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SMART RAIL

Nové SMART technologie se pozvolna prosazují i na železnici

Aktivity VUZ v této oblasti

 Autonomní mobilita – pohyb (kolejových) vozidel bez přímého řízení člověkem 

 Alternativní zdroje energií – využití vodíku na železnici 

 Satelitní navigace na železnici – systémy využívání technologie GNSS

 Analýza pohyblivých bloků – nástroj pro zvýšení propustnosti tratí

 Virtuální testování kolejových vozidel a dalších zařízení pomocí virtualizace a  

softwarové simulace  

Na nových technologiích VUZ spolupracuje s univerzitami a VŠ
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Autonomní mobilita 

 VUZ se snaží zapojit do  této problematiky, VUZ je členem „Platformy
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pro plně autonomní vozidla“ na  MD 

VUZ se zajímá především o:
Technologii autonomního řízení
Dopravní, digitální infrastrukturu, bezpečnost a 

prostorová data
Pilotní ověřování a posuzování shody

Základní principy autonomní mobily  chce VUZ 
využít na železnici 

Zkušenosti o autonomní mobilitě na železnici 
čerpá ze zahraničí



 Alternativní zdroje energií
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V minulém roce byl testován na ZC VUZ  Velim vlak na vodík

Vlak na vodík – bezemisní provoz,  tichá jízda, rychlost až 140 km/hod.  

Elektrický vlak s vodíkovými nádržemi na střeše, které napájí palivové
články produkující čistou elektřinu

Na jedno naplnění – dojezd až 800 km

Alternativa k dieselelektrické trakci

Účast VUZ na studii využití vodíku v 
ČR

VUZ – stavba napájecí stanice na 
vodík, stavba specializované haly



 Satelitní navigace na železnici
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VUZ spolupracuje s Univerzitou Pardubice 
na projektu Positrans (ověření GNSS ve vztahu k ETCS)
na využití systému EGNOS pro ERTMS 

Využití technologie GNSS na železnici má velkou perspektivu

Využití v rámci systému ETCS-3 – virtuální balízy  

Další využití GNSS na železnici
Monitoring  tratí – nástroj pro zefektivnění údržby  tratí, digitalizace  map
Monitoring pohybu vlaků
Sledování zásilek v multimodální přepravě – inteligentní logistický systém
a další

ZC VUZ Velim  - pro testování těchto aplikací

Cíl: ZC VUZ Velim = evropské centrum
pro testování a certifikaci GNSS aplikací

GNSS, GPS
positioning
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„Moving block – „Pohyblivé bloky“ – technologie budoucnosti

Vlaky se mezi stanicemi budou pohybovat bez návěstidel –
nástroj pro zvyšování propustnosti tratí

VUZ je zapojen do projektu „MOVERS“ v rámci Open Calls Shift2Rail 

V rámci tohoto projektu je zapojen do řešení WP 2-6
(analýza požadavků, strategie testování, provozní pravidla, bariery pro 
implementaci a další funkce)

 Analýza pohyblivých bloků
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Testování v budoucnosti: 
Virtualizace a simulace

Rozšíření fyzického testování na ZC VUZ Velim o virtuální rozměry

Zefektivnění homologačního a certifikačního procesu

Tato vize VUZ je plně v souladu s evropskými trendy - Shift2Rail

Záměr plněn ve spolupráci VUZ s univerzitami a technickými VŠ



Závěr: 
Podpora  SMART technologií na železnici
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Automatizace, robotizace, globální digitalizace, IoT, Big Data 

Podpora pro cestující v multimodálním dopravním systému 
(plánování cesty, ticketing on-line, sledování cesty, návazné turistické aktivity)  

Smart Rail / City; inteligentní železnice (bezpečnost, kapacita, stanice) 

SMART technologie jsou součástí nové vize ERRAC do roku 2050

SMART technologie by měly být zahrnuty do výukových plánů na 
univerzitách a technických VŠ

VUZ vytváří prostor pro inovativní projekty s cílem zvyšovat svou odbornost
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