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Polarizace železni ní sít

Železnice R (SŽDC, 2007)
délka doprava tra ový tok

kategorie trat km % hrtkm % hrt/den
Evropská 2 556 27,1 51 773 000 000 82,9 55 494
celostátní 3 705 39,3 9 413 000 000 15,1 6 961
regionální 3 160 33,5 1 300 000 000 2,1 1 127
celkem 9 421 100 62 486 000 000 100 18 172

Železni ní sí  v eské republice se výrazn  polarizuje:

- menší ást sít  je p etížena intenzivní dopravou a není schopna vyhov t všem 
požadavk  dopravc  na vlakové trasy,

- v tší ást sít  je jen slab  využívána, což ohrožuje její ekonomickou stabilitu a asto
i smysluplnou existenci 
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Národní tranzitní koridory R 
Délka: cca  13 % sít
Dopravní výkony: cca 70 % sít

Vilfredo Frederico Damaso Pareto (1848 – 1923), italský filosof, sociolog a 
ekonom:

„20 % p í in má 80 % následk “

Paretovo pravidlo se týká prakticky všech druh  lidské innosti:
- 20 % obyvatelstva vlastní 80 % majetku, 
- 20 % aktivit p ináší 80 % tržeb, 
- 20 % komponent zp sobuje 80 % poruch, …

Není d vod, pro  by m la být železnice výjimkou. 

Polarizace železni ní sít
Paret v princip
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- trat , na kterých je intenzivní provoz, je d vod zkvalit ovat investicemi 
stávají se kvalitn jšími, zájem o n  roste, provoz sílí,
vzniká oprávn ná pot eba dalších investic. 

- trat , na kterých je slabý provoz, není d vod zkvalit ovat investicemi - chátrají 
stávají se mén  kvalitními, zájem o n  klesá, provoz slábne,
klesá motivace k investování 

Prohlubování polarizace železni ní sít
Kladná zp tná vazba investic
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- trat , na kterých je místní osobní doprava i dálková osobní doprava a nákladní 
doprava (p echázejí na n  vlaky, respektive vozy, z ostatních tratí),

tvo í skute nou sou ást železni ní sít ,
aplikace interoperability jejich sounáležitost k síti posiluje. 

- trat , na kterých je jen místní osobní doprava (ne p echázejí na n  vlaky, 
respektive vozy, z ostatních tratí – dopravní spojení je zajišt no p estupy,

netvo í skute nou sou ást železni ní sít , jde v zásad  o ostrovní provozy 
typu „polní tramvaj“,

vy len ní z interoperability jejich sounáležitost k síti oslabuje. 

Prohlubování polarizace železni ní sít
Sí ový charakter, interoperabilita
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- z ásti jde o p irozený jev, o vymezení racionální role železnice na p epravním trhu –
orientace železnice na pravidelné, hromadné p eprav (ponechání operativních 
individuálních p eprav silni ní doprav ) a to i v rekci na vývoj v oblasti industrializace a 
urbanizace území

žádané trat  posílit modernizací ke zvládnutí r stu p epravních požadavk ,
žádané trat  odleh it p esunutím nákladních vlak  na mén  zatížené trat ,
žádané trat  odleh it p esunutím nejrychlejších segment  vlak  na nov  

vybudované vysokorychlostní trat  Rychlých spojení,

- z ásti jde o d sledek nereagování železnice na zm n né p epravní pot eby,
=> mén  žádané trat  u init atraktivn jšími jejich modernizací.

Polarizace železni ní sít
ešení
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Propustnost dopravn  siln  zatížených tratí je dána nejen parametry trat  (subsystém  
INS, ENE a CCS), ale i vlastností vlak , respektive vozidel (subsystém RST).

Sou innost dopravce s provozovatelem dráhy je racionální nutností.

P irozeným nástrojem k ízení chování dopravce je prom nná výše poplatku za použití 
dopravní cesty. 

Aktivní cenovou politikou m že provozovatel dráhy motivovat dopravce ke spolupráci v 
ešení klí ových problém  dopravní cesty. 

Polarizace železni ní sít
Spolupráce p i ešení
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Motivace

1 TEU = dvacetistopý kontejner  
rozm ry: 8´ x 8´ x 20´

2,438 m x 2,438 m x 6,096 m, 
hmotnost cca 15 t

Silni ní doprava
1 automobil 2 TEU, 90 km/h
spot eba 48 litr  nafty (s tepelným obsahem 10 kWh/litr) na 100 km
=> 0,24 litru nafty na 1 kontejner a 1 km 
=> 2,4 kWh na 1 kontejner a 1 km 

Železni ní doprava
1 vlak, 92 TEU, 100 km/h
spot eba 28 kWh elektrické energie na 1 km
=> 0,3 kWh na 1 kontejner a 1 km

=> jeden vlak nahradí 46 nákladních automobil
=> spot eba energie pro dopravu jednoho kontejneru je 8 krát menší
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EC/IC vlaky

Železnice – jízda rychlostí 160 až 200 km/h: spot eba 2,5 kWh/sedadlo/100 km
Automobil – jízda rychlostí 130 km/h: spot eba 12,5 kWh/sedadlo/100 km
P šky – ch ze rychlostí 5 km/h: spot eba 8 kWh/100 km 
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Potenciál r stu po tu cestujících železnicí
P íklad:  Praha – Brno 2013 (zdroj: KORDIS JMK)

91%

6% 3%

IAD

BUS

VLAK

Mezi Prahou a Brnem cestuje v sou asnosti denn  50 000 osob.
Železnice má jen 3 % podíl na trhu. 
To znamená, že železnice má zna ný potenciál r stu. 
Rozhodujícím momentem je kvalita a spolehlivost.
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Dosavadní dvousložkový tarif nemotivuje dopravce k šet ení trasami – k vozb  
dlouhých vlak  (v rámci využitelné délky):

C = S1+ S2 . m

Zrušením i potla ením složky S2 (a zvýšením složky S1) – jako u DB - lze p im t 
dopravce ke spojování kratších vlak .

Hospoda ení trasami
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Osobní zastávkové vlaky jsou (zejména na rovinatých tratích) nejpomalejším 
segmentem vlakové dopravy. 
Je pot ebné stanovit limitní úrovn  parametr , kterými je cestovní rychlost omezována:
- m rnou tažnou silou (po áte ním zrychlením),
- m rným trak ním výkonem,
- nejvyšší dovolenou rychlostí vozidla
- ú inkem brzd (zábrzdné zpomalení, brzdící procento),
- rychlostí nástupu a výstupu cestujících bezbariérové široké dvouk ídlé dve e),
- rychlostí otevírání a zavírání dve í v etn  nástupních pom cek (výsuvné/výklopné  
sch dky a prahy).

Cenová motivace: p i nedodržení limitu cestovní doby musí dopravce zaplatit více tras 
(nevyužitelných díky jejich zablokován jízdou pomalého vlaku).

C´ = C . Tcskut/Tclim

Další efekty vyšší cestovní rychlosti:
- atraktivn jší nabídka cestování zastávkovými vlaky,
- snížení náklad  vlakové dopravy vyšší produktivitou vozidel i personálu

Rovnob žnost grafikonu – osobní zastávkové vlaky 
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Zvýšení cestovní rychlosti regionálních 
osobních zastávkových vlak
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Zvýšení cestovní rychlosti regionálních osobních zastávkových vlak

60

65

70

75

80

85

90

0 5 10 15 20 25 30

ce
st

ov
ní

 ry
ch

lo
st

 (k
m

/h
)

m rný výkon (kW/t)

Vliv m rného výkonu na cestovní rychlost Os vlaku

E = 0,5 m . v2

E = P . T = P . L / v

= > k = P/m = 0,5 . v3 / L 
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Zvýšení cestovní rychlosti regionálních 
osobních zastávkových vlak
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Zvýšení cestovní rychlosti regionálních 
osobních zastávkových vlak

vc = vt / (1 + vt . T0 /L)
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Vn jší bezbariérovost: d ležitá v regionální doprav

- zvýšení cestovní rychlosti zkrácením doby pobytu na zastávkách,

- usnadn ní nástupu a výstupu osobám se sníženou schopností pohybu a orientace (PRM)

Výsuvné sch dky - základní požadavek: bezporuchovost a rychlost

Bezbariérový nástup Výsuvný sch dek
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Opat ení na stran  infrastruktury ke zvýšení cestovní rychlosti osobních zastávkových 
vlak :

- vysoká nástupišt   ( R: 550 mm nad TK),
- nav št ní zastavení v zastávce na znamení z nástupišt  do vlaku pomocí ETCS.

Opat ení na stran  organizace provozu ke zvýšení cestovní rychlosti osobních 
zastávkových vlak :

- náhrada cestujícími málo používaných zastávek svozem do velkých zastávek (návazná 
autobusová doprava, parkovišt , úschovny kol, …)

Rovnob žnost grafikonu – osobní zastávkové vlaky 
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Zvýšení cestovní rychlosti regionálních 
osobních zastávkových vlak
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Z doby KkStB p evzatá tradice zat žováním lokomotiv na úrove  meze adheze 
(respektive meze pohonu – trvalá tažná síla) vede u mén  výkonných lokomotiv k nízké 
rychlosti jízdy (zejména do stoupání), a pomalým rozjezd m.

ešením je (podobn  jako nap íklad u ÖBB) p edepsaný limit m rného výkonu 
(nap íklad: 3 kW/t) pot ebný pro dodržení systémových jízdních dob.
P i nedodržení limitu m rného výkonu musí dopravce zaplatit více tras (nevyužitelných 
díky jejich zablokován jízdou pomalého vlaku).

C´ = C . klim/kskut
k = P/m (kW/t)

Rovnob žnost grafikonu – nákladní vlaky 
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Moderní formy železni ní nákladní dopravy

Linkové pojetí dálkové nákladní dopravy (rychlost, pravidelnost, dochvilnost)
analogie k EC vlak m (pravidelný takt, rychlost, jednotnost voz , …)
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Se zvyšující se rychlostí jízdy vlaku však roste 
akustický výkon hluku, který vlak produkuje

Jízdu vlaku po železni ní trati generuje akustický výkon, který má ty i základní složky:

Základní (klidová), na rychlosti jízdy nezávislá složka Pz = k . v0

Trak ní, na rychlosti jízdy lineárn  závislá složka Pt = k . v1

Valivá, na rychlosti jízdy kubicky závislá složka Pv = k . v3

Aerodynamická, na rychlosti jízdy vyššími mocninami závislá složka Pa = k . vn
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Složky hluku emitovaného železnicí (princip)
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Nedávná minulost: nákladní vlaky jezdily pomalu, dominantní 
složkou hluku byl trak ní pohon
Cíl: p epravit co nejt žší nákladní vlak
Nástroj: normativ zát že byl tradi n  ur ován pro jízdu s nejvyšší možnou tažnou silou, 

tedy podle kritické, respektive trvalé rychlosti

lokomotiva trvalá rychlost (km/h)
742 20
751 25
753 31
770, 771 14
781 21
121, 122, 123 46
181, 182, 183 48
230 53

Dominantní zdroje hluku: spalovací motor, ventilátory, p evodovky, …

Fotografie 781
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Sou asnost: nákladní vlaky jezdí rychleji (typicky 90 až 100 km/h), 
=> dominantní složkou hluku se stalo valení kola po kolejnici

Valivá, na rychlosti jízdy kubicky závislá složka hluku: Pv = k . v3

Tato hluková složka je generována valením kola po kolejnici.
Na její velikost má zásadní vliv  drsnost povrchu kol i kolejnic
P i zdvojnásobení rychlosti (v´ = 2 . v) vzroste tato složka o 9 dB:

Lv´ = 10 . log (Pv´ / Pv)  = Lv + 10 . log (v´ / v)3 = Lv + 10 . 3 . log 2 = Lv + 10 . 3 . 0,3 = Lv + 9 dB 
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Hluk v d sledku brzd ní
T ecí špalíkové brzdy s litinovými špalíky mají dva negativní ú inky na hlu nost 
železnice:intenzivn  hlu í v pr b hu brzd ní,
významn  zdrs ují povrch kol, což má negativní dopad na úrove  hluku valení (nejen 
p i brzd ní, ale i v dalších fázích jízdy). Tato skute nost má zásadní vliv na hlu nost 
železnice . Zejména p sobí negativn  p i snahách jezdit rychleji.
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Snížení hluku vlakové dopravy odklonem od používání litinových brzdových 
špalík  (sm rné hodnoty)
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Odklon od používání litinových brzdových špalík  je nezbytným opat ením ke snížení 
hlu nosti železni ní dopravy.
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Trend odklonu od litinových brzdových špalík  – nákladní vozy

U lokomotiv, trak ních jednotek a osobních voz  je nov  výhradn  zavád na 
kotou ová brzda, a to p edevším z funk ních d vod  (vyšší rychlost, krátké brzdné 
dráhy). Pokles hluku je sice vítaným, ale v zásad  vedlejším produktem.

U nákladních voz  situace složit jší. Levná t ecí brzda s litinovými špalíky je u nich 
stále standardem. 

Pro snížení hlu nosti byla pro nákladní vozy hledána jednodušší cesta k hladkým 
kol m 
(a tím i nižší hlu nosti), než jakým je kotou ová brzda. Tou jsou nekovové brzdové 
špalíky místo litinových.

V superpozici s trendem zvýšení rychlosti jízdy nákladních vlak  (motivace: 
atraktivita, produktivita nákladní dopravy)  se p echod nákladních voz  na nekovové 
brzdové špalíky, které nezdrs ují povrch ob žné plochy kol, stává nutností.
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Litinové a nekovové brzdové špalíky

Typické vlastnosti brzdových špalík :
- relativn levné (cca 150 K ),
- pon kud mén  trvanlivé (typicky cca 150 000 km).

Typické vlastnosti nekovových (kompozitních) brzdových špalík :
- násobn  dražší (cca 600 K )
- o n co trvanliv jší (avšak ne úm rn  vyšší cen  – typicky cca 250 000 km),
- sou initel t ení je vysoký  (K), nov   m že být alternativn  i nižší, a to na úrovni litiny (LL),
- stálost sou initele t ení (neroste p i poklesu rychlosti),
- více opot ebovávají povrch dvojkolí  do hloubky – nutnost ast jší reprofilace,
- vytvá ejí hladký (mén  hlu ný) povrch kol.

nekovové (kompozitní) brzdové špalíky významn  snižují hlu nost voz ,
nekovové (kompozitní) brzdové špalíky zvyšují náklady na údržbu nákladních voz .
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Litinové a nekovové špalíky
Postupem asu vznikly dva druhy nekovových (kompozitních) brzdových špalík :
- K … sou initel t ení je vyšší, než u litinových špalík ,
- LL … sou initel t ení je zhruba stejný, jako u litinových špalík

nekovové brzdové špalíky typu K se výborn  hodí pro nové vozy, výhodou je vyšší sou initel 
t ení. Pro vyvození stejné brzdné síly sta í menší p ítlak, tedy úsporn ji ešená mechanická ást 
brzdy. 
Pro nové vozy jsou nekovové špalíky nutností – v z s litinovými brzdovými špalíky není schopen 
splnit limity hluku podle TSI noise.

nekovové zdrže typu K nejsou vhodné pro použití na starší vozy. Vyšší sou initel t ení se stává 
nevýhodou. Pro snížení p ítlaku brzdových špalík  by byl pot ebný zásah do pneumatické ásti 
brzdy (snížení tlaku v brzdovém válci), to znamená vynaložit jednorázové náklady na rekonstrukci 
brzdových p ístroj ,

pro starší vozy jsou vyvíjeny nekovové zdrže typu LL, které mají stejný sou initel t ení jako 
litinové špalíky. Výhodou je snadná aplikace – pouhá zám na za litinové zdrže (bez úprav vozu). 
Vývoj již se dostává do stadia rutinní realizace (povolené rekonstrukce). Chybí však motivace –
TSI nejsou uplat ovány na stávající vozidla.
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Náklady na údržbu brzd voz  (sm rné hodnosty)

Litina:  cena 150,- K /špalík x 32 .… 4 800,- K  na 150 000 km, tedy 0,032 K /km/v z

Kompozitní: cena 600,- K /špalík x 32 ….19 200,- K  
jedno soustružení navíc ………………….. 5 000,- K
celkem …………………………………………24 200,- K   na 250 000 km, tedy 0,097 K /km/v z

Rozdíl (zvýšení náklad  p i p echodu z litiny na kompozit):  0,097 - 0,032 = 0,065 K /km/v z

Pro dopravce znamená p echod  z litinových špalík  na nekovové zvýšení složky 
náklad  na údržbu nákladních voz   na cca trojnásobek (o 0,065 K /km/v z)

- u nov  nakupovaných voz  je použití nekovových (kompozitních) brzdových špalík  
povinnost (v z s litinovými špalíky nesplní TSI noise),

- k p echodu od používání nekovových (kompozitních) špalík  a tím ke snížení 
hlu nosti nákladních vlak  nemá dopravce žádnou motivaci. 
Naopak je dopravce motivován k setrvání u litinových brzdových špalík , nebo  ty 
vedou k t etinovým náklad m na údržbu voz  (složka ovlivn ná brzdovými špalíky). 
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Motivace dopravc  k aplikaci protihlukových opat ení
V zásad  jsou dv  možné motivace dopravc  k používání LL brzdových špalík  na starších 
nákladních vozech:
a)Negativní motivace – restrikce
Jde o zákaz p ístupu voz  s litinovými brzdovými špalíky (tedy hlu ných) na železni ní sí .

Vícenáklady nese dopravce. Nezbude mu, než zapo ítat je do p epravného. To 
znevýhodní železnici v i silni ní doprav . Tím budou zma eny mnohanásobn  vyšší 
(mnoha miliardové) investice do modernizace tranzitních koridor , které si kladou za cíl 
podpo it železni ní dopravu. To by nebyla správná cesta.

b)   Pozitivní motivace – podpora
Jde o podporu používání voz  s kompozitními brzdovými špalíky , respektive 
s kotou ovou brzdou (tedy tichých), na železni ní sí .

Vícenáklady dopravce p evezme provozovatel dráhy. Dopravci, který používá tiché vozy 
(spl ující TSI noise) poskytne provozovatel dráhy slevu z poplatku za dopravní cestu. 

Po zavedení pozitivní motivace lze (po uplynutí doby migrace) zavést i restriktivní opat ení a 
tím vytvo it skute n  tichou železnici.
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Motivace provozovatele dráhy k podpo e tichých vozidel

Provozovatel dráhy má více d vod  k podpo e provozu tichých vozidel:
- úspora náklad  na pasivní protihluková opat ení, které jsou velmi nákladná (1 km 

jednostranné protihlukové st ny p edstavuje investici cca 20 000 000 K ), p sobí 
selektivn  jen v míst  aplikace, a zhoršují p ístupnost ke dráze p i údržb  a 
mimo ádnostech,

- spln ní hygienických požadavk  státu,
- spln ní požadavk  EU na interoperabilitu (podpora vozidel konformních s TSI noise),

Pro ty nápravový v z (32 špalík ) je pro kompenzaci vícenáklad  dopravce pot ebná 
sleva cca 0,065 K /km. 
Pro st edn  naložený ty nápravový v z (60 t) to p edstavuje snížení složky S2 poplatku 
za dopravní cestu o: 0,065 . 1 000 / 60 = 1,1 K /1000 tkm

Pro celou eskou železnici (ro ní rozsah dopravní práce nákladní dopravy cca 65 
000 000 000 hrtkm) to znamená podporu 70 mil. K /rok. Tedy zhruba stejn , jako 3,5 km 
jednostranné protihlukové st ny.
Nemají- li vzniknout škody zp sobené preventivní vým nou dosud neopot ebovaných 
litinových brzdových zdrží  je pot ebné  (a posta ující) migra ní období cca 2 až 3 roky.
Proces lze spustit okamžikem schválení používání brzdových špalík  typu LL, což již 
nastalo. 
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Opat ení na stran  infrastruktury: protihluková st na 
(- cca 6 až 9 dB, 20 000 000 K /km/strana, p sobí místn )

Foto protihluková st na

Za 70 mil. K  ro n  lze v R vybudovat 3,5 km jednostranné protihlukové st ny.
eská železnice (9 500 km) bude tímto tempem za 5 429 let (v roce 7443) obehnána 

z obou stran protihlukovými st nami.
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Opat ení na stran  vozidel: nepoužívat litinové špalíky 
(cca – 9 dB, 0,065 K /v z/km, p sobí po celé síti)

Za 70 mil. K  ro n  lze provozovat železnici v R tiše. A to již v pr b hu n kolika let.
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Ú el ETCS level 2

Poslušný vlak:

- jede jen tak rychle, jak mu je povoleno,
- zastaví tam, kde to má na ízeno.

(a to nezávisle na chyb  strojvedoucího, nebo ATO)
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Jak se vlak dozví, jak rychle (a zda v bec) m že jet?

Poví mu to radiobloková centrála pomocí radiového spojení GSM – R
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Základní princip ETCS: ízený pohyb vlak

- z dat trati a z povolení k jízd – MA (Movement Auhority) je pro vlak vytvo en aktuální 
statický rychlostní profil, který je p enášen na vozidlo

- podle brzdových schopností vlaku si vozidlová ást ETCS vypo te sv j dynamický 
rychlostní profil a ten pr b žn  konfrontuje se skute nou rychlostí jízdy vlaku – v 
p ípad  p ekro ení limitní rychlosti vydává povel k brzd ní
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Statický rychlostní profil trati

Statický rychlostní profil trati je dán:

- trvalými omezeními rychlosti (rychlostníky),
- p echodnými omezeními rychlosti (pomalé jízdy).
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Aktuální statický rychlostní profil vlaku

Aktuální statický rychlostní profil vlaku je dán:

- statickým rychlostním profilem trati,
- podmínkami dopravního provozu (jízda p es výhybky sníženou rychlostí, zastavení na 

konci vlakové cesty, …).
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Aktuální dynamický rychlostní profil vlaku

Aktuální dynamický rychlostní profil vlaku je dán:

- aktuálním statickým rychlostním profilem vlaku,
- brzdnými schopnostmi tohoto konkrétního vlaku.

Pro jízdu vlak  neplatí fixní
zábrzdná vzdálenost 
(400 m / 700 m / 1 000 m / 2 000 m),
ale aktuální zábrzdná vzdálenost 
konkrétního vlaku (daná jeho 
brzdnými schopnostmi a okamžitou 
rychlostí).
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Pr b žná kontrola rychlosti

nouzová brzda
skute ný pr b h rychlosti

bod zastavení

skute ná brzdná 
k ivka bL2av

L0 = T0·v … dráha ujetá za dobu prodlevyv

Lb0 L

0

1

dynamický rychlostní profil (limitní rychlost)
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Vybavení vozidla – DMI (Driver Machine Interface)

ETCS - display na stanovišti strojvedoucího

Strojvedoucí, respektive 
ATO zná rychlostní profil 
dop edu p ed vozidlem. 
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Jak se vlak dozví, kde je?

- p e te si svojí polohu podle „kilometrovník “ na trati – pevné balízy (bójky),

- mezi nimi si dom í svoji polohu odometrem (m i em vzdálenosti)
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ETCS – informa ní a komunika ní body na trati – Eurobalízy
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Vybavení vozidla – Balízová anténa

Ú el: p edávání dat z trati na vlak:

- z neprom nných balíz (ETCS Level 1, 2, 3),

- z prom nných balíz (ETCS Level 1).
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Odometrie – m ení ujeté dráhy

Problém impulzního idla ujeté dráhy:

možný rozdíl posuvné a valivé rychlosti (p i smyku)

zdvojení (redundance),

dopl kové radary (p ímé m ení posuvné rychlosti)

Výpo et polohy vlaku:

x = xb + xj

x … . poloha vlaku
xb … poloha kontrolního bodu – balízy 
xj …. ujetá dráha od posledního kontrolního bodu

idlo ujeté 
dráhy sníma  

balízy

balíza
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Vybavení vozidla – radar

Pomocná sou ást odometrie - snímání posuvné rychlosti 
(pro eliminaci chyb zp sobených smykem dvojkolí vybavených impulsním idlem ujeté dráhy)
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Jak se radiobloková centrála dozví, že je tra  volná, tedy že m že 
vlaku vydat povolení k jízd ?

- poví ji to tra ové a stani ní zabezpe ovací za ízení (level 2), 

- všechny vlaky jí pr b žn  hlásí kde jsou, jak jsou dlouhé a zda jsou celé (level 3),
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Cíle ETCS

a) bezpe nost  železni ní dopravy 

vlak je poslušný:

- jede jen tak rychlé, jak je mu povoleno,

- zastaví tam, kde má.
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Cíle ETCS

b) technická kompatibilita 

- jednotný systém pro celou Evropu (výrobn  i aplika n ),

- jednotný systém pro konven ní (CR) i vysokorychlostní (HS) železnice

- možnost využití komponent mobilní ásti vlakového zabezpe ova e i na tratích 
vybavených dosavadními národními systémy (t ídy B podle TSI CR CCS/TSI HS CCS) 
– národní STM moduly
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Cíle ETCS

c) vysoká funk nost

- zvýšení rychlosti jízdy vlak  až na limity vozidel 

- možnost energeticky optimálního ízení jízdy vlak  se znalostí situace na trati p ed 
vlakem,

- zvýšení propustné výkonnosti tratí (kratší odstup mezi vlaky: možnost okamžitého 
odjezdu p edjížd ného vlaku, možnost rozd lení trat  na kratší prostorové oddíly),

- zvýšení využitelnosti  tratí a stanic – jistota zastavení u náv stidla bez prvk  bo ní 
ochrany (odstran ní vlakové cesty s omezením), jízda sníženou rychlostí jen tak 
pomalu a jen tam, kde je to opravdu nutné
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Cíle ETCS

d) úspornost

- nepot ebnost náv stidel (úrovn  2 a 3),

- nepot ebnost za ízení pro detekci vlak  (u úrovn  3 – kontrola celistvosti vlaku)

- možnost smíšeného provozu se staršími systémy (pomocí národních STM modul  -
Specific Transmission Module),

- tržní dostupnost otev enost – jednotné standardy parametr  a rozhranní pro všechny 
dodavatele komponent systému,

- Evropská certifikace (zjednodušení, zlevn ní a zkrácení schvalovacích procedur),

- vyšší využitelnost vozidel (mezistátní vozební ramena).
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Zvýšení bezpe nosti zavedením ETCS

- trat  dosud bez VZ:
post ehnutí a respektování náv stidel je pln  závislé na pozornosti strojvedoucího,

- trat  vybavené systémem LS:
respektování náv stidel je závislé na strojvedoucím, 

- trat  vybavené ETCS (libovolné úrovn ):
systém pln  kontroluje respektování náv stidel strojvedoucím

výrazný pokles nehodovosti - lze zcela odstranit nehody zp sobené:
- projetím hlavních náv stidel v poloze st j,
- nerespektováním rychlostí stanovených náv stními znaky hlavních náv stidel 

(jízda výhybkami do odbo ky),
- nerespektováním trvalých omezení rychlosti (rychlostník ),
- nerespektováním p echodných omezení rychlosti (pomalých jízd).
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Zvýšení bezpe nosti zavedením ETCS

P ínosy snížení nehodovosti

a) Preventivní p edcházení nehodám - snížení zbytkového rizika:
- - kritérium ALARP: tak nízké riziko, jaké je rozumn  dosažitelné,
- - kritérium GAMAB: minimáln  tak dobrý, jako existující srovnatelný systém

b) Ekonomická stránka nehod:
- ro n  dochází na ve ejných železnicích v R p i vlakovém výkonu 150 mil. vl. km/rok  

ke zhruba 2,4 velkým nehodám, zp sobených projetím náv stidla, s pr m rnou 
celkovou škodou cca 15 mil. K , to odpovídá ástce 0,25 K /vl.km,

- vozidlo vybavené ETCS má potenciál snížit náklady za nehody v pr b hu své 
životnosti (30 let, prob h 300 000 km ro n ) o 2,3 mil. K
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Úspory energie aplikací ETCS

Strategie jízdy (hospoda ení kinetickou energií vlaku):

- trat  dosud bez VZ:
strojvedoucí prakticky nemá možnost  využívat výb h p ed mimo ádným zastavením  u 
náv stidla, respektive k odvrácení zastavení („ ekání na volno“) – jen v rámci viditelné 
vzdálenosti 

- trat  dosud vybavené systémem LS:
strojvedoucí prakticky má možnost  využívat výb h p ed mimo ádným zastavením  u 
náv stidla, respektive k odvrácení zastavení, v délce jednoho prostorového oddílu (cca 
1 km)

- trat  vybavené systémem ETCS level 2, respektive level 3:
strojvedoucí prakticky nemá možnost  využívat výb h p ed mimo ádným zastavením  u 
náv stidla, respektive k odvrácení zastavení, v délce n kolika prostorových oddíl
(n kolika km)
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Ekonomický p ínos strategie ízení vlaku

- elektrická energie pro rozjezd vlaku o hmotnosti 500 t na rychlost 160 km/h: 160 kWh,

- po et mimo ádných zastavení, kterým lze strategickým ízením jízdy vlaku v režimu ETCS 
Level 2 resp. 3 zabránit (dohledem na velkou vzdálenost) … ………1 x denn

- úspora náklad  za energii v pr b hu 30 let životnosti vozidla …………… 4,5 mil. K
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Odstran ní dosavadních limit  rychlosti zavedením ETCS

Dosavadní limity:
- trat  dosud nevybavené vlakovým zabezpe ova em: 100 km/h 

(viz Dopravní ád drah 173/1995 Sb., § 7)

- trat  vybavené vlakovým zabezpe ova em typu LS: 160 km/h

Nové limity s ETCS (podle TSI HS RST):
- vlaky dopravované lokomotivami (do 22,5 t/dvojkolí) …………….. 230 km/h,
- ucelené jednotky s hlavovými trak ními vozy (do 18 t/dvojkolí) … 250 km/h,
- ucelené jednotky s distribuovaným trak ním pohonem …..………. 350 km/h.

Geometricky p íznivé úseky s reálnou možností zvýšení tra ové rychlosti nad 
160 km/h:  Kolín – Choce , Záb eh – P erov, B eclav – P erov, Brno – B eclav, B eclav –
P erov,  Vra any – Lovosice, …
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Zvýšení propustné výkonnosti tratí

výchozí stav (tradi ní zabezpe ovací technika):
ízení  odstupu vlak  podle jednotné zábrzdné vzdálenosti, ur ené „nejrychlejším 

vlakem s nejslabšími  brzdami“

ETCS:
ízení  odstupu vlak  podle jejich aktuálního individuálního rychlostního profilu –

je vzata v úvahu skute ná rychlost a brzdná schopnost vlaku

vlaky mohou jezdit v t sn jším sledu

ETCS je nástrojem k vyššímu využití kapacity dopravní cesty.

Vítaná podpora pro p ím stské úseky hlavních tratí se soub hem taktové 
regionální dopravy a dálkové osobní a nákladní dopravy
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ETCS – systém využívaný nejen v Evrop  
(tedy nikoliv z na ízení, ale dobrovoln  pro jeho p ednosti)

.
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Národní implementa ní plán ETCS  level 2 v eské republice (tra ová ást)

*) v závislosti na postupu staveb modernizace

Priorita Tra Délka (km)
Pr b h prací

Poznámka
P íprava Realizace

1
1. TŽK 478

Kolín - B eclav - st.hr. A/SK 277 2008 - 2009 2010 - 2011 LS
Kolín - Praha - D ín st.hr. D 201 2010 - 2011 2012 - 2013 LS

2

2. TŽK + . T ebová - P erov 316
B eclav - P erov 100 2010 - 2011 2012 - 2013 LS
P erov - Petrovice u K. - st.hr. PL 106 2011 - 2012 2013 - 2014 LS

. T ebová - P erov 110 2011 - 2012 2013 - 2014 LS

3

3. TŽK *) 312
Praha - Plze 114 2012 - 2013 2014 - 2015 LS

Plze  - Cheb 106 2012 - 2013 2014 - 2015 LS

D tmarovice - Mosty u J. 53 2013 - 2014 2015 - 2016 LS

Polanka n.O. - eský T šín 39 2013 - 2014 2015 LS

4

4. TŽK *) 226

Praha - eské Bud jovice 169 2012 - 2013 2014 - 2015 LS

eské Bud jovice - H. Dvo išt  - st.hr. 
A 57 2013 - 2014 2015 - 2016 Bez LS

Celkem 1332
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Realita ETCS v R

V pr b hu n kolika let budou trat , na kterých v R probíhá 70 % dopravních výkon , 
vybaveny ETCS level 2.

Aby tato investice p inesla efekt v oblasti bezpe nosti dopravy, úspor energie a 
propustnosti tratí i zvýšení rychlosti, musí být mobilní ástí ETCS vybavena i vozidla.

Je d ležité, aby migra ní období bylo co nejkratší – zhruba do roku 2020.
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Vybavení vozidel ETCS

Pojišt ní rodinných domk  proti následk m nehody:
- ro ní pojistné: 0,2 % hodnoty domu (nap íklad 8 000 K  z 4 mil. K ),
- pojistné za 30 let: 30 . 0,2 % = 6 % hodnoty domu.

Pojišt ní vozidla proti vzniku nehody:
- investice do mobilní ásti ETCS cca 10 mil. K  (cca 5 % z ceny elektrické jednotky 200 mil. 
K ).

=> Vybavení vozidel mobilní ástí ETCS je nákladov  srovnatelné s pojišt ním nemovitostí, o 
jehož ú elnosti nikdo nepochybuje a jehož náklady jsou samoz ejm  akceptovány.

T i kategorie vozidel
- nová vozidla: výhradn  s ETCS,
- perspektivní vozidla: co nejd íve vybavit ETCS,
- neperspektivní vozidla: nevybavovat ETCS, provozovat jen mimo trat  s ETCS  
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Financování mobilní ásti ETCS

V zájmu EU i R je zhodnotit investici do stacionární ásti ETCS a dosáhnout efekt  této 
techniky vybavením vozidel mobilní ástí ETCS:

- jednorázovou podporou nákupu,
- kontinuální slevou z poplatku za použití železni ní dopravní cesty (zhruba 6 K /vl. km) pro 

vlaky vedené vozidly vybavenými mobilní ástí ETCS.

Po skon ení migra ního období nep ipustit provoz vozidel nevybavených mobilní ástí 
ETCS na tratích vybavených ETCS (v souladu s rozhodnutím 2006/679/ES).  
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Využití mén  atraktivních tratí

P edm tem zájmu dopravc  jsou trat :
- s malými sklony (týká se zejména nákladních vlak  – vysoký normativ zát že, 

nepot ebnost p íp eží a postrk ),
- s velkými polom ry oblouk  (týká se zejména rychlík  – vysoká tra ová rychlost, krátké 

jízdní doby).

V zájmu rovnom rného zatížení železni ní sít  (využití jednotlivých tratí) je rozumné 
poskytovat slevu z poplatku za použití dopravní cesty na neatraktivních tratích. Tato sleva 
je ur ena ke kompenzaci zvýšených náklad  dopravc  (p íp eže, postrky, …)

Typicky:
Brno – Praha p es eskou T ebovou – stoupání 7 ‰
Brno – Praha p es Havlí k v Brod – stoupání 17 ‰ (polovi ní normativ zát že, dvojnásobná 

pot eba lokomotiv)
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Vozba nákladních vlak  Praha - Brno
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Aktualizovaná státní energetická koncepce eské republiky

Energetická koncepce R eší energetický mix nejen na stran  zdroj , 
ale i na stran  spot eby. A to v etn  dopravy, která je významným 
spot ebitelem energie (20 %). Základním principem je odklon 
energetiky od fosilních uhlovodíkových paliv.

V doprav  p edpokládá výrazný r st 
podílu elektrické energie:

2012: … 2 194 GWh (100 %)

2020: … 2 684 GWh (123 %)

2030: … 3 389 GWh (154 %)

2040: … 4 444 GWh (203 %)
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Na za átku byla vize: pravý pruh pro plynulou jízdu tichých 
a istých elektrických vozidel stálou rychlostí 90 km/h
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Systém elektrického napájení nekolejových vozidel v d lní doprav



Siemens s.r.o.Strana 71

Trend elektrizace dálnic e-Highway se stává realitou 
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Elektrická vozba je zásadním nástrojem ke snížení náklad  vlakové dopravy
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Programový rozvoj subsystému ENE

V oblasti subsystému INS (trat ) má eská železnice jasný program do budoucna 
definován v dokumentech na úrovni EU (sít  TEN-T).

V oblasti subsystému CCS ( ízení a zabezpe ení) má eská železnice jasný program do 
budoucna definován v Národním implementa ním plánu ERTMS, podle kterého 
buduje GSM-R a ETCS.

eské železnici chybí dlouhodobý program elektrizace železnic „Národní implementa ní 
plán ENE“

Elektrická vozba je zásadní výhodou železnice – je pot ebné ji programov  rozvíjet.
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Motivace k rozvoj subsystému ENE

- je smysluplné elektrifikovat trat , na kterých MD R objednává intenzivní dálkovou 
dopravu – v opa ném p ípad  si z výb rových ízení vzešlí dopravci po ídí vozidla na 
naftu a na dalších 30 let bude konzervován sou asný stav motorového provozu 
(Plze - Domažlice, Jarom  – Trutnov, Praha – Turnov, Staré m sto – Luha ovice, 
Brno – Jihlava, Šumperk – Jeseník, …)

- je smysluplné elektrifikovat trat , na kterých kraje objednávají regionální dopravu – v 
opa ném p ípad  si z výb rových ízení vzešlí dopravci po ídí vozidla na naftu a na 
dalších 30 let bude konzervován sou asný stav motorového provozu (Praha – Kladno 
– Rakovník, Ostrava – Rožnov, Pardubice – Chrudim, Olomouc – Uni ov, …),

- je smysluplné elektrifikovat trat , které mají potenciál rozvoje dálkové nákladní dopravy 
(Mladá Boleslav – Praha/Nymburk, Plze  – eská Kubice, Jihlava – Znojmo, …)
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Elektrobusy s pr b žným nabíjením

Typická aplikace:
- linka délky cca 5 až 10 km,
- alespo  jedna kone ná poblíž linky tramvaje i 

metra (nabíjecí a p estupní bod),
- nep etržitý celodenní provoz v režimu cca 10 až 15 

minut nabíjení z jednohodinového jízdního cyklu.
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Nové pojetí akumulátorových vozidel (BEMU)

- moderní zásobník energie s vysokou m rnou energií (100 kWh/t), 
- moderní zásobník energie s vysokým m rným výkonem (150 kW/t),
- moderní zásobník energie schopný rychlého nabíjení (2 hodiny),
- snížení spot eby energie rekuperací brzdové energie,
- nabíjení z trak ního vedení p es sb ra  (v klidu i za jízdy),
- nabíjení vícekrát denn  => zásobník sta í dimenzovat na kratší provoz,
- na elektrizovaných tratích napájení pohonu z trak ního vedení.

=> hmotnost zásobníku cca 4 % celkové hmotnosti vozidla posta uje na dojezd 
zhruba 100 km mezi místy nabíjení (elektrifikovanými trat mi)
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Energetická sí  

Na pevná trak ní za ízení je možno nahlížet jako na energetickou sí , vhodnou nejen pro 
zásobování vozidel která jezdí na ni, ale pro napájení vozidel která jezdí mimo ni (v 
jejím okolí).

Budou-li všechna místa na železnici (neelektrifikované trat ) vzdáleny do cca 50 km od 
nejbližší elektrifikované trat , lze na nich zajistit provoz akumulátorovými vozidly bez 
pot eby výstavby speciálních nabíjecích stanic. Nabíjení zajistí trak ní vedení 
elektrifikovaných tratí (za klidu, nebo za jízdy).

P i posuzování ekonomické efektivnosti elektrifikace dalších tratí je pot ebné vzít v úvahu 
nejen vlaky, které na doty né trati jezdí, ale i vlaky, kterým m že poskytnout energii 
(vyšší zhodnocení investic).



Siemens s.r.o.Strana 78

D kuji Vám za Vaši pozornost !


