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Milníky projektu

2015 rozhodnutí ČD o pořízení 
simulátorů

2016 formulace zadávacích 
podmínek a realizace 

soutěže na dodavatele

2019 zahájení 
pilotního provozu
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Nastavení základních parametrů projektu – kompetence

ČD investor a majitel v jehož kompetenci bylo 
definování požadavků na HW a SW

DVI nájemce a provozovatel simulátorů 
na smluvním základě

ČD koncový uživatel rozhodující o modelu 
výcviku i školených tématech
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Nastavení základních parametrů projektu – simulátory

Stabilní kabinové
simulátory bez pohybové 

základny.

Design simulátorů a vlastní 
simulační prostředí 

přizpůsobeny
pro podmínky ČD.

Výcvik nových i stávajících 
strojvedoucích ČD dle 
předem připravených 

scénářů. 

2 lokality:
Praha Vršovice a Česká 

Třebová, provoz 
dvousměnný.
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Využití simulátorů pro výcvik nových strojvedoucích

Výcvik probíhá na simulátoru v Dopravním 
vzdělávacím středisku DVI v České Třebové 
v rámci kurzů VOZ a ZOZ.

Zaměření výcviku 

Nejprve základní stavy a situace, v další fázi 
poruchové stavy a mimořádné situace.

Cíl výcviku

Připravit strojvedoucí na tyto situace, umět je 
správně vyhodnotit a správně na ně reagovat.
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Využi? simulátorů – výcvik stávajících strojvedoucích

Výcvik probíhá na obou simulátorech jako 
součást povinného školení.

Rozsah

Každý strojvedoucí musí absolvovat výcvik na simulátoru jednou 
ročně v rozsahu 1 hodiny. 

Obsah
Scénáře obvykle obsahují situace, které se jeví jako rizikové, při 
kterých strojvedoucí chybují nebo mohou chybovat, a situace, při 
kterých došlo k mimořádné události.

Vyhodnocení

Instruktor simulátoru na závěr provedenou tréninkovou jízdu se 
strojvedoucím vyhodnoV, záznamy o průběhu jízdy jsou 
k dispozici příslušným specialistům ČD.
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Schéma simulátorového pracoviště
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Řídící pult strojvedoucího
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Dispečerské pracoviště instruktora
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Prostředí simulátoru

jedno-, dvoj- a tříkolejné

elektrifikované i neelektrifikované

různé typy zabezpečení provozu 

úsek s AVV (ATO)

úsek s ETCS L2

V simulátoru je vytvořeno simulační 
prostředí, v němž se programují 
konkrétní scénáře jízd vlaků. 

Prostředí simulátoru je tvořeno cca 
300 km tratí a více než 40 stanic

Jsou použity prvky z reálných tratí 
a stanic, které jsou pro účely školení 
na simulátoru upravené.
Prvky jako návěstidla, přejezdy, atd. 
jsou aktivní a je možné je obsluhovat 
podobně jako v reálném provozu.
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Aktuální témata školená na simulátoru

Jízda vlaku s přepravou cestujících (časová dotace 30 – 40 min), po příjezdu do konečné stanice 
změna na posun do kusé koleje (posun bez posunové čety).

Jízda na PN na hlavním 
návěstidle, návěst Stůj na 
oddílovém návěstidle AB, Jízda 
na AH (Štít Op) na PN, sepsání 
písemného rozkazu Pv při jízdě 
kolem neobsluhovaného 
návěstidla a následné jízdě přes 
výhybky přímým směrem; 
osazení přenosných návěstidel 
pro elektrický provoz bez 
zpravení vlaku písemným 
rozkazem/se zpravením vlaku 
písemným rozkazem.

Ztráta napětí v TV a následná 
komunikace s výpravčím.

Komunikace na trati D3 mezi 
strojvedoucím a dirigujícím 
dispečerem.

Postup strojvedoucího při jízdě 
za oddílové návěsUdlo AB 
s návěsV Stůj v situaci, kdy 
následující prostorový oddíl je 
obsazen stojícím vlakem 
(strojvedoucí zastaví za 
předchozím vlakem, který se po 
jeho zastavení uvede do pohybu 
a strojvedoucí dále pokračuje 
v lekci).

Postup strojvedoucího na 
vícekolejné trati v případě, kdy 
se nachází v průjezdném průřezu 
sousední koleje překážka 
(použitím „Nouzového volání“ 
zastavení všech ostatních vlaků 
na trati a ohlášení výpravčímu –
důraz na správné ohlášení). Dále 
pokračuje strojvedoucí v lekci.
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Aktuální témata školená na simulátoru

Výstupy ze školení na simulátorech nám ukazují, 
kam zaměřit výchovnou a kontrolní činnost 
strojvedoucích. 

Posun v libovolné stanici s posunovou/bez posunové čety (časová dotace 15 min). 

Jízda ze stanice do depa nebo 
objíždění soupravy na dopravní 
koleji.
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Ukázka školení


