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• automatizační systém určený pro automatizaci řízení vozidel (zařízení 
ATO - Automatic Train Operation) = zařízení pro automatické řízení 
vlaku tj. pro provozní ovládání pohonu a brzd

• udržení rychlosti s přesností na 1 km/h
• cílové brzdění (na nulovou i nenulovou rychlost) s přesností na 1 m
• optimalizuje jízdu vlaku tak, aby do následující stanice či zastávky 

dojel právě včas a s minimem spotřeby energie
• na vozidlo se přenáší pouze informace o poloze vlaku na železniční 

síti a informace o kódu vlakového zabezpečovače (pokud je tato 
informace k dispozici)

• ostatní potřebné informace jsou uloženy v paměti systému (traťová 
mapa, jízdní řád, číslo vlaku, délka vlaku, brzdicí procenta)
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Definice AVV



• při přenosu kódu VZ „žlutá“ nebo „žluté mezikruží“ (= možnost více 
návěstí) musí strojvedoucí zadat na klávesnici konkrétní návěst

• na úsecích bez kódu VZ musí strojvedoucí zadat návěst na klávesnici 
vždy

• nezadá-li strojvedoucí návěst na klávesnici, systém AVV upraví jízdu 
vlaku bezpečným směrem (zastaví nebo sníží rychlost na 40 km/h 
podle kódu VZ)

• garance dodržení dovolené rychlosti
• vyloučení projetí stanice nebo zastávky s plánovaným zastavením
• garance zastavení vlaku na stanoveném místě (u nástupiště, před 

návěstidlem)
• snížení psychické zátěže strojvedoucího
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Bezpečnostní přínos AVV



Nehoda v Ústí n. L. dne 28. 6. 2010 by se nestala, kdyby trať byla 
vybavena AVV (příp. ETCS)...

následky:
• smrt strojvedoucího
• 9 zraněných
• škoda cca 71 mil. Kč

náklady na AVV
v chybějících úsecích
tratě Praha - Děčín:
• cca 8 mil. Kč...
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Bezpečnostní přínos AVV
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Energetický přínos AVV



• snížení spotřeby trakční energie (elektrické energie i nafty)  
optimalizací jízdy vlaku

– v příp. jízdy vlaku ze zpožděním nebo v příp. krátkých jízdních dob nejsou 
úspory dosaženy - vlak jede na plný výkon bez využívání výběhů

• při zohlednění průměrného zpoždění vlaků a velikosti přirážek 
k jízdním dobám lze reálně dosáhnout úspor trakční energie

– cca 3,5 % u expresních vlaků a rychlíků
– cca 7 - 9 % u zastávkových osobních vlaků
– do 10 % u nákladních vlaků

• snížení energetické náročnosti = snížení ekologické zátěže = 
zefektivnění železniční dopravy
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Energetický přínos AVV



• délku nástupišť lze dimenzovat jen na délku vlaku (příp. i bez délky 
lokomotivy) bez jinak nutné rezervy na zastavení v příp. ručního řízení 
= úspora 10 - 40 m délky nástupiště

• nedochází ke zbytečnému přebrzdění = nižší obsazení zhlaví stanic 
(= zvýšení propustnosti) a praktické zkracování jízdní doby oproti 
jízdě při ručnímu řízení

• po zavedení sektorů na nástupištích (v Evropě standardem a 
požadavek i českých dopravců) lze garantovat zastavení vlaku 
v příslušném sektoru (vč. např. zastavení vozu s bezbariérovým 
přístupem na předem stanoveném místě)

• zvýšení přesnosti dodržování a spolehlivosti jízdního řádu
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Přínosy AVV při výstavbě, modernizaci 
a provozu infrastruktury



• ETCS = zabezpečovací systém, který zajistí aby v žádném místě tratě 
nebyla překročena rychlost dovolená návěstidly (proměnnými i 
neproměnnými) nebo dalšími předpisy

• AVV = automatizační systém, který automatickým řízením vlaku lépe 
využívá parametrů tratě a vlaku a současně s přesným výpočtem 
očekávaného průběhu jízdy zajišťuje úsporu trakční energie

• ETCS a AVV nemají společné výstupní funkce - jedno nelze nahradit 
druhým, ale obě zařízení se vzájemně funkčně doplňují

• AVV může pro svou lokalizaci využívat i balízy ETCS, ale do doby 
ukončení migrace k ETCS má smysl i v úsecích vybavených ETCS 
zřizovat duplicitně magnetické informační body AVV (tzv. MIB)
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Spolupráce AVV a ETCS



• nutnou podmínkou pro zavedení systému AVV je kromě výbavy 
vozidel i instalace traťové části = magnetických informačních bodů 
(MIB)

• MIB slouží k určení polohy vlaku v okamžiku přejetí a k určení 
pokračování jízdní cesty za kolejovým rozvětvením

• MIB nese pouze informaci o své poloze, informace je předávána 
v podobě adresy MIB, která je na síti SŽDC unikátní a různá pro oba 
směry jízdy, ostatní neproměnné informace o trati získává systém 
AVV z dat nahraných v mobilní části AVV na vozidle - z mapy tratě

• MIB je bezúdržbový a po celou dobu životnosti jej lze snést, 
překódovat (přemístěním magnetů) a použít jinde

• MIB je součást dráhy ve smyslu vyhlášky č. 177/1995 Sb., 
§ 9 písm. e)
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Traťová část AVV



• MIB se umisťují podle stanovených pravidel zpravidla u návěstidel

• průměrná orientační cena vybavení tratě MIB
– cca 150 000 Kč na 1 km dvoukolejné tratě
– cca 100 000 Kč na 1 km jednokolejné tratě
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Traťová část AVV



AVV s GPS
• určeno pro méně zatížené jednokolejné tratě
• pro polohu vlaku na trati se používají virtuální (tzv. geodetické) 

informační body (GIB) definované GPS souřadnicemi
• pro lokalizaci vlaku ve stanicích (je nutno rozlišit, na jaké koleji se vlak 

nachází) je třeba použít zjednodušených magnetických informačních 
bodů (tzv. MIB-1) umístěných pouze na začátku staničních kolejí ve 
zhlaví

• investiční náklady jsou řádově nižší oproti dosud používaným MIB 
(označované jako typ MIB-6)

• AVV s GPS je nyní ve fázi provozního ověřování (zatím bez použití 
MIB-1)
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Traťová část AVV



Servis SŽDC pro funkci AVV
• instalace traťové části AVV

– investice podle úseků cca 0,5 - 14 mil. Kč
– celková investice na všechny plánované úseky do 150 mil. Kč
– možné čerpání z OPD

• poskytnutí příslušných parametrů o infrastruktuře pro tvorbu map tratí
• včasné poskytnutí informací o změnách těchto parametrů při 

úpravách infrastruktury
• správa, zajištění provozu a údržba traťové části AVV

12Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

Podpora AVV



dopravce České dráhy, a.s. (celkem 213 vozidel)
řada počet kusů
1631) 124)

3621) 94), 5)

380 203)

471 822)

750.71) 19
8421) 372)

Bfhpvee295 (961) 342)
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Vybavení vozidel AVV

Lze předpokládat ještě využití systému AVV i na jednotkách řady 440, 640 a 
650 ČD (Regio Panter). U lokomotiv řady 754 ČD po provedené hlavní opravě 
spojené s výměnou řídícího systému je možná dodatečná montáž AVV 
(investice v řádu tisíců Kč).



dopravce ČD Cargo, a.s. (celkem 30 vozidel)
řada počet kusů
363.5 302)

dopravce SD - Kolejová doprava, a.s. (celkem 3 vozidla)
753.61) 3
dopravce CZ LOKO, a.s. (celkem 1 vozidlo)
744.01) 1
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Vybavení vozidel AVV

1) AVV umožňuje orientaci také podle GIBů (přes GPS)
2) v současné době probíhají dodávky vozidel, uveden předpokládaný celkový počet 

vozidel, resp. jednotek
3) v současnosti je ve zkušebním provozu 14 lokomotiv
4) jedná se o zatím dodaná vozidla s WTB, přičemž celkový počet vozidel dané řady 

s WTB nebyl dosud určen
5) v uvedeném počtu zahrnuta i 362.166 s ETCS



• MIB byly v roce 1993 osazeny na pilotní úsek Praha - Kolín (mobilní 
část AVV byla nainstalována na lokomotivě 163.034 a elektrických 
jednotkách 470.001 - 004)

• v dalších letech byly MIBy osazovány i na modernizovaných úsecích 
1. a 2. tranzitního koridoru, a to až cca do doby vzniku SŽDC, s.o., 
v roce 2003

• od vzniku SŽDC, s.o., byly nově vybaveny pouze úseky Ostrava -
Opava (z iniciativy AŽD Praha, s.r.o.) a Pardubice - Přelouč (investice 
ČD, a.s.)
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Vybavení sítě SŽDC traťovou částí AVV
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Vybavení sítě SŽDC traťovou částí AVV



• pro další rozvoj systému AVV je nezbytné rozšířit vybavení tratí MIB
• prioritou je vybavení tratí, kde je velká část provozovaných vozidel 

vybavená mobilní částí AVV, a dovybavení chybějících úseků v jinak 
ucelených traťových úsecích

• na základě požadavků dopravců byl stanoven následující seznam 
traťových úseků, které je prioritně nutno vybavit MIB:

– příměstské trati v okolí Prahy
• Praha - Benešov u P.
• Praha - Beroun
• Praha - Lysá n. L. - Kolín
• Lysá n. L. - Milovice

– příměstské trati v ostravské aglomeraci
• Ostrava-Svinov - Bohumín
• Ostrava-Svinov - Ostrava-Kunčice - Český Těšín
• Ostrava hl. n. - Ostrava-Kunčice
• Dětmarovice - Mosty u Jablunkova
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Vybavení sítě SŽDC traťovou částí AVV



– dokončení chybějících úseků na trati Praha - Děčín
• Kralupy n. V. - Nelahozeves
• Vraňany - Roudnice n. L.
• Lovosice - Ústí n. L.

– Přerov - Břeclav
– dokončení chybějících úseků na trati Praha - Ostrava

• Pardubice - Ústí n. O.
• Dlouhá Třebová - Česká Třebová
• žst. Olomouc hl. n.
• Grygov - Hranice na Moravě (přes Přerov i po Dluhonické spojce)

– Lysá n. L. - Ústí n. L. západ
– Brno – Jihlava (kombinace GIB a MIB-1, pilotní projekt pro AVV s GPS)
– Pardubice - Jaroměř
– Chlumec n. C. - Hradec Králové - Týniště n. O. - Choceň
– Ústí n. O. - Letohrad - Lichkov
– Jaroměř – Trutnov (kombinace GIB a MIB-1)
– Česká Třebová - Brno - Břeclav
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Vybavení sítě SŽDC traťovou částí AVV
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Vybavení sítě SŽDC traťovou částí AVV
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