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§ Európska železničná 
iniciatíva zameraná na 
výskum a inovácie

§ Shift2Rail podporuje 
konkurencieschopnosť 
európskeho 
železničného 
priemyslu a reaguje 
na meniace sa 
dopravné potreby EÚ

§ Moderná univerzita s 
viac ako 65-ročnou 
históriou

§ Poskytuje vzdelanie 
na 7 fakultách

§ Svojim odborným 
profilom je na 
Slovensku unikátna
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§ Prvé prakticky 
prevádzkovo 
použiteľné vlaky 
riadené ATO AVV sa 
objavili v roku 1993 v 
Českej republike od 
AŽD

§ Hlavným cieľom je 
úspora energie pre 
trakciu a lepšie 
využitie parametrov 
trate a koľajových 
vozidiel

ATO - Automatic Train Operation
Automatická Prevádzka Vlaku
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História ATO v Čechách

1960

1966

§ Na tratiach Československých štátnych dráh (ČSD) začali
prvé kroky na automatické riadenie vlakov už na počiatku
60. rokov

§ Prvé testy so systémami automatického riadenia vlaku
(pozostávajúcimi z regulátora rýchlosti a systému
automatického cieľového brzdenia)
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História ATO v Čechách

1980

1991

§ Pilotná inštalácia plného (analógového) ATO bola
testovaná v komerčnej prevádzke
§ Digitálne riešenie s analógovým rozhraním k vozidlu
testované v štandardnej komerčnej prevádzke
§ EMJ radu 470 vybavené plne digitálnym ATO úrovne 2

§ Nové EMJ radu 471 sú vybavené digitálnou verziou
ATO už z výroby

1993

1996
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História ATO v Čechách

2020

§ Jednotka 471.042 bola jako prvá na svete vybavená 
ATO spolupracujúcim s ETCS
§ 19. októbra vo Švajčiarsku celosvetová premiéra AoE 
pre nákladné vlaky
§ Trať AŽD, tzv. „Švestková dráha“ vybavená AoE
§ Skúšobné nasadenie AoE pre osobné vlaky

2008
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Stupeň úrovne automatizácie

1 Manuálna
prevádzka Rušňovodič na palube

Riadenie vlaku je manuálne, ale so zapnutým 
ETCS. Systém ATO pomáha rušňovodičovi
riadiť vlak

2 Poloautomatická 
prevádzka Rušňovodič na palube

Vlak jazdí automaticky, rušňovodič ovláda
dvere, riadi vlak v prípade potreby a rieši
núdzové situácie

3 Automatická 
prevádzka vlaku

Vlak je bez rušňovodiča, 
iba vlakový personál

Rozbiehanie a zastavovanie vlaku je 
automatizované, ale v prípade potreby 
obsluhuje dvere sprievodca vlakov

4 Automatická 
prevádzka vlaku

Vlak bez rušňovodiča a 
akéhokoľvek personálu 

(bez dozoru)

Rozbiehanie a zastavovanie vlaku je 
automatické, ovládanie dverí a núdzové 
situácie sú plne automatizované bez 
akéhokoľvek vlakového personálu

ATO over ETCS - AoE

ATO je technológia

§ Zvyšujúca prevádzkovú bezpečnosť
§ Zvyšujúca traťovú priepustnosť
§ Zvyšujúca úsporu energie
§ Znižujúca opotrebenie komponentov

Dátová spolupráca s TMS

§GTN – riadiaci systém prevádzky 
dynamicky poskytuje pre ATO 
informácie o vlakoch online v 
reálnom čase vrátane výhľadovej 
dopravy

Interná komunikácia medzi
jednotlivými zložkami AoE

§ AoE používa rádiovú sieť GSM-R
§ GSM-R je typ GSM siete, ktorá je

určená pre prostredie železníc
§ Garancia výkonu pri rýchlostiach až do 500 km/hHKV 163.034, súprava BDs + 6 x Bte, trať Praha – Kolín (62 km)

/merané 1992/

Pokročilý TMS – GTN ASVC
§ GTN ASVC (automatické stavanie 

vlakových ciest) 
§ ASVC od AŽD spolupracuje s

ATO a zabezpečovacím zariadením
§ Automaticky identifikuje bezprostredné

dopravné konflikty
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§ Radí sa medzi ATP systémy
§ Pracuje s balízami
§ Používa vypočítané brzdné krivky
§ Kontroluje okamžitú rýchlosť
§ Ovláda oprávnenie na pohyb pre nasledujúci

blok

European Train Control System
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AoE - traťová časť

§ Stacionárna aplikácia serverového typu
§ Živé prepojenie s TMS GTN
§ Komunikujte pomocou GSM-R s vlakmi
§ Pripravuje potrebné údaje pre všetky palubné 

jednotky ATO OB
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AoE – onBoard Unit

§ Inštalovaný modul v lokomotíve
§ Komunikuje s ATO TS cez GSM-R
§ Nepracuje bez ETCS
§ Počíta optimálnu jazdnú krivku
§ Kontroluje výkon a brzdenie
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§ Zvýšenie kapacity vďaka optimalizácii jazdy vlaku
§ Zníženie nákladov na údržbu znížením opotrebovania tratí a 

koľajových vozidiel vďaka optimalizovanej jazde
§ Energetická účinnosť využívaním údajov o trati, plánovacích 

údajov a informácií z GTN s cieľom navýšenia efektivity
§ Pomocou pokročilých technológií (ASVC) vytvára 

automatizované železnice a možnosti pre ďalšie systémy

Benefity ATO over ETCS
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