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ANOTACE 

Na důlní dráze je třeba dbát na bezpečnost provozu a přínosem pro 

zaměstnance je její zvyšování a zlepšování pracovních podmínek. K zajištění 

bezpečnosti nám slouţí zabezpečovací zařízení, které nám řídí provoz dráţních 

vozidel v kolejišti. V první části je popsána historie zabezpečení důlní dráhy na 

DNT a následuje popis zabezpečovacího zařízení MODEST-PES, kterým bylo 

nahrazeno původní zabezpečovací zařízení. V třetí části je popsáno technické 

řešení, k jakým změnám oproti původnímu systému došlo a ve čtvrté kapitole 

zhodnocuji, jaký přínos měla optimalizace zabezpečovacího zařízení. Na závěr 

uvádím doporučení, jakým způsobem by bylo moţné nadále systém zlepšit. 

 

Klíčová slova: důlní dráha, zabezpečovací zařízení, dráţní vozidla, bezpečnost 

 

 

ANNOTATION 

It is necessary to pay attention to traffic safety on the mine railway. Safety 

enhancement and the improvement of working conditions are beneficial to 

employees. Safety is ensured by security systems which operate the traffic of 

railway vehicles on the trackage. The first part describes the history of the 

protection of the mine railway in DNT. The second part deals with the description 

of the security system MODEST-PES which replaced the original one. The third 

part analyses technical solutions regarding modifications of the original system 

and the fourth part evaluates the benefit of system optimization. The conclusion 

contains a proposal how to improve the current system. 
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Seznam použitých zkratek 

 

MODEST-PES - modulární elektronické stavědlo – plně elektronické stavědlo 

SD-KD – SD-Kolejová doprava, a.s. 

EPRU – Elektrárna Prunéřov (I a II) 

PNBuCH – Předávací nádraţí Březno u Chomutova 

NZ – nasypávací zásobník 

HZ – hlubinný zásobník 

SZZ – staniční zabezpečovací zařízení 

P-SZZ - programovatelné SZZ 

RPB – reléový poloautoblok 

PZZ – přejezdové zabezpečovací zařízení 

LVZ – liniový vlakový zabezpečovač 

ţst. – ţelezniční stanice



Stanislav Husák : Optimalizace řešení důlní dráhy pro přepravu hnědého uhlí  

na elektrárnu 

2010  1 
 

Úvod 

Pro vypracování bakalářské práce jsem si vybral téma Optimalizace 

řešení důlní dráhy pro přepravu hnědého uhlí na elektrárnu. Optimalizace jako 

taková je vylepšení určitého systému za účelem jeho zefektivnění či sníţení 

nákladů, ulehčení či zjednodušení atd.  

Při aplikaci optimalizace na důlní dráhu je mnoho moţností, jakým 

směrem se tato optimalizace bude ubírat. Můţeme se vydat směrem optimalizace 

sloţení vypravovaných vlaků za účelem dosaţení ideálního poměru propustnosti 

důlní dráhy versus počet nasazených vozů a lokomotiv. Dále se můţeme vydat 

směrem optimalizace z hlediska zvýšení bezpečnosti, usnadnění řízení provozu, 

sníţení nákladů na údrţbu důlní dráhy atd.  

V této práci jsem se vydal směrem optimalizace důlní dráhy z pohledu 

bezpečnosti a jejího řízení a tím i spojených nákladů. V průběhu se budu zabývat 

historií důlní dráhy DNT, popisem nového zabezpečovacího zařízení a jaké jsou 

jeho výhody či nevýhody, technickým řešením a zhodnocením jaký přínos tato 

optimalizace přinesla.  
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1 Původní stav 

1.1 Historie důlní dráhy DNT – Prunéřov 

Současná podoba důlní dráhy se započala budovat jiţ v roce 1960, kdy 

započala stavba úseku Prunéřov (T4) – Tušimice (T1), která byla původně určena 

k zásobování Elektrárny Tušimice I z dolu Nástup v Prunéřově a později začala 

slouţit k zásobování Elektrárny Prunéřov I a II. Tato část ale byla v době 

projektování ţelezničního svršku a spodku značně poddimenzována pro dopravní 

zatíţení a tato skutečnost se projeví v pozdější době, kdy budou kladeny vysoké 

poţadavky na přepravu a budou se muset provádět náročné a nákladné opravy. 

Důlní dráha Prunéřov (T4) – Tušimice (T1) byla uvedena do provozu v roce 1963, 

ale zatím nebyla osazena zabezpečovacím zařízením.  

Provoz Kolejová doprava vzniká v roce 1964 a spadá pod důl Nástup, kde 

se nachází i jeho sídlo. V tomto roce započíná stavba důlní dráhy  

Tušimice (T1) – ţst. Březno pro předpokládaný vývoz přebytků uhlí z velkolomu 

Merkur – Libouš. 

V dopravně T1 vzniká v roce 1965 tzv. „Prahelský trojúhelník“, který 

propojil dopravny T4 – T1 a T1 – ţst. Březno a je tedy moţná jízda z T4 do  

ţst. Březno. Byly také postaveny hradla T1 a T4 a vystavěno první zabezpečovací 

zařízení v úseku T1 – T4. Dále pokračuje stavba dráhy z Prunéřova (T4) na 

EPRU. 

V roce 1967 byla firmou WSSB dokončena montáţ zabezpečovacího 

zařízení na hradlech T1, T2, T3, T4, T5, ale kabeláţ od firmy AŢD Kolín ještě není 

hotova. Ta je dokončena aţ v roce 1968, kdy je také uvedeno zabezpečení do 

zkušebního provozu. OBÚ povoluje v roce 1972 na traťovém úseku T1 – V308 

rychlost 50 km.h-1. 

Roku 1975 začíná výstavba Předávacího nádraţí Březno u Chomutova 

(PNBuCH) pro vývoz uhlí po ČSD a je dokončena roku 1977. Zahajuje se téţ 

úprava kolejiště dopravny T1 z důvodů stavby násypek NZ II a obsluha kolejiště 

není zajištěna zabezpečovacím zařízením. Na tuto úpravu navazuje rokem 1978 
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rekonstrukce tratě T1 – EPRU a zabezpečovací zařízení v tomto úseku musí být 

vypnuto. Během rekonstrukce se trať také elektrifikuje a první jízda elektrickými 

lokomotivami se uskutečňuje roku 1979, kdy je také provizorně uvedena do 

provozu výhybna T3 pro zvýšení propustnosti vlaků T1 – EPRU z důvodů stavby 

EPRU II, stále bez zabezpečovacího zařízení. To je opět zprovozněno o rok 

později (1980) v obvodu dopravny T1, kdy je dokončena úprava dopravny a je 

přepojeno do nové sluţební místnosti. 

Rekonstrukce trati T1 – EPRU je ukončena v roce 1982. Trať byla 

částečně zdvojkolejněna a elektrifikována. Je také zapojeno zabezpečovací 

zařízení na hradlech T2 a T3. Hradlo T4 bylo naopak odpojeno z provozu, jeho 

funkci přebralo hradlo T3. Byla téţ zřízena radiová síť, coţ umoţnilo operativní 

řízení a zvýšení bezpečnosti. 

Nově vzniklé hradlo na EPRU II bylo dokončeno roku 1983. Rokem 1984 

se přesunula opravna vozů WAP z dopravny T1 do T4. Přeprava uhlí z dopravny 

T4 na EPRU končí roku 1986 a dopravna jiţ funguje jako opravna vozů. 

V této podobě zůstává důlní dráha aţ do roku 2001, kdy jiţ stávající 

zabezpečovací zařízení přestává postupně vyhovovat poţadavkům provozovatele 

důlní dráhy na obsluhu, údrţbu a bezpečnost.  

7.11.2001 byla zaloţena zápisem u krajského soudu v Ústí nad Labem 

100% dceřiná společnost SD – Kolejová doprava, a.s. v rámci restrukturalizace 

Severočeských dolů a.s. V následujícím roce se tedy jiţ začíná hledat náhrada za 

stávající systém zabezpečovacího zařízení WSSB a po mnohaměsíčním výběru a 

projednávání podmínek byla podepsána dne 12.9.2003 smlouva o provedení díla 

a mohla započít výstavba. 

V září 2004 byla dokončena první etapa stavby „Zabezpečení kolejiště 

důlní dráhy Severočeských dolů a.s.“ obvodu dopravny T1 a byla uvedena do 

zkušebního provozu. Stavba byla ukončena druhou etapou 31.5.2005. 
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1.2 Základní údaje a stav před modernizací 

Kolejiště DNT bylo vybaveno reléovým zabezpečovacím zařízením 

WSSB, typ GS II 63. Kolejiště bylo rozloţeno do obvodů čtyř stavědel (T1, T2, T3, 

T4), z toho reléové zabezpečovací zařízení bylo na stavědlech T1 - T3. Kolejiště 

DNT navazuje v jednom směru na kolejiště vlečky EPRU (ovládané ze stavědla 

T6), které je v současnosti zabezpečeno staničním zabezpečovacím zařízením 

MODEST-PES (rok výroby 2001) a ve druhém směru na ţst. Březno u 

Chomutova. 

 

Obr. 1: Pult obsluhy systému WSSB 

Trakce v kolejišti je elektrická 3kV DC, kolejové obvody byly pouţívány 

klasické dvou-pásové 275 Hz. Na všech kolejových obvodech traťových kolejí bylo 

pouţíváno kódování do koleje, ale vlakový zabezpečovač byl omezen jen na 

přenos návěstí na hnací vozidlo (nezajišťoval zastavení vlaku). Traťová rychlost je 

50 km.h-1 (všechny výhybky ve vlakových jízdních cestách jsou konstruovány na 

jízdu proti hrotu minimální rychlostí 50 km.h-1). 

V provozu mezi kolejišti stavědel T1 a T6 byl autoblok WSSB, který byl 

sloţen z návěstidel s absolutním významem návěsti „stůj“. Navíc v některých 

místech přechází původní dvojkolejná trať na jednokolejnou a následně zpět na 

dvojkolejnou (dvě výhybky v obvodu T2, dvě výhybky v obvodu T3), v obvodu T3 

je navíc zřízena odbočka na trati ve směru do obvodu kolejiště stavědla T4. 

Všechny výhybky v obvodech stavědel T3 a T2 byly vţdy kryty hlavními 

návěstidly, posun za tato návěstidla byl vţdy kryt předchozími hlavními návěstidly. 
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Všechna tato návěstidla měla v základním stavu návěst „stůj“, ostatní návěstidla 

měla v základním stavu návěst „volno“ nebo „výstraha“. Dále jednokolejná traťová 

kolej mezi dopravnou T1 a ţelezniční stanicí Březno u Chomutova byla 

zabezpečena reléovým poloautoblokem bez hradla. 

 

Obr. 2: Dnes již neexistující hradlo T2 

V obvodu hradla T1 byly v provozu tři přejezdová zabezpečovací zařízení 

(P3 - P5) typu AŢD 71 bez závor s vazbou na staniční zabezpečovací zařízení 

(uvnitř stanice). V obvodu hradla T2 byly v provozu dvě přejezdová zabezpečovací 

zařízení typu AŢD 71 bez závor s pozitivní signalizací (P6 a P7) s vazbou na 

autoblok pomocí předanulačních obvodů. V obvodu hradla T3 byly v provozu také 

dvě přejezdová zabezpečovací zařízení typu AŢD 71 - jedno se závorami s 

pozitivní signalizací (P8) a jedno bez závor bez pozitivní signalizace (P9). 

Podle vyhlášky č.173/1995 Sb. musí být návěst dávaná hlavním 

návěstidlem předvěstěna na max. dvojnásobek zábrzdné vzdálenosti (coţ je v 

tomto případě 800m) nebo musí být přenášeny na vedoucí dráţní vozidlo. 

Struktura jízd vlaků je převáţně taková, ţe mezi hradly T1 a T6 jezdí 

ucelené vlakové soupravy s 18ti vozy WAP a to vţdy ze směru od T1 – T6 loţené 

(uhlí je nakládáno pod násypkami NZ I a NZ II na T1, v T6 je souprava sypány do 

HZ I a HZ II) a zpátky jezdí soupravy prázdné (lokomotiva vţdy provádí objetí 

soupravy v T6 i v T1 na opačnou stranu soupravy). 
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1.3 Požadavky na nový systém zabezpečení a řízení 

Pro výběr nového zabezpečovacího zařízení musely být stanoveny hlavní 

podmínky, které by toto zařízení mělo splňovat. Jako stěţejní byly stanoveny 

následující: 

 úplná náhrada jiţ fyzicky zastaralého zařízení WSSB, typ GS II 63, za moderní 

zabezpečovací zařízení, 

 centralizace ovládání a tím pádem moţnost zrušení hradel T2 a T3, 

 sníţení nákladů na provoz a údrţbu, 

 moţnost vyuţití stávajících návěstidel, 

 zjednodušení a ulehčení obsluhy. 
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2 Popis programovatelného staničního zabezpečovacího 

zařízení MODEST – PES 

Jako náhrada za stávající systém WSSB, typ GS II 63 byl vybrán plně 

elektronický systém MODEST – PES. Toto zařízení slouţí k zabezpečení provozu 

v dopravnách s kolejovým rozvětvením, ale i bez kolejových rozvětvení a také tam, 

kde není vyţadována rychlostní návěstní soustava (coţ vyhovuje podmínkám 

důlní dráhy, v tomto případě s maximální rychlostí 50 km.h-1, na vlečkách či 

kolejištích bez rychlostní návěstní soustavy apod.) a přenos návěstí na hnací 

vozidlo. MODEST – PES zabezpečuje plně jízdy vlaků a posunu. Přednostně je 

určen k nasazení pro rozvětvená kolejiště vleček, ale je téţ moţné ho pouţít i k 

řízení provozu na tratích, které přiléhají ke kolejišti vlečky vybavené systémem 

zabezpečení MODEST – PES a případně i pro jiná neţ vlečková kolejiště.  

V některých případech, zvláště v době postupné výstavby 

zabezpečovacího zařízení, můţe být MODEST-PES zařazen mezi staniční 

zabezpečovací zařízení 2. kategorie (viz příloha č. 1). V této kategorii je zjišťování 

volnosti jízdní cesty a potvrzování průjezdu jízdní cesty převedeno na 

zodpovědnost hradlaře.  

MODEST-PES je také moţno vyuţít pro ovládání spádovišť s moţností 

vyuţití volitelného doplňku s názvem „Tříděnka“, pomocí něhoţ je moţno provádět 

automatické rozřazování vozů. MODEST-PES je také moţno vyuţít pro budovaná 

provizoria staničních zabezpečovacích zařízení všech kategorií. [1] Výhody 

programovatelného staničního zabezpečovacího zařízení: 

 snadný způsob ovládání SZZ, zlepšení pracovních podmínek obsluhy 

stavědla, 

 kratší doba výstavby zabezpečovacího zařízení, 

 menší nároky na zastavěný prostor stavědla (SZZ lze umístit do stávajících 

prostor stavědla a ušetřit stavbu nové budovy), 

 změny v kolejišti nejsou prováděny časově zdlouhavými změnami závislostí v 

reléové části zabezpečovacího zařízení, ale změnou konfiguračních dat 

programového vybavení, 
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 zařízení monitoruje v reálném čase obsluţné manipulace a změny v kolejišti. 

To umoţňuje provádět zpětnou statistiku pohybu kolejových vozidel, analýzu 

poruch zabezpečovacího zařízení a vyhodnocení manipulací obsluhy. 

Zařízení jako takové se skládá ze dvou hlavních částí. Je to část venkovní 

a část vnitřní, které jsou rozděleny na další součásti systému.  

2.1 Vnitřní část systému 

Vnitřní část obsahuje následující prvky: 

 operátorské pracoviště – jsou zde monitory obsluhy, operátorské a centrální 

stanice, případně zdroj nepřetrţitého napájení stanic v případě výpadků 

hlavního napájení 

 stavědlová ústředna – jsou zde umístěny skříně elektroniky obsahující 

procesní stanice, desky elektroniky či další pomocné prvky. Ústřednu je 

moţno umístit do stejné budovy jako operátorské pracoviště díky jejím 

rozměrům (velikost obsazeného místa je několikrát menší neţ u původního 

reléového systému WSSB). 

 servisní pracoviště – slouţí zejména k údrţbě systému a umísťuje se zpravidla 

ve stavědlové ústředně. Obsahuje monitor a servisní počítač, který je schopen 

v případě potřeby slouţit jako náhrada za vadné centrální stanice. 

 datová propojení – pouţívají se pro vzájemné propojení centrálních stanic, 

propojení se servisním pracovištěm či stavědlovou ústřednou (standardně 

ETHERNET). Propojení se stavědlovou ústřednou je moţné realizovat buď 

napřímo ethernetovými kabely a pokud není umístěna v dostatečném dosahu, 

je moţné spojení přes modem. 

 reléová část – slouţí k ovládání externích systémů (PZZ, elektromagnetické 

zámky, počítače náprav, souhlasy atd.) Nachází se ve stavědlové ústředně 

jako součást skříní elektroniky nebo samostatně. 
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2.1.1 Operátorské pracoviště 

Řízené kolejiště lze po zapnutí systému ovládat z jednoho místa - 

hlavního pracoviště. Celé kolejiště můţe být podle potřeb rozděleno na několik 

samostatných částí. V případě potřeby můţe hradlař na hlavním pracovišti předat 

pravomoc k ovládání části kolejiště na podřízené pracoviště (pokud je zřízeno, 

např. pomocné stavědlo). 

Pracoviště řízení kolejového uzlu na stavědle je sestaveno ze tří počítačů 

v průmyslovém provedení vybavených potřebným mnoţstvím velkorozměrových 

barevných monitorů, klávesnicemi a kulovými ovladači (dále operátorské stanice). 

Takto sestavené pracoviště umoţňuje řízení kolejového uzlu jedním pracovníkem. 

Úplné zdvojení počítačové části zabezpečovacího zařízení zajišťuje 

bezpečnou funkci systému a odolnost systému proti poruchám technického 

vybavení. Všechny vstupní informace jsou vyhodnoceny nezávisle dvěmi větvemi 

počítačové části P-SZZ a výsledky jsou navzájem porovnány. Informace systém 

povaţuje za bezchybné, jen pokud dojde ke shodě. Výstupní signály systému jsou 

rovněţ navzájem porovnány nezávislými komparátory a signál k libovolné akci v 

kolejišti se vydá pouze v případě, ţe jsou výsledky obou větví počítačového 

systému stejné. 

Povely k ovládání zabezpečovacího zařízení zadává obsluha pomocí 

kulového ovladače "Trackball". Na barevné obrazovce monitoru jsou znázorněny 

kolejové úseky, výhybky, návěstidla a souhlasy. Obsluha pomocí vstupního 

zařízení můţe stavět vlakové a posunové cesty, povolovat návěsti pro vlakové a 

posunové cesty, stavět výhybky jednotlivě, dávat prvky kolejiště do výluky apod. 

Operátorské stanice jsou propojeny přes komunikační síť DH-485 s 

procesními stanicemi ve skříních elektroniky. Jednotlivé procesní stanice předávají 

zprávy o změnách stavu prvků v kolejišti, ty jsou pak následně zobrazovány na 

monitoru. Pro dokumentaci povelů obsluhy a odezvy řízeného systému je 

pracoviště vybaveno velkokapacitní diskovou pamětí (harddisk). Ta zaznamenává 

všechny poţadavky obsluhy, reakce zabezpečovacího zařízení a prvků kolejiště. 

Systém také nabízí moţnost prohlíţení dat a moţnost sledování 

okamţitého stavu ovládaného kolejiště z libovolného místa pomocí datové sítě 
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nebo pomocí vhodného modemu po telefonní lince. Rovněţ lze doplnit prohlíţení 

dat z provozu o tzv. "zpětný projektor", jehoţ pomocí lze zpětně zobrazit situaci na 

obrazovce vybraného pracoviště. Volitelným doplněním programového vybavení je 

rovněţ systém pro zálohování vybraných provozních dat a jejich následné 

statistické zpracování. 

Doplňkem P-SZZ je systém pro identifikaci obsluhy. Pracovník obsluhy se 

po příchodu na pracoviště přihlásí do systému prostřednictvím čipové karty. Na 

monitoru je zobrazen zkrácený kód pracovníka a záznamy o přihlášení pracovníka 

jsou vedeny v souboru datových záznamů z provozu s úplnou identifikací 

pracovníka (jméno, číslo zaměstnance apod.). 

2.1.2 Skříně elektroniky 

Skříně elektroniky P-SZZ (dále označované i jako technologie) jsou 

umístěny ve stavědlové ústředně. V jednotlivých skříních elektroniky jsou 

umístěny bloky připojovacích konektorů, blok jističů, bloky procesních stanic, bloky 

elektronických převodníků a bloky pro případné volné vazby (jističe, relé apod.). 

Skříně elektroniky je moţno osadit různými vstupně/výstupními moduly s 

omezeními danými počtem potřebných pozic pro jednotlivé moduly. Rozměr 

jednotlivých skříní elektroniky je 620 x 510 x 2100 mm (šířka x hloubka x výška). 

Procesní stanice je sestavena z modulů programovatelného automatu SLC 500 

firmy ALLEN-BRADLEY. Moduly systému SLC 500 jsou umístěny ve vanách se 

sběrnicí. 

2.1.3 Programové vybavení operátorských stanic 

Programové vybavení operátorského pracoviště umoţňuje obsluze 

jednoduchým a přitom maximálně bezpečným a spolehlivým způsobem řídit 

průjezd dráţních vozidel kolejovým uzlem. P-SZZ upozorňuje obsluhu na vzniklé 

poruchy a bezpečným způsobem je ošetřuje. Dále vede a archivuje dokumentaci 

vývoje situace v kolejišti, eviduje všechny povely obsluhy pro případné pozdější 

prohlíţení (včetně cíleného vyhledávání specifických údajů, kritických akcí atd.). 

P-SZZ v případě poruchy řídícího systému lokalizuje a specifikuje poruchu. 
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 Ovládání programu je řešeno pomocí systému grafických oken, systému 

nabídek řádkových a roletových menu a permanentní řádkové nápovědy. Styk s 

obsluhou je realizován pomocí polohového vstupního zařízení (v daném případě 

kulový ovladač Trackball). Zobrazení informací pro obsluhu je provedeno na 

velkém grafickém barevném monitoru (podle sloţitosti kolejiště je moţno provádět 

zobrazení i na více monitorech s dílčími obvody kolejiště). Takto je dosaţeno 

vysoké úrovně pohodlí a sníţení únavy při dlouhodobé práci, coţ významnou 

měrou přispívá k zvýšení bezpečnosti celého systému. 

Program je navrţen s ohledem na maximum přehlednosti poskytované 

informace. Tvar, barva a intenzita jasu pouţitá pro zobrazení grafického prvku a 

textové informace vychází z ergonomických zásad. Způsob zobrazení na 

obrazovce odpovídá stupni důleţitosti informace. 

2.1.4 Servisní pracoviště 

Za účelem diagnostiky je P-SZZ vybaveno počítačem v průmyslovém 

provedení na pracovišti údrţby. Je sestaven ve stejné konfiguraci jako operátorská 

stanice s monitorem LCD. Tato stanice zároveň slouţí jako náhradní pro případ 

poruchy operátorské stanice. Stanice je propojena s operátorskými stanicemi 

datovou sítí a umoţňuje zpracování dat z operátorských stanic. Zároveň můţe 

slouţit ke kontrole ovládacích datových souborů, popisující technologické schéma 

kolejiště.  

Pracoviště údrţby je dále vybaveno panelem operátora DTAM. Pracovníci 

údrţby mají moţnost připojit panel operátora do sítě procesních stanic DH-485. 

Panel je osazen displejem a tlačítky, servisní technik můţe pomocí panelu číst na 

displeji aktuální hodnoty na jednotlivých vstupech procesních stanic a nastavovat 

jednotlivé výstupy. To umoţní efektivně lokalizovat a odstranit závadu na 

modulech procesní stanice. Dále je pracoviště údrţby vybaveno náhradními díly 

pro opravy systému výměnným způsobem. 

Zjednodušená struktura zabezpečovacího zařízení MODEST-PES je 

graficky znázorněna v příloze č. 2, kde máme znázorněny prvky umístěné 

v dopravní kanceláři a ve stavědlové ústředně, ze které jiţ odcházejí ovládací 

signály k návěstidlům, přejezdům, souhlasům a dalším ovládaným prvkům.  
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2.2 Venkovní část systému 

Venkovní část obsahuje následující prvky: 

 světelná návěstidla 

 elektromotorické přestavníky 

 elektromagnetické zámky 

 stykové transformátory či kolejové skříňky 

 skříňky UKM, UPM nebo jiných typů pro připojení kolových detektorů počítačů 

náprav 

2.2.1 Světelná návěstidla 

K přenosu návěstních znaků se pouţívají stoţárová nebo trpasličí 

návěstidla. Zabezpečovací zařízení umoţňuje i připojení návěstidel typu WSSB za 

předpokladu, ţe splní následující podmínky: 

 napájena standardním napětím 230V AC 50Hz 

 vybavena návěstním transformátorem ST-3/R.1 a ţárovkami 12V/20W 

 maximální vzdálenost návěstidla od ovládacího prvku 3 km 

Zapojení návěstidel musí být samozřejmě upraveno podle místních 

podmínek a v souladu s předpisem provozovatele důlní dráhy. 

2.2.2 Elektromotorické přestavníky 

Elektromotorické přestavníky slouţí pro přestavování výměn a výkolejek. 

Systém neumí vyuţít původní přestavníky systému WSSB a musí se nahradit 

přestavníky AŢD typu EP600. K jejich montáţi musí být splněny podmínky: 

 třífázové napájení 3x400V AC 50Hz s pětidrátovým zapojením 

  maximální vzdáleností od ovládací části do 5km, 

2.2.3 Další vazby 

Pokud se v kolejišti nacházejí ručně stavěné výměny či výkolejky a je 

nutná vazba na systém zabezpečovacího zařízení, tak se vyuţívá 

elektromagnetických zámků napájených napětím 24V DC sítí SELV. Traťové 

souhlasy musejí být zapojeny tak, aby nebyly nutné změny v zapojení 
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v sousedních dopravnách. Jako traťové souhlasy je moţno vyuţít souhlasy typu 

RPS, WSSB, autobloku WSSB, automatického hradla AH-88 nebo reléového 

poloautobloku RPB a RPB 88. 

2.3 Popis systému z hlediska bezpečnosti 

Spolehlivost a bezpečnost celého systému je dosaţena strukturou,  

tj. zdvojením počítačového systému (systém 2 ze 2) a metodami programování s 

pouţitím nadbytečnosti. V systému 2 ze 2 fungují vţdy dvě centrální stanice, které 

pracují na sobě relativně nezávisle, přičemţ kaţdá právě funkční centrální stanice 

má přiřazen jeden komunikační kanál s podřízenou úrovní – kanály jsou 

označovány jako kanál A a kanál B. V případě poruchy jedné centrální stanice je 

moţné provedením rekonfigurace systému odpojit vadnou stanici a připojit záloţní 

stanici.  

Pojem nezávislost vyjadřuje fakt, ţe programové vybavení v kaţdé z obou 

centrálních stanic běţí nezávisle na druhé větvi. Mezi větvemi dochází k výměně 

dat, která je však provedena tak, ţe nemůţe dojít k záměně dat vlastních a dat 

druhé větve a není tak ohroţena bezpečnost. Pojem relativní vyjadřuje to, ţe 

dochází k synchronizaci běhu obou větví pomocí komparace vstupů, výstupů a 

klíčových mezivýsledků operací. 

Poţadavek, aby poruchy systému neohrozily bezpečnost, je zajištěn 

těmito prostředky: 

 jednotlivé komponenty obou kanálů jsou od sebe důsledně odděleny, 

 jsou pouţity pouze komponenty s vysokou spolehlivostí, coţ sniţuje intenzitu 

poruch celého systému, 

 komunikace probíhá v uzavřených komunikačních systémech, 

 dostupnost systému je zvýšena pouţitím záloţní centrální stanice a moţností 

vyuţití servisní stanice jako další zálohu centrální stanice, 

 systém je navrţen tak, aby všechny poruchy převedly systém do předem 

definovaného bezpečného stavu, 

 celý systém vykazuje velkou odolnost proti vibracím, 
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 na jakoukoliv zjištěnou poruchu reaguje systém v konečném důsledku tak, ţe 

odpojí veškeré výstupy z počítače, coţ má za následek, ţe všechny výhybky 

zůstanou v poslední koncové poloze a na všech návěstidlech se rozsvítí 

návěst „Stůj“ 

2.4 Zajištění oprav a náhradních dílů počítačové části P-SZZ 

Součástí dodávky P-SZZ je diagnostika systému a soubor náhradních dílů 

pro jiţ zmíněnou opravu výměnným způsobem. Diagnostika systému sleduje 

následující cíle: 

 v případě vzniku závady v řídícím systému upozornit okamţitě na tuto závadu 

obsluhu a udrţet systém v takovém stavu, aby závada neohrozila bezpečnost 

provozu, 

 poskytnout servisnímu pracovníkovi účinné prostředky pro vyhledání příčiny 

vzniku závady systému a uvedení řídícího systému do bezvadného stavu, 

 pravidelnými kontrolami systému P-SZZ (profylaktické testy) jej udrţovat 

v bezvadném provozním stavu. 

Soubor náhradních dílů umoţňuje zaškolenému servisnímu pracovníku 

údrţby provádět opravy všech závad řídícího systému, a to jak technického, tak i 

programového vybavení. Opravy se provádějí výměnným způsobem, vadné díly 

se odesílají k opravě dodavateli. Dodavatelská firma počítačové části P-SZZ 

zaručuje zajištění dodávek náhradních dílů po celou dobu ţivotnosti zařízení. 

Firma Allen-Bradley garantuje dodávky náhradních dílů minimálně po dobu 7 let 

od ukončení sériové výroby svých výrobků. Systém A-B SLC 500, který je pro 

pouţití v P-SZZ navrhován, je ţivý výrobek, u kterého se s ukončením výroby v 

dohledné době nepočítá. Průmyslové počítače třídy PC jsou dynamicky se 

vyvíjející oblast výpočetní techniky. U těchto součástí je zaručeno zajištění 

náhradních dílů buď shodného typu nebo typy slučitelnými minimálně se shodnými 

vlastnostmi nebo lepšími. 
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3 Technické řešení 

Původní zabezpečovací zařízení v obvodu všech tří stavědel bylo ve stavu 

úměrném době provozování. Jeho nevýhodou se jevila decentralizace řízení 

celého kolejiště na tři ovládací místa (přitom vytíţení jednotlivých obsluhujících 

pracovníků na jednotlivých stavědlech bylo poměrně nízké), které bylo nutno 

celodenně obsazovat a dále pouţití prvků WSSB, které byly cenově poměrně 

nedostupné. 

Největším přínosem nového zabezpečovacího zařízení musí být 

centralizace obsluhy do jednoho místa a s tím spojená úspora obsluhujících 

pracovníků. V budovách jednotlivých stavědel bylo uvaţováno s ponecháním 

stávající výstroje (např. pro kolejové obvody a technologii), nebo s jejím 

vysídlením do reléových domků a budovy jednotlivých stavědel je pak moţno 

vyuţít pro jiné účely nebo je odstranit. Dalším nezanedbatelným přínosem 

centralizace je i větší operativnost řízení, coţ se v konečném důsledku pozitivně 

projeví v menších prostojích při řízení technologických procesů. 

Dále uvedené řešení vycházelo ze dvou základních poţadavků a to: 

 ovládání musí být centralizované 

 výstavbu muselo být moţno provést ve více etapách s rozloţením na delší 

časové období 

Technické řešení vychází ze vstupních poţadavků zadavatele a 

technických omezení zabezpečovacího zařízení MODEST-PES: 

 autoblok na trati je zbytečný, dále bude uvaţováno jen s rozmístěním hlavních 

návěstidel na trati kryjících výhybky  

 kódování do koleje je zbytečné, nebude dále uvaţováno  

 kolejovou spojku 309/310 je moţno zrušit, do obvodu St.T4 je zajíţděno jen 

cca 1x týdně  

 přejezdy ponechat v původním rozsahu  

 přejezdy na trati musí být ovládány automaticky  

 maximální dosah pro ovládání návěstidel je 3 km  

 maximální dosah pro ovládání výhybek je 5 km  
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 návěst hlavního návěstidla musí být předvěstěna na max. dvojnásobek 

zábrzdné vzdálenosti, tj. při druhém způsobu brţdění na max. 800m  

3.1 Venkovní prvky 

3.1.1 Návěstidla 

Nově vyuţívaná stávající návěstidla typu WSSB se svítilnami AŢD 70 byla 

zachována, do dvířek návěstních svítilen byly namontovány transformátory  

ST3 R.1 a nově byly pouţity návěstní ţárovky 12V/20W. 

Přívodní zemní kabel k návěstidlu je ukončen v kabelových skříňkách 

UKM (UPM). Kabel do návěstních svítilen se vyuţil stávající, ukončil se v kabelové 

skříňce a proti poškození je opatřen ochrannou hadicí. Všechna nově nevyuţívaná 

návěstidla byla demontována. 

3.1.2 Elektromotorické přestavníky 

Všechny stávající elektromotorické přestavníky typu WSSB byly 

demontovány a nahrazeny elektromotorickými přestavníky EP600 bez kontroly 

hrotnic se zvýšenou montáţí. Ve všech přestavnících museli být přepínací 

soupravy upraveny pro zapojení MODEST-PES. Pro ukončení přívodních kabelů 

byly pouţity kabelové skříňky UKM a UPM.  Celkem byla provedena instalace 

31.ks  přestavníků v obvodu stavědla T1 a 3 ks přestavníků v obvodu stavědel T2 

a T3.  

3.1.3 Kolejové dotyky 

Pro kontrolu průjezdu vlaku kontrolním místem (při jízdách přes jeden 

kolejový úsek) je vyuţito kolejových dotyků typu HONEYWELL. Kolejové dotyky 

jsou uchyceny na kolejnici upevňovací soupravou HANKA, pro impedanční 

přizpůsobení k deskám elektroniky je vřazen tyristor na zaznamenání krátkého 

impulsu (ten je fyzicky umístěn na zadní straně patic relé ve skříních elektroniky). 

Kolejové dotyky jsou umístěny jen v obvodu St.T1. Celkem bylo instalováno 11ks 

kolejových dotyků.  



Stanislav Husák : Optimalizace řešení důlní dráhy pro přepravu hnědého uhlí  

na elektrárnu 

2010  17 
 

3.1.4 Prostředky pro kontrolu volnosti 

Pro kontrolu volnosti byly vyuţity v maximální moţné míře stávající 

kolejové obvody KO-43 spolu se stávajícími bezkontaktními měniči 275Hz. Ty 

v minulosti nahradily jiţ zastaralé rotační měniče. Izolace kolejiště byla zachována 

v maximální moţné míře. 

Na širé trati T1-EPRU byly kolejové obvody o kmitočtu 275 Hz, vzhledem 

k vzdálenostem od napájecích bodů, nahrazeny počítači náprav firmy 

„FRAUSCHER“. Kolejové obvody zůstaly jen v obvodu dopravny T1. 

3.1.5 Kabelizace 

V návrhu optimalizace bylo počítáno i s obnovou původní kabelizace za 

kompletně novou (včetně napájecích kabelů PZZ). Venkovní kabely měly být 

z kabelových stojanů rozvedeny k jednotlivým venkovním prvkům pomocí kabelů 

TCEKEY a TCEKEZE (párové kabely pro návěstidla o průměru ţil 1mm, 

přestavníky a vazební prvky s přejezdovým zabezpečovacím zařízením) a 

TCEPKPFLEY (čtyřkované stíněné kabely o průměru ţil 0,8mm pro sdělovací 

rozvod).  

Tato montáţ nových kabelů nebyla uskutečněna z důvodů vysoké finanční 

náročnosti a po zhodnocení stavu stávající kabelizace, který nadále vyhovoval, 

bylo přijato toto rozhodnutí kabelizaci neměnit.   

Nově byly nainstalovány napájecí kabely pro přejezdová zabezpečovací 

zařízení P6 a P7 z trafostanice v prostoru bývalého hradla T2 a pro přejezdová 

zabezpečovací zařízení P8 a P9 z trafostanice v prostoru bývalého hradla T3. 

Napájecí silové kabely pro přejezdová zabezpečovací zařízení jsou uloţeny 

v souběhu se zabezpečovacími kabely tak, aby byla zachována mezi kabely 

minimální osová vzdálenost 100 mm. Podchody pod kolejemi jsou vedeny 

v plastových korugovaných trubkách v minimální hloubce 1300 mm. 

Kabelové trasy vedoucí po tělesech mostů jsou provedeny vně mostního 

zábradlí v multikanálech fy SITEL. Tyto multikanály jsou loţeny volně na mostním 

tělese a připevněny mechanicky k stojinám zábradlí. 
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3.2 Vnitřní část SZZ 

3.2.1 Ovládací pracoviště 

Ovládací pracoviště staničního zabezpečovacího zařízení zůstalo umístěno 

ve stávající dopravní kanceláři hradla T1. Hradla T2 a T3 díky centralizaci jiţ byla 

nepotřebná a ponechaly se pouze napájecí trafostanice pro napájení přejezdových 

zabezpečovacích zařízení. 

 Ovládací pracoviště se skládá z centrálních stanic (2 šasi), monitorů se 

zobrazením kolejiště, trackballem (kulový ovladač) pro ovládání MODEST-PES a 

doplňkového pultíku pro nouzové ovládání přejezdových zabezpečovacích 

zařízení. Zobrazení na monitoru se řídí standardním zobrazením systému 

MODEST. Pro zobrazení jsou pouţity dva monitory LCD 19“ (ekvivalent 

standardního monitoru 21“), třetí monitor je umístěn jako rezerva rovněţ na 

ovládacím stole. 

 

Obr. 3: Nové ovládací pracoviště 

Vedle monitorů je umístěn doplňkový pultík, který obsahuje dvoupolohové 

vratné tlačítko „Potvrzení nouzové operace“ (stlačením je potvrzena nouzová 

operace vydávaná z počítače, např. přivolávací návěst apod.), dvoupolohová 

nevratná tlačítka „Zavření PZZ“ (dálkové zavření PZZ č.P3, P4, P5, P6, P7, P8), 

dvoupolohové plombovatelné řadiče „Otevření PZZ“ (nouzové otevření PZZ č.P3, 

P4, P5, P6, P7, P8) a indikační ţárovky „Kontrola činnosti PZZ“ (svícením indikuje 
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výstrahu na PZZ č.P3, P4, P5, P6, P7, P8). Pro průchod kabelů do dopravní 

kanceláře bylo vyuţito stávajícího kabelového průchodu pro ovládací stůl WSSB. 

3.2.2 Datová propojení 

Centrální stanice jsou propojeny s podřízenou úrovní procesních stanic 

pomocí sítě DH 485. Tato síť je magistrálního typu se zakončením na koncích a je 

provedena čtyřmi vodiči. Na jednom z konců je síť také uzemněna. Zakončení a 

uzemnění se prakticky provede drátovým propojením na svorkovnicovém 

konektoru PHOENIX.  Na hradle T1 je jeden konec sítě zakončen na centrálních 

stanicích, odtud vede magistrála mezi jednotlivými procesními stanicemi 

ve stavědlové ústředně. Za poslední procesní stanicí síť DH 485 navazuje na 

modemové propojení, kde je i ukončena. Centrální stanice jsou mezi sebou 

propojeny sítí Ethernet, propojení je zprostředkováno pomocí HUB. 

3.2.3 Skříně elektroniky 

Ve stavědlové ústředně St. T1 je instalováno 5 ks skříní elektroniky, které 

jsou označeny S11 aţ S15. Kaţdá skříň je sloţena z bloku připojovacích 

konektorů, bloku jističů, dvou bloků procesních počítačů Allen Bradley, čtyř bloků 

elektronických převodníků a čtyř bloků volných vazeb. 

 

Obr. 4: Porovnání reléových bloků a nových skříní elektroniky 
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3.2.4 Kabelové stojany 

Pro připojení venkovní kabelizace jsou pouţity dva kabelové stojany. 

Kabely vstupující z kolejiště jsou svedeny do stávající místnosti měničů kolejových 

relé 275Hz, protoţe minimální délka kabelového propojení mezi deskou 

elektroniky a kabelovým stojanem musí být 10m. Pro připojení kabelů jsou pouţity 

svorky WAGO. 

3.2.5 Stojany kolejových obvodů a měniče pro napájení kolejových obvodů 

Pro zajištění kontroly volnosti jsou vyuţity původní kolejové obvody 275Hz, 

jejichţ vnitřní výstroj včetně kabelového stojanu a měničů je umístěna 

v samostatné místnosti. Tato místnost je vyuţívána i pro kabelový stojan. Na něj 

jsou přivedeny nové vnější kabely, vnitřní vazba zůstala prakticky nezměněna, 

zachována zůstala i původní vnitřní výstroj kolejových obvodů a měniče pro 

napájení kolejových obvodů typu BZS.   

 

Obr. 5: Nový kabelový stojan a měniče typu BZS 

Pro vazbu na MODEST-PES je vyuţito dvoupólového zapojení kolejových 

relé typu DSŠ přímo na vstupy desek elektroniky. Opakovače kolejových relé jsou 

zřízeny pouze tam, kde to vyţaduje místní situace (vazba na traťové obvody RPB, 

vazba na přibliţovací úseky PZZ apod.) 
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3.3 Přejezdová zabezpečovací zařízení (PZZ) 

3.3.1 PZZ č. P3 

PZZ č.P3 bylo zachováno, nově byla provedena výměna baterií a dobíječe. 

Byly také upraveny obvody ovládání výstrahy (výstrahu kompletně řídí systém 

MODEST-PES), přidán byl také hlídač napětí baterie a relé vyhodnocení 

nouzového stavu tak, aby byly v maximální moţné míře splněny poţadavky  

ČSN 34 2650. 

3.3.2 PZZ č. P4, P5 

PZZ č. P4 a PZZ č. P5 měla v minulosti samostatné reléové domky 

s autonomním řízením. Vzhledem k malé vzdálenosti mezi oběma přejezdy (cca 

35m) byla výzbroj sloučena do jednoho reléového domku a uspořily se tak 

sekundární náklady na provoz (jen jedna napájecí přípojka, jedna baterie, jeden 

dobíječ apod.). Pouţit byl původní reléový domek PZZ č. P5  

Výstroj reléového domku byla provedena kompletně nová včetně nových 

baterií a dobíječe. Výstrahu na obou přejezdech řídí kompletně systém  

MODEST-PES na základě stavu obsazenosti/volnosti jednotlivých přibliţovacích 

bodů a poloze návěstidel kryjících přejezdy. 

3.3.3 PZZ č.P6, P7, P8 

PZZ č.P6, P7 a P8 zůstalo zachováno, byla provedena výměna baterií a 

dobíječe. Nově byly upraveny obvody ovládání výstrahy (výstraha bude spouštěna 

na základě volnosti/obsazení přibliţovacích úseků, nově je zapojení ovládání 

výstrahy provedeno jako na dvoukolejné trati bez vazby na návěstidla 

v přibliţovacím úseku – nově se návěstidla v přibliţovacím úseku jiţ nenacházejí), 

přidán byl také hlídač napětí baterie a relé vyhodnocení nouzového stavu tak, aby 

byly v maximální moţné míře splněny poţadavky ČSN 34 2650. Pro detekci 

průjezdu dráţních vozidel přejezdem je vyuţito počítačů náprav. Informace o 

průjezdu je dále předávána systému MODEST-PES. Překročení mezní doby 

anulace nebude měřeno, MODEST-PES nepovolí rozsvícení povolujícího znaku 

na návěstidle kryjící přejezd, pokud je přejezd v poruchovém stavu nebo v anulaci 

pro danou kolej. 
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3.3.4 PZZ č.P9 

Na PZZ č. P9 byla taktéţ provedena výměna baterií a dobíječe. Nově byly 

také upraveny obvody ovládání výstrahy (výstraha je spouštěna pro obě koleje 

z MODEST-PES na základě obsazení přibliţovacích obvodů a stavu návěstidel 

kryjících přejezd pro jízdu po koleji č.301), přidán byl také hlídač napětí baterie a 

relé vyhodnocení nouzového stavu tak, aby byly v maximální moţné míře splněny 

poţadavky ČSN 34 2650. Pro detekci průjezdu dráţních vozidel přejezdem je 

vyuţito počítačů náprav.  

3.4 Zvláštnosti řešení 

3.4.1 Reléový poloautoblok ve směru Březno u Chomutova 

Pro zabezpečení jízd vlaků v traťovém úseku T1 – Březno u Chomutova 

zůstal v provozu reléový poloautoblok. Jeho ponechání umoţnilo zachování 

stávající obsluhy v ţelezniční stanici Březno u Chomutova a nevyţádalo si tedy 

ţádné náklady na úpravu RPB v této ţelezniční stanici. 

Vazba RPB na staniční zabezpečovací zařízení je provedena pomocí 

binárních signálů přivedených ze stávající sady RPB přímo na vstupy desek 

elektroniky. Na rozdíl od původního stavu není nově zřizován pro jízdu na trať z T1 

traťový klíč. 

3.4.2 Souhlas typu RPS mezi St. T1 a St. T6 a úpravy na St. T6 

Nově byl zřízen mezi St. T1 a St. T6 traťový souhlas typu RPS. V této 

souvislosti bylo nutné provést úpravu software na St.T6 (zrušení stávajícího 

souhlasu typu WSSB), nově bylo také nutno provést úpravu pro zapojení předvěstí 

vjezdových návěstidel St. T6. 

Charakteristickým pro souhlas typu RPS je nezadaný směr dopravy  

(v základním stavu nemá souhlas k jízdě vlaku do traťové koleje ţádná stanice). 

Jízda vlaku se uskutečňuje vţdy aţ poté, co je sousední dopravnou udělen 

souhlas k jízdě do traťového úseku. Jízda posunových dílů se uskutečňuje bez 

uděleného souhlasu, před postavením posunové cesty do traťové koleje se pouze 
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kontroluje neudělení souhlasu protější dopravně (jsou tedy moţné protisměrné 

posunové jízdy na stejnou traťovou kolej). 

V traťové koleji č. 302 se nachází přejezdové zabezpečovací zařízení  

č. P9. Protoţe toto PZZ není nově kryto ţádným návěstidlem na trati, dovoluje 

jízdu směrem na přejezd z obvodu St. T6 odjezdové návěstidlo. Odjezdové 

návěstidlo se nepřestaví do polohy dovolující jízdu (tedy ani jízdu posunu), pokud 

je PZZ č.P9 v poruchovém stavu nebo v anulaci. Stejně tak není dovolena jízda 

dráţního vozidla na přejezd č.P9 z obvodu St. T1 na traťovou kolej č. 302, pokud 

je PZZ č.P9 v poruchovém stavu nebo v anulaci. 

 Proto bylo doporučeno upravit zvyklosti při posunu v obvodu St. T6 tak, 

aby bylo posunováno na kolej č.301 jen po návěstidlo 6L (krytí přejezdu je pak 

zajištěno návěstidlem 6L). 

3.4.3 Jízdní cesta jen přes jeden kolejový úsek 

Staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie musí podle čl.9.4  

TNŢ 34 2620 zrušit závěr jízdní cesty po vyhodnocení průjezdu dráţních vozidel 

kontrolním místem. Kontrola průjezdu dráţního vozidla se vyhodnocuje podle 

čl.6.1.3 b) nebo c) TNŢ 34 2620 na základě časově návazné změny stavu 

technického prostředku, který bezpečně zjišťuje obsazení kontrolního místa a 

prostředku pro kontrolu volnosti. Toto je splněno při pouţití kolejového obvodu 

(kontrola volnosti) doplněného kolejovým dotykem (kontrola obsazení). Z tohoto 

důvodu, pokud v jízdní cestě je jen jeden kolejový obvod, je tento doplněn o 

kolejový dotek firmy Honeywell. 
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4 Zhodnocení optimalizace 

4.1 Spotřeba elektrické energie 

Elektrická energie patří k oblasti, kde díky optimalizaci došlo k výrazným 

úsporám. Díky dlouhodobému sledování spotřeby elektrické energie můţeme 

sledovat výrazný pokles spotřeby od doby uvedení zařízení do plného provozu, 

kdy pokles spotřeby elektrické energie činí přibliţně polovinu původní spotřeby. Do 

spotřeby jako takové je započítána spotřeba hradla T1, T2, T3 (T2 a T3 po 

rekonstrukci plní pouze funkci napájení PZZ č. P6, P7, P8 a P9), spotřeba 

návěstidel, elektromotorických přestavníků a PZZ. Průběh spotřeby elektrické 

energie můţeme sledovat v následujícím grafu.  

Graf č. 1 - Spotřeba elektrické energie  

 

Z grafu můţeme vidět, ţe v období let 2004 a 2005 dochází k postupnému 

poklesu spotřeby elektrické energie a od roku 2006 se spotřeba pohybuje v 

ustáleném rozmezí spotřeby. Toto rozmezí ovlivňuje hlavně počet manipulací 

v kolejišti a také jakou dobu jsou návěstidla provozována v denním a nočním 

reţimu.   Pokles o přibliţně 250MWh jiţ není zanedbatelný a úspora ve finančních 
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prostředcích od ukončení optimalizace v roce 2005 do dnešního dne převyšuje 

částku 3 mil. Kč. Pokud porovnáme náklady na spotřebu za rok 2009 a 2003 se 

stejnou cenou za 1 kWh, tak došlo k úspoře více neţ 931 000,- Kč.  

4.2 Náklady na opravy a údržbu 

Nezanedbatelnou roli při optimalizaci také hrály náklady vynaloţené na 

údrţbu a opravy zabezpečovacího zařízení. Platby za údrţbu a opravu jsou 

rozděleny do třech oblastí. Tyto oblasti jsou kontrolní a dohledací činnost, údrţba 

(sluţby) a materiál spotřebovaný při údrţbě. Jelikoţ kontrolní a dohledací činnost 

jako taková je účtována externí firmou paušálně, tak v této oblasti k poklesům 

nákladů nedošlo. K poklesům došlo v oblasti sluţeb a spotřebovaného materiálu. 

Bohuţel není jednoduché stanovit, k jak velkému poklesu došlo. Lze to pouze 

odhadovat, protoţe jiţ nejsou k dispozici doklady s vynaloţenými náklady.  

Graf č. 2 - Náklady na spotřebovaný materiál při údrţbě 

  

Z grafu vyplývá, ţe náklady na spotřebovaný materiál při údrţbě kolísají. 
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zařízení a nikoliv nová výstavba. Z dostupných materiálů lze tedy jen těţko 

odhadovat, k jaké úspoře došlo.  

4.3 Lidské zdroje 

Vzhledem k tomu, ţe optimalizace přinesla centralizaci ovládání kolejiště 

důlní dráhy DNT a tím pádem i zrušení stavědel T2 a T3, bylo moţné ušetřit i 

lidské zdroje. Jelikoţ se jedná o nepřetrţitý provoz, musela být hradla neustále 

obsazována při kaţdé směně. Celkem byli na hradla T1, T2 a T3 obsazováni 3 

zaměstnanci na směnu a při počtu 4 směn se jedná o 12 zaměstnanců. Aby bylo 

moţné zajistit nepřetrţitý provoz, připadal na kaţdé hradlo 1 zaměstnanec jako 

střídač. V roce 2005 bylo vynaloţeno na těchto 15 zaměstnanců celkem  

3 337 020,- Kč. Po ukončení optimalizace mohl být počet těchto zaměstnanců 

sníţen na jednu třetinu. Těmto zaměstnancům byla ale zároveň navýšena 

základní mzda úměrně zvýšení kvalifikace. Na těchto 5 zaměstnanců bylo ročně 

vynaloţeno 1 417 740,- Kč. Celková roční úspora tedy činí 1 919 280,- Kč. 

Dále mohlo dojít k úsporám v osádkách lokomotiv. Osádku lokomotivy 

tvoří strojvedoucí a vlakvedoucí. Vlakvedoucí musí suplovat činnost vlakového 

zabezpečovače (opakovat návěsti strojvedoucímu) a v případě nouze musí umět 

zastavit. Pokud by bylo zachováno kódování do koleje a doplněno o moţnost 

dálkového zastavení lokomotivy, bylo by moţné přejít na jednomuţné obsazení 

lokomotivy a vlakvedoucí by mohli být zredukováni na počet nutný k obsluze 

v dopravnách T1 a T6. To by přineslo další výrazné úspory. 

4.4 Ostatní náklady 

Do ostatních nákladů můţeme zařadit úsporu, která nám vznikla při 

centralizaci ovládání a zrušení hradla T2 a T3. Vzhledem k tomu, ţe v roce 2001 

se stala SD-Kolejová doprava, a.s. dceřinnou společností Severočeských dolů a.s. 

a nemovitosti zůstaly v majetku Severočeských dolů a.s., jsou veškeré prostory 

pronajaté. Z toho také vyplývá úspora na nájmu za hradla T2 a T3. Dále eliminace 

nákladů za vytápění těchto jiţ nevyuţívaných prostor a také náklady na vodu, 

odvoz odpadů atd. 
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4.5 Obsluha zabezpečovacího zařízení 

Obsluha původního zabezpečovacího zařízení byla oproti obsluze 

systému MODEST-PES podstatně fyzicky náročnější. Při obsluze bylo nutné 

zadávat posunovou či vlakovou cestu stlačením tlačítek na panelu obsluhy vţdy 

na začátku a na konci zamýšlené cesty. Tato mechanická obsluha byla nahrazena 

zcela novým moderním systémem ovládání pomocí kulového ovladače (trackballu) 

a klávesnice, s grafickým zobrazením na LCD monitorech. V porovnání 

s původním systémem je ovládání systému MODEST-PES doslova komfortem pro 

zaměstnance a odpadá tak fyzická námaha při obsluze. Oproti systému WSSB je 

systém MODEST-PES i značně přehlednější. Kontrastní grafické zobrazení je 

z hlediska moţnosti přehlédnutí obsazení koleje mnohem bezpečnější neţ 

prosvětlené políčka na ovládacím pultu původního systému. 

4.6 Propustnost trati T1-EPRU 

Díky původnímu systému a instalaci autobloku na širé trati T1-EPRU bylo 

moţné do celého úseku v jednom směru umístit aţ 5 vlakových souprav. 

Vzhledem k tomu, ţe trend v dodávkách uhlí je klesající, bylo i ustoupeno od 

autobloku na širé trati a sníţila se tak i její propustnost. V dnešní době ale tato 

propustnost postačuje. Bohuţel ale došlo v rámci optimalizace i ke zrušení 

kódování do koleje. To umoţňovalo strojvedoucímu sledovat stav blíţícího se 

návěstidla na návěstním opakovači, LVZ díky přijatému kódu byl schopen vozidlo 

v případě nouze i zastavit. Díky tomuto rozhodnutí bylo znemoţněno dalšímu 

sníţení nákladů v lidských zdrojích. Na druhou stranu tohoto rozhodnutí ale došlo 

k nemalé úspoře při optimalizaci.  
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5 Závěr 

Kdyţ jsem si vybral téma této bakalářské práce, byl jsem přesvědčen o 

tom, ţe k největším úsporám došlo v oblasti údrţby a oprav. Bohuţel jiţ není 

moţné zjistit, jak velké náklady byly vynaloţeny na údrţbu a opravy 

zabezpečovacího zařízení WSSB, typ GS II 63. Z údajů, které jsou k dispozici, je 

moţné sledovat mnoţství vynaloţených financí a ţe dochází k výkyvům 

způsobeným aktuálními potřebami (výměna výstraţníků PZZ atd.).  

K největším úsporám došlo v oblasti lidských zdrojů. V této oblasti bylo 

ušetřeno za rok přibliţně 1,9 mil. Kč a za poslední čtyři roky se částka vystoupala 

celkem na cca 7,5 mil. Kč. Tato částka jiţ není zanedbatelná a z tohoto pohledu 

mohu tvrdit, ţe přínos optimalizace je velmi znatelný. Dále bych doporučil zváţit 

moţnost obnovení kódování do koleje a zprovoznění LVZ. V budoucnu by jiţ 

mohlo dojít k rychlejší návratnosti investice a větším úsporám v nákladech 

vynaloţených na platy zaměstnanců. 

Jako další pozitivum optimalizace se jeví sníţení spotřeby elektrické 

energie. Toto sníţení je téměř na polovinu původních nákladů. Pokud budeme 

počítat s cenami energie pro rok 2009, tak došlo k úspoře převyšující částku  

900 tis. Kč za rok. Úspora na nákladech vynaloţených na elektrickou energii za 

období let 2006 – 2009 převyšuje částku 3 mil. Kč. K úsporám došlo také 

v sekundárních nákladech na provoz. Do těchto nákladů radíme nájemné 

pronajatých prostor, vytápění, vodu atd. 

Pokud jiţ nebudeme hovořit o úsporách v nákladech, tak největším 

přínosem pro zaměstnance obsluhující kolejiště je zcela moderní zařízení a jeho 

velmi ulehčená a zjednodušená ovladatelnost. Pro servisní techniky je to téţ 

ulehčení práce. Díky servisnímu pracovišti jsou schopni lokalizovat závadu 

v systému a vyměnit celou vadnou část a nemusí jiţ sloţitě vyhledávat vadná 

relátka, jejichţ počet se pohyboval kolem 5 000 ks. 

Z mého pohledu mohu říci, ţe optimalizace přinesla společnosti  

SD-Kolejová doprava, a.s. nemalé úspory v nákladech, ale také přispěla 

k zlepšení kvality pracovního prostředí. 
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