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Opatření pro zvýšení rychlosti 
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• Stavební úpravy infrastruktury – svršek, spodek – růst 
traťové rychlosti, nové výhybny, vysoké investiční náklady 

• Vozidla – růst rychlosti dosažitelné vlakem, vestavěný 
výkon hnacího vozidla vs. rychlost vlaku / hmotnost vlaku 
na dané trati, pořizovací cena, trakční náklady 

• Zabezpečovací a řídící technika – přímý vliv na růst 
úsekové rychlosti, dálkové ovládání, centralizace řízení, 
zkrácení provozních intervalů (ASVC, příprava VC, 
křižování), přezkoumat rozsah infrastruktury, vysoký 
marginální efekt 
 

Porovnání:  
 celkové investiční náklady 
 marginální investiční náklady 



Vyšší rychlost, ale i racionalizace 
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Zabezpečovací a řídící systémy přináší racionalizaci: 
a) snížení provozních nákladů – personální náklady 

signalistů/ výhybkářů, hradlařů/hláskařů, závorářů, 
výpravčích, redukce nadbytečné kapacity kolejiště 

b) zvýšení bezpečnosti provozu odstraněním lidského 
činitele z procesu zabezpečení a řízení dopravy 

c) zavedení standardu řízení a zabezpečení obvyklého 
na hlavních tratích i na regionální tratě snižuje riziko 
mimořádné události z titulu pochybení dopravce 

d) zvýšení konkurenceschopnosti tratě na dopravním 
trhu – růst přepravní rychlosti, růst spolehlivosti a 
dostupnosti přepravního procesu, poskytování 
aktuálních informací přepravcům, atraktivita železnice 



Investice do zabezpečovací  
a řídící techniky 
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- Přejezdové zabezpečovací zařízení  
- Traťové a staniční zabezpečovací zařízení 
- Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
- Centralizace řízení (ne všechny tratě do CDP) 
 Automatické stavění vlakových cest 
 Navádění vlaků do optimálních časových poloh 

 
 Převod vybraných tratí D3 na D2 

 
 Vlakový zabezpečovač i pod rychlost 120 km/h 



Zabezpečovací 
zařízení 

elektronické, 
dálkové ovládání, 
centralizace řízení 

Řídící systém GTN: 
automatické stavění 

vlakových cest, 
navádění vlaků do 
optimální časové 

polohy 

Spokojený 
zákazník 
železnice 

Atraktivní železnice 



 

1. klasické dálkové ovládání - AŽD DOZ 1 
2. distribuované elektronické SZZ – traťové 

stavědlo 
3. kombinace předchozích 
x. specifické použití 

Druhy dálkového ovládání  
zabezpečovacích zařízení 

 

Traťová topologie řízené oblasti: liniová nebo síťová 



 dálkové ovládání s nouzovými obsluhami 
 připojitelných až 20 jednotlivých SZZ 
 každá stanice má vlastní technologické jádro a JOP 
 dispečerská pracoviště jsou volitelně konfigurovatelná a 

částečně nebo plně zastupitelná 
 zobrazení reliéfu stanic až na 8 monitorech 
 aktualizace zobrazení reliéfu každých 200ms 
 možnost připojení k velkoplošného zobrazení - VEZO 
 bezpečný a spolehlivý systém splňující požadavky EN 

ČSN 50 159-1 (uzavřené sítě), SIL4 a normy CENELEC 
 max. počet dispečerských zadávacích počítačů 12 
 předání celé stanice na místní provoz, nikoliv částečné 
 přenos čísel vlaků na dálkové i místní úrovni SZZ ESA 

AŽD DOZ 1 – klasické DOZ 



Charakteristika: 
 
elektronické SZZ 
s distribuovanou 
prováděcí úrovní 
 
* matiční stanice 
má kompletní 
výbavu SZZ 
 
* stanice                 
s distribuovanou 
částí: 
- nemá JOP 
- má desku 
nouzových obsluh 
- může mít PSt 

Traťové stavědlo SZZ ESA (TST) 



Specifické použití DOZ, aneb na čem lze ušetřit? 
- bez přivolávacích návěstí (příp. PN jen na vjezdových náv.),  
- zcela bez nouzového ovládání,  
- nouzové ovládání zab. zař. jen z úrovně vlastní stanice  
- bez obslužných pracovišť JOP v neobsazených stanicích 

Kombinace TST a AŽD DOZ 1 



GTN – řídící systém pro dopravu 
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Základní simulace 
•  Aktuální průběh jízdy vlaků 
•  Stavy prvků kolejiště 
•  Automatické postavení VC ve správný čas 

Matematický model Výhledové dopravy 
 Výpočet Výhledové dopravy 

KonfliktScénáře řešeníÚčelová funkce 



Kategorizace tratí (A-E): podle provozní 
charakteristiky tratě byly definovány požadavky 
na její zabezpečovací a řídící systém: 

 
Kategorie A:  
hlavní tratě, rychlost nad 120km/h, řízení z CDP, 

ERTMS, ASVC, DOZ s nouzovými obsluhami 
dálkově, národní VZ, rychlé zotavení systému 

 

Kategorie B: 
ostatní hlavní tratě, rychlost do 120 km/h, řízení 

z CDP, ERTMS ve druhé fázi, ASVC, TST/DOZ s 
nouzovými obsluhami dálkově, národní VZ 
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Kategorie tratí z hlediska 
zabezpečovací techniky 1/3 



Kategorie C: 
regionální tratě, předjíždění vlaků různých priorit, 
rychlost 100 (120) km/h,  
nežádoucí snížení rychlosti přes stanici 40 km/h, 
zpravidla jeden mezistaniční oddíl,  
ERTMS ve třetí fázi,  
ASVC vítáno,  
TST/DOZ ne nutně s nouzovými obsluhami, 
mimořádnosti řešené za účasti vlakových čet 
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Kategorie tratí z hlediska 
zabezpečovací techniky 2/3 



Kategorie D: 
regionální tratě, předjíždí se jen Mn vlaky uhnutím 

z dopravní koleje, rychlost do 100 km/h, přes 
stanici nevadí snížení rychlosti na 40 km/h, 
radioblok, traťový souhlas, volnost tratě, 
samovratné výhybky, bez nouzových obsluh  

 

Kategorie E: 
odbočné tratě s koncovou stanicí, jen jediný vlak, 

rychlost do 100 km/h, následný vlak až po 
návratu vlaku předchozího, traťový klíč 

 
 
 

Na každou trať lze dodat vhodný typ zabezpečovací a 
řídící techniky ku prospěchu nejen zvýšení rychlosti 
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Kategorie tratí z hlediska 
zabezpečovací techniky 3/3 



Konec prezentace 

Děkuji za pozornost 

Ing. Vlastimil POLACH, Ph.D. 
polach.vlastimil@azd.cz 
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