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PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PROVOZUSCHOPNOSTI HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST
Hynek Lejsal,
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Generální ředitelství, Odbor provozuschopnosti, Praha
ÚVOD
Provozování dráhy generuje provozní události ovlivňující infrastrukturu a tím
kapacitu dráhy coby hlavní službu Správy železnic. Efektivní řešení nahodilých
omezení provozuschopnosti je možné na úseku provozuschopnosti dosáhnout
zajištěním organizačních činností dispečerského charakteru.
1.

Z POHLEDU HISTORIE

Řízení na dráze obecně chápeme především coby řízení pohybu drážních
vozidel prostřednictvím obsluhy infrastruktury, jejíž technická vyspělost je v každé
době daná aktuálními technickými možnostmi a finančními možnostmi vlastníka
dráhy. Provozováním dráhy ve větších celcích se standardizovaly postupy při řízení
provozu a současně se sjednotily požadavky na infrastrukturu. Přesto však lze
konstatovat, že zatímco řízení provozu mělo jasné rysy v celém obvodu
provozované dráhy dané příslušnými předpisy, jízdním řádem a operativním
řízením provozu, naproti tomu zajišťování provozuschopnosti infrastruktury mělo
ještě v nedávné době téměř statický charakter. V tomto oboru dlouho určovaly
zajišťování provozuschopnosti pouze technické parametry jednotlivých součástí
infrastruktury a požadavky na její provozování a obsluhu. Jedním ze standardních
prvků, který lze do jisté míry považovat za zajišťování provozuschopnosti
infrastruktury, byla dohlédací činnost úpravčích tratí a z ní se odvíjející operativní
a plánované zásahy do provozované dráhy za účelem udržení provozuschopnosti.
2.

PLÁNOVÁNÍ

Přestože je tento příspěvek o dispečerském zajišťování provozuschopnosti
infrastruktury, zasluhuje si svou krátkou zmínku i plánování. Se vzrůstajícími
požadavky na přepravní kapacitu dráhy rostly úměrně i požadavky na plánování
omezování kapacity dráhy z důvodu prací na infrastruktuře. Proto se údržbové,
opravné i modernizační práce na infrastruktuře začaly plánovat a v podstatě se
dodnes plánují tak, aby o nich dopravci věděli dostatečně včas. A čím důležitější
dráha má být dotčena nebo čím rozsáhlejší omezení kapacity má nastat, tím více
předem je nutné plánovat. Dopravci se díky tomu mohou budoucímu omezení
kapacity dráhy lépe přizpůsobit.
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OPERATIVA V ODVĚTVÍ TRAŤOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Za předchůdce dispečerského zajišťování provozuschopnosti na úseku
traťového hospodářství můžeme považovat systémy, které mají dodnes u Správy
železnic svou úlohu. Jde o informační systémy jako například Systém operativního
řízení údržby tratí – SORUT a jemu podobné oborově zaměřené úlohy. Tyto
nástroje primárně slouží k uložení dat na jedno místo s důrazem na shromažďování
informací z dohlédací činnosti a poznatků a úkonů provedených při údržbové
a kontrolní činnosti. Data jsou v těchto systémech v drtivé většině statická
a operativně se s nimi pracuje obvykle až v době, kdy podávají informaci například
o nutnosti bezodkladného zásahu pro potřeby bezpečného provozování dráhy.
4.

DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ ÚSEKU ELEKTROTECHNIKY
A ENERGETIKY

Se zaváděním elektrizace drah byla postupně zřizována i pracoviště pro
dohled a jednoduchou obsluhu zařízení elektrotechniky a energetiky. V současné
době plní elektrodispečinky základní úlohu dispečerského charakteru na úseku
energetiky a elektrotechniky, kterou je trvalý dohled na napájení zařízení ve
stanoveném rozsahu působnosti spojený s operativními úkony s možností dálkově
obsluhovat zařízení pro vypínání a zapínání elektricky napájených zařízení pomocí
dispečerské řídící techniky – DŘT. Důsledkem existence samostatných elektrodispečinků – SED bylo (a u některých OŘ stále ještě je) plnění úkolů, které sice
systémově elektrodispečinkům nepatří, ale coby jediné trvale obsazené pracoviště
infrastruktury ve svém obvodu má svou nenahraditelnou roli při řešení provozních
událostí i mimo úsek elektrotechniky a energetiky, zejména pak v mimopracovní
době. Tato dlouhodobě zavedená praxe se na jednu stranu osvědčila, ovšem
s dalším rozvojem elektrizace a výstavbou elektrických zařízení, které je možné
dálkově sledovat a ovládat, začala být situace za určitých okolností na elektrodispečincích neudržitelná.
5. ODVĚTVÍ SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY
V minulosti bylo v odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky zajišťování
provozuschopnosti infrastruktury orientováno na provádění preventivní údržby a na
operativní odstraňování poruch. Přitom významná role spočívající ve vyhodnocení
poruchy byla přenesena na zaměstnance obsluhující tato zařízení. S postupnou
digitalizací a rostoucím použitím počítačových technologií v předmětných zařízeních,
začala být tato doplňována o diagnostické funkce a specializovaná zařízení pro
dohled nad jejich činností (například se jedná o systém dálkové diagnostiky
technologických systémů). V současnosti jsou moderní elektronická zařízení
schopna dohlížet na svůj stav a případně i předpovědět možnou budoucí poruchu,
nebo v případě vzniku neočekávané poruchy pomoci udržujícímu zaměstnanci s její
lokalizací. Pro plné využití těchto vymožeností nových technologií je však nezbytné
zajistit existenci trvale obsazeného pracoviště s patřičnou SW podporou, které bude
reagovat na případná hlášení těchto diagnostických systémů. Částečně je to
zajištěno pracovišti dispečerů železniční dopravní cesty (DŽDC) na centrálních
dispečerských pracovištích (CDP).
6. PŘÍBUZNÉ DISPEČERSKÉ ČINNOSTI INFRASTRUKTURY
Nenahraditelnou úlohu při dispečerském zajišťování provozuschopnosti plní
u Správy železnic v podstatě neinfrastrukturní obor. Hasičský záchranný sbor
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Správy železnic (HZS) kromě plnění úkolů plynoucích ze svého základního poslání
hraje též významnou roli při zajišťování provozuschopnosti. Dispečerský potenciál
HZS se uplatní zejména při likvidaci následků nebezpečných meteorologických
jevů, kde hlavní roli hraje operační podpora velitele zásahu z dispečerských
pracovišť HZS, kterými jsou oblastní Operační a informační střediska HZS –
zkráceně OIS a Celostátní operační a informační středisko HZS – COIS. Novým
prvkem v dispečerském řízení HZS je informační systém pro podporu operační
činnosti v terénu známý pod názvem TereZa.
7.

DISPEČINK ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY NA CDP

V relativně nedávné době začala být v souvislosti s budováním centrálních
dispečerských pracovišť a zapojováním tratí do dálkového řízení z CDP aktuální
i otázka řešení komunikace mezi úsekem řízení provozu na CDP a infrastruktury,
zejména tedy komunikace mezi traťovými dispečery a odbornými správami
infrastruktury. Jako rozumné řešení se ukázalo vybudování pracovišť dispečerů
železniční dopravní cesty – DŽDC přímo v budově CDP. DŽDC jednak plní funkci
udržujícího zaměstnance sdělovacího a zabezpečovacího zařízení umístěného
v budově CDP, a tudíž se svou odbornou kvalifikací smí zařízení opravit, přezkoušet,
respektive rozhodnout jakou servisní organizaci k zařízení povolá, a zároveň
dispečersky zajišťuje řešení provozních událostí, které se týkají infrastruktury
umístěné vně budovy CDP, tedy přímo na tratích a zařízeních ovládaných z CDP. Tím
je zajištěn jednotný styčný zaměstnanec infrastruktury pro dispečery řízení provozu
na CDP s tím, že traťový dispečer nemusí dlouze zjišťovat jaká organizační jednotka
má ve správě například nefunkční výhybku, protože to za něho obstará DŽDC.
8.

HLEDÁNÍ NOVÉ KONCEPCE

V období uplynulých dvaceti let došlo na železniční síti Správy železnic k velmi
razantnímu nasazení nových technologií zabezpečovacích zařízení a možností je
dálkově ovládat a sledovat jednotlivě, nebo i formou větších technologických celků.
Se zavedením dálkového řízení je téměř vždy spojen odliv zaměstnanců řízení
provozu z dopraven na CDP nebo na regionální dispečerské pracoviště – RDP.
Moderní technologie nepřinášejí pouze možnost dálkového řízení dané tratě, ale
také, vzhledem k převažující počítačové architektuře moderních systémů,
poskytují velké množství diagnostických a dalších informací o svém stavu, resp.
o svých poruchách nebo jiných stavech důležitých pro další provoz. S ohledem na
uvedený nárůst počtu informací a přechodu na dálkové řízení, kdy jeden obsluhující
zaměstnanec obvykle zodpovídá za více dopraven, vyvstala otázka řešení tohoto
stavu. Podobně jako je řešena komunikace řízení provozu – infrastruktura na CDP,
nabízí se i v tomto případě podobná koncepce s tím, že zaměstnanec dispečinku
infrastruktury může mít pracoviště v prostorách nezávisle umístěných na místě
pracoviště výpravčích lokální stanice nebo RDP.
9.

DISPEČINK ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY NA OŘ –
DŽIN

Problematika zavádění dispečerského pracoviště infrastruktury na OŘ
postupně vstoupila do popředí z důvodu identifikace chybějícího pracoviště, kde by
se na jednom místě soustřeďovaly informace o poruchách a mimořádnostech,
které se nějak dotýkají infrastruktury. Zmíněnou problematiku zanalyzovala
a výsledné myšlenky promítla Správa železnic do Koncepce pracovišť dispečerů
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železniční infrastruktury – DŽIn. Následně se Správa železnic postupně věnovala
zpracování Záměru projektu a Doprovodné dokumentace pilotního projektu
Dispečerské pracoviště infrastruktury OŘ Hradec Králové s cílem postavit masivní
SW podporu pro pracoviště DŽIn, ověřit funkčnost nastavených vazeb a parametrů
u OŘ Hradec Králové a následně po odladění rozšířit na všechna OŘ. V souběhu
s pilotním projektem u OŘ Hradec Králové začala Správa železnic organizačně
zajišťovat vznik fyzických pracovišť DŽIn na všech OŘ s tím, že nastaví parametry
činností příslušného dispečera tak, aby mohl dispečerskou činnost provádět i bez
SW podpory, která by měla být nejdříve ověřena pilotně u OŘ Hradec Králové.
Tento úkol se postupně daří plnit a již na čtyřech OŘ je kompletní oddělení
dispečinku železniční infrastruktury. Na dvou OŘ probíhá zajišťování prostor,
technického zázemí i personální řešení pro tuto pozici.
10. ÚLOHA A NÁSTROJE DŽIN NA OŘ
Nastavení, celkový záběr a standardizace činností a postupů dispečera DŽIn na
OŘ bude déle trvající proces, protože tato pozice je u Správy železnic zcela nová,
nemá za sebou žádnou pracovní historii a není se zatím z čeho poučit. Jistým
příkladem může být pozice DŽDC fungující na CDP, kde dispečeři OŘ zajišťují
podobnou činnost, ale to má svá specifika daná rozsahem obvodu odpovědnosti
jednotlivých CDP a do jisté míry i autonomním přístupem jednotlivých OŘ, která posty
DŽDC na CDP obsazují. Jelikož se předpokládá, že na dispečinku DŽIn na OŘ bude
celkový přehled o všech provozních událostech, které se nějak týkají infrastruktury,
bude nutné nastavit vazby mezi DŽIn – DŽDC – SED tak, aby každý řešil „své“
provozní události, a přitom se informace o všech provozních událostech ukládaly
v jedné databázi, do které bude každý z nich přispívat. Nástrojem pro jednotnou
evidenci a editaci informací o provozních událostech je Datový sklad diagnostiky –
DSD, který pro specifické potřeby úseku provozuschopnosti tvoří a spravuje Centrum
telematiky a diagnostiky – CTD. V prostředí DSD byla vytvořena aplikace, která je
v současné době v neustálém vývoji, protože až praxe ukazuje směr, kterým se má
tento nástroj ubírat. Své uplatnění nachází na pracovišti DŽIna i klient systému
TereZa zmíněný v části o HZS. Pro dispečinky železniční infrastruktury na OŘ
a dispečerský aparát úseku řízení provozu je přizpůsoben tak, aby na mapových
podkladech poskytl jednoduchý informační zdroj o zásahové činnosti HZS.
11. HLAVNÍ ČINNOSTI DISPEČERA DŽIN
Činnost dispečerů DŽIn si bude nepochybně ještě nějakou dobu „sedat“,
nicméně již v tuto dobu umíme pojmenovat některé základní činnosti, které se na
tomto dispečerském pracovišti budou odehrávat. Operativní činností, která bude
na pracovišti DŽIna stěžejní bude v podstatě doplňovat činnost plánovací, která
byla zmíněna v bodu 2. Plánování. Zde je výčet některých základních činností:
 přijímá informace od výpravčích o provozní události v infrastruktuře;
 komunikuje a koordinuje odborné správy OŘ nebo servisní organizace pro
obnovení provozuschopnosti;
 vede centrální přehled o provozních událostech v infrastruktuře v obvodu
OŘ, k tomu používá příslušnou aplikaci a informace v ní udržuje
v aktuálním stavu (zde nutná koordinace s DŽDC a SED);
 přijímá a v rámci OŘ rozesílá informace o MU, komunikuje s nehodovými
dozory a pohotovostmi;
 přijímá a v rámci OŘ rozesílá předpovědi, výstražné informace a jejich
aktualizace ČHMÚ.
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12. HLAVNÍ DISPEČINK ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY
Hlavní dispečink železniční infrastruktury – HDI bude za úsek
provozuschopnosti součástí Situačního centra Správy železnic. To je nyní obsazeno
Ústředním dispečerem – ÚD a Hlavním dispečerem – HD, kteří jsou součástí
dispečerského aparátu úseku řízení provozu. Pozice HDI zatím neexistuje, ale
Správa železnic usiluje o její zřízení a začlenění do budoucího Situačního centra
SŽ. Některé základní činnosti HDI budou:
 sledovat
stav
provozuschopnosti
infrastruktury,
komunikovat
a spolupracovat s dispečerskými pracovišti DŽIn, SED a DŽDC OŘ na CDP
a nehodovými dozory a pohotovostmi OŘ;
 sdílet informace s ostatními dispečerskými pracovišti Situačního centra;
 podle požadavků ÚD koordinovat jednotlivé vedoucí štábu NMJ
(nebezpečné meteorologické jevy) OŘ;
 spolupracovat s COIS HZS SŽ při mimořádnostech;
 zajišťovat report a distribuci klíčových informací za oblast infrastruktury
a jejich přehledů na ÚPS – Hodnocení provozní situace v infrastruktuře.
13. BUDOUCNOST
Cílovým stavem je kromě sledování provozu v Situačním centru Správy
železnic především efektivita všech složek Správy železnic při řešení mimořádností
v železničním provozu. Klíčovými předpoklady jsou jednotný popis sítě a důsledně
spolupracující masivní SW nástroje. K tomu jsou potřeba dostatek vůle
a prostředků, které pomohou uvedené cíle přetavit do nástrojů, které zatím Správě
železnic chybí.
Lektoroval: Ing. Bohuslav Stečínský, MSc, Správa železnic, státní organizace,
Generální ředitelství, Praha
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Obr. 1 - DŽin – APLIKACE – ZÁPIS provozní události
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Obr. 2 - DŽin – APLIKACE – přehled provozních událostí
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Obr.3 - HZS – PANEL tereza pro dispečinky
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