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§ Provozujeme a udržujeme IT a Telco infrastrukturu 
SŽ patřící mezi nejrozsáhlejší v ČR.

§ Provozujeme internetové, datové a hlasové služby
s garantovanou SLA1.

§ Zabezpečujeme vysokorychlostní internetové 
připojení s propojením jednotlivých lokalit po celém 
území ČR. 

§ Poskytujeme služby v oblasti serverhousingu, 
telehousingu a pronájmu datových center.

§ Realizujeme komplexní projekty v drážním světě
zahrnující dodávky technologií, systémů, integrace a 
koordinaci dalších dodavatelů.

Kdo jsme?

Jsme realisti. Na inovace se díváme optikou vlastních zkušeností získaných v průběhu 28 let v 
oblasti správy a provozu drážní infrastruktury, velkoobchodních služeb na naší optické síti a 
realizace projektů pro klíčové zákazníky jako je skupina ČD, SŽ, ŘSD a další.

1 Service Level Agreement



ETCS a ČD-T

§ ČD-T zajišťuje kromě již uvedených aktivit v oblasti GSM-R také vybavení vozidel systémem 
ETCS.

§ ČD-T právě vybavuje přes 300 lokomotiv z flotily Českých drah a ČD Cargo. 

§ ČD-T je jako první v ČR schopna vybavení těchto vozidel realizovat k plné homologaci.

§ Pro realizaci „retrofitu“ je nutná kombinace 4 faktorů:
q 1. znalost nové technologie - spolupráce s výrobcem ETCS, 
q 2. znalost národních systémů (nejen těch zabezpečovacích),
q 3. znalost vybavovaných vozidel (40 let stará technologie)
q 4. schopnost spojit body 1 až 3 do funkčního řešení, ve kterém jednotlivé prvky 

navzájem správně komunikují.



Návrh architektury
GSM-R
Anténa

Dopplerův radar

Euro anténa Snímač 
Kódu

CPM

Ovládací Prvky ETCS
• Reset
• Signalizace izolace
• Přepínač izolace

LS06

Ovládací Prvky LS06
• Návěstní opakovač
• Ovládací panel
• Tlačítko bdělosti
• Přepínač izolace
• Potvrzovací 

tlačítko

Snímač otáček

GSM-R/GPS
Anténa

Skříň ETCS               
BaseLine 3.6.0

EVC2

ARBE

Snímač 
Kódu

TELOC 3000

Ovládací Prvky ETCS
• Reset
• Signalizace izolace

Ovládací Prvky LS06
• Návěstní opakovač
• Ovládací panel
• Tlačítko bdělosti
• Potvrzovací 

tlačítko

DMI (PIXY)

DMI

DMI (PIXY)

DMI

ETH SWITCH

LS06TELOC ETCS

Snímač otáček

St.1St.
2

Prvky HV

Napájecí zdroje

Pneu.  panel

Příklad zástavby na HV řady 363


