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1 Úvod 

1.1 Cíle a postup práce 

Cílem této bakalářské práce je prověřit nový provozní koncept na zrekonstruované ţelezniční 

trati z Olomouce přes Uničov do Šumperka. Trať má projít rekonstrukcí v letech 2019 aţ 

2022. Během ní bude v celé délce elektrizována ve stejnosměrné trakční napájecí soustavě 

3 kV DC, budou zrekonstruovány stanice a zastávky, bude maximalizována traťová rychlost 

aţ na 160 km/h a bude odstraněna většina propadů traťové rychlosti na méně neţ 70 – 80 

km/h. V rámci svojí práce mám za úkol vytvořit simulaci provozu na této zrekonstruované 

trati v programu OpenTrack a zhodnotit robustnost navrţeného provozního konceptu na 

zadaném rozsahu projektované infrastruktury s ohledem na moţnost výběru hnacího vozidla. 

V programu OpenTrack provedu simulaci provozu na trati ve všední den, a to jak 

s jednotkami RegioPanter řady 640, které mají být po rekonstrukci na trati nasazeny do 

provozu, tak s alternativními jednotkami Coradia LIREX 440.0, které jsou výkonnější. U obou 

simulací posoudím, zda je moţné s vyuţitím těchto jednotek zajistit dodrţení plánovaného 

jízdního řádu. Dále provedu simulace s počátečním zpoţděním některých spojů. Zde 

vyhodnotím, zda dojde k přenosu zpoţdění do dalších částí dne, nebo dojde k jeho postupné 

eliminaci. Porovnám simulace s oběma typy jednotek a určím, při vyuţití které z nich je jízdní 

řád stabilnější. 

Při tvorbě simulace nejprve vloţím do programu OpenTrack informace o infrastruktuře trati 

po rekonstrukci. Informace o infrastruktuře hlavní traťové koleje exportuji z textového 

souboru ve formátu csv, který zpracovávám z dostupných dat o navrhované infrastruktuře 

v programu Microsoft Office Excel. Další staniční koleje vytvořím přímo v programu 

OpenTrack. Dále vytvořím vlakové cesty od návěstidla k návěstidlu, takzvané „Routes“, 

vlakové cesty ze staniční koleje na staniční kolej, takzvané „Paths“, a vlakové cesty 

odpovídající celé trase daného vlaku, případně alternativní průjezdy jednotlivými stanicemi, 

takzvané „Itineraries“. Poté vloţím do programu informace o jízdním řádu, které opět 

zpracovávám podle podkladů objednatele ze souboru vytvořeného v Excelu. Vloţím do 

programu informace o obězích souprav v rámci navrhovaného jízdního řádu. U jednotlivých 

spojů nastavím priority jejich Itineraries. Provedu simulaci, nejdříve pro ověření návrhu bez 

počátečních zpoţdění, poté několikrát s náhodně vygenerovanými primárními zpoţděními 

odjezdu spojů z výchozí stanice. V Excelu zpracuji údaje o zpoţděních při odjezdech 

z počáteční stanice a při příjezdech do konečných stanic. Z průměrných časů zpoţdění  
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vyhodnotím, jestli celkové zpoţdění roste, stagnuje nebo klesá. Toto provedu jak pro případ 

vyuţití souprav RegioPanter, tak pro alternativní vozidla. 

1.2 Popis analyzované tratě 

Trať z Olomouce přes Šternberk a Uničov do Šumperka byla uvedena do provozu 

v sedmdesátých letech devatenáctého století. Úsek Olomouc – Šternberk byl zprovozněn 

v roce 1870, úsek Šternberk – Šumperk byl zprovozněn v roce 18731. Jedná se 

o jednokolejnou celostátní dráhu. V současnosti je neelektrizovaná, ale v rámci rekonstrukce, 

která má proběhnout v letech 2019 aţ 2022, má být v celé délce elektrizována. 

Trať číslo 290 začíná na Hané, kde je krajina rovinatá, a pokračuje do předhůří Hrubého 

Jeseníku. Z tohoto vyplývá i její profil, kdy část je rovinatá a část má charakter podhorské 

trati s příslušnými stoupáními a poloměry oblouků. 

1.3 Významná města na analyzované trati 

Nejvýznamnějším městem, kterým trať prochází je výchozí statutární město Olomouc, které 

je krajským městem a ţije v něm asi 101 tisíc obyvatel. Olomouc je také univerzitním 

městem a sídlí zde arcibiskupství. Sloup Nejsvětější trojice na Horním náměstí je zapsán na 

seznam památek UNESCO, coţ z Olomouce činí významný turistický cíl. V Olomouci je také 

tramvajový provoz. Nachází se zde mj. mlékárna Olma a Moravské ţelezárny. 

Dalším městem, kterým trať prochází, je Šternberk. Jedná se o obec s rozšířenou 

působností, a má přibliţně 13 tisíc obyvatel. Nachází se zde hrad Šternberk a významný je 

také zdejší kostel Zvěstování Panny Marie. Konají se zde závody do vrchu Ecce Homo. Jsou 

zde Vojenské opravárenské závody. Také se zde nalézá závod firmy Topgal, která produkuje 

školní batohy a další vybavení pro ţáky škol. 

Dále trať vede přes město Uničov. Ten je také obcí s rozšířenou působností a má přibliţně 

11 tisíc obyvatel. Nacházejí se zde strojírny UNEX, vyrábějící kolesová rypadla. Do těchto 

strojíren také z tratě číslo 290 odbočuje vlečka. Také zde se nachází řada kulturních 

památek, například Mariánský sloup nebo kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

Trať č. 290 končí ve městě Šumperk. V tom ţije přibliţně 30 tisíc obyvatel. Toto město má 

vlastní provoz městské hromadné dopravy. Nachází se zde i veřejné vnitrostátní letiště. 

                                                

1
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Olomouc%E2%80%9
3%C5%A0umperkhttps://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Olo
mouc%E2%80%93%C5%A0umperk; 
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V Šumperku je závod lokomotivky Pars Nova, která je známá rekonstrukcemi ţelezničních 

vozů 810 a 010 na soupravy Regionova. Kromě toho rekonstruuje a přestavuje i jiné 

ţelezniční vozy, například vozy Bdt na řídící vozy Bfhpvee.  

1.4 Popis plánované rekonstrukce trati 

Trať 290 má projít rekonstrukcí v letech 2019-2022, při které se mají změnit následující 

parametry trati: 

 trať se má v celé délce elektrizovat ve stejnosměrné napájecí soustavě 3kV DC2 

 na rekonstruované trati má být moţno v úseku Olomouc – Uničov pouţívat rychlost 

zvýšenou aţ na 160km/h s minimalizací úseků, ve kterých má být maximální moţná 

rychlost omezena pod 100km/h 

 na rekonstruované trati má být moţno v úseku Uničov – Šumperk pouţívat rychlost 

zvýšenou aţ na 100km/h s minimalizací úseků, ve kterých má být maximální moţná 

rychlost omezena pod 70-80km/h 

Rekonstrukce trati má vyjít na celkem na přibliţně šest a půl miliardy korun. V rámci 

rekonstrukce není v plánu prodluţovat délky nástupišť ani trať zdvojkolejnit. 

                                                

2
 Jan Stoklasa, Olga Hargašová, Alena Heinišová, Významné investiční akce, Správa ţelezniční 

dopravní cesty, 2018 
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2 Plánovaná podoba tratě po rekonstrukci 

2.1 Informace o stanicích a zastávkách na rekonstruované trati 

2.1.1 Stanice Olomouc 

Této stanice se rekonstrukce trati nedotkne, stanice je jiţ připravena z minulého období, kdy 

byla provedena rekonstrukce koridoru Česká Třebová-Přerov. V této stanici navazují na 

řešenou trať číslo 290 další tratě, a to konkrétně 270 (Česká Třebová – Bohumín), 275 

(Olomouc – Drahanovice), 301 (Olomouc – Prostějov – Nezamyslice) a 310 (Olomouc – 

Opava). 

Olomoucké hlavní nádraţí disponuje celkem šesti nástupišti s jedenácti nástupními hranami. 

Z těchto jedenácti kolejí, které vedou kolem nástupišť, je jedna kusá. Dále jsou zde dvě 

koleje manipulační a je zde také nákladní obvod, který sestává z pěti kolejí. Také jsou zde tři 

odstavné koleje, nacházející se na straně nádraţní budovy a z opačné strany nádraţní 

budovy je zaústění vlečky k místní poště. Na straně nákladního obvodu jsou zaústěny další 

dvě vlečky, jedna z nich vede do ţelezničního muzea, druhá do areálu místní slévárny. 

Depo olomouckého nádraţí je umístěno na trati směrem na Zábřeh na Moravě. 

Olomoucké hlavní nádraţí je vybaveno dvěma podchody, z nichţ jeden slouţí i jako průchozí 

pro průchod mezi přednádraţím a místní částí Hodolany. 

2.1.2 Zastávka Hlušovice 

Tato zastávka bude zrekonstruována, nicméně nedojde k prodlouţení délky nástupiště, které 

zůstane dlouhé 90m. 

2.1.3 Stanice Bohuňovice 

Stanice má mít po rekonstrukci tři koleje. U kolejí číslo 1 a 3 mají být nástupiště o délce 

110m, přičemţ u koleje 1 má být jednostranné a u koleje 3 vnější. Kolej 5 se má oddělovat 

z koleje 3 aţ za koncem nástupiště a u této koleje nemá být ţádné nástupiště. 

2.1.4 Zastávka Štarnov 

Tato zastávka bude zrekonstruována, nástupiště zůstane ve stávající délce 90m. Nedojde 

tedy ke změně jeho délky. 
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2.1.5 Stanice Šternberk 

Tato stanice bude také zrekonstruována, po rekonstrukci se schéma kolejiště změní. Nyní 

má 6 kolejí, poté bude mít kolejí 8. 

U kolejí 1 a 3 budou nástupiště o délce 110m, a to u koleje 1 jednostranné a u koleje 3 

vnější. Koleje 2,4 a 6 budou součástí nákladního obvodu, takţe u nich nebude zřízeno 

nástupiště. Kolej 5 bude kusá a kolej 5a bude slouţit k napojení vlečky do VOP 6218 

Šternberk. Koleje 6a a 8 budou také kusé. 

2.1.6 Zastávka Babice u Šternberka 

Tato zastávka bude zrekonstruována, nicméně nedojde k prodlouţení délky nástupiště, které 

zůstane dlouhé 90m. 

2.1.7 Zastávka Mladějovice 

Tato zastávka bude zrekonstruována, nástupiště zůstane ve stávající délce 90m. Nedojde 

tedy ke změně jeho délky. 

2.1.8 Stanice Újezd u Uničova 

V této stanici bude po rekonstrukci sníţen počet kolej ze tří na dvě (bude zrušena kusá 

kolej). U obou kolejí budou vnější nástupiště o délce 110m (namísto současných 

jednostranného a vnějšího). Po koleji 1 bude moţno jezdit traťovou rychlostí, po koleji 3 

80km/h. 

2.1.9 Zastávka Uničov-zastávka 

Tato zastávka projde také rekonstrukcí, bude v ní jedno vnější nástupiště o délce 110m. Za 

zastávkou směrem ke stanici Uničov se bude oddělovat vlečka do areálu firmy UNEX a.s. 

Uničov. 

2.1.10 Stanice Uničov 

Tato stanice projde také rekonstrukcí. Místo jednostranných nástupišť bude vybavena 

oboustranným nástupištěm mezi kolejemi 1 a 4 o délce 110m. Kolej 1 je průběţná, kolej 4 se 

z ní odděluje jako poslední ve zhlaví směrem na Šternberk. V koleji 1 bude rychlost 100km/h, 

kolejí 4 se bude dát projíţdět rychlostí 80km/h ve směru od Šternberka, ve směru od a do 

Šumperka se na tuto kolej bude dát vjet/vyjet rychlostí 50km/h. Za koncem nástupiště mezi 

kolejemi 1 a 4 se z koleje 4 odděluje kolej 2. Úsek koleje 4a po tomto oddělení bude vybaven 
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vnějším nástupištěm o délce 110m. Kromě těchto kolejí budou v této stanici i další dvě koleje 

v nákladním obvodu (3 a 5), dále kusé koleje 6, 8 a 10 a zaústění vlečky CARMAN Uničov. 

2.1.11 Stanice Troubelice 

Tato stanice projde rekonstrukcí. V této stanici se dále nepočítá s nástupišti pro cestující, 

bude slouţit pouze jako výhybna, dále zde budou zaústění dvou vleček slouţících místním 

firmám. 

2.1.12 Zastávka Troubelice-střed 

Tato zastávka bude slouţit jako nástupní a výstupní pro obec Troubelice místo stávající 

stanice Troubelice. Bude zde zřízen přístřešek pro cestující a vnější nástupiště v délce 90m. 

2.1.13 Zastávka Troubelice-zastávka 

Tato zastávka projde rekonstrukcí a bude mít po rekonstrukci vnější nástupiště délky 90m. 

2.1.14 Zastávka Nová Hradečná 

Tato zastávka bude také rekonstruována, po rekonstrukci bude mít jedno nástupiště délky 

90m  

2.1.15 Stanice Libina 

Tato stanice projde rekonstrukcí. Po jejím dokončení bude mít oboustranné poloostrovní 

nástupiště o délce 90m. Také zde bude jedna kusá kolej u nákladní rampy zaústěná mimo 

prostor nástupiště. 

2.1.16 Zastávka Hrabišín 

Tato zastávka bude také rekonstruována, po rekonstrukci bude mít jedno nástupiště délky 

90m. 

2.1.17 Zastávka Nový Malín 

Tato zastávka projde rekonstrukcí a bude mít po rekonstrukci vnější nástupiště délky 90m. 

2.1.18 Stanice Šumperk 

Tato stanice nebude rekonstruována, rekonstrukcí s přípravou na připojení elektrizované 

tratě do Uničova prošla při rekonstrukci tratě Zábřeh na Moravě/Kouty nad Desnou. V této 
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stanici navazují na řešenou trať další ţelezniční tratě, a to trať 291 (Zábřeh na Moravě – 

Kouty nad Desnou) a 292 (Šumperk – Jeseník – Krnov). 

Tato stanice má tři nástupiště. Jedno je vnější u staniční budovy. Jedno je rozděleno na dvě 

části úrovňovým přechodem. Je zde také ţelezniční depo.  

2.2 Plánovaný způsob řízení provozu na trati 

Na této trati se po rekonstrukci počítá s nasazením zabezpečení ETCS (European Train 

Control System) Level 2. Systém ETCS by do budoucna měl nahradit všechny stávající 

národní systémy. Tento systém by měl umoţnit vlakové soupravě, která jím bude vybavena, 

přenos návěstního znaku z Eurobalízy na vozidlo. U tohoto stupně ETCS nejsou nutná 

návěstidla. Zjišťování volnosti úseků se děje pomocí kolejových obvodů nebo počítačů 

náprav. Tato úroveň pouţívá tradiční pevné prostorové oddíly, i kdyţ můţe navýšit jejich 

četnost, nikoliv oddíly pohyblivé, jak je to u ETCS L3.3 

                                                

3
 https://cs.wikipedia.org/wiki/European_Train_Control_System 
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3 Posuzovaný návrh jízdního řádu 

Tento jízdní řád počítá s vlaky těchto kategorií: 

 zastávkový vlak z Olomouce aţ do Šumperka nebo obráceně 

 zastávkový vlak z Olomouce do Uničova nebo obráceně 

 zastávkový vlak z Uničova do Šumperka (jenom jeden denně) 

 zastávkový vlak z Olomouce do Šternberka nebo obráceně 

 zastávkový vlak z Olomouce do Bohuňovic a zpět (jeden pár denně) 

 spěšný vlak z Olomouce do Šternberka nebo obráceně 

 spěšný vlak z Olomouce do Šumperka, který v úseku Uničov-Šumperk jede jako 

zastávkový nebo obráceně 

V posuzovaném návrhu jízdního řádu mne zaujala moţnost spěšného vlaku, který v úseku 

Olomouc-Uničov jede jako spěšný (zastavuje pouze ve Šternberku) a v úseku Uničov-

Šumperk jede jako zastávkový. Tyto vlaky jsou kombinovány se zastávkovými vlaky v úseku 

Olomouc-Uničov. Tímto způsobem se vykryje vyšší potřeba přepravy cestujících v úseku 

Olomouc-Uničov a zároveň se v dostatečné míře obslouţí veškeré zastávky celé trati do 

Šumperka a zároveň mají cestující z úseku Uničov-Šumperk rychlejší přepravu do 

Šternberka a Olomouce.  

Některé vlaky nekončí v Olomouci, ale jsou provázány dále (Vyškov, Nezamyslice, Přerov), 

popřípadě z těchto vzdálenějších měst přijíţdějí. Tímto se cestujícím ze vzdálenějších lokalit 

umoţní uspořit přestupní čas ve stanici Olomouc hl.n. 

Zajímavostí je, ţe vlak 3852 je tvořen dvěma spřaţenými soupravami, a to v úseku Olomouc 

– Šternberk. Tím se řeší nutnost přesunout jednu soupravu z Olomouce do Šternberka, aby 

mohla jet nazpět jako vlak 13725. Vzhledem k nedostatečné délce nástupišť ve stanicích a 

zastávkách na trase bude moţno nastupovat zřejmě jen do jedné ze souprav. 

U vlaků 13725, 3050 a 13727 se počítá s tím, ţe by byli ve vlaku dva strojvedoucí, jeden na 

kaţdém stanovišti. Díky tomu bude moţné tuto soupravu obracet v čase pouhé jedné minuty. 

Toto umoţní vedení co největšího počtu vlaků v ranní špičce mezi Olomoucí a Šternberkem. 

Díky tomu také bude tato souprava maximálně vyuţita a odpadnou prostoje při obracení. 

Nevýhodami jsou vyšší personální náklady na dva strojvedoucí a nemoţnost vyuţít doby 

obratu k eliminaci případného zpoţdění. 
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3.1 Počty vlaků mezi jednotlivými konečnými stanicemi 

3.1.1 Olomouc – Šumperk 

16 spojů v obou směrech, z toho 7-8 je spěšných v úseku Olomouc – Uničov 

3.1.2 Olomouc – Uničov 

13 spojů v obou směrech, z toho jeden ve směru Uničov – Olomouc jede jako spěšný 

3.1.3 Olomouc – Šternberk 

Ve směru Olomouc – Šternberk je navrţeno 5 spojů, ve směru opačném 6 spojů. 

3.1.4 Olomouc – Bohuňovice 

Navrţen jeden posilový pár vlaků denně. 

3.2 Popis míst křiţování 

Křiţování bývá většinou ve stanicích Šternberk a Uničov. V případě vyšší frekvence spojů se 

v úseku Olomouc – Šternberk vyuţívá také stanice Bohuňovice, v úseku Uničov – Šumperk 

se vyuţívají také stanice Troubelice a Libina. 

3.3 Oběhy souprav 

Pro provoz na této trati se počítá s celkem devíti soupravami. Všechny soupravy pokračují 

alespoň jednou denně mimo posuzovaný traťový úsek. Z návrhu jízdního řádu se zdá, ţe se 

jeden vlak v noční přestávce odstavuje v Uničově, jeden v Šumperku a tři v Olomouci. 

Při obratu soupravy v Uničově v odpoledních hodinách dochází k tomu, ţe zde souprava 

přibliţně hodinu stojí. Odjíţdí aţ v poté, co přijede další souprava, která se zde také hodinu 

obrací. Kvůli tomu je v mojí simulaci střídavě celou hodinu v Uničově zablokována kolej 1 

nebo 4a. 
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4 Vozidla zvažovaná v práci 

V mé práci zvaţuji následující typy vozidel: 

 RegioPanter řady 640 

 Coradia LIREX 440.0 

4.1 RegioPanter řady 640 

Výrobcem těchto vozidel je Škoda Vagonka a.s. Jedná se o částečně nízkopodlaţní 

jednotku. Existuje ve třech verzích (440, 640, 650). Uvaţovaná souprava verze 640 se 

skládá ze tří vozů. Umoţňuje přepravovat 241 sedících cestujících. Maximální rychlost je 

160 km/h. Délka třívozové jednotky je 79,4 m. Vozy soupravy jsou vybaveny wifi přístupem k 

internetu, klimatizací a WC s uzavřeným zásobníkem odpadu. Jednotky mají jeden 

bezbariérový záchod a jeden běţný záchod. Na nástupní plošině u konce vozu s 

bezbariérovým záchodem se nachází při obou dveřích pomocná sklopná nakládací rampa 

pro cestující na vozíku. Tyto vlaky mohou regenerovat energii při brzdění.4 

4.2 Coradia LIREX 440.0 

Výrobcem je firma Alstom. Existuje větší mnoţství variant tohoto vozidla, je ve variantě 

s dieselovým i s elektrickým pohonem. Také existují varianty pro meziměstský i regionální 

provoz. Souprava zvaţovaná v mojí práci se skládá ze čtyř vozů, má elektrický pohon. 

Maximální rychlost je 160 km/h. Délka je 70 m. Souprava můţe být vybavena 

zabezpečovačem ETCS. U kaţdé sedačky můţe být elektrická zásuvka a osvětlení. Vozy 

mohou být vybaveny také prodejními automaty, automaty na jízdenky, internetovým 

připojením a vybavením pro hendikepované cestující.5 

 

                                                

4
 https://cs.wikipedia.org/wiki/RegioPanter 

5
 https://www.wikiwand.com/en/Alstom_Coradia 
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5 Informace o programu OpenTrack 

Program OpenTrack je simulační program pro simulování provozu na ţelezničních tratích. 

Byl vyvinut jako část výzkumného projektu Švýcarského federálního technologického 

institutu od roku 1995. 

Autorem programu je Dr. Daniel Hürlimann, který jej vyvinul pod supervizí profesora 

Heinricha Brändliho. 

Pro účely zpracování bakalářské práce jsem mohl vyuţívat jeden z počítačů, na kterých je 

program nainstalován v učebně ČVUT FD. 

5.1 Moţnosti programu 

Program umoţňuje simulování reálného provozu na trati na základě vloţených dat. Na 

Obrázek 1 lze vidět zjednodušené schéma činnosti programu OpenTrack včetně 

naznačených datových toků v tomto programu. 

 

Obrázek 1 Zjednodušené schéma činnosti programu OpenTrack
6
 

                                                

6 Daniel Huerlimann, Andrew B. Nash. OPENTRACK, Simulation of Railway Networks, 
Version 1.6, OpenTrack Railway Technology Ltd. and ETH Zurich Institute for Transport 
Planning and Systems, Zurich 2010 
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5.1.1 Vstupní data 

Data mohou být následujících typů: 

 informace o ţelezniční infrastruktuře (informace o vedení kolejí, o vzdálenostech mezi 

jednotlivými významnými body, o povolených rychlostech v jednotlivých úsecích, o 

návěstidlech, nástupištích apod.) 

 informace o pouţitých ţelezničních soupravách (maximální rychlost, trakční 

charakteristika, hmotnost) 

 informace o jízdním řádu (trasy vlaků, časy odjezdů z jednotlivých stanic, návaznosti 

vlaků z důvodu oběhu souprav, pouţité souprava pro jednotlivé spoje) 

5.1.2 Nastavení parametrů simulace 

Nastavuje se dále pro jednotlivé simulace následující: 

 poţadovaná přesnost simulace 

 počáteční zpoţdění 

 rychlost animace 

5.1.3 Výstupní data 

Výstupem jsou následující data: 

 vývoj rychlosti vlaků v čase 

 grafikon plánovaného a simulovaného průběhu jízdy 

 obsazenost jednotlivých kolejí v čase 

 statistiky zpoţdění 

5.2 Uţitečnost simulací ţelezničního provozu 

Simulace nám umoţňují zjistit robustnost navrhovaného jízdního řádu na ještě neexistující 

trati, případně změn jízdního řádu na jiţ existující trat, a to bez nutnosti testování těchto 

návrhů a změn v reálném provozu. Umoţňují také vybrat z více variant a rychleji provést 

optimalizaci jízdního řádu. Zásadním přínosem simulací je přínos časový a ekonomický. 
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6 Postup tvorby simulace v programu OpenTrack 

Při vytváření simulace v programu OpenTrack je potřeba postupně provést následující kroky: 

 Vloţení dat o ţelezniční infrastruktuře 

 Vloţení dat o pouţívaných vlakových soupravách 

 Vloţení dat o jízdním řádu (vlacích/spojích) – příjezdy, odjezdy, pobyty, přechody atd. 

 Nastavení parametrů simulace 

 Spuštění simulace 

 Vyhodnocení simulace, případná oprava vloţených dat či úprava parametrů simulace 

a znovuspuštění simulace 

6.1 Vloţení dat o ţelezniční infrastruktuře 

Základní data o ţelezniční infrastruktuře (pro přehlednost se většinou pouţívá průběţná 

kolej) se vkládají ve formátu CSV nebo je lze přes uţivatelské prostředí programu vloţit 

ručně. Zde uvádím krátký příklad CSV souboru s daty o ţelezniční infrastruktuře: 

// x-Legend (Position): [m];// y-Legend (Vertex Name Up): none;// y1-Legend (Vertex Name 

Down): none;// y2-Legend (Vertex km Up): [km];// y3-Legend (Vertex km Down): [km];// y5-Legend 

(Speed Up 1): [km/h];// y4-Legend (Speed Up 2): [km/h];// y6-Legend (Speed Up 3): [km/h];// 

y7-Legend (Speed Up 4): [km/h];// y9-Legend (Speed Down 1): [km/h];// y8-Legend (Speed Down 

2): [km/h];// y10-Legend (Speed Down 3): [km/h];// y11-Legend (Speed Down 4): [km/h];// y12-

Legend (Gradient): [?;// y13-Legend (Radius): [m];// y14-Legend (Tunnel Type): none;// y15-

Legend (Signal Up): none;// y16-Legend (Signal Down): none;// y17-Legend (Station Name): none 

0;;S6;87,054;87,054;60;60;;;60;60;;;2,5;;;;Main Signal; 

39;;;87,015;87,015;60;60;;;60;60;;;2,5;;;;Stop Head; 

189;;;86,865;86,865;60;60;;;60;60;;;2,5;;;;;OLHL 

289;;;86,765;86,765;60;60;;;60;60;;;2,5;;;Stop Head;; 

300;L6;;86,754;86,754;60;60;;;60;60;;;2,5;;;Main Signal;; 

364;vyh 58;vyh 58;86,69;86,69;60;60;;;60;60;;;2,5;;;;; 

405;nameznik vyh 69;nameznik vyh 69;86,649;86,649;60;60;;;60;60;;;2,5;;;;; 

456;vyh 69;vyh 69;86,598;86,598;60;60;;;60;60;;;2,5;;;;; 

V prvním sloupci se uvádí vzdálenost bodu od začátku tratě v metrech. V dalších dvou 

sloupcích je uveden název bodu v obou směrech. Ten slouţí pro lepší orientaci v schématu 

ţelezniční infrastruktury. Ve čtvrtém a pátém sloupci jsou uvedeny staničení jednotlivých 

bodů v obou směrech. Toto staničení nemusí začínat od nuly, můţe se i v rámci dokumentu 

měnit. V šestém aţ třináctém sloupci jsou uvedeny traťové rychlosti pro jednotlivé typy vlaků, 

a to v obou směrech. V kaţdém směru je moţno nadefinovat čtyři typy vlaků, a pro kaţdý 

z nich mít jinou rychlost v obou směrech. Do čtrnáctého sloupce se vkládají data o podélném 

sklonu trati. Patnáctý sloupec je určen pro informace o poloměru směrových oblouků. 

Šestnáctý sloupec je určen pro informace o tunelech. Sedmnáctý a osmnáctý sloupec nese 

informaci o návěstích a návěstidlech v obou směrech. Poslední, devatenáctý sloupec je 

určen pro kód stanice (středu dopravny). 
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Obrázek 2 Ruční zadávání vrcholů 
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Obrázek 3 Ruční editace vlastností hran 

Při ručním vkládání dat se vloţí nejprve vrcholy (způsob lze vidět na Obrázek 2), kterým se 

přes nabídku „Inspector“ přiřadí potřebné informace, jako staničení nebo název, poté se 

vrcholy pospojují hranami (viz Obrázek 3). Těm se přiřadí délka, sklon, poloměr oblouku, 

informace o tunelech a rychlosti.  
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Obrázek 4 Editace návěstidel 

Dále se k potřebným vrcholům umístí návěstidla, kterým se přiřadí informace o typu a 

moţnostech zobrazovaných informací. Toto parametrizační okno je vidět na Obrázek 4. Tato 

operace se musí dělat ručně i pokud jsme infrastrukturní informace importovali do programu 

ve formátu CSV. 
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Obrázek 5 Editace routes 

Dále je potřeba vytvořit vlakové cesty od návěstidla k návěstidlu, takzvané „Routes“. Ty 

vytvoříme tak, ţe vybereme pravým tlačítkem vrchol u návěstidla a zvolíme moţnost Routes. 

Program nám sám nabídne trasy k návěstidlům dostupným z daného vrcholu (viz Obrázek 

5). Při tvorbě Routes také můţeme zadat, na jakém úseku mají vlaky jezdit rychlostí 

sníţenou oproti traťové rychlosti, která je zadaná jako vlastnost hrany a ve které části Route 

je tato rychlost povinná. 
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Jak vypadá obrazovka programu po vloţení dat o infrastruktuře je na Obrázek 6. 

 

Obrázek 6 Výřez obrazovky programu po vložení dat o infrastruktuře 
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Obrázek 7 Tvorba paths 

Poté vytvoříme „Paths“ – způsob je naznačen na Obrázek 7. Ty se skládají z jedné nebo 

více Routes a označují například trasu ze staniční koleje v jedné stanici na staniční kolej 

v jiné stanici. Vytvoříme je seskupením Routes v nabídce „Paths“. 
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Obrázek 8 Tvorba/přehled Itineraries 

Dále vytvoříme takzvané „Itineraries“. Jejich editace je na Obrázek 8. Ty se skládají z jedné 

nebo více navazujících „Paths“. Určují buď celou trasu vlaku, nebo alternativní průjezd vlaku 

jednotlivými stanicemi. Vlak během simulace pohybu po infrastruktuře vybírá dostupný 

itinerář s nejvyšší prioritou. 

6.2 Vloţení dat o pouţívaných vlakových soupravách 

Program OpenTrack ve výchozím nastavení rozděluje vlaky do tří základních kategorií: 

 rychlíky 

 osobní vlaky 

 nákladní vlaky 

Pro potřeby mojí simulace jsem pouţil pro soupravu RegioPanter 640 existující data. 

Vlastnosti soupravy Coradia LIREX jsem zadal prostřednictvím dialogového okna. Jeho 

ukázka je na Obrázek 9. Na Obrázek 10 vidíme vykreslenou trakční charakteristiku soupravy 

RegioPanter řady 640. 
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Obrázek 9 Editace dat o lokomotivě 
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Obrázek 10 Trakční charakteristika lokomotivy řady 640 

6.3 Import dat o jízdním řádu z Excelu 

Pro import dat vytvoříme v Excelu XML soubor následujícího formátu: 

<?xml version="1.0"?> 

<?xml-stylesheet?> 

<!DOCTYPE timetable SYSTEM "ttot.dtd"> 

<timetable title="OpenTrack timetable" application="OpenTrack" date="Wed Jul 17 14:27:01 2019"> 

    <course> 

        <courseID>13720W</courseID> 

 

        <timetableEntry stopInformation="yes"> 

            <stationID>UNIC</stationID> 

            <arrivalTime format="hh:mm:ss" type="planned" valid="yes">HH:MM:SS</arrivalTime> 

            <departureTime format="hh:mm:ss" type="planned" useDepartureTime="yes" 

valid="yes">04:18:00</departureTime> 

            <waitTime format="s">0</waitTime> 

            <delayTime format="s">0</delayTime> 

        </timetableEntry> 

        <timetableEntry stopInformation="no"> 

            <stationID>TRBL</stationID> 

            <arrivalTime format="hh:mm:ss" type="planned" valid="yes">HH:MM:SS</arrivalTime> 

            <departureTime format="hh:mm:ss" type="planned" useDepartureTime="yes" 

valid="yes">HH:MM:SS</departureTime> 

            <waitTime format="s">0</waitTime> 

            <delayTime format="s">0</delayTime> 

        </timetableEntry> 

… 

… 

        <timetableEntry stopInformation="yes"> 

            <stationID>OLHL</stationID> 

            <arrivalTime format="hh:mm:ss" type="planned" valid="yes">18:27:00</arrivalTime> 
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            <departureTime format="hh:mm:ss" type="planned" useDepartureTime="yes" 

valid="yes">HH:MM:SS</departureTime> 

            <waitTime format="s">60</waitTime> 

            <delayTime format="s">0</delayTime> 

        </timetableEntry> 

</course> 

</timetable> 

 

 

Je vidět, ţe jednotlivá zastavení vlaku jsou reprezentována XML entitou tabulky s názvem 

stopInformation. Tato obsahuje ID stanice, čas příjezdu a odjezdu s příslušnými příznaky 

(validita, plánovanost zastávky apod.) 

6.4 Tvorba oběhů 

Oběhy vozidel vytvoříme tak, ţe si zobrazíme informace o jízdním řádu daného spoje, 

vybereme konečnou nebo počáteční stanici a pomocí tlačítka Insert Connection vytvoříme 

návaznost na jiný spoj (viz Obrázek 11). Zadáme číslo návazného spoje, zvolíme moţnost 

Split train, a nastavíme dobu mezi příjezdem prvního a odjezdem druhého vlaku. Totéţ 

musíme udělat i u navazujícího vlaku. V mém případě některé vlaky pokračovaly z Olomouce 

po jiné trati, nebo někdy byla doba mezi příjezdem jednoho vlaku a odjezdem navazujícího 

vlaku příliš dlouhá. V těchto případech jsem návaznosti mezi vlaky nezadával, aby mi 

souprava neblokovala staniční kolej po příliš dlouhou dobu. 
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Obrázek 11 Editace informací o jízdním řádu a obězích 

6.5 Zadávání alternativních Itineraries 

Po vloţení informací o jízdních řádech nastavíme pro vlaky jejich Itineraries včetně jejich 

priorit. To provedeme tak, ţe vybereme nejdříve jeden vlak, a poté pomocí jeho popisu 

vybereme všechny vlaky se stejným popisem. Protoţe v mém případě mají stejný popis vţdy 

vlaky jedoucí po stejné trase, tak je tímto způsobem vybereme všechny. Jako Itinerary 

s nejvyšší prioritou vybereme tu, která vede z počáteční stanice aţ do konečné stanice, a to 

vţdy po hlavní staniční koleji. U této Itinerary pouţijeme u odjezdových návěstidel ve 

stanicích volbu „Reserve with previous Route“, coţ nám zaručí, ţe vlak vyuţije tuto volbu jen, 
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kdyţ proti němu z následující stanice nejede vlak, se kterým se má v této stanici křiţovat. 

V případě, ţe se ve stanici mají dva vlaky křiţovat, totiţ chceme, aby první vlak jel na 

vedlejší kolej, kde je niţší rychlost, a vlak, který přijíţdí později, jel na hlavní kolej, a nemusel 

tak zbytečně zpomalovat. Jako další Itineraries nastavíme ty, kde vlak jede přes vedlejší 

kolej, ale není vybrána volba „Reserve with previous Route“. Díky tomu vlak, který do stanice 

přijíţdí v situaci, kdy proti němu uţ jede z následující stanice protijedoucí vlak, pojede na 

vedlejší kolej. Jako Itinerary s nejniţší prioritou nastavíme tu, kde vlaky jedou po hlavní 

staniční koleji, ale opět není vybrána volba „Reserve with previous Route“. Vlak, který přijede 

do stanice, kde se má křiţovat s protijedoucím vlakem, jako druhý, díky tomu vyuţije hlavní 

staniční kolej a nebude muset zpomalovat na výhybkách. 

Nicméně tento postup tvorby alternativních tras sebou přináší i určité problémy. Pokud vlak 

přijede do stanice, kde se má křiţovat, dříve, neţ protijedoucí vlak vyjede ze stanice 

předcházející této stanici, tak si zablokuje vlakovou cestu aţ do stanice, kde je protijedoucí 

vlak. Z tohoto důvodu nemůţe protijedoucí vlak vyjet směrem do stanice, kde má dojít ke 

křiţování, a musí počkat, aţ dojede první vlak do stanice, kde se nachází druhý vlak. Ke 

křiţování tedy dojde v jiné stanici, neţ správně má, a vlak, který musel čekat, nabere nemalé 

zpoţdění. Toto zpoţdění se pak šíří na další vlaky, a někdy dokonce došlo i k takzvanému 

„deadlocku“, kdy se vlaky navzájem zablokovaly, a nebyly se schopné pohnout z místa. 

Tento problém se mi v mé práci stal několikrát. Musel jsem ho řešit tak, ţe jsem nastavil 

vyšší prioritu „Itinerary“, kde nebyl příznak „Reserve with previous Route“. Díky tomu sice 

nedocházelo ke zpoţděním vlaků, ale při křiţování první vlak nesprávně vjel na hlavní kolej. 



34 
 

6.6 Způsob zadávání informací o zpoţdění vlaků do simulace 

 

Obrázek 12 Zadávání počátečních zpoždění 
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Počáteční zpoţdění zadáváme přes volbu „Train categories“. Zde si můţeme vybrat typ 

pravděpodobnostního rozdělení náhodně generovaných primárních zpoţděních, střední 

hodnotu a také maximální hodnotu zpoţdění na odjezdu z výchozí stanice. Pro různé 

kategorie vlaků můţeme nadefinovat počáteční zpoţdění různě. Také je zde moţno zvolit 

prodlouţení dob pobytů ve stanicích. 

 

Obrázek 13 Zadávání parametrů simulace 

Při samotné simulaci je potřeba zvolit moţnost „Delay scenario“ buď „defined“ nebo moţnost 

označenou určitým číslem. V případě, ţe chceme provést více běhů simulace po sobě, tak 

zvolíme moţnost označenou číslem a při dalších bězích simulace se bude číslo scénáře 

automaticky navyšovat. 
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7 Zhodnocení výsledků simulace s vozidly 

RegioPanter 

7.1 Posouzení, zda je moţné s těmito vozidly dodrţet jízdní řád 

Při volbě simulace bez počátečních zpoţdění vlaky nemají s dodrţováním jízdního řádu větší 

problémy, i kdyţ občas k menším zdrţením dochází. Většinou je ale vlak schopen toto 

zpoţdění smazat ještě před příjezdem do konečné stanice a chyba tak vzniká spíše 

zaokrouhlením vstupních dat o navrhovaném jízdním řádu na celé minuty. 

7.2 Úseky, kde mají vlaky problém dodrţet jízdní řád, kde 

naopak dochází k nadjetím. 

Ke zpoţdění dochází ráno při křiţování vlaků 3001 a 3810 ve stanici Libina. Zde vlak 3001 

přijíţdí do stanice aţ po času pravidelného odjezdu vlaku 3810, kvůli čemuţ je vlak 3810 na 

svém odjezdu ze stanice asi tři minuty opoţděn. Toto zpoţdění je schopen cestou do své 

cílové stanice Šumperk sníţit, ale úplně ho neodbourá. 

Dalším místem, kde vznikají zpoţdění, je stanice Uničov krátce po sedmé hodině ranní. Zde 

se potkávají vlaky, které by se pravděpodobně měly správně potkat v Troubelicích. Vlak 

3812 má z Uničova odjíţdět v 7:00, zatímco vlak 3051 přijíţdí do Uničova aţ v 7:04. 

Nicméně vlak 3051 přijede do Uničova o něco dříve, díky čemuţ nemusí vlak 3812 čekat 

celé čtyři minuty, ale odjíţdí opoţděn pouze o dvě minuty. Toto zpoţdění navíc doţene jiţ 

před stanicí Libina. 

K dalšímu zpoţdění dochází ve Šternberku při křiţování vlaků 3008 a 3831. Zde dochází 

k mírnému opoţdění obou spojů. Oba vlaky ale toto zpoţdění doţenou, vlak 3008 ještě před 

zastávkou Uničov zastávka, vlak 3831 před Štarnovem. 

Ke vzniku zpoţdění dochází také ve stanici Libina, a to kolem tři čtvrtě na osm večer. Při 

křiţování vlaků 3849 a 3014 zde dochází k opoţdění vlaku 3014. asi o minutu a půl. Vlak ale 

toto zpoţdění doţene ještě před svojí konečnou stanicí v Šumperku. 

K nadjetím dochází celkem rovnoměrně po celé síti. Vlaky většinou stíhají dojet do příští 

stanice nebo zastávky o něco dříve, nicméně v zastávce vţdy počkají na svůj pravidelný čas 

odjezdu, takţe se nadjetí nepřenese na další mezizastávkový úsek. 
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8 Zhodnocení stability jízdního řádu při výskytu 

zpoždění 

8.1 Posouzení schopnosti jízdního řádu vyrovnat se se 

zpoţděními 

Pro posouzení schopnosti jízdního řádu vypořádat se s počátečními zpoţděními provedeme 

větší mnoţství simulací s nastaveným scénářem zpoţdění. Z těchto simulací musíme vyřadit 

ty, kde došlo k zablokování vlaků na trati. K tomu můţe dojít tak, ţe do jedné stanice, která 

má jen dvě koleje, přijedou dva vlaky jedoucí ve stejném směru. Jeden zastaví na jedné 

koleji a druhý na druhé. Pokud v takovéto situaci přijíţdí ke stanici vlak jedoucí v opačném 

směru, tak nemá na kterou kolej zajet, a zůstane stát před vjezdovým návěstidlem. Tím 

zablokuje trať, takţe ani jeden z vlaků v opačném směru nemůţe odjet. Vlaky v simulaci 

čekají po celý zbytek simulovaného časového úseku, aniţ by se pohnuly. K tomu dochází 

v ranní nebo odpolední špičce, kdy jezdí vlaky ve stejném směru v krátkém časovém 

intervalu za sebou. V praxi se této situaci dá jednoduše zabránit dispečerským zásahem, 

jeho implementaci v programu OpenTrack jsem ale uspokojivě nevyřešil. 

Z těch simulací, které neskončily zablokováním trati, jsem ze statistiky dodrţování jízdního 

řádu vybral u kaţdého vlaku zpoţdění na odjezdu z výchozí stanice a zpoţdění na příjezdu 

do konečné stanice. U příjezdů do konečné stanice jsem odstranil záporná zpoţdění, tedy 

situace, kdy vlak přijel předčasně, aby nezkreslovala statistiku. Pomocí kontingenčních 

tabulek jsem v programu Microsoft Office Excel určil průměrné zpoţdění jednotlivých vlaků, 

stejně tak jako průměrné zpoţdění celkově. Program OpenTrack bohuţel neumoţňuje zjistit, 

jaká zpoţdění byla jednotlivým vlakům na začátku přidělena, pouze lze zjistit, s jakým 

zpoţděním vlak odjel z výchozí stanice. Toto zpoţdění ale kromě přiděleného počátečního 

zpoţdění můţe být ovlivněno i nutností čekat na ostatní vlaky. 

Zatímco průměrné zpoţdění při odjezdu z výchozí stanice činí přibliţně 135 sekund, tak 

průměrné zpoţdění na příjezdu do konečné stanice činí pouhých 86 sekund. Takovéto 

sníţení zpoţdění lze povaţovat za velmi dobrý výsledek. Takovýto výsledek, kdy zpoţdění 

znatelně klesá, lze povaţovat za znak výborné úrovně kvality návrhu provozního konceptu.7 

                                                

7
dr. Krýţe, SŢDC O12 
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U mnohých vlaků došlo k významné, někdy dokonce úplné redukci zpoţdění. Například vlak 

3005 měl na počátku průměrné zpoţdění 457 sekund, ale na příjezdu do konečné stanice jiţ 

neměl zpoţdění ţádné. Podobně u vlaku 3818 došlo k redukci průměrného zpoţdění 

z počátečních 157 sekund na konečných 6 sekund. 

U některých vlaků nicméně dochází k nárůstu zpoţdění. Jedná se například o vlak 3001, kde 

došlo k nárůstu průměrného zpoţdění z počátečních 130 sekund na konečných 242 sekund. 

Podobně došlo k nárůstu také u vlaku 3007, který na počátku neměl ţádné zpoţdění, ale při 

příjezdu do koncové stanice měl průměrné zpoţdění 117 sekund. Toto je způsobeno zřejmě 

interakcemi těchto, původně vůbec nebo jen málo zpoţděných, vlaků s jinými vlaky, které 

byly výrazněji zpoţděné. Původně nezpoţděné vlaky na ně musely při křiţování čekat, a tak 

se samy zpozdily. 
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9 Zhodnocení výsledků simulace s alternativními 

vozidly 

9.1 Posouzení, zda je moţné s těmito alternativními vozidly 

dodrţet jízdní řád 

Dodrţení jízdního řádu s těmito alternativními vozidly nepředstavuje problém. I kdyţ někdy 

dojde ke vzniku zpoţdění, tak tyto jednotky jsou schopné se s ním vypořádat. Většinou 

dokáţou před příjezdem do konečné stanice zpoţdění dohnat. Ke zpoţděním dochází 

většinou v místech, kde je vinou jízdního řádu křiţování naplánováno ne zcela přesně ve 

stanici. 

9.2 Místa zpoţdění a nadjetí 

Ke zpoţdění dochází například ve stanici Libina v ranních hodinách. Vlaky 3810 a 3001 se 

zde křiţují, ale vlak 3810 má odjíţdět v 5:15, zatímco vlak 3001 má odjíţdět aţ v 5:17. 

Dochází zde k mírnému zpoţdění vlaku 3001, který je opoţděn asi o jeden a půl minuty, a 

k výraznějšímu zpoţdění vlaku 3810, který je opoţděn přibliţně o čtyři minuty. Vlak 3001 

svoje zpoţdění stáhne ještě před příjezdem do zastávky Nová Hradečná, zatímco vlak 3810 

přijede s mírným, asi minutovým, zpoţděním aţ do své konečné stanice Šumperk. 

Dalším místem, kde dochází ke zpoţdění, je stanice Uničov. Zde se křiţují vlaky 3812 a 

3051, které by se asi měly správně křiţovat ve výhybně Troubelice. Vlak 3812 má odjíţdět z 

Uničova v 7:00, zatímco vlak 3051 má přijíţdět do Uničova aţ v 7:04. Nicméně vlak 3051 

přijíţdí v simulaci do Uničova jiţ v 7:02, díky čemuţ vlak 3812 nabere jen přibliţně 

dvouminutové zpoţdění. Toto zpoţdění doţene jiţ v zastávce Nová Hradečná. 

K mírnému zpoţdění dochází ve stanici Libina u vlaků 3001, 3003 a 3051. Ty do této stanice 

přijíţdějí asi s minutovým zpoţděním. Nicméně toto zpoţdění všechny vlaky doţenou ještě 

před příjezdem do zastávky Nová Hradečná. 

K menšímu zpoţdění dochází také ve stanici Bohuňovice při křiţování vlaků 13734 a 3825. 

Vlak 3825 přijíţdí velmi mírně opoţděn ze zastávky Štarnov, v důsledku čehoţ naberou oba 

vlaky asi minutové zpoţdění. Vlak 13734 jej doţene v zastávce Štarnov, zatímco vlak 3825 

jede podle jízdního řádu od zastávky Hlušovice. 
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Ve stanici Libina dochází ke zpoţdění i ve večerních hodinách, kdy se zde křiţují vlaky 3849 

a 3014. Vlak 3014 má odjíţdět v 19:42, zatímco vlak 3849 má odjíţdět v 19:44. Vlak 3014 

toto zpoţdění doţene v konečné stanici Šumperk, zatímco vlak 3849 ani zpoţdění nenabere. 

9.3 Posouzení stability jízdního řádu s alternativními vozidly při 

výskytu zpoţdění. 

K posouzení stability jízdního řády při počátečních zpoţděních jsme opět porovnávali 

zpoţdění na odjezdu vlaku z výchozí stanice se zpoţděním na příjezdu do konečné stanice. 

Zatímco průměrné zpoţdění vlaku na odjezdu z výchozí stanice činí 121 sekund, tak 

průměrné zpoţdění na příjezdu do konečné stanice činí pouze přibliţně 72 sekund. Z toho 

můţeme usoudit, ţe dochází k výraznému sníţení doby zpoţdění v průběhu jízdy vlaků. Toto 

svědčí o velmi dobré úrovni kvality provozu.  

U většiny vlaků zpoţdění na trati klesne, dokonce např. u vlaku 3005 z 457 sekund na nulu, 

u některých vlaků se ale naopak zvýší – např. vlak 3811 z 20 sekund na 369 sekund. Toto je 

způsobeno nutností křiţování s protijedoucími vlaky, které je nutno provádět pouze ve 

stanicích nebo výhybnách. 
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10 Srovnání alternativních návrhů s různými vozidly 

10.1 Porovnání dodrţování jízdního řádu při provedené simulaci 

bez počátečních zpoţdění 

Lze říci, ţe s oběma typy jednotek není problém dosáhnout dodrţování jízdního řádu. Ke 

zpoţděním dochází u obou těchto variant ve stejných místech. Jedná se o místa, ve kterých 

je vlivem návrhu jízdního řádu často velmi obtíţné se zpoţděním vyhnout. Pro to, aby se 

v těchto místech zpoţdění netvořila, by bylo nutné, aby byl vlak schopen přijet do stanice 

výrazně dříve, neţ jak má přijet podle jízdního řádu.  

Mezi oběma typy vlaků není ve schopnosti dodrţet jízdní řád výrazný rozdíl, ale podle 

výsledků simulace je schopnost dodrţet jízdní řád u alternativního vozidla Coradia LIREX 

o trochu lepší. Tato skutečnost odráţí kvalitu navrţeného jízdního řádu, který je moţno 

dodrţet s oběma typy souprav. 

10.2 Srovnání stability jízdního řádu při zpoţděních u obou 

alternativ 

Pro posouzení stability jízdního řádu při pouţití obou typů souprav spočteme, na kolik 

procent se sníţí průměrné zpoţdění všech vlaků. Zatímco u soupravy RegioPanter dojde ke 

sníţení na přibliţně 63,7 procenta, tak u soupravy Coradia LIREX se zpoţdění sníţí na 

přibliţně 59,1 procent původní hodnoty. Z tohoto je vidět, ţe souprava Coradia LIREX je 

schopna se se zpoţděním vyrovnat o trochu lépe, ale rozdíl mezi oběma soupravami není 

příliš velký.  
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11 Závěr 

Podle mého názoru se podařilo naplnit cíl - nasimulovat provoz na zrekonstruované trati 

č. 290 z Olomouce přes Uničov do Šumperka. 

Dalšími cíli práce bylo se seznámit s programem OpenTrack jako představitelem 

simulačního nástroje pro simulaci ţelezničního provozu. Tento program se ukázal jako velice 

vhodný nástroj pro dosaţení tohoto cíle. Během práce s programem OpenTrack se ukázalo, 

ţe by bylo vhodné, aby se dala importovat i data, která nyní importovat do programu nelze. 

Například se jedná o import dalších staničních kolejí, nikoliv pouze hlavní koleje.  

Dále by bylo vhodné, aby program měl ošetřeny tzv. dead-locky, coţ jsou situace, kdy obě 

koleje ve stanici jsou obsazeny vlaky, které jedou krátce po sobě stejným směrem, a 

protijedoucí vlak nemůţe projet. Tento problém způsobil to, ţe řada simulací, obzvláště 

s počátečními zpoţděními, skončila takovýmto dead-lockem. Takovéto simulace byly tímto 

znehodnoceny a data z nich nebyla pouţitelná, přitom v praxi se to dá řešit dispečerským 

zásahem. Nepřišel jsem na moţný způsob řešení takovýchto situací. 

Dále by bylo uţitečné, aby program zobrazit hodnotu vytvořeného počátečního zpoţdění. 

V současnosti totiţ umoţňuje pouze zobrazení hodnoty zpoţdění, s jakým vlak vyjel 

z výchozí stanice, coţ nemusí být totéţ. Vlak totiţ mohl vyjet s větším zpoţděním, např. 

z důvodu čekání na protijedoucí vlak. 

Také bylo problematické řešení situace, kdy vlak dojel do stanice, kde se měl křiţovat 

s protijedoucím vlakem dříve, neţ protijedoucí vlak opustil předchozí stanici. V takovéto 

situaci první vlak měl postavenou vlakovou cestu aţ do stanice, ve které se nacházel 

protijedoucí vlak, který tak nemohl vyjet ze stanice a vjet na trať, vedoucí ke stanici, kde se 

tyto dva vlaky měly křiţovat. Z tohoto důvodu se vlaky nakonec vykřiţovaly v jiné stanici, neţ 

měly podle jízdního řádu, coţ vedlo k výrazným zpoţděním vlaku, který nemohl vyjet ze 

stanice z důvodu toho, ţe protijedoucí vlak jiţ měl postavenou vlakovou cestu. Tyto situace 

jsem musel řešit tak, ţe jsem rezignoval na snahu, aby vlak, který vjede do stanice, ve které 

se má křiţovat, jako první vjel na vedlejší kolej. 

Dále se mi nepodařilo vyřešit problém, ţe vlak někdy projíţděl stanicí po vedlejší koleji, 

přestoţe se neměl v této stanici křiţovat s protijedoucím vlakem. Tato situace nastala 

i přesto, ţe jsem měl u jednotlivých itineraries nastaveny priority tak, ţe prioritní byl průjezd 

po hlavní koleji. 
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Celkově lze říci, ţe program OpenTrack je velice dobrý nástroj pro simulaci ţelezničního 

provozu. Uţivatel se s ním musí ale detailně seznámit, aby jeho některé drobné nedostatky 

byl schopen obejít, případně upravit vstupní data tak, aby k problémům docházelo 

minimálně. 

Při simulaci pomocí programu OpenTrack je dobré si uvědomit, ţe tento simulační nástroj 

postupuje tak, ţe vypočítává simulaci všech vlakových souprav najednou (simultánně). 

Některé jiné simulační programy postupují metodou postupné simulace jednotlivých 

vlakových souprav. Z tohoto plyne i zdůvodnění velice přesné simulace v programu 

OpenTrack, ale je to i důvodem některých problematických výše popsaných jevů (dead-lock 

apod.). 

Provedené simulace mne seznámily velice podrobně s problematikou simulace ţelezničního 

provozu. Program OpenTrack je velice vhodný, umoţňuje nastavení velice podrobných 

detailů jak v popisu ţelezniční infrastruktury, tak i v popisu vozidel. Tato nastavení vedou 

k velice přesnému průběhu simulací, je však vhodné si uvědomit, ţe ve skutečnosti do 

reálného provozu zasahuje podstatně více vnějších vlivů, které nelze odsimulovat, popř. 

simulace jejich vlivů přesahuje rozsah této práce. Mezi tyto vlivy se samozřejmě musí v prvé 

řadě započítat počasí a s tím spojené fyzikální vlivy (námraza, déšť), poruchy vozidel a 

kolejového svršku (vyhýbky apod.) a dále vlivy, které vznikají mimo ţelezniční infrastrukturu. 

Z provedených simulací vyplývá, ţe souprava Coradia-LIREX je schopna zvládnout jízdní 

řád o něco málo lépe, neţ souprava RegioPanter řady 640. Nicméně rozdíly mezi těmito 

soupravami nebyly příliš velké, a to ani ve schopnosti stáhnout počáteční zpoţdění zadané 

v simulaci. Tato skutečnost byla ale ovlivněna limitovanou délkou simulované trati a 

moţnostmi křiţování na trati. Subjektivně jsem před provedením simulací očekával o něco 

větší rozdíl, zejména z důvodu vyššího výkonu soupravy Coradia-LIREX. ale profil trati a 

limitovaný počet příleţitostí pro křiţování protijedoucích vlaků na simulované trati 290 tento 

očekávaný rozdíl částečně smazaly. 

Pro svoji práci jsem kromě programu OpenTrack, jako hlavního nástroje simulace, pouţil 

v roli podpůrných prostředků i jiné programy. Například se jednalo o programy z balíku MS 

Office. MS Excel pro vyhodnocení statistiky zpoţdění a přípravu dat pro import, MS Word pro 

napsání bakalářské práce, MS Malování pro úpravu vkládaných obrázků. 

Podklady pro simulaci jsem získal od spoluvedoucího práce Ing. Jiřího Pospíšila, PhD. 

Jednalo se o plánky a situační výkresy jednotlivých stanic a zastávek, stejně tak 

i mezistaničních úseků, plánovaný jizdní řád na rekonstruované trati 290, stejně tak i 

informace o alternativním vozidle Coradia-LIREX.  
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Podklady pro práci s programem OpenTrack a seznámení se s jeho ovládáním mi poskytl 

vedoucí práce Ing. Zdeněk Michl. Také mi poskytl plánky ţelezničních stanic Olomouc hl.n. a 

Šumperk.  

Tato zkušenost s prací se simulačním programem OpenTrack mne velice obohatila a 

prohloubila moje znalosti o technologii ţelezniční dopravy. Myslím, ţe nabyté vědomosti se 

mi budou v mém dalším profesním ţivotě velice hodit. 
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