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Příloha “F“
Vlaková rádiová zařízení
1

Základní a náhradní traťové rádiové spojení, nouzové spojení

1.1
Vlaková rádiová zařízení1) na dráze provozované SŽDC jsou používána jako základní
nebo náhradní rádiové spojení nebo nouzové spojení.
1.2
Základním rádiovým spojením se rozumí takové rádiové spojení, které na trati
vybavené příslušnou rádiovou infrastrukturou umožňuje s předepsanou kvalitou2) jak
plnohodnotnou hlasovou komunikaci mezi strojvedoucím a výpravčím3) a mezi
strojvedoucími navzájem, tak datovou komunikaci mezi pohyblivými a pevnými rádiovými
zařízeními (pracujícími případně bez obsluhy).
1.3
Náhradním rádiovým spojením se rozumí rádiové spojení, které musí umožnit
uskutečnění rádiového spojení strojvedoucího s výpravčím z převážné většiny míst tratí v jím
řízené oblasti. K náhradnímu rádiovému spojení se smí používat pouze stanovené typy
rádiových zařízení. Druh rádiové komunikace použitelné jako náhradní rádiové spojení určí
provozovatel dráhy individuálně pro jednotlivé tratě s přihlédnutím k úrovni pokrytí
příslušných rádiových úseků trati využitelným signálem. Náhradní rádiové spojení nesmí být
trvale používáno místo základního rádiového spojení.
1.4
Nouzovým spojením se rozumí jakékoliv hlasové spojení, které umožní uskutečnění
nouzového spojení strojvedoucího s výpravčím příslušné řízené oblasti v případě vzniku
poruchy nebo mimořádnosti v průběhu jízdy hnacího vozidla, a to pouze do doby dojezdu
vozidla do cílové stanice vlaku. Nouzové hlasové spojení nesmí být nikdy použito jako trvalá
náhrada základního nebo náhradního rádiového spojení. Při použití nouzového spojení je
maximální rychlost vlaku omezena na 100 km/h.
1.5
Rozhodujícím dokumentem určujícím aktuální vlakové rádiové zařízení použité jako
základní nebo náhradní rádiové spojení, popř. nouzové spojení na jednotlivých tratích
vybavených příslušnou infrastrukturou je tabulka č. 01 TTP. Informativně je vybavení
jednotlivých tratí konkrétním vlakovým rádiovým zařízením rovněž uvedeno v Prohlášení
o dráze, mapa M10.
1.6
Technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich realizaci
na dráze provozované SŽDC jsou uvedeny ve „Směrnici SŽDC č. 35, kterou se stanovují
technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci
na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu“ v platném znění.

1

) Viz § 71 vyhl. č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah.
) Pro GSM-R stanoveno projektem UIC EIRENE, specifikací funkčních požadavků (FRS) verze 7.3.0, březen
2012, a specifikací systémových požadavků (SRS) verze 15.3.0, březen 2012 (v době vydání tohoto
Prohlášení o dráze), pro TRS stanoveno doporučením UIC č. 751–3.
3
) Pojem „výpravčí“ je v textu použit jako společný název pro zaměstnance s odbornou způsobilostí
k organizování a řízení drážní dopravy. Pokud bude potřeba jednoznačně definovat zaměstnance, jsou
použity definice podle předpisu SŽDC D1.
2
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2

Používaná vlaková rádiová zařízení

2.1

Mobilní rádiová síť v systému GSM-R
Prezentace sítě na mobilním
terminálu

Provozovatel
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

GSM-R CZ

2.1.1 Systém GSM-R zajišťuje hlasovou komunikaci a přenos dat mezi pohyblivými
účastnickými zařízeními (dispečerské terminály, bezobslužná datová rádiová zařízení apod.)
a pevnými účastníky (dispečerská pracoviště, pracoviště výpravčích apod.) a spojení s jinými
sítěmi elektronických komunikací (železniční služební telefonní síť, veřejné pevné nebo
mobilní sítě apod.).
2.1.2 Systém GSM-R pracuje v kmitočtovém pásmu 900 MHz a vychází ze standardu
veřejných mobilních telefonních sítí GSM rozšířeného podle projektu UIC o další specifické
železniční funkce, které jsou obsaženy v technické dokumentaci EIRENE. Systém je
interoperabilní jako součást subsystému řízení a zabezpečení, třída A4).
2.1.3 Na webové stránce SŽDC www.szdc.cz, odkaz „Rádiové sítě“, jsou uvedeny:
- všeobecné provozní a obchodní podmínky neveřejných služeb elektronických
komunikací poskytovaných v neveřejné mobilní telefonní síti GSM-R SŽDC,
- způsob objednávání, vydávání a verifikace SIM karet,
- přehled koncových pohyblivých terminálů, pro které byl vydán souhlas s použitím
výrobku na dráze v majetku České republiky a jejich provozování v systému GSM-R,
jakož i další provozní a organizační informace.
2.1.4 Tratě vybavené systémem GSM-R se označují návěstí „Připravte rádiové zařízení
GSM-R k registraci“5), která se zpravidla umisťuje v blízkosti předvěsti vjezdového
návěstidla dopravny vybavené systémem GSM-R, a návěstí „Změna rádiového systému“6),
jejíž návěstidlo se umisťuje v místě, kde má dojít k registraci rádiového zařízení GSM-R
do systému, a dále se umisťuje na státní hranici. Tratě odbočující z tratě vybavené systémem
GSM-R, které nejsou vybavené jiným traťovým rádiovým systémem (systémy TRS nebo
rádiovou sítí SRV), se označují návěstí „Konec rádiového systému GSM-R“7).
2.1.5 Předpokládaný postup výstavby systému GSM-R je zveřejňován na webové stránce
SŽDC www.szdc.cz, odkaz „Rádiové sítě“.
2.1.6 Na některých tratích může být pro spojení pohyblivých účastníků (vybavených
terminály systému GSM-R) s pevnými účastníky využit tzv. národní roaming ve veřejné
mobilní telefonní síti GSM některého operátora. V takovém případě však není zaručeno
dostatečné a spolehlivé pokrytí dopraven a tratí rádiovým signálem a nemusí být dostupné
některé funkce systému GSM-R, zejména funkce nouzového volání (REC – Railway

4

) Vyhl. č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojitelnosti evropského železničního systému; Směrnice
2008/57/ES Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému ve Společenství
a technické specifikace pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ podle rozhodnutí Komise
2006/679/ES ve znění pozdějších rozhodnutí 2006/860/ES, 2007/153/ES, 2008/386/ES, 2010/79/ES
a 2012/88/ES.
5
) Viz čl. 1233 předpisu SŽDC D1 „Dopravní a návěstní předpis“.
6
) Viz čl. 1234 předpisu SŽDC D1 „Dopravní a návěstní předpis“ a dále předpis SŽDC (ČD) Z11 „Předpis
pro obsluhu rádiových zařízení“ včetně vztažných Doplňujících ustanovení.
7
) Viz čl. 1235 předpisu SŽDC D1 „Dopravní a návěstní předpis“.
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Emergency Call), skupinového volání (Group Call) a adresace podle místa (LDA – Location
Depending Addressing).

Poř.
čís.

2.1.7 Seznam zahraničních provozovatelů systémů GSM-R, se kterými jsou ke dni vydání
tohoto Prohlášení uzavřeny dohody o propojení sítí a mezinárodním roamingu:
Indikace sítě
na terminálu

Provozovatel
Deutsche Bahn AG, DB-Netz, Německo

GSM-R D

262-10

2.

Österreichische Bundesbahnen, Rakousko

GSM-R A

232-91

3.

ProRail, Nizozemí

GSM-R NL

4.

Železnice Slovenskej republiky, Slovensko*)

GSM-R SK

231-99

5.

Maďarské železnice MÁV, Maďarsko *)

GSM-R HU

216-99

nebo

1.

204-21

*) Ode dne vyhlášení
Aktuální přehled roamingových partnerů je uveden na webové stránce SŽDC www.szdc.cz,
odkaz „Rádiové sítě“.
2.1.8 V infrastrukturní části rádiové sítě GSM-R CZ je implementována národní aplikace
„Funkce STOP v systému GSM-R“ dle technické specifikace SŽDC č. TS 3/2014-S,
umožňující obsluze dráhy aktivovat ve zvolené oblasti vzdálené zastavení jízdy hnacích
vozidel, jejichž vozidlové radiostanice jsou propojeny prostřednictvím lokomotivního
adaptéru s hlavním ventilem průběžného brzdového systému a jsou osazeny SIM-kartou
rádiové sítě GSM-R CZ. V případě, kdy je vozidlová radiostanice přihlášena ve veřejné
mobilní telefonní síti GSM některého operátora v rámci tzv. národního roamingu (viz č. 2.1.6)
není využití „Funkce STOP v systému GSM-R“ možné.
2.2

Traťový rádiový systém

2.2.1 Systém TRS-Tesla zajišťuje hlasovou komunikaci traťového dispečera, výpravčího,
zaměstnance dopravce, případně dalších osob zúčastněných na řízení a organizování drážní
dopravy a jejím provozování se strojvedoucím hnacího vozidla a přenos kódovaných
informací (příkazy, hlášení).
2.2.2 Systém TRS-Tesla respektuje základní funkce vyplývající z příslušných ustanovení
doporučení UIC 751–3 a pracuje v kmitočtovém pásmu 450 MHz. Systém je interoperabilní
jako součást subsystému řízení a zabezpečení, třída B4).
2.2.3 Použité kanálové skupiny systému TRS-Tesla se na trati označují návěstí „Přepněte
kanálovou skupinu“8), jejíž návěstidlo se umisťuje do místa, kde dochází obsluhou vozidlové
radiostanice ke změně použité kanálové skupiny nebo ke změně rádiového systému z GSM-R
na TRS-Tesla. Tratě odbočující z tratě vybavené systémem TRS-Tesla, které nejsou vybavené

8

)

Viz čl. 1232 předpisu SŽDC D1 „Dopravní a návěstní předpis“.
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jiným vlakovým rádiovým zařízením (systémy GSM-R nebo rádiová síť SRV), se označují
návěstí „Konec rádiového systému“9).
2.2.4 Na webové stránce SŽDC www.szdc.cz, odkaz „Rádiové sítě“, je uveden přehled
vozidlových radiostanic, pro které byl vydán souhlas s použitím výrobku na dráze v majetku
České republiky a jejich provozováním v systému TRS-Tesla. Příslušné radiostanice, včetně
dokumentace jejich osazení do stávajících vozidel, podléhají schvalovacímu řízení jako
změna na drážním vozidle.
2.2.5 Vozidlová radiostanice systému TRS-Tesla může být vybavena rovněž pro
komunikaci v rádiovém pásmu 150 MHz (pro potřeby rádiového provozu v jiných traťových
nebo v místních rádiových sítích).
2.2.6 Systém TRS-Tesla může být v případě potřeby (např. realizace dálkového ovládání
zabezpečovacího zařízení apod.) a dočasně (do doby zřízení sítě GSM-R) vybudován
i na dalších tratích – oznámení s uvedením data účinnosti zveřejní SŽDC na portále
Provozování dráhy s šestiměsíčním předstihem.
2.3

Simplexní spojení v pásmu 150 MHz

2.3.1 Systém simplexního spojení v traťových a místních rádiových sítích v pásmu
150 MHz (tzv. rádiová síť SRV) zajišťuje rádiové spojení výpravčího se strojvedoucím
hnacího vozidla v dosahu základnové radiostanice umístěné v příslušné dopravně a spojení
strojvedoucího s dalšími zaměstnanci zúčastněnými na provozování drážní dopravy. Systém
není interoperabilní.
2.3.2 Systém zajišťuje pokrytí vybavených dopraven rádiovým signálem, pokrytí ostatních
traťových úseků není zaručeno.
2.3.3 Na straně železniční infrastruktury jsou používány radiostanice
- buď s tónovou selektivní volbou v relaci vlak  výpravčí a volbou hlasem ve směru
na vlak, nebo
- s volbou hlasem kteréhokoliv účastníka.
2.3.4 Použité simplexní kmitočty se na trati označují návěstí „Přepněte kanálovou
skupinu“8). Tratě odbočující z tratě vybavené rádiovou sítí SRV, které nejsou vybavené jiným
traťovým rádiovým systémem (systémy GSM-R, TRS-Tesla), se označují návěstí „Konec
rádiového systému“9).
2.3.5 Systémy simplexního spojení v pásmu 150 MHz se pro řízení drážní dopravy na trati
nově zřizují jen výjimečně a pouze v odůvodněných případech.
2.3.6 V železničním provozu jsou dále používány místní simplexní rádiové sítě v pásmu
150 MHz pro řízení některých technologických postupů (řízení posunu, soupis vozů,
vozmistři, údržba a opravy tratí apod.). Toto spojení je zde uvedeno pro úplnost a je zřizováno
podle potřeby buď provozovatelem dráhy, nebo jednotlivými provozovateli drážní dopravy.
2.3.7 Rádiová zařízení v pásmu 150 MHz pracující s kanálovou roztečí 25 kHz se nesmí
na území ČR používat.

9)

Viz čl. 1235 předpisu SŽDC D1 „Dopravní a návěstní předpis“.
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3

Podmínky přístupu na dráhu

3.1
Hnací a řídicí vozidla (dále jen „hnací vozidla“) pohybující se na trati vybavené
infrastrukturní částí vlakového rádiového zařízení (systém GSM-R, systém TRS-Tesla, nebo
rádiová síť SRV) musí být vybavena terminálem umožňujícím základní rádiové spojení, a to
jak pro hlasovou komunikaci mezi strojvedoucím a osobami podílejícími se na řízení a
organizování drážní dopravy, tak pro obousměrný přenos relevantních signálů, povelů, hlášení
nebo dat mezi železniční infrastrukturou a hnacími vozidly, tedy terminálem plně
kompatibilním a spolupracujícím během pobytu na trati a v dopravnách ve všech funkcích
s infrastrukturní částí použitého vlakového rádiového zařízení.
3.2
Na tratích s organizováním a řízením drážního provozu podle předpisu SŽDC D4,
na kterých je instalováno specifické technické zařízení (dále jen „radioblok“10)) musí být
hnací vozidla vybavena terminálem zajišťujícím plnohodnotnou komunikaci a spolupráci
hnacího vozidla s radioblokem od data uvedení radiobloku do trvalého provozu.
3.3
Je-li na hnacím vozidle (SHV) jako terminál přechodně použit mobilní telefon
(v rádiové síti GSM-R) nebo přenosná radiostanice (v systémech TRS-Tesla nebo v rádiové
síti SRV), musí být takový terminál připojen na pevnou vnější anténu hnacího vozidla, hlavní
napájení musí být z dobíjené palubní baterie hnacího vozidla a terminál musí pracovat
s vysokofrekvenčním výkonem 8 W v systému GSM-R, resp. 5 až 10 W v systémech TRSTesla nebo v rádiové síti SRV. Bez připojení na pevnou vnější anténu a hlavní napájení HV
(SHV) se považuje mobilní telefon GSM-R pouze za nouzové rádiové spojení
(Vyhl. 173/1995 Sb., §71, odst. 4).
3.4
Hnací vozidlo (SHV), jehož rádiové zařízení neumožňuje na pojížděné trati
uskutečnění základního rádiového spojení (např. z důvodu poruchy zařízení, opravy
infrastruktury, nevybavení zařízením z důvodů mimořádností v dopravě – odklony apod.),
musí být vybaveno prostředkem pro umožnění náhradního rádiového spojení (pokud je
zřízeno) nebo nouzového spojení.
3.5
Nelze-li z hnacího vozidla (SHV) navázat základní rádiové spojení, musí strojvedoucí
před vjezdem do řízené oblasti (mezistaničního úseku) seznámit příslušného dispečera
(provozního nebo dirigujícího, který je uveden v Provozním řádu příslušné rádiové sítě)
s rozsahem stávajících komunikačních možností vlaku (PMD). Dispečer stanoví (pokud je
zřízeno) způsob rádiové komunikace v náhradním rádiovém spojení. O stanoveném způsobu
rádiové komunikace vyrozumí dispečer (provozní nebo dirigující) osoby podílející se na
řízení a organizování drážní dopravy, kterých se uvedená problematika týká. Při náhradním
rádiovém spojení dispečeři, výpravčí a strojvedoucí používají rovněž volací značky přidělené
použitému náhradnímu rádiovému spojení.
3.6
Pokud hnací vozidlo (SHV) nesplňuje ani podmínky pro náhradní rádiové spojení,
nesmí být do řízené oblasti (mezistaničního úseku) vybavené infrastrukturou vlakového
rádiového zařízení vypraveno. Dojde-li k náhlé ztrátě funkčnosti základního nebo náhradní
rádiového spojení v době, kdy je vlak (PMD) používá, je strojvedoucí povinen o této
skutečnosti neprodleně informovat příslušného zaměstnance řízení provozu, který řídí úsek,

10

Radioblokem se rozumí technické zařízení umožňující řízení a kontrolu vlakové dopravy ve vymezené
oblasti, formou autentizovaných povolení k jízdě, předávaných hnacím a řídícím vozidlům prostřednictvím
rádiové sítě s datovým přenosem informací a s následnou kontrolou jízdy těchto vozidel podle vydaných
povolení.
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v němž se vlak (PMD) nachází, aby byly sjednány podmínky další jízdy podle článku 1.4.
POD nebo tohoto článku. 11)
3.7
Speciální hnací vozidla využívají v době zařazení do dopravního režimu „vlak nebo
PMD“ pro spojení s výpravčím základní rádiové spojení podle pojížděné trati. V případě, že
konstrukce speciálního hnacího vozidla neumožňuje zabudování vozidlové části příslušného
rádiového systému používaného na uvedené trati, může být pro spojení s výpravčím použito,
po předchozím souhlasu příslušného dispečera, náhradního spojení (viz čl. 3.5).
3.8
Pro potřeby rádiového spojení historických hnacích a historických speciálních hnacích
vozidel, která budou použita pro jízdu mimořádných historických nebo nostalgických vlaků
za účelem oslav, výročí či propagace železniční dopravy a souvisejícího návozu a odvozu
souprav na takové vlaky nebo pro jízdu takového vozidla do nebo z opravy či jízdu do nebo
z místa jeho deponování, se ustanovení odst. 3.1 nevztahuje. Takové vozidlo, příp. souprava
však musí být vždy vybaveny alespoň nouzovým spojením pro komunikaci výpravčího se
strojvedoucím, popř. i se členy vlakového doprovodu. Způsob komunikace, resp. volací čísla
uvede dopravce v požadavcích na přidělení kapacity dráhy nebo v příslušné systémové
aplikaci provozovatele dráhy, které se těchto jízd týkají a mají k nim přístup zaměstnanci
řízení provozu a organizování drážní dopravy provozovatele dráhy.
3.9
Odchylně od čl. 3.1 není implementace „Funkce STOP v systému GSM-R“ dle
čl. 2.1.8 na hnacích vozidlech podmínkou přístupu na dopravní cestu provozovanou SŽDC,
její používání upravují místně příslušné Provozní řády.

4
Souhlas s použitím výrobku na ŽDC provozované Správou železniční
dopravní cesty, státní organizací
4.1
Pro provozované terminály vlakových rádiových zařízení musí být vydán souhlas
SŽDC s použitím výrobku na dráze provozované Správou železniční dopravní cesty, státní
organizací.
4.2
Postup získání souhlasu upravuje „Směrnice SŽDC č. 34 pro uvádění do provozu
výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení
elektrotechniky a energetiky na dráze ve vlastnictví státu“, která je zveřejněna na portále
Provozování dráhy.
4.3
Požadavek vydání souhlasu k použití ve smyslu odst. 1 tohoto článku se nevztahuje
na mobilní terminály GSM-R, pokud jsou řádně uvedeny do provozu v souladu s platnými
právními předpisy.

5

Závěrečná ustanovení

5.1
U tratí, které nejsou k datu vydání tohoto Prohlášení o dráze vybaveny žádnou
infrastrukturní částí vlakového rádiového zařízení, bude (po jejich vybavení vlakovým
rádiovým zařízením) konkrétní datum zahájení rutinního provozu oznámeno na portále
Provozování dráhy s šestiměsíčním předstihem.

11

Vrcholově tuto povinnost strojvedoucího upravuje: Směrnice EU - TSI 995, Dodatek B, čl. 8 a zákon
č. 266/1995 Sb v platném znění čl. 49b odst. 4.
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5.2. U tratí, kde se infrastrukturní část vlakového rádiového zařízení bude měnit, bude
konkrétní datum ukončení provozu původního vlakového rádiového zařízení oznámeno
na portále Provozování dráhy s šestiměsíčním předstihem.
5.3
Na tratích, kde je nahrazováno dosavadní vlakové rádiové zařízení novým digitálním
systémem GSM-R, budou tam, kde to bude technicky možné, oba rádiové systémy
provozovány souběžně nejvýše po dobu dvou měsíců od data zprovoznění systému GSM-R.
V takovém případě platí povinnost vybavení daná čl. 3.1 přiměřeně, tedy hnací vozidla (SHV)
musí být po přechodné období vybavena vozidlovou radiostanicí plně kompatibilním alespoň
s jedním z použitých rádiových systémů.
5.4
Na pohraničních tratích, kde je na straně SŽDC vybudován systém GSM-R
a na zahraniční straně takový systém dosud zřízen není, mohou být hnací vozidla (SHV) a
řídící vozy, registrované v zahraničí, pro komunikaci na síti SŽDC vybaveny odchylně
od odst. 3.1 pouze přenosným terminálem GSM-R, nesplňujícím podmínky uvedené v bodu
3.3. Uvedená odchylka platí pouze pro jízdy mezi státní hranicí a první stanicí na síti SŽDC.
Provozní a organizační záležitosti upravují „Mezinárodní pohraniční ujednání“ a dále
Provozní řád vlakového rádiového systému GSM-R, příslušný Provozní řád rádiové sítě SRD
- TRS Tesla a ZDD příslušných dopraven.
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