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Nezávazný projektový rámec: Návrh a ověření podmínek pro nasazování bezpečných
vlakových lokátorů na bázi GNSS systémů na české železniční síti (TIRXMD707)
Jako základ pro zadání projektu ve veřejné zakázce dle §2 odst 2 písmena g) zákona č.130/2002 Sb.
podle podmínek programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní
správy BETA2, který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 278 ze dne 30. 3. 2016.
Soutěžní dialog
RESORT : Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Zástupce odborného gestora VaV: Olga Krištofíková (ZG)
Výkonný projektový (odborný) zástupce na straně resortu (odborný garant) pro úkony v informačním
systému ISRB: Martin Pichl, Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI
Projekt bude řízen resortem
Projekt realizuje výzkumné potřeby:
TIMD0009 Návrh a ověření podmínek pro nasazování bezpečných vlakových lokátorů na bázi
GNSS systémů na české železniční síti
Vazba potřeby na resortní strategie a koncepce: Akční plán rozvoje inteligentních dopravních
systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) schválený usnesením vlády č. 268 ze dne
15. dubna 2015 - naplnění příslušných opatření k realizaci
Vazba na podprogram : Výzkum a vývoj v oblastech udržitelné dopravy, interoperabilní
dopravy, bezpečné dopravy, ekonomické dopravy, inteligentní dopravy
Realizace výzkumné aktivity za účelem kvalitnějšího a efektivního výkonu státní správy s
požadavkem Zdokonalení, Postup, Regulační mechanismus, Dovednost, Řízení železničního
provozu představuje zejména dávání pokynů ze strany dopravních zaměstnanců (např.
výpravčích) strojvedoucímu ohledně jízdy jím řízeného vlaku (např. stanovené rychlosti). Tyto
pokyny jsou dávány prostřednictvím návěstidel, což je podmíněno obsluhou zabezpečovacího
zařízení. Výpravčí vlaků má přehled o dopravní situaci ve vlastní stanici a traťových úsecích,
které ke stanici přiléhají. Vzhledem k narůstající rychlosti vlaků je pro efektivnější řízení vlaků
mít třeba přehled o situaci na rozsáhlejším úseku, než má v současné době výpravčí v
jednotlivé dopravně (stanice, výhybna, odbočka apod.). Proto je třeba vytvářet nové systémy
řízení železničního provozu nebo dále zdokonalovat již vytvořené systémy pro zajištění
aktuální polohy vozidel podle GNSS souřadnice tak, aby dispečer mohl provoz nejen řídit, ale
zejména reagovat na mimořádné události s minimálním dopadem na cestující nebo zákazníky
nákladní dopravy (tzv. přepravce). Na základě certifikované metodiky budou určeny železniční
tratě (v rámci jejich kategorizace), na kterých využití GNSS přinese urychlené zvýšení
bezpečnosti a efektivity provozu s přiměřenými náklady. Projekty s touto tematikou byly
řešeny také na úrovni EU. Zabývaly se především technickou stránkou věci, jejich výsledkem
byly základní technické principy, ale bez doporučení pro konkrétní železniční síť. Nebyly tak
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řešeny problémy jednotlivých států nebo regionů s přeshraniční dimenzí. Řešené projekty EU
je možné využít při řešení výzkumné potřeby, není je ale možné jednoduše převzít a aplikovat
v podmínkách ČR.
EN Název projektu
Conditions for deploying train locators based on GNSS systems on the railway network.
CS Klíčová slova : GNSS, železniční síť, dráhy, legislativa, technické podmínky
EN keywords: GNSS, railway network, railways, legislation, technical conditions
Hlavní obor CEP: Průmysl (J) : Kosmické technologie (JV)
Vedlejší obor CEP: Průmysl (J) : Navigace, spojení, detekce a protiopatření (JW)
Další vedlejší obor CEP: Společenské vědy (A) : Společenské vědy (A)

CS Hlavní cíle projektu
Hlavním cílem je na základě reálného ověření vytvořit podmínky pro implementaci GNSS systémů na
české železniční síti, zejména: 1.
Prověřit vliv železničního prostředí (technický aspekt) za účelem
ověření podmínek a požadavků na nasazení systémů bezpečné lokalizace vlaků na trati s využitím
satelitních navigačních systémů GNSS; 2.
Vytvořit postup testování kvality příjmu a míry rušení
signálů GNSS na české železniční síti; se zohledněním související legislativních aspektů vč.
mezinárodního prvku.
EN Main project goals
The main objective is to create conditions for the implementation of GNSS systems on the Czech
railway network on the basis of real verification, in particular: 1. Examining the influence of the
railway environment (technical aspect) in order to verify the conditions and requirements for
deploying systems for the safe localization of trains using the GNSS satellite navigation systems ; 2.
Create a procedure for testing the quality of reception and the degree of GNSS signal interference on
the Czech railway network; taking into account the related legislative aspects, incl. international
element.
Bližší popis cíle ve vztahu k potřebě (options)
Hlavním cílem je na základě reálného ověření vytvořit podmínky pro implementaci GNSS systémů na
české železniční síti, zejména:
1.
Prověřit vliv železničního prostředí (technický aspekt) za účelem ověření podmínek a
požadavků na nasazení systémů bezpečné lokalizace vlaků na trati s využitím satelitních navigačních
systémů GNSS;
2.
Vytvořit postup testování kvality příjmu a míry rušení signálů GNSS na české železniční síti;
se zohledněním související legislativních aspektů vč. mezinárodního prvku.
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Vybrané vazby na resortní strategie
Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku
2050) schválený usnesením vlády č. 268 ze dne 15. dubna 2015 - naplnění příslušných opatření k
realizaci

Charakter projektu: Experimentální vývoj
Doplňující informace k projektu - uvažovaný způsob řešení (options):
Vědecká analýza musí také navrhnout postup získání správné reference polohy, např. využitím údajů
získaných z balíz systému ETCS, z balíz typu MIB systému AVV nebo z dodatečně montovaných
referenčních RFID tagů. Měřicí vozidlo musí být vybaveno stanovenými systémy zajišťujícími přesné
odometrické údaje. Analýza také musí navrhnout doby měření tak, aby výsledky postihovaly stav
signálů GNSS i elektromagnetické rušení v libovolný okamžik v době aplikace lokalizačních systémů.
Vytvoření postupu testování je nezbytné pro zavádění virtuální balízy na železniční tratě pro zajištění
informací o kvalitě GNSS signálů po trati, a tedy předcházení případným výpadkům. Ten musí být
založen na vyhodnocení efektivity, přesnosti a reprodukovatelnosti metodiky z bodu 1 takovým
způsobem, aby bylo možné optimalizovat pracnost rutinního testování zvolené tratě. Kromě toho
poslouží postup testování i k ohodnocení dosahované přesnosti, integrity a pohotovosti daného
bezpečného lokátoru.
Projekt vytvoří předpoklady pro zavádění GNSS lokalizace na české železniční síti a v návaznosti na něj
bude nezbytné vytvořit pilotní projekt tratě se zabezpečením virtuální balízou, a je proto nezbytné
identifikovat nejlepší tratě pro pilotní projekt.
Obdobné projekty (vypořádání podobností):
V prostředí ČR nebyl řešen projekt obdobného zaměření, tedy na tvorbu bezpečných vlakových
lokátorů v železniční dopravě. Vzhledem ke skutečnosti, že zabezpečovací technika musí odrážet
způsob organizování a zajištění železničního provozu, který je v jednotlivých zemích odlišný, není
možné pouze převzít navrhované zahraniční řešení a implementovat ho. Na úrovni EU vznikly
projekty na problematiku lokátoru GNSS pro železniční vozidla jako např. GRAIL (GNSS introduction in
the rail sector), SATLOC (Satellite Based Operation and Management of Local Low Traffic Lines),
GaLOROI (Galileo Localisation for Railway Operation Innovation), ERSAT EAV (ERTMS on SATELLITE
– Enabling Application Validation), RHINOS (Railway High Integrity Navigation Overlay System),
STARS (Satellite Technology for Advanced Railway Signalling). Žádný z těchto projektů nestanovuje
konkrétní metodiku pro stanovení parametrů virtuálních balíz na jednotlivých sítích členských států
EU, tedy i ČR.
Pro naplnění cíle jsou požadovány následující výsledky:
Výsledek č. 1 kód: Nmet
Certifikovaná metodika pro certifikaci lokalizačních systémů na bázi GNSS pro použití na železnici s
ohledem na aspekty železničního prostředí (např. rušení způsobeném elektrickou trakcí, rozdílnou
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rychlostí hnacího vozidla, lokalizací na vícekolej. trať
Výsledek „Certifikovaná metodika“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem
nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou
podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy nebo příslušným odborným
certifikačním
(akreditačním) orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi. Podmínkou je udělení
mezinárodně uznávané certifikace (akreditace) u příslušného odborného certifikačního (akreditačního) orgánu
nebo osvědčení příslušného odborného orgánu státní správy, který je věcně odpovědný za oblast, ve které jsou
metodika nebo postup uplatňovány. V případě kdy certifikaci uděluje věcně příslušný odborný orgán státní správy,
tj. i poskytovatel, musí být taková certifikace udělena na základě vypracování dvou nezávislých oponentních
posudků.

Koneční uživatelé a popis jejich práce s Ministerstvo dopravy, Drážní úřad, SŽDC (správce
výsledkem
železniční infrastruktury), železniční dopravci
(operátoři železniční dopravy)
Předpokládaný způsob implementace

Výsledky budou využity při zavádění lokalizace na
bázi GNSS na české železniční síti. Budou užity pro
testování dostupnosti GNSS signálu na tratích pro
možné zavedení GNSS lokalizace a jako postupy pro
testování a následnou certifikaci GNSS zařízení
používaných
pro
lokalizaci
na
železnici.
Metodika bude sloužit orgánu státní správy jako
podklad k provádění postupu certifikace nových
lokalizačních systémů na bázi GNSS, které bude nutné
realizovat při každém zavádění nového technického
řešení ze strany technologických firem a zároveň bude
sloužit firmám jako návod, na co všechno je potřebné
se při procesu certifikace připravit.

Za užití a implementaci výsledku odpovídá v Martin Pichl, Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI
projektu
Certifikaci zajistí

Olga Krištofíková [enduser], MD O710

Osoby participující na využití výsledku

Olga Krištofíková [enduser], MD O710

Etapový (kvartální) plán pro dosažení výsledku při řešení projektu (předpoklad vždy na konci
kvartálu) s předpokladem nákladů
9.kvartál

Práce na metodice. Konečná podoba metodiky a
zahájení
schvalovacího
procesu.
Zabezpečení
oponentních posudků metodiky a vypořádání
připomínek oponentů.

10.kvartál

Zahájení schvalovacího procesu. Proces certifikace
"Metodiky certifikace lokalizačních systémů na bázi
GNSS" u gestorského útvaru MD

Položka přímých nákladů -

Jedná se o náklady spojené s realizací výsledku jako
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jsou například náklady na zajištění odborných a
oponentních posudků.
Součet přímých nákladů na výsledek (bez
činností)
Trvání činností v hod celkem

820 hod

Celkové předpokládané projektové náklady
na výsledek (činnosti+přímé náklady bez
projektové režie 20% / včetně projektové
režie 20%)

Výsledek č. 2 kód: Vsouhrn
Souhrnná výzkumná zpráva o výsledcích měření popisující míru vlivu jednotlivých prvků železničního
prostředí na přesnost, dostupnost, integritu a kontinuitu na využití GNSS lokalizace na železnici,
včetně vytipování vhodných tratí pro prvotní nasazení v Č
Souhrnná výzkumná zpráva Vsouhrn může být jedním z vyžádaných výsledků projektu aplikovaného výzkumu s
účelovým nebo smluvním financováním. Souhrnná výzkumná zpráva shrnuje výsledky řešení projektu a vyjadřuje
se k naplnění stanovených cílů projektu. Souhrnná výzkumná zpráva může mít utajovaný charakter, tj. nemusí být
veřejně dostupná.

Koneční uživatelé a popis jejich práce s Ministerstvo dopravy, Drážní úřad, SŽDC (správce
výsledkem
železniční infrastruktury), železniční dopravci
(operátoři železniční dopravy)
Předpokládaný způsob implementace

Souhrnná zpráva bude sloužit jako výchozí bod pro
případné další navazující činnosti, projekty které
budou mít za cíl prohloubit poznání v jednotlivých
dílčích aspektech realizovaného výzkumu v budoucnu.

Za užití a implementaci výsledku odpovídá v Martin Pichl, Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI
projektu
Certifikaci zajistí

Není relevantní

Osoby participující na využití výsledku

Olga Krištofíková [enduser], MD O710

Etapový (kvartální) plán pro dosažení výsledku při řešení projektu (předpoklad vždy na konci
kvartálu) s předpokladem nákladů
1.kvartál

Upřesnění plánu řešení projektu, bude zpracovaná
metodika vlastního měření včetně vlastního
technického vybavení měřícího vozu, přesné určení
úrovně
systémových
parametrů
(přesnost,
dostupnost, pohotovost, integrita a bezpečnost).
Kvartálním výstupem bude metodika vlastního
měření.

2.kvartál

Sestavení

přesného

harmonogramu

měření

na

F35b verze 1
Pracovní
Strana 5/16

Návrh a ověření podmínek pro nasazování bezpečných vlakových lokátorů na bázi GNSS systémů na české železniční síti
TIRXMD707

Datum generování : 25.06.2018

nejbližší kvartály. Zpracování a podaní žádosti o příděl
kapacity železniční dopravní cesty. V případě nutnosti
(vybraný uchazeč nebude vlastnit své prostředky)
zajištění železničních vozidel pronájmem. Bude
proveden výběr vhodného typu a zabezpečen výběr
poskytovatele poptávkovým řízením. Kvartálním
výstupem bude harmonogram měření na nejbližší
kvartály
a
zabezpečení
plánu
měření
s
provozovatelem dráhy. (SŽDC)
3.kvartál

Analýza vybraných tratí, měření GNSS vybraných
dvojkolejných, elektrifikovaných a tratích v uzlech a
městských aglomeracích. Shrnutí výsledků dle
zpracované metodiky. Minimální rozsah vybraných
tratí 350 km.

4.kvartál

Analýza vybraných tratí, měření GNSS vybraných
celostátních a regionálních tratí v rovinatých terénech
dle harmonogramu. Shrnutí výsledků dle zpracované
metodiky. Minimální rozsah vybraných tratí 970 km.
Sestavení přesného harmonogramu měření na další
kvartály. Zpracování a podaní žádosti o příděl kapacity
železniční dopravní cesty.

5.kvartál

Analýza vybraných tratí, měření GNSS vybraných
celostátních a regionálních tratí v podhorských a
horských oblastech dle harmonogramu. Shrnutí
výsledků dle zpracované metodiky. Minimální rozsah
vybraných tratí 420 km.

6.kvartál

Analýza vybraných tratí, měření GNSS vybraných
celostátních a regionálních tratí v podhorských a
horských oblastech dle harmonogramu. Shrnutí
výsledků dle zpracované metodiky. Minimální rozsah
vybraných tratí 550 km.

7.kvartál

Postupné shrnutí a vyhodnocení poznatků ve všech
hodnocených
oblastech,
úrovně
měření,
bezpečnostních rizik a ostatních zjištěných
disfunkcích s ohledem na bezpečnost železniční
dopravy. Tvorba přehledných databází. Vypracování
systému rychlé orientace v databázích. Vytipování
nejvhodnějších tratí pro uplatnění GNSS technologií v
praxi.

8.kvartál

Zpracování podkladů pro metodiku pro certifikaci
lokalizačních systémů na bázi GNSS pro použití na
železnici s ohledem na aspekty železničního prostředí.
Formulace obsahu s položeným důrazem na rušivé
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vlivy prostředí, železničního provozu, rychlosti vozidel
a dalších zjištěných vlivů z analýzy. Stanovení
organizačního a legislativního rámce certifikačního
procesu.
9.kvartál

Zpracování podkladů pro směrnici jednotného
postupu měření kvality příjmu a míry rušení signálu
GNSS na české železniční síti. Na základě poznatků z
analýzy kvality přijmu a míry rušivých vlivů prostředí
bude jasně zformulován obsah směrnice.

10.kvartál

Dokončení závěrečné
závěrečné zprávy.

Položka přímých nákladů -

Ostatní náklady spojené s realizací. Jedná se o náklady
na platby za použití železniční dopravní cesty, náklady
na zajištění železničních vozidel pro realizaci měření,
cestovní náklady realizátorů a ostatní náklady spojené
s měřením, administrativní činností a drobný
kancelářský materiál.

zprávy.

Finální

podoba

Součet přímých nákladů na výsledek (bez
činností)
Trvání činností v hod celkem

19 200 hod

Celkové předpokládané projektové náklady
na výsledek (činnosti+přímé náklady bez
projektové režie 20% / včetně projektové
režie 20%)

Výsledek č. 3 kód: O
Směrnice jednotného postupu měření kvality příjmu a míry rušení signálu GNSS na české železniční
síti.
„Ostatní výsledky“ jsou takové výsledky, které nesplňují kritéria pro výše uvedené, přesně definované druhy výsledků.
Mezi tyto výsledky patří také poznatky a dovednosti v souladu s § 2 odst. 2, písmeno k) zákona o podpoře
výzkumu, vývoje a inovací, které se očekávají jako výsledky veřejné zakázky a které tvoří rovněž přínosy programu
BETA2..

Koneční uživatelé a popis jejich práce s Ministerstvo dopravy, Drážní úřad, SŽDC (správce
výsledkem
železniční infrastruktury), železniční dopravci
(operátoři železniční dopravy)
Předpokládaný způsob implementace

Směrnice jednotného postupu měření kvality příjmu a
míry rušení signálu GNSS na české železniční síti bude
sloužit pro ověřování využitelnosti signálu GNSS pro
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zavádění na jednotlivých tratích v České republice.
Za užití a implementaci výsledku odpovídá v Martin Pichl, Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI
projektu
Certifikaci zajistí

Není relevantní

Osoby participující na využití výsledku

Olga Krištofíková [enduser], MD O710

Etapový (kvartální) plán pro dosažení výsledku při řešení projektu (předpoklad vždy na konci
kvartálu) s předpokladem nákladů
10.kvartál

Zpracování konečné podoby směrnice. Konzultace s
uživateli(MD, SŽDC, DU). Dokončení konzultací s
uživateli. Zpracování připomínek. Finální podoba
dokumentu.

Položka přímých nákladů -

Nákladová položka obsahuje náklady na drobný
kancelářský materiál a zpracování odborného
stanoviska ke směrnici.

Součet přímých nákladů na výsledek (bez
činností)
Trvání činností v hod celkem

700 hod

Celkové předpokládané projektové náklady
na výsledek (činnosti+přímé náklady bez
projektové režie 20% / včetně projektové
režie 20%)
Indikativní údaje pro výsledky a vazbu na požadované činnosti při řešení:

č. 1 - Nmet – Certifikovaná metodika pro certifikaci lokalizačních systémů na bázi GNSS pro použití na
železnici s ohledem na aspekty železničního prostředí (např. rušení způsobeném elektrickou trakcí,
rozdílnou rychlostí hnacího vozidla, lokalizací na vícekolej. trať
Činnost (kód)Povinná?

Popis činnosti

Uvažovaná
pro činnost

odbornost

M01, povinná,
Zpracování
metodiky

Shrnutí poznatku z
projektu do formátu
metodiky.
Zpracování
metodiky do
konečné podoby pro
schvalovací proces.

Znalost GNNS
technologií, znalost
železničního provozu,
znalost v oblasti
zabezpečovacího
zařízení. Praxe
nejméně 10 let

Počet hodin/cena

Celkem Kč

500
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Kvartálním
výsledkem bude
finální podoba
metodiky pro
schvalovací proces.
M02, povinná,
Schvalovací a
certifikační
proces
metodiky.

Zabezpečení
oponentního
procesu metodiky.
Zpracování
připomínek
oponentů do
metodiky. Rozběh
certifikačního
procesu. Certifikace
metodiky.
Kvartálním
výstupem bude
konečná/finální
podoba metodiky.

Stejná jako u výsledku
M01

320

Celkem 820 hodin

č. 2 - Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva o výsledcích měření popisující míru vlivu jednotlivých
prvků železničního prostředí na přesnost, dostupnost, integritu a kontinuitu na využití GNSS lokalizace
na železnici, včetně vytipování vhodných tratí pro prvotní nasazení v Č
Činnost (kód)Povinná?

Popis činnosti

Uvažovaná
pro činnost

odbornost

Z01, povinná,
Rozběh
projektu

Upřesnění plánu
řešení projektu,
bude zpracovaná
metodika vlastního
měření včetně
vlastního
technického
vybavení měřícího
vozu, přesné určení
úrovně systémových
parametrů

Znalost GNNS,
železniho provozu a
zabezpečovací
techniky. Praxe 10 let.

Počet hodin/cena

Celkem Kč

3 840
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(přesnost,
dostupnost,
pohotovost, integrita
a bezpečnost).
Kvartálním
výstupem bude
metodika vlastního
měření.
Z02, Rozběh
analýzy tratí

Sestavení přesného
Znalost GNNS,
harmonogramu
železniční provoz a zab
měření na nejbližší
techniky. 10 let praxe
kvartály. Zpracování
a podaní žádosti o
příděl kapacity
železniční dopravní
cesty. V případě
nutnosti (vybraný
uchazeč nebude
vlastnit své
prostředky) zajištění
železničních vozidel
pronájmem. Bude
proveden výběr
vhodného typu a
zabezpečen výběr
poskytovatele
poptávkovým
řízením. Kvartálním
výstupem bude
harmonogram
měření na nejbližší
kvartály a
zabezpečení plánu
měření s
provozovatelem
dráhy. (SŽDC)

2 240

Z03, Analýza
tratí

Analýza vybraných
tratí, měření GNSS
vybraných

1 920

DTTO Z02
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dvojkolejných,
elektrifikovaných a
tratích v uzlech a
městských
aglomeracích.
Shrnutí výsledků dle
zpracované
metodiky. Minimální
rozsah vybraných
tratí 350 km.
Kvartálním
výstupem bude
shrnutí výsledků
měření na
vybraných tratích.
Z04, Analýza
tratí

Analýza vybraných
tratí, měření GNSS
vybraných
celostátních a
regionálních tratí v
rovinatých terénech
dle harmonogramu.
Shrnutí výsledků dle
zpracované
metodiky. Minimální
rozsah vybraných
tratí 970 km.
Sestavení přesného
harmonogramu
měření na další
kvartály. Zpracování
a podaní žádosti o
příděl kapacity
železniční dopravní
cesty. Kvartálním
výstupem bude
shrnutí výsledků
měření na
vybraných tratích a
harmonogram

DTTO Z02

2 580
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měření na další
kvartály.
Z05, Analýza
tratí

.Analýza vybraných
tratí, měření GNSS
vybraných
celostátních a
regionálních tratí v
podhorských a
horských oblastech
dle harmonogramu.
Shrnutí výsledků dle
zpracované
metodiky. Minimální
rozsah vybraných
tratí 420 km.
Kvartálním
výstupem bude
shrnutí výsledků
měření na
vybraných tratích.

DTTO Z02

1 680

Z06, Analýza
tratí

Analýza vybraných
tratí, měření GNSS
vybraných
celostátních a
regionálních tratí v
podhorských a
horských oblastech
dle harmonogramu.
Shrnutí výsledků dle
zpracované
metodiky. Minimální
rozsah vybraných
tratí 550 km.
Kvartálním
výstupem bude
shrnutí výsledků
měření na
vybraných tratích.

Dtto Z02

2 160

Z07, Dokončení

Postupné shrnutí a

DTTO Z02

2 040
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analýzy tratí

vyhodnocení
poznatků ve všech
hodnocených
oblastech, úrovně
měření,
bezpečnostních rizik
a ostatních
zjištěných
disfunkcích s
ohledem na
bezpečnost
železniční dopravy.
Tvorba přehledných
databází.
Vypracování
systému rychlé
orientace v
databázích.
Vytipování
nejvhodnějších tratí
pro uplatnění GNSS
technologií v praxi.
Kvartálním
výstupem bude
přehledná databáze
hodnotících
bezpečnostních
atributů GNSS
signálů z měření na
jednotlivých tratích
a seznam tratí, které
jsou nejvhodnější
pro uplatnění GNSS
technologií.

Z08, povinná,
Shrnutí
poznatků
analýzy pro
metodiku

Zpracování
podkladů pro
metodiku pro
certifikaci
lokalizačních
systémů na bázi

DTTO Z02

960
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GNSS pro použití na
železnici s ohledem
na aspekty
železničního
prostředí.
Formulace obsahu s
položeným důrazem
na rušivé vlivy
prostředí,
železničního
provozu, rychlosti
vozidel a dalších
zjištěných vlivů z
analýzy. Stanovení
organizačního a
legislativního rámce
certifikačního
procesu. Kvartálním
výstupem budou
formální, technické,
technologické,
organizační a
legislativní poklady
pro zpracování
metodiky.
Z09, povinná,
Shrnutí
poznatků
analýzy pro
Směrnici.

Zpracování
podkladů pro
směrnici jednotného
postupu měření
kvality příjmu a
míry rušení signálu
GNSS na české
železniční síti. Na
základě poznatků z
analýzy kvality
přijmu a míry
rušivých vlivů
prostředí bude jasně
zformulován obsah
směrnice.

DTTO Z02

1 140
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Kvartálním
výstupem budou
formální, obsahové,
organizační a
procesní podklady
pro zpracování
směrnice.
Z10, povinná,
Konečná úprava
zprávy

Práce na finální
podobě závěrečné
zprávy. Určení
nejvhodnějších tratí
pro nasazení GNNS
do reálného
provozu. Kvartálním
výstupem bude
finální podoba
závěrečné zprávy.

Dopravní inženýrství,
5 let praxe.

640

Celkem 19 200 hodin

č. 3 - O – Směrnice jednotného postupu měření kvality příjmu a míry rušení signálu GNSS na české
železniční síti.
Činnost (kód)Povinná?

Popis činnosti

Uvažovaná
pro činnost

odbornost

S01, povinná,
Zpracování
směrnice.

Zpracování konečné
podoby směrnice.
Konzultace s
uživateli(MD, SŽDC,
DU). Dokončení
konzultací s
uživateli. Zpracování
připomínek. Finální
podoba dokumentu.
Kvartálním
výstupem bude
finální podoba
Směrnice
jednotného postupu

Zabezpečovací zařízení
na železnici, GNNS
systémy, 5 let praxe

Počet hodin/cena

Celkem Kč

700
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měření kvality
přijmu a míry rušení
signálu GNSS na
železniční síti.

Celkem 700 hodin

Výchozí technické podmínky pro řešení projektu
Technická způsobilost ve vztahu k plnění předmětu projektu.: Dodavatel si zajistí
potřebné technické vybavení pro zajištění přesného měření GNSS signálu, podmínky příjmu
signálu, ostatní měřící techniku spojenou s realizací projektu a informační technologie pro
zpracování výsledků.
Zkušenosti s měřením GNSS: Dodavatel prokáže zkušenosti s měřením a vyhodnocováním
GNSS signálů v železničním prostředí.
K: seznam realizovaných zakázek v posledních třech letech
Zkušenost s vyhodnocováním bezpečnosti dle SIL4: Dodavatel prokáže zkušenosti s
vyhodnocováním technologické bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení dle SIL 4
K: seznam realizovaných zakázek v posledních třech letech
Měřící vozidlo: Měřicí vozidlo musí být vybaveno stanovenými systémy zajišťujícími přesné
odometrické údaje a bude vybaveno vlastní měřící technikou signálu.
Výchozí netechnické podmínky pro řešení projektu
Výzkumný tým: Dodavatel sestaví odborný výzkumný tým, který bude hodnocen dle
hodnotících kritérií. Uvede všechny jeho členy a jejich činnosti, dále uvede činnosti prováděné
v rámci rolí.
K: Každý člen výzkumného týmu doloží strukturovaný životopis a doklad o nejvyšším
dosaženém vzdělání.

Tento projektový rámec je pouze indikativní a nezávazný podklad pro jednací typy řízení.
Schválil:

F35b verze 1
Pracovní
Strana 16/16

