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Abstrakt 
 
Tato diplomová práce se zabývá návrhem řídicího systému pro inovační typ dopravy zvaný 

EKODO. Specifikuje základní chování systému, tedy cíle, které je nutné při jeho vývoji realizovat a také 
aspekty, na které je potřeba brát ohled. Jedná se o prvotní návrh, který poslouží jako základ pro další 
vývoj tohoto systému.   
 

Klí čová slova 
 
EKODO, PRT, SW řízení, kabinka, výhybka, radioblok, stanice, LabView, ČSN EN 50 128, 
zabezpečovací systém, GSM-R. 
 
 

Abstract 
 
This diploma thesis deals with a project of the operating system for an innovational type of the 

transportation called EKODO. It specifies the fundamentalsystem behavior, such as goals which are 
necessary to be implemented during its development, and aspects that need to be considered. It presents 
the first suggestion that will help with the further development of the system. 
 

Key words 
 
EKODO, PRT, SW control, cab, switch, radioblock, station, LabView, ČSN EN 50 128, security system, 
GSM-R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Seznam použitých symbolů a zkratek  

ATO – automatic train operation – automatické řízení vlaku 
ATP – automatic train protection – zabezpečovací systém 
AVV – automatické vedení vlaku – systém pro automatizaci řízení vlaků Českých drah 
CAN – datová sběrnice vyvinutá firmou Bosch původně pro automobilový průmysl, dnes hojně užívaná i 
v ostatních odvětvích 
EKODO – název dopravního systému, jedná se o zkratku slov „ekologická doprava“ 
GPRS – mobilní datová služba přístupná uživatelům GSM 
GSM – komunikační standard pro mobilní telefony 
GSM – R – modifikovaná verze GSM upravená pro provoz na železnici  
LON – Local operating network – průmyslová komunikační sběrnice 
OJV – optimalizátor jízdy vlaku - jeden z podsystémů AVV 
PLC – programovatelný logický automat 
PRT – personal rapid transit – typ dopravního systému  
RCB – regulátor cílového brzdění – jeden z podsystémů AVV 
RR – regulátor rychlosti - jeden z podsystémů AVV 
WLAN – bezdrátová místní síť pro propojování různých zařízení 
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1. Úvod 
 

Doprava je produktem a životní potřebou civilizace, který přírodu zatěžuje snad nejvíce. Má 
největší energetickou náročnost, je největším znečišťovatelem ovzduší, zabírá v přírodě nejvíce místa, 
přímo do ní zasahuje a poškozuje ji. Havárie mají na svědomí každý rok desetitisíce lidských životů, 
statisíce zdravotních postižení, nepočítaných životů divoké zvěře a obrovské materiální škody. Přesto je 
pro chod civilizace a tvorbu hodnot nepostradatelná, takže z tohoto pohledu pozitiva stále převažují nad 
uvedenými negacemi.  
 

Hromadná doprava je nezajímavá pro svou pomalost, nekulturnost a neoperativnost. Stále užívá 
snad 150 let starého principu:  obrovské hmoty souprav se stále rozjíždějí a opět zastavují a to i v tom 
případě, že nikdo nevystupuje ani nenastupuje, což ostatní pasažéry zdržuje. Protože musí dodržovat 
jízdní řád, musí souprava jet, i když je úplně prázdná. Ani moderní rychlodráhy tuto problematiku neřeší, 
ba navíc, vzhledem k vysokým rychlostem jsou zastávky dále od sebe (cca 70 km), takže k zastávce 
rychlodráhy a potom k cílovému místu musí opět dojet klasickým pomalým způsobem. Tím je průměrná 
rychlost z výchozího do cílového místa pro pasažéra opět celkově nízká  (cca 20 – 50 km/hod  ). 
 

Svěřujeme své životy a zdraví řidiči, o kterém nevíme, jestli je odpočatý nebo střízlivý a je-li 
vůbec profesionál. To, že řidič a člověk jsou nejrizikovějšími faktory jako účastníci silniční dopravy, je 
známo  ze statistických údajů.  Současné dopravní systémy si jsou navzájem nebezpečné hlavně proto, že 
všechny probíhají ve stejné rovině, včetně účasti chodců a zvěře. Stavět silnice a železniční tratě 
nadúrovňové (liniové mosty), aby se vzájemně nestýkaly, je pro jejich nutnou mohutnost a tím i vysoké 
stavební náklady neproveditelné.  
 

Současné dopravní systémy se vyvinuly z dopravních způsobů minulých. Koně a drožku nahradil 
osobní automobil, dostavník nahradil autobus a vlak. Ve své době to byl technický pokrok, zvýšila se 
rychlost dopravy a její objem. Bez tohoto navýšení by následný ekonomický vzestup nebyl možný. 
K řešení těchto problémů je potřeba nalezení nového dopravního systému, který by nebyl pouze 
vylepšením těch stávajících. Jednou z možností by mohla být realizace dopravy EKODO. Náplní této 
práce je popis systému EKODO, jeho funkčnosti a  navržení konceptu automatického řízení pro tento 
projekt.  
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2. Historie 
 

Historie systémů založených na počítačích sahá u železničních vozidel do začátku 80-tých let 
minulého století. Nejprve byly tyto systémy používány pro dozor při havarijních situacích  - "černá 
skříňka". V dnešní době se již používají pro řízení vlaku, monitorování, diagnostiku, řízení provozu a 
poskytování informací cestujícím. Hlavní funkce řídicích a diagnostických systémů v elektrické kolejové 
dopravě jsou:  
 

1) technický dozor a diagnostika vozidla (zahrnující archivaci a poskytování zpráv) 
2) datová komunikace s dopravními řídicími centry, databázemi a porovnávání s referenčními daty 
3) informace cestujícím jako jsou reklama, informace o zastávkách a další funkce zvyšující cestovní 

komfort 
 

Dnešní dopravní systémy jsou založeny na komunikaci. Tradiční rádiové spojení (hlasová 
komunikace) však již neuspokojuje všechny požadavky. Počet sledovaných zařízení a dopravní zatížení 
vzrostlo mnohonásobně. Využití datových komunikačních sítí ve vozidle poskytuje více flexibility a 
modularity, včetně snadnější údržby a vyšší spolehlivosti. Navíc redukuje množství drátů a kabelů. 
Palubní řídicí systémy, akční členy a senzory jsou již tradičně distribuovány a propojeny přes různé 
datové komunikační sítě, které jsou schopny přenášet velké množství dat. Datové komunikační systémy 
poskytují flexibilní, levnou a snadnější rozšiřitelnost řídicích systémů.   
 

Hlavní problém komunikačních systémů je velký počet rozdílných komunikačních protokolů, 
rozhraní a standardů. Řešení tohoto problému někdy vyžaduje velké investice v oblasti software, 
hardware, výcviku pracovníků atd. Z toho samého důvodu se rekonfigurace systému, jeho 
přeprogramování či rekonstrukce stávají zdlouhavými. 
 

Rychlý pokrok v elektronickém průmyslu (mikroelektronika a výkonová elektronika) v druhé 
polovině 20-tého století se zapříčinil o vývoj inteligentních řídicích a diagnostických systémů. Použití 
inteligentních systémů poskytuje vyšší komfort, bezpečnost a zvyšování spolehlivosti. Historicky se u 
kolejových vozidel rozeznávají tři generace řídicích systémů.  
 
1. generace – elektromechanické – stykače, relé, signalizační zařízení a indikace, motory, topidla, 
osvětlení atd. 
2. generace – elektronické, analogová komunikace – bezkontaktní senzory, spínací zařízení založené na 
polovodičích, polovodičové řídicí zařízení, hlasová a rádiová komunikace, vytápění, větrání, osvětlení atd. 
3. generace – mikroprocesory, digitální komunikace, počítače, IT – PLC, měniče, palubní komunikační 
sítě (CAN, LON), informační displeje, kamery, zařízení pro jízdenky, širokopásmové komunikační sítě 
(Ethernet, WLAN), komunikace přes rozsáhlé oblasti (GSM,GPRS), databáze, hospodaření s energií atd. 
 
Při zpracování kapitoly 2 bylo čerpáno převážně z publikace [1]. 
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3. Seznámení se systémem EKODO 

3.1 Funkce 
 

Novost řešení a reálnost myšlenky spočívá v tom, že pohodlné kabiny – lze uvažovat o dvou až 
čtyřmístných, jedou po průběžné kolejnici. Na ní však nezastavují. Pomocí jednoduché patentované 
výhybky tuto průběžnou kolejnici v plné rychlosti opouštějí, najedou na vedlejší kolej a teprve na ní brzdí. 
Zastaví na stanici, pasažéři vystoupí a nastoupí, kabiny se rozjedou a opět se výhybkou v plné rychlosti 
zařadí na průběžnou kolej mezi ostatní kabiny jedoucí stále plnou rychlostí, aniž by se vzájemně 
zdržovaly.  
 

Výhybka průběžnou kolej nepřerušuje a je konstruovaná tak, že i když jedou kabinky těsně za 
sebou (z aerodynamických důvodů) – ale nejsou  spojené, může kabinka jedoucí uprostřed nich průběžnou 
kolej opustit, aniž by musely kabinky za ní nebo před ní brzdit  nebo zrychlovat. Tímto je vyřešeno 
vzájemné zdržování se a pasažéři jedou z výchozí do cílové stanice maximální rychlostí bez jediného 
zastavení.  
 

Výhybky mohou být od sebe vzdálené i 500 m. Z těchto důvodů lze  projekt EKODO  použít pro 
městskou dopravu a vzhledem k možné vysoké rychlosti kabin a láci dráhy i jako dálkovou meziměstskou 
dopravu. Tím se vlastně propojí dvě města a současně využijí dvě městské dopravy, aniž by musel pasažér 
přestupovat. 
 

3.2 Popis komponent 

3.2.1 Kabina 
 

Vnitřní prostor kabiny je vybaven pohodlnými křesly pro přepravu cestujících nebo je volný pro 
přepravu zboží (do velikosti prostoru nebo zatížení kabiny). V podvozkovém rámu jsou uloženy dva páry 
pojezdových kol, která pojíždějí po bočních stranách lichoběžníkového průřezu průběžné kolejnice a dva 
páry kol nesených v prostoru nad  výhybkovou kolejnicí. Odbočení proběhne tím způsobem, že jakmile 
kabina najede nad výhybku, na které chce odbočit, vysune se odbočovací podvozek a dosedne na 
odbočovací kolejnici. Následně se vyzvedne podvozek z průběžné kolejnice. Kabina dojede do stanice na 
odbočovací kolejnici. Obdobným způsobem se na průběžnou kolej zase vrátí. Kabina je dvou až 
čtyřsedadlová s křesly řazenými za sebou z důvodů co nejmenší šířky, ale zajišťující pohodlí (dle 
ergonometrických požadavků a zkušeností s vybavením v osobních automobilech). Sedačky jsou 
nastavitelné dle potřeb, nároků a pohodlí pasažérů. Neuvažuje se o stojících pasažérech jak je tomu v 
současné hromadné dopravě. Kabiny jsou plně klimatizované - okna nelze z bezpečnostních důvodů 
otevírat. Dveře jsou za jízdy zajištěné proti otevření. Pro přepravu zboží by se užívaly kabiny bez sedaček 
s užitečnou hmotností do 500 kg (cca, ukáže praxe). 
 

Podvozek sestává ze dvou párů kol posazených na boční plochy lichoběžníkového průřezu 
kolejnice. Toto prizmatické uložení je nutné z důvodu přesného vedení kabiny na výhybky. Další funkcí je 
možnost vtlačení kolejnice mezi kola pomocí kladek a tím zvýšit adhezi ocelových kol na ocelové 
kolejnici při rozjíždění,  „rekuperačním“  brždění a jízdě do svahu. Pokud nevzejde nutnost pogumovat 
nákolky z důvodů hlučnosti.  Potom by pravděpodobně nebylo vtlačování nutné. I toto ukáže až vývoj. 

 
Pohon kabiny je zajištěn až čtyřmi elektromotory po 10 kW a 6 000 ot., které pohánějí čtyři kola 

klínovými řemeny se stálým převodovým poměrem  1 :  4  (případně s motory přímo v kolech). Tím se 
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vyhneme převodovkám s olejovými náplněmi a jejich možným únikům a zanášení do přírody. Potřebný 
hnací výkon rozložený na čtyři kola v podstatě nahrazuje převodovku. Při potřebě vyššího výkonu, např. při 
rozjezdu, jízdě do kopce, dojíždění skupiny kabin, jsou zapnuty čtyři motory. Při jízdě po rovině či mírném 
stoupání jeden nebo dva. Téhož efektu lze použít i při brždění a rekuperaci elektrické energie. Energie je 
z trakčního vedení přiváděna k elektromotorům přes měniče. Zde je možné využít zkušeností z obdobných 
řešení jiných el. dopravních systémů (tramvaje, trolejbusy).Trolejové vedení je natažené pod kolejnicí. 
Sběrače se odpojují zároveň s výhybkovým podvozkem. Kladky  jsou nesené těsně pod spodní hranou 
kolejnice. Kromě výše popsaného účelu pro navyšování adheze kol a funkci výhybky, slouží jako pojistka 
proti nadnesení při poryvech větru. 
 

3.2.2 Výhybka 
 

Novost řešení, jak už bylo uvedeno výše, spočívá v použití patentově chráněné výhybky. Tato 
umožňuje kabině opustit průběžnou dráhu a na vedlejší koleji brzdit, zastavit na stanici a opět, po výměně 
pasažérů se na průběžnou kolejnici v plné rychlosti zařadit. Tímto způsobem je zabezpečena jízda 
z výchozí do cílové stanice bez zastavování a vzájemného zdržování se, jak se děje v současné hromadné 
dopravě v každé  stanici. Výhybka je použita i při křížení dráhových linií. 

Na betonovém sloupu je položen nosník a na něm jsou přes vymezovací členy upevněny kolejnice 
lichoběžníkového průřezu (viz příloha č.1). Odbočovací kolejnice je svedena na stanici nebo nad druhou, 
kříženou dráhovou linii a v uzavřené smyčce se k průběžné kolejnici vrací. Kabina opustí průběžnou 
dráhu a ostatní účastníci dopravy nerušeně a bez omezení pokračují v plné jízdě a mezeru po odbočující  
kabině dojedou. Tím se vytvářejí ucelené skupiny kabin (na dotyk, ale nespojených), jak  z důvodů 
aerodynamických, tak i proto, aby vznikaly větší mezery mezi skupinami pro bezpečné najetí 
přijíždějících kabin. Po posazení na průběžnou kolejnici dojede kabina zvýšenou rychlostí skupinu před 
sebou. Celkově je výhybka konstrukčně řešena takovým způsobem, že ji lze nainstalovat i dodatečně na 
již postavenou a provozovanou dráhu. Tím je umožněno zvyšovat členitost dopravy a rozšiřovat ji i do 
míst o jejíchž připojení se při výstavbě páteřní linie neuvažovalo nebo nebylo v tu dobu  nutné. 

 

3.2.3 Dráha 
 

Z důvodů bezpečnosti, nekřížením se s dalšími dopravami, přímého nezasahování do přírody 
apod., je nadúrovňové provedení optimálním řešením. Pokud bychom chtěli tento požadavek splnit u 
stávajících dopravních systémů, bylo by to z ekonomických důvodů neuskutečnitelné. U dopravy EKODO 
je však toto provedení reálné právě proto, že nepřevážíme obrovské mrtvé hmoty, nýbrž co nejlehčí 
kabiny. 
 

Nosník je uložen na sloupech. Kolejnice dutého lichoběžníkového průřezu jsou na nosník 
upevněny přes vymezovací podpěry. Tyto plynule vymezují terénní zlomy a oblouky zatáček oproti 
lomení nosníků. Taktéž vytvářejí potřebný prostor pro manipulaci s kladkami. Pochůzná lávka slouží pro 
vizuální kontrolu stavu dráhy i pro pasažéry v případě havarijní nutnosti k opuštění kabin a dráhy. V 
těchto případech by pasažér sestoupil na lávku pomocí schůdků, kterými jsou kabiny pro takovýto případ 
vybaveny. Z lávky na zem sestoupí po žebřících upevněných na příhodných sloupech.  Spoje kolejnic jsou 
z důvodu dilatace provedeny suvně s vnitřním hrdlovým spojením s podélným a příčně šikmým řezem tak, 
aby přejezd spojů byl plynulý, bez rázů. Upevnění na sloupu je pevné na počátku nosníku ve směru jízdy.  
Na konci na dalším sloupu je umožněn dilatační posun. 
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3.2.4 Stanice 
 

Jedná se o patrovou budovu. Patro slouží jako nástupiště s kompletním kulturním a sociálním 
vybavením. Podlaha patra je ve výšce dráhy, aby nebylo nutné do stanice vyjíždět nebo sjíždět. Celý 
prostor budovy pod nástupištěm (případně i nad ním) slouží jako zásobníky, kde jsou po způsobu kazet 
ukládány volné kabiny. Porovnáme-li zásobník s patrovými garážemi, je zřejmé, že prostor budovy je 
několikanásobně lépe využitý. Nejsou potřebné prostory pro komunikace, příjezdové ani obslužné.  
 

V prostoru budovy je servisní a kontrolní dílna, kde obsluha kontroluje technický stav 
zakládaných kabin, aby se předcházelo zbytečným poruchám na trati. Napomáhá počítačem registrovaný 
technický stav zaznamenaný i během jízdy (teploty ložisek, lokalizace vibrací apod.). 
 

3.3 Otázka technické rychlosti 
 

Bezpečná rychlost kabin bude výsledkem vývoje dopravního systému a technické úrovně kabin, 
dráhy a vyhybek už na dílenském polygonu. Bude snahou, aby bylo dosaženo rychlosti co nejvyšší, 
protože rychlost zabezpečuje kapacitu přepravy. Samozřejmě při zajištění nízké hlučnosti, bezpečnosti a 
s ohledem na psychiku pasažérů. 
 

Lze předpokládat, že se bude rychlost během vývoje na polygonu a dalším vývojem postupně 
zvyšovat. A to od pomalé jízdy až po rychlost cca 100 km/hod u které se uvažuje, že by byla používaná 
v městské dopravě. Po jejím bezpečném zvládnutí by se vyvíjely podmínky i pro vyšší rychlosti 
uvažované pro meziměstskou dopravu 
 

3.4 Kapacitní možnosti 
 

Obrovská kapacita dopravy EKODO je daná jeho řídícím systémem a konstrukčním řešením které 
garantují bezpečnost. Můžeme porovnat: Pro bezpečnou jízdu na dálnici jsou při sto kilometrové rychlosti 
nutné vzdálenosti mezi vozidly minimálně sto metrů (jinak hrozí hromadné řetězové srážky). U dopravy 
EKODO, vzhledem ke konstrukčnímu řešení dráhy a výhybky, můžeme do této mezery „naskládat“ 
dvacet pětimetrových kabin (dvacet pět čtyřmetrových). Počítač je schopný tento provoz bezpečně 
zvládnout, z čehož vyplývá, že jedna kolej má přepravní kapacitu minimálně dvacetiproudé dálnice 
v jednom směru. Toto je názorný příklad kapacitních možností navrhované dopravy, její praktická 
„nezahltitelnost“ a tím její zřejmá dlouhodobá perspektiva. Zajistit stejnou kapacitu klasickou dálnicí 
(čtyřiceti proudovou) je nemyslitelné jak z finančních důvodů tak z hlediska záboru půdy.  
 
Při zpracování kapitoly 3 bylo čerpáno převážně z publikace [2]. 
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4. Norma ČSN EN 50128 
 

Aby bylo možné daný systém v budoucnu používat, musí některé jeho prvky splňovat určité 
normy dané legislativou ČR. Zabezpečovacího softwaru se týká přímo norma ČSN EN 50128 Drážní 
zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a 
ochranné systémy. Tato norma stanovuje postupy a technické požadavky pro vývoj programovatelných 
elektronických systémů použitých pro řízení a ochranu drážních zařízení. Je zaměřena na použití v 
kterékoliv oblasti, kde jde o bezpečnost. Tato norma platí výhradně pro software a vzájemné působení 
mezi softwarem a systémem, jehož je software součástí. Tato norma platí pro veškerý software používaný 
při vývoji a zavádění drážních řídicích a ochranných systémů zahrnujících: aplikační programování, 
operační systémy, podpůrné nástroje, mikroprogramové vybavení. 
 

Vývoj budoucího SW bude tedy nejvíce ovlivněn normou ČSN 50128 Drážní zařízení – Sdělovací 
a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – SW pro drážní řídicí a ochranné systémy. Stejně jako 
při návrhu HW je nutné i při návrhu SW dodržovat požadavky na bezpečnost SW během celého životního 
cyklu SW. Ten je uveden na následujícím obrázku. 
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Obr. 1: Životní cyklus návrhu software 
 

Bez dalších opatření musí být úroveň integrity bezpečnosti softwaru minimálně identická s úrovní 
integrity bezpečnosti systému. Existují-li však mechanismy zabraňující, aby porucha softwarového 
modulu způsobila, že systém přejde do nebezpečného stavu, může být úroveň integrity bezpečnosti 
softwarového modulu snížena. Rizika, která musí být vzata v úvahu, jsou spojená s následujícími důsledky 
nebezpečí:  

• ztráta lidského života nebo lidských životů 
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• zranění nebo onemocnění osob 
• znečištění životního prostředí 
• ztráta nebo poškození majetku 

 
Riziko může být kvantifikováno, stejným způsobem však není možné specifikovat integritu 

bezpečnosti softwaru. Pro normu ČSN EN 50128 musí být tedy integrita bezpečnosti softwaru 
specifikována jako jedna z následujících pěti úrovní: 
 
 Úroveň integrity bezpečnosti softwaru  Popis úrovně integrity bezpečnosti softwaru 

4       Velmi vysoká 
 3                Vysoká 
 2                Střední 
 1                  Nízká 
 0              Nevztahující se k bezpečnosti 

 
Úroveň integrity bezpečnosti softwaru musí být specifikována ve specifikaci požadavků na 

software. Mají-li různé komponenty softwaru různé úrovně integrity bezpečnosti softwaru, musí být 
specifikovány ve specifikaci architektury softwaru.   
 

Principy použité při vyvíjení softwaru s vysokou integritou zahrnují níže uvedené položky s tím, 
že nejsou omezeny jen na ně: 

 
• metody návrhu shora dolů 
• modularitu 
• ověřování každé etapy životního cyklu vývoje 
• ověřené moduly a knihovny modulů 
• jasnou dokumentaci 
• prověřitelné dokumenty 
• validační testování 

 
Tyto principy a principy s nimi související musí být správně používány. Norma CŠN EN 50128 

stanovuje úroveň jejich zajištění požadovanou pro prokázání této úrovně na každé úrovni integrity 
bezpečnosti softwaru.  
 
Do míry vyžadované úrovní integrity bezpečnosti softwaru musí mít zvolený programovací jazyk 
překladač/kompilátor, který má jednu z následujících položek: 
 

• „certifikát validace“ podle uznávané národní/mezinárodní normy 
• hodnotící zprávu, která podrobně uvádí jeho vhodnost pro daný účel 
• proces založený na řízení nadbytečného podpisu, který zajišťuje detekci chyb překladu 
 

a zvolený jazyk musí splňovat následující požadavky: 
 

• poskytovat možnosti, které usnadňují identifikaci chyb v programu 
• podporovat možnosti, které se hodí k metodě návrhu 

 
Při zpracování kapitoly 4 bylo čerpáno převážně z publikace [3]. 
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5. Teorie zabezpečovacích systémů 

5.1 Dělení zabezpečovacích systémů 
 
a) systémy s vnitřní bezpečností  
 

V prvním případě, kdy stavební prvky mají využitelné, poruchami nedotčené vlastnosti, lze 
zařízení řešit obvody s vnitřní bezpečností (inherent fail-safety – systémy s inherentní bezpečností). Tento 
přístup znamená, že žádná z uvažovaných poruch nevyvolá hazardní stav systému a systém může být 
realizován jediným zařízením (hardware i software). Tento přístup je použitelný také pro realizaci 
zabezpečovacích systémů s elektronickými prvky, ale elektronických součástek s vlastnostmi vhodnými 
pro konstrukci obvodů s vnitřní bezpečností není mezi běžně průmyslově vyráběnými součástkami příliš 
mnoho. 
 
b) redundantní systémy  
 

V případě, že rozhodující stavební prvky nemají využitelné, poruchami nedotčené vlastnosti, 
spočívá jedno z možných řešení ve využití některé z mnoha forem redundance, doprovázené následnou 
komparací (composite fail-safety – systémy se složenou bezpečností). Informace a zabezpečení před 
poruchami jsou v tomto případě dvě zjevně oddělené funkce. Zpracování informace se uskutečňuje 
vícenásobně, obvykle obvody nesplňujícími požadavky na bezpečnou konstrukci, ale vzájemně nezávisle. 
Zabezpečení před poruchami pak zajišťuje nezávislost vícenásobného zpracování spolu s komparací, 
porovnávající výsledek (popřípadě i průběh) vícenásobného zpracování informací (odtud někdy používané 
nepřesné označování jako vícekanálový princip). Tento princip je založen na předpokladech, že jakákoliv 
porucha při jednom zpracování informace způsobí odlišný výsledek (případně mezivýsledek) od druhého 
(případně dalšího) zpracování informace a že komparace chybu neprodleně odhalí a vyvodí patřičné 
důsledky. Při dvojnásobném zpracování informace půjde o přestavení výstupů systému do stavu, který 
neohrožuje bezpečnost dopravy a izolování (znemožnění další činnosti) celého systému až do opravy, 
respektive bezpečného zjištění, že systém je bezchybný. Při více než dvojnásobném zpracování informace 
je možné na základě majority rozhodnout o tom, která část je vadná  a vyřadit z činnosti pouze ji. I v 
tomto případě je nutná izolace vadné části až do opravy. 
 
c) reakční systémy  
 

Jako třetí princip je možné uvést přístup, který umožňuje, aby bezpečnostně relevantní funkce 
byly prováděny pouze jedním zařízením a bezpečnost konstrukce se zajišťuje rychlou detekcí hazardního 
stavu a následným převedení výstupů do bezpečného stavu (reactive fail-safety). Prostředkem pro detekci 
hazardního stavu mohou být různé způsoby kódování nebo kontinuální testování zařízení. Funkce je opět 
zpracována zařízením, které samo o sobě neplní požadavky na bezpečnou konstrukci, tzn. že v něm 
mohou vlivem poruch vzniknout hazardní stavy, ale ty budou odhaleny detekčním zařízením jiným 
způsobem než komparací vícenásobného paralelního zpracování funkce (např. kódováním, opakovaným 
výpočtem a komparací, spojitým testováním). Využití tohoto principu v širším měřítku při konstrukci 
zařízení je možné až díky vysoce výkonným mikroprocesorům. 

5.2 Redundance 
 

Přechod k programovatelným systémům s vysokou hustotou integrace byl v zabezpečovací 
technice vyvolán stejnými důvody jako v jiných odvětvích – snahou využít vynikajících vlastností těchto 
systémů, tj. především extrémní flexibilitu, umožňující relativně levně konstruovat systémy s 
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nesrovnatelně lepšími funkčními vlastnostmi, než které bylo možné požadovat od klasických systémů. 
Redundance je zde pak obvyklým nástrojem, umožňujícím i v těchto systémech splnit bezpečnostní 
požadavky, které musí v těchto systémech zůstat absolutní prioritou. 
 
Existuje řada způsobů a forem, kterými lze redundanci zavést; pět následujících způsobů není 
vyčerpávajícím výčtem, ale pouze ilustrací : 
 
a) totožný program na nejméně dvou procesorech s bezpečnou komparací - redundantní hardware, což lze 
v praxi realizovat rozdílnými způsoby, např. jako: 
● vícenásobné procesory v těsném sdružení. Takové systémy obvykle vedou k použití identických 
procesorů se synchronizovanými hodinami, zpracovávající identický software s porovnáním na úrovni 
sběrnice 
● vícenásobné procesory v méně těsném sdružení. Tato technika obvykle vede k použití identických 
podsystémů, s porovnáním stavů na úrovni paměti a výstupu, a k synchronizaci pomocí příznaků, 
vyměňovaných mezi redundantními kanály 
 
b) dva rozdílné programy na jednom procesoru s bezpečnou komparací - dva nezávislé logické kanály na 
jednom HW 
 
c) rozdílné programy na nejméně dvou procesorech s bezpečnou komparací - diverzifikovaný software na 
redundantním HW 
 
d) jediný program, vykonávající bezpečnostně relevantní funkce, doplněný nezávislou kontrolou za 
účelem detekce jakékoliv nebezpečné poruchy, 
 
e)  datová a/nebo informační redundance 
 

5.2.1 Víceprocesorové systémy 
 

Jak již bylo uvedeno, tyto systémy využívají HW redundance, tzn. pokud v důsledku HW poruchy 
dojde k chybnému vykonávání programu v jednom kanále, předpokládá se, že druhý kanál neudělá stejnou 
chybu. Nepředpokládá se tedy vznik stejné poruchy ve stejném okamžiku i v druhém kanále. Tento 
předpoklad může být ale narušen chybami, které se vyskytují systematicky v obou kanálech. Tím je 
narušena jejich nezávislost, jedna ze základních podmínek. Takové chyby mohou být snadno do systému 
zavlečeny právě softwarem. Úroveň, na které dochází k narušení nezávislosti, může být přitom různá. 
Příčinou zavlečení systematických chyb mohou být: 

 
● stejné programy 
● stejné podprogramy, moduly, knihovny 
● stejné překladače, linkery (od stejné firmy) 
● stejný operační systém 
● stejný BIOS, firmware atp. 
● stejní autoři programů 
 

Možnou ochranou proti takovým chybám je diversifikace software. Při tvorbě diverzitních 
programů je však třeba zachovávat jistá pravidla, která co nejlépe zajistí nezávislost programů. Absolutní 
nezávislost je ovšem mýtus. Více či méně ji vylučují problémy uvedené v předchozím odstavci, tj. nutnost 
koordinovat činnost obou programů a skutečnost, že konkrétní činnost jednotlivých programátorů do jisté 
míry ovlivňují stejné základy, získané např. už ve škole atd. 
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Kromě obecných zásad inteligentního, ukázněného strukturovaného programování je při tvorbě 
diverzitních programů třeba dbát na následující : 
● diverzitní programy tvoří dva rozdílné týmy programátorů, jejichž spolupráce při tvorbě (ale i 
odlaďování a opravování) programů je striktně omezena pouze na nezbytnou míru, aby se snížila 
pravděpodobnost stejného přístupu k řešení problému 
● oba týmy samostatně převádějí volnou řečí vyjádřené funkční (popř. speciální bezpečnostní) požadavky 
do rovnic, algoritmů atp., aby se omezilo nebezpečí stejně špatně pochopených specifikací  
● oba týmy užívají pokud možno rozdílné programovací jazyky, případně rozdílný soubor instrukcí 
● oba týmy užívají rozdílné soubory vstupních dat (např. invertované, zrcadlově řazené) 
● při práci je striktně zakázáno používání knihoven programů jiných, než vytvořených při práci týmu, aby 
se snížilo nebezpečí, že oba týmy budou vycházet ze stejných řešení 
● oba týmy užívají rozdílnou posloupnost ukládání souborů dat (zdola nahoru, shora dolu) 
● programy jsou překládány rozdílnými, ale vždy speciálně ověřenými kompilátory 
 

Určitý problém představují právě specifikace – budou-li totiž příliš podrobné, povedou na velmi 
blízká nebo totožná řešení; budou-li příliš nekonkrétní, povedou na tak odlišná řešení, že bude obtížné 
hledat styčné body pro komparace mezivýsledků. Dále, v některých případech, kdy problém má evidentně 
více rozdílných nezávislých řešení, není vhodné spoléhat na nahodilý výběr rozdílných řešení oběma 
týmy, ale může být lepší záměrné vynucení rozdílných řešení. U diversifikace software lze jít do různé 
hloubky. Míra diversifikace by měla být taková, aby porucha vedla na možná chybné, ale odlišné 
výsledky. Tato situace musí být dále detekována a bezpečně zvládnuta. Stejně jako v ostatních fázích 
vývoje, i v těchto případech lze diversitu doplnit či částečně nahradit zpětnou kontrolou, verifikací. 
Dekompilací výsledného strojového kódu a porovnáním s původním zadáním lze např. ověřit korektnost 
překladu. 
 

5.2.2 Jednoprocesorové systémy 
 

Logické programové kanály v jednoprocesorovém systému musí být silně diversifikované. Nelze 
nahradit diversifikaci verifikací kódu, protože ta neposkytuje ochranu před chybným prováděním 
programu při HW poruše procesoru. Hlavním problémem je dostatečná hloubka diversity a zajištění 
bezpečné komparace a detekce nesouladu. Kromě redundance a diversity je důležitým prvkem cyklické 
vnitřní testování. I při úspěšném návrhu může být obtížné bezpečnost prokázat. Jednoprocesorová 
koncepce je proto vhodná spíše pro jednodušší systémy. To je dáno také tím, že při použití výkonnějšího a 
složitějšího procesoru se množina uvažovaných poruch procesoru začne rozrůstat o problémy, které již 
není reálné popsaným způsobem řešit (vyrovnávací paměti, pipe-lining, ...). 
 
Při zpracování kapitoly 5 bylo čerpáno převážně z publikace [4]. 
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6. Analogické řešení automatického řízení vozidla - AVV 
(automatické vedení vlaku) 
 

6.1 Popis 
 

Systém AVV ČD je určen pro automatizaci řízení kolejových vozidel na tratích Českých drah. 
Soubor zařízení se skládá z funkční, traťové a datové části. Mobilní část tvoří řídicí počítač, snímače 
traťových informačních bodů, zadávací klávesnice a displej na stanovišti strojvedoucího. Jádrem řídicího 
počítače jsou výkonné mikroprocesory. Traťovou část tvoří systém adresných traťových informačních 
bodů. Adresná informace je kódována v zabezpečeném kódu a je přenášena na vozidlo pomocí 
stejnosměrného magnetického pole. Datová část, tzv. Route Map, obsahuje popisy tratí a data z jízdních 
řádů vlaků a je uložena v mobilní části zařízení (v paměťovém poli řídicího počítače).  
 

AVV poskytuje mimo funkce ručního řízení vozidel ještě funkci řízení vozidla s automatickou 
regulací rychlosti jízdy (základní režim řízení vozidla) a funkci automatického cílového brzdění a vedení 
vlaku.  

 

 
Obr.2: Blokové schéma systému AVV 



 - 13 -   

6.2 Funkční část 

6.2.1 Centrální regulátor vozidla 
 

Základní funkční částí systému je centrální regulátor vozidla (dále CRV), jehož úkolem je zajistit 
řízení vozidla v režimu "Automatická regulace rychlosti", kdy je vozidlo řízeno tak, aby dodržovalo (v 
režimu Jízda) resp. pouze nepřekračovalo (v režimu Výběh) nastavenou požadovanou rychlost. CRV je 
vnitřně členěn na centrální řídicí člen (CŘČ) a regulátor rychlosti (RR). Požadovaná rychlost může být 
zadávána buď přímo strojvedoucím nebo zařízením pro automatické cílové brzdění.  
 

6.2.2 Regulátor rychlosti 

 

Regulátor rychlosti je charakterizován následujícími rysy:  

• navádění na požadovanou rychlost je aperiodické 

• navádění a udržování rychlosti se děje regulací výkonu (je-li požadovaná rychlost větší než 
rychlost skutečná) nebo regulací brzdy (je-li požadovaná rychlost menší než rychlost skutečná) 

• udržování rychlosti s vysokou přesností (+/- 1km/hod) podle sklonu tratě buď regulací výkonu, 
nebo regulací brzdy 

 

6.2.3 Regulátor cílového brzdění (RCB), optimalizátor jízdy vlaku (OJV) 
 

Regulátor cílového brzdění (dále RCB) a optimalizátor jízdy vlaku (dále OJV) jsou vrcholovými 
částmi systému. Takto úplný systém je schopen zajistit automatické řízení vlaku (ATO - automatic train 
operation) tak, že zajišťuje:  

 
• respektování traťové rychlosti a dále samočinné cílové brzdění před místem, kde je snížena 
• respektování návěstních znaků návěstidel a samočinné cílové brzdění k hlavním návěstidlům 

zakazujícím jízdu nebo povolujícím jízdu sníženou rychlostí 
• samočinné cílové brzdění k nástupištím těch stanic a zastávek, ve kterých má vlak zastavit 
• strojvedoucím spouštěné cílové brzdění k začátkům přechodných pomalých jízd (pomalé jízdy 

trvalejšího charakteru se mohou zanést do popisu tratě) 
 

Výše uvedené stručné body v sobě skrývají další schopnosti systému AVV: systém např. nedovolí 
překročení traťové, stanovené či návěštěné rychlosti ani při většině chybných manipulací strojvedoucího 
(např. omylem navolená větší rychlost, předčasná volba vyšší rychlosti apod.), zabrání nechtěnému projetí 
zastávky, omezuje možnost předčasného odjezdu, omezuje riziko "zapomenutí" návěstního znaku, 
přispívá ke snížení spotřeby energie (změřené úspory činily u osobního vlaku cca 30 %, v některých 
mezistaničních úsecích však až 80 % energie proti běžnému strojvedoucímu).  
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6.3 Traťová část 
 

Traťová část systému AVV je tvořena traťovými informačními body typu MIB 6, rozmístěnými v 
kolejišti podle určitých zásad. Informační bod sestává ze dvou dřevěných hranolů (profilu dřevěného 
pražce), uložených podélně v koleji. V těchto hranolech je umístěno celkem 8 permanentních magnetů. 
Rozmístění a polarita magnetů nesou informaci, kterou je schopno vozidlo svými patřičnými, 
jednoduchými snímači zjistit. Tato informace je unikátní u každého bodu v síti ČD.  
 

Informační body tedy poskytují jednoznačnou informaci o okamžité poloze vlaku. Ostatní 
neproměnné informace potřebné pro vedení vlaku, jako například traťová rychlost (tedy i relativně 
zvýšená rychlost v obloucích pro jednotky s naklápěcími skříněmi v důsledku respektování všech úrovní 
pro ně povolené hodnoty nedostatku převýšení a délek přechodnic), poloha návěstidel, sklon tratě a jiné, 
získává AVV z mapy tratě (součást mobilní části), a to na prakticky libovolnou vzdálenost před vlakem. 
Při větvení tratě (staniční zhlaví) se prostřednictvím informačního bodu zjistí skutečné pokračování 
vlakové cesty (staniční či traťová kolej).  
 

6.4 Datová část 
 

Popis tratě vzniká zpravidla současně s projektem osazení tratě informačními body (tzv. prvotní 
pořízení). Během dalšího užívání je pak popis tratě aktualizován, například z důvodů změny rychlostního 
profilu tratě, změny polohy návěstidel při rekonstrukci zabezpečovacích zařízení, zřízení nové zastávky a 
podobně. Obsahuje tedy informace o číslech, trasách a stanovené rychlosti vlaků, na kterých má být 
systém RCB v činnosti, dále informace o zastavování těchto vlaků v jednotlivých stanicích a zastávkách a 
v neposlední řadě informace o časech příjezdů a odjezdů, resp. průjezdů těmito stanicemi, zastávkami 
nebo jinými významnými body tratě.  
 
Při zpracování kapitoly 6 bylo čerpáno převážně z publikace [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 15 -   

7. Vývoj PRT systémů ve světě 

7.1 Definice PRT systémů 
 

Systém EKODO lze považovat za systém spadající do kategorie PRT (personal rapid transit). 
Definice těchto systémů se mezi jednotlivými vynálezci a návrháři liší. Asociace pokročilé dopravy 
(Advanced Transit Association) si povšimla těchto rozdílů a v roce 1989 stanovila definici, která je pro 
tyto systémy užívána dnes. PRT má všechny vlastnosti, které jsou uvedeny níže: 
 

• systém umožňuje přímý transport cestujícího z počáteční stanice do cílové stanice bez nutnosti 
zastavování ve stanicích, které cestou míjí 

• jedná se o malá vozidla pro přepravování jednoho cestujícího nebo menší skupiny lidí dle volby 
• služba je poskytnuta na vyžádání uživatelem a ne podle pevně stanovených jízdních řádů 
• vozidla jsou plně automatizovaná (bez lidského řidiče) a jsou tedy k dispozici 24 hodin denně, 7 

dní v týdnu 
• vozidla se pohybují po dráze, kterou mohou výlučně používat pouze ona 
• malé (úzké a lehké) dráhy, obvykle umístěné nad terénem, ale také mohou být umístěny na nebo 

těsně nad zemí či v podzemí 
• vozidla jsou schopná využívat všechny dráhy a stanice připojené do PRT sítě  

 
Tyto body definují charakteristické rysy pouze služby a bezpečnosti. PRT je nezávislá technologie 

a výrobci mohou používat jakoukoliv technologii, kterou si zvolí. Například použitým pohonem mohou 
být lineární asynchronní motory, lineární synchronní motory či rotační motory. Vozidla mohou být 
situována na jednom nosníku (jednokolejnicová dráha), na více nosnících nebo mohou být zavěšena pod 
nosníkem. Mohou používat kola nebo levitovat na magnetickém polštáři. Termíny „PRT“, „maglev“ a 
„jednokolejnicová dráha“ se tedy vzájemně nevylučují. „Maglev“ se odkazuje na jednu z několika metod 
pohonu, „jednokolejnicová dráha“ se odkazuje na umístění vozidel a „PRT“ se odkazuje na způsob, jakým 
jsou vozidla řízena.  
 

Ačkoliv to není v definici uvedeno, PRT systémy mohou být také uzpůsobeny pro přepravu 
lehkých nákladů – např. distribuce pošty, zvláštní doručování do kancelářských komplexů nebo nákupních  
středisek. Nákupní střediska by mohla mít více zastávek jak pro potřebu nakupujících, tak pro možnost 
dodávky zboží do prodejen.  
 
Nejzajímavější vyvíjené projekty podobného rázuj jsou: 
 
  Systém:  Dodavatel: 
  SkyWeb Express Taxi 2000 Corporation  
  Vetcus   Vectus PRT  
  Cabintaxi  Cabintaxi Corporation USA 

ULTra Advanced Transport Systéme (zahájení provozu očekáváno na 
podzim 2009 na letišti Heathrow) 

 
Mezi jednotlivými systémy existují různé rozdíly týkající se konstrukce dráhy, konstrukce zařízení 

pro změnu směru (buď je umístěno na mobilní části nebo je součásti trati), způsobu řízení (v některých 
případech je řízení soustředěno do mobilní části – asynchronní řízení, v jiných vše řídí centrální počítač a 
kabinka jen přijímá rozkazy – synchronní řízení) atd.  
 

Oproti těmto systémům vyvíjeným ve světě má EKODO jisté výhody. Z ekonomického hlediska 
je výhodnější použití klasických rotačních pohonů. Např. systém ULTra využívá lineárních motorů, 
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z čehož plyne nutnost vybavit dráhu velkým množstvím vinutí pro vytvoření magnetického pole, což vede 
k vyšším nákladům. Další výhodou je typ dráhy, po které se vozidla pohybují (viz obrázek níže). U 
ostatních systémů se převážně využívá jakýsi betonový koridor, ve kterém se vozidla pohybují po 
pneumatikách. V zimě tak mohou vzniknout problémy jako je námraza či zatarasení cesty nahromaděným 
sněhem. Použití lichoběžníkové kolejnice oba tyto problémy odstraňuje, jelikož kola doléhají na odvěsny 
lichoběžníku, které mají velmi šikmý sklon, a tedy žádný sníh ani voda se na nich neudrží a nemohou pak 
způsobit tyto problémy. Další rozdíl spočívá v zamýšlené rychlosti, zatímco EKODO uvažuje o rychlosti 
100 km/h na průběžné kolejnici, ostatní systémy nepočítají s rychlostí vyšší než 40 km/h. 
 

 
Obr. 3: Srovnání profilů drah systému EKODO a jiných vyvíjených systémů 

 
Při zpracování kapitoly 7 bylo čerpáno převážně z publikace [6] a [7]. 
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8. Technické vybavení polygonu  
 

Zkušební polygon v sobě zahrnuje finální podobu dopravního systému a proto obsahuje všechny 
části, uzly, sekce a agregáty - aby tyto mohly být vyvinuty, odzkoušeny a ověřeny včetně systémů řízení (i 
záložních), kontroly a bezpečnosti - pasivní i provozní. 
 

8.1 Prvky na dráze 
 
● referenční snímače (balízy) - slouží pro přesné určování polohy jako referenční bod pro odometr. 
Jejich hustota rozmístění závisí na úseku trati. V blízkosti kritických míst (výhybky u křižovatek, stanic, 
změně směru…) bude jejich koncentrace vyšší z důvodu potřeby velmi přesného určení polohy v čase 
kvůli bezpečnému napojení na průběžnou kolej, kolej ve stanici atd.   

 
 

Obr. 4: Princip funkce referenčních balíz 
 
● majáčky pro komunikaci kabinka-velín - soustava majáčků (směrové antény) umístěných podél trati 
na stožárech, které využívají technologii GSM-R. Je to obdoba běžného GSM přizpůsobená pro použití na 
železnici a to zejména z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti. Je standardizována dle evropských norem. 
Slouží pro komunikaci mezi kabinkou a radioblokem a dále mezi palubním řídícím systémem kabinky a 
centrálním řídícím systémem za účelem monitorování a plánování provozu. Centrální řídicí systém ve 
velínu se nepodílí na řízení, které by bezprostředně ovlivňovalo bezpečnost provozu.  
  
Přenášená data:   
- směr kabinka-stanice:   

- rychlost 
- pozice na trati 
- chybové hlášení (teplota ložisek, přehřátí motoru, požár, ..) 
- cílová stanice (zadává se při nástupu, ale lze za jízdy změnit) 
- pohotovostní hlášení (tlačítko v případě nouze - infarkt atd., spolucestující stiskne tlačítko a 
dojde k hlasovému spojení s tísňovou linkou)  

 
- směr stanice-kabinka: 
 - pokyn k připojení do „vlaku“ 
 - nový cíl (při nedostatku volných kabinek v určité stanici, poruchách) 
 - informační zprávy pro cestujícího (důvod změny cíle aj.) 
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● radiobloky  – obsahuje logiku, která zpracovává údaje z balíz umístěných v přilehlém uzlu a poté 
vyhodnocuje jeho obsazenost (volnost) a výsledek přeposílá na projíždějící kabinku. Podle toho kabinka 
buď brzdí, pokračuje v jízdě, zrychluje a nebo „přeskakuje“ na/z hlavní/vedlejší kolej.  
 

8.2 Prvky v kabince 
 
● frekvenční měniče pro motory - 4 hlavní motory 10kW, další pro ovládání výhybky, atd.   
 
● komunikační modul GSM-R – pro komunikaci s centrálním řídicím systémem ve velínu a 
radioblokem 
 
● anténka pro snímání informací od balíz - pro komunikaci s balízami podél trati 
 
● palubní řídící systém - na základě pozice kabinky a její rychlosti počítá požadovanou rychlost pro 
bezpečnou jízdu. Přijímá údaje od radiobloků či balíz a podle nich provádí akční zásahy do řízení. Dále 
sleduje a vyhodnocuje všechny údaje od senzorů a přístrojů umístěných v kabince (dveře, klimatizace, 
ložiska, motory atd). Odesílá přes komunikační modul informace o aktuální rychlosti, pozici a speciální 
informace (přehřátý motor, ložiska, překážka na trati atd.) do centrálního řídicího systému. Také ukládá do 
databáze všechny podstatné informace (stav ložisek, teplota motoru, vibrace atd.), které dále slouží 
k pozdější diagnostice technického stavu kabinky a koleje. Po zadání cílové stanice zákazníkem, určí 
vhodnou trasu a na příslušných výhybkách mění požadovanou kolej. 
 
● akcelerometr  - slouží jako kontrola správnosti údaje o rychlosti kabinky v případě prokluzování kol 
 
● ovládání klimatizace  - sledování teploty a regulace výkonu 
 
● ovládání osvětlení – řízeno cestujícími 
 
● ovládání dveří – tlakový senzor pro bezpečné zavírání na stanici, aretace dveří před jízdou 
 
● měřiče vzdálenosti -  radarové čidla, jsou aktivovány při přibližování se k ostatním kabinkám za 
účelem připojení se do „vlaku“ a také vyhodnocují překážky na trati 
 
● GUI pro cestující – dotykový panel, registruje pasažéra, zadání cílové stanice a předání těchto 
informací do systému, stanovení ceny přepravy a její schválení pasažérem, možnost ovládat teplotu uvnitř 
kabinky a míru osvětlení 
 
● snímače teploty ložisek, požáru, teplotu ložisek kol, řemenů a dalších důležitých agregátů, vibrace 
kol, podvozku, výhybky apod. 
 
● CAN – propojení a komunikace mezi palubním počítačem a jednotlivými zařízeními uvnitř kabinky. 
Sběrnice CAN  je velmi rozšířená a podporována většinou výrobců automatizační techniky. Také je 
spolehlivá, odolná proti rušení a již dobře standardizována.   
 

8.3 Prvky stanice 
 
● hlavní částí je řídicí systém tvořený průmyslovým PC s operačním systémem reálného času - ten 
registruje a vyhodnocuje informace od jednotlivých řídicích systémů kabin v jeho dosahu (rychlost, 
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pozice, chybová hlášení, atd.). Díky tomu má přehled o rozmístění kabinek na dráze, rychlosti a směru. 
Řídí zakládání kabin do zásobníku. Informuje servisní dílnu jak se kabina chovala na dráze. Taktéž 
kontroluje technický stav dráhy ve svém úseku na základě informací čidel umístěných na dráze a zjištění 
informací od projíždějících kabin (vibrace v určitém úseku apod.). Informuje a komunikuje s počítači 
sousedních stanic. V případě nedostatku volných kabinek v určité stanici pošle volné kabince příkaz 
k přesunutí. 
 
● komunikační modul GSM-R - vysílá a přijímá informace z /na komunikační moduly palubních 
řídících systémů 
 

8.4 Komunikace 
 

Řízení EKODA je silně závislé na komunikaci. Musí existovat komunikační spojení mezi 
radiobloky a kabinkami, mezi sousedními radiobloky, mezi kabinkami a stanicí. Systém bude také 
vyžadovat komunikaci mezi lidskou obsluhou -  přinejmenším pro pokrytí nouzových situací. Další datové 
komunikace mohou být využity pro poskytování informačních služeb cestujícím (hudba, video, internet 
atd.). Různé řídicí filozofie a různé řídicí úrovně mají rozdílné požadavky. Vyšší řídicí úrovně budou 
přenášet velké množství digitálních dat oproti nižším vrstvám.  
 

8.4.1 Bezdrátový přenos (GSM-R) 
 

Verze mobilního systému GSM pro železnice se označuje GSM-R, kde přidané písmeno R 
znamená zkratku anglického slova Railway – železnice. Zásadních rozdílů od klasického GSM je několik. 
Pro výběr systému GSM jako mezinárodního systému pro komunikaci na železnicích hovořilo mnoho 
faktorů. Především se systém v praxi dobře a dlouhodobě osvědčil. S tím souvisí i to, že zařízení pro 
systém vyrábí mnoho firem, pročež jsou zařízení běžně dostupná a za rozumné náklady. To platí pro 
antény a elektroniku základnových stanic, řídicí jednotky a další prvky síťové infrastruktury, ale i pro 
samotná koncová zařízení, která sice nejsou klasickým mobilům na první pohled příliš podobná, ale 
technologicky jsou podobná velmi. 
 

Pro uplatnění systému GSM v prostředí železniční dopravy, jež je z hlediska spolehlivosti 
komunikace velmi choulostivé, bylo potřeba původní systém náležitě upravit. Rozdílů mezi klasickým 
GSM a GSM-R není tolik a většina z nich se týká právě bezpečnosti a spolehlivosti. Základní princip a 
vlastnosti systému zůstávají stejné. Jeden z velkých rozdílů tkví ve způsobu pokrytí daného území. Na 
rozdíl od klasického GSM se základnové stanice GSM-R snaží pokrýt jen omezené území v těsném okolí 
trati, a to co nejdůsledněji bez hluchých míst. Kvůli tomu jsou pro buňky GSM-R typické velké vzájemné 
překryvy dosahující až polovinu plochy buňky, které by u běžného plošného GSM byly neefektivní. To 
kvůli tomu, aby byla mobilní stanice obsloužena opravdu spolehlivě a v každém místě. Pokrytí se týká 
samozřejmě i tunelů, mostů a mnohdy komplikovaných úseků trati mezi kopci a skalami. Způsob pokrytí 
souvisí i s úpravami systému GSM pro vyšší rychlosti pohybu mobilních stanic. Systém GSM-R zvládá i 
rychlosti přes 350 km/h, zatímco klasické GSM je navrženo do 250 km/h 
 
Z hlediska funkcionalit poskytovaných vlastní radiostanicí je možno vozidlové radiostanice 
rozdělit na: 

• standardní GSM-R – určené pro hlasovou komunikaci. 
• GSM-R pro ETCS - určené pro hlasovou komunikaci a datové přenosy systému 

             zabezpečení jízdy vlaku ETCS 
• duální GSM-R – umožňující hlasovou komunikaci v systému GSM-R a stávajícím 
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             analogovém systému dle UIC 751-3 (řešení přechodu od analogového na digitální 
             rádiový systém) 

• duální pro ETCS – jako v předchozím bodě doplněno o možnost datových přenosů 
             pro systému ETCS 
 

8.4.2 Přenos uvnitř kabinky (CAN) 
 

Pro propojení jednotlivých zařízení byla zvolena sběrnice CAN. Komunikace CAN byla původně 
vyvinuta firmou Bosch pro  použití  ve  vozidlech,  kde měla  nahradit  stále  složitější klasickou kabeláž. 
Později se stala mezinárodní normou ISO  11898  a pro své výhodné vlastnosti se rozšířila  v  
průmyslových aplikacích.  Dnes se využívá  často  i  v  železniční dopravě.  Sběrnice CAN vyniká 
především v jednoduchosti komunikačního protokolu, vysokém výkonu (zvláště v případě časově 
kritických aplikací)  a dostupností  levných  komunikačních obvodů.  Komunikační  protokol  v  sobě 
obsahuje identifikační, datové a kontrolní rámce, které zabezpečují  rychlý  a  spolehlivý  přenos i v 
průmyslovém  prostředí. Přenosové médium tvoří kroucená stíněná  dvoulinka.  
 
Při zpracování kapitoly 8.4 bylo čerpáno převážně z publikace [8]. 
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9.  Dekompozice programového řízení 
 

V současné době neexistují v plném provozu systémy, které by mohly být se systémem PRT 
srovnávány. Nicméně ve světě již existují systémy, které ukazují, že plně automatická doprava je 
technologicky možná. Automatický systém řízení můžeme rozdělit do různých úrovní s různými úkoly a 
úrovněmi bezpečnosti a spolehlivosti. Obecně, vyšší úrovně jsou složitější a méně odpovědné za 
bezpečnost. 
 

V typickém automatickém dopravním systému je řízení rozděleno do několika úrovní. Obecně jde 
o kompromis mezi flexibilitou a bezpečností. Čím složitější a flexibilní algoritmus je, tím je obtížnější 
zajistit a ověřit jeho bezpečnost. Jeden z možných konceptů řízení je rozdělen do tří úrovní, které jsou 
analogické se současným řízením vlaků (viz obr. 5). První vrstvou je plánovací algoritmus, druhou 
algoritmus řízení (analogie s ATO – automatic train operation) a nejnižší vrstva je zabezpečovací 
(analogie s ATP – automatic train protection). 
 

 
Obr. 5: Vrstvy řídicího systému 

 
U většiny systému se může očekávat, že budou obsahovat nějaký stupeň hierarchie řízení. Existují 

různé řídicí filosofie, které do jisté míry ovlivňují, jak bude tato hierarchie ustanovena. Příkladem je rozdíl 
mezi deterministickou a nedeterministickou metodou řízení. U deterministického řízení (také někdy 
nazývaného synchronní) jsou všechny pohyby kabinky předem naplánovány od odjezdové do cílové 
destinace. Musí zde být nějaký centrální počítač, který ví o pohybu všech kabinek (centralizovaná 
metoda). Nevýhodou je selhání celého systému v případě havárie centrálního počítače. Takové algoritmy 
nabízí vyhlídku na malé nebo žádné zácpy, ale má problémy s vypořádat se s nepravidelnými událostmi 
(dokonce i tak jednoduchými jako je změna cílové destinace – které by vyžadovaly velké množství 
přepočítávání). Také mohou být důvodem nižší kapacity systému.  
 

U nedeterministických systémů řízení (někdy také nazývaných asynchronní) není pohyb kabinky 
dopředu naplánován a je tedy možný vznik zácpy, ale systém může velmi dobře fungovat i bez řízení na 
vyšší úrovni. Ve skutečnosti je určitá forma nedeterministické metody řízení skoro nezbytností, aby bylo 
možné povolit systému zotavit se z chyb. Výhodou je, že při selhání lokálních řídicích zařízení není 
nutností celý systém zastavit (decentralizovaná metoda). 
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Hybridní přístupy mohou plánovat budoucí pohyb kabinky až po nějaký fixní časový bod nebo 
„předplánovat“ trasu. Je také možné řízení založené na uzavřené regulační smyčce mezi nejbližšími 
kabinkami. Tento způsob je blízký klasické teorii řízení.  Takové řízení je v podstatě asynchronní a 
nedeterministické. Poslední možností je, že se kabinka snaží sledovat určitou ideální trajektorii, která 
může být přidělena po dobu trvání cesty (deterministická ) anebo založená na místních podmínkách 
(nedeterministická). 
 

Řídicí systém je nejsložitějším elementem celého systému a je nutné, aby byl dobře vyvinut a 
testován. Je pravděpodobné, že řídicí systém se bude dále vyvíjet. Na rozdíl od vybavení dráhy, 
nepotřebuje řídicí systém nezbytně definitivní návrh v počátečních fázích testování. Lze jej změnit nebo 
aktualizovat během fáze testování. Vzhledem k tomu, že řídicí systém EKODA bude decentralizovaný, 
bude více flexibilní a může být snadno aktualizován při změnách či rozšiřování sítě.  
 

 
Obr. 6: Blokové schéma HW systému 

 
Na obrázku 6 vidíme, že systém je rozdělen na tři části. První částí je část mobilní, tedy kabinka 

pohybující se po dráze. Řídicí algoritmus je zpracováván v palubním počítači a ovládá jednotlivé systémy, 
které jsou připojeny na sběrnici CAN.  
 

Druhou částí jsou radiobloky umístěny podél trati. K jejich vstupům jsou připojeny balízy, které 
poskytují informace z konkrétní části trati. Tyto informace jsou pak zpracovávány v řídicí logice. Celý 
tento blok musí splňovat bezpečností normy a to jak po stránce technického vybavení, tak z pohledu 
tvorby softwaru. Má totiž na starosti vyhodnocování volných úseků na trati, povolení rozjezdu kabinky ze 
stanice a její „přeskok“ na průběžnou kolejnici, povolení „přeskoku“ z průběžné koleje na vedlejší 
zpomalovací kolej při zastavovaní ve stanici, povolení „přeskoku“ na křižovatkách při změně směru atd. 
Jeho selhání by tedy mohlo mít za následek velké škody a ztrátu lidských životů. Důležitá data mezi 
kabinkami a radiobloky jsou přenášena jednak balízami a jednak přes GSM-R.  
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Poslední částí je staniční počítač. Ten dostává informace o rychlostech, pozicích a cílech všech 
kabinek na trati. Dále přijímá alarmní hlášky v případě vzniku problémů resp. při stisku nouzového 
tlačítka cestujícím. Tato část systému již nemusí podléhat bezpečnostním normám. Slouží pouze jako 
informace o provozu celého dopravnímu systému. Pokyny, které vysílá zpět kabinkám, v žádném případě 
nesmí ohrozit bezpečnost provozu. Slouží pouze pro zefektivnění provozu celého systému. Jednak může 
kabinkám zadat nový cesty. Toho se využije například v případě očekávání zvýšené poptávky po 
kabinkách na určitých místech (sportovní událost) a také při směrování prázdných kabinek do 
domovských stanic. Druhou informací je signál pro připojení kabinky do „vlaku“, což bude popsáno níže 
v kapitole 9.2. Komunikace mezi staničním počítačem a kabinkou je pak realizována pomocí systému 
GSM-R. 

9.1 Požadované chování systému 
 

 
 

Obr.7: Stavový diagram chování systému 
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Nejprve se systém nachází ve stavu, kdy je kabinka volná a čeká na zákazníka. Poté co přijde a 
zadá cíl cesty se dostáváme do stavu jízda. Během jízdy je ovládána rychlost a na místech, kde je potřeba 
odbočit, také výhybky. V případě závady (nekritické) je kabinka navedena do stanice, kde je proveden 
servis. Pokud se ale při jízdě vyskytne kritická závada ohrožující bezpečnost pasažéra je kabinka 
zastavena (či přejde na plíživou rychlost, dle typu závady) stejně jako kabinky nacházející se na témže 
úseku koleje, aby nedošlo ke kolizi. Vyčká se na příjezd servisní kabinky a technik buď závadu opraví 
nebo vadnou babinku odklidí z koleje a cestujícímu je poskytnuta náhradní. V případě, že je kabinka 
informována počítačem ze stanice, že se před ní nachází kabinka jiná, zahájí přibližovací manévr, aby pak 
mohl při další jízdě využívat aerodynamickou kapsu kabinky před ním z důvodů nižší spotřeby energie. 
Po dosažení cílového místa se opět dostáváme do stavu čekání na zákazníka a vše se opakuje. 
 

9.2 Algoritmus mobilní části (kabinky) 
 

Úroveň „algoritmus řízení“ se zabývá přímým řízením kabinek. Problémy této úrovně zahrnují 
řízení motorů, výhybek a všemi dalšími aspekty provozu kabinky. Přijímá také doporučení z vyšší úrovně, 
která pak mohou ovlivnit provoz kabinky. Část funkcí v této vrstvě bude navržena jako bezpečnostní a 
bude tedy zodpovědná za požadovanou bezpečnost systému (např. nouzová brzda). 

 
 

Obr.8: Základní blokové schéma algoritmu mobilní části 



 - 25 -   

Na obr. 8 vidíme základní blokové schéma softwaru, jeho vazbu na hardwarové komponenty 
(bloky vyznačené modrou barvou) a informace, které si mezi sebou navzájem předávají. Všechny bloky 
software jsou zpracovávány v řídicí jednotce kabinky s výjimkou GUI, které běží na touchpanelu. Jak již 
bylo zmíněno, potřebné informace z/do jednotlivých hardwarových komponent se do řídicí jednotky 
přenášejí pomocí CAN sběrnice.  
 
Vyhodnocování pozice – do tohoto boku vstupuje z odometru a poslední dosažený senzor na trati. Na 
základě těchto informací se určí aktuální pozice na trati. Dalším vstupem je soubor požadovaných pozic 
načtený z DB trasy, které je nutné postupně dosáhnout, aby kabinka dorazila do cíle. Způsob, jakým je to 
prováděno je podrobně popsán v kapitole 9.2.1 Určování trasy cesty. Dalším vstupem je pak případný 
nový cíl, který blok dostává ze staničního počítače pomocí GSM-R modulu. Jedná se v podstatě o tu 
samou věc, jako je požadovaná pozice z DB trasy, ale tento požadavek má před ní vždy přednost.  
Výstupem je pak číslo výhybky, na které musí být proveden „přeskok“, aby se dodržovala zadaná trasa 
(viz kapitola 9.2.1) a také aktuální pozice kabinky přenášená přes GSM-R do staničního počítače.  
 
Vyhodnocování rychlosti – jedná se v podstatě o rychlostní regulátor. Vstupními daty je povolená 
rychlost, která je v tomto případě žádanou hodnotou (nabývá pouze hodnot 0 km/h, 10 km/h, max). Tu 
dostává jednak v případě míjení balízy umístěné na trati nebo přes GSM-R, aby ji bylo možné 
z radiobloku předat i místech, kde je kabinka mimo dosah balízy. Jako platná hodnota se bere samozřejmě 
ta nižší.  Dále je to údaj z odometru (ujetá vzdálenost), kterou pomocí uplynulého času přepočítává na 
rychlost a tím získává informaci o aktuální rychlosti. Dalšími vstupy je pokyn k připojení do „vlaku“, 
který přejímá ze staničního počítače přes GSM-R a informace o vzdálenosti k předchozí kabince (detaily 
viz blok „vyhodnocení-radarová čidla“). Vstupuje zde také informace z akcelerometru. Ten zde slouží 
k ověření správnosti údaje z odometru (při prokluzování kol by inkrementální čidlo hlásilo pohyb kabinky, 
avšak akcelerometr by rozpoznal, že kabinka ve skutečnosti stojí na místě). Posledním vstupem je pak 
signál, který oznamuje uzavření dveří, což je jedna z podmínek pro jízdu kabinky. Z bloku vystupuje 
signál, který blokuje dveře v případě pohybu kabinky. Dále je to řídicí signál pro provozní brzdu, řídicí 
signál pro měniče ovládající elektromotory a informace o aktuální rychlosti kabinky, která je přes GSM-R 
přenášena do staničního počítače. V tomto modulu je i prováděna jedna z bezpečnostních funkcí a tou je 
kontrola, zda-li aktuální rychlost kabinky není nižší nežli požadovaná. Pokud ano, musí vyslat signál 
„nedodržení rychlosti“ přes GSM-R do místního radiobloku, aby o tom mohl informovat kabinky jedoucí 
za ní.   
 
Ovládání výhybky – tento blok se stará o ovládání mechanismu výhybky, který je součástí nikoliv tratě, 
ale kabinky. Má tři vstupní informace. První z nich je číslo balízy, na které má být proveden další 
„přeskok“, které přichází z bloku vyhodnocování pozice. Druhou z nich je povolení (resp. zakázání) 
přeskoku na té samé balíze, které vyhodnocuje radioblok umístěný na trati (kvůli zabránění kolize). To 
obdrží buď pomocí balízy nebo na volném úseku přes GSM-R. Třetí z nich je informace o tom, že dosáhl 
balízy, u které je nutné zahájit manévr „přeskoku“ (pouze byl-li povolen). Výstupem je pak signál, který 
aktivuje pohon výhybky a tím manévr „přeskoku“. 
 
Vyhodnocení (diagnostická čidla) – vstupem do tohoto bloku jsou informace z diagnostických čidel, které 
hlídají teplotu ložisek, požár v kabince, vibrace atd. Budou v něm stanoveny pravidla, které budou 
poruchy rozdělovat do dvou kategorií. První skupinou budou poruchy méně závažné (např. teplota ložisek 
překročí určitou limitní hranici, avšak ještě nepřekročí tu druhou, závažnější úroveň). V takovém případě 
je vyslána alarmní zpráva do staničního počítače, který kabinku navede do nejbližší stanice tím, že jí vnutí 
nový cíl. Druhou skupinou budou poruchy kritické (např. teplota ložisek překročila již druhou, kritickou 
hranici nebo byl detekován požár uvnitř kabinky). V takovém případě je jednak vydán povel k použití 
nouzové brzdy a také je odeslána alarmní zpráva do staničního počítače, aby mohl kabinky jedoucí za 
porouchanou kabinkou upozornit na problém a přikázat jim plíživou rychlost a změnit směr jízdy kabinek, 
které mají ještě možnost vydat se jinou cestou. 
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DB diagnostická – jedná se o databázi, která bude cyklicky ukládat údaje z diagnostických čidel. Slouží  
pro potřebu off-line diagnostiky ve stanici a pro údržbu, která může díky ní včas rozpoznat problém na 
zařízení kabinky a danou součást vyměnit či opravit a zabránit tak budoucímu neštěstí. 
 
Vyhodnocení (radarová čidla) – tento blok dostává informace o vzdálenosti předchozí kabinky. To nás 
zajímá ve třech případech. Prvním z nich je situace, kdy byl kabince zadán od staničního počítače 
přibližovací manévr. V tom případě slouží hodnota vzdálenosti od předchozí kabinky jako vstupní 
parametr pro určování povolené rychlosti. Ta se změní z provozní rychlosti 100 km/h na 120 km/h a těsně 
před dojetím předchozí kabinky je na základě radarových čidel snižována postupně opět na 100 km/h, aby 
byl dosažený kontakt měkký. Druhým případem je situace, kdy se předchozí kabinka přibližuje příliš 
rychle (tj. buď nedodržuje předepsanou rychlost nebo dokonce stojí nehybně na trati). Tehdy je aktivována 
nouzová brzda. Tato funkce tedy zvyšuje bezpečnost celého systému. Třetí způsob využití je pak při 
zastavování ve stanici, kdy nám tato čidla umožňují zastavit za poslední zaparkovanou kabinkou. 
 
GUI – jedná se o program uživatelského rozhraní. Jediným vstupem je zde informační zpráva pro 
cestujícího přijatá ze staničního počítače přes GSM-R modul (změna trasy cesty, nehoda atd.).  Ostatní 
informace jsou výstupní, zadávány cestujícím. Ten si může zvolit cílovou stanici. Ta je jednak přenášena 
do bloku DB trasy, aby se mohl načíst soubor informací vymezujících trasu (viz kap. 9.2.1)  do bloku 
vyhodnocování pozice a jednak přes GSM-R modul do staničního počítače, který tuto informaci potřebuje 
pro optimalizaci provozu v celé síti. Dále si může nastavit v určitém rozmezí teplotu v kabince, což bude 
řídicím signálem pro klimatizaci. Nakonec je možné zadat úroveň osvětlení.  
 
Ovládání dveří – tento blok zajišťuje ovládání dveří. Vstupními informacemi jsou stisk tlačítka cestujícím 
za účelem otevření dveří a signál z bloku vyhodnocování rychlosti, který zakazuje otevření dveří v případě 
pohybu kabinky. Výstupem je pak signál, který oznamuje uzavření dveří a tím splnění jedné z podmínek 
pro rozjezd kabinky a také signál ovládající pohon dveří v závislosti na vstupních informacích 
přicházejících do bloku ovládání dveří. 
 

9.2.1 Určování trasy cesty 
 

Trasa cesty, kterou se kabinka bude pohybovat do zadaného cíle, se stanovuje následujícím 
způsobem. Každý senzor umístěný na trati bude mít své jedinečné identifikační číslo. Kabinka má 
informaci o tom, který senzor minula jako poslední – ten je tedy prvním ze vstupních parametrů 
označujících start. Druhým vstupní parametrem je cíl cesty zadaný uživatelem. Ten zadá určitou stanici a 
tato informace se převede na číslo senzoru, který se ve stanici nachází a kterého je potřeba dosáhnout 
(nebo je také cílová stanice zadána dispečerem ze stanice v případně potřeby přesunu prázdné kabinky na 
jiné místo). Tyto dva vstupní parametry jsou zadány do databáze trasy a z ní se pak vyčtou identifikační 
čísla všech balíz, na kterých je nutné provést „přeskok“, aby bylo dosaženo cíle. V databázi trasy je tedy 
na každém řádku uložen pro různé startovní a cílové parametry soubor míst, kde je nutno provést 
„přeskok“, ve tvaru, který je zobrazen na obrázku níže. 
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Obr. 9: Příklad plánu cesty uloženého v databázi 
 
Po načtení dat z databáze trasy bude mít seznam požadovaných pozic v „modulu vyhodnocování pozice“ 
následující podobu: 
 

 
 

Obr. 10: Podoba seznamu požadovaných pozic v „modulu vyhodnocování pozice“ 
 

Aktuální pozice, které chceme dosáhnou je na počátku bod 2. Po minutí této pozice bod 1 mizí, 
bod 2 se posunuje na místo nejvíce vlevo a stává se posledním dosaženým bodem, bod 3 se posunuje na 
původní pozici bodu 2 a stává se novou, průběžnou požadovanou pozicí a to se děje tak dlouho, dokud 
není dosažen bod X, tedy dokud kabinka nedosáhne zadaného cíle.  
 

Změna cíle během jízdy kabinky v případě nového rozhodnutí zákazníka sedícího v kabince či 
v případě zásahu stanice kvůli neprůjezdnosti určité části sítě kvůli poruše je také jednoduchá. V seznamu 
požadovaných pozic máme na místě nejvíce vlevo poslední dosaženou pozici (první z potřebných 
vstupních parametrů) a druhým potřebným parametrem je nový cíl (zadaný staničním počítačem či 
uživatelem). Poté se provede nové načtení z databáze trasy a výstup z databáze se seřadí stejným 
způsobem do seznamu požadovaných pozic v „modulu vyhodnocování pozice“ jak bylo uvedeno výše. 
Tím je sestavena nová cesta odpovídající pozměněnému cíli.  
 

9.3 Algoritmus traťové části (radioblok) 
 

Nejnižší úrovní řízeni je pak zabezpečovací SW, který se stará  o bezpečnostní funkce. Má přesně 
definovaný bezpečnostní prostor (který musí být větší a zahrnovat bezpečnostní prostor bezpečnostních 
prvků kabinky).  
 

Trať vybavena sérií balíz, které jsou připojeny na vstupy radiobloků. Ty slouží pro zpřesňování 
údaje odometru, kontrolu dodržení předepsané rychlosti, určování míst přeskoku, určování míst počátku 
brzdění při zastavování ve stanici resp. předepsaného počátečního místa při rozjezdu ze stanice. 
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Obr. 11: Blokové schéma algoritmu traťové části 

 
Modrou barvou jsou zde opět označeny HW komponenty. Každý radioblok má na starosti určitý 

počet úseků ohraničených balízami. Blok vyhodnocování úseků, tedy podle přijatého ID kabinek ví, které 
kabinky se uvnitř daného úseku nacházejí, kdy do něj vstupují a kdy z něj vystupují. To je důležité hlavně 
při výjezdu kabinky ze stanice na průběžnou kolej, kdy na základě vyprázdnění úseku x11 (viz 9.3.2.) 
dává pokyn pro rozjezd kabinky (jedná se vlastně o požadovanou rychlost). 
 

Aby byl zajištěn bezpečný provoz, musí se kabinky v daném úseku pohybovat předepsanou 
rychlostí. Jelikož známe délku úseku  i rychlost, kterou se v něm má kabinka pohybovat (na přímém úseku 
maximální rychlost 100 km/h, při brzdění či rozjedu ze stanice se musí dodržovat určitá rychlostní rampa), 
může blok časová kontrola vypočíst čas, za který musí kabinka opustit úsek. Pokud se za tu dobu plus 
nějaká krátká tolerance tak nestane, znamená to, že kabinka nejede předepsanou rychlostí a kabinkám 
v tomto úseku, které se nacházejí za problémovou kabinkou, je tedy vnucena bezpečná (plíživá) rychlost 
10 km/h a jsou zakázány „přeskoky“.  To se provádí jednak pomocí balízy (pro kabinky, které do úseku 
teprve vstupují - není třeba přenášet ID, povolená rychlost platí pro všechny vstupující) nebo pomocí 
GSM-R (pro kabinky, které jsou již v daném úseku). 
 

V případě, že palubní počítač zjistí, že kabinka nedodržuje předepsanou rychlost (viz 9.2 blok 
vyhodnocování rychlosti), je tato informace o nedodržení rychlosti přijata přes GSM-R modul a předána 
dalším kabinkám v úseku pomocí GSM-R a těm, co do něj vstupují prostřednictvím balíz. 
 

Optická komunikace mezi radiobloky má dvě hlavní funkce. První z nich je potřeba znát 
informace z balízy, která je již připojena k sousednímu radiobloku. Tato informace je tedy předána 
optickou cestou. Druhou funkcí je pak odhalení nefunkčnosti sousedního radiobloku. Pokud k tomu dojde, 
je opět kabinkám vnucena „plíživá“  rychlost a zákaz „přeskoku“ jak pomocí GSM-R, tak pomocí balíz. 
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Radioblok tedy vysílá do kabinky pouze tři požadované rychlosti 0 km/h (kabinka nemá povolení 
se pohybovat), 10 km/h (pohyb ve stanici či nastal nouzový stav, vzhledem ke konstrukci kabinky a 
připoutání cestujících neznamená kolize kabinek v této rychlosti žádné nebezpečí pro cestující) a 
maximální rychlost (100km/h resp. 120 km/h v případě, že byl zadán pokyn pro připojení do „vlaku“).  
 

9.3.1 Tvar zprávy přenášené mezi kabinkou a radiobloky 
 
Zprávy, které se budou přenášet z kabinky do radiobloku a z radiobloku do kabinky pomocí GSM-R, se 
budou lišit podle směru přenosu: 
 
a) tvar zprávy ve směru kabinka – radioblok 

 
Obr. 12: Tvar zprávy ve směru kabinka – radioblok 

 
b) tvar zprávy ve směru radioblok – kabinka 

 
Obr. 13: Tvar zprávy ve směru radioblok – kabinka 
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9.3.2 Chování kabinek ve stanici 

 
Obr. 14: Rozmístění senzorů v oblasti stanice 

 
Problémovější častí je staniční část polygonu. Po přeskoku na staniční kolej kabinka vstupuje do 

úseku x4, kde jí bude radiblokem požadovaná rychlost 10 km/h. Na úseku x4 tedy bude docházek 
k brzdění. Na úseku x5 se kabinka bude pohybovat plíživou rychlostí tak dlouho, dokud se nezařadí za 
poslední volnou stojící kabinku, kde zastaví. Pokud se ve stanici žádná čekající kabinka nenachází, zastaví 
se na čidle ohraničující úsek x5.  
 

Nejproblémovější částí je rozjezd kabinky ze stanice a její „přeskok“ na průběžnou kolej. Po 
zadání cílové destinace cestujícím nebo staničním počítačem se kabinka plíživou rychlostí rozjede 
k začátku úseku x7, kde se zastaví a vyčkává. Radioblok kontroluje obsazenost úseku x11. Pokud bude 
úplně volný, dostane kabinka radioblokem novou požadovanou rychlost – maximální  a rozjede se na 
úseku x7 na maximální rychlost. Čidlo na konci úseku x7 je pak impulsem pro zahájení „přeskoku“  a po 
jeho ukončení kabinka pokračuje dál plnou rychlostí po průběžné koleji. Ke kolizi s ostatními kabinkami 
na průběžné koleji nedojde, protože úsek x11 se při rozjezdu kabinky stává pohyblivým neobsazeným 
blokem, který se pohybuje stejnou rychlostí jako kabinky na průběžné koleji a do něj se pak dostane po 
„přeskoku“  kabinka rozjíždějící se ze stanice. Druhou možností je pak ta, že se kabinka po zadání cílové 
stanice rozjede plíživou rychlostí a volnost úseku x11 je vyhodnocována již od rozjezdu kabinky a pomocí 
např. DRSC vysílače je předán pokyn k rozjezdu na plnou rychlost ještě dříve, než kabinka přijede 
k začátku úseku x7. Pokud ale po celou tu dobu není úsek x11 vyhodnocen jako volný, zastaví se kabinka 
na začátku úseku x7 a čeká na volnost úseku x11 jako v prvním případě. 
 

x3 

x4 

x5 

x6 x7 

x11 

x12 
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V oblasti okolo stanice musí být zakázán přibližovací manévr, aby bylo zajištěno, že se kabinky 
(tedy i volný blok) pohybují rychlostí 100 km/h a ne vyšší. Pokud je to dodrženo, může na společném 
úseku probíhat současně jak „přeskok“ kabinky z průběžné koleje na zpomalovací, tak i kabinky opačným 
směrem, protože jsou obě od sebe dostatečně vzdáleny.  
 

9.3.3 Definice sousedních čidel 
 

Pro zjišťování pozice kabinky na trati (resp. úseku, ve kterém se právě nachází) je nutné,  aby měl 
radioblok k dispozici informace vždy ze sousedních čidel. Ty jsou definovány následovně: 
 

a) na přímém úseku 
 

 
Obr. 15: Definice sousedních čidel na přímém úseku 

 
V tomto případě je definice sousedního čidla jasná. Pro čidlo 2 jsou sousedními čidly čidlo 1 a 

čidlo 3. Pro čidlo 3 jsou sousedními čidly čidlo 2 a čidlo 4 atd. Jistý problém nastává v místech, kde jsou 
sousední čidla připojena k různým radioblokům. V takovýchto případech pak vzniká potřeba komunikace 
mezi radiobloky. 
 

 
Obr. 16: Komunikace mezi radiobloky 

 
b) v oblasti s výhybkou 

 
Zde je definice sousedních čidel trošku obtížnější díky možnosti „přeskoku“ z koleje na kolej, vše 

je vysvětleno na následujícím obrázku. 
 

čidlo 1 čidlo 2 čidlo 3 čidlo 4 čidlo 5 
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Obr.17: Definice sousedních čidel v oblasti stanice 

 
Pro čidlo 2 jsou sousedními čidly čidlo 1, čidlo 3 a čidlo 7. Pro čidlo 3 jsou sousedními čidly čidlo 

2, čidlo 6 a čidlo 4. Pro čidlo 6 jsou sousedními čidly čidlo 3, čidlo 5 a čidlo 7. Pro čidlo 7 jsou 
sousedními čidly čidlo 2, čidlo 6 a čidlo 8. 
 

9.4 Algoritmus statické části (stanice) 
 

Na nejvyšší úrovni je algoritmus zodpovědný za směrování a plánování tras jednotlivých kabinek. 
Tato úroveň se většinou zabývá optimalizací propustnosti systému a využitím kabinek. Snaží se směrovat 
kabinky z místa A do místa B co nejefektivnějším způsobem, kde jsou měřicím kritériem náklady, které 
zahrnují jak uživatelské aspekty (např. minimalizování čekacích dob, minimalizování doby jízdy atd.), tak 
i systémové aspekty (minimalizování zácp, celkovou ujetou vzdálenost atd). Plánování se také používá 
v případech, kdy potřebujeme distribuovat prázdné kabinky k místům, kde se očekává vyšší poptávka 
(např. konání fotbalového zápasu). Tyto úlohy se stávají důležitější při rozrůstání velikosti systému. 
Takové optimalizační úlohy jsou známy v mnoha velkých systémech. V dnešní době již existují algoritmy 
pro směrování vozidel nejkratší možnou cestou.   
 

Plánování je v mnoha ohledech obtížný problém. Systémové optimalizační algoritmy existují pro 
plánování pohybu vozidel, kde je jejich poloha dána statickou maticí s místem startu a cíle (jde o typ 
lineárního programování, které je běžné v mnoha velkých systémech) – toto není pro PRT systémy příliš 
vhodné. Skutečné systémy totiž nejsou statické a při polohování se kladou veliké nároky na minimální 
náklady a uspokojení potřeb uživatelů (např. čekací doba). Tento systém tedy bude potřebovat různé  
heuristické metody, jak reagovat na okamžité žádosti cestujících a jak spravovat potřebné množství  
prázdných kabinek ve stanici. Při jeho vývoji lze využít praktické zkušenosti ze systémů v podobných 
průmyslových oblastech jako je například logistický zásobovací řetězec. 
 

čidlo 2 

čidlo 6 

čidlo 7 

čidlo 8 

čidlo 5 

čidlo 3 

čidlo 1 

čidlo 4 

čidlo 9 
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V této nejvyšší úrovni řízení je bezpečnost až sekundárním zájmem. Pokud by selhal, systém 
poběží dále jen s jistou sníženou celkovou kapacitou, zatímco následky selhání na nejnižší úrovni by 
mohly být katastrofické. Tato úroveň tedy nemůže vydávat příkazy jako je např. použití nouzové brzdy, 
které by ohrozily bezpečnost. Zahrnuje tedy rozhraní, kde si uživatel může zvolit cílovou destinaci a kde 
mohou operátoři „ladit“ plánovací a směrovací algoritmy podle jejich zkušeností a výjimečných událostí 
(např. fotbalový zápas). 
 

 
 

Obr.18: Základní blokové schéma algoritmu statické části 
 

Z blokového schéma je patrné, že SW  stanice se dělí na čtyři základní moduly. Modul GSM-R je 
rozhraní, které zajišťuje přenos dat v GSM-R vysílače/přijímače do jádra programu, kterým je plánovací 
algoritmus.  Úkolem plánovacího algoritmu pak budou funkce, které již byly popsány na začátku kapitoly 
9.4 (optimalizace propustnosti systému, směřování prázdných kabinek na místo poptávky atd.). V rámci 
plánovacího algoritmu musí být také řečeno, jak daleko od sebe musí být kabinky, aby byl vydán příkaz 
pro připojení do vlaku. Kdyby bylo podmínkou pouze to, že kabinka, která má před sebou volný prostor 
tento pokyn dostane, tak by všechny daný příkaz dostaly, zrychlily by na rychlost 120 km/h a navzájem by 
se nedohnaly. 
 

Dalším modulem je databázový modul, který podobně jako u mobilní části slouží pro ukládání 
dat. Nebudou to však informace a teplotě motoru, ložisek apod. jako v kabince. Tato data do stanice 
přenášena nebudou. Pouze v případě překročení kritických hodnot bude poslána varovná hláška. V tomto 
případě budou zálohovanými informacemi křivky aktuálních pozic a aktuálních rychlostí všech kabinek na 
trati včetně případných alarmních hlášek. Databáze pak tedy bude sloužit jako záznam o provozu na celé 
síti, na jehož základě pak bude možné vylepšovat plánovací algoritmus provozu či hledat příčiny možných 
problémů provozu na celé síti.    



 - 34 -   

Posledním modulem je rozhraní zajišťující přenos dat z/do vizualizace, která bude zobrazovat 
pohyb všech kabinek po polygonu operátorovi (stejně jako rychlosti, stisk pohotovostního tlačítka či vznik 
alarmní hlášky). Ten bude moci určitým omezeným způsobem do systému zasahovat, ale v žádném 
případě ne tak, aby ohrozil jeho bezpečnost. Pokyn „nový cíl“ může využít v případě očekávané vyšší 
poptávky v určité stanici pro navedení prázdných kabinek nebo tehdy, když se někde na síti objeví 
porucha a on se pak bude snažit směrovat kabinku jinou cestou, aby zbytečně nevjela do porouchaného 
místa, kde by musela přejít na plíživou rychlost. V takovém případě musí být samozřejmě zaslána 
cestujícímu zpráva, která ho informuje o důvodech změny trasy.  
 

9.4.1 Tvar zprávy přenášené přes GSM-R moduly 
 

Zprávy, které se budou přenášet z kabinky do stanice (cyklicky) a ze stanice do kabinky 
(acyklicky) se budou lišit podle směru přenosu: 
 
a) tvar zprávy ve směru kabinka – stanice 

 
Obr. 19: Tvar zprávy ve směru kabinka – stanice 

 
b) tvar zprávy ve směru stanice – kabinka 

 
Obr. 20: Tvar zprávy ve směru stanice – kabinka 

 

9.4.2 Řízení pohybu neobsazených kabinek 
 

Během noci, kdy není poptávka po vozidlech tak vysoká, je většina kabinek uložena v strategicky 
lokalizovaných úložných zásobnících a ve stanicích. Počet vozidel čekajících ve stanici musí být určen 
operační studií. Jakmile zákazníci přicházejí do stanice, čekající prázdné kabinky jsou postupně využívány 
a další musí být objednány. Na základě provozních zkušeností, může být tok neobsazených kabinek řízen 
v souladu s očekáváním cestujících. V každém případě, jakmile počet kabinek ve stanici, kterým ještě 
nebyl zadán cíl, je menší než počet čekajících cestujících a není v dohledné době očekáván příjezd dalších 
kabinek, centrální počítač vyšle přes GSM-R požadavek, že potřebuje neobsazené kabinky. Ty mohou 
poskytnout ostatní stanice v případě, že je v nich malý počet cestujících a velké množství neobsazených 
kabinek nebo v případě, že počet obsazených kabinek mířících do stanice překračuje počet lidí 
přicházejících z ulice do stanice.  V druhém případě bude někdy nutné odeslat neobsazenou kabinku zpět 
na trať, aby bylo umožněno nově přijíždějícím kabinkám zastavit ve stanici a vysadit cestující. Jakmile se 
tato neobsazená kabinka ocitne zpět na trati, bude pokračovat k nejbližší stanici. I když ji tato stanice bude 
potřebovat, může se stát, že ve směru jízdy se nachází další stanice s mnohem vyšší potřebou 
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neobsazených kabinek  a v tom případě by pokračovala až k ní. Průměrná doba čekání pak může být 
redukována zvyšováním množství kabinek v celé síti, což by ale mohlo mít za následek zahlcení systému 
a zvyšování nákladů, jak pořizovacích, tak provozních.    
 

9.5 Shrnutí pravidel bezpečnosti 
 

Jak již bylo popsáno, aby se zabránilo kolizím, používá systém 3 metody, které se navzájem 
překrývají. První z nich je hlídání času, za který kabinka urazí úsek ohraničený senzory. Druhou je 
cyklická kontrola rychlosti kabinek, kterou vyhodnocuje řídicí SW v kabince. Třetí doplňková je pak 
použití radarových čidel k vyhodnocení příliš prudkého přibližování k předchozí kabince. Obecné 
následky, které nastanou při jakýchkoliv problémech (technický problém kabinky => nedodržení 
předepsané rychlosti, ztráta komunikace atd.) jsou dva, kabinky v dané oblasti přejdou na plíživou 
rychlost (10 km/h) a jsou zakázány manévry „přeskoku“. 
 

V případě použití nouzové brzdy je nutno zajistit, aby bylo toto brzdění určitým způsobem řízené. 
Na rozdíl od klasických vlaků je kabinka mnohem lehčí a nouzové brzdění ve smyslů zablokování kol by 
mělo za následek příliš prudkou deceleraci  a ohrožení cestujících uvnitř kabinky.  
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10. Simulační programy  
 

Pro stanovení délek některých úseků v oblasti stanice bylo vytvořeno několik simulačních 
programů. Tyto programy využívá pan Bc. Josef Janečka ve své práci „Technické řízení systému 
ekologické dopravy EKODO” pro určení jejich optimálních hodnot, na které se bude brát ohled při 
konstrukci zkušebního polygonu.  

10.1  Program 1 
 

 
 

Obr. 21: Uživatelský interface programu 1 
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Tento program vyhledává zakázané vzdálenosti kabinky na průběžné koleji a kabinky rozjíždějící 
se ze stanice od kritického úseku, na kterém by mohlo dojít k případné kolizi (testuje se pole hodnot 
vzdáleností). Uživatel zadává:  

 
● délku simulace [s] 
● první  a poslední testovanou vzdálenost pro kabinku na průběžné koleji [m] (inkrementační krok je 1 
metr) 
● první a poslední testovanou vzdálenost pro kabinku rozjíždějící se ze stanice [m] (inkrementační krok je 
1 metr) 
● rychlost kabinky na průběžné koleji [m/s] 
● zrychlení kabinky rozjíždějící se ze stanice [m/s2] 
● délku kritického úseku [m] 
 
Bod X vyznačený na trati znamená pozici 0, uživatel tedy zadává testované vzdálenosti v záporných 
hodnotách.  
 
Výstupem je pak datový soubor, ve kterém jsou ve sloupcích vypsány výsledky. Sloupce mají následující 
význam: 
 
čas  
vzdálenost kabinky 1 před kritickým úsekem    
vzdálenost kabinky 2 před kritickým úsekem   
aktuální pozice kabinky 1  
aktuální pozice kabinky 2  
aktuální rychlost kabinky 1  
aktuální rychlost kabinky 2  
událost srážky   
 

 
 

Obr. 22: Příklad výpisu do souboru programu 1 
 
dráha kabinky na průběžné koleji 1s v t= ⋅  

dráha kabinky rozjíždějící se ze stanice 2
2

1

2
s a t= ⋅ ⋅ , po dosažení cestovní rychlosti (27 m/s) je její dráha 

počítána jako 2s v t= ⋅ , kde v = 27 m/s. 

 
Výsledek, který byl považován za srážku:  
aktuální pozice kabinky 1 = aktuální pozice kabinky 2 ±  2 m and aktuální pozice kabinky 1 > - 2 and 
aktuální pozice kabinky 1 < délka kritického úseku 
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10.2  Program 2 
 

 
 

Obr. 23: Uživatelský interface programu 2 
 

Tento program vypočítá, v jaké vzdálenosti před kritickým bodem X musí kabinka zahájit rozjezd 
(v závislosti na hodnotě zrychlení a její počáteční rychlosti), aby dosáhla požadované rychlosti před 
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zahájením přeskoku a také v jaké vzdálenosti se musí nacházet střed vyklizeného úseku na průběžné 
koleji. 
Uživatel zadává: 
 

• rychlost kabinky na průběžné koleji 
• zrychlení kabinky rozjíždějící se ze stanice 
• počáteční rychlost kabinky vyjíždějící ze stanice 

 
Výstupem je tedy: 
 

• dráha potřebná k rozjetí kabinky s2 
• vzdálenost středu vyklizeného úseku na průběžné koleji s1 

 
rychlost pohybu rovnoměrně zrychleného je 0v a t v= ⋅ + , kde v0 je počáteční rychlost, z toho tedy doba 

potřebná k rozjezdu kabinky ze stanice na cestovní rychlost 2 0

2

v v
t

a

−=  

dráha, kterou kabinka během rozjezdu urazí 2
2 2 0

1

2
s a t v t= ⋅ + ⋅  

 
Jelikož již známe čas, za jak dlouho rozjíždějící se kabinka dosáhne kritického místa X a rychlost 

kabinek na průběžné koleji, můžeme spočítat, jak daleko se musí nacházet střed vyklizeného úseku, aby 
nedošlo ke kolizi s kabinkou na průběžné koleji, tedy 1 1s v t= ⋅ . Balízy ohraničující tento úsek jsou tedy 

umístěny ±10m od takto vypočteného středu (zda-li bude 20 m vyklizeného prostoru stačit se uvidí na 
základě testování). 
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10.3  Program 3 
 

 
 

Obr. 24: Uživatelský interface programu 3 
 
Tento program simuluje brzdění kabinky do stanice. Uživatel zadává:  
 

• délky úseků x11,x12 a x2 
• rychlost kabinky 
• záporné zrychlení kabinky 

 
Výstupem je jednak grafický výstup zachycující průběh dráhy a rychlosti kabinky a jednak datový 

soubor, ve kterém jsou ve sloupcích vypsány výsledky. Sloupce mají následující význam: 
 
čas 
aktuální rychlost 
aktuální pozice 
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Obr. 25: Příklad výpisu do souboru programu 3 
 
Dráha kabinky na průběžné koleji je počítána podle s v t= ⋅  (rychlost zůstává konstantní). Jakmile 
kabinka urazí vzdálenost, která se rovná součtu délek úseků x11, x12 a x2, začíná manévr brzdění a dráha 

je pak počítána podle  21

2
s a t= ⋅ ⋅  (rychlost v a t= ⋅ ). 
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 11. Závěr 
 

Myšlenka popsaného revolučního typu dopravy je velmi zajímavá a představuje jednu z možností, 
kterým směrem by se mohla doprava v budoucnu ubírat. Takováto koncepce dopravy přináší mnoho 
výhod, jako jsou individuální cestování, provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jízda na vyžádání, nižší 
náklady, nepotřeba řízení, žádné zácpy, problémy s parkováním, čekání na semaforech atd.  
 

Při psaní této práce bylo nutné nastudovat velké množství různých materiálů týkajících se 
železnice, které se EKODO podobá asi nejvíce. Ale i tak je tento systém značně odlišný a nebylo tedy 
možné se  striktně držet již zavedených standardů. Také díky neexistenci takového systému nebylo možné 
vycházet z konkrétní dokumentace či nějakých praktických zkušeností.  
 
Výsledky práce je možno shrnout do následujících bodů: 

• stanovení základního konceptu řízení – decentralizovaný, nedeterministický 
• rozčlenění celého systému do tří řídicích vrstev 
• specifikace funkcí, které budou vykonávat jednotlivé prvky (kabinka, radioblok, stanice) 
• definice dat, které je nutné mezi jednotlivými zařízeními přenášet 
• vytvoření výpočetních programů pro určení optimálních hodnot zrychlení, cestovní rychlosti, 

délky úseků 
 

Jak již bylo uvedeno, tato práce slouží jako základní návrh pro možnou realizaci systému 
v budoucnu. Specifikuje, co by měl systém provádět, ne jak. To bude náplní dalšího vývoje, během 
kterého se mohou některá fakta v této práci - na základě praktických zkušeností či vymyšlením lepšího 
řešení – pozměnit. Až během psaní této práce jsem zjistil, jak je daný problém obsáhlý a k jeho dokončení 
bude zapotřebí velké množství lidí a času.  
 

Nutnou podmínkou pro realizaci tohoto typu dopravy je samozřejmě získání potřebných 
finančních prostředků pro výstavbu zkušebního polygonu, který je už navrhnut a na kterém by se 
otestovaly všechny možné situace, hardwarové zařízení a software. Díky tomu by pak bylo možné systém 
nabídnout pro využití veřejnosti a vylepšit tak  současný stav dopravy.  
 

Při psaní této práce jsem získal mnoho vědomostí z oblasti řízení dopravy, která je od klasických 
průmyslových řešení poněkud odlišná. Naučil jsem se také vyhledávat různá technická řešení, vybrat 
z nich ta nejvhodnější, případně je potřebným způsobem upravit a vše začlenit do jednoho celku. Také 
doufám, že se tento projekt bude dále slibně rozvíjet a já se na tom budu podílet i v budoucnu.    
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