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Anotace 

Cílem bakalářské práce je popsat současné technické vybavení řídicích stanovišť  

a jejich budoucnost. V první části uvedu přehled časového vývoje řídicích stanovišť  

od historie, až po současné základní technické vybavení řídicího stanoviště. 

Bakalářská práce popisuje konkrétní řídicí stanoviště MHD v Ostravě a následný 

návrh inovace a obnovy zastaralého technického vybavení ŘS. V práci je popsán návrh 

nového technického vybavení a nové druhy technologií v zobrazování a promítání dat. Na 

závěr zhodnotím všechny přínosy a výhody, které by přinesla celková inovace řídicího 

stanoviště MHD v Ostravě.  

Klíčové slova: Dispečink, CŘS, LŘS, řídicí stanoviště 

 

Summary 

The aim of this bachelor  thesis is to describe a current technical equipment  

of control stations and their possible future. In the first part I will introduce the 

development of control stations over time from its history to current basic technical 

equipment of a control station. 

This bachelor thesis describes a specific control station of the Ostrava 

public transport and innovation proposal and renewal of outdated technical control 

station. The bachelor thesis describes a technical proposal of some new facilities 

and types of technologies in displaying and screening data. In conclusion, I 

evaluate all the benefits and advantages that would bring the total innovation of 

control station of public transport in Ostrava. 
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Seznam použitých zkratek 

ADSL- (Asymmetric Digital Subscriber Line) 

AMD- Značka procesoru (Advanced Micro Devices) 

CES- Název veletrhu (Consumer Electronics Show) 

CRT- Katodová trubice (Cathode ray tube) 

CŘS- Centrální řídicí stanoviště 

CSD- Přepojování okruhů (Circuit Switched Data) 

DDR3- Typ pamětí používaný v dnešních počítačích (Double-data-rate 3) 

EPIS- Elektronický Palubní Informační Systém 

FTP- Protokol pro přenos souborů (File Transfer Protocol) 

FULL HD-  Úplné vysoké rozlišení (High-definition) 

GIS- Geografický informační systém (Geographic information systém) 

GPS- Globální družicový polohový systém (Global Positioning System) 

GSM- Globální Systém pro Mobilní komunikaci (Groupe Spécial Mobile) 

HDMI- High-Definition Multimedia Interface 

HP- Hewlett Packard 

HW- Technické vybavení počítače (Hardware) 

Hz- Jednotka frekvence, kmitočtu (Hertz) 

IBC- Integrované bezpečnostní centrum  

IPCube- Internet Protocol Cube 

IZS- Integrovaný záchranný systém 

LCD- Displej z tekutých krystalů (Liquid crystal display)  

LED- Dioda emitující světlo (Light-Emitting Diode) 

LŘS- Lokální řídicí stanoviště 

MHD- Městská hromadná doprav 

PC- Osobní počítač (Personal computer) 



 

 

PLC- Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller)  

RAM- Paměť s přímým přístupem (Random-access memory) 

RCA- Radio Communication Adapter 

RGB- Červená-zelená-modrá (Red-blue-blue) 

RSS- Formát určený pro čtení novinek na webových stránkách (Rich Site Summary) 

SCADA- Dispečerské řízení a sběr dat (Supervisory control and data acquisition) 

SDRAM- Synchronní dynamická paměť s přímým přístupem (Synchronous Dynamic 

Random Access Memory) 

SSD- Typ datového média (Solid-state drive) 

SW- Programové vybavení počítače (Software) 

TB/GB/MB- Jednotka množství dat v informatice (Terabyte/Gigabyte/Megabyte) 

TCP/IP- Primární transportní protokol/protokol síťové vrstvy (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) 

UHP- Ultra high performance 

USB- Sériová sběrnice (Universal Serial Bus) 

XP- Zkušenost (eXPerience) 

3D- Trojrozměrný svět (three-dimensional world)  
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1 Úvod 

Dispečerská stanoviště jsou v dnešní době základními prvky spolupracujícími  

s různými informačními systémy, které se v běžném životě objevují každému z nás. 

Operativní dispečerské řízení takovýchto velkých, převážně plošně velice rozsáhlých 

celků, vyžaduje používání nejrůznějších prvků a složitých informačních systémů z oblasti 

telekomunikační, řídící, regulační, sdělovací a výpočetní techniky. 

Cílem mé bakalářské práce je přehled současného technického vybavení řídicích 

stanovišť a následně kam budou postupem času směřovat z hlediska technické 

vybavenosti. 

Na úvod bakalářské práce objasním pojem dispečink, kdo ho řídí a co je potřeba  

za hardwarové vybavení. Zmíním také první počátky dispečerských stanovišť od historie  

až po současnost. Prozkoumám nové trendy v promítacích a zobrazovacích technologií, 

telekomunikačních a hardwarových novinkách na trhu, až po konkrétní zabezpečení 

dispečerských pracovišť.  

Hlavním cílem je popis konkrétního řídicího stanoviště a jeho možný rozvoj. V mé 

bakalářské práci jsem si vybral dispečerské stanoviště MHD v Ostravě. Toto pracoviště má 

za úkol zajistit plynulost městské hromadné dopravy v Ostravě, počínaje od tramvají, 

trolejbusů až po autobusové linky. Sleduje také aktuální dění v hustotě dopravy a podle 

toho činní patřičné kroky a stanovuje nové cíle. Dispečerské stanoviště MHD v Ostravě je, 

ale poněkud zastaralé a částečně nevyhovující.  

Z tohoto důvodu popíšu aktuální stav technického vybavení a pokusím se 

navrhnout nové technické vybavení pro dispečerské stanoviště, které by dispečerům 

ulehčilo práci, zkvalitnilo služby a přispělo k plynulosti městské hromadné dopravy 

v Ostravě. V návrhu se také zmíním částečně o inovaci softwarového řešení a novinkách 

pro řízení dispečerských stanovišť.  

V závěru své bakalářské práce zhodnotím celkový návrh inovace nového 

technického vybavení dispečerského stanoviště MHD v Ostravě z hlediska výhod  

a možnosti přínosů, která by tato inovace přinesla a předám tyto poklady k dispozici 

dopravnímu vedoucímu dispečinku MHD v Ostravě, panu Ladislavu Fisterovi s možným 

návrhem řešení. V příloze naleznete aktuální fotografie z dispečerského centra MHD 

v Ostravě. 
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2 Teoretická část řídicích stanovišť 

K důležitým pojmům bakalářské práce patří slovo dispečer, což znamená 

pracovník dispečinku, přičemž za dispečink je považováno místo pro ústřední řízení 

určitého provozního celku. Dispečeři jsou komunikační pracovníci odpovědní za přijímání 

a předávání jasné a spolehlivé zprávy, sledování vozidel, technického zařízení a nahrávání 

dalších důležitých informací. Počet organizací s řídicím stanovištěm se neustále navyšuje  

u policistů, hasičů, složek zdravotnické záchranné služby, taxi poskytovatelů, přepravních 

společností a dalších institucí. Proto jsou dispečeři základním prvkem samotného 

dispečinku a mohou tak předávat informace a koordinovat jejich činnost. [6]  

Dispečink označuje formu ústředního operativního řízení a organizace nějakého 

složitějšího technologického celku. Například výroby ve velkém průmyslovém závodě,  

v elektrárně, při distribuci energetických surovin či elektrické energie z míst jejich výroby 

či skladování do míst jejich konečné spotřeby, v dopravních a spedičních společnostech 

nebo pro velké dopravní systémy. Pracovníci a pracovnice provádějící dispečink  

(ať už v centrále, nebo na dislokovaných stanovištích či mobilně) se nazývají dispečeři  

či dispečerky. [3] 

„Dispečink (anglicky dispatch – vyslat) je odborný pojem, označující formu 

ústředního operativního řízení a organizace nějakého složitějšího technologického celku, 

např. výroby ve velkém průmyslovém závodě, v dopravních a spedičních společnostech 

nebo pro velké dopravní systémy. V češtině se slovem dispečink většinou neoznačuje přímo 

tato činnost, ale především ústřední pracoviště, z nějž je řízena, a příslušná organizační 

jednotka. Práce dispečera je řízení, organizace, kontrola průběhu a komunikace s lidmi  

či stroji, které koordinuje. Povolání dispečera je vykonáváno v kancelářských prostorách  

a vyžaduje komunikaci přes telefon, vysílačku nebo podobná zařízení. Letový dispečer řídí 

z leteckého dispečinku pohyby letadel na letištích, k jeho pracovní náplni patří povolení 

odletů a přistání letadel, dále naviguje letadla a koordinuje dopravu, když nastane krizová 

situace. Předpoklady pro výkon práce dispečera jsou znalost organizace a plánování 

práce, znalost práce na počítači a dobré komunikativní schopnosti.“ [7] 

Dispečerská centra řídí složité technologické procesy a řízené prvky jsou většinou 

rozprostřeny na rozlehlém území. V těchto centrech se sbírají informace, které musí být 

rychle, správně a kompaktně vyhodnoceny. Dnes již úspěšně je automatizována řada úloh, 

ale četná rozhodnutí čekají na dispečera. Právě on musí učinit zásadní rozhodnutí mnohdy 

v časové tísni, často sám a vždy s vědomím velké zodpovědnosti. Je zřejmé, že úspěšný 

návrh dispečerského centra musí respektovat nejen ryze technické požadavky 

technologického procesu, ale i celou řadu ergonomických zásad, jejichž dodržování 

napomáhá k dobré koordinaci ostatních složek, například záchranného systému.  
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Proto na dodávky v oblasti technického vybavení dispečerských center, jako jsou 

informační a povelový systém nebo dispečerská mozaika logicky navazují další služby 

související s realizací interiéru dispečerského centra. [6] 

2.1 Rozdělení dispečinku  

Dispečink se dá rozdělit do několika vrstev, které na sebe navzájem navazují  

a utvářejí jeden celek, kterému říkáme centrální dispečink. V následujícím obrázku 1, 

vidíme stoupající hierarchickou strukturu a jednotlivé segmenty neboli části, které utvoří 

samotný centrální dispečink.  

 

Obrázek 1 Hierarchická struktura částí dispečinku [8] 

Systém má následující hierarchickou strukturu podle úrovní: 

1. Zdroje dat: různé čidla, snímače teploty, měřiče, elektroměry, servoventily, … 

2. Terminálové a procesní stanice, PLC: jednotlivé stanice u konkrétních 

technologií 

3. Lokální dispečinky: probíhá shromažďování dat a monitorování provozních celků 

 Centrální databáze: uložiště nashromážděných dat, například na datovém 

serveru, 

 Centrální dispečink: hlavní mozek jednotlivých segmentů a centrální sledování 

a vyhodnocování nashromážděných výsledků. [8] 

Je nutné podotknou, že na poslední třetí úrovni jsou společné tři lokace. Každá 

může být vzájemně propojená a mohou spolupracovat jako jeden systém.  Jak centrální tak 

i lokální dispečink odebírají data z centrální databáze a mají k nim stejný přístup se stejnou 

platformou. Ovšem centrální dispečink může mít více možností a pravomocí než lokální 

dispečink. Jako příklad mohu uvést poruchu vodovodního potrubí a únik vody do okolí, 

kdy centrální dispečink uzavře hlavní přívod vody, aby zamezil dalším ztrátám a umožnil 
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opravu daného potrubí. Ve většině případů vážnějších poruch v systému, zaznamenají 

prvně na lokálním dispečinku a ihned informují oprávněný centrální dispečink, aby sjednal 

nápravu a učinil potřebné kroky k odstranění poruchy.  

Následně se dá obecně dispečink rozdělit do dvou vrstev. 

Softwarová vrstva: 

 scada, 

 software je ušitý na míru, dle požadavku zákazníka. 

Hardwarová vrstva: 

 ústředny, 

 servery, 

 dotykové obrazovky, 

 telefony, 

 nahrávací hardware, 

 reprobedny a mikrofony. 
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3 Historie ŘS 

První společnost, která si kladla za cíl poskytování první pomoci a vedla k prvnímu 

oficiálnímu dispečerskému stanovišti na území Čech, byla „Humanitní společnost pro 

záchranu zdánlivě mrtvých a v náhlém nebezpečí smrti se ocitnuvších“. Její činnost byla 

spojena s územím města Prahy. Byla založena roku 1798 a jejím zakladatelem byl Adalbert 

Vincenc Zarda, doktor filosofie a lékařského umění. [4] 

V roce 1857 vznikla organizace, kterou je možno považovat za předchůdkyni 

záchranné služby v Čechách. Touto organizací byl „Pražský dobrovolný sbor ochranný“. 

Sbor v roce 1890 zřídil „záchrannou stanici“. Ta byla zprvu financována z příspěvků členů 

a darů mecenášů, teprve kolem roku 1900 se k financování činnosti přidal Zemský výbor 

království českého, Česká spořitelna a některé bankovní domy. [4] 

Třídění informací vždy patřilo mezi základní funkce dispečinku stejně, jako 

koordinování záchranné služby i jejího předchůdce, záchranky (sanitek). Zpracování 

informací, pokud jde pouze o identifikaci problému a lokalizaci pacienta, byla vždy 

logická část procesu volání. Před profesionalizací postupů lékařské záchranné služby byl 

tento krok v procesu často neformální. Volající jednoduše zavolal na místní záchrannou 

stanici, telefonní hovor byl zodpovězen (v mnoha případech sanitářem nebo jiným 

pověřeným pracovníkem dispečinku, který reagoval na volání), ten posbíral informace 

týkající se problému a lokalizace pacienta a předal na sanitku, kde zjistili další detaily.  

Ačkoli se objevovaly dřívější pokusy s využitím radiové komunikace v sanitkách, 

rozmach rádiového vysílání na bázi dispečinku začal až po roce 1950, kdy se rozšířilo 

zejména v USA a Kanadě. Během krátkého času se začala vyvíjet národní čísla tísňového 

volání, ne ve Spojených státech, ale v Kanadě v roce 1959. V roce 1967 bylo číslo 911, 

prohlášeno za národní číslo tísňového volání pro celé Spojené státy, i když ještě v roce 

2008 tato služba stále nepokrývala asi 4 % plochy Spojených států. [5] Pro další informace 

o vzniku dispečinku odkazuji na zdroj [5], který je dostupný ve formě PDF na 

internetových stranách. 

3.1 Dispečerské centrum- hlavní město Praha  

První zmínky o „dispečinku“ dostupném jinak než osobní žádostí o pomoc 

pocházejí z dvacátých a třicátých let. V té době byla stanice Ochranného sboru v bývalé 

mincovně na Staroměstském náměstí 11 a používala telefonní linku č. 60727. Od roku 

1938 jsou k dispozici již linky dvě. Zde byl položen základ pro budoucí dispečerské linky  

a operativní řízení záchranné služby. V této době také vznikaly přímé linky do většiny 

pražských nemocnic, které obcházely tehdy nespolehlivou a málo kapacitní veřejnou 

telefonní síť. [9] 
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V souvislosti s Všesokolským sletem v roce 1945 byl švýcarskou firmou BBC 

představen radiotelefon, umožňující spojení řídicího centra s posádkou ve voze. První 

praktické zkoušky v sanitních vozech však proběhly až v roce 1952. Tehdejší radiový 

systém byl ovšem značně nedokonalý a vzhledem k členitosti terénu v Praze měl také řadu 

hluchých míst. [9] 

V roce 1964 je uveden do provozu podstatně modernější radiový systém, pracující 

již s několika základnovými radiostanicemi. Zásadního zlepšení komunikačních možností 

bylo dosaženo v roce 1977, kdy byl uveden do provozu nový radiový systém pracující 

v semi-duplexním provozu v kmitočtovém pásmu 83 MHz, dovolující m.j.adresné volání 

vozu a zpřístupňující záchranné službě pět současně použitelných kanálů. Současně se 

dispečink přesunul do jiných prostor (byť na stejné adrese). Zde bylo k dispozici již 10 

pracovišť, na kterých se realizovalo denně až 1200 výzev. [9] 

Začátkem devadesátých let však i tento systém technicky i morálně zastaral a bylo 

zřejmé, že jej bude nutné zásadně technicky inovovat. Navíc se začaly nabízet široké 

možnosti využití výpočetní techniky, mobilní telefonie, satelitní navigace GPS atd.  

Dějiny pražského telefonování začaly 11. 8. 1882, zájemců postupně přibývalo, 

přestože nešlo o nejlevnější službu. Počet připojení rychle rostl, už v roce 1908 byla 

rozšířena telefonní ústředna v Jindřišské ulici v Praze na šest tisíc přípojek. Ke konci první 

světové války už pražský telefonní seznam čítal přibližně 8 000 položek. Nějak takto 

vypadala telefonní ústředna v Praze, která byla nedílnou součástí dispečinku první pomoci 

a policie. Historická telefonní ústředna je zobrazena na obrázku 2. [20] 

 

Obrázek 2 Telefonní ústředna [20] 

 První telefonní sítě, které začaly vznikat ještě koncem předminulého století, měly 

charakter izolovaných ostrůvků. V jejich středu stály předchůdkyně dnešních telefonních 
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ústředen, obydlené spojovatelkami, které ručně přepojovaly jednotlivé hovory  

mezi místními účastníky. Než se, ale tito místní účastníci mohli dočkat prvního hovoru, 

muselo dojít k natažení vhodného drátu mezi jejich bytem, kanceláří či jinou lokalitou  

a tehdejší telefonní ústřednou. Právě to byly první místní smyčky. [10] 

Spojovatelky na ústřednách časem nahradily elektromechanické přepínače (krokové 

voliče, relátka atd.), které se na mnoha místech udržely skoro celé minulé století.  

 

Obrázek 3 Princip propojování telefonních linek [10] 

 

3.2 50 až 90 léta dispečerských pracovišť  

Postupem času se technologie vylepšovala a usnadňovala celkový přehled 

samotnému dispečerovi. Například v 60 až 70 letech bylo hojně využíváno kontrolních 

žárovek a tlačítkových panelů na stole dispečera. Ukázkou je dispečerské stanoviště v dole 

Michal na Ostravsku. Dispečeři mohli sledovat aktuální polohu důlních klecí, zda nenastal 

někde výpadek energie, dále tlak, teplotu, ventilátory, chod kompresorů a různé jiné 

důležité informace o chodu šachty. 

 

Obrázek 4 Dispečink v Dole Michal [21] 

Kontrolní a tlačítkové analogové panely se postupně začaly nahrazovat moderními 

monitory CRT a zobrazovacími stěnami či projektory. Dispečer už všechno viděl pomocí 
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kamerového systému a zobrazovacího informačního softwaru přímo před sebou  

na obrazovce a mohl tak rychle jednat na nečekané situace.  

 

Obrázek 5 Běžný dispečink v 90 letech [1] 

3.3 Ostravské centrum tísňového volání 

Činnost záchranné služby si nelze představit bez dobře fungujícího zdravotnického 

operačního střediska. Práce zde zůstává na rozdíl od záchranářů zasahujících v terénu 

veřejnosti obvykle skryta. Jediný kontakt je telefonický, tedy značně anonymní a většinou 

krátký. Práce operačního střediska má však pro práci záchranných složek stěžejní význam, 

neboť řídí veškerou činnost výjezdových posádek. [11] Nenávratně pryč jsou doby,  

kdy si dispečerka vystačila s telefonem a radiostanicí značky Tesla. Dnešní zdravotnická 

operační střediska jsou vybavena moderními technologiemi a práce zde klade nároky  

na zvládnutí jejich obsluhy. 

Centralizací nového integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě podmínili 

splněním následujících technickoorganizačních atributů: 

 existence dostatečně dimenzovaného a bezpečného datového a hlasového propojení 

dispečerského systému a systémů krizového řízení s výjezdovými stanovišti složek 

IZS a státními a samosprávnými orgány a institucemi na území celého kraje,  

které participují na řešení mimořádných událostí a krizových situací. 

 existence jednotného rádiového spojení základních složek IZS s pokrytím území 

celého kraje v kombinaci s dalšími variantami spojení na ostatní složky IZS,  

státní a samosprávné instituce. 
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 existence podrobného geografického informačního systému kraje s propojením  

na další potřebné informační systémy. 

 existence možnosti identifikace adresy pevné telefonní stanice, ze které je voláno 

na tísňovou linku, a lokalizace místa, ze kterého je mobilním telefonem voláno  

na tísňovou linku, vše s automatickým zobrazením v GIS systémech. 

 existence systému automatické lokalizace pohybu vozidel složek IZS. [11] 

Takto vypadá nově vybudované moderní dispečerské centrum několika složek 

záchranného systému ČR v Ostravě, které je zobrazeno na obrázku 6.  

 

Obrázek 6 Dispečink IBC v Ostravě [11] 
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4 Přehled současného stavu řídicích stanovišť 

Současná řídicí pracoviště jsou vybavena podle důležitosti a přesného zaměření  

na konkrétní sledovanou oblast, kterou chce uživatel pozorovat. Dispečink využívá 

moderní aplikace, technologie a vybavení, které je většinou ušito na míru. Například u 

záchranných složek nerozhoduje cena, ale kvalita a spolehlivost samotného technického 

vybavení. Vždy se při nově vznikajícím dispečinku používají nové technologie a metody 

projektování. To zaručuje určitou kvalitu a spolehlivost daného systému.   

V níže uvedených bodech poskytnu informace vedoucí k přehledu používání jednotlivých 

typů zařízení od hardwaru až po software a postupně se dostanu k zajištění komunikace  

a zabezpečení samotného řídicího stanoviště. 

4.1 Technické vybavení řídicího stanoviště  

Na začátku je třeba podotknout, že možnosti vybavení dispečinku z hlediska 

hardwarové techniky je široká škála a záleží jen na účelu a samotném použití v praxi  

pro danou oblast, ať už se jedná o záchranné složky nebo vodohospodářský dispečink  

 až po dispečink nějaké firmy zabývající se taxi službou a podobně. Proto uvedu základní 

prvky, které nesmí chybět, a případně uvedu další možnosti vybavení dispečinku. 

4.1.1 Stoly a nábytek 

Na začátku každého projektu je výběr vhodné místnosti velice důležitý. Je potřeba 

vybavit místnost dle potřeb zákazníka. Teoreticky bychom mohli do společné technologie 

dispečinku zařadit kabelážní systémy, dvojité technologické podlahy, podhledové stropy, 

osvětlení, slunolamy, žaluzie, klimatizaci, ventilaci, přetlakování atd.   

Poté vybavíme místnost nábytkem. Důležitý je samotný pracovní stůl dispečera.  

Je vyroben na zakázku a existuje několik typů řešení, například obrázek 7. 

 

Obrázek 7 Návrh pracovního stolu dispečera [12] 
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Obrázek 7 ukazuje grafický návrh dispečerské stolní sestavy. Tato varianta 

umožňuje pevné výškové nastavení pracovní plochy a může se dodávat v různých 

velikostech pracovních desek a polic. Jednotlivé stolní moduly se mohou sestavovat  

do větších celků a celkové vybavení dispečinku může být doplněno dalším nábytkem  

ve stejném designu. Ze základních sestav se sestavují celé dispečerské sály, kde jednotlivé 

skupiny stolů mohou být modifikovány podle organizace práce a technického vybavení 

jednotlivých pracovišť. [12] 

4.1.2 Pracovní stanice 

Když se daná místnost vybaví nábytkem a pracovním stolem, zabudujeme pracovní 

stanici pro samotného dispečera. Pracovních stanic může být zase několik druhů,  

ale nejčastěji se používají stanice od firmy HP. Stanice nabízejí maximální spolehlivost, 

vysoký výpočetní či grafický výkon a skvělou ergonomii. Firma HP staví na čtyřicetileté 

historii vývoje a výzkumu a opírá se o nejnovější technologie společnosti Intel.  

Další informace a obrázky pracovních stanic naleznete na webových stranách HP. [15] 

4.1.3 Obrazovky 

Pro zobrazení dat a informací s kterými dispečer pracuje, se používají obrazovky 

typu LCD. Dispečer má možnost mít libovolný počet  LCD monitorů a pracovat s nimi 

jako s jednou pracovní plochou.  To zajistí lepší a rychlejší přehled o informacích 

zobrazujících se na displejích a pohodlnější vyhodnocovaní dat. Vše zajistí softwarová 

aplikace, která je pro tento typ zobrazení uzpůsobena. Ve většině případů se používají tři 

LCD monitory o minimální velikosti 20 palců. Při návštěvě IBC v Ostravě jsem měl 

možnost vidět takto uzpůsobené  LCD obrazovky o velikosti 23 palců s LED podsvícením 

a rozlišením 1920 x 1080 s dynamickým kontrastem 10 000 000:1. [11] 

Kontraktní zapojení na pracovišti IBC v Ostravě můžeme vidět na obrázku 8 níže. 

 

 Obrázek 8 LCD monitory na pracovišti IBC v Ostravě [11] 
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4.1.4 Projekční stěny  

Na všech větších dispečerských stanovištích by se měla nacházet velká projekční 

stěna, která poskytuje konkrétní aktuální informace potřebné pro dané stanoviště.   

Tyto projekční stěny mohou být realizovány několika druhy technologií: 

 zpětná projekce, 

 LED panely, 

 LCD LED monitor s přímým ledkovým podsvitem. 

Zpětná projekce je technologie v oblasti zpracování obrazu a je ideální  

pro dispečinky s nepřetržitým provozem. Umožňuje sestavení videostěny libovolných 

rozměrů s možností zobrazení až 9 různých signálů na každý panel nebo vytvoření jednoho 

velkého zobrazení. Systém IPCube™ umožňuje sestavovat videostěny z panelů  

o velikostech 50−120 " v různých rozlišeních. Videostěny se mohou pochlubit 

minimálními přechody mezi jednotlivými panely < 0,3 mm. Unikátní a zcela volitelná 

redundance celého systému, která předurčuje systém k využití v nepřetržitých provozech, 

kde je kladen důraz na vysokou spolehlivost a efektivitu řešení. Systém umožňuje využití, 

jak klasických UHP lamp, tak nově i LED světelného zdroje s extrémně dlouhou životností 

(60 000 hodin). [13] 

Přednosti zpětné projekce jsou: 

 vysoké rozlišení, 

 vysoký jas, 

 věrné podaní barev, 

 UHP nebo LED lampy, 

 automatické řízení jasu, 

 podpora většiny standardních formátů signálů,  

 sestavení videostěny libovolných rozměrů, 

 zpracovaní signálů v reálném čase, 

 až 9 přímých vstupů na obrazovku, 

 modulární zásuvné vstupní karty, 

 duální redundance celého systému, 

 dlouhá životnost lamp, 

 špičkový software, 

 vzdálena správa pomoci protokolu TCP/IP. [13] 

Touto technologií se zabývá hned několik významných firem, jako například 

PLANAR, BARCO a na obrázku 9, vidíme zpětnou projekci od firmy LANETCO. [13] 
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Obrázek 9 Zpětná projekce od firmy LANETCO [13] 

LED panely jsou vynikající zobrazovače pro nepřeberné množství aplikací.  

Existují různé typy od jednořádkových a jednobarevných panelů po plnobarevné 

zobrazovače libovolných rozměrů. Výhodou LED panelů je nepřekonatelný jas a kontrast, 

který zaručí dobrou viditelnost i při venkovním použití, kdy na panel například dopadá 

denní světlo. Slouží spíše jako informační tabule, zobrazení dat v průmyslových halách  

a podobně. Přednosti LED panelů jsou dlouhá životnost, vysoký jas a kontrast, vynikající 

čitelnost na přímém slunci, nepřeberné možnosti využití. [1] Zobrazení takového LED 

panelu je na obrázku 10. 

 

Obrázek 10 LED displej zobrazující konkrétní data v provozu [1] 

Typu LCD LED monitoru se budu věnovat v další části bakalářské práce,  

protože jde poměrně o novou technologii, která je zaměřená směrem do budoucnosti.  

Na zpětné projekci se promítají data podle typu pracoviště. Může to být aktuální přehled 

počasí, záplavových sektorů v případě hrozby povodní, jednotlivé železniční trasy  

a podobně. [1] 
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4.1.5 Komunikace  

Komunikace dispečera s okolím nebo s jiným pracovištěm je zcela podstatná věc. 

Je nutné zabezpečit kvalitní a rychlý přenos bez rušení vnějších vlivů. Pro komunikaci  

a spojení se v dnešní době už nepoužívají obyčejné telefony, ale vše je v novějších 

dispečerských centrech řešeno přes touch-screen (dotyková obrazovka).  

Dispečer má k dispozici dotykovou obrazovku na, které má možnosti vidět identifikaci 

volajícího, využívání strukturovaného uživatelského telefonního seznamu, vyhledávání  

v celém seznamu, využívání okruhových předvoleb, manuální volba, využití dostupných 

funkcí (přidržení hovoru, převzetí hovoru, přepojení hovoru, konference atd.). Zcela zřídka 

se používají obyčejné telefony, tvoří už spíše jen zálohu v případě poruchy na dotykovém 

displeji. [2] Jedno z řešení můžeme vidět na obrázku 11. 

 

Obrázek 11 Jedna z možností zobrazení dat na dispečerském stanovišti [9] 

 Řešení mikrofonu a poslechu volajícího je dvojího typu. Záleží na dispečerovi,  

jak například danou osobu chce slyšet. Pokud tedy někdo zavolá například na tísňovou 

linku, tak ho dispečer slyší přes reproduktory nebo headset.  Headset může být drátový 

s integrovaným mikrofonem nebo bezdrátový s mikrofonem, který je pro dispečera 

nejpohodlnější. Po dobu celé směny má dispečer headset na hlavě a může se tak i vzdálit 

od svého dispečerského stolu aniž by byl přenos přerušen díky zabezpečení handsfree.   

Jak vidíme na obrázku 11, tak na tomto konkrétním pracovišti rychlé záchranné služby  

má dispečer dva touch-screeny. Jeden používá pro zajištění radiové komunikace s vozem 

rychlé záchranné služby a druhý má pro příjem a odchod hovorů fungující jako standartní 

telefon. [14] 

Je třeba nakonec podotknout, že touch-screeny se dají využít i pro: 

 události (zadání nových událostí, vyhlašování poplachu, sledování průběhu 

událostí, činnost jednotky, činnost dispečera), 
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 monitoring, přehled zaznamenaných skupin audio, video nahrávek řazených 

sekvenčně. Nahrávky mohou být sdružovány podle typu vzniku (radiostanice, 

rozhlas, telefony atd.) nebo podle dispečera, 

 lokální technologie (ovládání místních technologických prvků prostřednictvím 

řídicích členů například vrata, světla, motory, silniční semafory atd. S vizualizací 

jejich aktuálního stavu). [2] 

4.1.6 Servery  

Dříve se shromážděná data ukládala na jednotlivé diskové pole. Dnes je tato forma 

uložení dat vidět například na dispečinku taxi služby, kde není potřeba shromažďovat 

velké množství dat. Tento způsob dat se postupem času stal neefektivní a přešlo se  

na ukládání pomocí datových serverů. Mělo to několik zásadních výhod. Nebylo nutné 

řešit další místnosti, kde realizovat datovou sběrnu na diskové pole, ale i pohodlnější, 

rychlejší přesnost dat k danému cíli. Pomocí obyčejného Ethernetu bylo možné připojení 

z různých míst k potřebným datům a tak šlo s nimi i dobře dále pracovat. 

Na serveru se ukládají naměřená data ze sledovaných stanic, záznamy z hovorů, 

historie volání a další data, které je třeba ukládat. Komunikace čidla s daným serverem 

probíhá například pomocí pevné linky nebo GSM/CSD, vybrané lokality po pronajatém 

kabelu, zbytek soustřeďuje data na serverech dalších subjektů a tyto informace jsou 

přenášeny převážně prostřednictvím FTP protokolu v nastavených časových intervalech 

dle potřeby dispečinku. [15] 

Data zpracována serverem jsou archivována na databázový server a jsou k dispozici 

jak pro dispečerské zobrazení, tak pro statistické zpracování a jejich následné 

vyhodnocení. Servery jsou klíčovými součástmi těchto systémů, protože propojují 

rozsáhlou síť a jednotlivá sériová zařízení. Pro ochranu proti pádu či ztrátě dat se používají 

dnes už zcela běžně dva a více serverů, kde jsou data ukládána. [15] 
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Obrázek 12 Příklad jednoho z druhu zapojení serveru [15] 

4.2 Software 

V dispečerských stanovištích se používají různé typy pracovních stanic s různou 

technickou a hardwarovou vybaveností. Záleží, jaká je specifikace a zaměření daného 

dispečerského pracoviště. Ve většině případů jde o práci na míru. U dispečerských 

počítačů se nejčastěji zavádějí aktuální nejnovější zaběhnuté softwary. Jako programové 

vybavení pro pracovní stanice se používají nejčastěji operační systémy od firmy Microsoft.  

V minulých letech to byly operační systémy Windows 95, 98, XP a nyní jsou 

používány Windows 7. Aplikace pro tyto operační systémy jsou poměrně finančně dobře 

dostupné a mají bezpečné a jednoduché ovládání. Samotný operační systém Windows 7  

je dobře zabezpečen proti pádu a je přehledný i pro laika. Proto bohatě postačí pro práci 

dispečera například na záchranné službě či dopravním dispečinku.  

Samozřejmě se používají i operační systémy Unix i Linux. Zejména se používají 

pro možnost více úlohového systému, takže může najednou běžet více oddělených procesů 

(spuštěných programů), které se v rychlém sledu střídají na procesoru, čímž vzniká dojem 

jejich současného běhu. Dále víceuživatelský operační systém, na kterém může pracovat 

více uživatelů zároveň. Tyto funkce zvládne i operační systém Windows, proto záleží  

na co se dané pracoviště zaměřuje a podle toho se vybere vhodný operační systém. Dnes se 

Unix a Linux, používá převážně ve velínech, kvůli své možnosti práce na různějších 

hardwarových platformách.  

Každý dispečink shromažďuje data a informace, které následně vyhodnocuje  

a dále s nimi pracuje. Pro sběr dat a jejich vyhodnocení se používá vždy nějaký typ 

softwaru k tomu určený. Vždy jde o informační systém dělaný na míru, který se zobrazuje 
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na obrazovce dispečerovi a podává mu patřičné informace. Tomuto informačnímu systému 

jako celku se obecně říká SCADA. [11] 

Jako příklad můžu uvést obrázek 8 z pracoviště IBC v Ostravě,  

kde na jedné obrazovce má dispečer mapu GIS, následně na prostřední obrazovce má 

aktuální dění a počet zásahů na pracovišti a na poslední přehled sanitek, které se nacházejí 

v terénu nebo jsou připraveny na výjezd v garážích. [11] 

4.2.1 Scada  

SCADA je zkratka pro "supervisory control and data acquisition", tedy v překladu- 

dispečerské řízení a sběr dat. Je to systém shromažďující v reálném čase data z čidel  

v provozu a posílající je na centrální počítač pro další zpracování a řízení. SCADA systém 

obsahuje vstupně-výstupní hardware, regulátory, sítě, komunikace, databáze a software. 

Tento termín se používá od 60. let z převážné části pro rozsáhlé distribuované systémy. 

[16] Systémy SCADA se používají ve většině rozsáhlejších průmyslových procesech  

od 60. let 20. století: 

 výroba (klasická i jaderná) a rozvod elektřiny, 

 chemický průmysl (např. petrochemie), 

 hutnický průmysl (např. výroba oceli, kontinuální lití, válcovny apod.), 

 potravinářský, farmaceutický průmysl, apod., 

 typický počet vstupů/výstupů: několik tisíc až několik stovek tisíc. [16] 

Komunikační síť se může skládat z různých typů sítí (metalických, optických  

i bezdrátových) a použité jednotky mohou být různých typů a mohou být kombinovány  

s PLC (programovatelné automaty) [16] 

 

Obrázek 13 Příklad jednoduché architektury SCADA systém [16] 

SCADA tedy není plnohodnotným řídicím systémem, ale zaměřuje se spíše na 

úroveň supervizora (např. dispečera). Zpravidla je to software fungující nad skutečným 

řídicím systémem založeným např. na PLC (programovatelný logický automat)  

nebo jiných HW zařízeních. 
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5 Budoucnost řídicích stanovišť  

Zastavit pokrok nových technologií nelze.  Všechny tyto technologie směřují  

jen k jedinému cíli a to je usnadnění práce nebo jakékoliv činnosti, kterou člověk každý 

den používá. Proto je třeba vyvíjet nové technologie a nahrazovat je těmi stávajícími. 

Řídicím stanovištím neboli dispečinku se tento vývoj nevyhne. Je zapotřebí stále sledovat 

nové trendy v oblasti hardwarových technologií a postupně je zakomponovat do zaběhlého 

systému a tím tak ulehčit práci a zlepšit kvalitu poskytovaných služeb daným řídicím 

stanovištěm. Uvedu novinky na trhu od nové technologie projekčního promítání, 

technologie all-in-one a centralizaci řídicího pracoviště. 

Dnešní nově vybavené dispečinky jsou ukázkou kombinace technologie a designu, 

která pomáhá nejen řídit stroje, ale také poskytuje uživatelům možnost pracovat  

s maximální efektivitou. Na tuto efektivitu májí velký vliv působící poruchové vlivy 

z okolí systému. Všechny vlivy jsou úzce spojeny s dispečerem, které ho ovlivňují  

jako například únava, stresové situace, hluk z vnějších zdrojů, rezonance a odrazy zvuku, 

případně nevhodné zorné úhly na projektory a zobrazovací panely. Jednotlivě se tyto 

úkony v dispečinku jeví jako nevýznamné, ale dohromady mohou mít zničující 

kumulativní účinek na pracovníky a jejich schopnost pracovat a soustředit. Centralizace 

automatizovaných systémů vede ke zvyšování produktivity práce a tím pádem se dá říci,  

že moderní provoz lze opravdu řídit z jednoho centralizovaného pracoviště.[19] 

5.1 Nové možnosti uplatnění technologií v řídicích 

stanovištích  

Jako nové možnosti uplatnění nových technologií a implementaci v samotných 

řídicích stanovištích je celá řada. Ale jako podstatnou vidím LED technologii, která jde 

mílovými kroky kupředu. V dnešní době tato technologie na zobrazování, promítání dat  

a informací, tvoří 20% nabídky prodejců v obchodech. Jako druhý pokrok a uplatnění nové 

technologie v řídicích stanovištích, budou zcela určitě tablety a mini počítače vestavěné 

přímo v pracovních stolech s řešením all-in-one. Obě tyto technologie se pokusím přiblížit 

v následujících kapitolách.  

5.1.1 LED technologie  

Zpětná projekce s lampou se začíná postupně nahrazovat novými LCD displeji 

s přímým ledkovým podsvitem. Jedná se o novou technologii, umožňující zobrazovat 

plnobarevné video i text a pracovat s mnoha aplikacemi. Velkoplošné LED video 

obrazovky jsou sestaveny z několika tisíc vysoce svítivých speciálně kalibrovaných LED 

diod, jejichž intenzita svitu je řízena výkonnými průmyslovými počítači a unikátními 

speciálními programy pro tvorbu výsledného obrazu. Každý bod (pixel) je tvořen pomocí 
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tří svítivých barevných LED diod (RGB). Obrazovka tedy obsahuje stejné množství 

červených, zelených a modrých svítivých LED diod. To zaručuje dokonalé plnobarevné 

zobrazení pohyblivého i statického obrazu. Obrazovky umí zobrazit 54Bitů barev,  

to je mnoho biliónů barev. Díky novému rozložení LED diod, se docílilo doslova 

brilantního zobrazení malých i velkých pohyblivých i statických textů při zachování 

překrásné interpretace video snímků. Navíc tento druh technologie umožňuje zobrazit  

tzv. mezi body. Jde o virtuální rozlišení, které zobrazuje v podstatě dvakrát více bodů,  

než je ve skutečnosti fyzický počet pixelů na dané LED stěně. Oko vnímá tento počin 

mimořádně kladně. Kvalita obrazu je tak v podstatě dvojnásobná. [17] 

Hlavní výhodou je, ale delší výdrž a životnost LED obrazovek.  Při 24 hodinovém 

provozu se odhaduje životnost přibližně 20 až 30 let a ani po této době nemusí být na 

odpis.  Nevadí ani přímé slunce či pozorovací úhly. Jejich minimální provozní náklady  

a téměř bezporuchovost, posunuly tuto technologii na první místo v oblasti promítání 

obrazu s vysokou kvalitou rozlišení. [17] 

Využití: 

 informační tabule na letištích a nádražích, 

 zobrazovače na sportovních stadionech, 

 reklamní panely, 

 dopravní světla a značení, 

 označení nouzových východů, 

 světla na železničních přejezdech, 

 zobrazení dat v průmyslových halách. [17] 

Přednosti: 

 dlouhá životnost, 

 vynikající čitelnost na přímém slunci, 

 vnitřní i venkovní využití, 

 mimořádná hloubka barev 254, 

 proměnlivá opakovací frekvence, minimálně však 600 Hz, 

 snímkovací frekvence až 100 snímků / sekundu, 

 pozorovací vzdálenost již od 7 metrů, 

 vysoké rozlišení má za následek perfektní brzké slití barev – vyvážený poměr LED 

diod RGB – stejný počet červených, zelených a modrých svítivých LED,  

speciálně kalibrovaných pro LED obrazovky, 

 mimořádná ostrost obrazu, vysoká světelnost, kontrast i jas. [17] 
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Obrázek 14 Panely s unikátní technologií LED [13] 

5.1.2 IdeaCentre Horizon 

Úplnou novinkou se prezentovala firma Lenovo na veletrhu CES 2013  

v Las Vegas. Jde o nový počítač s názvem IdeaCentre Horizon, který bude budoucností  

jak domácích PC tak i v ostatních odvětvích.  Půjde o takzvané řešení all-in-one, kdy 

všechny nejdůležitější hardwarové součástky, jako procesor, grafická karta nebo 

reproduktory, jsou umístěny v monitoru s úhlopříčkou od 27 palců.  

IdeaCentre PC je osazen 27 palcovým dotykovým displejem s FULL HD 

rozlišením (1920 x 1080 pixelů), operačním systémem Windows 8 či 7, procesorem Intel 

Core i3 až i7, třetí generací grafického čipu NVIDIA GeForce GT 620M (1GB) a 8 GB 

pamětí RAM. Až 1 TB místa na pevném disku, plus volitelně 64 GB SSD, integrovaná 

WiFi a Bluetooth, stereo reproduktory, USB 3.0, čtečka karet, porty HDMI, 720p 

webkamera atd. [18] 

Pro tyto vlastnosti bude možné tento typ PC použít i v moderních řídicích 

stanovištích. Nainstalován bude přímo ve stole dispečera, podporovat bude standardně 

veškeré potřebné aplikace až po obyčejné prohlížení internetu ve volných chvílích 

dispečera.  Ovládat ho budou moci dispečeři s využitím až 10 prstů a usnadní jim tok 

myšlenek, aby nemuseli tzv. hledat myšlenku. [18] 
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Obrázek 15Dotyková obrazovka IdeaCentre Horizon od firmy Lenovo [18] 

Zavedení této technologie bude trvat nějaký čas a je třeba počítat i s částečnými 

problémy než se celý systém doladí. Pokud se novinka ujme na trhu a firma Lenovo bude 

pokračovat v dalším vývoji této technologie má dobrou šanci se na trhu uplatnit. 

IdeaCentre Horizon bude mít širokou škálu využití a potencionálu pro zavedení do řídicích 

stanovišť.  
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6 Popis konkrétního ŘS a návrhy možného 

rozvoje 

Jak jsem uvedl v úvodu mé bakalářské práce, bude mým cílem popsat konkrétní 

řídicí stanoviště a pokusit se navrhnout nové technické vybavení k implementaci  

do daného pracoviště a nahradit je za stávající zastaralé vybavení. Pro tento popis jsem  

si vyhlédl dispečerské stanoviště MHD Ostrava.  Jde o řízení provozu MHD v Ostravě 

s funkcí nepřetržitého pracoviště dopravního i energetického dispečinku městského 

dopravce. Dispečink slouží převážně k monitoringu mnoha set vozidel hromadné dopravy 

v Ostravě, který tak výrazným způsobem napomáhá operativně řešit dopravní i jiné 

mimořádné události v samotném provozu.  

6.1 Popis řídicího stanoviště MHD Ostrava 

Po domluvě s vedoucím oddělení dopravního dispečinku panem Ladislavem  

Fisterem, jsem navštívil toto pracoviště, nashromáždil potřebné informace a pořídil několik 

fotografií.  V samotném dispečerském stanovišti se nachází pět pracovníků, kteří mají 

nepřetržitou dvanáctihodinovou službu. Jedná se o dva dispečery, kteří mají na starosti 

provoz všech vozidel hromadné dopravy a dva dispečeři, kteří zajišťují energetickou 

dodávku elektrické energie pro tramvaje a trolejbusy. Poslední dispečer má na starosti 

zabezpečení komunikace s výjezdovou pohotovostní jednotkou dispečinku, například v 

době poruchy na nějaké dopravní lince a v případě potřeby může zastoupit, kteréhokoliv 

dispečera na dobu nezbytně nutnou. Dále popíšu samotné technické vybavení dispečinku a 

přiblížím, v jakém stavu se nachází. 

6.1.1 Samotné technické a softwarové vybavení pracoviště  

Na řídicím dispečerském centru MHD v Ostravě má každý dispečer svou  

tzv. pracovní plochu neboli stůl, na kterém má jednotlivé technické vybavení a k dispozici 

potřebné softwarové vybavení. Pomocí těchto implementovaných komponentů pracuje 

dispečer v reálném čase a reaguje na dané situace.  

Hlavní pracovní stanice jsou uloženy v téže místnosti, akorát ve vestavěných 

skříních. Tyto stanice jsou zapnuté 24h denně a fyzický přístup k nim mají jen správci 

dispečerského centra. Jde převážné o starší typ pracovních stanic od firmy HP se starším 

typem procesoru AMD o výkonu 2.5GHz s dvou jádrovým procesorem.  

Do systému je začleněna také radiová komunikace vozidel s dispečinkem. Používají 

se radiostanice typu Motorola GP360 a dále se na stole nacházejí obyčejné telefony 

s připojením ADSL.  Předtím ke komunikaci řidičů s dispečinkem sloužily služební 

telefony, které byly kromě vozoven umístěny i ve skříňkách v tramvajových obratištích  
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i v některých dalších místech na tratích. Telefony byli vybavení rovněž traťoví dispečeři  

na stálých stanovištích na tratích. V současné době vykonávají dozor v terénu pouze 

mobilní jednotky v automobilech, které provádějí kontrolu provozu tramvají  

a autobusových linek, případně asistenci při nehodách a jiných mimořádných událostech. 

Pro samotný poslech dispečerovi slouží reproduktory, případně sluchátka. Mikrofon má 

integrován ve stole, tudíž nemůže chodit po místnosti a zároveň mluvit s danou osobou, 

což mnohdy může být problematické.  

Všichni dispečeři mají před sebou tři LCD monitory o velikosti úhlopříčky od 19 

do 22 palců. Na tomto pracovišti se používají jak širokoúhlé monitory od značky BenQ 

s rozlišením 1680x1050, tak i obyčejné 19 palcové monitory značky Acer s rozlišením 

1280x1024. K monitorům je samozřejmě připojena klávesnice a myš, jako vstupní 

periferie.   

Toto pracoviště má k dispozici kamerový systém, který sleduje dění  

na problematických křižovatkách a ulicích přes sledovací zařízení, které zajišťuje firma 

OVANET. Jde o 6 LCD monitorů umístěných pod stropem místnosti o velikosti  

20 až 22 palců. Dispečer si v případě zájmu může pohled z dané kamery pustit na své 

obrazovce a sledovat aktuální dopravní špičku ve městě. 

Na všech počítačích jsou nainstalovány operační systémy Windows XP 

professional 32bit. Jako software pro sledování všech vozů používají program Sprinter, 

který dokáže určit polohu autobusu či trolejbusu pomocí jeho předchozí zastávky. Všechno 

ovšem záleží na řidiči, aby na dané zastávce odkliknul tlačítko umístěné na panelu  

od zařízení určeného pro tisk jízdenek a oznamování názvu zastávek pro cestující. 

V případě potřeby zjištění podrobnějších informaci o vozidle, je nutno oslovit řidiče a ten 

dispečerovi podá požadované informace (zde však může dojít ke zkreslení informace 

vlivem lidského faktoru). Pro zajištění komunikace s vozem je použita radiová stanice a 

jednotka EPIS (Elektronický Palubní Informační Systém) v režimu RCA (Radio 

Communication Adapter), která mimo komunikace mezi vozem a dispečinkem komunikuje 

s palubním počítačem vozu a spolupracuje s ním při řešení požadavků vzniklých při 

komunikaci. 

Jako specializovanou sada programů pro analýzu a vizualizaci mapových podkladů, 

požívají geografický informační systém GIS. Je pravidelně aktualizován a upravován dle 

aktuálních pozemních změn ve městě Ostravě.  Na jedné LCD obrazovce má dispečer 

přehled o kamerovém systému, na druhé o aktuálním stavu pohybu vozidel městské 

hromadné dopravy a třetí LCD obrazovka už slouží pouze jako záložní monitor v případě 

poruchy. Je nutné podotknou, že dva LCD monitory fungují jako jeden celek se společnou 

pracovní plochou (jedna pracovní stanice) a třetí zmiňovaný, který je napojen na další 

pracovní stanici, slouží převážně pro surfování na internetu a vyřizovaní emailové 
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schránky dispečera. Proto dispečer složitě používá dvě myši (vstupní periferie)  

pro ovládání, což je značně neefektivní, nepraktické a nevyhovující. 

 

Obrázek 16 Dispečink MHD v Ostravě [vlastní zdroj] 

Datový server, který shromažďuje informace a ukládá data, se nachází o patro níže 

ve sklepních prostorách. Tento server je uzpůsoben na míru, včetně kvalitní 

vzduchotechniky. Na pracovišti bohužel nenajdeme žádné promítací či LED panely  

a celkový implementovaný systém samotné realizace dispečinku je poněkud zastaralý  

a nevyhovující. Proto se v další části pokusím, navrhnou lepší technické a softwarové 

vybavení a zajistit tak zabezpečený a efektivní chod dispečerského stanoviště MHD 

v Ostravě. Celkový seznam aktuálního vybavení dispečinku naleznete v tabulce 1. Další 

pořízené fotografie z dispečinku MHD v Ostravě v příloze.  
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 Tabulka 1 Aktuální seznam vybavení MHD v Ostravě 2013 

Hardware Specifikace 

Pracovní stanice HP Procesor AMD 2,56GHz, 2 jádra 

LCD monitory BenQ Velikost 19 až 22 palců, rozlišení 

1680x1050 

Myš + klávesnice Optická myš drátová, drátová klávesnice 

Reproduktory Genius Výkon 2x2W RMS, 180Hz až 20kHz 

Touch-sceen Panasonic Velikost 8 palců, rozlišení 640x480 

Komunikace Specifikace 

Radiostanice Motorola GP360 Výkon 5/25W  High/Low, kanálová rozteč

 12.5/20/25 kHz 

Telefon KX-T7730CE Panasonic Displej 1x16 znaků, 10 pamětí čísel 

Software Specifikace 

Windows XP professional 32bitový operační systém 

GIS, Sprinter, Microsoft Office 2003 Starší verze aplikací 

 

6.2 Návrh rozvoje technického vybavení dispečinku MHD  

V první fázi celkové úpravy vybavení dispečinku by bylo dobré vhodně upravit 

místnost, aby vyhovovala dispečerům a nejnovějším trendům v oblasti dispečinku.  

V první řadě pořídit na míru vyráběný nábytek a polohovací židle. Pracovní stoly by měly 

mít pohyblivou pracovní plochu, aby se konkrétní dispečer podle svých fyzických proporcí 

mohl účinně nastavit výšku pracovního stolu a případně výšku monitorů kvůli 

pozorovacím úhlům, tak jak mu v dané výšce vyhovuje. Samozřejmě je nutná i dobrá židle 

na, které se cítí pohodlně a dokáže na ni strávit případně i delší čas v kuse, bez jakýchkoliv 

vnějších vlivů. Jedno z řešení by mohlo vypadat jako na obrázku 17.  



Jiří Kozák: Současná technika dispečerských pracovišť a jejich budoucnost 

 

26 

2013 

 

Obrázek 17 Vybavení dispečinku vhodným nábytkem [22] 

Po vybavení dispečinku vhodným nábytkem se budu věnovat zobrazovací  

a projekční technologii. Navrhuji, aby řídicí pracoviště MHD v Ostravě bylo vybaveno 

novými širokoúhlými LCD monitory s LED podsvícením v rozlišení 1920 x 1080 FULL-

HD od firmy Dell, které zajišťují větší obraz a vyšší výkon s maximálním pohodlím.  

Každý dispečer by měl k dispozici tři širokoúhlé LCD monitory, které by byly propojené 

jako jeden celek tudíž utvářely jednu pracovní plochu a dispečer by měl pouze dvě vstupní 

periferie, klávesnici a myš. Vše by obstarávala jedna pracovní stanice, minimálně  

o výkonu procesoru 3,6 GHz, 10 MB mezi paměti, 4 jádrovým procesorem a dostatečnou 

pamětí typu DDR3 SDRAM. Celkové vybavení dispečinku MHD v Ostravě by mělo 

minimálně dvanáct širokoúhlých monitorů o minimálně čtyřech pracovních stanicích. 

Jeden dispečer by měl k dispozici jednu pracovní stanici se třemi širokoúhlými monitory.  

Komunikaci by zajišťovaly nové dotykové touch-screeny s mikrofonem,  

které by měly stejnou funkci jako telefon či radiostanice a zároveň by ukazovaly aktuální 

stav režimu, v jakém se dispečer nachází. Hlavní výhodou by mohly být i headsety,  

které by měli dispečeři na hlavě a mohli se tak případně pohybovat libovolně v místnosti 

dle potřeby, ale stále komunikovat například s někým na lince, pomocí funkce handsfree. 

K dispozici by měli také reproduktory a případně zmiňovaný mikrofon nainstalovaný 

k touch-screenu. Bylo by vhodné zajistit kvalitní a zabezpečený přenos hovorů pomocí IP 

telefonů a digitálních komunikací.  
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Obrázek 18 Touch-screen ve formě telefonu [11] 

Všechna historie komunikace a hovorů by se ukládala na daný datový server,  

který se nachází momentálně ve sklepních prostorech budovy dispečinku MHD v Ostravě.  

Co ovšem chybí je velký projekční panel, případně LED obrazovka na kterou by měli 

výhled všichni dispečeři. Proto doporučuji vybavit pracoviště o projekční stěnu, která by 

sloužila pro zobrazení dat a informací společných pro všechny čtyři dispečery. Na jedné 

části projekční stěny by mohl být monitoring aktuálních tratí a poloh tramvají,  

případně monitoring kamerového systému umístěného na křižovatkách, sledování autobusů  

a trolejbusů s vestavěnými GPS stanicemi a další potřebné informace dle aktuální potřeby, 

které by volil pátý dispečer. 

Jak by mohla projekční stěna vypadat, naleznete v příloze. O jakou projekční stěnu 

by se jednalo, zda s principem zpětné projekce či zapojení zobrazení pomocí LED 

obrazovek, by převážně záleželo na možnosti financí. Dále by také mohly být 

nainstalovány postranní Infopanely s možností vkládání informací, aktualit,  

napojení na datové zdroje (databáze, RSS, internet) a jejich následné přehrávání. Infopanel 

je komplexní systém digitálních informačních panelů, který je tvořen  

jak hardwarem (počítač, displej), tak i softwarem (server a klient). Příklad Infopanelu je 

znázorněn na obrázku 19. 
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Obrázek 19 Infopanel zavěšený na stěně [13] 

Na dispečerském pracovišti MHD v Ostravě by bylo vhodné při zavádění nových 

pracovních stanic a serverů, obnovit softwarové vybavení a nahradit jej novějším.  

Jelikož všechny pracovní stanice pracují na zastaralých operačních systémech Windows 

XP 32 bit, bylo by vhodné je nahradit novými operačními systémy Windows 7 64 bitové 

s plnou kompatibilitou a standardním softwarovým vybavením (Microsoft Office, Internet 

Explorer atd.). To všech obohatit potřebnými aplikace pro dispečera k vykonávání jeho 

funkce a doplnění nových mapových podkladů čerpaných například z Google maps, pro 

geografický informační systém GIS. V reálném prostředí díky třem širokoúhlým LCD 

monitorů si může dispečer zapnout v každém monitoru potřebnou aplikaci dle jeho potřeb. 

Další fotografie aktuálního stavu řídicího pracoviště MHD v Ostravě naleznete v příloze.  

Přehledně jsem vytvořil tabulku 2 se seznamem možného technického vybavení 

dispečinku MHD v Ostravě. Jde o cenový náhled možného řešení technického vybavení. 

Porovnal jsem cenu/výkon a navrhnul optimální řešení technického vybavení. Jde pouze o 

základní část vybavení dispečerského pracoviště, kde nejsou započítány komunikační a 

softwarové technologie. Další náklady bude tvořit vývoj informačního systému a realizace 

celého projektu bude vysoce nákladná, vzhledem k množství vynaložených prostředků a 

lidí, kteří se na tomto projektu budou podílet.   
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 Tabulka 2 Seznam nového technického vybavení MHD 

Hardware Specifikace Počet kusů Cena za 1ks 

s DPH 

Monitory DELL P2412H  Monitor LCD, širokoúhlý, 

úhlopříčka 24“,1920x1080, 

1000:1, 250cd, 5ms, DVI-

D s HDCP, D-SUB,  

2x USB 

15ks Od 5 240 

do 6 378 Kč 

Pracovní stanice HP 

Z620 

Intel® Xeon® E5-1620 

(3,6 GHz, 10 MB 

mezipaměti, 4 jádra), 64 

GB 1 600 MHz DDR3 

SDRAM, grafická karta 

NVIDIA Quadro NVS 510 

(2 GB) 

5ks Od 32 000 

do 35 420 

Kč 

Myš + klávesnice 

Logitech 

Myš optická, konektor 

USB, 2500dpi, drátová 

klávesnice- 6 

programovatelných kláves 

G-keym, port USB 2.0 

5ks Od 3800 do 

4350 Kč 

Reproduktory Logitech 

Z520 Speaker System 

Výkon 2x 13W RMS, 

70Hz až 20kHz, připojení 

přes USB 

5ks Od 600 do 

890 Kč 

Touch-screen  Koja typ 

KK4 

Úhlopříčka 19“, rozlišení 

1280x1024 s mikrofonem 

 

5ks Od 14 000 

do 18 000 

Kč 

Headset Logitech 

Wireless Headset H760 

Bezdrátová sluchátka 

s mikrofonem, dosah 15m, 

48 kHz, připojení 2.4 GHz 

RF 

5ks Od 1 699 do 

2849 Kč 

Zpětná projekce Lanetco 

s LED technologií 

16,7 milionů barev, 

rozlišení 1400x1050, 

1650:1, životnost 60 000h 

1ks Od 700 000 

do 900 000 

Kč 

Infopanel TeleWall 9× LCD 19“, ocelový rám, 

rozlišení 3840 × 3 072, 

příkon max 1200W 

1ks Od 6800 do 

8799 Kč 

 

Ceny uvedené v tabulce za daný produkt jsou v rozmezí od nejlevnější po nejdražší 

podle aktuální nabídky na trhu. Při vyšším odběru kusů je možnost vyjednání celkové 

slevy u dodavatele za jeden konkrétní produkt. Cenové nabídky byly porovnány na portálu 

www.zbozi.cz a www.heureka.cz.  

http://www.zbozi.cz/
http://www.heureka.cz/
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7 Závěr  

V předložené bakalářské práci jsem shrnul informace od prvopočátků vzniku 

řídicích stanovišť a udělal přehlednou strukturu aktuálního nejčastěji používaného 

technického a softwarového vybavení daných řídicích pracovišť. 

Na začátku je třeba zmínit, že všechny tyto pracoviště jsou uzpůsobené k řízení 

stanovišť, které musí fungovat jako jeden celek a vykazovat určitý model struktury  

a požadovaného chování. Mají na starosti řízení několika různých druhů systémů podle 

zaměření a konkrétní oblasti aplikace. Pro řízení je vždy využíván informační systém šitý 

na míru a pracovníky obsluhující toto pracoviště jsou dispečeři. Z tohoto důvodu potřebují 

kvalitní a spolehlivé technické vybavení s delší dobou životnosti. Samozřejmě je potřeba 

aktualizovat softwarové řešení a inovovat technické vybavení samotného řídicího 

stanoviště.  

Cílem bakalářské práce byl popis konkrétního řídicího pracoviště a navrhl na 

inovaci nového technického vybavení daného pracoviště. Analýzu a návrh této práce jsem 

realizoval na dispečerském stanovišti MHD v Ostravě. Na začátku bude zapotřebí vyměnit 

kompletně nábytek, celé interiérové vybavení včetně pracovních stolů a úložných prostorů. 

Datový server a datová úložiště by se ještě daly uzpůsobit dnešním standardům, ale 

komunikační technologie nikoliv. Je potřeba nahradit staré nevyhovující radiostanice a 

telekomunikace za novější a technologicky pokročilejší.  

Pokud jde o zobrazovací systémy, v bakalářské práci jsem navrhnul jejich náhradu 

kompaktnějšími a efektivnějšími zobrazovacími panely, přičemž preferuji technologii 

LED, protože má vysoký jas, vysoké rozlišení obrazu a hlavně dlouhou životnost se stálou 

kvalitou. Dále navrhuji vybavit řídicí stanoviště o velkou projekční stěnu a zavést 

kvalitnější zobrazení kamerového systému prostřednictvím zpětné projekce.  

Poslední implementací by bylo programové vybavení pracovních stanic o nové operační 

systémy Windows 7 a možnost zavedení GPS lokátoru do vozidel hromadné dopravy, pro 

sledování aktuální polohy daného vozidla a situaci provozu MHD v Ostravě. Byla by 

potřeba také aktualizovat geografický informační systém podle aktuálního územního plánu 

města Ostravy. 

Celkové nálady by se pohybovaly v milionech korun, počínaje implementací 

nového informačního systému až po vývoj nové radiové komunikace mezi dispečery a 

řidiči obsluhujícími vozidla městské hromadné dopravy. V tabulce 2 jsem navrhl technické 

vybavení dispečerského stanoviště, kdy by se celkové náklady pohybovaly okolo 

1 169 000 Kč. Jedná se pouze o samotné vybavení, kde není započítaná montáž a náklady 

spojené s touto realizací celkového projektu.  
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Jestliže by k těmto všem výše zmíněným změnám a inovacím došlo, přispělo by to 

k lepšímu provozu MHD v Ostravě a pocítily by to tisíce lidí, kteří se každý den přepravují 

městskou hromadnou dopravou. Existuje celá škála možností pro technické vybavení 

řídicích stanovišť a velké možnosti v implementaci nových technologií do zaběhnutých 

informačních systémů.  

Z tohoto důvodu bych chtěl v navazujícím studiu na tuto bakalářskou práci navázat  

a doplnit ji například o celkové softwarové vybavení a grafické zpracovaní 3D modelu 

dispečerského stanoviště, případně vytvoření informačního systému pro dané řídicí 

stanoviště.
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