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Představení 

vývojového oddělení 

• Působnost vývojového oddělení od r. 2000 

• Současný stav vývojových pracovníků v HPP 11 

• Pracoviště – Ostrava (2x), Olomouc 

• Zaměření vývoje na elektronické systémy pro 
železniční zabezpečovací a sdělovací techniku 

• Vývoj vlastního HW i SW 

• V posledních letech důraz na bezpečnostně 
kritické elektronické systémy 

• Proces vývoje dle ČSN EN 50126-1 

• Spolupráce s akreditovanými zkušebnami 

 



Představení 

produktů vývojového oddělení 
• FARCOM 

• Počítač náprav PN-02 

• EOV-TRAKCE 

• Měřící pracoviště pro fázová relé DSŠ a DSR 

• Přepínač CM-HIS 

• LUXMETR LX-2 

• GATEWAY-X (CLX, EZS, EPS, 485, BB)  

• Odečet spotřeby ZPA-MB 

• Řídící blok přejezdu FRIS 

• Dálkové ovládání EOV tramvajových výhybek 

• Řízení tramvajových výhybek - MPC 

• Řízení tramvajové jednokolejky – MPC-JK 

• Systém pro dálková audio hlášení 

 



Spolufinancování projektů výzkumu 

a vývoje z veřejných prostředků 
 

•  Spolufinancování MPO 

1) Vývoj modernizovaného měřícího pracoviště pro dvoufázová 

zabezpečovací relé 

2) Počítač náprav (PN300) 

3) Systém varování před překážkou na železničním přejezdu 
 

 

Tyto projekty jsou realizovány  

za finanční podpory  

z prostředků státního rozpočtu 

prostřednictvím Ministerstva 

průmyslu a obchodu. 

 

 

 



Spolufinancování projektů výzkumu 

a vývoje z veřejných prostředků 
• Spolufinancování TAČR 

1) Vývoj a inovace systému inteligentního řízení elektrických 

zařízení železniční infrastruktury  

2) Vývoj bezdrátového přejezdníku pro bezpečný přenos stavu 

přejezdu na drážní vozidla  

3) Výzkum motivace řidičů k porušování pravidel provozu na 

železničních přejezdech a výzkum dalších možností 

kamerových systémů pro prevenci a represi  

4) Výzkum použitelnosti a účinnosti tzv. světelné závory  

na železničních přejezdech v České republice 
  

 

Tyto projekty jsou řešeny s finanční 

podporou TA ČR. 

 

 



Spolufinancování projektů výzkumu 

a vývoje z veřejných prostředků 
 

• Projekty ESF a MŠMT 

1) ICT a elektrotechnika pro praxi 

2) Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního 

vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice 

 

      Tyto projekty jsou realizovány  
s finanční podporou ESF a 

ČR. 

 

 



Aktivity v rámci projektu POSTA 
 

• Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici - Hradec Králové, 
2011 

 Informace o nových trendech ve vývoji sdělovací a zabezpečovací techniky, novinky 
z hlediska nových norem a požadavku v rámci řešení dopravy v Evropě. 

• Mezinárodná konferencia železničná – Vyhne (SR), 2012 
 Informace o výzkumu a vývoji zabezpečovacích a sdělovacích systému na Slovensku 

a seznámení s novými požadavky slovenských železnic. 

• Euro-Žel - Žilina (SR), 2012 
 Aktivní účast včetně příspěvku do sborníku konference v orální sekci a aktivní účast 

v posterové sekci. 

• Dosažené výsledky vývoje, Trakce a.s. – Velké Losiny, 2012 
 Pořádání mezinárodní odborné konference a workshopu výsledků vývoje firmy Trakce, a.s.  

Zpracování a vydání sborníku příspěvků. Organizace posterové sekce a zajištění publicity. 

• VŠB-TUO Přenosy atmosférou – Ostrava, 2013 
 Teoretická témata z přenosů signálu atmosférou, laboratorní experimentální měření 

v areálu Katedry telekomunikací FEI, praktická terénní měření. 

 

• VŠB-TUO Vláknové, optické komunikace – Ostrava, 2014 
 Teoretická témata z oboru vláknové optické komunikace subjektů, laboratorní a 

experimentální měření v areálu Katedry telekomunikací FE, praktická ukázka za účasti 
stážistů. 



Dosažené výsledky vývoje 

Trakce, a.s.  
• 8. ročník Prezentace vývojového oddělení Trakce, a.s. 

• Wellness hotel Diana, Velké Losiny 

• 25. – 26. září 2012 

• 42 účastníků – z toho 28 účastníků z cílových skupin 

• Ze zdrojů IŽI uhrazeno – pronájmy sálů, pronájmy 

konferenční techniky, sborníky, stravné a ubytování (pro 

cílovou skupinu) 

• Ze zdrojů Trakce, a.s. uhrazeno – ubytování pro ostatní 

účastníky, stravné nad limit, odborná exkurze na 

přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně pro 

všechny účastníky 



Dosažené výsledky vývoje 

Trakce, a.s. 

• Dvoudenní konference, účast zástupců cílových skupin 

projektu,  především studenti VUT Brno a zaměstnanci 

Interoperability železniční infrastruktury, z ostatních členů IŽI 

zaměstnanci SŽDC, s.o., dále zaměstnanci vývojového 

oddělení firmy Trakce, a.s., VŠB – TU Ostrava, FEI, CDV 

Brno, v.v.i. 

• Odborné přednášky, ve dvou blocích, vývojoví pracovníci 

Trakce, a.s. o jednotlivých výrobcích a projektech oddělení, 

přednáška Ing. Bohuslava Dohnala o úloze Interoperability 

železniční infrastruktury, dále Ing. Pavel Skládaný z Centra 

dopravního výzkumu Brno, v.v.i.  
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