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Návrh vyhtášení výběrového řízení . využívání kmitočtů v pásmecň.Bo0 rvlHz, 1800 MHz á'2600.
MHz

Český te|ekomunikační úřad zveřejni| dne 8.4.20.13 na svých weborných stránkách kveřejné
konzu|taci materiá| ,,Vyh|ášenívýběrového řízení za účelem udě|ení práv kvyuŽívání rádiových
kmitočtů kzajištění veřejné komunikaění sítě vpásmech 800MHz, 1800MHz a2600MHz',, jehoŽ
součástí je přidě|ení kmitoětů aukčního b|oku A, t!.791-821MHz (down|ink) a 832-862 MHz (up|ink).

Správa Že|ezniění dopravní cesty, státní organizace, je drŽite|em individuá|ního oprávnění č'
161172lT| (č'j. ČTÚ 79$6t2o1o-6,13/||'vyř') ze dne 2.2'2o1o kvyuŽívání rádiorných kmitočtů pozemní
pohyblivé s|uŽby a pevné s|uŽby v kmitoitouých úsecích 876-880 MHz a 921.925 MHz. Na uvedených
kmitočtech je Správou Že|ezniční dopravní cesty, státní organizací, pro potřeby Železniční dopravy
postupně zřizována a provozována mobi|ní rádiová síť GSM-R, která je jedním ze dvou zák|adních
komponentů Evropského systému řízení v|akové dopravy ERTMS' Druhým komponentem je Evropský
systém řízení v|akŮ ETcs, pro kteý síť GSM-R představuje přenosové prostředí pro datové spojení
hnacích vozide| s traťovou infrastrukturou a řídícími radioblokovými centrá|ami zajišťujícími přípravu,
stavění a zabezpeěení jízdních cest a rovněŽ s|ouŽí pro hovorové spojení strojvedoucích s osobami
zajišťujícími řízení a organizaci drážni dopravy.

síť GSM-R a systém ETcs jsou na Že|eznici zřizovány na zák|adě směrnice Evropského
par|amentu a Rady 2001/16/Es ze dne 19.3.2001 o interoperabi|itě konvenčního Že|ezniÓního systému
(ve znění směrnice Evropského par|amentu a Rady 2004/50/Es ze dne 29'4'2004) a z ní vycházejícího
rozhodnutí Komise 2012l8BlEU ze dne 25.1.2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se
subsystémů pro řízení a zabezpeéení transevropského Železničního systému (nahrazujícího původní
rozhodnutí 2006|679lES o technické specifikaci pro interoperabi|itu subsystému řízení a zabezpečení
transevropského konvenčn ího Že|ezničn ího systému).

V současnostije systém GSM-R jiŽ vybudován na |. národním Že|ezničním koridoru (Děčín st.hr. _
Praha - Česká Třebová - Břec|av st'hr.) a na ||. národním Že|ezničním koridoru (Břec|av st.hr. - Přerov
- Petrovice u Karviné st.hr.), na části |||. národního Že|ezničního koridoru (tratě Česká Třebová -
Přerov a opava - ostrava - Mosty u Jab|unkova st.hr') a na praŽských spojovacích tratích, coŽ
představuje takřka 1 000 km vybavených tratí, přičemŽ je současně vozid|ornými terminá|y vybaveno
více neŽ 1 000 hnacích vozide| českých dopravců a na síť zaJíŽdějí i vybavená vozidla zahraničních
dopravců. V provozu je dá|e více neŽ 1 000 mobi|ních te|efonů GSM-R vyuŽívaných pro potřeby
personá|u správy, údrŽby a oprav tratí a pro zaměstnance dopravcŮ.

Výstavba systému GSM-R dá|e pokračuje právě probíhající stavbou v úseku Děčín _ VŠetaty _
Nymburk _ Kolín (dokončení 912013) a připravovanými stavbami Ko|ín - Hav|íčkův Brod _ Brno, Praha
- Benešov - České Budějovice _ Horní DvořiŠtě st.hr./České Velenice st'hr. a Praha - P|zeň _ Cheb
st.hr., coŽ představuje da|ších více neŽ 900 km tratí. Cí|ovým stavem je vybudování systému GSM-R a
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ETcs a|espoň na tratích evropského Že|ezničního systému, tedy na tratích uvedených ve sdě|ení
ministerstva dopravy č. 11112004 sb. o výčtu Že|ezničních drah zařazených do evropského
Že|ezničního systému, tedy ce|kem na 2 800 km tratí, coŽ představuje asi 30 % stávajícíŽe|ezniční sítě
v Česku'

Výstavba systému řizení jízdy v|aků ETCS (European Train Contro| System) probíhá v současnost
na trati Ko|ín - Ceská Třebová - Břec|av (290 km) s navázáním na obdobný systém rakouských
ŽeIeznic.

Vzhledem k tomu, Že systém GSM-R spo|u se systémem ETcs přímo ov|ivňujíjízdu v|aků a mají
tedy bezprostřední v|iv na bezpečnost a p|ynu|ost Že|ezniční dopravy, je nutno zajistit systému GSM-R
vysoký stupeň ochrany před rušením a neŽádoucím ov|ivňováním od jiných rádioqých sítí
provozovaných v b|ízkých kmitočtových pásmech. Tato skutečnost by|a zástupci Mezinárodní
Že|ezniční unie UIC jiŽ něko|ikrát prezentována a dok|adována na úrovni ECC v pracovních skupinách
SE a FM. Je přitom faktem, Že jižv souěasnosti zaznamenávají někteří správci Že|ezniční infrastruktury
v Evropě řadu případů škod|ivých rušení systému GSM-R způsobených komerěním provozem
mobiIních rádiových sítí provozovaných v kmitočtouých Úsecích sousedících se systémem GSM-R.

Taková rušení mohou způsobit přerušení nebo znemoŽněnídatové (pro ETCS) i h|asové (např. pro
nouzová vo|ání) komunikace mezi hnacím vozid|em a infrastrukturou, které můŽe dá|e vyústit aŽ
v zastavení v|aku na širé trati a přímé ohroŽení bezpečnosti a ŽivotŮ cestujících s da|ším vlivem na
zpoŽďování vlaků, sniŽování kapacity a propustnosti tratí, zvyšování energetické nároěnosti dopravy
v|aků apod.

Vzh|edem k uvedenému proto Správa Že|ezniění dopravní cesty, státní organizace, poŽaduje, aby
v podmínkách předmětného výběrového řízenÍ by|a pro aukční b|ok A dop|něna podmínka, že Zadate|
musí konfigurací své sítě zajistit, aby na tratích uvedených ve sdě|ení ministerstva dopravy č.
11112004 Sb' nebyla překročena úroveň -30 dBm uŽiteěného signá|u jeho sítě a úroveň neŽádoucích
emisí do pásma GSM-R nepřekroěi|a úroveň .107 dBm (měřeno ve uýšce 4,5 m nad temenem ko|ejnice
pomocí )r/4 antény)'

S pozdravem

-
Ing. Josef Šibrava

řed itel od bo ru a uto m ati zace a ele ktrotech n i ky

2i2


