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Pozice GTN v systému 
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Automatické volby funkcí stavědla 

 Přínosy: 

 Uvolnění duševní kapacity dispečera pro 
řešení náhlých problémů 

• Omezení pozdního postavení VC 

 Rozsáhlé používání postupů pro zrychlení 
přípravy VC 
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Uvolnění duševní kapacity 
dopravního zaměstnance 

 Oproštění od rutinní práce 

 nepřerušované soustředění 

 Možnost naplánovat řešení dopravní situace 
do budoucna 

 editace budoucí dopravní situace v GTN 

 negativní důsledky chvilkového přetížení DZ se 
neprojeví ihned 

 Pomoc při problémech 

 např. porucha v některé stanici 

 ale ostatní fungují automaticky 
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Zrychlení přípravy VC 

 Automatické: 

 Individuální přestavování výměn 

 Žádost o traťový souhlas 

 Předběžné uzavření přejezdu 

 

S+,S- 
ZTS> 

PUP 

S+,S- 
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Používání postupů pro zrychlení 
přípravy VC 

 Používají někteří výpravčí již nyní, ale ne 
vždy 

 Úspora: desítky sekund až minuta / provozní 

interval 

 další trasy navíc 

 kolik by stála stavební opatření s ekvivalentním 
přínosem? 

 Na trati Liberec – Tanvald bude dosaženo 
půlhodinového taktu automatizací namísto 
nákladnějších úprav infrastruktury 

 

 „Inteligence místo betonu“ 
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Budoucí možnost zvýšení kapacity: 
Navádění vlaků 

vjezdové návěstidlo 

oddílové návěstidlo 

poslední společný prvek 

odjezdové návěstidlo 

oddílové návěstidlo 

oddílové návěstidlo 

oddílové návěstidlo 

oddílové návěstidlo 

jízda 2. vlaku s Naváděním 

původní trasa dle JŘ 7 

jízda zpožděného 1. vlaku 

jízda 2. vlaku bez Navádění 



Příklady užití NV na Přerov – Ostrava 

 

8 



9 

Synergie automatizace 

Automatické volby 
funkcí stavědla 

Automatické 
vedení vlaku 

Navádění 
vlaků 
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Děkuji za pozornost! 

Konec prezentace 





Jak GTN ví, kdy poslat jaké AVF? 
Modul GTN-Výhled 

Základní simulace 

•  Aktuální průběh jízdy vlaků 

•  Stavy prvků kolejiště 

•  Automatické volby funkcí 
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Matematický model Výhledové dopravy 

 Výpočet Dynamické výhledové dopravy 



* 

* 
* 

* * * 

Značkovací 
algoritmus: 
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Určení kolejí – cesty na grafu 



Výpočet jízdních dob 

Čas začátku / konce fyzického obsazení 

kolejového úseku čelem vlaku 

V 

 

s 
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Odhalování konfliktů 

15 

 Překrytí oken vyhrazení: 

směr postupu algoritmu 

červeného vlaku 

stanice 

čas 

dráha 

První odhalené 

překrytí časových 

oken vyhrazení 

první vlak 

druhý vlak 

Zdroj obrázku: Autor dle UIC 406 a Sperrtreppenteorie 



Řešení konfliktů ve více variantách 
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 Většina konfliktů má více řešení 

 Každé řešení = vznik nového scénáře, změna trasy 

 V novém scénáři opět hledány konflikty  

  -> vznik dalších scénářů 
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Stavění VC dle trasy vlaku 
s předstihem 


