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Návrh vyh|ášení výběrového řizení - využíváníkmitočtův pásmech 800 MHz' 1800 MHz a 2600
MHz
Český tetekomunikačníúřad zveřejni| na svých webových stránkách Wzvu k up|atnění připomínek
k návrhu íextu ,,Vyhlášení výběrového řízení za úče|emudě|ení práv k VyuŽívání rádiových kmitočtů
jehoŽ součástíje
k zajiŠtěníveřejné komunikaÓní sítě v pásmech 80o MHz, 1B00 MHz a 2600 MHz..,
přidé|eníkmitočtůaukĎního b|oku A, \. 791.821 MHz (down|ink) a 832.862 MHz (up|ink).

Správa Že|ezniÓní dopravní cesty, státní organizace, je drŽite|em individuá|ního oprávnění č.
$1i2n (Ó.j. ČTÚ 7986/io10-613/||.Vyř.) ze dne 2.2.2o1o k vyuŽívání rádiových kmitočtůpozemní
pohyb|ivé s|uŽby a pevné sluŽby v kmitočtových úsecích876.880 MHz a 921-925 MHz. Na uvedených
kmitočtech je Správou Železničnídopravní cesty, státní organizací' pro potřeby Že|ezničnídopravy
postupně ziizována a provozována mobi|ní te|eÍonní síťGSM-R, která je jedním ze dvou zák|adních
i<omponentů Evropského systému řízení V|akové dopravy ERTMS. Druhým komponentem je Evropský
systém řízenívtaxtr ercs, pro kteď síťGSM-R představuje přenosové prostředí pro datové spojení
hnacích vozide| s traťovou infrastrukturou a řÍdícímiradioblokovými centrá|ami a rovněŽ s|ouŽí pro
hovorové spojení strojvedoucích s osobami zajišťujícímiřízení a organizaci dráŽní dopravy.

SíťGSM-R a systém ETcs jsou na Že|eznici zřizovány na zák|adě směrnice Evropského

par|amentu a Rady 2001/,l6/ES ze dne ís.3.2001 o interoperabi|itě konvenčníhoŽe|ezničního systému
(ve znění směrnice Evropského par|amentu a Rady 2004/50/ES ze dne 29.4.2004) a z ní vycházejícího
rozhodnutí Komise 2oo6/679/ES ze dne 28.3.2006 o technické specifikaci pro interoperabi|itu

subsystému řízeni a zabezpečení transevropského konvenčníhoŽelezničního systému (ve znění
rozhodnutí Komise 2009/561/ES ze dne 22.7.20os\'
V současnosti je systém GSM.R jiŽ Vybudován na |. národním Že|ezničním koridoru (Děiín st.hr. Praha - Česká rře6ová - Břec|av st.ňr.) a na ll. národním Železničnímkoridoru (Břec|av st.hr. - Přerov
představuje cca 700 km vybavených tratí,-přičemŽ je souiasně
- Petrovice u Karviné st.hr.), coŽcca
,1000 hnacích Vozidel českých dopravců a na
za1íždqíi
vozid|ovými terminá|y vybaveno
'síť
probíhajícími
právě
pokraÓuje
vvbavená vozidIa zaňraničníchdopravců. Výstavba systému GSM-R dále
_
síavbami V úsecíchČeská Třebová - Přerov, opava _ ostravsko - Mosty u Jab|unkova st.hr. a Děčín
_
BeneŠov
Všetaty - Nymburk _ Ko|ín a připravovanými stavbami Ko|ín HavlíÓkův Brod - Brno, Praha _ ČeskéBudějovice _ Horní Dvořiště st.hr. a Praha _ P|zeň _ Cheb st.hr. Cí|ovým stavem je
vybudování syštémuGSM.R a ETCS na tratích evropského Železničníhosystému, tedy na tratích
uvedených ve sdě|ení ministerstva dopravy Ó. 111l2oo4 sb. o Výčtu Že|ezničníchdrah zařazených do
evropského Železničníhosystému.
Vzh|edem k tomu' Že systém GSM-R spolu se systémem ETCS přímo ov|ivňují jízdu V|aků a mají
tedy bezprostřední VliV na bezpečnost a p|ynu|ost Že|ezniÓní dopravy, je nutno zajistit systému GSM-R
vysoký stupeň ochrany před rušeníma neŽádoucím ov|ivňováním od .iiných rádiových sítí
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provozovaných v blízkých kmitočtových pásmech.. Tato. skuteÓnost by|a zástupci Mezinárodní
pracovních skupinách
ieiezniení únie U|C.|iŽ nět<o|iI.1'at prezóntována a dok|adována na úrovni ECC v
inÍrastruktury
Železniční
správci
někteří
jiŽ
zaznamenávají
šÉa rH,r. Je přitom íaktem, Že v současnosti
operátory
komerčními
způsobených
GSM-R
systému
u ň'opé řa.du případůškodtivycrr ruŠení
mobiIních sítí.

(např. pro
Taková rušenímohou způsobit přerušení nebo znemoŽnění datové (pro ETCS) i h|asové
Vyústit
aŽ
dá|e
můŽe
nouzová vo|ání) komunikace mezi'hnacím vozid|em a infrastrukturou, které
V|ivem
na
a sda|ším
v zastavení vlaŘu na trati a příméohroŽení bezpeónosti a Životů cestujících
zooŽd'ováni v|aků, zvyšování energetické náročnosti dopravy v|aků apod.

poŽaduje'.aby
Vzh|edem k uvedenému proto Správa že|ezniÓní dopravní cesty, státní organizace,
podmÍnka'
Že ladale|
pro
A
dop|něna
b|ok
aukční
v podmínkách předmětného Výběrového řízeníby|a
111l2oo4
i.
dopravy
Ministerstva
ve'
sdělení
misí konfiguraóí sVé sítě zajisiit, aby na tratích uvedených
překroČena
neby|a
systému,
Že|ezniÓního
šo., o vyeřu
.-3o Že|eznióních drah.zaÍázených do- evropskéhodBm uŽitečnéhosigná|u jeho sítě a úroveň neŽádoucích emisí do pásma GSM.R
úroveň
aniény).
ko|ejnice pomocí
neořekroči|a úroveň .107 dBm 1měřeno úe výšce 4'5 m na temenem
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Ing. JoseÍ Sibrava

ředitel odboru automatizace a elektrotechniky

2i2

