
Žáci třídy EPE 3/Ž se v pátek 18. června 2010 zúčastnili odborné exkurze v dopravním 
laboratoriu na Žilinské univerzitě v Žilině. Zařízení dopravného laboratoria ŽU Žilina 
umožňuje dokonalou simulaci železničního provozu a tím výuku obsluhy jednotlivých 
typů staničních a traťových zabezpečovacích zařízení. Kromě jednotlivých druhů 
zabezpečovacích zařízení se v dopravním laboratoriu nachází skutečné kolejiště, ve 
kterém jsou umístěné jednotlivé železniční stanice a všechny potřebné prvky jako 
v reálním provozu. Modelová železnice je zhotovená ve velikosti H0.  
Zařízení laboratoria pomocí výpočetní techniky modeluje činnost následujících typů 
staničních zabezpečovacích zařízení: 

· elektromechanické staniční zabezpečovací zařízení s mechanickými přestavníky 
ovládanými výměnovými pákami a světelnými návěstidly (stanice Vrútky) 

· reléové staniční zabezpečovací zařízení typu TEST (typové elektrické stavědlo, 
stanice Bytča) 

· reléové staniční zabezpečovací zařízení s cestovým způsobem zadávání jízdní 
cesty typu AŽD 71 (stanice Hričov) 

· reléové staniční zabezpečovací zařízení s cestovým způsobem zadávání jízdní 
cesty typu AŽD 71 s číslicovou volbou (stanice Púchov) 

· elektronické staniční zabezpečovací zařízení s cestovým způsobem zadávání 
jízdní cesty pomocí počítače a zobrazováním stavu řízeného procesu na 
barevném displeji (stanice Žilina) 

 
Stanice jsou mezi sebou propojený jednokolejnými a dvoukolejnými tratěmi, které jsou 
zabezpečeny následujícími typy traťových zabezpečovacích zařízení: 

· obousměrný reléový poloautomatický blok bez hradlového stanoviště ( bez 
oddílových návěstidel ) na trati; 

· automatické hradlo bez oddílových návěstidel v mezistaničním úseku; 
· obousměrný trojznakový automatický blok s úplnou blokovou podmínkou. 

 
Technologie dopravního laboratoria umožňuje simulovat většinu provozních stavů 
zařízení, ale i hodně stavů mimořádných a poruchových. Počítač na základě obsluhy 
staničního a traťového zabezpečovacího zařízení obsluhuje modelové výhybky, 
návěstidla a řídí jízdu modelových vláčků. 
 
Účel odborné exkurze  
 

· žáci si na jednom místě vyzkoušeli obsluhu různých typů zabezpečovacích 
zařízení  

· zařízení umožňuje také v plném rozsahu zvládnout zabezpečení jízd vlaků ve 
smyslu dopravních předpisů (také ČD D1 a ČD D2)  

· žáci se při simulaci dopravního provozu řídili podle základního plánu GVD 
vytvořeného pro dopravní laboratorium ŽU Žilina, 

· odborná exkurze přispěla žákům k osvojení si technologie řízení železniční 
dopravy, pochopení určitých návazností témat různých odborných předmětů a 
jejich aplikaci v simulovaném provozu, 

· zařízení dopravního laboratoria ŽU Žilina je velmi vhodnou součástí doplnění 
výuky, při opakování probraného učiva a při jeho aplikaci v praxi. 


