
Øízení vlakové dopravy

Podpora práce dispeèerského øízení 
železnice (operátora dráhy, dopravce).
Vedení smìnového plánu, hospodaøení 
s hnacími vozidly a strojvedoucími, 
distribuce operativních plánù.

ØVD



ØVD | Øízení vlakové dopravy

Nejvýznamnìjší funkce
>

>

>
>

>

>

>

Automatické plánování jízd vlakù vèetnì odchylek pro den 
jízdy
Automatické plánování nasazení hnacích vozidel 
a strojvedoucích na výkony
Upozornìní systému na potøebný zásah dispeèera
Sbìr dat o jízdì vlaku a dalších událostí v železnièní stanici, 
propojení na plánování k jednoduššímu poøizování dat 
a kontrole oèekávané a skuteèné realizace
Automatická distribuce plánù a pøedhlášek poloh vlakù, 
hnacích vozidel a strojvedoucích na okolní systémy 
Dotazovací rozhraní plánù a sledované skuteènosti na 
pracovištì pøipojená k systému (vnitøní i externí) 
Konfigurovatelnost klientské aplikace pro konkrétní použití 
na pracovišti

Pøínosy produktu
>

>

>

>

>

>

>

Redukce poètu dispeèerù, zrušení funkèních postù operátor na 
dispeèerských aparátech a nìkterých uzlových stanicích 
vlivem automatizace a datovým propojením
Zvýšení kontrolní úèinnosti pøi souèasném snížení poètu 
zamìstnancù na úseku rozbory a pøíprava
Zrušení telefonických pøedávání smìnových plánù, nasazení 
hnacích vozidel a strojvedoucích mezi obvody dispeèerù 
a dispeèerskými oblastmi, omezení pøedávání stanicím 
a lokomotivním depùm nahrazené datovými výstupy
Automatické propojení smìnových plánù na realizaèní fázi, 
výpoèet kilometrických probìhù hnacích vozidel, upozornìní 
na potøebu zmìny hnacího vozidla, strojvedoucího, postrku 
na vlaku
Automatické urèení hnacích vozidel a strojvedoucích 
na vlakové výkony podle obìhu, turnusu
Snížení informaèních nárokù na dispeèera zpøístupnìním dat 
okolním aplikacím a naopak
Nahrazení archivace dokumentù za datovou, on-li pøístup 
k vyhledávání v nich

APORT – aplikace portálu dráhy
APS – automatizované pracovištì strojmistra
CDS – centrální dispeèerský systém
CEVIS – centrální vozový informaèní systém
COMPOST – systém evidování složení vlaku
CSV – centrální systém výluk
DD – dopravní deník
EDO – evidence docházky (vlakové èety)
EVAL – aplikace dopravce pro vlakovou dopravu
GTN – graficko technologická nadstavba nad zabezpeèovacím zaøízením
KADR – systém pøidìlování kapacity dráhy
SENA – systém sestava nákresného jízdního øádu
ÚDIV – ústøední dirigování vozù
VLASTA – systém vlakotvorné stanice (náhrada MIS)
WIC – webová aplikace terminálu CEVIS

Communic – komunikaèní brána aplikace ISOØ Communic
Web modul – webová aplikace dotazovacího modulu
IS server – øízení komunikací ØVD
Service – aplikaèní a databázový server ØVD pro zpracování importù jízdních øádù, dat sítì a 

èíselníkù
Hlavní databáze – aplikaèní a databázový server ØVD (prioritnì zpracování vstupù)
Vedlejší databáze – aplikaèní a databázový server ØVD (prioritnì zpracování dotazù)
Klienti ØVD – klientská aplikace ØVD

www.oltisgroup.cz
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