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ANOTACE 

Švédová, Z. Optimalizace dopravního plánování v kontextu územního plánování: 

Institut dopravy, Fakulta strojní, Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava, 

2013, 150 s. Disertační práce, školitel: Olivková, I. 

Tato práce předkládá na konceptuální úrovni funkční a organizační modely systému 

sběru dopravních dat ze systému veřejné dopravy pomocí telematických technologií za 

účelem možnosti optimalizace dopravního plánování v oblasti veřejné dopravy a možnosti 

tvorby plánů pro udržitelnou mobilitu území v regionech. 

Práce respektuje předpoklad úzké vazby mezi telematickými systémy veřejné dopravy a 

plány udržitelné městské mobility, neboť vnímá veřejnou dopravu a její poskytované služby 

jako klíčový prvek pro možná řešení udržitelného rozvoje mobility ve městech a regionech. 

Práce se dále věnuje teoretickým i praktickým možnostem získávání cenných dat 

z veřejné dopravy, především o reálném provozu vozidel, které jsou nedílnou součástí pro 

efektivní vytváření plánů, strategií, a také pro možné optimalizování sítě.  

V úvodních kapitolách práce, zejména v analytické části, je shrnut současný vývoj 

v oblasti vytváření plánů udržitelné městské mobility a vývoj v oblasti informačních systémů 

v ČR včetně analýzy minoritního vlivu legislativy Evropské unie. V experimentální části 

práce je předložen výzkum týkající se oblasti informačních a řídicích systémů pro veřejnou 

dopravu, které umožňují získávat data v reálném čase. Tyto data jsou základem pro další 

možnosti vytváření plánů na reálných podkladech. Ve vlastní části práce jsou pak popsány 

doporučené podsystémy, které mohou tvořit komplexní systém předávání informací ve 

veřejné dopravě v reálném čase. V rámci zajištění efektivnějšího způsobu vytváření 

integrovaných plánů mobility pro města a částí týkající se implementace telematických 

systémů pro veřejnou dopravu je na konceptuální úrovni navržena metodika. 

Ve vlastní části práce jsou popsány všechny doporučené podsystémy, které mohou 

tvořit komplexní systém předávání informací ve veřejné dopravě, a následně je definováno 

univerzální schéma centralizovaného systému informací v reálném čase. V závěru práce jsou 

také definována obecná doporučení pro budoucí vývoj v oblasti plánování mobility ve 

městech a regionech s ohledem na harmonizované zavádění inteligentních systémů. 

Klíčová slova: plánování dopravy, udržitelný rozvoj dopravy, inteligentní dopravní systémy, 

Infomobilita. 
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SUMMARY 

Svedova, Z. Optimization of transport planning in the context of urban planning: 

Institute of transport, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical University of 

Ostrava, 2013, 150p. Dissertation thesis, supervisor: Olivková, I. 

This thesis deals with the conceptual level functional and organizational models for 

collection of traffic data of the public transport system with the new telematics technology to 

optimize transport planning in public transport and the possibility of creating plans for 

sustainable mobility in the regions. 

Work respects the assumption of a close link between telematic systems of public 

transport and sustainable urban mobility plans , as perceived by public transport and its 

services as a key element for possible solutions to sustainable development of mobility in 

cities and regions. 

In the opening chapters of this work , especially in the analytical part, the summary of 

current developments regarding this issue in the Czech Republic including the impact of 

European Union legislation. This section provides an overview of the current status of IDS 

equipment or carriers. In other chapters , the work focuses on the description of the 

possibilities of collecting data from telematics systems for subsequent analytical use, create 

statistics and outputs, which can be a foundation for strategic decision making. The work also 

contains a description of selected international implementation and their positive impact on 

the optimization of scheduling . 

In order to ensure a more efficient way of creating integrated mobility plans for cities 

and a section on implementation of telematics systems for public transport is at the conceptual 

level, a methodology which is another part of this work. Below is also given implementation 

of this methodology to the data sample. 

In conclusion, there are also defined general recommendations for future developments 

in mobility planning in cities and regions with respect to the harmonized implementation of 

intelligent systems . 

Key words: transport planinig, sustainable mobility, Inteligent transport systems 
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1 ÚVOD 
Předkládána práce je výsledkem výzkumu, který autorka prováděla v rámci dvou 

projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje financovaných Technologickou 

agenturou ČR. Autorka během uplynulých let vedla tyto projekty jako hlavní řešitel v Centru 

dopravního výzkumu, v. r.  

Výsledky těchto projektů daly základ pro vytvoření této práce a metodiky pro 

optimalizaci vybavení systémy ITS ve veřejné dopravě na konceptuální úrovni, která je 

jedním ze stanovených cílů práce. 

Projekt Jednotný systém dat ve veřejné dopravě s ohledem na aplikaci standardního 

formátu s možností propojení stávajících systému do jednotných SW platformy byl řešen 

v letech 2011 – 2013 se společností CHAPS s.r.o. Hlavním cílem projektu bylo podpořit 

konkurenceschopnost veřejné dopravy pomocí implementace rozvinutých telematických 

systémů a vytvořit softwarovou platformu pro možnost sdílení dat od autonomních systémů 

jednotlivých dopravců. V průběhu řešení došlo k předložení návrhu české technické normy 

pro informační systémy v reálném čase. Tento výsledek lze považovat za jeden z klíčových 

pro možnost uplatnění předložené navrhované metodiky. 

Paralelně s tímto projektem byl řešen projekt Telematické systémy ve veřejné dopravě. 

V tomto projektu bylo pro tuto práci podstatný výsledek vztahující se k vytvoření platformy 

pro možnost identifikaci pevných objektů na infrastruktuře. 

Práce je také doplněna o poznatky, získané během řešení evropského projektu 

CLOSER, který byl financován evropskou koumisí v programu FP7, který autorka na svém 

pracovišti vedla.  

Disertační práce je rozdělena na části, které na sebe navazují. První část práce je 

věnována rozsáhlé analýze stávajících znalostí Evropských dokumentů věnující se této 

problematice, dále analýze vybavenosti telematickými systémy ve veřejné dopravě pro 

možnost poskytování relevantních dat pro optimalizaci plánování udržitelné mobility.  

Druhá část se věnuje návrhu nejvhodnějšího způsobu jak efektivně sdílet data v reálném 

čase z jednotlivých autonomních systémů a navrhuje vlastní metodiku pro vybavení 

informačních systémů za účelem naplňování udržitelné městské mobility dále jen 

(infomobility). Dále tato části obsahuje kriteriální analýzu pro sestavení kriteriálních 
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ukazatelů a stanovení váhy jednotlivých navrhovaných variant, které se v tomto případě týkají 

dovybavení informačních systémů o softwarovou platformu využívající centralizované pojetí 

pro možnost sdílení dat v reálném čase. 

Třetí část se věnuje praktickému ověření sestavené metodiky na vybraném příkladu. 

Autorka dospěla k závěru, že existuje velká absence po odborných materiálech určených pro 

veřejnou správu, které mohou být podpůrným nástrojem pro vytváření plánů udržitelné 

mobility s možností využití stávající ITS infrastruktury, dále také pro možnost sestavování 

koncepcí rozvoje systémů pro využívání dat z veřejné dopravy pro následné zlepšení 

nabízených služeb. Právě tyto informace mají být dominantní pro sestavování plánů 

udržitelné mobility. Tyto plány pro udržitelnou městskou mobilitu v současné době existují, 

jedná se však o dokumenty se širokou oblastí působnosti a je tedy potřeba připravit koncepční 

materiály pro jednotlivé oblasti.  

Tato práce se vztahuje k oblasti infomobility. pro kterou lze navržená metodika aplikovat jako 

způsob pro sestavení moderního informačního systému v urbánních oblastech.  

Výsledky v minulosti realizovaných výzkumů ukazují, že je potřeba se blíže věnovat 

problematice možnosti využívání historických dat z telematických systémů ve VD, proto tato 

práce navrhuje koncepční přístup k nastavení hierarchie postupování dat mezi jednotlivými 

úrovněmi systému. V době vzniku této práce v ČR neexistoval přijatý žádný předpis nebo 

standard, jakým způsobem se přenášejí data z vozidel veřejné dopravy do jednotlivých 

dispečinků, není normalizováno jejich sdílení mezi jednotlivými systémy dispečinky a 

zároveň není znám koncepční způsob využívání těchto dat pro účely dalších statistik a 

sekundárního vyhodnocování. Právě tyto aspekty jsou dále v práci řešeny z několika hledisek.  

1.1 Cíl disertační práce 
Cílem této doktorské práce je analyzovat a systémově navrhnout možnosti využití dat ze 

současných telematických systémů ve VD pro zlepšení organizace komplexního systému VD 

a zároveň nalézt vhodné nástroje pro vytváření plánů udržitelné mobility s možností využití 

stávající ITS infrastruktury.  

Účelem je ověřit hypotézu, že vhodně sestavený informační systém ve veřejné dopravě 

může být zdrojem relevantních dat pro zlepšení vytváření plánů udržitelné mobility. 

Stanoveného cíle bude dosaženo výsledky, které jsou rozděleny do několika částí  
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Prvním výsledkem je samotná analýza současného stavu a systémový návrh možnosti využití 

dat z telematických systémů ve VD pro zlepšení organizace komplexního systému VD.  

Druhým výsledkem je identifikace všech částí, které tvoří vlastní navrženou metodiku a 

rozpracování jednotlivých sub částí vytvořené metodiky. 

Třetím výsledkem je návrh základního rozhodovacího modelu, který poskytuje možnost volby 

variantního řešení, který je součástí vícekriteriální analýzy. 
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2 Přehled současného stavu plánování udržitelné mobility 
Dopravní kongesce v Evropských městech a metropolitních oblastech již dosáhly bodu, o 

kterém se nedá hovořit jako o udržitelném stupni vývoje [2].  

Neustále vzrůstají požadavky občanů po mobilitě; díky tomu narůstá objem silniční dopravy, 

který je spojený s růstem ekonomiky. Tyto faktory jsou prvořadou příčinou zvyšujícího se 

přetížení silniční infrastruktury, nárůstu spotřeby energie a je i zdrojem sociálních, 

demografických a environmentálních problémů. 

V rámci programů Evropské unie je podporováno široké spektrum iniciativ a strategií, které 

propagují jednotný a integrovaný přístup k tomuto problému. Znamená to přijetí takových 

opatření, která budou vhodná v obecné rovině pro všechny státy EU. Za tímto účelem jsou 

vydávány Evropskou komisí Bílé knihy, kterým předchází Zelené knihy a jsou vytvářeny 

strategie v oblasti dopravy. Je na jednotlivých partnerských zemích, jakým způsobem tyto 

strategie budou naplňovat a vytvářet efektivní plány pro řešení poptávky po mobilitě.  

Evropská města se vzájemně odlišují, stojí však před podobnými výzvami a hledají společná 

řešení. Ukazuje se, že tento problém je průřezový a týká se jak oblasti osobní dopravy, tak 

oblasti dopravy nákladní.  

Tato práce je zaměřena převážně na problematiku veřejné osobní dopravy, která je 

považována za klíčový prvek pro řešení mobility ve městech a venkovských oblastech. 

Z výsledků práce lze dokázat předpoklad, že organizace systému veřejné dopravy je navázána 

na strategii udržitelné mobility velmi úzce a problematika není řešitelná v krátkém časovém 

horizontu. 

K plnohodnotnému zapojení jednotlivých druhů dopravy s možností optimální provázanosti a 

podpoře komodality je nutno disponovat širokou škálou dat, která jsou nám v určité míře k 

dispozici již dnes díky provozovaným telematickým systémům. Sběr, přenos a 

vyhodnocování dopravních informací je součástí oboru dopravní telematiky a je v dopravní 

terminologii označován inteligentní dopravní systém (Inteligent Transport Systems -ITS) [3]. 

V současné době se uplatnění nových technologií velmi rychle rozšiřuje a nabízí širokou škálu 

využití informačních a komunikačních technologií (ICT) a platforem. Rovněž samotné 

Inteligentní dopravní systémy jsou stále více rozšiřovány a vyskytují se téměř ve všech 

odvětvích dopravy. Například pro plánování a řízení dopravy, řízení dopravního proudu 
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prostřednictvím proměnných značení, plánování a řízení flotily vozidel prostřednictvím 

informačních center a dispečinků.  

I s pomocí těchto nástrojů je vyvíjeno značné úsilí pro nalezení rovnováhy mezi rostoucí 

potřebou mobility moderních společností a negativními trendy. 

Spektrum využití ITS technologií v odvětví dopravy je široké a umožňuje optimalizovat 

plánování dopravy [4]. 

Lze však konstatovat, že v současné době nedochází k plnému využívání těchto dopravních 

informací na úrovni sekundární. Dopravní informace a řídící funkce jsou především vázané k 

dispečinkům veřejné dopravy a odbavovacím systémům a většinou bývají využívány pouze k 

účelu, za kterých byly primárně navrženy. Například pro informovanost cestujících, pro 

plánování oběhu vozidel, pro zjišťování polohy vozidel na infrastruktuře, odbavení 

cestujícího apod. [5]. Pouze zřídka se setkáváme s dalším využíváním a analýzou dat, která 

jsou díky těmto systémům generována a následně uchovávána. V mnoha vědních oborech, ale 

stále i více v dopravě se častěji setkáváme s hloubkovou analýzou historických, ukládaných a 

tedy všech disponibilních dat. 

Z tohoto důvodu je zapotřebí navrhovat a především realizovat procesy spojené s důkladnou 

analytickou činností nad všemi dostupnými daty a zajistit propojitelnost získávaných dat a 

informací mezi jednotlivými systémy a podsystémy na základě vytvořených 

standardizovaných formátů. Tímto přístupem můžeme docílit mnohem hlubších vazeb mezi 

daty a nacházet nové, doposud neznámé metody plánování a navrhování strategií rozvoje. 

Hlavním cílem těchto snah a inovativních přístupů je maximální možnost zvyšování pohodlí 

cestujících.  Je pravděpodobné, že právě tento fakt přiměje cestující neustále využívat služeb 

veřejné hromadné dopravy a nepřecházet ve větší míře k dopravě individuální. Implementací 

systémů ITS do veřejné dopravy, ale také dojde k výraznému zlepšení managementu provozu 

flotily vozidel VD, poskytování dopravních informací uživatelům a dojde k podpoře 

optimalizace dopravního plánování za pomocí následného využívání dat, která byla na 

základě navrhované architektury generována všemi subsystémy a uskladněna pro sekundární 

vyhodnocování. 

2.1 Vlivy plánování na dělbu přepravního výkonu. 
Do stávajícího plánování dopravy a dělby přepravního výkonu v rámci regionů a měst české 

republiky zasahuje vliv na několika úrovních. 

U1. Ekonomická úroveň 
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U2. Legislativní a standardizační úroveň 

U3. Technologická úroveň 

U4. Normalizační úroveň 

V prvním kroku před budováním nového telematického systému a tvorbou plánů budoucího 

rozvoje je zapotřebí odpovědět na základní otázky, které se dotýkají všech výše uvedených 

čtyř úrovní. 

• Které faktory jsou rozhodující při tvorbě nového systému?  

• Jak aplikovat principy definované v akčních plánech? 

• Jak ovlivňují požadavky Evropské Komise rozvoj nových systémů?  

• Existují nezávislé technické podklady pro dodavatele, o které se lze při zadání 

veřejné zakázky opřít?  

• Kde hledat odbornou pomoc pro uplatnění stávajících standardů ITS ve veřejné 

dopravě?  

• Dochází k tvorbě předpisů/norem/standardů, které mají přímý dopad na prostředí v 

ČR?  

Schéma 2.1: Základní schéma vlivu existence plánu ITS, zdroj: [vlastní] 

Na schématu 2.1 je zdůrazněna role existence standardů a přijatých metodik, jež jsou 

garancí plnění podmínek vhodných technologií pro interoperabilitu dílčích částí celého 
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systému. Zároveň je výrazně usnadněn celý proces zavádění plánovaných investic a ve větší 

míře ošetřena transparentnost výběrových řízení. 

2.2 Evropská úroveň 
Na úrovni evropského společenství se v současné době vytváří strategie za účelem vytvoření 

Evropského multimodálního plánovače pro veřejnou dopravu a multimodálního způsobu 

odbavování. 

S rozvojem technologických aplikací a s podporou stávajících iniciativ v oblasti 

standardizace a normalizace jsou tyto plány velmi blízké možnosti realizace. 

Je však zapotřebí, aby existovala možnost propojení jednotlivých systémů. To vyžaduje, 

aby jednotlivé členské státy přijaly jednotná pravidla informačních a odbavovacích systémů, 

která zaručí budoucí propojení těchto systémů do jednotné platformy. Následně tak bude 

zaručena podpora intermodality nadregionálního charakteru. Nutností se v tomto směru jeví 

vytvoření centralizované entity pro možný přenos dat mezi jednotlivými systémy. 

2.3 Identifikace uživatelských potřeb 
Z výše uvedeného vyplývá, že cílem řešení je předložit metodiku, která bude na konceptuální 

úrovni popisovat kroky pro vybavení systému veřejné dopravy ITS systémy, které budou 

schopny přenášet data ve standardizovaném jednotném formátu v ideálním případě do 

centralizovaného systému dat v reálném čase.  

Dopravní informace z centralizovaného systému dat tak budou moci následně 

poskytovat informační podporu pro vytváření celého konceptu efektivního dopravního plánu, 

jasně prokazujícího dodržování meziregionálních, či intermodálních návazností.  

Přestože je zdůrazňován vliv využívání aktuálních dopravních informací pro částečný 

přechod z individuální automobilové dopravy na dopravu hromadnou, zcela chybí reálné 

aplikace pro usnadnění tohoto přechodu (propojení aktuálních dopravních informací a 

informací o jízdních řádech hromadné dopravy). Níže jsou uvedeny potřeby jednotlivých 

účastníků procesu společně s očekávanými přínosy pro zainteresované skupiny. 

2.3.1 Cestující  
V odborném článku Matiur Rahman [6] uvádí, že pro cestující je včasná a spolehlivá 

informace o jízdním řádu linky veřejné dopravy v  35% nejdůležitějším uváděným faktorem, 

který ovlivňuje volbu módu dopravy. V důsledku výše naznačeného, tento faktor formuluje 

následující priority ve směru k  cestujícím. Hlavním cílem však je nabízet takové služby 
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veřejné dopravy, aby cestující měl motivaci veřejnou dopravu využívat a nepřecházel ke 

konkurenčním módům dopravy. V kontextu této práce uvádím tyto aspekty: 

• zlepšovat poskytování cestovních informací v celém systému a nabízet takové 

informace, které budou reálné, spolehlivé, přesné a především včasné, 

• zlepšovat systém odbavování tak, aby cestující měl možnost výběru alternativního 

tarifu v kontextu plánování trasy z bodu A do bodu B, 

• dodržování jízdních řádů, které respektují požadavky cestujících po mobilitě. 

2.3.2 Veřejný sektor 
Expertní tým ve své studii (Guidelines for ITS in urban areas) [7] pojednávající o plánu 

zavádění ITS do veřejné dopravy uvádí, že role veřejného a soukromého sektoru by měla být 

zvláště úzce provázána tehdy, když není autonomně stanoven komerční ani ekonomický 

model pro financování správy přenosu dat a financování provozovatele databázového systému 

na státní úrovni. Veřejný sektor by se měl v těchto případech automaticky stát 

provozovatelem a pověřit soukromou organizaci pro správu těchto systémů. Při zajištění 

financování tak mohou být komplexní data poskytována široké odborné veřejnosti. Tento 

přístup by umožnil vytváření širokého spektra aplikací pro nejrůznější účely (statistiky, 

aplikace v reálném čase, diagnostické apod.). Z výše uvedeného vyplývá, že by veřejný sektor 

měl mít zájem na vytváření plánu zavádění ITS a vytvářet pobídku pro stanovení metodik, 

přijetí standardů a především nalézt vhodné způsoby financování sběru a spravování dat. 

Výsledkem může být následné zlepšení situace v těchto bodech: 

• optimalizace plánování obslužnosti regionů a zvyšování úrovně nabízených služeb 

veřejné dopravy, 

• snížení ekologické zátěže, 

• informování cestujících o mimořádnostech, včetně efektivního doporučování 

alternativních řešení v případě nehod, výrazných zpoždění, nedodržení návazností 

apod, 

• zvýšená kontrola efektivního vynakládání regionálních, popř. státních dotací na 

fungování systému veřejné dopravy. 

2.3.3 Soukromý sektor 
Soukromý sektor je v celém procesu zastoupen komerčními subjekty, které stojí za 

zaváděním systémů do reality. Hovoříme o dodávkách jednotlivých komponent, subsystémů a 
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komplexních systémů, které v konečném důsledku generují data. Existencí standardů a norem 

vzniká stabilní komerční prostředí s jasnými pravidly pro podnikání. Hlavním důsledkem 

takto nastaveného systému je výrazné zvýšení konkurenceschopného prostředí a zvýšení 

úrovně a kvality poskytování služeb.  

V opačné rovině, komerční subjekty by měly mít možnost přístupu ke 

komplexním datům (data o jízdních řádech, o provozu vozidel v reálném čase, historická data 

o provozu vozidel, obsazenosti vozidel apod.), nad kterými by mohli vytvářet 

konkurenceschopné aplikace. Tento přístup je však možný pouze za předpokladu, že existuje 

obchodní model financovaný státem (popř. jinou entitou výhradně založenou pro dané účely), 

při zajištění správy a údržby databází soukromým sektorem. V tomto případě mohou být data 

veřejná, ale se zachováním přísných pravidel na bezpečnost a kvalitu poskytovaných 

informací třetími stranami. V takovém případě pak jakýkoliv přístup k datům musí 

respektovat nastavenou politiku v oblasti mobility. Je samozřejmě otázkou, zda např. údaje o 

obsazenosti jednotlivých spojů (vozidel) by měly být k dispozici všem subjektům, které o ně 

budou stát, nebo by měla být stanovena taková pravidla, která by striktně určovala, které 

subjekty a za jakých podmínek mohou data podobného typu využívat. V konečném důsledku 

hlavními přínosy efektivně nastavení systému ve VD pro komerční subjekty jsou tyto: 

konkurenceschopnost i začínajících subjektů, 

rovné podmínky všech zainteresovaných subjektů, 

možnost přístupu k datům – možnost vývoje unikátních, originálních aplikací a SW, 

možnost pronikání na zahraniční trhy. 

2.3.4 Provozovatel silniční dopravy (dále jen "dopravce") 
Dopravce provozovat dopravu podle schváleného jízdního řádu či dispečinkem operativně 

modifikovaných JŘ, smluvních přepravních podmínek a tarifu. V případě zavedení 

optimalizačních opatření je pravděpodobné snížení podílu zpožděných, nebo předjetých vozů. 

Tím je možné nabízet cestujícím zvýšenou úroveň služeb.  

V případě zavedení standardů je možné operovat i na území spravovaném jinými 

integrovanými dopravními systémy a být neustále „viděn“ cestujícími na elektronických 

panelech na zastávkách, terminálech, nebo nádražích. Zároveň cestující mohou mít 

k dispozici aktualizované informace i v příručních vyhledávačích. Tak si mohou být dopravci 

jisti, že cestující budou mít k dispozici informaci o provozování služby na konkrétních 

místech v konkrétní čas. 
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Další výhodou zavedených opatření může být, že řidič daného dopravce je vždy 

informován o zpoždění návazných spojů, popř. může být informován, zda jeho návazné spoje 

budou čekat na jeho zpožděné vozidlo. 

3 Závěry z provedeného analýzy ve vztahu k této práci 
Výzkum v oblasti veřejné dopravy v  souvislosti k tématu disertační práce byly také řešeny 

následující projekty, které neuvádím v předcházejícím přehledu. Tyto projekty se dotýkají 

tématu pouze okrajově, řešení je na úrovni koncepční, nabízené řešení není podloženo 

historickými daty, která pocházejí z uložiště dispečinků, které sledují pohyb vozidel 

v reálném čase. 

• CG921-059-190 'Metodická a legislativní harmonizace tvorby střednědobých plánů 

dopravní obsluhy území (MLH), 

• CE802140104  Aplikace dopravně logistických přístupů v městských aglomeracích, 

• OC09064 Možnosti a předpoklady k zavedení veřejné dopravy s vysokou kvalitou, 

• TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a 

informačních systémů ve veřejné dopravě. 

Autorka se v roce 2011 se stala gestorem CEN WG3 za Česko republiku pro oblast ITS 

systémů ve veřejné dopravě. 

Výsledky výzkumných prací prokazují, že implementace ITS systémů ve veřejné 

dopravě a jejich systémové využití může být účinným nástrojem pro zlepšení plánování 

mobility v urbanistických oblastech. 

Ročenka dopravy z roku 2012 uvádí údajů, že nepokračuje nadále individualizace 

dopravy, která byla typickou pro 90 léta minulého století. Veřejná doprava (včetně dopravy 

letecké) si udržuje přibližně 40 % podíl na celkových přepravních výkonech.  

Tento podíl patří k nejlepšímu v partnerských zemích EU. Cílem je si tento procentuální 

podíl udržet a pokračovat v tomto dobře nastaveném systému zlepšování služeb veřejné 

dopravy. Systém financování veřejné dopravy je v České republice nastaven tak, že je 

podporován z veřejných prostředků, je tedy ve veřejném zájmu, aby tento systém byl 

organizován a plánován v návaznosti na očekávané plnění požadavků občanů [19]. 

V současné době kdy se finanční dotace krátí, je potřeba zvyšovat objem informací ze 

systému veřejné dopravy aby se mohly vytvářet plány pro střednědobý i dlouhodobý horizont. 
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4 Souhrn poznatků z legislativně právní analýzy  
Z Bílé knihy [1] vyplývá, že nové koncepce mobility nelze jednoduše vnucovat do již 

zaběhnutého systému. Je potřeba účelně propagovat přístup ke zlepšení plánování mobility, 

nejvhodnější formou se jeví zlepšení informovanosti o všech možnostech využívání přepravy. 

Inteligentní prodej jízdenek a informační systémy by měli být implementovány podle 

společných norem EU, které jsou pro dodržování pravidel hospodářské soutěže zásadní 

Pro přepravu ve městech je potřeba kombinovat dostupné strategie zahrnující územní 

plánování, režimy stanovení cen, účinné služby veřejní dopravy a infrastruktury pro 

nemotorizované druhy dopravy. Města přesahující určitou velikost by měla být pobízena, aby 

vypracovala plány udržitelné městské mobility (SUMP; Sustainable Urban Mobility Plans) 

jako opatření k naplňování udržitelnosti.  

V současné době dopravní plánování zajišťují Ministerstvo dopravy a kraje 

prostřednictvím plánu dopravní obslužnosti území. Ten se ukazuje být nedostatečný pro 

zajištění udržitelného rozvoje dopravy, v současné situaci, kdy se přistupuje ke krácení 

finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti.  Lze tedy předpokládat, že města 

budou přistupovat k vytváření těchto plánů za účelem získání dotací z Evropských fondů. 

Je tedy potřeba vypracovat koncepční materiály, které budou tvořit plány udržitelné 

mobility. Tato práce se věnuje části vybavenosti ITS systémy ve veřejné dopravě a 

možnostem jejich využití pro zlepšení plánování 

Klíčové iniciativy týkající se standardizace v zemích EU 

Vývoj integrovaných dopravních plánů a multimodálního systému dopravních informací 

je v Evropské komisi považován za klíčový nástroj zvýšení mobility, omezení dopravních 

kongescí a zmírnění dopadů na životní prostředí vlivem rostoucího využívání prostředků 

silniční dopravy [1]. Kromě toho, vzhledem k rostoucí tendenci směrem k privatizaci 

provozování veřejné dopravy po celé Evropě, je zde i silná potřeba mít k dispozici nástroje 

potřebné k integraci dat jak v procesu řízení, tak určených pro služby cestujících [5]. Níže 

uvedené evropské snahy o interoperabilitu jsou postaveny na stejných principech, a to na 

unifikaci vstupů a výstupů systémů a jejich funkčních služeb. 

Zásadní mezinárodní projekty, které byly v této oblasti řešeny a přispěly k rozvoji 

evropských standardů: 

EN 12896 Transmodel - vznikl v rámci projektů SITP, EuroBus, Harpist za podpory 

francouzského ministerstva dopravy; 
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CEN/TS 15531-1-3 Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase (Service Interface for 

Real Time Information, SIRI) je XML protokol, který slouží pro výměnu informací 

v reálném čase ve veřejné dopravě. Na jeho počátečním vývoji se podílela Francie, 

Německo, skandinávské země a Velká Británie. SIRI byl schválen Evropským výborem pro 

normalizaci jako technická specifikace (CEN/TS) v říjnu 2006 [37]; 

RTIG-XML- za podpory britského ministerstva dopravy vznikl protokol XML, který 

umožňuje výměnu informací v reálném čase o autobusech mezi servery. Nyní je RtigXml 

součástí evropského standardu SIRI. Protokol je založen na dalších dvou britských 

standardech NaPTAN a National Public Transport Gazetteer, a je součástí architektury 

organizace RTIG pro reálné informace. Pozn. CDV je členem pracovní skupiny RTIG a 

pravidelně se účastní pracovních setkání a konferencí; 

VDV 453 a 454 - Standard vyvinul Svaz německých dopravních podniků (Verband 

Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV a nyní je součástí evropského standardu SIRI. 

Pracovní rozhraní VDV 453 a 454 patří v Německu mezi nejrozšířenější a mimo to je 

používán i v dalších evropských zemích (Krakov, Madrid, Stockholm aj.) 

Ekonomika zavádění standardizace ve VD.  

Zásadním požadavkem je:  

• dokladování dodržování standardů by měl provádět vždy dodavatel služby, zadavatel 

služby by neměl provádět kontrolu, ale měl by mít systém auditován třetí stranou 

s ohledem na dodržování standardů. Je to jednoznačně efektivnější; 

• standardy mají vyjadřovat vztah mezi technicky dosažitelným stavem 

(jejichrealizovatelnost) a ekonomickou akceptovatelností ; 

• standardy působí jako garance kvality, a tak by měly vyjadřovat subjektivní 

požadavky zákazníků na kvalitu; 

• ekonomická akceptovatelnost není jenom o přímých nákladech, ale i o vyvolaných 

nákladech (jak u dopravce a přepravce, tak u zákazníků) ; 

• zda standardy odpovídají požadavkům cestujících, se pozná především z hodnot 

přepravních výkonů, protože zákazníci mají vždy možnost substituce; 

• vyvolané náklady u zákazníků bývají obvykle nejvyšší položkou. 
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Existuje samozřejmě více vlivů na přepravní výkony, proto je nutno zjišťování souladu mezi 

požadavky na zákazníky a měřit je i jinými metodami (pilotní projekty mající nadstandardní 

parametry, dotazníkové akce, analýzy atd.) 

5 Technologická analýza 
Tato část práce popisuje jednotlivé části a požadované funkce inteligentního systému ve veřejné 

dopravě. V níže uvedeném schématu jsou znázorněny všechny vazby a komponenty, které je možné 

v komplexním systému užít. Takto pojatý systém prozatím není v ČR provozován, ale níže uvedené 

schéma použiji jako vzorovou strukturu, na které blíže popíši všechny možné subsystémy a vazby 

mezi nimi. Zároveň jsou níže uvedeny všechny procesy, které uvnitř systému probíhají a za jakých 

podmínek je možné získávat kvalitní důvěryhodná data pro možnosti efektivního řízení a sledování 

vozidlového parku, informování cestujících a rovněž k sekundárním analýzám pro potřeby plánování 

služeb VD.  

V návrhové části této práce se budo odkazovat na níže popsané funkce a komponenty systému. 

Podrobný popis komponentů systému je součástí přílohy č.1 

5.1 Rozdělení systému 
Komplexní systém je možné rozdělit do 4 základní úrovní: 

• subsystém vozidla a sběru dat; 

• subsystém přenosu dat mezi subsystémy; 

• subsystém dispečinku – vyhodnocování dat; 

• subsystém výměny dat. 
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Schéma 5.1: Vzorová architektura – detailní pohled na komplexní informační systém ve VD, zdroj: [vlastní] 
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6 Poznatky vztahující se k metodice vícekriteriálního hodnocení variant 
pro výběr vhodného systému informačního systému 

6.1 Obecně 
Na začátku každého vícekriteriálního hodnocení je potřeba si stanovit a definovat cíle, kterých 

chceme v projektu dosáhnout.  

Studiem a analyzováním současných dostupných výzkumných materiálů jsem zjistila, absenci 

po metodice vícekriteriální analýzy variant, která by byla zaměřena na výběr vhodného 

systému informačních systémů pro veřejnou dopravu v podmínkách ČR.  

V této oblasti není doposud propracována teoretická báze pro měření některých efektů a 

dopadů zavádění informačních systémů a jejich dopadů (sociálních, ekonomických aj.) a 

rovněž jejich agregace či syntéza, která je nutnou podmínkou vícekriteriálního hodnocení 

[42]. 

Na začátku každého rozhodovacího procesu je potřeba posoudit navrhované varianty 

pro příslušný rozsah řešení zavedení systému a zpracovat vícekriteriální rozhodovací analýzu 

Pro posuzování systémů, které se týkají integrovaných dopravních systémů je 

doporučeno Evropskou unií postupovat dle příručky INTRAMUROS 

Dle této příručky je hlavním cílem projektů v oblasti dopravní infrastruktury naplňovat 

potřeby zákazníka tedy cestujícího. Tato příručka byla uplatněna ve studií využití technologie 

v systému regiotram NISA, která byla řešena Centrem dopravního výzkumu v.v.i, pod 

vedením Doc. Hřebíčka. V této studii byla modifikována specifikace jednotlivých kritérií pro 

oblast dopravních systémů. 

Cíle dle této modifikované příručky INTRAMUROS lze transformovat do následujících 

kriteriálních skupin. 

• Ekonomické 

• Provozní 

• Environmentální 

• Socioekonomické 

V následujících kapitolách si podrobně uvedeme tyto skupiny a určíme, která příslušná 

kritéria jsou vztažena pro jednotlivé skupiny.  
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Ekonomická skupina Ekon 

Tuto skupinu můžeme v dnešní době považovat za zásadní aspekt při budování všech 

systémů. Náklady související s implementací systému s pořízením komponentů a náklady na 

provoz služeb jsou jedny z hlavních kritérií ovlivňující hodnocení. 

Výsledek stanovení váhy kritérií v následující kapitole potvrdí tento předpoklad. 

Ekonomickou skupinu v tomto případě zastupují dvě kritéria a to jsou:  

provozní náklady na systém  

pořizovací náklady na jednotlivé komponenty systému. 

Provozní skupina Pro 

Tato skupina je spojena s požadavkem na samotný provoz systému. 

Snadnost aplikace organizační, právní, finanční 

Technicko provozní spolehlivost 

Environmentální skupina Env 

Hodnocení této skupiny je ovlivněno subjektivním názorem pozorovatele. Posuzuje se dle 

jednotlivých aspektů Env, zohledňujících veškeré dopady, které mohou vzniknout realizací 

systému. Jedná se o tyto kritéria: 

monitoring životního prostředí; 

monitoring zlepšení procent využívání veřejné dopravy. 

Socioekonomická skupina SEoc 

Ukazuje, jaké dopady bude mít zavedení systémů na zlepšení vnímání cestujících na 

nabízenou službu a zlepšení intermodality v přestupních uzlech. V tomto případě skupinu 

reprezentují dvě kritéria a to jsou: 

pokrytí očekávaných požadavků; 

intermodalita na přestupních bodech. 

Jednotlivé kriteriální skupiny lze doplnit dalšími charakteristickými kritérii pro danou 

skupinu, podle zaváděného systému a požadavků hodnotitele.  
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V dalších kapitolách uvádím jednotlivé kroky jak postupovat pro provedení 

vícekriteriální hodnocení variant a zároveň provádím experimentální ověření na příkladu 

výběru nejvhodnějšího komplexního informačního systému pro zvýšení efektivity toku dat 

z veřejné dopravy.  

6.2 Stanovení kritérií hodnocení variant 
Základním vodítkem při stanovení kritérií hodnocení mohou být především cíle, kterých se 

má řešením rozhodovacího problému dosáhnout, neboť kritéria hodnocení slouží především 

pro stanovení stupně splnění těchto cílů variantami rozhodování.  

Jak uvádí [42] ke každému dílčímu cíli by mělo proto odpovídat určité kritérium hodnocení (v 

některých případech však může být stupeň splnění určitého dílčího cíle posuzován podle více 

kritérií).  

Kromě cílů řešeného problému mohou výběr kritérií hodnocení podpořit [42]:  

• identifikace subjektů, jejichž zájmy, cíle, resp. potřeby mohou být řešením problému, 

resp. volbou určité varianty dotčeny;  

• hledání a vyjasňování možných nepříznivých dopadů a účinků variant;  

• identifikace odlišností a rozdílů variant řešení. 

Uplatňování výše uvedených doporučení by mělo eliminovat, resp. alespoň oslabit 

určité nedostatky řešení rozhodovacích problémů v praxi, které spočívají v neúplnosti a 

nevyváženosti souborů kritérií hodnocení, kdy předmětem hodnocení jsou často pouze přímé, 

krátkodobé a pozitivní dopady, účinky nepříznivé, dlouhodobé a nepřímé se mnohdy 

nezvažují a nehodnotí [42]. 

Vymezení kritérií hodnocení variant 

Referenční soubor kritérií (parametrů Pj) pro vyhodnocení scénářů  

Kritéria jsou definována, jak je výše zmíněno, jako hlediska, ze kterých jsou varianty 

posuzovány.  

Jednotlivé metody pro stanovení vah kritérií jsou v podstatě srovnatelné a nevyskytují se v 

nich žádné zvláštní odchylky. 
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7 Metodické postupy při zpracování provedených analýz 

7.1 Základní metodické postupy 
V následujícím textu jsou blíže popsány základní metodické postupy využité při vlastním 

zpracování získaných údajů z provedené analýzy pro vypracování vlastní metodiky. Řešená 

část práce je tedy zpracována metodou morfologické analýzy. Výsledkem této části je návrh 

metodiky s názvem „ Plán vybavení systému veřejné dopravy systémy ITS“, tento plán může 

umožňovat následnou optimalizaci dopravního plánování.  

Pro zajištění požadovaných funkcí interoperability systémů, které jsou základním motivem 

metodiky, jsem na konceptuální úrovni navrhla organizační model se začleněním 

centralizovaného prvku. 

Následující seznam uvádí jednotlivé části, které jsem vypracovala pro sestavení vlastní 

metodiky. 

1. Organizační model centralizovaného systému dat v reálném čase s možností dosažení větší 

interoperability a získávání přístupu k centralizovaným reálným datům; 

2. Funkční architektura se zařazením modulu Archiv SERVER, aby bylo možno přistupovat 

k historickým datům, s následující možností je porovnávat s daty statickými pro umožnění 

zlepšení plánování; 

3. Komplexní analýza legislativně právních souvislostí a politických postupů spojených se 

zaváděním systému ITS do veřejné dopravy a měst; 

4. Techologická analýza komponent, které jsou nejčastěji v současné době zaváděny do 

systému ITS ve veřejné dopravě; 

Práce je vedena metodou morfologické analýzy. Ta obsahuje následující kroky. 

formulace problému v tomto smyslu jsem sledovala vývoj výsledků projektů evropské 

komise a výsledky implementovaných výzkumných projektů. Dále jsem sledovala vývoj na 

krajské a městské úrovni v oblasti zavádění ITS systémů do systémů veřejné dopravy;  

identifikování a charakterizace parametrů, na nichž závisí řešeni zadaného problému –  

v průběhu řešení jsem se nadále podílela na vývoji technických standardů v oblasti veřejné 

dopravy jako gestor CEN za českou republiku a analyzovala jsem možnosti transformace 

podstatných technických specifikací do návrhu metodiky zavádění ITS systémů do systému 

veřejné dopravy 
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hodnocení účinnosti jednotlivých parametrů a samotného výsledku založené na 

proveditelnosti. V tomto smyslu jsem v práci prováděla specifikaci jednotlivých kritérii pro 

výběr nejvhodnějších variant řešení podle metodiky INTRAMODUS; pro výběr 

nejvhodnějších variant řešení jsem sestavila metodiku pro výběr nejvhodnějšího řešení; 

pro potřeby rozhodování jsem v této práci vytvořila SWOT analýzu pro možnosti posouzení 

přidané hodnoty centralizovaného systému dat v reálném čase. 
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8 Návrhová část 

8.1  Návrh modelu CISReal 
Na základě předchozí komplikované technologické analýzy a legislativně právní analýzy jsem 

pro potřeby naplnění cíle disertační práce navrhla systémovou architekturu pro možnost 

sdílení informací v reálném čase přes centralizovaný prvek s doplněním modulu Archiv 

SERVER. 

Návrh centralizovaného prvku (dále jen CISReal) jsem vytvořila ve vědecké zprávě 

k projektu vědy a výzkumu INTESPOJ [43] . Požadavek na vytvoření centralizovaného prvku 

vznikl z hodnocení potřeb rozvoje v oblasti veřejné dopravy a v rámci návrhu minimálních 

požadavků na kompatibilitu systémů. Předložený systémový návrh CISREAL nijak 

neomezuje systémy dopravce, ani organizátorů od možností přímého sdílení dat mezi 

jednotlivými systémy na základě smluvních dohod. 

V současnosti není možné získávat ucelená (celoplošná) data v reálném čase a je tak 

nedostatečně zajištěna možnost kontroly vozidel, které konají službu mezi jednotlivými 

regiony, nebo pokud se jedná o dálkové linky [44]. Na schématu č 8.2 je zachycena možná 

(základní) spolupráce se zpětnou vazbou jednotlivých úrovní pro možnost kontinuálního 

sdílení standardního formátu dat. Tento návrh je založen dle TS CEN SIRI 15531 [45], který 

definuje rozhraní a komunikaci mezi servery. SIRI je však navrhován jako distribuční systém, 

kdy je zapotřebí vzájemné komunikace lokálních, nebo IDS serverů. Následující návrh 

respektuje formát i rozhraní SIRI a využívá možnosti propojení se systémem CIS JŘ, jenž 

obsahuje nutný soubor statických dat, jenž jsou pro funkci ISR nezbytná. SIRI nijak 

nedefinuje, ani jinak nepřibližuje možnost vybudování národního centrálního systému, který 

může být chápán jako systém, jenž importuje data ze všech ISR systémů na území ČR a 

zároveň exportuje informace (na vyžádání, popř. přímo) podřízeným serverům (lokálním, IDS 

systémům), které potřebují znát informace o vozidlech konajících službu na jejich území, ale 

nespadají do jejich správy [40]. Největší výhodou centralizovaného pojetí je organizační a 

ekonomická šetrnost při budování ISR v regionech, popř. městech se zajištěním všech 

nezbytných aspektů v souvislosti s interoperabilitou.  
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9 Metodika pro optimalizaci vybavení systémy ITS ve veřejné dopravě  

9.1 Cyklus metodiky  

V této části práce je uvedena mnou vypracovaná metodika pro možnost optimalizace 

vybavení systémy ITS ve veřejné dopravě. Metodika je strukturovaná do samostatných dílčích 

částí, které tvoří celkový cyklus metodiky. Na základě tohoto cyklu je možné optimalizovat 

vybavení systému veřejné dopravy systémy ITS, zhodnotit jejich stávající stav a sestavit plán 

pro jejich možnou obnovu nebo celkové nové vybavení systému tak, aby se na základě dat 

mohlo plánovat. 

Vzniklá metodika si současně klade za cíl vyplňovat metodickou mezeru. 

Cyklus se skládá z částí, které jsou uvedeny v diagramu a v následující kapitole jsou 

jednotlivé části popsány.  

Pro postup jsem zvolila metodu systémového přístupu, která klade důraz na strukturální 

postup v dané problematice, zejména je kladen důraz na možnost porovnání stávajícího 

vybavení. Mnou navržený postup je vhodný pro sestavení plánů zavádění ITS do měst a může 

být součástí plánů udržitelné mobility. 

Doporučuji, aby metodika pro optimalizaci vybavení informačních systémů ve veřejné 

dopravě byla součástí vytvářených plánů udržitelné mobility pro města tzv. (SUMP). 

Tyto plány SUMP se mohou stát brzo povinné pro každé město na základě schváleného 

nařízení Rady (EHS) č. 1893/91 týkající se závazků z koncepce z veřejné služby v dopravě 

železniční, silniční a vnitrozemské vodní. 

Vzhledem k obsáhlosti dané problematiky jsem proces dekomponovala do samostatných 

bloků, které nejsou na sobě závislé a dají se tedy řešit bez ohledu na předchozí kroky. 
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Obrázek 9.1: Grafické zobrazení jednotlivých subsystémů, které tvoří metodiku procesu zavádění I

 TS ve VD, zdroj: [vlastní] 

Blok 1: Legislativní a koncepční úroveň 

Tento blok uvádí všechny související právní předpisy, které je potřeba sledovat a které je 

nutné naplňovat v souvislosti s rozvojem informačních systémů ve veřejné dopravě na 

zvoleném území. V případě absence těchto dokumentů je nutné vyvíjet tlak po jejich vzniku. 

Především se jedná o strategické plány rozvoje, studie proveditelnosti porovnávající 

alternativní způsoby řešení problematiky, metodické pokyny práce s daty a architektury 

spolupráce napříč systémy s dlouhodobým výhledem. 

Obecná charakteristika současného stavu 

Pro tento krok je v kapitole legislativa ČR a EU uveden seznam relevantních politických 

dokumentů a platných legislativ, aby bylo možno přistoupit k jejich posouzení 
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Před rozhodnutím vytvořit nové plány je důležité vědět, kde se v současné době nachází 

vytvořené politiky. Je potřeba tyto informace dát do uceleného materiálu a poskytnout tak 

potřebný základ pro vytvoření nových plánů.  

V tomto bodě je potřeba připomenout že, Evropská komise bude podporovat místní úřady při 

rozvoji „Plánu udržitelné městské mobility“, které pokrývají nákladní a osobní dopravu v 

městských a příměstských oblastí. Do tohoto plánu by se měla připojit samostatná část 

věnována plánu pro ITS.  

Dalším možným krokem je potom zapojení se do vyhlášených soutěží a výzev pro 

spolufinancování projektů zaměřených na výbavu systémů právě na základě zpracovaných 

strategických plánů dle schématu této navrhované metodiky. 

Stanovení cílů v 1. bloku 

identifikovat současné strategické plány; 

identifikovat legislativy, které je nutné při zavádění naplňovat a sledovat; 

navrhnout plán zavádění systémů ITS. 

Blok 2: Technologická analýza 

Tento blok popisuje jednotlivé části, ze kterých se systém skládá.  

Důraz je kladen zejména na komponenty a subsystémy splňující patřičné standardy, které jsou 

uvedeny v přílohách. Na základě této technologické analýzy lze ohodnotit stávající vybavení 

systému a navrhnout jeho obnovu nebo lze navrhnout nový systém splňující aktuální 

požadavky. 

Nově sestavované systémy by měly být řešeny na základě navržených standardů a také při 

obnově systémů by mělo být přihlíženo ke změnám tak, aby mohla být zajištěna kompatibilita 

systémů do vyšších úrovní. 

Dle navrhovaných charakteristik a vlastností jednotlivých komponentů, které definuji je pak 

možné využití dat z navrhovaného modulu archiv server. tzv. historických dat. 

Systém je zapotřebí navrhovat jako otevřený (splňující patřičné požadavky na 

interoperabilitu) s možnosti získávání požadovaných dat, který vycházejí z potřeb zanesených 

do strategických dokumentů a plánů.  
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Na základech navrženého funkčního modelu pro propojení informací přes centralizovaný 

prvek, je možné zajišťovat data plošně ze všech zapojených systémů včetně spolupráce 

systémů v reálném čase.  

Obecná charakteristika současného stavu 

Rozvoj a implementace systémů ITS do veřejné dopravy je složitý proces. I když plán 

vybavení ITS vyplývá již z existujících vybavení a plánů obnovy, vyžaduje tento postup 

přibrat i nové úkoly a upravit některé postupy. Pro zlepšení optimalizace a transformace 

nových postupů vyplývá nová úloha. 

S tím, že tato nová struktura musí být řádně schválena.  

Za účelem získání možnosti informací jsem doplnila přehled všech subsystémů a jejich 

vybavení, které jsou uvedeny v samostatné příloze 1. V samotné příloze číslo 2 je přehled 

požadovaných standardů na jednotlivé komponenty pro zlepšení efektivity systému. 

Stanovení cíle v 2. bloku 

• analyzovat současné vybavení systému a formulovat strukturu vazeb jednotlivých 

komponentů a jejich dodavatelů; 

• navrhnout realizaci projektu po jednotlivých subsystémech; 

• řešit různé typy rizik, které mohou nastat při obnově komponent; 

• definovat požadavky na standardy, které je potřeba dodržet; 

• zhodnotit možnost propojení do centralizované struktury přenosu informací. 

Blok 3: Analýza již implementovaných systémů ITS a jejich vybavení. 

V tomto bloku je uveden příklad komplexní analýzy vybavení již zavedených 

a provozovaných systémů v ČR a jejich služeb a funkcí. Cílem je získání přehledu, jaké 

systémy existují, stáří implementovaných komponent a subsystémů a jaká je pravděpodobnost 

možnosti propojení s okolními systémy a zároveň definující možnosti propojení s těmito 

systémy v budoucnu. 

Obecná charakteristika současného stavu 

V této aktivitě je potřeba monitorovat současné funkční systémy. Je potřeba sledovat jakým 

způsobem je organizován dispečink, jak probíhá datová výměna, jestli je systém v rámci IDS, 

nebo je v rámci jednoho dopravce. Je vhodné sledovat funkční architekturu jednotlivých 
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systémů hledat možnosti při sestavování nového systému jakým způsobem by se dala zajistit 

širší kompatibilita s možnosti propojení systémů přes centralizovaný prvek. 

Stanovení cíle v 3. bloku 

• zajistit účinné využití dostupných prostředků; 

• zamezit výběru finančně nereálných opatření. 

Blok 4: Referenční systémová architektura 

V tomto bloku je uvedena možná systémová architekturu, která názorně znázorňuje 

spolupráci subsystémů a komponent v rámci komplexního systému. 

Blok 5: Indikátory úspěšnosti systémů  

V tomto bloku je navržena metodika pro multikriteriální hodnocení variant pro výběr 

vhodného informačního systému a sestavení indikátorů, včetně postupných etap zavádění. 

Jedná se o tyto etapy: výběr variant hodnocení, vymezení všech kritérií hodnocení variant, 

stanovení váhy jednotlivých kritérií hodnocení, dílčí (izolovaná) hodnocení jednotlivých 

variant, vícekriteriální hodnocení variant. Pro vymezení kritérií bylo postupováno metodou 

INTRMUROS. 

Obecná charakteristika současného stavu 

V této aktivitě se postupuje dle navržené metodiky kriteriálního hodnocení variant. Je 

důležité sestavit vstupní matici kriteriálního hodnocení a navrhnout si kritéria, která budou 

hodnotit experti daného oboru. Tak aby byla vybrána co nejúčelnější varianta pro zavedení 

systému pro zlepšení plánování. Tak, aby bylo umožněno zlepšení přenosu dat  

Stanovení cíle v 5. bloku 

• vícekriteriální analýza 

• SWOT analýza 

• dotazníkové šetření. 
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10  Ověření modelu na konkrétním případě řešení v praxi 
Součástí této práce je také ověření navržené metodiky na konkrétním případě. 

Pro ověření postupu, který je v metodice jsem si vybrala město Ostrava, který je součástí 

integrovaného dopravního systém ODIS Moravskoslezského kraje. Ve vybraném městě 

Ostrava bydlí největší část obyvatel.  

Dále jsem zkoumala přidanou hodnotu systému zjišťování polohy vozidel a přenášení dat do 

centralizovaného uložiště (dispečinku) a konkrétně jsem se zaměřila na linky 283 a 286, které 

obsluhují území města Ostravy ve směru města Opava. 

Výzkum se zaměřil na možnost implementace metodiky pro zavádění ITS do systému veřejné 

dopravy, dále pak sledoval možnost využitelnosti dat ze sledování oběhu vozidel na dvou 

konkrétních linkách. Z tohoto výzkumu formou doporučení vyvozují také závěr. 
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11 Závěry pro realizaci v praxi a rozvoj vědního oboru 
Po provedené analýze výsledků výzkumu inteligentních dopravních systémů ve veřejné 

dopravě a podrobně provedené analýze technologického vybavení, je možné nalézt konkrétní 

společné rysy, které mohou být silným nástrojem pro zlepšení postupů plánování a 

navrhování strategie prostřednictvím inteligentních systémů ve veřejné dopravě. Tyto aspekty 

shrnuji následujícím způsobem.  

1. Systém veřejné dopravy je obecně důležitým bodem sociální politiky, ale i 

udržitelného rozvoje sídelních aglomerací a vyváženého regionálního rozvoje. Z dopravního 

hlediska se jedná o udržitelný rozvoj mobility, ve kterém je dobře organizovaná veřejná 

doprava základním pilířem s předpokladem kontinuálního nárůstu přepravního výkonu. 

V posledních letech docházelo v regionech, v souladu s dobrou praxí a odborným 

doporučením, ke vzniku integrovaných dopravních systémů, které svou funkčností vedou k 

významné podpoře rozvoje veřejné dopravy jako takové. Toto prostředí významně akcentuje 

nutnost nastavení a následné dodržování navržených standardů a norem pro možnosti 

interoperability mezi jednotlivými systémy  

2. Na výše zmíněný rozvoj systému veřejné dopravy je navázán také zvyšující se 

požadavek na zlepšování plánování v této oblasti a zajišťování rozvoje multimodality 

celkového systému. Vhodným nástrojem pro vytváření plánů udržitelné mobility jsou právě 

inteligentní dopravní systémy. Jeden z hlavních cílů této práce bylo popsání funkcí a možností 

systémů ITS ve veřejné dopravě a definovat možnosti jejich uplatňování a zavádění.  

3. Výzkum stávajícího vybavení veřejné dopravy ITS systémy jsem vedla ve 

snaze identifikovat různé přístupy k jejich užívání. Nejdůležitější aspekty lze na základě 

získaných poznatků obecně popsat takto: 

Nejlépe je možné využívat data pro plánování ze systémů, které sledují provoz vozidel v 

reálném čase. Zároveň je žádoucí, aby jednotlivý dopravci operující na území regionu, popř. 

města mohli mezi sebou sdílet tato data z dispečinků přes centralizovaný systém dat 

umožňující vzájemnou interoperabilitu a jednotnou databázi historických dat.   

Z organizačního hlediska navrhuji postupovat koncepčně při návrhu a implementaci 

nového informačního systému dle mnou navržené metodiky. Zároveň je potřeba vytvářet 

střednědobé plány pro rozvoj ITS ve městech se zaměřením na modernizaci systému veřejné 

dopravy s nezbytnými inteligentními komponentami. Navržená metodika která je hlavním 
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výsledkem této práce  popisuje jednotlivé moduly, které je potřeba zohledňovat při stavbě a 

rozvoji systému.  

Je zapotřebí zjišťovat váhu jednotlivých kritérií z hlediska jejich klasifikace, které nám 

usnadní následný proces výběru varianty funkčnosti systému. Podle provedené 

multikriteriální analýzy jsem zjistila, že nejvhodnější variantou je systém, který má zajištěnou 

plnou funkčnost a to možnost sdílení dat o pohybu vozidel v reálném čase přes centralizované 

uložiště dat a tím disponovat komplexním a provázaným souborem dat. 

Z hlediska zvyšování efektivity plánování, jsem za zásadní identifikovala možnost 

vyhodnocování historických dat ze záznamu o pohybu vozidel na infrastruktuře v reálném 

čase s možnostmi porovnání těchto reálných dat s daty statickými. Dostupnost těchto dat 

umožňuje mnohem efektivnější vytváření plánů pro dopravní obslužnost a plánů pro 

vytvářené statických jízdních řádů.  

Rovněž doporučuji, aby soubor historických dat o provozu vozidel veřejné dopravy bylo 

možné porovnávat s daty z jiných plošných zdrojů dat. Především z údajů z plovoucích 

vozidel a zbytkových dat o pohybu SIM karet na infrastruktuře. Vzájemné provázání těchto 

dat bude vykazovat širokou datovou základnu pro nalezení úzkých hrdel na infrastruktuře, 

popř. jednoznačně umožní identifikovat chování cestujících, ať už lokálních, popř. turistů.  

Při optimalizaci plánování rovněž doporučuji vytvořit evidenci pevných objektů na 

infrastruktuře (zastávek) a klasifikovat tyto objekty podle stanovených kritérií. Součástí 

metodiky je také klasifikace zastávek. V práci jsem klasifikovala zastávky na lince 286, která 

je integrována v rámci systému ODIS. 

4. Na zvoleném území jsem prakticky ověřila funkčnost navržené metodiky a lze 

konstatovat, že danou metodiku je vhodné užívat jako podklad pro tvorbu plánů zavádění ITS 

systémů pro veřejnou dopravu.  

5. Kromě navržené metodiky, která je hlavním výstupem této práce, jsem ukázala 

praktickou možnost využívání historických dat. V daném případě jsem sledovala linku 286, 

na které jsem rovněž evidovala pevné objekty na infrastruktuře. Tento postup jsem zvolila z 

důvodu reprezentace komplexního využití všech dostupných dat z veřejné dopravy pro návrh 

zlepšení možností plánování.  

6. Hlavním motivem vypracované metodiky je nalezení vhodného způsobu 

optimalizace rozvoje mobility a udržitelné dopravy. Vždy je nutné respektovat současnou 

vybavenost měst, systému veřejné dopravy, užitých telematických prvků a dalších 
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relevantních aspektů. Na těchto základech je následně možné podporovat koncepční rozvoj v 

dané oblasti vypracováním strategických dokumentů, které budou podkladem pro výběrová 

řízení a následné projektové dokumentace. Navržená metodika výrazně podporuje 

uplatňování standardů a soulad všech činností s vydanými normami ČSN.  

7. Motivací při analýze byl předpoklad, že právě zlepšování nabízených služeb a 

dostupnost informací může přispět k udržitelnému vývoji v oblasti veřejné dopravy. 

Dále také bylo motivací ukázat, že současný fungující systém předávání statických dat 

do celostátního informačního systému o jízdních řádech je velmi sofistikovaný a je potřeba 

tento systém udržet, aby byl i nadále vzorovým případem využití jízdních řádů pro státy 

evropské unie. Navrhuji, aby byl vytvořen model financování pro možnost fungování 

celostátního informačního systému. 

11.1 Možnosti dalšího využití výsledků práce 
Na základě dosažených výsledků práce mohu konstatovat, že je důležité prohlubovat 

vědeckou práci, která se bude zabývat touto problematikou. 

Výsledky, kterých jsem dosáhla v této práci, jsou volně uplatnitelné pro další rozvoj v 

oblasti inteligentních systémů a mobility.  

Komplexní posouzení dosavadní vybavenosti ITS ve veřejné dopravě a významu těchto 

komponent ukázalo, že konsolidací výstupních dat z jednotlivých dispečerských systémů 

dopravců do centralizované databáze v reálném čase může zajistit sběr historických dat a 

následné využívání těchto dat pro plánování. Metodiku, kterou navrhuji, v této práci, budu 

dále využívat pro svou vědeckou práci. Konkrétně se jedná o transformaci této metodiky do 

plánu infomobility pro výzkumný evropský projekt POLITE.  

Data, která jsou získávána, mohou být využívána pro možnost porovnávání 

dojezdových časů mezi individuální dopravou a dopravou veřejnou na přesně zvolené trase v 

přesně identifikovaném úseku v daný čas.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi živou a neustále se rozvíjející problematiku bude 

metodika neustále aktualizována a rozšiřována. 

Z praktického hlediska je metodika použitelná pro veřejnou správu pro přípravu 

hodnocení již implementovaných systémů. 

Je předpoklad, že metodika bude předložena do procesu certifikace. 
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Conclusion 

The aim of this work is to create a methodology focused on general deployment of 

infomobility system for better urban planning. Mobility issues are increasingly important in 

today’s fast-growing urban centres all over the world, but particularly in the European Union 

where 75% of inhabitants live in urban areas. 

The analysis which has been done in this work shall propose how the specific urban 

needs could be incorporated into the ITS public transport and how existing system can be 

adapted.  

It should also be possible to get backing for such a political infomobility document. 

The results that I have achieved in this work are freely exercisable for further development in 

the field of ITS in public transport. 

A comprehensive assessment of existing facilities ITS in public transport and the importance 

of these components showed that the consolidation of the output data from individual carriers 

dispatching systems into a centralized database in real time can provide historical data 

collection and the subsequent use of these data for planning. 

The methodology that have been proposed in this work, will be implement to the other 

scientific work and used for infomobility policy document for European project called 

POLITE. 

From a practical point of view, the methodology is applicable to stakeholders for preparing an 

assessment of the implemented systems and for preparation of the infomobility plan 

document. 

It is assumed that the methodology will be submitted to the certification process. 
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