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Public transport – Network and Timetable Exchange (NeTEx) –
Part 2: Public transport scheduled timetables exchange format

Transport Public – Échanges des informations planifiées (NeTEx) –
Partie 2: Description de l,offre de transport

Öffentlicher Verkehr – Netzwerk und Fahrplan Austausch (NeTEx) –
Teil 2: Fahrpläne

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace CEN/TS 16614-2:2014. Má stejný
status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical Specification CEN/TS 16614-2:2014.
It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato technická specifikace je druhou ze tří částí normy NeTEx, tj. normy popisující výměnu dat o síti
a jízdním řádu ve veřejné dopravě. Tato druhá část normy je popisem formátu pro výměnu dat
jízdního řádu a navazuje na první část normy, zaměřenou na popis topologie sítě. Je určena k použití
při výměně dat týkajících se pravidelné veřejné dopravy mezi systémy organizací veřejné dopravy.

Tato druhá část je založena na bývalých evropských normách Transmodel, IFOPT, SIRI a na
specifických potřebách příměstské dopravy pro sdílení dat mezi meziměstskou a vlakovou dopravou
a flexibilní dopravní sítí, zahrnující veškeré módy veřejné dopravy.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 16614-2:2014 vydanou
v sou-
ladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu
normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické
normalizace.



Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní
úrovni převzata jako normativní dokument.

Informace o citovaných dokumentech

prEN 15531-1:2013 dosud nezavedena

prEN 15531-2:2013 dosud nezavedena

prEN 15531-3:2013 dosud nezavedena

CEN/TS 15531-4 zavedena v ČSN P CEN/TS 15531-4 (01 8234) Veřejná přeprava osob – Pracovní
rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob – Část 4:
Provozní služební rozhraní: Monitorování zařízení

CEN/TS 15531-5 zavedena v ČSN P CEN/TS 15531-5 (01 8234) Veřejná přeprava osob – Pracovní
rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob – Část 5:
Provozní služební rozhraní: Výměna dat situací

CEN/TS 16614-1:2014 zavedena v ČSN P CEN/TS 16614-1:2014 (01 8237) Veřejná doprava osob –
Formát pro výměnu informací o síti a jízdních řádech (NeTEx) – Část 1: Formát pro výměnu informací
o topologii sítě veřejné dopravy

Souvisící ČSN

ČSN EN 12896 (01 8232) Dopravní telematika – Veřejná přeprava osob – Referenční datový model

ČSN EN 28701 (01 8236) Inteligentní dopravní systémy – Veřejná doprava osob – Identifikace
statických objektů ve veřejné dopravě osob (IFOPT)

Citované předpisy

Nařízení Komise (EU) č. 454/2011 ze dne 5. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu
týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému.

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době
schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají
nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Pro účely tohoto dokumentu platí termíny a definice uvedené v CEN/TS 16614-1:2014.

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s. r. o. – CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu,
v.v.i., Ing. Zuzana Švédová

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.  


