterými jsou návrh (projekt), realizace a závěrečné zkoušení.
Pro povolení stavby je potřeba doložit úspěšné posouzení projektové dokumentace,
tj. fáze návrh, notifikovanou osobou.
Notifikovaná osoba vydá jako doklad „ES Prozatímní stanovisko k ověření
subsystému“.
Žadatel o stavební povolení vydá „ES prozatímní prohlášení o ověření subsystému“.
Tyto dokumenty musí být součástí dokladové části projektové dokumentace.

ČVTSS, Praha 13.3.2012
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Posuzování shody
podle národních předpisů
U staveb, které se týkají tratí EŽS avšak nejsou součástí TEN.
Posuzování provádí členským státem „určený subjekt“
(v České republice opět Výzkumný Ústav Železniční, a.s.)
Pro kolaudaci a uvedení do provozu, musí být stavba úspěšně posouzena ve všech
fázích, kterými jsou návrh (projekt), realizace a závěrečné zkoušení.
Pro povolení stavby je potřeba doložit úspěšné posouzení projektové dokumentace,
tj. fáze návrh, určeným subjektem.
Určený subjekt vydá jako doklad „Osvědčení o prozatímním ověření subsystému“.
Žadatel o stavební povolení vydá „Prozatímní prohlášení o ověření subsystému“.
Tyto dokumenty musí být součástí dokladové části projektové dokumentace.
ČVTSS, Praha 13.3.2012
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Hodnocení a posuzování rizik
Pro kolaudaci a uvedení do provozu, musí být v souladu s nařízením o CSM stavba
jako významná změna železničního systému členského státu ještě
posouzena z hlediska bezpečnosti.
Toto posouzení, které provádí subjekt uznaný Drážním úřadem, představuje
kontrolu, zda v průběhu návrhu a realizace byl aplikován proces identifikace
nebezpečí, hodnocení a posuzování rizik a zda byla přijímána taková
opatření, aby rizika byla eliminována nebo snížena na přijatelnou úroveň.
Žadatel o kolaudaci nebo povolení k uvedení do provozu musí proto subjektu pro
posouzení bezpečnosti předložit dokumentaci, že při návrhu a realizaci
stavby byl tento proces aplikován.
Přestože ke stavebnímu povolení není tato dokumentace Drážním úřadem
požadována, pro kolaudaci je tato dokumentace, na jejímž základě subjekt
pro posouzení bezpečnosti vydá kladnou zprávu o posouzení bezpečnosti,
nezbytná.
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