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Koncepce rozvoje železniční infrastruktury
•

•

vstupy:
o

technické koncepce v jednotlivých odbornostech

o

priority evropské dopravní politiky a dopravní politiky ČR

výstupy:
o

definice aplikací jednotlivých systémů pro konkrétní tratě dle jejich významu

o

definice nových požadavků na technické systémy
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Základní úloha zabezpečovací techniky
•

umožnit bezpečné provozování dráhy, drážní dopravy a řízení drážní dopravy
o

má podpůrnou funkci v systému železniční dopravy

o

její vlastnosti musí odpovídat požadavkům na celý systém železniční dopravy,
tj. v souladu s evropskou dopravní politikou umožnit rozvoj nových technologií,
zvyšování kapacity, rychlosti, odolnosti a spolehlivosti železnice
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Zabezpečovací technika vs. kapacita dráhy (1)
•

v § 23 vyhlášky č. 177/1995 Sb. je mj. i uvedeno, že zabezpečovací zařízení musí být
navrženo a provedeno tak, aby zajišťovalo požadovanou dopravní propustnost dráhy

•

řada ustanovení TNŽ 34 2620 ale fakticky omezuje propustnost dráhy, např.

•

o

nutnost přímé boční ochrany při rychlosti nad 120 km/h, viz dále

o

délka prostorových oddílů
§

problém viditelnosti návěstidel (typicky přes protihlukové stěny) = velká
délka (i 1500 - 2000 m) a nehomogenní rozdělení oddílů

§

aplikace zábrzdné vzdálenosti 1000 m i při nejvyšší traťové rychlosti
do 100 km/h, viz dále

problém prodloužení reakčních dob u elektronických stavědel (i na cca dvounásobek
oproti reléovým zabezpečovacím zařízením)
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Zabezpečovací technika vs. kapacita dráhy (2)
•

příklad dopadů nutnosti přímé boční ochrany při rychlosti nad 120 km/h:
o

žst. Zámrsk po modernizaci SZZ uplatněny VCO (snížení rychlosti v hlavní
koleji na 100 km/h při předjíždění)
§

pro vlak EC ve směru z Prahy:
o

prodloužení jízdní doby o cca 0,75 min.

o

zvýšení spotřeby trakční energie o cca 50 kWh

o

ztráta na 1 vlak cca 1000 - 1800 Kč dle obsazení vlaku

o

pro srovnání modernizace Ústí n. O. - Choceň, varianta „střed 2“:
investiční náklady na zkrácení jízdní doby o 0,75 min. cca 900 mil. Kč

o

aplikací VCO a výluk jízdních cest pokles propustnosti dráhy o cca 3 - 5 %

o

při modernizaci někde nezvyšována rychlost nad 120 km/h jako prevence VCO
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Zabezpečovací technika vs. kapacita dráhy (3)
•

příklad dopadů nevhodné délky prostorových oddílů:
o

traťový úsek Praha Masarykovo nádraží - Praha-Bubny
§

dnes elektromechanické zabezpečovací zařízení (v žst. Praha Mas. n.
elektronické stavědlo), hradlový poloautoblok
o

§

následné mezidobí 4,5 min., resp. 3,5 min.

při modernizaci původně uvažováno rozmístění návěstidel po 1000 m
i z důvodu zajištění přenosu kódu VZ (nejvyšší traťová rychlost 60 km/h)
o

prodloužení následného mezidobí na cca 6,5 min.!

o

rozpor s požadavkem na pravidelný interval vlaků 5 min.

o

při zábrzdné vzdálenosti (rozmístění návěstidel po) 400 m zkrácení
následného mezidobí na 2,5 min., resp. 2 min.
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Směr rozvoje zabezpečovací techniky (1)
•

•

období střídání generací
o

národní systém morálně zastaralý, jeho limitů již bylo dosaženo

o

přechod na interoperabilní řešení, viz dále

automatizace provozu
o

automatické vedení vlaku

o

dispečerské řízení

o

automatické stavění jízdních cest

o

provázání s telematickými aplikacemi apod.
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Směr rozvoje zabezpečovací techniky (2)
•

nasazení ETCS na síti TEN-T, postupně i na dalších tratích
o

rozhodnutí Evropské komise ze dne 25. 1. 2012 o technické specifikaci pro
interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení
transevropského železničního systému (2012/88/EU), článek 7.3.3 Realizace
palubní části systému ERTMS:
§

povinnost vybavit vozidla ERTMS (objednaná po 1. lednu 2012 nebo
uvedená do provozu po 1. lednu 2015), vyjma nových posunovacích
lokomotiv nebo vozidel výlučně pro vnitrostátní provoz nebo regionální
přeshraniční přepravu

§

členské státy však mohou na vnitrostátní úrovni zavést další požadavky,
zejména s cílem umožnit přístup na tratě vybavené systémem ERTMS
pouze lokomotivám vybaveným systémem ERTMS, aby stávající
vnitrostátní systémy mohly být vyřazeny z provozu
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Směr rozvoje zabezpečovací techniky (3)
§

za takové rozhodnutí členského státu se považuje i Národní implementační
plán ERTMS, jehož aktualizace nyní probíhá

§

aktualizace Národního implementačního plánu ERTMS definuje migrační
období:
o

doba od zahájení komerčního provozu ETCS na prvním úseku 1. TŽK
do uvedení provozu ETCS na celém 1. TŽK, 2. TŽK a tzv. spojovací
větvi Přerov - Česká Třebová + přechodné 10leté období, nejdéle do
roku 2030

o

po uplynutí migračního období lze zcela vyřadit z provozu traťovou
část národního systému LS a plně využít přednosti ETCS pro zvýšení
bezpečnosti a efektivnosti řízení železniční dopravy
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Řešení pro méně vytížené tratě (1)
•

nutnost zajistit požadovanou míru bezpečnosti a kapacity ekonomicky efektivní cestou

•

dosud realizováno standardní zabezpečovací zařízení 3. kategorie vč. dálkového
ovládání

•

pro tratě s jednoduchými provozními poměry (typicky řízené podle předpisu D3) lze
využít zjednodušené zabezpečovací zařízení, které ve spojení s TRS a VNPN
podstatně zvyšuje míru bezpečnosti

•

nevyžaduje nadstandardní vybavení vozidel jako např. radioblok (D4)
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Řešení pro méně vytížené tratě (2)
•

pro tratě s jednoduchými provozními poměry, které budou napojeny na tratě vybavené
ETCS je budoucím řešením ETCS Regional
o

má smysl v okamžiku, kdy budou muset být vozidla vybavena ETCS
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