INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ
SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE
šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu
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ÚVOD
Volný pohyb osob a zboží v rozšířené EU roste a společně s tím vyvstávají i problémy jako:
» kongesce a nehody na silnicích
» zpoždění v letecké dopravě
» problém bezpečnosti
» rozvoj námořní dopravy
Tyto problémy mohou být překážkou ekonomického rozvoje evropských regionů a kromě toho způsobit vyšší škody
na životním prostředí. Pro řešení těchto problémů proto Evropská komise podporuje zavádění inteligentních dopravních systémů a služeb (ITS) napříč všemi druhy dopravy ke zvýšení efektivity a bezpečnosti dopravy zejména
na transevropské dopravní síti TEN-T. Česká republika vnímá tuto problematiku velmi intenzivně, celoevropské snahy
podporuje, a proto se snaží zvýšit podíl telematiky na řízení a zabezpečení dopravních a přepravních procesů celým komplexem opatření tak, aby postupné zavádění telematických systémů nezaostávalo za potřebami dynamicky
se rozvíjejícího dopravního trhu. Zájem o rozvoj dopravní telematiky a podporu těmto technologiím neprojevuje
jenom Ministerstvo dopravy, ale také krajské a městské úřady.
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CO JE TO ITS
A DOPRAVNÍ TELEMATIKA?
ITS (DOPRAVNÍ TELEMATIKA) INTEGRUJE INFORMAČNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE S DOPRAVNÍM INŽENÝRSTVÍM ZA PODPORY
OSTATNÍCH SOUVISEJÍCÍCH OBORŮ
(EKONOMIKA, TEORIE DOPRAVY,
SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ ATD.)
TAK, ABY PRO STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURU ZAJISTILY SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH A PŘEPRAVNÍCH
PROCESŮ (ZVÝŠILY SE PŘEPRAVNÍ
VÝKONY A EFEKTIVITA DOPRAVY,
STOUPLA BEZPEČNOST DOPRAVY,
ZVÝŠIL SE KOMFORT PŘEPRAVY
ATD.). POJEM ITS ZAHRNUJE INFORMAČNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ
PODPORU DOPRAVNÍHO PROCESU.
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ITS
A
DOPRAVNÍ
TELEMATIKA

DOPRAVNĚ
PŘEPRAVNÍ
ŘETĚZEC

zlepšení ekonomiky
a návratnosti vložených investic
bezpečnost přepravovaných osob i nákladu
komfortní hromadná doprava osob
efektivní nástroj dopravní politiky státu
efektivní nástroj dotační politiky regionů
efektivní logistika
stanovení ceny realizace dopravního procesu
účelné využití dopravních cest
podpora multimodálních přepravních systémů
udržitelná mobilita
Vazba dopravní telematiky
a dopravně-přepravního řetězce

»INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SLUŽBY LZE ROZDĚLIT
DO NĚKOLIKA OBLASTÍ:
» služby pro správce infrastruktury (správci
dopravních cest, správci dopravních terminálů)
» služby pro provozovatele dopravy (dopravci)
» služby pro veřejnou správu (napojení systémů
dopravní telematiky na informační systémy veřejné
správy - ISVS)
» služby pro bezpečnostní, záchranný a krizový
systém (IZS - integrovaný záchranný systém)
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ITS – intelligent transport systems

» služby pro cestující a řidiče (uživatelé)

»6

Výsledkem koncepčního propojení jednotlivých subsystémů dopravní telematiky vzniká informační nadstavba nad dopravou. Znalost ekonomických procesů
spojených s dopravou usnadňuje naplňování státní
dopravní politiky a nabízí smysluplnou investiční strategii v tomto odvětví.
SPRÁVNÁ IMPLEMENTACE ITS A DOPRAVNÍ TELEMATIKY MUSÍ NUTNĚ VYCHÁZET Z DETAILNÍ ANALÝZY
STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ SITUACE A JASNĚ STANOVENÉHO CÍLE ŘEŠENÍ (DOPRAVNÍ POLITIKA MĚSTA, REGIONU, STÁTU).

»DOPRAVNÍ TELEMATIKA
TELEMATICKÉ
PROSTŘEDKY

TELEMATICKÉ ŘÍZENÍ
DOPRAVNÍCH PROCESŮ

TELEMATICKÉ EKON.
A PASPORTNÍ SYSTÉMY

telematické prostředky
nákladu a cestujících

telematické řízení
nákladu a cestujících

ekonomika nákladu
a cestujících

telematické prostředky
dopravních prostředků

telematické řízení
dopravních prostředků

ekonomika dopravců

telematické prostředky
dopravních cest

telematické řízení
provozu dopr. cest

ekonomika
dopravních cest

telematické prostředky
dopravních terminálů

telematické řízení
dopravních terminálů

ekonomika
dopravních terminálů

technická podpora
dopravní telematiky

logistika, spedice,
přeprava

ekonomické řízení
dopravního procesu

VÝKON REGIONÁLNÍ
DOPRAVNÍ POLITIKY

VÝKON STÁTNÍ A EVROPSKÉ
DOPRAVNÍ POLITIKY

UŽIVATELÉ SYSTÉMU: všichni účastníci dopravního procesu (státní správa, dopravci, atd.)
DOPRAVA: silniční, železniční, vodní, letecká, multimodální přepravní systémy, IDS
Základní dělení dopravně-telematického systému

PROČ PODPOROVAT ITS
Efektivní doprava osob a zboží se stává velkým problémem společnosti a musí se jím zabývat i státní správa.
Oddalování řešení těchto problémů způsobuje vyšší
výdaje veřejných prostředků na řešení následků. Nové
tisíciletí je poznamenáno globalizací ekonomiky, která
má kromě jiných cílů zabezpečit optimalizaci nákladů
výrobních organizací a oživit tak odbyt nejen výrobků,
ale zajistit i průmyslový rozvoj. Doprava je bezpochyby
důležitou součástí tohoto vývoje. Má-li doprava také
přispět k oživení ekonomiky, musí být zabezpečen
vstup stejných nástrojů do řízení dopravy, její organizování a dohledu, které jsou obvyklé ve výrobních organizacích. Doprava a její organizace se při nesplnění
tohoto požadavku v dané úrovni rozvoje ekonomiky
stává limitujícím faktorem oživení průmyslové výroby.

Hlavním přínosem zavádění inteligentních systémů
a služeb z hlediska společenských přínosů je zvýšení
bezpečnosti dopravy i provozu.
Veřejný sektor by měl ﬁnančně podporovat takové telematické aplikace, které povedou ke zvýšení komfortu
uživatele dopravních služeb, zlepšení řízení dopravního
provozu a snížení dopravní nehodovosti, ke zvyšování
bezpečnosti dopravy a k účinnější kontrole dodržování
pravidel dopravního provozu, zvláště silničního. Dále
by veřejný sektor měl podporovat rozvoj technologií pro včasnou záchranu lidského života a snižování
důsledků závažných zranění způsobených dopravními
nehodami, technologií snižujících negativní vlivy na životní prostředí a přispívajících ke zkvalitnění a zatraktivnění veřejné hromadné osobní dopravy.
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ITS
ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU
Jedním z důsledků evropského integračního procesu
je odstranění vnitřních hranic pro dopravní prostředky,
a proto je třeba při rozvoji ITS postupovat systémově
a respektovat určitá pravidla nebo normy. Dopravní infrastruktura na území jednotlivých zemí pak musí splňovat takové parametry, aby vozidla vybavená odpovídajícím zařízením mohla využívat telematické služby bez
ohledu na místo, kde se právě nachází. Z tohoto důvodu
nabývá na významu struktura a zvolená strategie rozvoje dopravě-telematických systémů. Komplexní systémy jako ITS nelze zavádět a tvořit bez stanovené jasně

definované architektury, která zaručuje interoperabilitu těchto systémů na národní i mezinárodní úrovni.
Proto pravidla uplatnění telematických systémů v dopravě musí být podpořena legislativními normami.
Závazky veřejného sektoru pro budování systémů ITS,
které vychází z právního rámce Evropského společenství, případně dalších mezinárodních závazků, jsou zakotveny jak ve strategických dokumentech schválených
vládou, tak v zákonech a jejich prováděcích vyhláškách. Definování ITS v právním řádu je nezbytné pro
vytváření zdrojů financování a následně financování
konkrétních investičních akcí z veřejných rozpočtů. To
je podstatný rozdíl oproti soukromému sektoru, který
takovou organizačně náročnou legislativní i finanční
přípravu nepotřebuje.

»PRÁVNÍ RÁMEC EU
» Rozhodnutí č. 884/2004/ES Evropského parlamentu a Rady z 29. dubna 2004 doplňující Rozhodnutí č. 1692/96/
ES Evropského parlamentu a Rady z 23. července 1996 o směrnicích Společenství pro rozvoj Transevropské
dopravní sítě
» Doporučení Komise ze dne 4. července 2001, o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro
účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v Evropě
» Doporučení Komise ze dne 25. července 2003 o zpracování informací o místě volajícího v elektronických
komunikačních sítích v zájmu zlepšení určení místa volajícího v rámci služeb pro tísňové volání

»NÁRODNÍ RÁMEC
Důležitým nástrojem efektivního rozvoje státní Dopravní politiky ČR pro léta 2005-2013 schválené usnesením vlády
č. 882 ze dne 13.07.2005 je znalost dopravních procesů, které dopravní telematika poskytuje. Dále je důležitá znalost
vlivu dopravy na ekonomiku ostatních souvisejících činností. Tyto informace poskytuje dopravní telematika informačně propojená s informačními systémy veřejné správy (ISVS) podporujícími činnost státní správy a samosprávy.
Lze říci, že kromě nástrojů obvyklých pro výkon státní dopravní politiky v ČR (organizační, legislativní atd.) jsou deﬁnovány i nástroje technické podpory tohoto procesu, které dopravní telematika nabízí. Technika se tak stává jednak
nástrojem realizace dopravní politiky, ale také významným nástrojem kontroly dopravy a systémy dopravní telematiky
se tak stávají účinným nástrojem výkonu státní dopravní politiky.
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PODPORA A ROZVOJ
ITS V ČR
Česká republika má z dopravního hlediska strategickou polohu v srdci Evropy. Její dopravní infrastruktura musí umožnit nejen plynulé spojení s evropskými
průmyslovými, obchodními a sídelními centry, ale infrastruktuře musí uživatelům poskytnout odpovídající
služby. V rámci EU je v současnosti soustřeďována pozornost na rozvoj trans-evropské dopravní sítě včetně
systémů řízení dopravy, lokalizačních a navigačních
systémů.
V rámci postupující modernizace a rozvoje dopravní
infrastruktury v České republice se postupně zavádějí telematické aplikace (např. hlavní řídící ústředny
ve velkých městech, aplikace pro sledování intenzity

dopravy, pro monitorování počasí, telematické aplikace pro zvýšení bezpečnosti tunelů a podobně).
Na české železniční síti v rozsahu asi 2400 kilometrů,
která je součástí transevropské železniční sítě, je prioritou dálkové řízení železniční dopravy na hlavních
tratích a zavedení evropského zabezpečovacího systému. V oblasti silniční dopravy je v České republice
třeba postupně vybudovat řídící a informační systémy
dopravy především na dálniční síti. Pro českou síť silnic a dálnic je také nutné zajistit poskytování jazykově
nezávislých dopravních informací pro řidiče. Pozornost
se zaměřuje na zavedení celoevropského systému
automatických tísňových volání z vozidla eCall. Pro
slabozraké a nevidomé uživatele ve veřejné osobní
dopravě bude podporován další rozvoj osobního navigačního systému, který je v současné době využíván
u desítky dopravních společností.

»EUROREGIONÁLNÍ PROJEKT CONNECT
Projekt CONNECT2 je zaměřen na spolupráci mezi veřejnými institucemi, silničními správami a poskytovateli služeb
dopravních informací ve střední a východní Evropě. Zahrnuje partnery z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska a Slovinska, kteří spolupracují s cílem zlepšit přeshraniční provoz a dopravu zaváděním harmonizovaných a synchronizovaných aplikací inteligentních dopravních systémů na silničních sítích vyšších
tříd v tomto regionu. Projekt CONNECT doplňuje šest dosavadních projektů TEMPO v zemích střední a východní
Evropy a jeho cílem je zajistit koordinovanou organizaci a řízení provozu a rovněž vysoce kvalitní informační služby
pro cestující a řidiče na nejdůležitějších silničních koridorech v rozšířené Evropě mezi východem a západem. Síť
CONNECT zahrnuje hlavní koridory transevropské silniční sítě (TERN) a přilehlé silnice svých členských států.

» V RÁMCI CONNECT BY SE ČR MĚLA PODÍLET NA TĚCHTO PILOTNÍCH PROJEKTECH:
» Pilotní projekt pro jednotný odbavovací systém v Ostravském Dopravním Integrovaném Systému
» Pilotní projekt automatického tísňového volání (eCall)
» Pilotní projekt přeshraniční spolupráce při zabezpečení přepravy nebezpečných věcí
» Pilotní ověření přeshraniční spolupráce systémů RDS/TMC
» Pilotní projekt dopravně-informačního centra ve městě Praha

» Pilotní testování vybraných ITS aplikací na úseku dálnice D8 (Praha-Drážďany)
» Pilotní testování ITS aplikací v silničním tunelu Hřebeč
Doba řešení projektu se předpokládá 3 roky (2004-2006).
Projekt je podporován Evropskou komisí DG TREN.
Více informací: http://www.connect-project.org/
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2

» Pilotní projekt ověření multijazykového akustického orientačního
a informačního systému pro nevidomé a slabozraké spoluobčany v dopravě

CO-ORDINATION AND STIMULATION OF INNOVATIVE
ITS ACTIVITIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN
COUNTRIES

» Pilotní projekt integrovaného řešení dopravně-řídícího centra v Ostravě

»PROJEKTY VĚDY A VÝZKUMU FINANCOVANÉ
Z PROSTŘEDKŮ MD ČR
Od roku 2001 je z iniciativy MD ČR řešen úkol vědy a výzkumu č. 802/210/108 Inteligentní dopravní systémy v podmínkách dopravně-telekomunikačního prostředí České republiky.
Cílem řešení projektu „ITS v podmínkách dopravně-telekomunikačního prostředí ČR“ je podrobná analýza podmínek tvorby ITS v existujícím dopravně telekomunikačním prostředí a návrh způsobu jejich dalšího efektivního rozvoje
včetně deﬁnování úlohy státní a veřejné správy v tomto procesu. Východiskem pro splnění tohoto cíle je systémová
deﬁnice oboru dopravní telematiky, procesní analýza a deﬁnice jednotlivých telematických aplikací tak, aby je bylo
možno využít ve všech druzích doprav a aby docházelo ke koncepční tvorbě celého integrovaného telematického
systému modulární výstavbou.
V rámci projektu byly mj. deﬁnovány deﬁnice a vazby v ITS, byl stanoven univerzální procesní model, byla provedena
organizační analýza, analýza požadavků uživatelů a zpracován přehled telematických aplikací, to vše pro podmínky
České republiky.
Více informací na: www.its-portal.cz

» V LETECH 2003 A 2004 VYPSALO MINISTERSTVO DOPRAVY VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA ŘEŠENÍ PROJEKTŮ VĚDY
A VÝZKUMU V RÁMCI PROGRAMU „OPTIMALIZACE DOPRAVNÍ SOUSTAVY A JEJÍ UDRŽITELNÝ ROZVOJ“.
V RÁMCI TOHOTO PROGRAMU BYLO VYBRÁNO MIMO JINÉ 6 ITS PROJEKTŮ, JEJICHŽ PODPORA ČINÍ SKORO
32 MIL. KČ (1 MIL.€), KTERÉ SE DOTÝKAJÍ NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTÍ:
» DOPRAVNÍ A MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY V DOPRAVĚ – projekt řeší problémy marketingových výzkumů v dopravě netradiční a novou metodou zpracování
informací vysílaných aktivními rádiovými zařízeními,
jako jsou např. mobilní telefony.
» PŘESNÁ PREDIKCE ŽIVOTNOSTI POVRCHU VOZOVEK
projekt se zaměřuje na zjišťování celkové hmotnosti, nápravových tlaků a rychlosti vozidel bez omezení
dopravního proudu a zkoumání jejich vlivu na ochranu
a životnost vozovek a mostů.
» TELEMATICKÝ NÁSTROJ PODPORY UDRŽITELNÉMU
ROZVOJI DOPRAVY V REGIONECH – cílem projektu je
komplexní analýza předpokládaných vazeb mezi aplikacemi, subsystémy a systémy dopravní telematiky regionů v celém dopravně - přepravními řetězci. Projekt
dále předpokládá deﬁnování rozhodujících informací,
které budou sdíleny v různých systémech, respektive
službách dopravní telematiky a rozklad informační
báze, čímž se rozumí mj. deﬁnice systémových požadavků uživatelů jednotlivých aplikací, služeb atd.
» ZAVÁDĚNÍ MÝTA VE MĚSTECH V PODMÍNKÁCH ČR
projekt má jako hlavní cíl zkoumat možnosti zavedení
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mýta jako silného nástroje regulace dopravy v českých
městech. Dále má odpovědět na otázky, co je současně
proveditelné a žádoucí co a jak je nutné provést, aby
bylo možno účinně zavést konkrétní systém mýta v konkrétních podmínkách měst v České republice. Velká část
výsledné metodiky bude obecně aplikovatelná na jakékoliv systémy mýta, nejen ve městech. Projekt může
velmi konkrétně podpořit hlavní město Prahu, pokud
se rozhodne zavést mýto ve střednědobém horizontu.
» VÝZKUM ÚČINNOSTI TELEMATICKÝCH SYSTÉMŮ
V DOPRAVĚ – cílem projektu je vytvoření a ověření
metodiky pro hodnocení ITS systémů a projektů v podmínkách ČR tak, aby byly vhodně vyhodnoceny přínosy
jednotlivých ITS aplikací včetně jejich vzájemné synergie ve vztahu k dopadům na bezpečnost a plynulost
dopravy.
» EKONOMICKÉ, EKOLOGICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO – cílem projektu je
vytvoření moderního systému elektronického mýtného,
které by mimo základní poplatek za průjezd, motivovalo uživatele k udržování bezvadného technického stavu
vozidel z hlediska škodlivých emisí a řidiče k bezpečné
a ohleduplné jízdě

ITS V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
Evropská komise DG INFSO založila iniciativu „eSafety“, která se zabývá otázkami zvýšení bezpečnosti silničního provozu při využití nových informačních a komunikačních technologií3. Iniciativa má za cíl podpořit
a urychlit evropský výzkum a vývoje, rozšiřování a využívání inteligentních systémů pro bezpečnost silničního provozu.
Integrované inteligentní bezpečnostní systémy využívají technologie informační společnosti a inteligentní
dopravní systémy ve vozidlech a v dopravní infrastruktuře k zlepšení bezpečnosti vozidla, přičemž uplatňují
integrovaný a globální přístup k bezpečnosti, kterým

je společně řešen vztah mezi řidičem, vozidlem a silničním prostředím. Integrované bezpečnostní systémy
pomáhají řidiči v řízení vozidla a ve využívání nových
čidel pro varování a vyhnutí se překážkám, pro udržení
vozidla v jízdním pruhu, zjištění zranitelných uživatelů
silnice, sledování stavu řidiče a zlepšení jeho dohledu,
zatímco ostatní technika pečuje o automatické nouzové volání, přizpůsobování omezením rychlosti, řízení
dopravního provozu a parkování.
Česká republika tuto iniciativu podporuje a celoevropská doporučení jsou plně v souladu se strategií
zvyšování bezpečnosti v dopravě v České republice.

»PILOTNÍ PROJEKT SYSTÉMU
TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ (ECALL)

Dynamická navigace je jedním z nastupujících trendů
ITS. Její výsledky jsou založeny na více než desetiletém vývoji a standardizaci jak v oblasti telematiky, tak
i v oblasti sběru a poskytování informací. Systém RDS-TMC (Radio Data System – Trafﬁc Message Channel),
umožňuje řidiči přijímat aktuální dopravní informace
(o kongescích, jízdních podmínkách atp.). Informace
o dopravní situaci jsou v centru shromažďujícím dopravní informace zakódovány dle speciálního jazykově nezávislého protokolu ALERT-C a dále se přenáší
prostřednictvím RDS kanálu, který umožňuje přenos
digitálních informací v rámci rozhlasového vysílání
VKV-FM.
V rámci projektu CONNECT proběhne pilotní ověření přeshraniční synchronizace dat šířených pomocí
RDS-TMC. Cílem projektu je provést pilotní testování
výměny dynamických dopravních informací prostřednictvím technologie RDS-TMC na přeshraniční úrovni tedy zprovoznit a odzkoušet datové a informační propojení tak, aby nedocházelo ke zbytečným překryvům
či zdvojování informací. Na základě vyhodnocení fáze
projektu bude implementován tento systém v České
republice.
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pro více informací viz
www.eu.int/information_society/programmes/safety/index_en.htrn

http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/CONNECT/

»PILOTNÍ PROJEKT RDS-TMC

3

Jedním z okruhu opatření „Národní strategie bezpečnosti silničního provozu“, schválené usnesením Vlády
České republiky č. 394 ze dne 28. dubna 2004, je zlepšení dosažitelnosti místa dopravní nehody složkami Integrovaného záchranného systému.
Systém eCall umožní záchranářům automatickou identiﬁkaci a lokalizaci nehod prostřednictvím systému
automatického tísňového volání z vozidla nazývaného
jednoduše eCall. Jedná se o systém připravovaný pro
celou Evropu. Všechna nová osobní vozidla v Evropě
by už v roce 2009 měla být vybavována bezpečnostní
technologií, která by v případě nehody přivolala pomoc
a záchranářům udala přesnou polohu nehody. Evropská
komise předpokládá, že eCall zachrání ročně v Evropě
kolem 2000 lidských životů. Do roku 2006 by měly být
vyvinuty a schváleny potřebné technické a technologické standardy a speciﬁkace a do roku 2009 by mělo být
dokončeno testování systému eCall.
Technologie bude využívat jednotné evropské číslo
tísňového volání 112, čemuž členské státy unie mají
přizpůsobit svá telefonní centra tísňového volání.
Proto Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem zadalo veřejnou zakázku „Zpracování pilotního projektu automatického tísňového
volání vycházejícího z vozidla (eCall) na území ČR“.
Předmětem veřejné zakázky je zpracování pilotního
projektu a odzkoušení požadované funkcionality automatického tísňového volání vycházejícího z vozidla
(eCall) na území České republiky. V telefonním centru
tísňového volání (TCTV) provozovaného Hasičským
záchranným sborem ČR bude umožněno identiﬁkovat
nejen telefonní číslo, ale i polohu mobilního telefonu,
příp. další informace vztahující se k mimořádné události
– dopravní nehodě nebo obdobné mimořádné události
v dopravním provozu. Tyto informace budou zobrazeny
v TCTV na digitálních mapách.

»JEDNOTNÝ SYSTÉM DOPRAVNÍCH INFORMACÍ

Dopravní informace zpravodajů Global Assistance

Vláda ČR svým usnesením č. 590 ze dne 18. května 2005 schválila realizaci Jednotného systému dopravních informací
pro ČR (JSDI). Stát bude garantovat sběr, zpracování, sdílení a poskytování dopravních informací o situaci na pozemních
komunikacích všem jejich uživatelům jako veřejnou službu. Jednotný systém dopravních informací pro ČR je budován
i na základě zákona č. 361/2000 Sb., zároveň je součástí vládou ČR schválené Dopravní politiky ČR na léta 2005-2013.
Komplexní systémové prostředí integruje dopravní informace od subjektů veřejné správy (Policie ČR, Hasičský záchranný
sbor ČR, Zdravotnická záchranná služba, Silniční správní úřady, Správci komunikací, Obecní policie, Český hydrometeorologický ústav, Správci sítí apod.), od provozovatelů dopravně-telematických aplikací (meteosystémy, tunelové systémy,
EFC, systémy dopravních detektorů, apod.) i od dalších subjektů.
Dopravní informace jsou zpracovávány v Národním dopravním informačním centru do podoby autorizovaných, ověřených,
digitálně geograﬁcky lokalizovaných a v protokolu Alert-C kódovaných informací a prostřednictvím datového distribučního rozhraní jsou k dispozici účastníkům silničního provozu, médiím, provozovatelům dopravních informačních služeb,
Integrovanému záchrannému systému, subjektům veřejné správy, dopravcům a přepravcům a dalším uživatelům.

JEDNOTNÝ SYSTÉM DOPRAVNÍCH INFORMACÍ
INFRASTRUKTURA SBĚRU DOPRAVNÍCH INFORMACÍ
Subjekty bez vlastních
informačních systémů
a bez možnosti zavedení
informační podpory procesů

Dopravní informace
zpravodajů DITA

Subjekty bez vlastních
informačních systémů
s potenciálem zavedení
informační podpory procesů

ISSDS ČR

RDS-TMC

Proměnné informační tabule

Centrální datový sklad

IS veřejné správy

» SOUČÁSTÍ JSDI JE REALIZACE:
» CENTRÁLNÍ EVIDENCE KOMUNIKACÍ jako jednotné
základní prostředí pro digitální georeferencování jevů
a událostí v síti pozemních komunikací.
» SYSTÉMU SPRÁVY A ÚDRŽBY včetně dispečerské
podpory řízení, zpravodajské služby o zimní a běžné
údržbě komunikací, sledování výkonů správy a údrž
by, systémů hospodaření s vozovkou apod.
» CENTRÁLNÍHO SYSTÉMU METEOINFORMACÍ – včet
ně napojení na síť silničních meteostanic
» CENTRÁLNÍ EVIDENCE UZAVÍREK A OMEZENÍ
OBECNÉHO UŽÍVÁNÍ – včetně komplexní informační
podpory správní agendy a využití nástrojů elektro
nické veřejné správy pro připomínkové řízení
» SYSTÉMU POVODNĚ – integrující informace o zvý
šených průtocích na sledovaných proﬁlech vodních
toků, informace o potenciálně ohrožených úsecích
DOBA REALIZACE:
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PVS

Redakční systém

Datové distribuční rozhraní

pozemních komunikací, ověřování aktuální situace
a na jejím základě plánování objízdných tras
» integrace informací z informačního systému
CENTRA DOPRAVNÍCH INFORMACÍ POLICIE ČESKÉ
REPUBLIKY
» integrace informací ze systému operačních a infor
mačních středisek HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO
SBORU ČR
» integrace informací ze systému operačních středisek
ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY.
Realizace JSDI zahrnuje také integraci dopravních informací z existujících dopravně-telematických aplikací (popř. jejich úpravu v případě, že dosud neexistuje
využitelný výstup). JSDI umožní i přeshraniční výměnu
dopravních informací o dopravní situaci na pozemních
komunikacích v ČR.

REALIZACE ROZHODUJÍCÍCH ČÁSTÍ JSDI JE PLÁNOVÁNA NA LÉTA 2005-2007

NÁHLED

NÁRODNÍ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM (ŘSD ČR)

Dopravní informace
zpavodajů ÚAMK

Subjekty s existujícími vlastními informačními systémy
dopravně-telematických
aplikací a ITS systémů

Dopravní informace
zpavodajů ABA

Subjekty s existujícími
vlastními informačními
systémy verbálních
informací

ITS VE VNITROZEMSKÉ
VODNÍ DOPRAVĚ
Vnitrozemská vodní doprava je považována za spolehlivý,
úsporný a vůči životnímu prostředí ohleduplný druh dopravy; v EU je považována za klíčový druh dopravy v evropském intermodálním dopravním systému. Komise se soustředila na vytvoření příznivých podmínek pro další rozvoj
tohoto sektoru a pro povzbuzení průmyslu k tomu, aby
více používal tento druh dopravy. Jeho rozvoj do budoucna
potřebuje zavedení moderních pojmů, technologií a řešení
pro to, aby se mohl přizpůsobit novým požadavkům trhu
a intermodální integraci tak, aby byla zabezpečena dostupná, bezpečná a k životnímu prostředí přátelská alternativa
přetížené silniční sítě.
Informační a komunikační technologie poskytují příležitost
k přesunu nejen tradiční dopravy volně loženého zboží, ale
také ostatního zboží, kontejnerů a dokonce i draze placených doprav, jako je doprava „just in time“, na sektor vnitrozemské vodní dopravy. Tento sektor nabízí inteligentní,

bezpečný a výkonný způsob dopravy s informačními propojeními na systémy železniční dopravy, silniční dopravy
a námořní dopravy na krátké vzdálenosti. Pokročilé informační a komunikační technologie aplikované na vnitrozemských vodních cestách poskytnou vnitrozemské plavbě
konkurenční výhodu před ostatními druhy doprav, včetně
efektivních prostředků integrace do logistického řetězce.
V roce 1998 EU oﬁciálně deﬁnovala, na základě výsledků
několika výzkumných projektů a různých aplikací, koncepci říčních informačních služeb (RIS). RIS jsou důležité pro
celý evropský sektor vnitrozemských vodních cest. Díky RIS
se vodní cesty mohou napojit na logistické vývojové novinky, které nabízejí spolehlivé a předvídatelné logistické dodavatelské řetězce. Další rozvoj vnitrozemské plavby, díky
zavedení RIS, má speciální význam pro vnitrozemské vodní koridory. Nedávné rozšíření EU zahrnující země střední
a východní Evropy dalo podnět k masivnímu nárůstu požadavků na přepravu nákladů. Proto je nezbytné modernizovat vnitrozemskou plavbu a zatraktivnit vnitrozemskou
vodní dopravu, v konkurenci a zároveň ve spolupráci se silniční dopravou.

ŘÍČNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY
STÁTNÍ SPRÁVA
ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
PLAVEBNÍ KOMORY

INFORMACE O PLAVEBNÍ DRÁZE

STATISTIKA

INFORMACE O DOPRAVĚ

ŘÍZENÍ PŘEPRAVY A FLOTILY

KAPITÁN

ŘÍZENÍ DOPRAVY
ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ

ŘÍZENÍ PROVOZU

ŘÍZENÍ PŘÍSTAVŮ
PLÁNOVÁNÍ PLAVBY

Obr. 5: Blokové schéma RIS

DOPRAVCI
PŘÍSTAVY
PŘEPRAVCI
ŘÍZENÍ PŘEPRAVY

Dne 7. 9. 2005 byla schválena směrnice 2005/44/ES o harmonizovaném říčním informačním systému na úrovni
Společenství (dále RIS).
RIS JSOU DEFINOVÁNY JAKO KONCEPCE HARMONIZOVANÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽEB PRO PODPORU
ŘÍZENÍ PROVOZU A DOPRAVY VE VNITROZEMSKÉ
PLAVBĚ VČETNĚ STYČNÝCH BODŮ S OSTATNÍMI
DRUHY DOPRAVY.

» Základní cíle RIS jsou následující:
» zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby
» zvýšení efektivnosti vodní dopravy
» lepší využití možností vodní cesty
» ochrana životního prostředí

»Koncepce RIS je založena na integraci informačních
služeb pro všechny subjekty, které se na provozu
vodní cesty podílejí. Jedná se o služby:
» VEŘEJNÉ
zabezpečení bezpečného a efektivního provozu
» SOUKROMÉ
logistické informace pro efektivní přepravní služby

» Říční informační služby byly strukturovány
do následujících tří skupin:
» INFORMACE O PLAVEBNÍ DRÁZE
(FIS – Fairway Information System)
» STRATEGICKÉ DOPRAVNÍ INFORMACE
(STI – Strategic Trafﬁc Information)
» TAKTICKÉ DOPRAVNÍ INFORMACE
(TTI – Tactical Trafﬁc Information)

DOBA REALIZACE PROJEKTU: 2004-2006

NÁKLADY NA REALIZACI: 9497 KČ
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TELEMATIKA NA ŽELEZNICI
V oblasti železnice jsou telematikou často chápány
pouze informační a rezervační systémy. Podstata telematiky, resp. moderních technologií, na železnici
však spočívá v zajištění jednotných technických řešení, technologií, provozních podmínek, pohraničních
režimů atd., umožňujících bezproblémovou přepravu
zboží i cestujících na celém evropském kontinentu.
Tato speciﬁcká oblast telematiky je označována jako
interoperabilita železničního provozu.
Jedním z hlavních cílů implementace telematických
aplikací v nákladní přepravě je předpokládané snížení nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti produktu železniční dopravy vůči dopravě silniční. Toho by
se podle očekávání Evropské komise mělo dosáhnout
tím, že železniční doprava nabídne zákazníkovi minimálně stejný standard služeb, jako doprava silniční.
V krátkém období, tedy zejména po dobu realizace,
však budou TSI nepochybně znamenat podstatné zvýšení nákladů.
Nezbytným předpokladem naplnění funkce interoperability v plné šíři je skutečnost, že EU disponuje legislativními nástroji pro její zavedení ve všech členských
státech. Standardizace železničního systému v režii
UIC, založená na principu dobrovolných dohod, se pro
tyto účely totiž projevila jako nedostatečná.

»ZABEZPEČENÍ INTEROPERABILITY PATŘÍ K MEZINÁRODNÍM ZÁVAZKŮM ČESKÉ REPUBLIKY. TECHNICKOU
NÁPLNÍ INTEROPERABILITY ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY JE ZEJMÉNA ZAVEDENÍ EVROPSKÝCH SYSTÉMŮ
ŘÍDÍCÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY, TJ. VLAKOVÉHO
ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU ETCS (= EUROPEAN
TRAIN CONTROL SYSTEM) DRUHÉ GENERACE A DIGITÁLNÍ MOBILNÍ RADIOVÉ SÍTĚ ZAJIŠŤUJÍCÍ HLASOVÉ
A DATOVÉ SLUŽBY GSM-R (= GLOBAL SYSTEM FOR
MOBILE COMMUNICATION - RAILWAYS). V CÍLOVÉM
STAVU MUSÍ BÝT INTEROPERABILITA DOSAŽENA
NA VŠECH TRATÍCH, ZAŘAZENÝCH DO EVROPSKÉHO
ŽELEZNIČNÍHO SYSTÉMU. SYSTÉM GSM-R DOKONČEN
V ÚSEKU DOLNÍ ŽLEB STÁTNÍ HRANICE NĚMECKO
– DĚČÍN – PRAHA – KOLÍN.

Dosud bohužel nebyly požadavky na prvky sdělovací
a zabezpečovací interoperability zahrnuty do nákladů
na stavbu tranzitních železničních koridorů, jejich dokompletování se tedy předpokládá následně v samostatných ucelených stavbách.
PILOTNÍ PROJEKT SYSTÉMU ETCS V ÚSEKU POŘÍČANY – KOLÍN
DOBA REALIZACE PROJEKTU: 2004–2006
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NÁKLADY NA REALIZACI: 249 074 TIS. KČ

»EXPERIMENTÁLNÍ PŘIJÍMAČ GNSS
Koncepce přijímače byla zvolena univerzální, aby bylo možné zpracovávat jednak stávající navigační signály (GPS L1/L2,
GLONASS), tak také nové (GPS L5, GALILEO), které se objeví v průběhu zavádění dalších družicových navigačních
systémů. Přijímač je řešen jako dvoukanálový z důvodu možnosti nezávislého příjmu dvou dálkoměrných signálů (např.
při měření signálů uvnitř a vně budov). Oba kanály rádiové části umožňují příjem a zpracování libovolného signálu
s různou šířkou pásma v pásmu 1 až 2 GHz.
»MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ POHYBU POHYBLIVÝCH OBJEKTŮ PO POHYBOVÉ PLOŠE LETIŠTĚ
POMOCÍ GNSS
Systém by po svém dokončení měl zajistit sledování
pohybu vozidel po pohybové ploše letiště, upozornění
vozidla v případě hrozící kolize, navigaci vozidel po pohybové ploše a navrhovat vhodné trasy vozidlům při
přesunu. Systém je možné bez nároku na úplný výčet
všech jeho funkcí popsat jako systém založený na architektuře klient-server, kde každý sledovaný objekt bude
vybaven univerzální hardwarovou platformou obsahující komunikační modul, modul GNSS a zobrazovací
jednotku. Tato platforma umožní uživateli komunikovat

datově i hlasově s centrem - serverovou částí a zároveň
zabezpečí navigaci na letové ploše, což je velmi důležité
hlavně za zhoršených povětrnostních podmínek (mlha,
hustý déšť, sněžení apod.). Serverová část by měla být
dostatečně robustní, aby zpracovala, evidovala a řídila
požadavky všech účastníků-klientů. Zároveň by v konečné fázi projektu měl být systém začleněn do systémů
kontrolní věže při řízení letového provozu (A-SMGCS).
Více informací na:
http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/Galileo/
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Úř. věst. C 104, 14.04.1999, str. 73, 5 Úř. věst. C 221, 03.08.1999, str. 1

Dne 13. ledna 1999 Evropský parlament přijal usnesení
ke Sdělení Evropské komise Radě a Evropskému parlamentu „Budování transevropské lokalizační a navigační sítě zahrnující Evropskou strategii pro globální družicový navigační systém (GNSS)“4 . Rada Evropské unie
pak 19. července 1999 schválila vybudování evropského navigačního systému Galileo5 . Cílem historicky největšího evropského průmyslového projektu GALILEO je
vytvoření civilního globálního satelitního navigačního
systému. Účelem systému GALILEO bude poskytovat
garantované navigační služby společně s distribucí
přesného času a širokou dostupností. Systém GALILEO
bude kompatibilní se stávajícími navigačními systémy
GPS a GLONASS, schopný spolupracovat například
s mobilními telekomunikačními systémy GSM a UMTS
systémy, ale přesto naprosto nezávislý a autonomní.
Evropský navigační družicový systém Galileo by měl
nalézt využití z 80 % především v dopravě v aplikacích
odkázaných na informaci o zeměpisné poloze.
Od 1. května 2004 se Česká republika stala členem
Evropské unie a stala se také automaticky účastníkem
evropského programu družicové navigace GALILEO.
Již v roce 2000 vypsalo Ministerstvo dopravy výběrové
řízení na projekt s cílem přispět nejen k rozšíření využívání globálního navigačního družicového systému, ale
současně přispět ke kvaliﬁkovanému rozvoji aplikační
nadstavby v oblasti dopravy, využívající získávaných
údajů o poloze.
Cílem projektu je určit v podmínkách ČR na základě
pilotních ověření u čtyř vybraných aplikací systémové
požadavky na lokátor podle jednotlivých v budoucnu

nabízených služeb Galileo. Toto může ovlivnit vytváření společné architektury pozemních zařízení, vytváření telekomunikačních prostředků v jednotlivých
částech architektury. Tato praxí ověřená znalost přispěje k systémovému přístupu pro rozvoj družicové
navigace v České republice, protože na základě znalostí o technických možnostech nebo potřebách pro
takovýto rozvoj bude možné lépe deﬁnovat úlohu
státu pro zabezpečení systémového rozvoje tohoto
systému nejen v oblasti technické, ale i legislativní
a ekonomicko-ﬁnanční. V závěru řešení dostane státní
správa podklad pro rozhodování, který stanoví, jakou
technickou doplňkovou infrastrukturu a v jakém rozsahu je buďto možné využívat nebo jakou je potřeba
ještě vybudovat. Mimoto bude známo, jaké parametry
musí splňovat v podmínkách ČR odpovídající zařízení
tak, aby zákazník-uživatel mohl využívat služby Galileo
v kvalitě odpovídající parametrům jednotlivých služeb
Galileo nabízených v budoucnu (např. otevřená služba, komerční služba, SoL). Následně bude provedena
legislativní analýza, která identiﬁkuje jak legislativní
bariéry pro rozvoj systému, tak navrhne úpravy stávajících nebo vznik nových předpisů, zejména prováděcích
vyhlášek, norem apod. Takto zvolená strategie může
ušetřit veřejné ﬁnanční prostředky při investičních akcích do doplňkové infrastruktury systému a zaručí zákazníkům, že na území ČR mohou využívat služby Galileo v takové kvalitě, jaká je deﬁnována evropskými,
příp. dalšími mezinárodními, předpisy.
Hlavní přínos systémů družicové navigace, resp.
systému GALILEO, není tedy pouze v určení přesné
polohy dopravního prostředku, ale zejména v poskytnutí dostatečně kvalitních služeb pro aplikace
podporující organizaci (management) a řízení pohybu dopravního prostředku.
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GALILEO A ČESKÁ REPUBLIKA
ÚSPĚŠNÉ ZAPOJENÍ

»INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO PODPORU PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ VYUŽÍVAJÍCÍ SYSTÉM
GNSS
Popis navrženého systému je uveden na obr. 6, který
zobrazuje základní funkce systému a základní vazby
mezi přímými aktéry dopravně-přepravního procesu
(dopravci, správci infrastruktury mající své telematické
prostředky - palubní jednotky obsahující GNSS lokátor) a nepřímými aktéry tohoto procesu (integrovaný
záchranný systém, veřejná správa - některé organizace
mají též své telematické prostředky - palubní jednotky
záchranných vozidel obsahující GNSS lokátor). Navrhovaný systém též využívá externí informace, např. údaje
o počasí atd.

»ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY
NA VEDLEJŠÍCH TRATÍCH S VYUŽITÍM DRUŽICOVÉ NAVIGACE
V rámci pilotního projektu je řešena koncepce zabezpečení vedlejších tratí s využitím lokalizace polohy vlaku
prostředky satelitní navigace a vypracování základních
technických požadavků na integrovaný systém zabezpečení vedlejších tratí, měření polohy vlaku, vybaveného
přijímačem signálu GPS na lokomotivě s přenosem výsledků měření na simulované řídicí pracoviště při různých systémech datového přenosu s využitím služeb
veřejného operátora a také statistické vyhodnocení
výsledku měření a posouzení využitelnosti pro požadovaný účel.

TELEMATICKÉ PROSTŘEDKY (PALUBNÍ JEDNOTKY ZÁCHRANNÝCH VOZIDEL)
IS integrovaného
záchranného syst.

IS veřejné správy

IS celní správy

další společnosti

MANAGEMENT PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

EXTERNÍ
INFORMACE

» Výběr tras přepravy nebezpečných věcí
» Management tísňového volání včetně automatické lokalizace nehody
» Modelování krizové situace (modely šíření kontaminace, dopravní modely
» Informační podpora při výkonu záchranných prací
» Odklonění dopravy, informování veřejnosti, atd. při vzniku mimořádné situace
» Vyhodnocení záchranných opatření

ITS
správce infrastruktury

ITS
společností dopravců

ITS
společností přepravců

další společnosti

TELEMATICKÉ PROSTŘEDKY (PALUBNÍ JEDNOTKY DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ)
Obr. 6: Blokové schéma systému pro přepravu nebezpečných věcí

»VYUŽITÍ SYSTÉMU GALILEO
V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
V rámci projektu je řešena problematika stanovení
doby jízdy, začlenění systému dob jízdy do managementu města, expertních systémů a preference MHD.
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Více informací na:
http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/Galileo/

ERTICO – SPOLEČNOST
PRO INTELIGENTNÍ DO PRAVNÍ
SYSTÉMY V EVROPĚ
ERTICO je neziskovou mezinárodní společností založenou
na partnerství soukromého a veřejného sektoru s cílem
zavádění inteligentních dopravních systémů do každodenního života v Evropě. ERTICO nabízí partnerům celou
škálu možností vzájemných schůzek, výměny a rozšiřování nápadů a odsouhlasování konkrétních akcí. Prostřednictvím různých pracovních skupin, konsorcií projektů
a jednání mezi uživateli a realizátory se partneři aktivně
účastní formulování strategie, marketingových a vývojových prací. Mimo každoroční ideová diskusní fóra pro
všechny partnery (Think Tank) společnost ERTICO rovněž
organizuje světové kongresy, spolupracuje s Evropskou
komisí a má úzké kontakty s evropskými institucemi,
které jí umožňují sledovat a ovlivňovat strategický vývoj v inteligentních dopravních systémech na evropské
a globální úrovni.
Pracovní aktivity ERTICO se z jednotlivých projektů
postupem času rozvinuly v různé iniciativy zaměřené
na strategické aspekty vztahující se k trhu ITS, strategii
a koordinaci výzkumných a vývojových projektů, demonstračních projektů a k praktické pomoci při implementaci ITS. ERTICO pořádá k problematice ITS také odborné
semináře, konference a evropské a světové kongresy.
Od roku 1999 je Ministerstvo dopravy (a spojů) členem
sektoru veřejné správy v rámci ERTICO. Co se přínosu
pro MD z členství v ERTICO týká, v některých případech
byly české aktivity rozšířeny o evropskou spolupráci.

»TERMINOLOGIE
» DG TREN Evropská komise
Generální ředitelství pro dopravu a energii
» EFC
Electronic fee collection
» EK
Evropská komise
» EU
Evropská unie
» GNSS
Global Navigation Satellite System
Globální systém družicové navigace:
kombinace všech satelitních systémů
navigace a určování polohy provozovaných
v celém světě a nabízejících celosvětový
příjem signálu
» GPS
Global Positioning System – GPS
Globální systém určování polohy:
družicový systém určování polohy
Spojených států užívaný k celosvětovému
přesnému geograﬁckému určení polohy
» IS
Informační systém
» MD
Ministerstvo dopravy
» RIV
Úmluva o vzájemném používání
nákladních vozů mezi železničními podniky
» SoL
Safety of Life service
» TAF TSI
Technické speciﬁkace interoperability
pro subsystém Telematické aplikace
v nákladní přepravě
» TEN-T
Evropská dopravní síť nadřazeného
významu (Trans Europe Net)
» TSI
Technické speciﬁkace interoperability
» UIC
Mezinárodní železniční unie
» VaV
Výzkum a vývoj
» VKV – FM Velmi krátké vlny
frekvenční modulace signálu
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VYDALO
» MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor strategie
Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222
110 15 Praha 1
Česká republika
dopravni.politika@mdcr.cz
www.mdcr.cz

S VYUŽITÍM
» EUROPEAN COMMISSION
The Directorate-General for Energy and Transport
DM 28
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html
» EUROPEAN COMMISSION
The Directorate-General for Information Society and Media
BU 24 0/41
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
http://www.europa.eu.int/information_society/index_en.htm
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