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1. Úvod
Současný trend v oblasti zabezpečovací techniky je takový, že nově vyvíjená a do provozu
zaváděná zabezpečovací zařízení jsou převážně zaměřena na hlavní železniční tratě
s dostatečnou intenzitou železničního provozu. Tato zařízení jsou pro železniční tratě s nízkou
hustotou provozu příliš drahá a ekonomicky nerentabilní. Důsledkem je, že na těchto tratích
jsou stále používána zastaralá zabezpečovací zařízení, kde je bezpečnost železničního provozu
často založena jen na lidském činiteli. Poslední známé vážné nehody zapříčiněné lidským
omylem nastaly právě na těchto vedlejších tratích s nízkou intenzitou dopravy. Jako příklad
uveďme nehodu u Bavorova, která se stala dne 22.7.2004 nebo mimořádnou událost ze dne
8.4.2006, kdy vlak odjel z dopravny Teplička u Karlových Varů bez svolení dirigujícího
dispečera. To jsou důkazy, že i přes veškerá opatření a důraz na dodržování provozní kázně se
nedá vyloučit omyl lidského činitele.
Zabezpečovací zařízení v současnosti používaná na vedlejších tratích neumožňují
centralizované řízení železniční dopravy ucelených úseků nebo oblastí vedlejších tratí
z jednoho místa. Zařízení používaného typu vyžadují ke své obsluze veliký počet dopravních
zaměstnanců, jejichž pracovní kapacita není plně využita. Zároveň údržba zastaralých zařízení
je pro udržující pracovníky časově náročná a ekonomicky neefektivní. Z tohoto stavu vyplývá
potřeba inovace zabezpečovacích zařízení na vedlejších tratích s nízkou hustotou provozu.
Filozofie a struktura zabezpečovacích zařízení pro tratě s nízkou intenzitou dopravy musí být
právě na základě výše uvedených důvodů odlišná od řešení používaných na koridorových
tratích.
2. Popis radiobloku
Radioblokem RB se nazývá technické zařízení umožňující řízení a kontrolu vlakové
dopravy ve vymezené oblasti, formou autentizovaných povolení k jízdě, předávaných
vedoucím drážním vozidlům VDV, to je hnacím vozidlům a řídícím vozům, prostřednictvím
rádiové sítě s datovým přenosem informací a s následnou kontrolou jízdy VDV podle
vydaných povolení.
Radioblok se skládá z následujících subsystémů:
• radiobloková centrála RBC
• radioblokový terminál vozidla RBV
• přenosová rádiová síť
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Zařízení radiobloku zvyšuje bezpečnost provozu kontrolou pohybu VDV v souladu s
předaným povolení k jízdě. Povolení jsou generována v RBC na základě informací
poskytovaných od zabezpečovacích zařízení (staničních zabezpečovacích zařízení a
přejezdových zabezpečovacích zařízení), informací poskytovaných od jednotlivých VDV a
povelů zadaných dispečerem na obslužném pracovišti. RBV zobrazuje tato povolení
strojvedoucímu a provádí také kontrolu, zda se vozidlo chová podle předaných povolení, tzn.
pohyb vozidla je možný až po předání a akceptování příslušného povolení na vozidle.
Radioblok umožňuje lokalizaci vozidla na základě odhlášek dávaných strojvedoucím a podle
těchto odhlášek ruší RBC vyhrazené cesty. Dispečer má možnost vydání nouzového povelu
k zastavení vozidla přes systém radiobloku. RBV rovněž zajišťuje kontrolu výsledného klíče
od uzamykaných výhybek jednotlivých dopraven prostřednictvím zámku na VDV.
Radioblok se obecně rozděluje do úrovní RB 0, RB 0+, RB 1 a RB 2, podle vzájemného
podílu obsluhy a vlastního technického zařízení na plnění funkcí vztahujících se
k bezpečnosti. Zatím jsou ve vývoji nejjednodušší verze RB 0 a RB 0+. Hlavní rozdíl mezi
RB 0 a RB 0+ je ten, že radioblok RB 0+ je vybaven systémem satelitní navigace GPS, tj.
blokem vyhodnocení polohy BVP. Pomocí BVP je prováděna kontrola přítomnosti vozidla
v oblasti dovolené jemu vydaným povolením a kontrola údajů o poloze vozidla zadávaných
strojvedoucím. V případě nesouladu údajů zadávaných strojvedoucím je strojvedoucí varován
akustickou signalizací. Pokud bude systémem GPS vyhodnocen pohyb vozidla mimo
dovolenou oblast, bude strojvedoucí varován a pokud nedojde ve stanoveném čase k zastavení
vozidla, bude vydán povel k nouzovému zastavení. O překročení hranic dovolené oblasti bude
informován i dispečer. Je nutno si uvědomit, že funkce spojené se systémem satelitní navigace
GPS nemají a ani nemohou mít stejnou integritu bezpečnosti jako jiné funkce radiobloku.
Slouží jako kontrola práce strojvedoucího tzv. „na pozadí“. Aplikace satelitní navigace je
ekonomicky přijatelným kompromisním řešením kontroly jízdy vozidla dle vydaného
povolení. Jiné řešení kontroly pohybu vlaku by vyžadovalo vysoké investiční nároky do
vozidel, které nejsou pro vedlejší tratě s úrovní RB 0+ akceptovatelné a lze s ním uvažovat až
pro vyšší úrovně RB.
Využití radiobloku RB 0+ se předpokládá k zabezpečení a řízení provozu na vedlejších
tratích provozovaných dispečerským způsobem řízení, které jsou v současnosti převážně
provozovány podle Předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy ČD-D3. Tedy tratě
s minimem zabezpečovacího zařízení na straně infrastruktury, s dopravnami neobsazenými
dopravními zaměstnanci a většinou s absencí komunikačních linek typu traťových
kombinovaných kabelů v průběhu celé trati.
Při návrhu radiobloku je maximální snaha omezit vybavení infrastruktury, která by
vyžadovala většinou vybudování nové kabelizace a alespoň minimální venkovní výstroj jako
jsou odjezdová návěstidla, počítače náprav apod., aby se minimalizovala ekonomická
náročnost na vybudování a následně na udržování infrastruktury. Technické zařízení
zajišťující zabezpečení jízdy se soustřeďuje přímo na vozidle. Technický pokrok v oblasti
telekomunikací a satelitní navigace s využitím nových technologií taková řešení umožňuje.
Principem řešení je, že na straně infrastruktury se nebudují nová zařízení a povolení k jízdě
jsou předávána z řídící centrály, od dirigujícího dispečera, přímo na vozidlo v čele vlaku. Pro
přenos těchto informací se používá dostupných rádiových datových sítí. Stávající
zabezpečovací zařízení v dopravnách jsou buď využita, nebo mohou být dokonce snesena.
Zjevnou přednostní tohoto řešení je jeho přenositelnost na jiné tratě v případě, že by byla daná
trať dočasně uzavřena nebo převedena jinému vlastníkovi.
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3. Technické a funkční požadavky na radioblok
•
•
•
•
•
•
•
•

Funkční požadavky na zařízení radiobloku:
Navržený systém musí odstranit jednostrannou závislost na lidském faktoru při řízení tratí
s provozem podle předpisu ČD-D3. To znamená technickým způsobem musí kontrolovat
činnosti a rozhodnutí dispečera a strojvedoucího vztahující se k zabezpečení dopravy.
Informace o dovolení jízdy vlaku prostorovým oddílem musí být přenesena a zobrazena
na vedoucí drážní vozidlo VDV bezpečným způsobem.
Systém nesmí vydat povolení k jízdě VDV, které by bylo v kolizi s již vydanými
povoleními k jízdě jiným VDV.
Vlaky musí být možné registrovat v prostorových oddílech řízené oblasti. Pro podporu
funkce vztahující se k bezpečnosti musí být registrace v prostorových oddílech
kontrolována technickým zařízením minimálně na úrovni systému GPS.
Systém musí upozornit strojvedoucího VDV a zaměstnance řídícího provoz na nedodržení
vydaného povolení k jízdě. Důležité je, aby tuto informaci obdržel okamžitě strojvedoucí.
V případě, že strojvedoucí nebude odpovídajícím způsobem reagovat na upozornění o
nedodržení povolení k jízdě, musí být vozidlo zastaveno.
Systém musí umožnit spolupráci se všemi typy zabezpečovacích zařízení používaných
v provozu Českých drah, a. s.
Radioblok musí být koncipován jako zařízení, které se vztahuje k bezpečnosti ve smyslu
ČSN EN 50 129 (Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy
zpracování dat – Elektronické zabezpečovací systémy).

Obr. č. 1: Na vedlejších tratích je doprava zajišťována převážně motorovými vozy ř. 810.
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• Systém je určen pro okamžité zvýšení bezpečnosti na nejméně
významných tratích. Přesto musí být koncipován tak, aby umožnil přechod na standard
ETCS-LC (European Train Control Systém - Low Cost), poté co budou dokončeny jeho
úplné specifikace, bude vybudován systém GSM-R (Global System for Mobile
communications - Railway) a vybavena většina operujících vozidel palubní výstrojí.
Požadované základní funkce, které musí umožnit RBC:
•

Získávat informace o stavu prvků a systémů zabezpečovacích zařízení, zpracovávat je do
definované podoby potřebné pro kontrolu a řízení jízdy VDV, provádět kontroly a výluky
vzájemně vydaných povolení.

•

Zajišťovat podmínky autenticity dat a jejich komunikace s RBV prostřednictvím rádiové
sítě.

•

Provádět kontrolu autenticity informací (ve smyslu ČSN EN 50 159 Drážní zařízení Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Část 1: Komunikace
v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech a část 2: Komunikace
v otevřených přenosových zabezpečovacích systémech) přijatých od RBV prostřednictvím
přenosové rádiové sítě, informace vyhodnocovat a používat je pro řízení a zabezpečení
provozu.

•

Zobrazovat na obslužném pracovišti informace získané od RBV a zabezpečovacích
zařízení a z tohoto pracoviště umožnit řídit dopravní proces.
Požadované základní funkce, které musí umožnit RBV:

•

Provádět kontrolu autenticity informací přijatých od RBC.

•

Vyhodnocovat informace přijaté od RBC, zobrazovat jejich význam bezpečným
způsobem strojvedoucímu a zajišťovat v požadovaném rozsahu kontrolu jízdy VDV podle
těchto informací formou povelů k řídícímu systému vozidla.

•

Přebírat informace o poloze VDV zadávané strojvedoucím prostřednictvím zobrazovacího
a obslužného rozhraní DMI při lokalizaci vozidla a předávat je prostřednictvím rádiové
datové sítě do RBC.

•

Poskytovat RBC informace potřebné pro rušení vyhrazených jízdních cest a volnosti či
obsazení jednotlivých úseků formou odhlášek.

•
•

Přebírat informace získané ze systému satelitní navigace o poloze vozidla.
V případě použití radioblokových zámků kontroluje přítomnost klíče v zámku v určených
módech RBV.
Základní požadavky na přenosovou rádiová síť:

•

Zprostředkovat datovou komunikaci mezi RBC a RBV.

•

Přenosová rádiová síť může zajišťovat také hlasové spojení mezi řídícím stanovištěm
a ostatními mobilními účastníky, případně i mezi mobilními účastníky rádiové sítě
navzájem. Pro hlasová spojení, které je nezbytnou částí systému radioblok, může být
použito i jiné rádiové přenosové sítě.
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• RB 0+ nevyžaduje pro své nasazení nezbytně souvislé pokrytí signálem
rádiové datové sítě podél celé trati. Datové komunikace je vyžadována v dopravnách.
Rovněž dostupnost hlasové komunikace podél celé trati není podmínkou provozu. Za
autenticitu dat ve smyslu ČSN EN 50159-2 (Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací
systémy a systémy zpracování dat – Část 2: Komunikace v otevřených přenosových
zabezpečovacích systémech) neodpovídají prostředky přenosové sítě, ale moduly
bezpečné komunikace u koncových účastnických zařízení.
4. Radiobloková centrála RBC
RBC plní úkoly související z řízením jízdy vlaků a zabezpečením jízdy. Vzhledem ke
svým funkcím bude zabezpečovací a řídící část radiobloku koncipována jako zařízení, které se
vztahuje k bezpečnosti ve smyslu ČSN EN 50 129.
Radiobloková centrála bude tvořena obslužným pracovištěm dispečera, bezpečným
jádrem RBC, datovým komunikačním rozhraním a objektovým kontrolérem nebo více
objektovými kontroléry. Radiobloková centrála bude propojena do systému grafickotechnologické nadstavby GTN, případně jiných řídících systémů.
Úkolem obslužného pracoviště je vytvoření rozhraní mezi dispečerem a systémem
radiobloku a svou architekturou a zobrazením bude odpovídat zásadám jednotného
obslužného pracoviště JOP. Ovládání RBC z pracoviště dispečera a indikace jednotlivých
stavů RBC na jeho pracovišti bude vycházet z požadavků na JOP a navíc je částečně doplní
pro potřeby radiobloku. Pokud je v oblasti RBC dopravna s elektromotorickými přestavníky,
elektromagnetickými zámky, pomocnými stavědly pro místní obsluhu výhybek
s elektromotorickými přestavníky nebo se v obvodu RBC nachází přejezdové zabezpečovací
zařízení, které má možnost dispečer obsluhovat, pak obsluha těchto prvků, obslužná menu a
zobrazení musí být shodná s JOP. Příklad zobrazení řízené oblasti na monitoru obslužného
pracoviště je na obr. č. 2. V místě obsluhy dispečera budou rovněž umístěna zařízení obsluhy
hlasové komunikace v řízené oblasti, včetně záznamového zařízení a systému GTN.

Obr. č. 2: Příklad zobrazení na monitoru obslužného pracoviště.
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Bezpečné jádro bude tvořeno dvojící technologických počítačů, které budou zajišťovat
funkce vlastního RBC. Jádro bude tvořeno SW modulem stavění cest a SW modulem
sledování vlaků. Modul stavění cest bude zajišťovat základní funkce stavědel, to je vyhrazení
a rušení cesty, vzájemné výluky, blokování venkovních prvku apod. Modul sledování vlaků
bude zajišťovat především bezpečné sledování čísla vlaku v systému uvolňování a obsazování
úseků.
Komunikační modul bude sestavovat aplikační zprávy pro vozidla a zprávy z vozidel bude
vyhodnocovat a předávat je k dalšímu zpracování.
Objektové kontroléry budou zajišťovat rozhraní mezi RBC a venkovními prvky
ovládanými z RBC nebo v RBC jen kontrolovanými (přejezdové zabezpečovací zařízení,
elektromotorické přestavníky, elektromagnetické zámky). Počet objektových kontrolérů a
jejich uspořádání, centralizované v místě RBC nebo decentralizované podél řízené oblasti,
bude závislý na konkrétním zadání při zpracování projektu.
Ve specifických případech (například, když vedlejší trať bude přilehlou tratí ke
koridorové), může RBC sdílet HW elektronického stavědla. Takové řešení bude výhodné
pokud se sídlo dispečera bude nacházet v dopravně již vybavené elektronickým stavědlem.
Jedná se o ekonomicky velmi výhodné řešení, protože budou využívány v maximální míře
HW komponenty jak pro stavědlo, tak pro RBC.

Obr. č. 3: Příklad možného uspořádání RBC a obslužného pracoviště dispečera.
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Schéma architektury radiobloku úrovně 0 +
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Jedno z možných uspořádání RBC, která nevyužívá sdíleného HW je na obrázku č. 3.
Výsledná architektura se může lišit na jednotlivých tratích podle počtu venkovních prvků a
jejich rozložení podél řízené oblasti, podle požadavků provozovatele na dostupnost zařízení
na příslušné trati (náhradní dvojice technologických počítačů) a benevolenci provozovatele
k povolení přístupu jednotlivých skupin údržby do společných uzavřených prostor (možnost
slučování jednotlivých počítačů do společných skříní apod.) Celkové schéma architektury
radiobloku úrovně RB 0+ je na obrázku č. 4.
5. Radioblokový terminál vozidla RBV
Funkcí této části, koncipované rovněž jako zařízení vztahující se k bezpečnosti, je
zabezpečení jízdy VDV v souladu s povoleními od RBC a aktuálními módy vozidla.
Radioblokový terminál vozidla RBV bude tvořen bezpečným jádrem a obslužným
rozhraním DMI - pracovištěm strojvedoucího, skládajícím se z displeje a numerické
klávesnice doplněné funkčními tlačítky. Příklad možného praktického provedení části DMI
radioblokového terminálu vozidla je na obrázku č. 5. Jednotka RBV se skládá z bezpečného
jádra zajišťující logické funkce. Bezpečné jádro tvoří dvoukanálový systém pracující
v systému 2 ze 2. Součást RBV tvoří rovněž rozhraní k dalším funkčním celkům vozidla, to je
k elektromagnetickému ventilu provozní brzdy a k prvkům zjišťování pohybu vozidla.
Rádiový modul zajišťuje datovou komunikaci.

Obr. č. 5: Příklad možného provedení DMI.
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Součástí výbavy vozidla je i dvojice radioblokových zámků kontrolovaných jádrem RBV.
Konstrukční provedení a umístění zámků může být různé pro různé řady vozidel. Každý
zámek bude sloužit ke kontrole přítomnosti výsledného klíče výhybek na jednom zhlaví všech
dopraven v řízené oblasti. Klíče od uzamykatelných výhybek v dopravnách mohou být
uzamčeny v elektromagnetických zámcích kontrolovaných v RBC nebo mohou být výsledné
klíče od uzamykaných výhybek kontrolovány (nikoliv zapevněny) v radioblokových zámcích
na vozidle dohledem RBV.
6. Přednosti radiobloku
Provoz na vedlejších tratí, zejména pak tratí provozovaných podle předpisu ČD-D3,
přináší následující tři základní nebezpečí, která mohou vést k vzájemnému střetnutí
kolejových vozidel:
• odjezd vlaku bez povolení
• nesprávně vydané povolení
• projetí cíle vydaného povolení
Zařízení radiobloku RB úrovně 0+ ( doplněné prvky satelitní navigace) dokáže eliminovat
riziko lidského činitele a technickými prostředky zajistí výrazné snížení rizika, tedy snížení
pravděpodobnosti vzniku výše uvedených nebezpečí popřípadě zmírnění následků škody.
Značná část odborníků uvádí, že funkce „Adresný a generální stop“ slouží ke zvýšení
bezpečnosti na železničních tratích. Chtěl bych v souvislosti s radioblokem upozornil na to, že
musíme rozlišovat dva pojmy a to „zvýšení bezpečnosti“ a „zmírnění následků“. Zatímco
první pojem předpokládá, že zařízení snižuje již samotné riziko vzniku nebezpečí, které může
vést k nehodě, pak v druhém případě za pomocí technických prostředků pouze zmírňuje
důsledky již vzniklého rizika, např. nouzovým zastavením vozidla (adresný stop), případně
více vozidel (generální stop) poté, co se některé z pohybujících se vozidel nachází v konfliktu
s cestou jiného vozidla. Proto musíme rozlišovat zařízení, která nám pouze zmírňují následky
vzniklého nebezpečí, i když i to je samozřejmě přínosem, ale závislým na lidském činiteli a
zařízení, která nám opravdu zvýší bezpečnost na železničních tratích. Radioblok je zařízení,
které umožní skutečné „zvýšení bezpečnosti“ a nejen „zmírnění následků“. Použití prvků
vedoucí ke zmírnění následků je v něm také zapracováno, ale pouze jako jedna doplňující
funkce závislá na lidském činiteli.
České dráhy, a. s. a SŽDC se shodují v názoru, že zabezpečení provozu na regionálních
tratích musí být zajištěno výhradně formou bezpečného přenosu a zpracování informací a
nikoli pouze formou informačního systému. Existence zařízení pracující s nezabezpečeným
přenosem informací vede obecně ke snížení pozornosti oproti původnímu systému
dispečerského řízení podle předpisu ČD-D3 a může vést v konečném důsledku k většímu
riziku než v případě použití pouze dispečerského řízení. Pokud by se prokázalo, že takto
nevhodně použité zařízení vedlo ke vzniku nebezpečí, budou důsledky nehody přisuzovány
provozovateli takového systému. Proto musíme zásadně odmítnout řešení založená pouze na
bázi informačního systému, protože bezpečnost provozu na železničních tratích musí být
hlavním kritériem při výběru zařízení pro řízení železničního provozu. Skutečnosti dokazují,
že zařízení musí pracovat na základě zabezpečovacích principů, i když se jedná o vedlejší
tratě s nižší hustotou provozu. Musí tedy pracovat s věrohodnými informacemi o poloze vlaku
a přenos datových informací musí splňovat požadavky pro zabezpečení datového přenosu
v otevřených systémech.
Radioblok znamená zásadní zvýšení bezpečnosti a míry kontroly lidského činitele, jak na
straně dispečera, tak na straně strojvedoucího. Tento stupeň zařízení svou činností (s
definovanou úrovní integrity bezpečnosti SIL) mnohem účinněji předchází vzniku hazardů a
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současně umožňuje řízení provozu v dané oblasti. Zařízení radiobloku umožní přenos
informací do nadřízených systémů řízení a vytváří tak účinný nástroj řízení s rozsáhlou
kontrolou práce lidí podílejících se na řídícím procesu. Disponuje funkcemi, vlastnostmi a
interfacem obsluhy, které umožní skutečné řízení dopravního procesu. Vzhledem k tomu, že
RBC může být v podstatě konstruována pouze jako SW modul již existujícího vybavení
elektronického stavědla v odbočné stanici na koridorové trati, lze očekávat, že v takovém
případě náklady na koncové zařízení u dispečera budou velmi nízké.
7. Budoucnost radiobloku
Jakou budoucnost má radioblok před sebou nám ukáže teprve ověření v praktickém
provozu a jeho ekonomická náročnost na realizaci a údržbu. Ale současná situace na
vedlejších tratích si jednoznačně vyžaduje zavedení řídícího systému, který by snížil provozní
náklady na řízení železniční dopravy a údržbu zařízení a přitom přinesl zvýšení bezpečnosti a
rychlosti na vedlejších tratích. Společným záměrem SŽDC, s. o. a Českých drah, a. s. ve
spolupráci s dodavatelskými firmami je vyvinout a ověřit takové zařízení s podmínkou, že
provoz na regionálních tratích bude zabezpečen výhradně formou zabezpečovacího systému.
V roce 2006 byla zpracována přípravná dokumentace na stavbu „Zvýšení bezpečnosti na
tratích D3 v traťovém úseku Číčenice – Volary“. Přípravná dokumentace splňuje uvedené
požadavky na radioblok úrovně 0+. Zahájení realizace pilotního projektu na trati Čičenice –
Volary je naplánována na závěr letošního roku a dokončení se předpokládá v roce 2008.

Obr. č. 6: Radioblok je perspektivní zařízení i pro nově dodávané motorové vozy řady 814.
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Jedním z nadnárodních projektů, který se problém tratí s nízkou hustotou provozu zabývá
je LOCOPROL (Low cost satellite based train location for low density railway lines). Projekt
se zaměřil na využití satelitní navigace, stávajícího zabezpečovacího zařízení na trati a
palubního zařízení na hnacím vozidle jako subsystému ERTMS/ETCS. Výsledky projektu
včetně předvedení vyvinutého zařízení na zkušební trati byly prezentovány před odbornou
veřejností ve Francii na regionální trati Chemins de Fer de Provence z Nice do Plan du Var,
kde vyvinuté zařízení bylo nasazeno a testováno.
8. Závěr
Radioblok úrovně 0+ lze doporučit jako vhodný řídící systém, který by snížil provozní
náklady na řízení železniční dopravy a údržbu zařízení a přitom přinesl výrazné zvýšení
bezpečnosti a rychlosti železniční dopravy na vedlejších tratích. Z dostupných informací se dá
předpokládat, že poměr mezi investičními a provozními náklady na straně jedné a
poskytovanými funkcemi a bezpečnostními aspekty na straně druhé, bude vyvážený a tedy
přijatelný pro provozovatele i dopravce. Radioblok má předpoklady, aby po ověření a
zapracování provozních poznatků získaných z pilotního projektu, byl rozšířen i na ostatní
vedlejší železniční tratě. Jeho zavedení by výrazně přispělo ke zvýšení bezpečnosti
železničního provozu a zlepšení konkurenceschopnosti železniční dopravy na vedlejších
tratích.
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