
O společnosti SHERLOG
SHERLOG se 30 let specializuje na zabezpečení, vyhledávání a monitoring statických i
pohyblivých objektů. Společnost využívá vlastní rádiovou frekvenci pro rádiové lokalizační
systémy, kterou spravuje mateřská společnost SHERLOG Technology, a.s.
SHERLOG má celosvětovou působnost, jedná se však o ryze českou společnost s českým
kapitálem a s vlastním vývojem. Nabízíme komplexní zákaznické produktové řešení. Na
domácím trhu představuje SHERLOG špičku ve svých oborech a řadí se k předním i v
evropském měřítku. Služby systému SHERLOG aktivně využívá přibližně 7 500 společností a to
nejen v ČR a Evropě, ale i v jižní Americe a na Blízkém východě.

SHERLOG NG
V roce 2021 se od mateřské společnosti Sherlog Technology oddělila firma SHERLOG NG (New
Generation). Ta se věnuje speciálním projektům, které dokáže přizpůsobit zákazníkovi na míru,
popřípadě vyvinout kompletní zákaznické systémové řešení. Pro své projekty využívá unikátní
rádiovou síť SHERLOG Security a vlastní aplikační řešení pro monitoring.
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Řešení společnos, SHERLOG 
NG

• Společnost SHERLOG NG, která se zaměřuje na lokalizaci a vyhledávání objektů, přichází s jednoduchým řešením,
které by výrazně pomohlo zvýšit bezpečnost na řadě traH provozovaných podle předpisu D3.

• Firma speciálně pro zabezpečení kolejových vozidel vyvinula informační systém SHERLOG D3R. Ten tvoří komunikační
jednotky s technologií GNSS, VHF a displej, který by měl být umístěn v každém kolejovém vozidle.

• Princip je jednoduchý – zařízení upozorní strojvedoucího, že se na stejné koleji či poblíž nachází jiný vlak (ať už v
proVsměru či jedoucí stejným směrem). Strojvedoucí jedoucí na traV D3 má přehled o dalších vlacích na traV. Díky
informacím z systému SHERLOG D3R bude mít dostatek času na vyhodnocení kriVcké situace a případné zastavení
vlaku. Po akci může zahájit komunikaci s dirigujícím dispečerem traV. Systém bezpečně funguje i mimo jakýkoli GNSS
signál, jednotky o sobě „vědí“ i pokud by jely v tunelu. Využívají toVž radiové frekvence a jsou tak zcela nezávislé na
komunikačních síHch.

• Nejedná se o systém, který by přímo zasahoval do ovládání vlaku (například automaVckým zastavením), jedná se
však o prevenVvní opatření, které předem upozorní na hrozbu kolize.

• Řešení má celou řadu přednosH, které jej činí ideálním řešením pro lokální železnice. Výhodou je možnost prakVcky
okamžitého nasazení, které by pomohlo bezodkladně vyřešit nízkou úroveň zabezpečení traH D3
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RADIOVÉ MOBILNÍ JEDNOTKY PRO ŽKV PROVOZOVANÁ NA TRATÍCH ŘÍZENÝCH DLE 
PŘEDPISŮ D1 A D3
VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Jedná se o zařízení – palubních jednotek sloužících pro lokalizaci vlakových souprav (dále jen jako
„jednotka“). Dodané jednotky nebudou mít žádné grafické rozhraní – zadavatel fakticky požaduje
(pouze) přenosné moduly, které bude možné snadno transportovat mezi jednotlivými hnacími
soupravami a zapojovat je v kterékoli hnací soupravě. Zadavatel stanovuje, že jednotka musí
podporovat připojení k palubní desce hnací soupravy 230V a přes port 5V USB. Jednotka dále musí
podporovat připojení k tabletu instalovanému v daném hnacím kolejovém vozidle, a to
prostřednictvím technologie Bluetooth. Zadavatel v současnosti disponuje tablety s operačním
systémem Android. Aby bylo dodané řešení kompatibilní s tablety, kterými zadavatel v současné době
disponuje, je nutné, aby jednotka disponovala modulem Bluetooth.
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S ohledem na potřeby zadavatele jednotky plní následující funkce:

1. Monitoring polohy vlaků v okolí
2. Přesný systém lokalizace vlaků i pro možné poskytování lokalizačních služeb aplikacím a zařízením

třeYch stran
3. Funkce „černé skřínky“
4. Tlačítko nouze pro strojvedoucího

(dále jen „základní funkce“).

S ohledem na skutečnost, že základní funkce představují bezpečnostní funkce využitelné jen za
předpokladu zajištění nepřetržitého a řádného fungování bez závislosB na pokryC signálem GSM
technologií, zadavatel pro základní funkce nepřipoušC užiC GSM technologie. VyužiC technologie
GSM je přípustné pouze pro jiné než základní funkce – například pro diagnosBcké účely, aktualizace
a správu firmware.
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1. Monitoring polohy vlaků v okolí
1. Jednotka musí pracovat na principu přímé, nezávislé a vzájemné radiové komunikace mezi jednotlivými

jednotkami (na principu peer-to-peer), tedy bez nutnosti jakékoliv externí infrastruktury mimo vlastní jednotku.
Tato funkce informuje strojvedoucího o možném incidentu na trati prostřednictvím propojení s tabletem
strojvedoucího přes rozhraní Bluetooth.

2. Komunikace mezi jednotkami musí probíhat tak, aby informace z jednotky umožnila strojvedoucímu včas
reagovat a rozhodnout se, jak řešit potenciální krizovou situaci, např. zastavit vlak tak, aby se předešlo kolizi
souprav železničních vozidel. Jednotka musí v případě detekce jiné jednotky, kdy, poskytnout strojvedoucímu
následující informace:
- Informace o směru a vzdálenosti vlaku, v němž je druhá jednotka detekována;
- Informace o relativní rychlosti (přibližování) obou jednotek v km/h;
- Identifikace vlaku/jednotky

3. Komunikace mezi jednotkami musí probíhat v rádiovém pásmu VHF, a to prostřednictvím vyhrazené celoplošné
(na území celé Česká republiky) frekvence.

4. Každá jednotka musí prostřednictvím svého transmitteru vysílat informace o identifikaci, své poloze, směru
pohybu a vlastní rychlosti.
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2. Přesný systém lokalizace vlaků i pro možné poskytování lokalizačních služeb aplikacím a zařízením
třetích stran

1. Jednotka musí určovat polohu s pomocí technologie GNSS. Zadavatel s ohledem na aktuální
bezpečnostní situaci, zejména pak v oblasti kybernetiky, způsobené eskalací vojenského
konfliktu na Ukrajině vyžaduje, aby jednotka nevyužívala k určování polohy systém GLONASS a
BeiDou, které nedosahují požadované bezpečnostní standardy, a které by potenciálně mohli
být zneužitý proti zájmům České republiky. Dodavatel může využít systémů Galileo nebo GPS.

2. Jednotka musí být schopna určit polohu hnací soupravy, ve které je instalována, s pomocí
technologie GNSS s vysokou přesností, a to alespoň takovou, aby bylo možné určit konkrétní
kolej, po které se souprava železničních vozidel pohybuje – z tohoto důvodu je požadovaná
garantovaná přesnost (střední kruhová odchylka – CEP) alespoň 160 cm s dostupností alespoň
95 %. Dodaná jednotka musí garantovat požadovanou přesnost bez GSM korekcí, tedy
výhradně na základě polohových dat přijímaných ze satelitů.
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3. Funkce „černé skřínky“
1. Smyslem funkce černé skříňky je v případě kolize soupravy kolejových vozidel, ve které

byla jednotka instalována, uchovat data o jejím pohybu pro účely pozdější analýzy.
2. Jednotka musí v rámci plnění této funkce sbírat a na vlastní (tj. lokální) úložiště ukládat

data o poloze, směru pohybu, rychlosti a zrychlení, a to ve všech 3 osách s četností
záznamu minimálně po 5 s.

3. V případě kolize musí jednotka obsahovat kompletní záznam výše uvedených dat, a to
za dobu nejméně 24 hodin předcházejících kolizi.

4. Data sebraná v rámci funkce černé skříňky slouží výhradně pro interní analýzu. K datům
nesmí mít přístup dodavatel ani žádná třetí strana. Z těchto důvodů musí být data
sebraná v rámci funkce černé skříňky chráněna řízením přístupu pomocí přístupového
jména a hesla s možností nastavení parametrů zadavatelem. Při prvním zapojení
jednotky u zadavatele bude uživatel vyzván, aby zadal heslo, které bude znát pouze
zadavatel, a s pomocí kterého bude možné k datům černé skříňky přistupovat.
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4. Tlačítko nouze pro strojvedoucího
1. Funkce tlačítka nouze spočívá v nojfikaci dispečinku a všech okolních souprav kolejových

vozidel v dosahu o hrozícím nebezpečí.

2. Tlačítko nouze musí být virtuální tlačítko, které se zobrazí v příslušné aplikaci na tabletu,
přičemž po jeho sjsknuY (s vhodným mechanismem, aby nedocházelo k náhodným odesláním
nojfikace) musí jednotka prostřednictvím transmileru vyslat informace jako svou idenjfikaci, a
souřadnice dispečinku a dále všem okolním soupravám kolejových vozidel, které jsou v dosahu
radiového signálu.
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Další požadavky:
- Za účelem plnění základních funkcí, zejména funkce černé skříňky, zadavatel požaduje, aby měla každá

jednotka vlastní záložní akumulátor s kapacitou nejméně na 2 hodiny autonomního provozu.
- S ohledem na povahu základních funkcí musí být jednotka vybavena vlastní autodiagnostikou. V případě

vzniku závady musí být o tomto neprodleně vyrozuměn uživatel.
- Jednotka musí disponovat vlastní lokální pamětí, na které budou uchovávány veškeré provozní

informace, a to i v případě vypnutí jednotky, resp. výpadku napájení.
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