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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 městké 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 rálném 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. 



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 planning, sustainable mobility, Inteligent transport systems, 

Infomobility 
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1 ÚVOD 

Předkládáná 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 vývzkumu, v.v.i.  

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 jednotné 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 
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informačních systémů za účelem naplňování udržitelné městské mobility dále jen 

(infomobility). Dále tato části obsahuje kriteriální analýzu pro sestavení kriteriálních 

ukazatelů a stanovení váhy jednotlivých navrhovaných variant, které se v tomto případě týkají 

dovybavení informačních systémů o softwarovou patformu 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 urbáních 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.  
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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  

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 subčástí vytvořené metodiky. 

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

variantního řešení, který je součástí vícekriteriální analýzy. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU PLÁNOVÁNÍ UDRŽITLENÉ 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. 
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 Vlivy plánování na dělbu přepravního výkonu. 2.1

Do stávajícího plánování dopravy a dělby přepravního výkonu v rámci regionů a měst české 

republiky zasahuje vliv na několika úrovních. 

U1. Ekonomická úroveň 

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?  
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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 

systému. Zároveň je výrazně usnadněn celý proces zavádění plánovaných investic a ve větší 

míře ošetřena transparentnost výběrových řízení. 

 Evropská úroveň 2.2

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. 
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 Identifikace uživatelských potřeb 2.3

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 

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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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 Souhrnná analýza uživatelských potřeb 2.4

Dle provedených analýz a výzkumů veřejného mínění Evropské komise v rámci 

programu Eurobarometr [8] , který je realizován od roku 1973. Z výsledků roku 2010 je 

možné konstatovat, že Česká republika je z hlediska VD v rámci EU velmi specifická.  

Pro účely mobility využívá v ČR veřejnou dopravu největší podíl občanů ze všech zemí 

EU! Z průzkumů vyplývá, že se jedná o 37% cestujících. Oproti tomu průměr v Evropské unii 

činí 22%, jak lze vidět na grafu 2.1. 

 

Graf 2.1: % cestujících využívající VD jako hlavní mód pro mobilitu, zdroj: [8] 

V dalším sledovaném údaji však již Česká republika zaujímá poslední místo v EU a tím 

je nejmenší podíl uživatelů automobilů, kteří by četnost svých cest VD zvýšilo po určitých 

zlepšeních.  

Z přiložených výsledků průzkumu veřejného mínění vyplývá, že největší podíl uživatelů 

individuální dopravy uvádí jako důvod pro výběr osobního vozidla před VD menší pohodlí, 

těsně následuje nedostatečná síť spojů a malá četnost spojů. Dokonce 64% všech dotázaných 

uživatelů individuální dopravy uvádí malou spolehlivost a 43 % nedostatečnou 

informovanost.  

Zajímavým ukazatelem v těchto výsledcích dotazníkového šetření je fakt, že jediným 

ukazatelem, který je pod průměrem v EU, je nedostatečná informovanost. Níže se budu 

daným ukazatelem ještě zabývat, ale možným vysvětlením je fakt, že ČR je jednou z mála 

zemí v EU, které se povedlo integrovat všechny plánované (statické) jízdní řády do jedné 

platformy (CIS JŘ). Tato data jsou užita v aplikaci IDOS.  

Kompletní výsledky provedeného výzkumu jsou vidět v tabulce 2.1 níže.  
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Důvod % Hodnocení dle EU 

Menší pohodlí 76 Nad průměrem EU 

Nedostatečná síť spojů 75 Nad průměrem EU 

Malá četnost spojů 72 Nad průměrem EU 

Malá spolehlivost 64 Nad průměrem EU 

Příliš drahé jízdné 57 Nad průměrem EU 

Nedostatečná informovanost 43 Pod průměrem EU 

Obavy o bezpečnost 41 Nad průměrem EU 

Tabulka 2.1: Důvody uváděné osobami v ČR, které výhradně preferují užívání individuální dopravy, 

zdroj: [8] 

V další části dotazníku byly hledány důvody využívání služeb VD. Výsledky jsou 

uvedeny v grafu 2.2 níže. Hlavním důvodem u uživatelů VD je především absence 

automobilu a ekonomická otázka. Další důvody (pohodlí, časové hledisko a zdravotní 

důvody) jsou spíše minoritní. 

 

Graf 2.2: Důvody cestujících pro využívání VD v ČR, zdroj: [vlastní] 

V dalším kroku šetření se tazatelé zajímali především o možné důvody, které by vedly 

uživatele individuální dopravy ke změně.  

Ve vztahu k řešené práci mne zajímaly především důvody snadnějších přestupů (33%), 

atraktivnějších terminálů a zastávek (24%) a lepší informovanosti (22%). I ukazatel 
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preferované sjednocené jízdenky IDS je velmi zajímavý, jelikož docílení takového řešení 

vyžaduje proces standardizace a návazných certifikací, jelikož největší překážkou takového 

řešení je právě nejednotnost formátů a jednotlivých řešení. 

Důvod % Podíl souhlasu 

Snadnější přestupy 33 Nejmenší v EU 

Atraktivnější terminály 24 Nejmenší v EU 

Lepší informovanost 22 Nejmenší v EU 

Jízdenka on-line 10 Nejmenší v EU 

Sjednocená jízdenka IDS 31 Nejmenší v EU 

Tabulka 2.2: Důvody, které by mohly za určitých okolností přimět uživatele individuální dopravy ke 

změně svého dopravního chování směrem k VD, zdroj: [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2.3: Důvody cestujících pro využívání VD v ČR, zdroj: [vlastní] 

 Závěry z provedeného šetření ve vztahu k této práci 2.5

Z výsledků Eurobarometru je možné vyčíst mnoho zajímavých ukazatelů. Veřejná doprava 

v ČR balancuje na pomyslné hraně a to i přesto, že je v ČR největší podíl uživatelů, kteří 

používají pro svou dopravu VD. Některé ukazatele jsou však alarmující. Bude velice náročné 

získat nové cestující především v městských oblastech. Důvodem k takové změně může být 

rapidní snížení cestovních dob individuální dopravy ve městech a zvýšení preferování VD 
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(preference na SSZ, preferované jízdní pruhy, zvýšení počtu linek apod.), ale současný 

klesající trend počtu uživatelů VD spíše ukazuje na pravý opak. Z výsledků rovněž vyplývá, 

že v jednotlivých regionech a příměstských oblastech určitý potenciál zvýšení uživatelů VD 

stále existuje. Zároveň však existuje riziko, že uživatelé mohou snadno odejít. Aby mohla VD 

konkurovat dopravě individuální, musí být neustále kladen důraz na neustálé zvyšování 

úrovně poskytovaných služeb, protože v opačném případě reálně hrozí odchod cestujících a 

zahájení dlouhodobé sestupné spirály, která bude mít rozsáhlé, možná až nevratné negativní 

důsledky. 

Výsledky provedeného výzkumu podporují výše uvedený předpoklad, že zavedením 

inovativních technologií umožníme zvýšení úrovně služeb především v těch oblastech, které 

byly zmiňovány jako důvody možné změny dopravního chování – především z individuální 

na dopravu veřejnou. Především se jedná o tyto důvody a oblasti, které jsou tématem této 

disertační práce: 

• Zvýšení spolehlivosti systému veřejné dopravy – dlouhodobou a hloubkovou analýzou 

chronických zpoždění, popř. předjetí mohou být efektivně regulovány jízdní řády, popř. 

mohou být strategicky prováděna dopravně-inženýrská opatření, která umožní plynulejší 

provoz dopravě obecně (např. lepší nastavení signálních plánů, stavba obchvatů, detekce 

úzkých hrdel apod.). Zároveň je možné analytickou činností dospět k postupné eliminaci 

jevů spojených s nedodržením přípojů a návazností apod.  

• Zvýšení informovanosti cestujících – souborem předpisů a norem je možné docílit 

stavu, kdy budou na jednotné platformě k dispozici komplexní data o provozu vozidel 

v reálném čase. Ty mohou být vždy k dispozici cestujícím při krátkodobém plánování 

své trasy, nebo rovněž na trase. Nově vznikající aplikace umožní navrhovat alternativní 

spojení při nenadálých jevech apod. 

• Usnadnění přestupů – aktuální informace o provozu vozidel budou vždy k dispozici při 

využívání přestupních vazeb a zároveň v blízké budoucnosti aplikace umožní navigovat 

cestující v neznámém prostředí. 

• Zlepšení vybavenosti terminálů a zastávek – znalost o pohybu cestujících a 

vytíženosti jednotlivých zastávek, či terminálů umožní investorům neustále zlepšovat 

prostředí čekáren, která budou vybavována moderními technologiemi, např. připojením 
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k internetu, vybavení elektronickými panely k informování o aktuálním zpoždění 

konkrétních spojů, nebo informování o vybavenosti blízkého okolí u zastávky, nebo 

terminálu (obchody, kavárny, občerstvení apod.). 
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3 PŘEHLED ZDROJŮ DAT Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 

 Organizační souvislosti v ČR 3.1

Současný stav v České republice s ohledem na informační systémy a zdroje dat je 

možné rozdělit na tři části.  

• statické zdroje dat – jízdní řády, 

• dynamické jízdní řády – reálná data o pohybu vozidel, 

• oblast vlastnictví dat. 

3.1.1 Statické zdroje dat – jízdní řády 

Česká republika je v Evropě velice respektována s ohledem na existenci Celostátního 

informačního jízdního řádu (dále jen CIS JŘ) [9], který z pověření Ministerstva dopravy 

provozuje společnost CHAPS, s.r.o, která na základě těchto dat provozuje multimodální 

vyhledávač IDOS. CIS JŘ disponuje komplexním souborem dat o plánovaných jízdních 

řádech. Organizace celého procesu sběru dat je ošetřena existencí metodického pokynu č. 4, 

který definuje povinnosti všech dopravců a organizátorů dopravy postupovat ke schválení 

jízdních řády dopravním úřadům v elektronické podobě (formát .jdf – jednotný datový 

formát). Tato data jsou ve svém zdrojovém formátu následně k dispozici pouze správci CIS 

JŘ, který není jakkoliv finančně podpořen ze strany státu za správu Centrálního systému o 

jízdních řádech. Z tohoto důvodu jsou tato data ekonomickou komoditou, která díky velice 

úspěšné aplikaci IDOS (každoročně se umisťuje mezi 10 nejnavštěvovanějšími weby 

v prostředí českého internetu, zdroj: netmonitor.cz), umožňuje financování celého procesu 

sběru dat od dopravců až směrem k samotným uživatelům formou vyhledávacích aplikací, 

cestujícím v podobě tištěných jízdních řádů na zastávkách, nebo v podobě elektronických 

odjezdových tabulí na nádražích, nebo terminálech.  

Existence CIS JŘ s komplexním souborem jízdních řádů a návazná aplikace IDOS se 

stala natolik vžitou skutečností, že jeho existenci dostatečně nedoceňujeme a mnohdy si 

neuvědomujeme, že obdobný systém nemá v evropském, či světovém měřítku obdoby.  

Existence CIS JŘ má v souhrnu několik zásadních výhod s ohledem na rozvoj 

informačních systémů ve VD v ČR: 

• jednotný systém číslování zastávek, 
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• jednotný systém číslování dopravců, 

• komplexní soubor plánovaných jízdních řádů, 

• jednotná platforma pro unifikaci tarifů pro oblast odbavovacích systémů, 

• nenahraditelná platforma pro rozvoj IS v reálném čase. 

Statická data jsou v dokumentu níže dále řešena. 

3.1.2 Dynamické jízdní řády – reálná data pohybu vozidel 

Současný stav v ČR v oblasti informačních systémů v reálném čase je výsledkem 

nestandardizovaného vývoje.  

V provozu jsou různé informační systémy, které byly vyvinuty ve spolupráci s širokým 

spektrem dodavatelů využívajících rozdílné technologie a formát přenášených dat. Nelze říci, 

že by užívané ISR v ČR byly nějakým způsobem limitovány, nebo nebyly kvalitní, ale jsou 

vždy užity pouze na území, ve kterém vznikly a kde jsou používány. Existují některé rozličné 

přístupy v implementaci těchto systémů. Např. systém užívány v IDS-JMK [10] společností 

KORDIS (organizátor dopravy v IDS-JMK) byl pořízen pro celý region a pro všechny 

dopravce operující. Naproti tomu systém u organizátora ROPID [11], byl rozšiřován 

postupně, kdy byli integrováni jednotliví dopravci postupně. Tímto způsobem vznikal systém 

na vymezeném prostředí, který umožňoval dopravcům integrovat data o aktuální poloze svých 

vozidel do systému ROPID. Absence norem a unifikovaných datových formátů neumožňuje 

disponovat komplexními daty, tak jak je tomu u plánovaných jízdních řádů, ale s ohledem na 

současné technologické možnosti je tato varianta velice zajímavá, proto se budu návrhu 

vzniku Centrálního prvku v mé práci teoreticky věnovat, stejně jako bližším představením 

jednotlivých, existujících ISR v ČR.  

Kromě sjednocení současných datových formátů z různých ISR VD je také cílem 

umožnit zlepšení služeb v oblasti plánování, kde se počítá s využíváním historických dat. 

Při sledování informací o jízdních řádech v reálném čase vzniká velké množství dat. 

Tato data je možné pomocí sofistikovaných statistických metod různě porovnávat a sledovat 

souvislosti. Lze je použít např.: 

• pro optimalizované plánovaní jízdních řádů, 

• pro optimalizaci návazností spojů v závislosti na opakující se zpoždění, 
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• pro nacházení slabých míst na infrastruktuře, která způsobují chronická zpoždění 

s následnou analýzou důvodů těchto zpoždění s možnými návrhovými 

opatřeními (narůstající kongesce na trase, dlouhodobé opravy komunikací, 

prodej jízdenek v plném spoji apod.). 

Možnosti vyhodnocování historických dat jsou jednou z částí této práce a na konkrétním 

případě budou blíže rozebrány postupy analýzy provozu linky v Moravskoslezském kraji.  

Je nutné poznamenat, že vytvoření standardů a norem v tomto heterogenním prostředí je 

podporováno iniciativami vyplývajícími z akčního plánu pro městskou mobilitu a dále pak 

tyto potřeby vyplývají ze směrnice ITS  

3.1.3 Oblast odbavovacích systémů 

V současné době je rozvoj v oblasti odbavovacích systémů velmi úzce spojen s rozvojem 

mobilních technologií, které nabízejí širokou škálu možností pro implementaci a 

uskutečňování m – plateb. Mobilní zařízení může odesílat a přijímat informace 

prostřednictvím různých technologií datových přenosů. Při aplikaci elektronického platebního 

systému je primárním cílem zlepšit způsob odbavování cestujících tak aby byl tento proces co 

nejefektivnější. Dále očekáváme, že z nových způsobů odbavení budeme schopni získat 

přehledy o obsazenosti daných spojů. 

Problematika odbavovacích systémů je velmi širokým tématem a je předmětem 

samotného výzkumu v několika výzkumných projektech, v současné době je například řešen 

projekt –„ Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a 

informačních systémů ve veřejné dopravě“, který si klade za cíl vytvořit certifikační laboratoř 

pro odbavovací systémy. Pro účely této práce budeme problematiku odbavovacích systémů 

dávat do souvislosti s možností zjišťování obsazenosti spojů. 
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Schéma 3.1: Vývoj elektronických platebních systémů, zdroj: [12] 

3.1.4 Problematika „OPEN“ dat 

V procesu implementace telematických systémů není hlavním problémem technologie, která 

umožní propojitelnost, ale stěžejním problémem je zajištění interoperability po stránce 

organizační. Je nutné vytvářet takové koncepce, kde bude kladen důraz právě na možnosti 

interoperability systémů, vzájemného sdílení dat a informací. 

V současné době je velmi často skloňován požadavek na systémovou kompatibilitu a 

otevřenost dat. Otevřeností dat rozumíme, že jsou data volně dostupná díky jednoznačně 

popsanému komunikačnímu rozhraní za žádný, nebo minimální poplatek za připojení 

k danému rozhraní.  

Principiálně je tento požadavek správný, zejména pak v případech, kdy jsou užitná data 

generována a obsažena v systémech, které jsou hrazeny a provozovány z financí veřejného 

rozpočtu. Je ale nutné si uvědomit, že pokud klademe důraz na přesnost a relevantnost dat je 

potřeba, aby se stát stal garantem těchto dat, tak jak je zmiňováno v kapitole výše. 

Variantou tedy je, že stát pověří správce těchto dat státní nebo soukromou instituci. 

V tomto směru je nutné, aby byla vytvořena definice pro otevřenost dat a aby byla vytvořena 

varianta pro financování spravování dat. Příkladem je právě fungování CIS JŘ, která má své 

odpůrce, právě díky uzavřenému systému. Problémem je způsob financování systému, který 
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je založen na fungování webové platformy a přidružených reklamách, které financují velice 

nákladný proces sběru, vyhodnocování a následného publikování výsledku ve vyhledávání. 

V současné době není problematika „open dat“ jasně definována českou legislativou a je 

předmětem soudních sporů. Zejména se tento spor týká výkladu směrnice Evropského 

parlamentu a rady [13].  

 Legislativní a koncepční souvislosti 3.2

3.2.1 Bílé knihy a akční plány 

Od zveřejnění Bílé knihy ("Evropská Dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout ") 

[1] v roce 2010 Evropskou komisí se zdůraznily postupné politické prohlášení o 

hospodářském významu dopravy, že účinné dopravní systémy jsou nezbytné pro zajištění 

evropské prosperity, pokud jde o hospodářský růst, sociální rozvoj a životní prostředí. 

Bylo uznáno, že koordinace různých subjektů je povinné pro to, aby byla zaručena 

kvalita a integrace celého dopravního řetězce jako celku. Relevantnost aplikace informačních 

a komunikačních technologií a podpory vzniku inteligentních dopravních systémů (ITS), byla 

podporována mnoha iniciativami v průběhu posledních 20 let a v nedávné době specifickým 

doporučením vydaným Evropskou komisí v roce 2008 "akční plán ITS" [14]. Aplikace 

systémů ITS byla v akčním plánu identifikována jako klíčový prvek, který přispěje k efektivní 

koordinaci celkového dopravního řetězce.  

Klíčové aplikace ITS dle akčního plánu  

Za klíčové aplikace ITS byly označeny v akčním plánu následující body a byly 

označeny také jako klíčové prvky pro vytváření konceptu informačních systémů v oblasti 

dopravy  

• zjednodušení cestování prostřednictvím využívání dat v reálném čase a 

multimodálního plánovače, 

• informační systémy pro kombinovanou přepravu a pro dopravce, 

• optimalizace využití silniční kapacity a snížení dopadu na životní prostředí, 

• systém ECall vedoucí ke snížení smrtelných nehod, 

• elektronické mýto jako klíčový nástroj pro internalizaci externích nákladů, 
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• dopravní řízení poptávky po dopravě vedoucí k čistější silniční přepravě a 

zmenšení kongescí na silniční infrastruktuře, 

• integrace několika klíčových aplikací na otevřené telematické platformě ve 

vozidle. 

 Výzkumy v oblasti využívání dopravních informací 3.3

Výzkumem v této oblasti se v současné době zabývá mnoho zahraničních i českých projektů 

financovány z vědeckých grantů. 

3.3.1 EU 

Mezi nejpodstatnější projekty současnosti můžeme zařadit následující: 

• In- time (Intelligent and Efficient Travel Management for European Cities) [15], 

• SUPERHUB (SUstainable and PERsuasive Human Users moBility in future 

cities) [16] 

• WISETRIP (Wide Scale network of E-systems for Multimodal Journe Planning 

and Delivery of Trip intelligent Personalised data), 

• EBSF ( European Bus Systém of the Future), 

• CLOSER. 

In Time 

Projekt In Time, který byl financován evropskou komisí podskupinou informačních systémů, 

byl ukončen v loňském roce (2012). Projekt byl organizován rakouskou výzkumnou 

společností AustriaTech - Federal Agency for Technological Measures Ltd. Jeho hlavním 

cílem bylo vyvinout standard pro možnost propojování informací z jednotlivých modů 

dopravy. Navržený standard respektoval evropské standardy a navržená architektura se 

snažila o konceptuální přístup. 

Výsledky tohoto projektu byly testovány ve městě Vídni a Brně a Budapešti. 

Testování ve městě Vídni proběhlo úspěšně a v současné době je aplikace plně v tomto městě 

v provozu. 
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EBSF 

EBSF je dosud největší dopravní projekt spjatý se silniční dopravou podporovaný Evropskou 

komisí. Považuje se za komplexní, vzájemně propojený výzkumný projekt, který směřoval k 

vytvoření a rozvoji nového kvalitního evropského systému autobusové dopravy budoucnosti.  

Cílem EBSF je využít potenciál nové generace městských autobusů se zvláštním 

zřetelem na integrovaný přístup k systému (vozidlo, infrastruktura, technika, provoz) se 

zohledněním požadavků cestujících všech věkových struktur. Výsledky a technická řešení 

projektu je navržený IT standard, který byl testován na demonstračních projektech.  

Celkově proběhlo sedm demonstračních projektů v sedmi evropských městech. Jedno 

demonstrační vozidlo bylo nasazeno v městském provozu města Bremerhaven a jeden 

demonstrační projekt byl zaměřen na ergonomicky optimalizované pracoviště řidiče autobusu. 

Standard, který je vytvořený v rámci projektu EBSF pro vozidlové palubní systémy byl 

předlohou pro vytvoření návrhu nové české technické normy. 

SUPERHUB 

Projekt SUPERHUB (Udržitelná a motivující mobilita obyvatel v budoucích městech), který 

je spolufinancovaný Evropskou komisí, poskytuje uživatelsky orientovaný, integrovaný 

přístup k multimodálním chytrým městským systémům mobility. Bude navrhovat a testovat 

otevřenou platformu schopnou spojit v reálném čase všechny nabídky mobility s příslušnými 

zúčastněnými stranami společně se sadou umožňující mobilní služby, které jsou schopny řešit 

uživatelé potřeby v oblasti mobility. 

Konsorcium se podílí na realizaci uživatelsky orientovaného a integrovaného přístupu k 

multimodálním chytrým městským systémům mobility. 

SUPERHUB podporuje vytvoření nového městského ekosystému služeb mobility, kde 

jsou zastoupeny všechny subjekty a zavádění správného chování cestujících skrze otevřenou 

platformu. Ta bude schopna: 

• shromažďovat data v reálném čase ze všech možných zdrojů mobility 

• poskytovat vazby mezi poskytovateli a spotřebiteli mobility pro nabídku 

motivující rozhodování pro udržitelnou mobilitu umožnění rozvoje služeb 

mobility, jež jsou schopny splnit potřeby uživatelů a podporovat změny chování. 
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CLOSER 

CLOSER (Connecting Long and Short -distance networks for Efficient tRansport), který je 

také financován Evropskou komisí v rámci 7. Rámcového Programu. 

Jeho hlavním obsahem je zabývat se osobní dopravou z pohledu efektivního 

propojování krátkých a dlouhých vzdáleností. Hlavním zájmem je nacházet a popisovat 

nejlepší příklady řešení, identifikovat a analyzovat současné trendy v přepravě, najít kritéria 

jejich úspěšnosti a překážky, které stojí v cestě. 

Výsledkem řešení projektu byly 3 metodické příručky, které sumarizují závěry 

z jednotlivých evropských projektů týkající se mobility a hledají společné univerzální řešení 

pro jednotlivé problematické okruhy. 

3.3.2 ČR 

JSDV  

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

možností propojení stávajících systémů do jednotné SW platformy. Cílem projektu je 

podpořit konkurenceschopnost veřejné dopravy pomocí implementace rozvinutých 

telematických systémů. Koncepčně navrhnout možná řešení informačního systému se 

zapojením informačních zařízení s možností integrace dalších systémů a tím snížení možnosti 

systémové a funkční duplicity [17]. Výsledek umožní realizátorům informačních systémů 

přijmout nastavenou strategii a externím organizacím pochopit, kam směřuje vývoj v dané 

oblasti. 

RODOS [18]  

Centrum pro rozvoj dopravních systémů. Centrum pro rozvoj dopravních systémů tvoří 

strategické partnerství výzkumných institucí a podniků, které určují směr rozvoje 

inteligentních řešení mobility v České republice. Projekt zohledňuje výzvu hledat rovnováhu 

mezi rostoucí potřebou lidí se přepravovat a souvisejícími negativními důsledky. Zkušené 

týmy v rámci projektu rozpracují mimo jiné na vývoji dynamického modelu mobility, který 

zahrne komplexní informace o provozu včetně emisí a energetické náročnosti. 
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 Normalizační aktivita pro zavádění nových technologií do praxe 3.4
veřejné dopravy v ČR 

Pro hodnocení výzkumu, a zároveň pro reálné instalace je normalizace možných řešení 

nezbytná a navíc je v zájmu všech zúčastněných stran. Sjednocení přepravních pravidel, 

informačních systémů, platebních systémů a dalších přinese značné provozní úspory, 

stimulaci dodavatelů ve veřejných soutěžích při dodávkách technologií a zejména budou 

mnohem více pozitivně přijímána i u uživatelů veřejné dopravy. 

Evropské normy jsou k nám povinně zaváděny na základě členství ČR v CEN. ISO 

normy jsou k nám zaváděny dobrovolně. Oba případy ale s sebou nesou fakt, že tyto normy 

jsou předmětem konsensu mnoha stran a dále, že jsou popisované systémy nekonkrétní. Právě 

abstraktní popis nabízí pouze rámec a neurčuje tak zcela možné technické řešení. 

Proto je nutné pro tyto evropské či užitečné mezinárodní normy dopracovat české 

technické normy obsahující konkrétní požadavky České republiky na instalované systémy a 

zařízení. Dále je nutné dopracovat i samostatné české technické normy v těch oblastech, kde 

relevantní normy na evropské úrovni neexistují. Teprve existence těchto dokumentů může 

naplno spustit další následné kroky, jako je tvorba právních předpisů, které vytvářejí některé 

požadavky závaznými na území ČR s následným systémem zkoušení a certifikace. Pak bude 

systém parametrů a návazný systém dohledu nad trhem kompletní a může být použit v široké 

praxi. Úspora financí, času a přínos takto budovaných systémů se může projevit již v 

krátkodobém horizontu a zařadí ČR mezi státy mající opravdovou a účinnou koncepci. 
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Obrázek 3.1: Obecné schéma pro zavedení nové myšlenky do tržní praxe , zdroj: [vlastní] 

Základní myšlenkou celého schématu je, že jednotlivé organizace (stakeholders = 

podílníci, akcionáři, zájmové skupiny) spolupracují na daném postupu, protože z něj mají 

prospěch. Výzkum tak směřuje k definici myšlenky, která je podrobena konsensu. Následně 

lze podle existujících norem zkoušet zařízení, či celý systém, v reálném provozu (tzv. test 

beds), nebo v laboratoři a úspěšné výsledky stvrdit certifikátem. Každý výrobce a dodavatel 

bude chtít prokázat, že požadavky splnil a že jeho zařízení/dodávka je vhodná pro daný účel 

zadavatele (veřejnou zakázku). Pod pojmem Guidelines se skrývá vypracování aplikačního 

pokynu, to může být v úrovni právní třeba prováděcí vyhláška, nebo zákon, v úrovni 

technické pak návod k použití. Poté lze vyzkoumaný nový nápad zavést do ekonomické praxe 

(tržní praxe). 

 Závěry z provedeného šetření ve vztahu k této práci 3.5

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), 
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• 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 LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍ ANALÝZA  

Tato kapitola popisuje základní legislativní dokumenty vztahující se k dané problematice. 

Kapitola se pro přehlednost rozděluje na analýzu legislativy EU a legislativy ČR. Na tuto 

čáast se budu dále ve své práci odkazovat. Při budování každého systému je potřeba 

disponovat přehledem platné legislativy a dodržovat stanovené náležitosti, vyplývající 

z platných směrnic a nařízení.  

 Analýza legislativy EU vztahující se k dané problematice. 4.1

Bílé knihy [1] jsou dokumenty, které obsahují návrhy na činnost Evropské unie v určité 

oblasti. V některých případech Bílá kniha následuje po vydání Zelené knihy, jejímž cílem je 

zahájit proces konzultací o daném tématu na evropské úrovni. Bílou knihu představuje 

Evropská komise a připomínkuje ji Evropský parlament a Rada. Po jejich schválení se z ní 

může stát akční program Unie pro danou oblast. Bílá kniha je pro členské státy nezávazným 

dokumentem, má pro členské státy EU tedy doporučující a informační povahu. Zároveň však 

naznačuje příští směřování dané oblasti ze strany Evropské komise v následujících letech 

(euroskop.cz). 

Základní legislativní dokumenty, které mají přímý vliv na problematiku mobility a 

vytváření plánů. 

• Bílá kniha: Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření 

konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje 

KOM(2011) 144 v konečném znění [1]; 

• ZELENÁ KNIHA Na cestě k nové kultuře městské mobility KOM(2007) 

551[2]; 

• Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě [14]; 

• Akční plán pro městskou mobilitu [20]; 

• Směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/40/EU [13]; 

• Směrnice Nařízení Rady a EP č. č.1371/2007 [21] 
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4.1.1 Bílá kniha  

Obsahuje 4 hlavní cíle (všechny by měly být splněny do roku 2050): 

40% využívání udržitelných nízkouhlíkových paliv v letecké dopravě a nejméně 40% 

snížení emisí z lodní dopravy;  

50% přesun cest na střední vzdálenosti v meziměstské osobní a nákladní dopravě ze 

silniční dopravy na železniční a vodní dopravu;  

60% snížení emisí CO2 z dopravy (tento cíl je vztažen k roku 1990; do roku 2030 by 

nicméně mělo dojít alespoň k 20% snížení emisí CO2 oproti roku 2008); postupné omezování 

až zákaz vjezdu vozidel s konvenčním palivem do center měst; 

Uvedené cíle jsou dále specifikovány pro městskou dopravu, meziměstskou dopravu a 

dopravu na dlouhé vzdálenosti (včetně mezikontinentální dopravy). Tyto cíle má doplnit 40 

konkrétních iniciativ mezi lety 2011-2020. (euroskop.cz). 

Úvod zdůrazňuje důležitost dopravy pro evropské hospodářství i celou společnost a také 

pozici současné dopravy na pomyslné křižovatce, kdy staré výzvy přetrvávají, ale zároveň 

přicházejí nové. Kromě podobných obecných vzletných fází (jedná se o politický dokument) 

definuje také okruhy, kterými si má Evropa zabývat. Jsou to jednotný a otevřený dopravní trh, 

úspora ropy (kromě ekologických aspektů jsou vyjádřeny i důvody ekonomicko-strategické) a 

zavádění nových technologií, kde jsou opakována slova inteligentní, interoperabilní a 

intermodální. Strohé, ale za to stěžejní, je konstatování, že omezování mobility není 

alternativou. 

Celým textem prostupují požadavky na intermodální přepravu, a to jak v osobní, tak 

v nákladní oblasti. Zmíněna je také problematika poslední míle, ve vztahu k oběma oblastem. 

Uvádí se, že pro možnost použití intermodální přepravy jsou nezbytné elektronické 

informační, rezervační a prodejní systémy. 

Bílá kniha [1] požaduje ve městech zvýšení podílu hromadné dopravy (a také pěší a 

cyklistické) na úkor automobilové. V dálkové dopravě se požaduje, aby v roce 2050 většina 

cestujících na střední vzdálenost (není specifikováno) cestovalo po železnici. 
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V souladu s výše uvedenými jsou požadavky na standardizaci, která umožní interoperabilitu 

na mezinárodní úrovni. 

Zajímavý je článek 41, který stanoví: Kvalita, dostupnost a spolehlivost dopravních služeb 

získá v příštích letech rostoucí význam, mimo jiné kvůli stárnutí obyvatelstva a kvůli potřebě 

podporovat veřejnou dopravu. Atraktivní intervaly, komfort, snadný přístup, spolehlivost 

služeb a intermodální integrace jsou hlavními charakteristiky kvality služeb. 

Touto problematikou se zabývají evropské projekty LINK. [22] a WISETRIP [23] Closer [24] 

K inciativám jsou doplněny relevantní projektu evropské komise, které řeší danou 

problematiku. 

Opravdový mezinárodní trh železniční dopravy (iniciativa č. 1) 

Otevření domácích trhů osobní dopravy včetně soutěží na dotovanou dopravu. Bez 

implementace plánovače spojení zahrnujícího všechny dopravce by železniční síť přišla o 

síťový charakter, pozn. autora. 

Souvislá doprava cestujících dveře-dveře (iniciativa č. 22) 

Stanovit nezbytná opatření k zajištění souvislé dopravy dveře-dveře různými druhy dopravy. 

Vytvořit rámcové podmínky na podporu vývoje a používání inteligentních systémů pro 

interoperabilní a multimodální plánování, informace, online rezervace prodej jízdenek. To by 

umožnilo stanovit legislativní podmínky pro zajištění přístupu soukromých prodejců k 

informacím o dopravě v reálném čase.  

Tato iniciativa je v současné době řešena prostřednictvím aktivita hledající postupy pro 

vytvoření multimodálního plánovače a tato inciativa je velmi ostře sledována evropskou 

komisí, který již déle než 20 let vynakládá finanční prostředky pro výzkum v této oblasti. 

Projekty FP7 jako například WISETRIP (D2.2 Architektrua a datový model) [25], DELTA 

(Lena Winslott Hiselius, Malena Möller, Lena Fredriksson, Ursula Witzmann, Iris Pein, D3.2 

Framework of mobility schemes.) [26] pozn. autora. 

Technologický harmonogram (iniciativa č. 24) 

Integrované dopravní řídící a informační systémy, usnadnění inteligentních přepravních 

služeb, řízení dopravy pro lepší využití infrastruktury a vozidel, a informační systémy pro 

sledování a vyhledávání zboží a řízení toků nákladní dopravy v reálném čase; informace pro 
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cestující, rezervace a platební systémy. Inteligentní infrastruktura (jak pozemní, tak 

družicová) pro zajištění maximální kontroly a interoperability různých druhů dopravy a 

komunikace mezi infrastrukturou a vozidly. 

Projekty FP7 SUPERHUB [16], In- Time [15], Co cities [27]. 

Cestovní informace (iniciativa č. 27) 

Podporovat povědomí o dostupnosti alternativy ke konvenční osobní dopravě (méně jezdit, 

chůze a jízda na kole, sdílení automobilů, park & drive inteligentní prodej jízdenek apod.). 

Mezi deseti cíli pro konkurenceschopný dopravní systém je také zařazen cíl ke zvyšování 

účinnosti dopravy a využívání infrastruktury prostřednictvím informačních systémů tržně 

orientovaných stimulů: 

„Do roku 2020 vytvořit rámec pro informační, řídící a platební systém evropské multimodální 

dopravy“. 

V příloze pak uvedený Seznam aktivit obsahuje bod „Sestavit společné zásady týkající se práv 

cestujících ve všech druzích dopravy (listina základních práv), zejména - práva na informaci – 

a lépe objasnit práva stávající. V pozdější fázi zvážit přijetí jednotného rámcového nařízení 

EU vztahujícího se na práva cestujících ve všech druzích dopravy (kodex EU)“. Project FP7 

INTERCONNECT nabízí ve své studii (Deliverable 3.1: An Analysis of Potential Solutions 

for Improving Interconnectivity of Passenger Networks) soubor opatření jak vybrat na základě 

indikátorů vhodné opatření pro zlepšení povědomí o dostupnosti veřejné dopravy [28] . 

Bílá kniha [1] potvrzuje jasné fakta, že udržitelnosti financování veřejných služeb je 

velmi palčivou otázkou a optimalizace nabízených služeb by neměla snižovat kvalitu 

dopravní obslužnosti a nabízené služby. Optimalizace dopravy by měla i nadále probíhat 

v souladu s dopravní politikou, splňovat podmínky dané legislativou a dále snažit se o 

naplňování základních cílů v rámci akčních plánů. 

4.1.2 Zelená kniha 

V dokumentu „Zelená kniha: Na cestě k nové kultuře městské mobility“ [29], EK identifikuje 

pět výzev, před nimiž stojí evropská města a kterým je potřeba čelit integrovaným přístupem. 

První výzva se týká plynulosti dopravního provozu. Hlavním problémem jsou zejména 

dopravní zácpy ve městech, které mají negativní dopad na mnoho oblastí života a navíc 

zhoršují fungování transevropských dopravních sítí (TEN-T). Možným řešením tohoto 
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problému je podpora alternativních způsobů dopravy, jako je chůze, cyklistika a především 

veřejná hromadná doprava a optimalizace používání osobní i nákladní automobilové dopravy.  

Druhou uvedenou výzvou je cesta k „zelenějším“ městům. Hlavní problémy plynoucí z 

dopravy pro životní prostředí se týkají vypouštění skleníkových plynů, znečišťování ovzduší a 

hluku. Možným řešením je zavádění nových čistších technologií pohonu vozidel a 

alternativních paliv a podpora jejich zavádění různými ekonomickými nástroji, dále také 

podpora ekologického způsobu jízdy, zavádění městských zelených pásem (pěší zóny, 

omezení vjezdu, poplatky za používání komunikací atd.). Třetí výzva se týká posunu k 

inteligentnější městské dopravě. Výchozím problémem je rostoucí objem nákladní i osobní 

dopravy. Jelikož není možné tento problém řešit neustálým zvětšováním plochy dopravní 

infrastruktury na úkor ostatních funkcí města a okolní krajiny, je nezbytné zavádět účinná 

řízení městské mobility spolu s aplikací 27 inteligentních dopravních systémů, které podporují 

intermodalitu a interoperabilitu dopravy.  

Čtvrtá výzva se týká přístupnosti městské dopravy, a to zejména pro osoby se sníženou 

schopností mobility (postižené osoby, starší osoby, rodiny s malými dětmi), pro které by měl 

být zajištěn snadný přístup k infrastruktuře městské dopravy. Aby mohla veřejná doprava 

účinně konkurovat osobní automobilové dopravě, musí být rychlá a pohodlná, s krátkými 

intervaly mezi jednotlivými spoji a přitom cenově dostupná. Zároveň je důležitá také 

vzájemná provázanost mezi jednotlivými druhy dopravy vhodným řešením přestupních uzlů a 

návaznosti spojů. Účinné je také oddělení provozu vozidel veřejné dopravy od individuální 

dopravy (segregované trasy, vyhrazené jízdní pruhy apod).  

Pátá výzva směřuje k zajištění větší bezpečnosti dopravy, přičemž zvláště zranitelnými 

skupinami při pohybu po městě jsou zejména chodci a cyklisté. Zvýšení bezpečnosti dopravy 

je možné propagací bezpečnější chování, výstavbou bezpečnější infrastruktury a zaváděním 

bezpečnějších vozidel. 

4.1.3 Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě 

Dle Akčního plánu [14] ITS KOM (2008) 886 mohou ITS přinést jednoznačné výhody, pokud 

jde o účinnost, udržitelnost, bezpečnost a zajištění silničního provozu, a zároveň přispívat 

k cílům vnitřního trhu a konkurenceschopnosti v rámci EU. 
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Obrázek 4.1: Komplexní pohled na ITS systémy dle ETSI, zdroj: [vlastní] 

 

V Evropě bylo od 80. let v této oblasti zaznamenáno velké množství činností. Tyto 

činnosti byly obvykle zaměřeny na konkrétní oblasti, jako např. na ekologickou a energeticky 

účinnou dopravu, dopravní přetížení, řízení provozu, bezpečnost silničního provozu, 

bezpečnost obchodní dopravy nebo městskou mobilitu, ačkoliv se často prováděly 

nekoordinovaným a roztříštěným způsobem. 

Navzdory tomuto vývoji je třeba některé otázky řešit na evropské úrovni, aby nevznikla 

nepřehledná změť aplikací a služeb ITS: zeměpisnou kontinuitu, interoperabilitu služeb a 

systémů a jejich normalizaci. Tím by se měly usnadnit panevropské aplikace, zajistit přesné a 

spolehlivé údaje v reálném čase a přiměřené pokrytí všech druhů cestování [14]. 

Akční plán se mj. opírá i o řadu probíhajících iniciativ Evropské komise, mezi něž patří 

akční plán pro logistiku nákladní dopravy (KOM (2007) 607 [30], akční plán pro městskou 

mobilitu (KOM(2009) 490) [20], zavádění systému Galileo (soubor opatření pro dopravu 

šetrnější k životnímu prostředí(KOM (2008) 433 [31]), iniciativa i2010 pro inteligentní 
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automobily(KOM (2007) 541) [32] , iniciativa eSafety, sedmý rámcový program pro výzkum 

a vývoj. 

4.1.4 Akční plán pro městskou mobilitu   

Evropská komise chtěla prostřednictvím vydání akčního plánu pro městskou mobilitu [20] 

nabídnout regionálním i celostátním organům sérii praktických návrhů pro zlepšení kvality 

života v městských aglomerací týkající se řešení městské mobility. Akční plán pro městskou 

mobilitu uvádí, že devět z deseti občanů EU se domnívá, že dopravní situace v jejich oblasti 

by se měla zlepšit. Dále dává do souvislosti fakt, že jaký dopravní prostředek si lidé zvolí 

k cestování, ovlivní nejen budoucí urbanistický rozvoj, ale také hospodářský blahobyt občanů 

a společností. Dále z akčního plánu jasně vyplývá podstatné stanovisek a to, že je potřeba 

motivovat městské a metropolitní oblasti k přípravě plánů mobility. 

Celá většina opatření navržených Komisí nepřesahuje ale fázi doporučení a nejsou 

závazná, jak bylo již zmíněno v předchozím odstavci, proto Česká republika zaujala 

stanovisko k akčnímu plánu., že akční plán není závazným, ale bude se přistupovat pozitivně 

v naplňování klíčových aktivit. 

4.1.5 Směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/40/EU 

Směrnice [13] ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních 

systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy. Na 13 stranách dává 

Evropské komisi mandát pro schvalování specifikací v oblasti ITS. Zajímavý je odstavec 3, 

který říká, že inteligentní dopravní systémy nejsou samy o sobě inteligentní, ale že umožňují 

„inteligentnější“ používání dopravních sítí. Vlastní text stanoví, že ITS by měl zajišťovat 

interoperabilitu, nediskriminační přístup, anonymizaci osobních údajů, využití inovativních 

technologií (zdůrazněn projekt Galileo); ITS naopak nemá zasahovat do prvků národní 

bezpečnosti. 

Směrnice definuje prioritní oblasti: 

• optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování; 

• návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy; 

• aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími 

hrozbami; 
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• propojení vozidla s dopravní infrastrukturou; 

• poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé EU; 

• poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé 

EU; 

• údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních 

univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností 

silničního provozu uživatelů; 

• harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé EU; 

• poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro 

nákladní a užitková vozidla poskytování rezervačních služeb pro bezpečná a 

chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla. 

Norma také stanovuje jakým způsobem přijímat specifikace, udělovat mandáty pro 

normy a výběr zavádění aplikací a služeb ITS. Jakým způsobem posuzovat všechny 

zainteresované strany a aby byl přístup v souladu se zásadami a zajišťovali interoperabilitu. Je 

potřeba podporovat zpětnou kompatibilitu, vycházet z vlastností stávajících vnitrostátních 

infrastruktur a sítí, podporovat rovnost přístupu, podporovat vyspělost, poskytovat kvalitní 

určování času a polohy, usnadňovat intermodalitu a dodržovat soudržnost. 

V současné době v přímé návaznosti na znění této směrnice je vytvářena interakce ze 

strany soukromého sektoru na potřebu otevřenosti dat. V této souvislosti se ukazuje absence 

odborného materiálu definujícího otevřenost dat.  

4.1.6 Směrnice Nařízení Rady a EP č. č.1371/2007 

Toto nařízení [21] se vztahuje ke kvalitě služeb pro cestující ve veřejné železniční dopravě, 

posiluje práva cestujících a hovoří o povinnostech železničních podniků vůči cestujícím 

v oblastech odbavení a informování cestujících. Za velmi důležitou skutečnost lze považovat 

to, že nařízení definuje principy pro využívání společných informačních a rezervačních zdrojů 

a standardizovaných formátů a to při využití TSI TAP (Technických specifikací 

interoperability pro telematické aplikace v osobní dopravě), které jsou k datu zpracování této 

práce na úrovni European Railway Agency (dále jen ERA) připravovány a to na základě 
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Mandátu, který ERA obdržela od Evropské komise, konkrétně pak od “Directorate-General 

for Energy and Transport”(dale jen DG TREN). 

 Analýza legislativy ČR 4.2

4.2.1 Zákon č.111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů [33] 

Vybrané povinnosti dopravce ve veřejné linkové dopravě 

• vydat a uveřejnit schválený jízdní řád, jeho změny, smluvní přepravní podmínky 

a tarif; 

• provozovat dopravu podle schváleného jízdního řádu, smluvních přepravních 

podmínek a tarifu;   

• zřídit označník zastávky, pokud zastávka nebyla označníkem vybavena, na 

všech označnících vyvěsit schválený jízdní řád a název zastávky, v městské 

autobusové dopravě dále číslo linky; u zastávky městské autobusové dopravy 

určené pouze pro výstup cestujících není vyvěšení jízdního řádu a čísla linky 

povinné; 

• dopravce ve veřejné linkové osobní dopravě předloží jízdní řád nebo jeho změnu 

ke schválení dopravnímu úřadu, nebo jedná-li se o mezinárodní linkovou osobní 

dopravu, Ministerstvu dopravy. Jedná-li se o společný jízdní řád více dopravců, 

musí na něm být uvedeno, které spoje každý z dopravců zabezpečuje. Dopravní 

úřad, nebo jedná-li se o mezinárodní linkovou osobní dopravu, Ministerstvo 

dopravy a spojů jízdní řád nebo jeho změnu schválí, splňuje-li náležitosti 

stanovené prováděcím předpisem pro příslušný dopravní úřad určený k udělení 

licence pro jízdní řád nebo jeho změny, 

• zajistit údržbu označníku zastávky a dalšího zastávkového vybavení (přístřešek, 

zařízení pro vyvěšení jízdního řádu), pokud je jeho majitelem, nebo přispívat na 

jeho údržbu majiteli označníku a dalšího zastávkového vybavení na smluvním 

základě. 

Jízdní řád, tvorba, schvalování a změny 

• schválený jízdní řád postoupí dopravní úřad Ministerstvu dopravy, které vede 

pro potřeby veřejnosti celostátní informační systém o jízdních řádech. 
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Ministerstvo dopravy a spojů může vedením tohoto systému pověřit právnickou 

osobu; 

• změny jízdních řádů veřejné vnitrostátní linkové dopravy lze provádět pouze v 

termínech zveřejněných Ministerstvem dopravy v Obchodním věstníku 

(nevztahuje se na městskou autobusovou dopravu provozovanou na území 

města) ; 

Přepravní řád a jeho obsah 

Podmínky, za nichž se přepravují osoby, jejich zavazadla a věci a zvířata s nimi 

přepravovaná v silniční dopravě a integrované dopravě, stanoví přepravní řád 

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících 194/2010 Sb. 

Zákon o veřejných službách [34] definuje pojem plán dopravní obslužnosti, který 

představuje základní kostru plánu veřejné osobní přepravy v ČR. Zákon definuje následující 

důležité body v § 5 Kraje a obce ve své samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní 

obslužnosti a zajišťují dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících 

veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou a jejich propojením. 

Kraj zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu a se souhlasem jiného 

kraje v jeho územním obvodu. Kraj může zajišťovat veřejné služby v přepravě cestujících 

veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou v sousedícím územním 

obvodu jiného státu po předchozí dohodě s příslušným orgánem veřejné moci jiného státu, 

pokud je to potřeba pro zajištění dopravní obslužnosti kraje. 

Obec zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní 

obslužnosti území kraje. Obec může zajišťovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou 

drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou mimo svůj územní obvod, pokud je to 

potřeba pro zajišťování dopravní obslužnosti obce a se souhlasem kraje a obcí, které mají 

uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících a jejichž územní obvod je 

zajišťováním služeb dotčen. 

Stát prostřednictvím své organizační složky zajišťuje dopravní obslužnost veřejnými 

službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou vlaky celostátní dopravy, 

které mají nadregionální nebo mezinárodní charakter. 

Za stát zajišťuje dopravní obslužnost Ministerstvo dopravy. 
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Dopravní plánování zajišťují Ministerstvo dopravy a kraje prostřednictvím plánu 

dopravní obslužnosti území [34]. 

Výše uvedené články definují odpovědnosti a postup přípravy plánu dopravní 

obslužnosti, ale nepopisují konkrétní parametry kvality z pohledu tvorby přípojů, doby 

přepravy nebo jiné požadavky související s kvalitou přepravy cestujících.  

Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy č. 388/2000 Sb. 

Vyhláška [35] o jízdních řádech definuje organizaci celostátního informačního systému 

o jízdních řádech (dále také jen „CIS“). Do CIS předávají data o jízdních řádech (nebo jejich 

změnách) tyto subjekty příslušný dopravní správní úřady, Správa železniční dopravní cesty 

(SŽDC),  Ministerstvo dopravy (mezinárodní doprava). 

Níže následuje výtah důležitých pasáží z vyhlášky o jízdních řádech: 

Celostátní informační systém o jízdních řádech obsahuje: 

• schválené jízdní řády linek veřejné vnitrostátní linkové dopravy (včetně MHD) ; 

• schválené jízdní řády linek veřejné mezinárodní linkové dopravy, které mají na 

území České republiky zastávku pro nástup nebo výstup cestujících; 

• celostátní informační systém o jízdních řádech se považuje za jedno z míst 

určených pro styk s cestujícími, z něhož se podávají i další informace, např. o 

vyhlášených smluvních přepravních podmínkách a o tarifu; 

• pro účely postoupení schváleného jízdního řádu do celostátního informačního 

systému o jízdních řádech předkládá dopravce jízdní řád veřejné vnitrostátní 

linkové dopravy, zpracovaný v elektronické podobě ve formátu a struktuře dat 

stanovenými příslušným dopravním úřadem; 

• schválený jízdní řád veřejné vnitrostátní linkové dopravy postoupí příslušný 

dopravní úřad v elektronické podobě do celostátního informačního systému o 

jízdních řádech nejpozději 15 pracovních dnů před začátkem jeho platnosti; 

• schválený jízdní řád veřejné mezinárodní linkové dopravy postoupí tuzemský 

dopravce v elektronické podobě ve formátu a struktuře dat stanovenými 

Ministerstvem dopravy a spojů do celostátního informačního systému o jízdních 

řádech neprodleně po jeho schválení; 
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• příslušný dopravní úřad prokazatelně oznámí do celostátního informačního 

systému o jízdních řádech ukončení platnosti jízdního řádu z důvodu pozbytí 

platnosti vydané licence a to nejpozději do 10 dnů po nabytí právní moci 

příslušného rozhodnutí; 

• pokud je vedením celostátního informačního systému pověřena právnická osoba, 

oznámí jí Ministerstvo dopravy a spojů v případě veřejné mezinárodní linkové 

dopravy údaje o schválení nového jízdního řádu nebo o ukončení platnosti 

jízdního řádu z důvodu pozbytí platnosti vydané licence a to nejpozději do 10 

dnů po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí. Na schéma 4.2 je názorný 

diagram schvalovacího procesu; 

 

Schéma 4.2:Schvalovací proces, zdroj: [vlastní] 

Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon [36] mimo jiné stanoví podmínky pro provozování drážní dopravy na 

železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových drahách. Veřejná drážní doprava je 

doprava provozovaná dopravcem k uspokojování obecných přepravních potřeb podle předem 

vyhlášených přepravních podmínek, zveřejněného jízdního řádu a tarifu. 

Železniční dráhy se z hlediska významu, účelu a technických podmínek, stanovených 

prováděcím předpisem, člení do jednotlivých kategorií: dráha celostátní, která slouží 

mezinárodní a celostátní veřejné železniční dopravě, dráha regionální, nebo místního 
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významu, která slouží veřejné železniční dopravě a je zaústěná do celostátní nebo jiné 

regionální dráhy, vlečka, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného podnikatele a 

je zaústěná do celostátní nebo regionální dráhy, nebo jiné vlečky, speciální dráha, která slouží 

zejména k zabezpečení dopravní obslužnosti obce. 

Provozovat dráhu může právnická nebo fyzická osoba na základě úředního povolení a 

jedná-li se o provozování dráhy celostátní nebo regionální, i na základě osvědčení o 

bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní a regionální, je-li zapsána v obchodním rejstříku. 

Dopravce je povinen mimo jiné provozovat veřejnou drážní osobní nebo nákladní 

dopravu podle jízdního řádu a tarifu a předem vyhlášených smluvních přepravních podmínek 

v přepravním a tarifním věstníku. 

Podmínky, za nichž se přepravují osoby a jejich zavazadla ve veřejné drážní osobní 

dopravě a věci ve veřejné drážní nákladní dopravě, stanoví přepravní řády. 

Jízdní řád veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní a regionální zpracovává 

provozovatel dráhy, podle přidělené kapacity dopravní cesty žadatelům stanovením 

konkrétních časových tras vlaků. Jízdní řád je provozovatelem dráhy zpracováván 

koordinovaně s jízdním řádem v silniční dopravě. Návrh jízdního řádu musí být vypracován 

nejpozději 2 měsíce po termínu stanoveném k předání žádostí o přidělení kapacity dopravní 

cesty. 

Provozovatel dráhy projedná návrh jízdního řádu a návrh změny jízdního řádu 

s Ministerstvem dopravy, s kraji a s dopravci na dráze ve lhůtě nejméně 120 dnů před 

stanovenou dobou platnosti jízdního řádu, jedná-li se o nový jízdní řád, a nejméně ve lhůtě 15 

dnů před stanovenou dobou platnosti, jedná-li se o změnu jízdního řádu. Údaje z platného 

jízdního řádu zpracovaného po projednání návrhu jízdního řádu s Ministerstvem dopravy s 

kraji a s dopravci na dráze předá provozovatel dráhy v dohodnutém rozsahu bezúplatně do 

Celostátního informačního systému o jízdních řádech. 

Dopravce, který má podle platné licence provozovat veřejnou drážní osobní dopravu na 

dráze tramvajové nebo na dráze trolejbusové nebo na speciální dráze, a dopravce, který má 

podle úředního povolení provozovat veřejnou drážní osobní dopravu na dráze lanové, předloží 

před zahájením drážní dopravy jízdní řád ke schválení drážnímu správnímu úřadu. Příslušným 

ke schválení jízdního řádu je drážní správní úřad, který rozhoduje o udělení licence. 
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Schválený jízdní řád postoupí drážní správní úřad Ministerstvu dopravy, které vede pro 

potřeby veřejnosti Celostátní informační systém o jízdních řádech. 

Zajištění propojenosti drah zařazených na území České republiky do evropského 

železničního systému musí tyto dráhy odpovídat stanoveným technickým specifikacím 

propojenosti a splňovat základní požadavky na konstrukční a provozní podmínky. Technické 

specifikace propojenosti stanoví společný reprezentativní orgán pověřený Komisí. Technické 

specifikace propojenosti uveřejňuje Komise v Úředním věstníku Evropské unie. 

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dráhy celostátní nebo 

regionální dopustí mimo jiné správního deliktu i tím, že 

• nezpracuje jízdní řád, nebo jej neprojedná s Ministerstvem dopravy, s kraji nebo 

s dopravci na dráze; 

• nepředá podle § 40 odst. 3 údaje z platného jízdního řádu do celostátního 

informačního systému o jízdních řádech. 

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dopravce provozující veřejnou drážní 

osobní dopravu na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální nebo lanové dopustí správního 

deliktu tím, že nepředloží před zahájením drážní dopravy jízdní řád ke schválení drážnímu 

správnímu úřadu. Dopravce nebo prodejce přepravních dokladů neinformuje cestující na 

stanici, kde není výdejna jízdních dokladů ani prodejní automat, o možnosti zakoupit jízdní 

doklad telefonicky, prostřednictvím internetu nebo ve vlaku a o nejbližší stanici nebo místu, 

kde jsou k dispozici výdejny jízdních dokladů nebo prodejní automaty. 

 Souhrn poznatků  4.3

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 
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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; 

• 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]; 
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• 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 (jejich 

realizovatelnost) 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. 

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.) 
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  Související normy vztahující se k technologické části 4.4

4.4.1 Oblasti palubních systémů 

• Elektrická přípojka 

Napájení 24 V = Řada norem ČSN 33 2000 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení, 

v platném znění, včetně norem souvisejících 

ČSN EN 13149-1 Veřejná doprava osob – Systémy řízení a sestavování jízdních řádů – 

Část 1: Definice systému WORLDFIP a aplikační pravidla pro palubní přenos dat mezi 

zařízeními uvnitř vozidla 

ČSN EN 13149-2 Veřejná doprava osob – Systémy řízení a sestavování jízdních řádů – 

Část 2: Specifikace pro kabelové vybavení systému WORLDFIP 

CEN TS 13149-3 Veřejná doprava osob – Systémy řízení a sestavování jízdních řádů – 

Část 3: Obsah zpráv systému WORLDFIP 

ČSN EN 13149-4 Veřejná doprava osob – Systémy řízení a sestavování jízdních řádů – 

Část 4: Všeobecná pravidla pro použití přenosové sběrnice CANopen 

ČSN EN 13149-5 Veřejná doprava osob – Systémy řízení a sestavování jízdních řádů – 

Část 5: Specifikace pro kabelové vybavení přenosové sběrnice CANopen 

ČSN P CEN/TS 13149-6 Veřejná doprava osob – Palubní řídicí a informační systém – Přenos 

dat mezi zařízeními na palubě vozidla – Část 6: Zprávy pro sběrnici CAN OPEN 

CEN/TS 15531-1 Veřejná doprava osob – Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase, 

vztahující se k provozu veřejné dopravy osob - Část 1: Souvislosti a struktura 

CEN/TS 15531-2 Veřejná doprava osob – Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase, 

vztahující se k provozu veřejné dopravy osob - Část 2: Programová obsluha infrastruktury 

CEN/TS 15531-3 Veřejná doprava osob – Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase, 

vztahující se k provozu veřejné dopravy osob – Část 3: Provozní služební rozhraní 

CEN/TS 15504 Veřejná doprava osob - Silniční vozidla - Zařízení ve vozidle zobrazující 

proměnné informace pro cestující 
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4.4.2 Související platné normy k dispečinku 

• Elektrická přípojka 

ČSN 33 2000 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 

ČSN 34 1010 Elektrotechnické předpisy. Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným 

dotykovým napětím. 

• Záložní zdroj   

ČSN 33 2000 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení; 

ČSN 34 1010 Elektrotechnické předpisy. Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným 

dotykovým napětím; 

• Řídící počítač 

ČSN 33 4000 Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti 

přepětí a nadproudu; 

ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení; 

• SW  

Standard ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému - 005/02.01 

4.4.3 Související platné normy ke stacionárním zobrazovacím panelům 

ECA European Concept for Accessibility (Příručka technické asistence) 2003, ISBN 2-

919931-24-5 

• Elektrická přípojka 

ČSN 33 2000 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení; 

ČSN 34 1010 Elektrotechnické předpisy. Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným 

dotykovým napětím; 

• Datová přípojka 

ČSN 33 4000 Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti 

přepětí a nadproudu; 

ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení; 
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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 

 Rozdělení systému 5.1

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. 

 



Disertační práce  Ing. Zuzana Švédová   

 

46 

 

 

Schéma 5.1: Vzorová architektura – detailní pohled na komplexní informační systém ve VD, zdroj: 

[vlastní] 
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5.1.1 Subsystém vozidla a sběru dat  

• jedná se o hardwarové vybavení vozidel zajišťující proces zisku dat o svém 

provozu a následném postupováním těchto dat do „vlastního“ dispečinku, popř. 

na jiná zařízení na infrastruktuře (inteligentní zastávka, řadič křižovatky apod.) ;  

• systémy pro lokalizaci - palubní jednotka; 

• vozidlový informační systém pro cestující; 

• odbavovací systém. 

Jednotlivými komponentami vozidlového informačního systému jsou [38]: 

• palubní jednotka (počítač) s lokalizační technologií na bázi GPS; 

• technologie přenosu a příjmu ; 

• ovládací terminál řidiče; 

• vozidlový informační systém – VOIS: 

- akustický hlásič zastávek; 

- vnější a vnitřní informační tabla; 

- hlasový výstup řidiče; 

• přijímače signálu pro nevidomé a hlasový výstup pro nevidomé; 

• systém sledování obsazenosti vozidla; 

• napájecí jednotka vozidla; 

• kamery instalované uvnitř, nebo vně vozidla; 

• označovače jízdenek, popř. odbavovací systém na bázi bezkontaktních 

technologií; bezkontaktní stavění výhybek; 

• tachografy; 

• meteorologické detektory, popř. detektory pro snímání stavu ovzduší; 

• informační LCD panely pro možnost zobrazování aktuálních informací 

cestujícím, reklam, videí, animací, popř. kampaní jednotlivých dopravních 

podniků resp. dopravců. 
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Automatická identifikace pohybu vozidla – sběr dat 

Nutnou součástí vybavení vozidel musí být především lokalizační systém pro sledování 

polohy vozidla [38]. Pro jednoznačné určení výskytu vozidla se především využívá systém 

GPS. Vozidlo během svého pohybu generuje záznamy o svém pohybu/poloze s časovou 

značkou. Informace vzniká odečtením souřadnic z modulu GPS. Pro upřesnění této lokalizace 

se však doporučuje využívat rovněž odometr, popř. technologií instalovaných na 

infrastruktuře, které přímo zaznamenávají výskyt vozidla v přesně vytýčeném bodě. 

Takovými místy jsou především speciálně vybavené křižovatky, zastávky, popř. další 

specifická místa. 

Určení odchylky od jízdního řádu   

Pro stanovení této odchylky je nutno určit nejprve zastávky, mezi kterými se vozidlo 

nachází a na základě vzdálenosti od zastávek a doby odjezdu z těchto zastávek určit odchylku. 

Tato úloha je poměrně snadná, jestliže trasa mezi zastávkami je aproximovatelná přímkou. 

Pokud tomu tak není, dochází při standardním výpočtu k chybám a je nutno volit složitější 

metody. V případě, kdy vozidlo z hlavní trasy zajíždí k objektu, který je přibližně kolmo na 

trasu a vrací se po stejné trase zpět na původní směr je přesné určení odchylky od jízdního 

řádu pouze z polohy vozidla podle GPS takřka vyloučeno. V tomto případě je třeba využít 

doplňkovou informaci např. vyhlášenou zastávku nebo ujetou vzdálenost, případně obojí. 

 Přenosové technologie – subsystém přenosu dat          5.2

Ve smyslu této práce se jedná o přenosových technologiích jako o systému, který zabezpečuje 

on-line oboustranný přenos dat mezi vozidly a serverem dispečinku [38]. V rámci 

komunikace mezi subsystémy hovoříme o rozhraních.  

V současné době je vnímáno jako univerzální řešení datových přenosů síť GSM a technologie 

GPRS (UMTS/3G/2G).  

V městských systémech, popř. na geograficky omezených územích v rámci služby VD se 

mohou používat systémy PMR (privátních rádiových sítí). Dříve (u některých systémů se stále 

používá) se užívalo analogových rádiových sítí, které však již neumožňují přenášet 

požadovaný objem dat.  

Mezi další možné přenosové technologie mohou být užity systémy pro vyhrazenou 

komunikaci krátkého dosahu mezi vozidly a ZIS, popř. SSZ. 
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Další formou komunikace v ISR je systém komunikace prostřednictvím protokolů webových 

služeb http, popř. SOAP/WSDL, které se používají pro vzájemnou komunikaci mezi servery. 

Nedílnou součástí ISR jsou rovněž technologie pro přenos informací v off-line režimu ve 

vozovnách, kdy jsou z vozidel vyčítány provozní informace a zároveň je umožněno nahrávání 

aktuálních dat a upgradů do vozidlové soustavy. 

V souvislosti s instalací přenosových technologií hovoříme o těchto podmodulech: 

• obousměrná komunikace vozidlo × dispečink; 

• komunikace Vozidlo × vozovna; 

• komunikace Vozidlo × SZZ pro preferenci vozidel na křižovatkách; 

• komunikace vozidlo x ZIS; 

• komunikace Dispečink x ZIS. 

5.2.1 Přenos vozidlo – dispečink 

Komunikace vozidlo-dispečink je základním datovým přenosem. Jedná se o přenos informací 

z vozidel, které jsou neustále v pohybu, proto je nutné využívat mobilních přenosových 

technologií. Mobilní technologie mají omezenou přenosovou kapacitu a díky tomu se může 

stát, že instalovaná technologie má přenosovou kapacitu nedostatečnou, což může v důsledku 

znamenat kritické ohrožení funkcionality systému operující v reálném čase. Tato skutečnost 

se promítá v požadavku na velikost přenášených dat a způsob jakými jsou data z vozidel 

distribuována. Podstatný rozdíl je v tom, zda datový přenos je realizován trunkovou datovou 

sítí nebo digitální. Reprezentuje zejména přenos z pohybujícího se vozidla do systému 

dopravce. Periodicita záleží na podmínkách a nastavení systému, přičemž je možné rozlišit 3 

základní online principy: 

1) Periodické obvolávání vozidel z centrály (polling) – tohoto systému je převážně 

využíváno u analogových rádiových sítí a při použití u jiných technologií mohou výrazně 

zvyšovat zpoždění mezi vyslaným požadavkem a opětovnému obdržení zpráv. Tohoto 

způsobu přenosu by nemělo být využíváno v jiných než analogových systémech. 

2) Periodický přenos – (Broadcasting) - přenos informací s danou periodou - 

intervalem, např. 10s, daná periodicita by měla být nastavitelná  
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3) Přenos na základě události  - (events) - otevření/zavření dveří, specifikovaný bod, 

prudká změna směru, vynucený přenos akcí řidiče či dispečera, vjetí do vymezené lokality 

(např. před zastávkou) apod. 

Dva spodní principy je možné kombinovat. Je však žádoucí, aby vozidlo vysílalo 

hlášku vždy při příjezdu na zastávku, a vždy při odjezdu ze zastávky. 

Obsah zprávy: 

Přenos dat se realizuje pomocí dostupných technologií (GPRS/EDGE/3G, PMR,) 

zabezpečeným online přenosem informací minimálně v rozsahu: 

• identifikace vozidla (linka/spoj) - LineID; 

• identifikace polohy (GPS souřadnice - Location) – podporované formáty WSG, 

GML, nebo lokálně rozšířené , tzn. JTSK, S42; 

• identifikace času dle standardu UTC – Date, Time; 

• zprávy pro/od řidiče vozidla. – aletry - VehicleBroadcast; 

• informace o obsazenosti vozidla - Occupancy; 

• jako doplňkové informace slouží poslední vyhlášená zastávka (PreviousCall), 

čas odjetí z poslední zastávky a v případě, že řídící jednotka je schopna 

identifikovat odchylku od JŘ (Delay), přenos i této informace. Další doplňkovou 

informací je čas v desetinách vteřiny od odjetí z poslední zastávky (Progress), 

popř. v % ujetá vzdálenost mezi zastávkami. 

Pro posouzení obsahu zprávy např. o poloze je pro pozici vozidla rozhodující čas 

odvysílání zprávy, nikoliv čas jejího uložení do paměti To znamená, že se doporučuje do 

protokolu zprávy použít identifikační znak – pořadí zprávy odeslané ve dni, popř. po restartu 

palubní jednotky. 

Typ zprávy 

Součástí odeslané zprávy, by měla být zároveň informace, o jaký typ zprávy se jedná. 

Je doporučeno, aby jednotlivé zprávy obsahovaly min. tyto typy (přívlastek): 

• vozidlo jede z garáže na linku; 

• vozidlo jede po standardní trase kmenové linky; 
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• vozidlo stojí na konečné zastávce kmenové linky; 

• vozidlo přejíždí na přejezdovou linku; 

• vozidlo jede po přejezdové lince; 

• vozidlo stojí na konečné zastávce přejezdové linky; 

• vozidlo vyjelo ze zastávky (řidič zavřel dveře před odjezdem) ; 

• vozidlo stojí na zastávce; 

• vozidlo se vrací do garáže; 

• manipulační jízda bez zvláštního určení; 

V praxi může docházet k 3 typům komunikace vozidlo x dispečink: 

• vozidlo – dispečink dopravce – jedná se o základní, nejběžnější typ 

komunikace; 

• vozidlo – dispečink organizátora dopravy – vozidlo data zasílá přímo 

dispečinku organizátora dopravy, popř. je dispečink dopravce distribuuje bez 

jakýchkoliv úprav; 

• vozidlo – dispečink centrální - vozidlo data zasílá přímo centrálnímu 

dispečinku, nebo je umožněno, aby data z vozidel byla bez úprav zasílána z 

dispečinku dopravce, popř. z dispečinku IDS, popř. MHD; 

5.2.2 Přenos dispečink – dispečink 

Tento přenos dat probíhá přes webovou službu. Je umožněn pouze za předpokladu, že dané 

dispečinky používají standardizovanou unifikovanou datovou strukturu. Komunikace může 

probíhat dle předem, smluvně ošetřených formátů mezi dvěma entitami, ale v rámci tohoto 

návrhu se doporučuje využívat protokol SOAP/WSDL přes http rozhraní.  

Komunikační prostředí 

Je umožněno využívat několika metod komunikací mezi systémy, např. xml přes http, xml 

přes SOAP/WSDL. Je doporučeno využívat jednoho z těchto protokolů, nicméně je možné 

používat rovněž komunikaci na základě TCP/IP, která je však v zahraničí nejméně využívaná. 

Pro vzájemné sdílení dat mezi systémy je zapotřebí dodržovat 3 podmínky: 
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• referenční model dat na základě CEN Transmodel, popř. upravených datových 

modelů, upravených na místní podmínky; 

• komunikační protokol na přenos dat (např. xml x SOAP/WSDL, popř. http x 

xml) ; 

• pravidla pro výměnu zpráv mezi entitami zohledňující přesný popis 

požadovaných informací; 

Obsah dat v navrhovaných podmínkách je popsán ve zprávách typu .xml. 

Způsob komunikace 

Funkční služby, které jsou předmětem sdílení informací mezi oddělenými systémy (servery) 

jsou definovány rozličnými informacemi, které jsou požadovány a následně zasílány. 

Všechny funkční služby jsou založeny na běžných znacích, které se běžně používájí pro 

interoperabilitu mezi informačními systémy (i v jiných odvětvích). přenosová vrstva - 

samostatná vrstva implementace související s fyzickou přepravou zpráv komunikačními 

protokoly (HTTP POST, SOAP, TCP/IP Sockets atd.); Veškerá komunikace probíhá dle 

standardu WS-PUBSUB [39] .  

Aplikace řízení přístupu má být nezávislá na konkrétním přenosovém komunikačním 

protokolu a informace, potřebné k vytvoření vazby na protokol, například adresy koncových 

bodů, musí být výslovně uvedeny v normě, která může být přístupná různým protokolům. 

 Není striktně určeno, na jakém principu fungují jednotlivé systémy, ale výstupy a 

vstupy do systému jsou založeny na standardních formátech, referencích a protokolech. 

Navržené podmínky pro Distribučního agenta, popř. řízeného přístupu k serveru jsou 

navrženy unifikovaně mezi jednotlivými účastníky (servery). Účastník má svou referenci, 

která se používá k jeho identifikaci při výměně zpráv a také k poskytování univerzálních 

jmenných prostorů pro oblast arbitrárních identifikátorů modelových prvků, jako jsou linky a 

identifikátory vozidla. 

 Systém preference vozidel na SSZ 5.3

Významnou součástí komplexního informačního systému je systém preference vozidel VD, 

který umožňuje změny signálního plánu na vyhrazeném SSZ pro potřeby projetí zpožděného 

vozidla VD. Principem takového systému je vzájemná komunikace vozidla s řadičem 
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křižovatky a výměnou dynamických dat, především však údajů o zpoždění a identifikačních 

znaků vozidla. Tento subsystém není na referenční architektuře zaznamenána, nicméně je 

zajištěna komunikaci krátkého dosahu. 

 Subsystém dispečinku ISR – vyhodnocování dat 5.4

Dispečink ISR je místem, kde se scházejí veškerá statická (plánovaná) data a dynamická data 

z vozidel v rámci ISR a vybraného území, popř. dopravce. Dané informace se vyhodnocují a 

následně zobrazují pomocí tabulek, nebo mapových pokladů v dispečerském systému (SW) a 

dávají tak možnost pracovníkům dispečinku aktivně reagovat na neobvyklé jevy a provádět 

organizačně regulační zásahy provozu jednotlivých vozidel. Dispečink umožňuje 

oboustrannou komunikaci s jednotlivými vozidly, nebo vybranou skupinou vozidel 

Dispečink ISR je vybaven výkonným serverem, který dokáže v reálném čase veškeré 

data vyhodnocovat a zároveň distribuovat na jednotlivé pracoviště. Server musí být 

dostatečně výkonný, aby umožnil provádět vyhodnocovací operace s minimálním (v 

horizontu ms) zpožděním. Součástí dispečinku je nezbytná databanka, která je archivem 

všech sesbíraných on-line i off-line dat, která mohou být v kombinaci užita k vyhotovení 

predikcí, plánů, strategie a být nápomocný k tvorbě nových jízdních řádů. 

5.4.1 Funkce pro sledování polohy a stavu vozidel; [40] 

• statistická a analytická funkce; 

• funkce pro výstup návrhu na optimalizaci jízdních řádů; 

• funkce poskytování informací cestujícím; 

• funkce interoperability s jinými systémy. 

Výše uvedené funkce dynamického dispečinku musí v obecné rovině zajistit tyto 

služby: 

• plynulost veřejné dopravy; 

• informovanost o reálném stavu dopravy ve městě; 

• automaticky generovat informace o návaznosti jednotlivých vozidel (spojů); 

• komfort dispečerů při řízení dopravy; 
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• minimalizovat chyby řidičů; 

• zjednodušit obsluhu konkrétních vozidel ze stran řidičů i dispečerů; 

• zajistit podporu řidičů; 

• informovanost o událostech ve vozidlech, nebo o událostech na trase, či v 

určitém segmentu sítě MHD; 

• sběr doplňkových dat z vozidel; 

• dodržování plnění grafikonu; 

• výměnu dat s jinými systémy (kraj, celá ČR); 

• trvalý dopravní průzkum: 

- pro optimalizaci dopravy, 

- pro řešení odchylek od tras – časových, kilometrických, 

- pro řešení sporných událostí souvisejících se stavem ve vozidle v určitém 

čase. 

 Zastávkový a vozidlový informační systém – ZIS a VOIS 5.5

ZIS – Zastávkový informační systém je zařízení, které je chápáno jako diseminační kanál 

výstupu podstatných informacích o konkrétního linkách/spojích, které jsou umístěné na 

zastávce (ať již formou zobrazovacího zařízení na/při označníku) či centrálním bodu 

uzlu/zastávky. Zobrazované informace reflektují pohyb vozidel, která zastavují u daného 

označníku či na zastávce/uzlu [40]. 

VOIS - vozidlovým informačním systémem je myšleno: 

• zobrazovací zařízení; 

• akustický informační systém. 

Zobrazovacím zařízením je chápáno takové zařízení, které je umístěné na palubě 

vozidla (uvnitř či vně) a zobrazuje informace, které zohledňují pohyb vozidla v reálném čase. 

Tyto zařízení by měly umožnit přijímat dynamické informace rovněž z centrály (v závislosti 

na přenosových technologiích), aby byly zdrojem informací pro cestující o možných 
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návaznostech, popř. zpoždění přípojů, popř. vlastního vozidla. Informačními panely ve 

vozidlech mohou být na bázi technologie LED, popř. LCD. 

 Data v informačním systému 5.6

Data jsou jakékoli vyjádření (reprezentace) skutečnosti, schopné přenosu, interpretace či 

zpracování. Účelem dat je přenášet a dále zpracovávat odraz skutečnosti. Jsou to jakékoli 

zaznamenané plány, skutečnosti, situace a jevy v oblasti provozu ISR jako celku. O datech 

hovoříme v souvislosti s potřebou unifikace jejich formy a obsahu pro možnost jejich sdílení 

mezi jednotlivými systémy (servery) a zařazování do databází, které následně umožňují 

vzájemné vazby a následnou práci s nimi. 

Pro účely fungování ISR rozlišujeme data v základní podobě na: 

• data statická; 

• data dynamická. 

5.6.1 Vstupy do ISR - Statická data (Jízdní řády) 

Jízdní řád je souhrn informací, který popisuje, kdy a kam jedou dopravní spoje na určité lince, 

trati nebo v určité dopravní síti nebo oblasti, případně i časový plán jednotlivé jízdy. Pro účely 

dokumentu mluvíme o jízdních řádech jako o statických informacích, které jsou v reálném 

čase porovnávány s aktuální lokalizací jednotlivých vozidel a jsou identifikována zpoždění.  

Jak již bylo uvedeno výše, spolehlivý a respektovaný ISR je založen na kombinaci 

statických a dynamických dat, kdy statická (plánovaná) data hrají nezastupitelnou roli. V 

tomto ohledu můžeme mluvit o českém prostředí jako o výjimečném a to v souvislosti s 

existencí CIS JŘ a způsobu předávání informací od dopravců v rámci vytvořeného jednotného 

datového formátu .JDF. 

Ve smyslu tohoto dokumentu je existence Metodického pokynu č. 4 k organizaci 

celostátního informačního systému o jízdních řádech byla vodítkem k návrhu návazného 

centralizovaného systému informací v reálném čase v ČR (CISReal), který je možno chápat 

jako propojenou nadstavbovou, popř. paralelní částí CIS JŘ. Právě statické jízdní řády a 

unifikované číselníky (dopravci, vozidla, spoje, linky, zastávky apod.) jsou alfou a omegou 

dobře fungujících systémů v reálném čase.  
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O statických datech mluvíme hlavně v souvislosti s provozem CIS JŘ a všech 

informacích, které jsou v nich obsaženy. O statických datech pro účely ISR hovoříme jako o 

vstupních. Na rozdíl od výstupů, vstupy do IS jsou pro cestující veřejnost skryté. Schválené 

JŘ, registry a zprávy z vozidel se v závislosti na zvolené architektuře transformují do podoby 

výstupů. Jako vstupy do systému rozlišujeme: 

• jízdní řády; 

• označení linek; 

• číselník zastávek; 

• označení dopravce; 

• tarifní vzdálenosti; 

• určení příjezdu a odjezdů spojů; 

• číselné označení spojů; 

• označení spojů; 

• další označení; 

Jízdní řády 

Jízdní řády vznikají u konstruktérů JŘ ve specializovaném SW pro konstrukci JŘ (ASW JŘ, 

Skeleton, ASO, MLINE apod. Po schválení příslušnou institucí (DÚ, DSÚ, MD apod.) se 

stávají závaznými a mohou být používány v dalších agendách. Postupování do CIS mají na 

starosti DÚ, DSÚ, MD, SŽDC. 

Při postupování JŘ do CIS JŘ procházejí JDF dávky kontrolou konzistence, která kromě 

syntaktické stránky věci kontroluje i konzistenci vůči registrům. Další podrobnosti o formátu 

.JDF jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Definujeme různé formy jízdních řádů v závislosti na dopravci, popř. organizátorovi. 

Jednotlivé druhy dopravy by měly být identicky označena a daný přívlastek je součástí 

„hlášek“ vozidla: 
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Regionální autobusy (VLD) 

Dopravce požádá o licenci, po schválení může předložit JŘ, DÚ schválí/neschválí JŘ. 

Po schválení je dopravce povinen dodržovat schválený JŘ. JŘ postupuje DÚ do CIS JŘ ve 

formátu JDF. S platností od 1.7.2010 byl vydán nový metodický pokyn MD, který rozšiřuje 

JDF o možnost postupování JŘ MHD do CIS JŘ. 

MHD 

Schvaluje magistrát/odbor dopravy při obecném úřadě. Ve větších městech často 

provozované jedním podnikem (Praha-DPP, Brno-DPMB, Ostrava-DPO, …) Existuje několik 

separovaných instancí IS/dispečinků. Data JŘ jsou nově postupována do CIS JŘ pomocí JDF 

1.10. 

Autobusy MHD 

Definice červených autobusů, JŘ ve větších městech (Praha, Brno, Ostrava) 

konstruovány na sloupky/označníky. 

Tramvaje 

Podléhající zákonu o drahách. jasné vedení, v praxi sledován pohyb radiomajáky. JŘ ve 

větších městech (Praha, Brno, Ostrava) konstruovány na sloupky/označníky 

Trolejbusy 

Podléhající zákonu o drahách, jasné vedení, JŘ ve větších městech (Brno, Ostrava) 

konstruovány na sloupky/označníky. 

Speciální 

Metro, schvaluje DSÚ, jediná instance (Praha), pohyb vozidla je sledován dle úseků, 

UNICONTROLS 

Lanová 

Lanovky, schvaluje DSÚ, pravděpodobně nikde není sledován pohyb. 

Vlaky 

Schvalovány DSÚ, garantem JŘ je SŽDC. Sledování vozidel je realizováno aplikací 

CDS  
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Označení linek 

tzn. číslo a název linky; číslo linky je šestimístné, přičemž první trojčíslí označuje DÚ, 

který vydal licenci, druhé trojčíslí označuje pořadové číslo linky; název linky se skládá z 

názvů obcí, kde je umístěna výchozí a cílová zastávka linky, případně z názvů obcí, kde jsou 

umístěny další zastávky; jestliže výchozí i cílová zastávka linky je umístěna ve stejné obci, lze 

použít i název částí obce, nebo název výchozí a cílové zastávky linky; trojčíslí označující DÚ 

vychází z intervalu trojčíslí DÚ OkÚ spadajících pod nově vzniklý DÚ KÚ  

Číselník zastávek 

Stanovené v rozhodnutí o udělení licence, uspořádané do sloupce; u zastávky se uvádějí 

případné bližší podmínky jejího použití (např. bezbariérově přístupná, možnost přestupu na 

městskou hromadnou dopravu); pokud je v rozhodnutí o udělení licence uveden úplný název 

zastávky, který však není možné použít např. z důvodu délky názvu v jízdním řádu, je možné 

užít zkratku; tuto zkratku určuje DÚ, v jehož územním obvodu se příslušná zastávka nachází, 

pro všechny linky, které tuto zastávku využívají; zkrácený název zastávky zašle DÚ 

provozovateli CIS, který vede celostátní registr zastávek; uvádět v jízdním řádu název 

zastávky odlišně od celostátního registru zastávek je nepřípustné; k názvu zastávky patří i 

atributy zastávky (např. MHD, x, VD); zastávky odlišující se v nějaké části názvu, zkratkou 

nebo přiřazenými atributy jsou z hlediska dat JŘ zastávkami různými, což negativně ovlivňuje 

vyhledání spojení s přestupem (reálně navazující spoje se nestýkají v datově shodné 

zastávce); 

Pro potřeby ISR  je důležitý zejména registr zastávek, ve kterém jsou všem zastávkám 

přiřazené jednoznačné a unikátní identifikátory. Identifikace označníku/zastávky se používá 

jak pro identifikaci lokace zastávkového zobrazovacího zařízení, tak i k určení polohy 

vzhledem k pohybujícímu se vozidlu. Součástí registru jsou i souřadnice označníků/zastávek, 

ale protože jejich zaměření se děje neorganizovaně, není kompletní a není ve všech případech 

součástí registru zastávek při CIS JŘ. V této souvislosti je žádoucí, aby problematika 

číslování zastávek a přiřazování lokalizace byla v dalších fázích řešena a byla přijata jednotná 

forma (standard), která by měla být zařazena do CIS JŘ. 

Číselník zastávek by měl být základním stavebním kamenem a měl by být používán ve 

všech návazných aplikacích. Překlad na interní indexy je možný, ve výstupech by však měly 

být vždy používány ID dle registru při CIS JŘ. 
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Označení dopravce  

obchodní jméno dopravce, jeho sídlo nebo trvalý pobyt, číslo telefonu, případně další 

údaje (např. číslo faxu); 

Pro možnost interoperability je nutné, aby každý dopravce měl svůj unikátní kód, který  

Tarifní vzdálenosti 

uvedené ve sloupcích u názvů zastávek, označené nad sloupcem zkratkou „km“, tzn. 

skutečné vzdálenosti jednotlivých zastávek linky od zastávky výchozí zaokrouhlená na celé 

kilometry; Dané informace jsou důležité v případě užití odometru a sledování ujeté 

vzdálenosti mezi zastávkami. 

Čas příjezdu a odjezdu spojů 

do CIS jsou zavedeny časy příjezdů vozidel do zastávky. Jedná se události, při níž 

vozidlo zasílá hlášku do dispečinku.  

Číselné označení spojů  

pro směr jízdy z výchozí zastávky linky do cílové zastávky linky se použijí lichá čísla a 

pro opačný směr se použijí sudá čísla. Dané číselné označení spojů je jedním z  rozdílů mezi 

fungujícím systémem v ČR oproti TS CEN 15531, kde je směr vozidla označen zvláštním 

příznakem (DIRECTION ) 

Označení spojů 

pro spoje, které nejedou denně, vyjádřený použitím značek a jejich povolenými 

kombinacemi uvedenými v bodu 1 přílohy k vyhlášce; tyto značky se umisťují výhradně nad 

spoji a vztahují se vždy k výchozí zastávce spoje. 

Lokalizace zastávek  

v současné době neexistuje jednotný způsob označování zastávek. Jednotlivé lokalizace 

si provádí konkrétní dopravní podnik, popř. organizátor. V této souvislosti se doporučuje 

zavést jednotný způsob zaměřování zastávek a přiřadit dané informace do CIS JŘ. 

5.6.2 Vstupy do ISR - Dynamická data 

Dynamická data jsou pro funkci ISR nezbytná. Získávají se za pomocí technologických 

zařízení, které jsou instalovány ve vozidlech (převážně systém GPS spojený s vyhodnocovací 

a přenosovou infrastrukturou). Data v reálném čase dělíme v základu na: 

• data on-line; 
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• data off-line. 

Data on-line 

Data v reálném čase – dynamická data on-line jsou stěžejním prvkem fungujících 

informačních systémů ve VD. Souborem informací z vozidel říkáme Monitorování pohybu 

vozidla. Jednotlivé zprávy z vozidel jsou nazývány „hlášky“ (calls). Ty jsou zasílány v 

intervalech, popř. je žádoucí, aby byly zasílány při příjezdu, a odjezdu vozidla ze zastávky. 

5.6.3 Typy přenášených dat 

V systému integrovaného dispečinku se vyskytují tři základní typy dat, které se rozlišují podle 

použití, způsobu zpracování a délky.  

Krátké zprávy přenášené v reálném čase: Jsou to zejména zprávy přenášené z vozidla a 

do vozidla (údaje o poloze a stavu vozidla). Jsou to zprávy, přenášené nepřetržitě po dobu 

provozu vozidel veřejné dopravy.  Do této kategorie spadají rovněž zprávy pro zastávkové 

informační systémy a pro možnou preferenci na SSZ. 

Datové soubory střední délky. Jedná se zejména soubory s údaji o výběru jízdného. Jsou 

vysílány podle potřeby, zpravidla v denních intervalech a jejich zpracování podléhá 

zvláštnímu režimu, protože se jedná o důvěrná data. Režim distribuce a zpracování těchto dat 

je popsán v návrhu evropské a světové normy " ISO/DIS 24014-1: Public Transport - 

Interoperable Fare Management System - Part 1: Architecture (Veřejná doprava – 

Interoperabilní systém managementu jízdného – 1. část: Architektura) Nejedná se o data, 

která vyžadují přenos v reálném čase.  

Datové soubory jízdních řádů: Jedná se o soubory s jízdními řády a doplňkovými údaji 

pro vozidla veřejné dopravy osob. U větších dopravců se jedná o relativně dlouhé soubory. 

Jejich délka bude s nárůstem doplňkových informací pro cestující narůstat. Tyto soubory se 

vysílají podle potřeby, vždy však při změně jízdních řádů. Nejedná se o data, která vyžadují 

přenos v reálném čase. Přenášet data jízdních řádů stejnými technickými prostředky jako 

krátké zprávy je u větších dopravců prakticky vyloučeno. Proto se pro tyto účely využívá 

rychlých přenosů, převážně pomocí systému WiFi. 
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5.6.4 Dostupnost dat 

Problémem v ISR může být nemožnost zisku dat, která mohou výrazně ovlivnit funkci 

systému. Dostupnost dat je podmíněna několika vlivům. Jednak se může jednat o dostupnost 

dat v rámci vlastního systému a následně v rámci vzájemného sdílení s jinými systémy. 

Dostupnost dat v rámci vlastního systému – Můžeme definovat několiv vlivů, které mohou 

zkomplikovat sběr, vyhodnocování a následné zasílání dat: 

• Zařízení GPS nezaznamenává údaje o poloze, nebo je zaznamenává nesprávně – 

v daném případě je možné využívat v rámci systému odometru, tedy zařízení  

zaznamenávájící údaje o ujetých kilometrech. V každém případě je zásadní, aby 

v rámci systému, bylo jasné identifikovatelné, že vozidlo je vypraveno, ale 

nezobrazuje údaje o své poloze. V daném případě je umožněna simulace vozidla 

na lince v dispečinku, kde je v tabulkách I na mapových podkladech barevně 

odlišen. Na informačních panelech se zobrazují informace o plánovaném 

odjezdu ze zastávky. 

• vozidlo nezasílá informace – v určitých segmentech se mohou vozidla 

vyskytovat v prostředí, kdy komunikační zařízení je mimo signál. V daném 

případě by měl systém reagovat stejným způsobem jako u předešlé varianty. 

V obou zmiňovaných variantách by mělo docházet: 

• k zobrazování statických (pevných jízdních řádů) údajů na ZIS, ale s údajem +- 

u předpokládaného odjezdu ze zastávky 

• k indikaci této zprávy na ovládacím terminálu u řidiče. 

Dostupnost dat v rámci vzájemného sdílení s jinými systémy – v rámci automatického 

sdílení informací mezi systémy může docházet k určitým výpadkům ve spolehlivosti systému. 

Je proto zapotřebí, aby jednotliví producenti zpráv vysílali k uživatelům tzv. potvrzení datové 

připravenosti, kdy první zprávou sekvence doručení: informuje uživatele, že služba 

producenta notifikace má aktualizovaná data a ta jsou nyní připravena k předání ve zdrojové 

zprávě. O následném odeslání zprávy hovoříme jako o doručení zprávy. Tímto způsobem je 

možné předcházet k absenci dostupnosti dat mezi systémy.  
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 Identifikace statických objektů ve veřejné dopravě osob  5.7

Tuto problematiku upravuje evropská norma ČSN EN 28701 [41]. Úřadem pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jsem byla jedním ze zpracovatelů českého znění 

této normy, které pojednává o způsobech identifikace statických objektů ve veřejné dopravě. 

Jak pojednává norma statické objekty ve veřejné dopravě jsou především zastávky, přestupní 

terminály a nádraží.  

Pro zlepšení provázanosti je potřeba tyto body klasifikovat a vytvořit databáze, ve 

kterých bude možné doplňovat informace. 

Za účelem definice čtyř souvisejících submodelů tato evropská norma staví na normě 

Transmodel. Viz schéma 4.3 

 

Schéma 5.2: submodely dle normy Transmodel, zdroj: [vlastní a [41]] 

Rozložení do takovýchto submodelů je zvláště významné z důvodů možnosti zpětného 

sdílení.  

Jak je uvedeno v normě [41] při výměně dat je obvykle zapotřebí model z jednoho 

počítačového systému převést na sériový tvar v podobě dokumentu XML nebo jiného 
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plochého formátu, po přenosu převést zpět ze sériového tvaru a znovu na něj odkázat na 

odlišném systému.  

Pro efektivní výměnu dat je tedy nezbytné, aby data z rozsáhlého modelu (například 

všechny autobusové zastávky v zemi) bylo možno rozdělit na menší koherentní podmnožiny 

(například všechny autobusové zastávky v jedné oblasti dané země), které zahrnují odkazy na 

objekty, které nejsou zahrnuty do exportu (například zastávky v sousedních oblastech, nebo 

úplná definice oblastí) [41]. 

Za účelem vytvoření databáze v ČR, která bude korespondovat s požadavky normy [41] 

jsem vytvořila stromovou strukturu identifikačních položek, které je potřeba sledovat. 

Zejména je potřeba vytvořit databáze lokalizačních bodů (GPS). V současné době 

existují lokalizace zastávek, jsou ale nepřesné a je potřeba tyto databáze upřesňovat. Některé 

IDS si tyto databáze svých zastávek identifikují na základě možnosti zlepšení nabízených 

služeb (například se jedná o IDS Olomouc nebo IDS Zlínského kraje). 

Na obrázku 5.1 je ukázka modelu jak lze zobrazovat nástupiště do databáze  

Obrázek 5.1: popis organizace nástupiště: zdroj: [41] 



Disertační práce  Ing. Zuzana Švédová   

 

64 

 

5.7.1 Klasifikátory zastávek 

Jak je uvedeno v normě zastávka je takové místo v infrastruktuře města, kde dochází 

k nástupu a výstupu pasažérů z/do vozidla. Výstavba jednotlivých zastávek by měla 

reflektovat úroveň/stupeň jejího využití. Zastávky v místech s vysokou koncentrací 

cestujících, kde dochází ke křížení několika linek, popřípadě módů dopravy (dopravní uzly – 

seskupení zastávek s možností změny trasy nebo módu dopravy), by měly mít komplexnější 

vybavení (přístřešek, sedačky, informační panel, jízdenkový automat) a naopak zastávky 

v místech s menší koncentrací cestujících disponují pouze základními prvky vybavenosti. 

Při rozhodování o vybavení jednotlivých zastávek možnými komponenty postupujeme 

dle schématu: 

• soupis kritérií, pomocí nichž je možné specifikovat parametry a okolí zastávky. 

• soupis možných kategorií zastávek  

• soupis všech možných hodnot všech vytvořených kritérií 

• přiřazení správné hodnoty daného kritéria 

• vyhodnocení kritérií a zařazení zastávky do adekvátní kategorie  

• přiřazení jednotlivých komponent dle zvolené kategorie zastávky 

 Odbavovací systémy 5.8

Odbavovací systém je společně s informačním systémem neoddělitelnou součástí dopravní 

telematiky ve veřejné dopravě. Odbavovací systém tvoří klíčovou styčnou plochu mezi 

dopravcem a cestujícím. Tento termín se vyskytuje v souvislosti s tarifními a přepravními 

podmínkami, používá se ve smyslu realizace výběru jízdného, vyplývá z něj i organizace 

nástupu a výstupu do a z dopravního prostředku a vymezení placeného přepravního prostoru 

ve stanicích. Pro účely informačních systémů a možností generování dat se mnohdy používá 

dat o obsazenosti spojů na jednotlivých zastávkách. V případě, že je odbavovací systém 

tvořen tak, že vždy při nástupu a výstupu cestujících je požadována validace jízdního dokladu, 

můžeme disponovat velice cennými daty o vytíženosti zastávek a nádraží, vytíženosti spojů 

apod.  
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 Výměna dat mezi systémy 5.9

Prozatím velice zřídka existující propojení mezi systémy je v procesu plánování velice 

důležitou součástí. Je zapotřebí, aby veškeré instalované systémy byly v rámci vydaných 

specifikací a norem, aby umožnily sdílet data s jinými systémy. S ohledem na řešenou 

problematiku v této práci je významné rozhraní mezi navrhovaným systémem CISReal a 

samozřejmě JSDI. Realizací jednotlivých rozhraní s nadřazenými systémy lze povýšit 

instalovaný systém z městské, popř. regionální úrovně na úroveň národní. 
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6 POZNATKY VZTAHUJÍCÍ SE K METODICE VÍCEKRITERIÁLNÍHO 

HODNOCENÍ VARIANT PRO VÝBĚR VHODNÉHO SYSTÉMU INFORMAČNÍHO 

SYSTÉMU 

 Obecně 6.1

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

kritéria jsou vztažena pro jednotlivé skupiny.  

 Ekonomická skupina Ekon 6.2

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 6.3

Tato skupina je spojena s požadavkem na samotný provoz systému. 

• Snadnost aplikace organizační, právní, finanční 

• Technicko provozní spolehlivost 

 Environmentální skupina Env 6.4

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 6.5

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. 
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Jednotlivé kriteriální skupiny lze doplnit dalšími charakteristickými kritérii pro danou 

skupinu, podle zaváděného systému a požadavků hodnotitele.  

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.  

 Stanovení kritérií hodnocení variant 6.6

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

nich žádné zvláštní odchylky. 

6.6.1 Metody přímého stanovení vah kritérií  

Tato skupina metod zahrnuje tři jednoduché a v praxi často používané metody, a to bodovou 

stupnici, alokaci 100 bodů a porovnání významu kritérií pomocí jejich preferenčního pořadí 

což je nejjednodušší modifikace Fullerovy metody. 

U metody bodové stupnice se jedná o stanovení vah kritérií přiřazením určitého počtu bodů ze 

zvolené stupnice každému kritériu, a to v souladu s tím, jak subjekt pověřený stanovením vah 

kritérií posuzuje význam každého kritéria[44]. 

U metody pořadí hodnotitel určil přímo pořadí významnosti kritérií od nejvýznamnějšího až 

k nejméně významnému.  

Metoda alokace 100 bodů  

Základem této metody je, že hodnotitel má k dispozici 100 bodů. Jeho úkolem je rozdělit 

těchto 100 bodů mezi jednotlivá kriteria v souladu s jejich významností.  

Váha (nenormovaná) každého kriteria je určena počtem přidělených bodů, přičemž hodnotitel 

musí dbát na to, aby součet bodů přidělený všem kriteriím byl roven právě 100.  

Saatyho metoda 

Saatyho metodu stanovení vah kriterií lze rozdělit do dvou kroků. První krok je analogický 

metodě párového porovnání, kdy se opět zjišťují preferenční vztahy dvojic kriterií 

uspořádaných v tabulce, v jejíchž řádcích i sloupcích jsou zapsána kriteria ve stejném pořadí. 

Na rozdíl od metody párového porovnání se však kromě směru preference dvojic kriterií 

určuje také velikost této preference, která se vyjadřuje určitým počtem bodů ze zvolené 

bodové stupnice 
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7 METODICKÉ POSTUPY PŘI ZPRACOVÁNÍ PROVEDENÝCH ANALÝZ 

  Základní metodické postupy 7.1

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;  

• identifikovani a charakterizace parametrů, na nichž zavisi řešeni zadaneho 

problemu - v průběhu řešení jsem se nadále podílela na vývoji technických 

standardů v oblasti veřejné dopravy jako gestor CEN za českou republiku a 
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analyzovala jsem možnosti transformace podstatných technických specifikací do 

návrhu metodiky zavádění ITS systémů do systému veřejné dopravy; 

• hodnocení učinnosti jednotlivých parametrů a samotného výsledku založené na 

proveditelnosti. V tomto smyslu jsem v práci prováděla specifikaci jednotlivých 

kritérié 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. 

  



Disertační práce  Ing. Zuzana Švédová   

 

72 

 

8 NÁVRHOVÁ ČÁST 

 Návrh modelu CISReal 8.1

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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Schéma 8.1: Architektura systému CISReal a jeho komponent, zdroj: [autor na základě rozšíření prácí z 

[44] ] 

Schéma 8.2: Základní úrovně komplexního informačního systému ve VD, zdroj: [vlastní] 
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 Skladba systému 8.2

Pro možnost propojení na základě mnou navržené organizační architektury budu 

v následujících kapitolách popisovat jednotlivé vrstvy navrhovaného systému, které jsou 

současně zdrojem dat. 

Pro požadovanou funkci řízení dopravy a flotily vozidel jsou důležité následující podmínky 

na zisk informací: 

1) Rozdíl mezi statickými a dynamickými daty - rozeznáváme dva druhy získaných      

rozdílných hodnot:  

Předjetí a podjetí vozidla - Tyto informace mohou být diagnostikovány přímo vozidlovou 

výbavou, ale především jsou hodnoty vypočítávány v dispečinku (i v případě dostupnosti 

těchto údajů z vozidel je žádoucí dopočítávání v dispečinku), kam se informace z vozidel 

intervalově (popř. na vyžádání, nebo na základě vzniklé události) zasílají. 

V ISR jsou dané hodnoty kritickým ukazatelem. Především jsou tyto hodnoty zásadní 

při možných návazných spojích. Každý provozovatel ISR by měl definovat kritickou hodnotu 

zpoždění a dle těchto ukazatelů se snažit danou situaci řešit operativními zásahy. Např. 

informovat návazné spoje o délce čekání a žádat o počkání a následně o těchto informacích 

spravovat cestující (čekání na návazné spoje apod.) V procesu on-line zpracování jsou tyto 

informace rovněž stěžejní k informování cestujících na výstupních zařízeních ISR v reálném 

čase (ZIS, web, mobilní zařízení).  

Hodnoty předjetí vozidla se zasílají v záporných číslech. 

Hodnoty předjetí a zpoždění jsou zároveň hodnotícím kritériem, založeným na historických 

údajích vhodných k posuzování kvality přepravního procesu, nebo plánovaných službách 

jednotlivých vozidel. Na jednotlivých výsledcích analýzy mohou být prováděny úpravy 

jízdních řádů. Tyto údaje jsou získávány z off-line vyčítání dynamických dat. 

2) Zisk informací o progresi vozidla a jeho identifikačních znaků 

3) Upozornění (Alerty) z vozidel (vozidlo v koloně, nehoda, defekt apod.) – jedná se o 

přenášenou textovou informaci upřesňující vzniklý nežádoucí stav (např. detekována 

zpoždění) 

4) Možné informace o aktuální obsazenosti vozidel  
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5) On-line mohou být zároveň získávány diagnostická data z vozidel (např. rychlost,   

     spotřeba)  

6) Informace o stavu zařízení a připravenosti na zasílání dat – Status  

Dynamická on-lina data jsou však důležitá zároveň pro funkci interoperability 

jednotlivých systémů – vzájemná komunikace serverů přes http prostředí. V případě, kdy jsou 

data sdílena s jinými systémy, je podmínkou zachování jejich aktuálnosti i v rámci přenosu 

mezi systémy. Pro tyto účely je navrhováno využití webových služeb na základě formátu .xml 

a standardního protokolu prostředí HTTP/SOAP. Forma této komunikace zaručuje minimální 

zpoždění od vyslání zprávy do jejího obdržení. Hovoříme v ms. Každá zaslaná obálka 

obsahuje hlavičku a tělo zprávy.  

Doba přenosu dat není ovlivněna ani obsahem těchto dat. Pro potřeby navrhovaného 

systému je žádoucí, aby mezi jednotlivými systémy byly sdíleny obdobné informace, jako 

jsou zasílány z jednotlivých vozidel a závisí na zvolených funkčních službách, které budou 

vzájemné servery využívat. 

Data off-line 

V kontextu řešené problematiky v této kapitole nemá příliš význam blíže specifikovat práci s 

off-line daty, které obsahují informace o dynamice vozidel v průběhu jízdy, ale nejsou 

přenášena, ani jinak využívána pro on-line řízení. Jedná se zejména o situace vyčítání paměti 

řídící jednotky ve vozovně. Tyto údaje jsou následně uchovávány v databance a jsou 

připraveny k analytickým a simulačním procesům.  

Zároveň jsou přenášena v off-line režimu „nová“ provozní data (např. nové jízdní řády, 

lokalizace nových zastávek apod.) 

Servery mezi s sebou komunikují pomocí standardizovaného protokolu SOAP/WSDL popř. 

HTTP a v rámci všeobecně známých pravidel strojové komunikace – Request – Response – 

kdy jeden server žádá (popisuje co žádá) a druhý server konkrétně odpovídá. Druhým typem 

komunikace je varianta Publish – Subscribe – kdy server zasílá požadavek na server s tím, že 

až se událost stane, tak druhý server odpoví. Daná komunikace může mít několik variant.  

V distribučním pojetí ISR je dostupnost dat mnohem náchylnější k problémům, jelikož server 

uživatele může být závislý na několika producentech, což zvyšuje riziko selhání komunikace. 
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Vždy, když dojde k selhání komunikace, musí dojít k zaslání zpráv o nedoručení – error a 

bližší popis problému. 

V případě spadnutí systému, je systém naprogramován tak, aby mohl vykonat samovolný 

restart (recovery) a opětovně zahájit provoz.  

V případě níže navrhovaného centrálního systému (CISReal) je riziko selhání menší, jelikož 

centrální systém je odzkoušený a pracující na stabilních základech a tím, že je zřízen k 

danému účelu výrazně snižuje riziko selhání systému a komunikace. 

Nevýhodou však může být, že v případě výpadku CISReal, je komplexní systém informací v 

ČR nefunkční a je zapotřebí pracovat pouze s vlastními daty (na území příslušném), a v rámci 

interoperability s daty v režimu off-line. 

8.2.1 Aktuálnost dat -  hystereze ISR 

Časovou hysterezí můžeme definovat minimální časový interval, ve kterém je možno 

aktualizovat informace. Tento interval má dvě složky: 

• hystereze vlastního komunikačního systému; 

• interval, za který vozidlo vysílá nové informace. 

První složka je dána komunikačním systémem a je jí maximální rozdíl zpoždění datových 

paketů mezi základnovou radiostanicí rádiové sítě a informačním serverem. Toto zpoždění 

nevzniká nebo je zanedbatelné u analogových rádiových sítí. 

Interval mezi zprávami, které vysílá vozidlo je volitelný, ale nemůže být kratší než 

hystereze vlastního komunikačního systému. 

Praktický dopad hystereze informačního systému spočívá v tom, že je-li hystereze 

systému 1 minuta, může být zpoždění udáváno s přesností maximálně 1 minuta tj. 1, 2, 6 

minut atd. V praxi je délka takové hystereze nepřijatelná. Proto, je zapotřebí zaručit, že 

maximální hystereze systému od zaslání zprávy do přijetí je maximálně 20 s. V této 

souvislosti je zapotřebí číslovat jednotlivé zprávy, které se chronologicky ukládají do 

systému. 
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8.2.2 Dispečink jednotlivého dopravce 

Dispečinky jednotlivých dopravců obecně řídí provoz svých vozidel bez ohledu na ostatní 

dopravce v oblasti. Řízení je obdobné jako v případě dispečinku u organizátora dopravy, 

avšak s přihlédnutím k organizační struktuře dopravce jsou mnohdy procesy výrazně omezeny 

resp. zjednodušeny. 

Vzhledem k poskytování ucelených informací je podmínkou distribuce dat z 

instalovaných vozidlových technologií směrem vzhůru ve vertikální linii tak jak popisuje 

schéma č 8.2. Tedy data z jednotlivých vozidel, alespoň v minimálních požadavcích jsou 

postupována do systému organizátora IDS a následně do navrhovaného CISREAL, nebo 

přímou komunikací server dopravce – CISREAL.  

Další podmínkou je zachování formátu a obsahu dat, jenž je zasílán z jednotlivých vozů 

dopravce (monitorování pohybu vozidla). Druhou, tedy možnou variantou je zasílání již 

zpracovaných dat o zpoždění jednotlivých vozidel do jiných serverů, což však omezuje 

variabilitu práce s daty v nadřazeném dispečinku a může být omezena garance za přesnost 

poskytovaných informací. Pro omezenou práci s daty v dispečinku organizátora, popř. 

CISREAL je zisk údajů o ID linky, datum/čas, zpoždění (jedná se minimální požadavek pro 

sdílení mezi systémy). Tyto informace jsou užitné a pokud se přiřadí ke statickým datům 

(např. CIS JŘ), tímto způsobem je možno získat přehled o progresi vozidla. 

Dispečink dopravce importuje data z vozidel a postupuje je vyhodnocování ve svém 

serveru. Server regionálního dopravce, nebo organizace jím pověřená musí provádět 

upřesnění dat o poloze a zpoždění prostřednictvím programového vybavení přizpůsobeného 

konkrétním podmínkám.  

V souhrnu dispečink dopravce vyhodnocuje data z vozidel pro své účely, ale je 

doporučeno, aby exportoval údaje o pohybu vozidel v nezpracovaném stavu do nadřazených 

dispečinků. 

V případě, že se jedná o dopravce spadajícího do IDS nebo MDH, je požadována 

distribuce dat z vozidel do serveru dopravce a následně do konkrétního dispečinku IDS, nebo 

data z vozidel mohou být přímo zasílána do dispečinku IDS. Dispečink dopravce by měl být 

zároveň připraven na import dat z IDS popř. CISREAL. 
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V případě, že se jedná o dopravce nespadající do IDS, konajícího službu na krátkých, 

popř. středních linkách (místní, regionální dopravce), je požadována distribuce dat z vozidel 

(ze serveru dopravce) do nejvyšší úrovně CISREAL popř. do smluvních systémů, na jejichž 

území dopravce koná službu. 

V případě, že se jedná o dispečink dopravce obsluhující dálkové linky (národní), popř. 

dopravci provozující službu mimo závazek veřejné služby, je požadována distribuce dat z 

vozidel (ze serveru dopravce) do nejvyšší úrovně CISREAL. Zároveň by měl systém 

dispečinku disponovat aplikací distribučního agenta pro import dat z CISREAL pro 

informování o nenadálých jevech na trase, popř. pro informování o návazných linkách. 

8.2.3 Dispečink systémů IDS a MHD 

Dispečinky systémů IIDS aMHD jsou nadřazenými dispečinky pro dopravce konající služby v 

regionu zařazených do integrovaného systému. V případě IDS je situace obdobná jako u 

dopravce, jen s tím rozdílem, že dispečink disponuje daty od různých dopravců a různých 

modů dopravy, čímž narůstá složitost dispečerského systému a práce dispečerů, jelikož je do 

systému zapojeno více vozidel. 

Do této úrovně je rovněž řaděn dispečinky MHD, z důvodu existence informací z 

různých modů dopravy a počtu vozidel zařazených do systému. Na základě provedené 

analýzy současného stavu a v přímé souvslosti k norměSIRI doporučuji, aby na území kraje 

byly městské a IDS ISR navzájem interoperabilní (informačně propojeny – alespoň v 

minimálních požadavcích) a aby byly nalezeny možné cesty, jak daného cíle dosáhnout a to i 

přes to, že jsou vytvořeny proprietárním způsobem.  

Pro potřeby tohoto návrhu je vhodné, aby byly zprávy z vozidel dopravců distribuovány 

v reálném čase do IDS, nebo nejvyšší úrovně CISREAL a zároveň, aby dispečinky byly 

uzpůsobeny k importu vyhodnocených informací z CISREAL o dotazovaných vozidlech, 

nebo informací z jiných systémů. Tedy dispečink IDS plní roli uživatele i producenta. Taková 

to struktura je podle TS CEN SIRI [37] s úpravami. V případě, že jsou informace přenášeny 

od dopravců přímo do CISREAL, může centrální dispečink tyto informace postupovat o 

úroveň níž, tedy dispečinkům IDS. 

V případě, že organizátor nesouhlasí se zasíláním zpráv z vozidel (ucelené zprávy – 

monitorování pohybu vozidel), ještě nevyhodnocených, je možno, aby byl s CISREAL 
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domluven vztah producent a uživatel s výměnou již zpracovaných informací. Tento návrh se 

týká systémů již instalovaných. Nově budované systémy, by měly být připraveny na zasílání 

komplexních informací o pohybu konkrétních vozidel. Tento fakt je zohledněn v navržené 

metodice pro posuzování variant nejvhodnějšího způsobu zavedení systému po posouzené 

stávajícího vybavení. 

Z výše uvedeného tedy navrhuji, že server organizátora pro naplnění funkčnosti ISR by 

měl plnit následující funkce: 

• import JŘ ; 

• sběr a vyhodnocování informací z jednotlivých vozidel či dalších dispečinků 

korekce času ve všech součástech systému; 

• schopnost komunikace s ostatními dispečinky a informačními systémy a 

s CISREAL. 

Server organizátora regionálního dispečinku musí v souvislosti s funkcí příslušnou 

automatickému systému sledování vozidel AVL provádět dále uvedené činnosti: 

• určování intervalu zpráv vysílaných z vozidel ve správě (např. zmenšovat 

interval, blíží-li se vozidlo k zastávce vybavené ZIS); 

• výpočet odchylky od jízdního řádu na základě polohy vozidla. Porovnat výpočet 

s údajem palubního počítače a provést vyhodnocení; 

• určování spojů jako neupřesněné v případě, že zadaná data polohy nedávají 

reálný výsledek odchylky od jízdního řádu; 

• simulovat jízdu vozidla, které je vypraveno, ale nevysílá data o poloze;     

• vyhodnocovat příjezd, pobyt a odjezd vozidla ze zastávek. 

8.2.4 Centrální systém informací v reálném čase v ČR 

Výstupem navržené organizační architektury je centrální prvek, který označuji jako CISReal – 

tedy – centrální systém informací v reálném čase v ČR [46] ,který plní roli globální entity, 

která je pouze teoretickou, tedy navrhovanou.  

Obecně lze říci, že v prostředí České republiky prozatím neexistuje dispečink, který by plnil 

funkci multimodálního či alespoň monomodálního (snad s výjimkou letecké přepravy) 
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centrálního řízení a organizace veřejné přepravy osob. JSDI centralizuje dopravní informace, 

ale pouze z pohledu topologie sítě bez zohlednění specifik a potřeb informačních systémů ve 

veřejné přepravě osob.  

Dle návrhu je CISReal uživatelem veškerých zpráv z vozidel konajících službu na území ČR, 

nebo vyhodnocených informací z jednotlivých dispečinků, které následně vyhodnocuje a 

připravuje k doručení jednotlivým dalším uživatelům – dispečinkům IDS, MHD, popř. 

dopravcům. Ve své primární roli je CISReal producentem zpráv pro lokální (rovněž 

integrované) systémy, kterým zasílá užitná data, dle specifikovaných požadavků na sdílení 

konkrétních funkčních služeb. Jednotliví uživatelé tak mohou mít přístup ke všem 

spojům/linkám operujících na jejich území, a to včetně všech dálkových, popř. mezinárodních 

(v budoucnu). Takto pojatý systém umožní poskytovat ucelené informace cestujícím přes 

všechny distribuční kanály. Zároveň bude centrální databankou o dynamických informacích o 

pohybu vozidel na území ČR. Schéma blíže představuje funkce a jednotlivé účastníky 

procesu. 

CISReal, následně umožní exportovat filtrované zprávy do jiných systémů, především však 

JSDI. Mezi filtrované zprávy se definují alerty z jednotlivých vozidel, popř. zpoždění 

vybraných linek.  

Inovativnost řešení spočívá právě v tom, že se jedná o centralizovaný prvek na rozdíl od 

evropských distribučních systémů. Díky existenci CIS JŘ, který je v Evropě vysoce 

respektován, a národním neobvyklostem nebylo vhodné v plné míře použít existující evropské 

standardy, ale jen jejich relevantní části. 

Vytvořením procesního modelu centralizovaného systému CISReal, se umožní být 

prostředníkem v komunikaci jednotlivých systémů a zároveň obsahuje veškerá data na jedné 

platformě. 

Takový přístup není dosud v Evropě znám, jelikož vydané normy popisují distribuovaný 

systém, kdy mezi sebou komunikují jednotlivé systémy (bez centrálního prvku). 

Inovativnost daného řešení je ve využívání datového archivu pro možnost zhodnocení 

plánování. Využití datového archivu pro možnost zhodnocení plánování nebylo ještě 

předmětem podrobného zkoumání. Návrh toho využití pro možnost zlepšení plánování je 

jeden z cílů této práce 
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Schéma 8.3: Architektura obecného řešení IDS s prvkem CISReal a možné volitelné 

komunikace s jiným systémem, zdroj: [vlastní [44]] 

Na výše uvedeném schématu 8.3 je znázorněn typický příklad řešení IDS, který využívá 

komunikaci s entitou CISReal a zároveň s dalším systémem. Na tomto příkladu je patrné, že 

koncepce není striktně zaměřena na poskytování dat do centrálního prvku, ale je možné 

navržené schéma využívat i pro komunikaci s jinými systémy, což významně zvedá užitnou 

hodnotu navrhovaného komunikačního rozhraní mezi systémy.  

V první řadě byl vytvořen návrh jednotlivých modulů (dále použito výrazu „služeb“ dle 

evropské specifikace SIRI), které bude CISReal obsahovat. Jednotlivé služby mohou být 

připojenými systémy užívány nebo mohou být používány pouze ty, které nejvíce vyhovují 

jejich požadavkům. Každá služba má jiné poslání, které je obsaženo i v jednotlivých názvech 

těchto služeb 

Komplexní návrh systému i s jasnou specifikací jednotlivých modulů systému, musí 

obsahovat jednotné názvosloví, unifikace kódování a detailně popsané rozhraní pomocí 

webových služeb.  

Pokud uvádím protokol pro příjem dat do CISReal je zde uvažováno o následujících službách: 

• služba provozního jízdního řádu [PT] a jeho případných dispečerských změn; 
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• služba odhadovaného jízdního řádu [ET]; 

• služba sledovaného bodu [SM]; 

• služba sledovaného vozu [VM]; 

• služba obecných zpráv [GM]; 

Protokol pro odchozí zprávy z CISReal: 

• služba sledovaného bodu [SM]; 

• služba zastávkového jízdního řádu [ST]; 

• služba plánovaných přípojů [CT]; 

• služba sledování přípojů [CM]; 
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9 METODIKA PRO OPTIMALIZACI VYBAVENÍ SYSTÉMY ITS VE VEŘEJNÉ 

DOPRAVĚ  

  Cyklus metodiky  9.1

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

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 vybavní 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 dekonponovala 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 9.2

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. 
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9.2.1 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 

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. 

9.2.2 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 9.3

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. 
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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.  

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.  

9.3.1 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. 

9.3.2 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. 9.4

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. 
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9.4.1 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 

systémů hledat možnosti při sestavování nového systému jakým způsobem by se dala zajistit 

širší kompatibilita s možnosti propojení systémů přes centralizovaný prvek. 

9.4.2 Stanovení cíle v 3. bloku 

• zajistit účinné využití dostupných prostředků; 

• zamezit výběru finančně nereálných opatření. 

 Blok 4: Referenční systémová architektura 9.5

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

spolupráci subsystémů a komponent v rámci komplexního systému. 

 Blok 5: Indikátory úspěšnosti systémů  9.6

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. 

9.6.1 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  

9.6.2 Stanovení cíle v 5. bloku 

• vícekriteriální analýza 

• SWOT analýza 

• dotazníkové šetření.  
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10 METODIKA VÍCEKRITERIÁLNÍHO HODNOCENÍ VARIANT PRO VÝBĚR 

VHODNÉHO SYSTÉMU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

 Obecně 10.1

Jak je již uvedeno v kapitole, která se věnuje analýze výzkumných projektů a dostupných 

závěrečných zpráv, je absence po metodice vícekriteriální analýzy variant, která by byla 

zaměřena na výběr vhodného systému informačních systémů pro veřejnou dopravu 

v podmínkách ČR.  

Pohledem teoretických základů, které jsou popsány v kapitole, jsem sestavila metodiku pro 

možnost vícekriteriálního hodnocení, kterou je možné využít při rozhodovacím procesu před 

zahájením projektu budování nového informačního systému nebo doplnění stávajícího 

systému.   

Z hlediska metodického jsem si na začátku stanovila potřeby, od kterých jsem definovala 

teoretické cíle, kterých je potřeba v projektu dosáhnout. Následně jsem navrhla varianty, které 

jsem posuzovala navrženou vícekriteriální analýzou. 

Držela jsem se doporučení, které je stanoveno Evropskou komisí a to postupovat podle 

příručky INTRAMUROS pokud se jedná o řešení ve spojitosti s integrovanými systémy.  

Je potřeba zdůraznit že 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]. 

Následující kapitoly uvádějí řešení pro danou oblast a přímo se vztahují k navržené metodice 

 Výběr variant hodnocení soubor scénářů (variant) 10.2

Pro uvažované varianty v této práci jsem navrhla následující varianty. 

V1: Komplexní systém ISR s vybavení jednotlivých subsystémů tak, aby bylo možné 

sdílet data přes navrhovaný centrální systém dat a využívat data. 

V2: Částečná obnova jednotlivých komponent ISR a možnost sdílení dat přes 

navrhovaný centrální systém dat. 

V3: Vybavení subsystému dispečink 
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V4: Bez obnovy 

V5: Vybavení vozidel palubním systémem pro možnou identifikaci na infrastruktuře 

 Stanovení kritérií hodnocení variant 10.3

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. 

Následující tabulka (10.1) uvádí referenční soubor kritérií neboli parametrů, které jsem zvolila 

pro toto experimentální část.  

KRITÉRIUM 

1 Provozní náklady na systém Kč/rok 

2 Pořizovací náklady na jednotlivé komponenty systému Kč/rok 

3 Snadnost aplikace organizační, právní, finanční  RJ 

4 Technicko-provozní spolehlivost RJ 

5 Monitoring životního prostředí RJ 

6 Monitoring zlepšení procent využívání veřejné dopravy RJ 

7 Pokrytí očekávaných požadavků RJ 

8 Intermodalita na přestupních bodech RJ 

 

Tabulka 10.1: Referenční soubor kritérií (parametrů PJ) pro vyhodnocení scénářů (variant), zdroj: 

[vlastní] 
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 Stanovení kritérií 10.4

V dalším kroku je nutné stanovit váhu (důležitost) jednotlivých kritérií.  

Stanovení vah kritérií bývá výchozím krokem analýzy modelu vícekriteriální analýzy variant. 

Téměř výhradně je informace získaná některým z dále uvedených postupů použita ke 

stanovení preferenčních vztahů mezi variantami v závislosti na cílech celé analýzy. 

10.4.1 Metody přímého stanovení vah kritérií  

Tato skupina metod zahrnuje tři jednoduché a v praxi často používané metody, a to bodovou 

stupnici, alokaci 100 bodů a porovnání významu kritérií pomocí jejich preferenčního pořadí 

což je nejjednodušší modifikace Fullerovy metody. 

U metody bodové stupnice se jedná o stanovení vah kritérií přiřazením určitého počtu 

bodů ze zvolené stupnice každému kritériu, a to v souladu s tím, jak subjekt pověřený 

stanovením vah kritérií posuzuje význam každého kritéria[44]. 

U metody pořadí hodnotitel určil přímo pořadí významnosti kritérií od 

nejvýznamnějšího až k nejméně významnému.  

Postup:  

1. Každý expert (v našem případě se jednalo o skupinu pěti expertů z CDV) ohodnotil 

podle vlastního uvážení významnost jednotlivých kritérií.  

2. Každému kritériu přiřadil jednoznačné pořadí (1,2, ….,n) – čím je kritérium 

významnější, tím lepší má pořadí, nejvýznamnější kritérium má tedy ohodnocení 1. 
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3. Hodnocení jednotlivých expertů je shrnuto do tabulky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 10.2: Stanovení vah kritérií metodou pořadí, zdroj: [vlastní] 

4. Provedl se propočet dle vztahů 

 

=  

(10.1) 

p  počet expertů 

m počet kritérií 

vkj číslo pořadí přířazené k –tým expertem j –tému kritériu 

vj součet čísel přiřazených j-tému kritériu 

Koeficient významnosti (B) j- tého kritéria je pak dán vzorcem:    

 

Bj= 1	 − ∑  

          (10.2) 

Expert Kritéria 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7 2 1 5 6 4 8 3 

2 8 1 2 3 5 8 7 6 

3 3 4 1 2 5 7 8 6 

4 3 4 1 5 6 2 7 8 

5 2 1 3 8 7 5 6 4 

Vj 23 12 8 23 29 26 36 27 
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∑ v 	 23 + 12 + 8 + 23 + 29 + 26 + 36 + 27 =184 

Koeficient významnosti kritérií: B1 = 1 – 23/184 = 0,87 

    B2 = 1 –  ´= 0,94 

    B3 = 1 –   = 0,96 

    B4 = 1 –    = 0,88 

    B5 = 1 –   = 0,87 

    B6 = 1 –   = 0,86 

    B7 = 1 –   = 0,81 

    B8 = 1 –   = 0,85 

Můžeme tedy konstatovat, že kritérium 3 je nejvýznamnější. 

Metoda bodové stupnice 

Postup 

1. Každý expert stanovil dle vlastního uvážení důležitost každého kritéria na stupnici 

v intervalu (0 -5).  

Body byly stanovovány od nejvýznamnějšího kritéria, což byl bod 5 až po nejméně významné 

kritérium s bodem 1. Na rozdíl od metody volby preference pořadí mohou být některá kritéria 

ohodnocena stejným počtem bodů. 

Normované váhy se vypočítají stejně jako v metodě stanovení preferenčního pořadí. 

2. Hodnocení jednotlivých expertů se shrne do tabulky 

3. Provede se výpočet 

Označme: p  počet expertů 

               m počet kritérií 

               Zkj známka přiřazená k-tým expertem j-tému kritériu 

Pak váha j-tého kritéria u k-tého experta vyjádřena vztahem 
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= ∑  

          (10.3) 

Koeficient významnosti j-tého kritéria je pak dán vzorcem¨ 

=  

          (10.4) 

 

Tabulka 10.3:Bodová stupnice 

= ∑   = 2/25 =0,08   = 5/25 = 0,2   = 5/25 = 0,2  

 = 3/25 = 0,12     = 2/25 = 0,08 

 = 2/22 = 0,09    = 5/22 = 0,23  = 5/22 = 0,23  

 = 4/22 = 0,18     = 3/22 = 0,14 

 = 4/23 = 0,18    = 3/23 = 0,   = 5/23 = 0,23  

 = 5/23 = 0,23    = 2/23 = 0,09 

 = 4/23 = 0,18    = 3/23 = 0,13  = 5/23 = 0,23  

 = 2/23´ = 0,09    = 2/23 = 0,09 

 = 5/25 = 0,2    = 5/25 = 0,2  = 4/25 = 0,16  

 = 1/25 = 0,04    = 2/25 = 0,2 

Koeficienty významnosti jednotlivých kritérií  

=  

Expert suma Zkj

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 5 5 3 2 3 1 4 25

2 2 5 5 4 3 1 1 2 22

3 4 3 5 5 2 1 1 2 23

4 4 3 5 2 2 5 1 1 23

5 5 5 4 1 2 3 2 3 25

Kritéria
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B1=0,73, 2=0,82, B3=1,05, B4=0,66, B5=0,6, B6=0,55, B7=0,25, B8=0,5 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 10.4: Stanovení vah kritérií bodovou metodou, zdroj: [vlastní] 

Metoda alokace 100 bodů 
Body byly rozděleny dle preferencí expertů mezi všech 8 kritérií. 

Tato metoda skrytě též využívá stanovení pořadí důležitosti kritérií, avšak každému kritériu 

přiřazuje konkrétní počet bodů a tím je umožňuje porovnávat „o kolik“ a „kolikrát“ se liší. 

Normované váhy byly vypočítány jako poměr přidělených bodů k jejich celkovému součtu. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabulka 10.5: Metoda alokace 100 bodů, zdroj: [vlastní] 

Expert Kritéria 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 0,08 0,2 0,2 0,12 0,08 0,12 0,04 0,16 
2 0,09 0,23 0,23 0,18 0,14 0,05 0,05 0,09 
3 0,18 0,13 0,23 0,23 0,09 0,04 0,04 0,09 
4 0,18 0,13 0,23 0,09 0,09 0,22 0,04 0,04 
5 0,2 0,2 0,16 0,04 0,2 0,12 0,08 0,12 

 =  
0,73 0,89 1,05 0,66 0,6 0,55 0,25 0,5 

STANOVENÍ vah kritérií bodovou metodou 

Počet bodů Váhy kritérií 

K1 18 0,18 

K2 25 0,25 

K3 23 0,23 

K4 8 0,08 

K5 6 0,06 

K6 6 0,06 

K7 4 0,04 

K8 10 0,10 

Suma 100 1,00 
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Metody stanovení vah kritérií založené na principu párového srovnávání 

Tato skupina metod zahrnuje dvě metody, a to metodu párového srovnávání a Saatyho 

metodu. Podrobněji jsem tyto metody popsala v teoretické části. Společným rysem obou 

těchto metod je to, že stanovení vah kritérií je založeno na určení preferencí všech dvojic 

kritérií. 

Metoda párového porovnání  

Preferenční vztah pro dvojici kritérií se zjišťuje metodou párového porovnání. Je potřeba 

zjistit pro každé kritérium počet jeho preferencí vzhledem k ostatním kritériím. 

Tabulka 10.6: Metoda párového srovnání zdroj: [vlastní] 

Saatyho metoda 

Saatyho metoda nebo také metoda kvantitativního párového srovnávání kriterií je analogická 

metodě párového srovnávání v tom, že jejím základem je opět srovnání významu všech dvojic 

kritérií. Na rozdíl od metody párového srovnávání však musí uživatel určit nejen směr 

preference (tj. které kritérium z dané dvojice považuje za významnější), ale určit i velikost 

této preference (tj. kolikrát významnější je preferované kritérium než méně preferované 

kritérium) [47].  

Metoda párového srovnávání 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Počet preferencí Váhy kritérií 

K1 0 0 1 1 1 1 1 5 0,18 

K2 1 1 1 1 1 1 7 0,25 

K3 1 1 1 1 1 6 0,21 

K4 1 1 1 0 3 0,11 

K5 1 1 0 2 0,07 

K6 1 0 1 0,04 

K7 0 0 0 

K8 4 0,14 

Suma 28 1 
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Počet přidělených bodů vychází ze Saatyho doporučené bodovací stupnice [42]. 

 

Počet bodů Deskriptor 

1 Kritéria jsou stejně významná 

3 První kritérium je slabě významnější než druhé 

5 První kritérium je dosti významnější než druhé 

7 První kritérium je prokazatelně významnější než druhé 

9 První kritérium je absolutně významnější než druhé 

Tabulka 10.7: Saatyho bodovací stupnice: zdroj: [48] 

 

Tabulka 10.8: Stanovení vah kritérií pomocí Saatyho matice, zdroj: [vlastní] 

Saatyho metoda 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Počet 

preferencí Váhy kritérií 

K1 1 1/3 1/3 3 3 5 7 3 1,79 0,16 

K2 3 1 3 3 3 5 9 3 3,20 0,29 

K3 3 1/3 1 3 3 5 9 3 2,43 0,22 

K4 1/3 1/3 1/3 1 3 3 5 1/3 0,93 0,08 

K5 1/3 1/3 1/3 1/3 1 3 5 1/3 0,71 0,06 

K6 1/5 1/5 1/5 1/3 1/3 1 3 1/3 0,42 0,04 

K7 1/7 1/9 1/9 1/5 1/5 1/3 1 1/7 0,21 0,02 

K8 1/3 1/3 1/3 3 3 3 7 1 1,28 0,12 

Suma 10,97 0,99 
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 Hodnocení variant 10.5

Pro celkové ohodnocení variant bude využito vzorce (10.6) a poté bude stanoveno pořadí 

variant vzhledem k použitým kritériím. Čím vyšší bude ohodnocení varianty, tím více se bude 

přibližovat k optimální variantě. 

10.5.1 Metoda funkce celkového užitku 

Výpočet celkového užitku varianty 

Při konstrukci celkového užitku se uplatňuje aditivní tvar této funkce. V tomto případě lze 

použít vztah (10.5). Jak již bylo uvedeno výše, při vícekriteriálním rozhodování za podmínek 

jistoty vycházíme z obecného tvaru rozhodovací matice za podmínek jistoty. Do této matice 

zaneseme pro každou variantu řešení hodnotu příslušného kritéria. Následně stanovíme pro 

každou variantu její dílčí užitek vzhledem ke konkrétnímu kritériu. Takto stanovené dílčí 

užitky každé varianty vzhledem ke kritériím následně zvážíme a sečteme, čímž získáme 

celkové ohodnocení variant. 

Obecný zápis výše uvedeného slovního popisu je dle Fotra [47] následující 

= .  

(10.5): zdroj [48] 

Kde j = 1,2…….m, 

Hj  ...  celkové ohodnocení (hodnota) j-té varianty, 

vi  ... váha i-tého kritéria, 

hji ... dílčí ohodnocení j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu, 

n ...  počet kritérií hodnocení, 

m ... počet variant 

Pomocí vztahu (10.5) lze tedy vyjádřit celkový užitek varianty na základě znalosti vah 

kritérií hodnocení a dílčích užitků variant vzhledem k jednotlivým kritériím. Celkový užitek 

varianty pak stanovíme v souladu se vztahem (10.5) jako vážený součet těchto dílčích užitků.  

Vyhodnocení je provedeno v tabulce 8, porovnáním variant podle celkového užitku Hj .  
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V1 V2 V3 V4 V5 vi 

K1 1 10 5 7 3 0,16 

K2 10 0 0 0 10 0,29 

K3 10 10 10 10 0 0,22 

K4 10 10 10 10 10 0,08 

K5 2 9 7 2 3 0,06 

K6 5 6 10 3 5 0,04 

K7 9 4 5 3 2 0,02 

K8 2 8 8 8 8 0,12 

Hj 6,8 6,42 5,68 5,38 5,56 

Pořadí 1 2 3 5 4 

Tabulka 10.9: Bodovací stupnice, zdroj: [vlastní] 

Varianta, která dosáhne nejvyšší hodnoty Hj celkového užitku je metodou vyhodnocena 

jako nejlepší. 

V tomto případě se jedná o variantu 1, která navrhuje vybavit systém ISR vybavení 

jednotlivých subsystémů tak, aby bylo možné sdílet data přes navrhovaný centrální systém dat 

a využívat data.  

10.5.2 Metoda bazické varianty 

Neboli jako průměrné hodnoty z údajů všech uvažovaných variant. Bazická varianta 

představuje variantu s nejlepšími hodnotami kritérií z možných variant. Dílčí hodnocení 

variant pro kritérium nákladového typu bude vypočteno ze vzorce (4) a pro kritérium 

výnosového typu jako jeho převrácená hodnota. Jelikož je tato varianta především určena pro 

kvantitativní kritéria, budou kvalitativní kritéria ohodnocena body (1 jako nejlepší a 0 jako 

nejhorší) a poté s nimi bude nakládáno jako s kritérii výnosového typu. 
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=  

(10.6) zdroj [48] 

xib ... bazická varianta i -téhokritéria 

xij ... porovnávaná varianta i-tého kritéria 

 

V1 hi1 V2 hi2 V3 hi3 V4 hi4 V5 hi5 xib vi 

K1 9395 0,24 2295 1 4495 0,51 3695 0,62 6495 0,35 2295 0,16 

K2 1 1,00 0 0,00 0 0 0 0,00 1 1,00 1 0,29 

K3 1 1,00 1 1,00 1 1 1 1,00 0 0,00 1 0,22 

K4 1 1,00 1 1,00 1 1 1 1,00 1 1,00 1 0,08 

K5 128 0,69 88 1,00 97 0,91 128 0,69 113 0,78 88 0,06 

K6 6,5 0,65 7 0,7 10 10 4 0,40 6,5 0,65 10 0,04 

K7 470 1 360 0,77 400 0,85 350 0,74 342 0,73 470 0,02 

K8 4 0,5 2 1,00 2 1,00 2 1,00 2 1,00 2 0,12 

Hj 0,78 0,68 0,61 0,59 0,63 

Pořadí 1 2 4 5 3 

Tabulka10.10: Metodika, zdroj: [vlastní] 

 Metoda lineárních dílčích funkcí utilit 10.6

Celkové ohodnocení variant dle Fotra [48] stanovujeme jako „vážený součet dílčích 

ohodnocení variant vzhledem k jednotlivým kritériím. V první části jsou stanoveny nejlepší a 

nejhorší hodnoty kritérií a poté dle vzorce (10.7) stanoveny hodnoty dílčích hodnocení variant 

u kritérií, která jsou kvantitativní. V druhé části jsou vypočítány hodnocení variant u kritérií, 

která jsou kvalitativní. Použity jsou hodnoty z bodovací metody (Tabulka 10.5). Na závěr jsou 
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vypočítány celková hodnocení variant dle vzorce (10.5) z obou částí dohromady a je 

stanoveno pořadí variant. 

= ∗  

(10.7) zdroj [48] 

hij ... dílčí ohodnocení i-tého kritéria a j-té varianty 

xij ... hodnota i-tého kritéria a j-té varianty 

xi0 ... nejhorší hodnota i-tého kritéria 

xi* ... nejlepší hodnota i-tého kritéria 

 

Graf 10.1: Rostoucí dílčí funkce utility s lineárním průběhem, zdroj [48] 

  

      x*
j          x0

i 
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Tabulka 10.11: Metoda lineárních dílčích funkcí utilit, zdroj: [vlastní] 

  

V1 hi1 V2 hi2 V3 hi3 V4 hi4 V5 hi5 Xi0 xi vi 

K1 9 395 0,00 2 295 1,00 4 495 0,69 3 695 0,80 6 495 0,41 9 395 2295 0,16 

K5 128,00 0,00 88,00 1,00 97,00 0,78 128,00 0,00 113,00 0,38 128,00 88 0,06 

K6 6,50 0,42 7 0,50 10,00 1,00 4,00 0,00 6,50 0,42 4 10 0,04 

K7 470 1,00 360 0,14 400 0,45 350 0,06 342 0,00 342 470 0,02 

K8 4 0,00 2 1,00 2 1,00 2 1,00 2 1,00 4 2 0,12 

Hja 0,04 0,36 0,33 0,25 0,22 

K2 10 0 0 0 10 0,29 

K3 10 10 10 10 0 0,22 

K4 10 10 10 10 10 0,08 

Hjb 5,9 3 3 3 3,7 

Hj 5,94 3,36 3,33 3,25 3,92 

Pořadí 1 3 4 5 2 
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Saatyho metoda  

V této metodě volím pro každé kritérium zvlášť matici. 

 

V1 V2 V3 V4 V5 Vi 

K1 0,03 0,51 0,24 0,17 0,05 0,16 

K2 0,43 0,05 0,05 0,05 0,43 0,29 

K3 0,24 0,24 0,24 0,24 0,03 0,22 

K4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,08 

K5 0,04 0,53 0,29 0,04 0,1 0,06 

K6 0,05 0,28 0,52 0,06 0,09 0,04 

K7 0,47 0,12 0,28 0,08 0,05 0,02 

K8 0,69 0,08 0,08 0,08 0,08 0,12 

Hj 0,3 0,22 0,176 0,13 0,177 

Pořadí 1 2 3 5 4 

 

Tabulka 10.12: Sattyho metoda: : [vlastní] 
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11 POSTUP HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

 SWOT analýza 11.1

V následující tabulce jem sestavila swot analýzu ve které jsem sestavila silné a slabé stránky 

systémů ITS ve veřejné dopravě, stejně jako hrozby a příležitosti těchto systémů. 

Tato swot analýza je určena pro posuzování současného stavu a je součáastí kroku 5 

v navržené metodice  

Silné stránky 

- Nabídka vysoké úrovně nabízené služby, 

- vysoké procento kompatibility 

jednotlivých systémů, 

- informace v reálném čase během cesty, 

přístup k standardizovanému rozhraní pro 

komunikace, 

- předcestovní informace (multimodální 

plánovač), 

- sledování (dostupné informace) o „cizích 

vozidlech“ jednoduché sdílení informací a 

dat s jinými systémy o provozu jejich 

vozidel, 

- koncepčně postavený systém pro budoucí 

rozvoj v oblasti VD. 

- znalost očekávaného vývoje pro dopravce 

- možnost přeshraniční sdílení dat 

- zrychlování MHD ve městě  

Slabé stránky 

- Vyšší technologická náročnost, 

- vyšší nákladovost na údržbu systému, 

- nestandardizované zavádění 

jednotlivých komponent, které se 

budou muset repasovat, 

- nejednotný přenos dat. 

 

Vnější příležitosti 

- Zapojení do požadavků při vytváření 

integrovaných komplexních řešení 

dopravní obslužnosti, 

- postupná harmonizace v přijímání 

Vnější hrozby 

- Zvyšující se tlak na požadavky ze 

strany cestujících 

- neharmonizovaný trh 

- nedostatek standardů a legislativní 
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Tabulka 11.1: SWOT analýza, zdroj [vlastní] 

 Obecné požadavky na systém dotazníkové šetření 11.2

11.2.1 Zpracování koncepce dotazování 

Pro koncepční přípravu měření poptávky po nabízených službách jsem dospěla k závěru, že je 

potřeba připravit dotazník pro cestující a dále vytvořit dotazník pro zjištění stavu vybavenosti 

měst a obcí.  

Z důvodu že, neexistuje v současnosti žádný ucelený přehled o vybavení systémů ITS 

v systému veřejné dopravy, není tedy možné do tohoto přehledu doplňovat záznamy o 

implementaci systémů.  

Nejsou nikde zaznamenávány skutečnosti o požadavcích cestujících po službách a 

očekávaných standardech. Dopravce nemá možnost si takovýto výzkum periodicky 

zajišťovat. Vychází tedy z předpokládaných údajů. 

Prováděný průzkum by se měl periodicky opakovat a měl by trvat co nejkratší dobu. 

Na základě těchto skutečností jsem vytvořila dotazník pro cestující a pro dotazování 

jsem využila rozesílání prostřednictvím sdíleného média emailové pošty a sociálních síťí 

Facebook, Twiter.  Tento výzkum jsem prováděla v měsíci listopadu v roce 2011. Tento 

výzkum jsem prováděla také v rámci projektu JSDV, který byl financován Technologickou 

agenturou.  

Z této zkušenosti lze konstatovat, že by bylo vhodné se zabývat výzkumem v oblasti 

sledování chování cestujících a využívání sociálních médií pro zjišťování poptávky po spojích 

a nabízených službách. 

standardů v této oblasti, 

- harmonizace vytváření norem pro 

jednotlivé komponenty, 

- vývoj certifikačních laboratoří pro 

testování kompatibility jednotlivých 

komponent 

překážky 

- financování údržby dat 

- právní nesrovnalosti při určení správce 

sytému 
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Na základě výsledků a měření již realizovaných studií, kde byl použit kvótní výběr, je 

obecně doporučováno, aby velikost výběrového souboru byla aspoň o velikosti 500 a více 

statistických jednotkách. 

Tato velikost byla naplněna. 

Pro zjištění vybavení měst jsem vytvořila dotazník, který je vhodný používat pro zjišťování 

vybavenosti systémy ITS.  Tento dotazník jsem využila pro zjišťování vybavenosti v městě 

Ostrava, protože případová studie je exponována na linky, které jsou zařazeny do 

integrovaného systému ODIS. 

11.2.2 Tvorba dotazníku pro cestující 

Pro možnost odvození všech potřebných závěrů jsem vypracovala dotazník (Příloha x) pro 

průzkum. Dotazník se skládá z několika složek: 

• odbavovací systémy; 

• informační systémy; 

• využívání smartphone. 

11.2.3 Výsledky dotazníkového šetření pro cestující 

Odbavovací systémy 

Uživatelé VD aktuálně nejčastěji nakupují jízdné formou osobního nákupu. Pouze 1 

%cestujících využívá k nákupu mobilní aplikaci v telefonu. 69 % procent uživatelů nevlastní 

telefon, který užívání mobilních aplikací umožňuje. Polovina z těchto uživatelů (49 %) však o 

nákup jízdného prostřednictvím mobilní aplikace projevila zájem 

Lze tedy vyvodit, že k tomu, aby bylo možno rozšířit využívání mobilních aplikací jako 

metodu odbavování jízdného, je nutné, aby také vzrostl počet vlastníků „chytrých“ telefonů 

mezi cestujícími. Avšak na toto kritérium má vliv mnoho různých proměnných, např. aktuální 

cena a nabídka „chytrých“ telefonů na trhu, osobní finanční situace jednotlivých uživatelů 

nebo jejich aktuální osobní preference apod. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že se toto 

kritérium bude měnit v čase, je vhodné tedy zopakovat průzkumu tohoto kritéria s časovým 

odstupem a následně udělat srovnání dat. Pozitivním zjištěním v tomto směru je fakt, že 

polovina těch, kteří „chytrý“ telefon nevlastní, projevila zájem o nákup jízdného 

prostřednictvím mobilních aplikací. 
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Polovina (57 %) všech cestujících má o nákup jízdného prostřednictvím mobilních aplikací 

zájem. 

Z tohoto hlediska se jeví, že mobilní aplikace by mohly být perspektivní metodou 

odbavování ve VD, když polovina všech uživatelů VD o jejich užívání zájem projevila. Velmi 

podstatné bude motivovat cestující ke změně způsobu nákupu jízdného a k využívání 

odbavování jízdného prostřednictvím mobilních aplikací. 

Zásadní je zvolit účinný způsob motivace, neboť pro to, aby se cestující rozhodl změnit 

způsob odbavování jízdného, je potřeba, aby mu nový způsob přinášel výhody ( např. 

zrychlení, zjednodušení, zkvalitnění, zlevnění apod.). 

Uživatelé VD ve věkové kategorii 16- 26 let mají významně větší zájem o nákup 

jízdného prostřednictvím mobilních aplikací než ostatní věkové skupiny. Uživatelé právě této 

věkové kategorie jsou nejčastějšími vlastníky „chytrých“ telefonů mezi jednotlivými 

věkovými skupinami. 

Lze se tedy domnívat, že mobilní aplikace budou využívanou cestou nákupu jízdného více, 

než je tomu dosud, neboť předpokládáme, že uživatelé této věkové kategorie si přenesou 

zájem o tento způsob odbavení jízdného i do budoucna, tedy do dalších věkových skupin, a je 

pravděpodobné, že jej přenesou i na další generace, tedy budoucí uživatele VD. Toto zjištění 

tedy může potvrzovat předpoklad, že mobilní aplikace v telefonech se jeví jako perspektivní 

metoda odbavování. 

Téměř všichni (93 %) uživatelé VD považují zisk přesných a včasných informací za 

důležitý nebo zásadně důležitý. 

Lze konstatovat, že zisk přesných a včasných informací je důležitým až zásadním 

požadavkem cestujících při využívání VD. Je možno vyvozovat, že pokud bude mít uživatel 

VD zajištěn kvalitní přístup k informacím, bude splněn jeho zásadní požadavek na VD a 

uživatel nebude mít potřebu z VD odcházet. 

Většina (86 %) cestujících hodnotí zisk informací před započetím jízdy v dopravním 

prostředku VD pozitivně. Naopak zisk informací v reálném čase pozitivně hodnotí pouze 

41 % cestujících. Lze tedy vyvozovat, že většina cestujících hodnotí informační systémy, 

které využívají k získávání informací před započetím jízdy, jako spíše dobré nebo výborné. 



Disertační práce  Ing. Zuzana Švédová   

 

107 

 

V případě hodnocení zisku informací v reálném čase je hodnocení mnohem 

negativnější, polovina uživatelů (53 %) jej hodnotí záporně. Pro cestující je tedy zjevně 

obtížnější získat informace v reálném čase než před jízdou. Vzhledem ke zjištění, že cestující 

považují zisk včasných a přesných informací za zásadní požadavek při užívání VD, je tento 

údaj významný.  

Zaměření na rozvoj informačních systémů, které poskytují cestujícím informace v 

reálném čase, je jednoznačně cestou, jak cestujícím naplnit jeden z jejich základních 

požadavků na služby VD a tím cíleně zajistit a udržet vysoký počet uživatelů VD. 

Ve věkové kategorii 16‐26 let nebyl zjištěn významný rozdíl v hodnocení zisku 

informací před jízdou v dopravním prostředku a v reálném čase. Jeví se tedy, že uživatelé ve 

věkové kategorii 16‐26 let nehodnotí lépe než uživatelé ostatních věkových kategorií zisk 

informací ani v reálném čase, ani před jízdou; můj předpoklad se tedy nepotvrdil. 

Více než polovina (69 %) všech cestujících má o zisk informací prostřednictvím 

mobilních aplikací zájem. 

Z tohoto hlediska se jeví, že mobilní aplikace by mohly být perspektivní metodou 

získávání informací ve VD, když více než polovina uživatelů VD o jejich užívání zájem 

projevila, a to bez souvislosti s tím, zda vlastní či nevlastní „chytrý“ telefon. 

Je tedy velmi podstatné motivovat cestující ke změně způsobu získávání informací a k 

využívání mobilních aplikací. 

Cestující ve věkové kategorii 16‐26 let projevili o zisk informací prostřednictvím 

mobilních aplikací významně větší zájem než uživatelé ostatních věkových skupin. V této 

věkové skupině se také vyskytuje největší počet vlastníků „chytrých“ telefonů. 

Je tedy možno vyvodit, že mobilní aplikace budou využívanou cestou zisku informací 

více, než je tomu dosud, neboť uživatelé této věkové kategorie si přenesou tento způsob i do 

budoucna, a je pravděpodobné, že jej přenesou i na další generace, tedy budoucí uživatele 

VD. Toto zjištění tedy může potvrzovat předpoklad, že zisk informací prostřednictvím 

mobilních aplikací se jeví jako velmi perspektivní metoda. 

11.2.4 Dotazníkové šetření pro vybavení měst 

Vypracovaný dotazník je součástí přílohy č 4. 
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Pro účely této práce jsem vyplnila dotazník pro město Ostravu na základě konzultace 

s odborníky organizátorů integrovaného systému. 

 Závěry z provedeného šetření ve vztahu k této práci 11.3

V této kapitole byla představena metodika a na příkladu uvedena metodika pro 

vícekriteriální hodnocení variant. Také zde byla představena metoda pro získávání vstupních 

informací dotazníkovým šetřením. 

Dotazníky jsou součástí přílohy č. 3 a 4. 
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12 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. 

 Aktivita 1 Legislativní zhodnocení 12.1

12.1.1 Hodnocení současného stavu 

Město Ostrava za posledních 20 let umožnilo nebývale prudký růst životní úrovně 

většině obyvatelů města. Tento trend se projevil i v dopravě, zejména v individuální 

automobilové dopravě. Počet vozidel v individuální automobilové dopravě se každoročně 

zvyšuje a dosahuje poměru počtu obyvatel. Tento vývoj má za následek zvyšující se hustotu 

dopravy a následně rostoucí počet kongescí, které přinášení ekonomické ztráty městu i 

regionu a jsou jedním z faktorů, které mají negativní vliv na další hospodářský výsledek.  

Poptávka po dopravě, její rychlosti a kvalitě je tedy vysoká. 

Hromadná doprava osob po Ostravě je z největší části zajišťována Dopravním 

podnikem města Ostravy. Délka provozní sítě je 476 km, k dispozici je 674 vozidel, z nichž 

přibližně pětina je nízkopodlažních. Stále se ale snižuje počet přepravených osob.  

Městská hromadná doprava i příměstská doprava je provozována v rámci integrovaného 

dopravního systému ODIS v regionu Moravskoslezského kraje. 

Ten vznikl 23. listopadu 1997 a postupně se rozšiřuje a v současné době je v ODIS 

přímo či nepřímo zapojeno celkem 269 měst a obcí Moravskoslezského kraje s rozlohou 

přesahující 4 895 km2 a s více než 1 292 212 obyvatel. 
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Infrastrukturu pro silniční dopravu ale zajišťuje pouze statutární město Ostrava. 

Zdroje pro financování rozvoje dopravy a infrastruktury jsou omezeny na rozpočet 

statutárního města Ostrava a případně další externí zdroje ve formě Strukturálních fondů, bez 

kterých by prostředky Ostravy dostačovaly pouze na údržbu, nikoli již na nezbytný rozvoj 

infrastruktury. Soukromé finance v této oblasti nefigurují. 

MHD v Ostravě je poskytována nekonkurenčně (za stejných podmínek všemi 

zúčastněnými dopravci). Poskytování MHD a nutné infrastruktury jako celku není možné 

poskytovat jinak než prostřednictvím statutárního města Ostrava 

Dodavatelé služeb MHD jsou uvedeni v následujícím přehledu. Jsou vybíráni na 

základě výběrových řízení, proto jejich individuální síla je nízká 

MHD v Ostravě zajišťují tito dopravci (v roce 2013)zdroj (odis): 

• Dopravní podnik Ostrava, a.s; 

• ARRIVA MORAVA a.s.; 

• Městský dopravní podnik Opava, a.s.; 

• Osoblažská Dopravní Společnost, s.r.o.;  

• TQM - holding, s.r.o.; 

• ČSAD Frýdek-Místek a.s. ČSAD Karviná a.s. ČSAD Havířov a.s.;  

• GW Train Regio a.s.; 

• Radovan Maxner; 

• České dráhy a.s. 

Mezi nimi zaujímá dominantní podíl Dopravní podnik Ostrava, a.s., který zaujímá cca 95 % 

dopravních výkonů na území města. 

Seznam strategických materiálů 

• plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje (2011); 

• strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2009 - 2015 

(schválen usnesením rady města č. 6059/81 z 2. 12. 2008 a zastupitelstva města 

č. 1664/23 z 17. 12. 2008); 
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• generální dopravní plán pro město Ostrava (1996/2012); 

• územní plán města Ostravy (návrh 2012);  

• koncepce rozvoje cyklistické dopravy (2010); 

• integrovaný systém parkování v Ostravě (2012); 

• dopravní průzkum na trolejbusových linkách MHD na území města Ostravy a 

návrh opatření (2012); 

• posouzení možnosti uplatnění systému lehké kolejové dopravy v 

Moravskoslezském kraji se zaměřením na napojení do kolejové sítě tramvajové 

dráhy v Ostravě (2008); 

• studie provozování systému parkování a odstavování vozidel v Ostravě (2008); 

• posouzení možnosti realizace terminálů na území Statutárního města Ostrava 

(2007); 

•  ostravský železniční okruh (2012); 

• pravidelné průzkumy v dopravě v roce 2012; 

• celostátní sčítání dopravy; 

• mobilis, Generel bezbariérových tras na území města Ostravy (obojí ÚHA 

MMO). 

Závěr 

Oblast inteligentních dopravních systémů je z Dopravní politiky ČR na léta 2007-2013 

přenesena a podporována Strategickým plánem rozvoje statutárního města Ostravy na léta 

2009 - 2015  V rámci prioritní osy 5 je zakotven specifický cíl 5.2 Zajistit podmínky pro 

rozvoj řídících inteligentních dopravních systémů, parkování a zklidňování dopravy, který 

obsahuje opatření ve smyslu zavádění telematických aplikací v dopravě. 

V plánu dopravní obslužnosti je v kapitole 4.6 zařazen návrh na zlepšování nabízených 

služeb veřejné dopravy. 

Z výše uvedeného výčtu strategických materiálů vyplývají následující cíle 
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12.1.2 Cíle 

Z výše uvedené stručné analýzy stavu dopravy ve městě a z hodnocení všech dostupných 

strategických plánů rozvoje města Ostravy vyplývají následující cíle 

• zhotovit plán udržitelné mobility, který bude strategickým dokumentem 

vytvořen za účelem zlepšení mobility obyvatel města a okolí; 

• účelem plánu by mělo být vytvoření systému udržitelné dopravy tak, aby byl 

schopen pokrýt požadavky všech cílových skupin; 

• samostatná část tohoto strategického dokumentu by měla být věnována plánu 

rozvoje oblasti inteligentních dopravních systémů pro organizaci a řízení 

provozu. Dále také pro získávání dat a jejich možného využití pro zlepšení 

plánování a kontroly stanovených indikátorů pro měření úspěšnosti navržené 

strategie. Tento plán by měl vycházet ze všech uvedených legislativních 

dokumentů, které jsou obsahem kap.; 

• pozornost při přípravě dokumentu by měla být věnována především ke 

zpracování a realizaci plánů udržitelné městské mobility. 

12.1.3 AKTIVITA 2 - AKTIVITA 4 

12.1.4 Hodnocení současného stavu 

Cílem realizace této aktivity je hodnocení současného stavu vybavení inteligentními 

dopravními systémy. Pro tuto analýzu současného stavu jsem využívala navrženou metodiku 

části 2 metodiky „Technologická analýza“. 

V této souvislosti můžu konstatovat že, technické vybavení ve sledovaném systému je 

složeno z následujících subsystémů: 

• dynamický dispečink MHD   

Pro lepší charakteristiku subsystému dynamický dispečink je rozložen do následujících 

části:  

- Modul Palubní systémy ve vozidlech 

- Modul Přenosové technologie mezi vozidly a centrálním systémem 

- Modul Dispečink  
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Výchozí stav subsystému„Dynamický dispečink“ 

• dopravní podnik Ostrava, a.s. (dále jen DPO, a.s.) vlastní cca 650 silničních a 

drážních dopravních prostředků pro provoz MHD (dále jen vozidla MHD) a 

desítky ostatních služebních a speciálních vozidel (dále jen technologická 

vozidla); 

• palubní počítače vozidel jsou technologicky zastaralé, používá se technologie 

roku 1995. Periférie jsou také zastaralé. Technologický stav je přímo úměrný 

technickému stavu vybavení; 

• stávající palubní počítač neumožňuje případné rozšíření odbavovacího systému 

o bezkontaktní elektronické odbavování; 

• ve vozidlech MHD se vyskytuje příliš rozličných periferií; 

• u vozidel MHD se sleduje logická poloha vozidel na základě jízdního řádu, 

tímto způsobem nelze zavést operativní způsob řízení; 

• rádiová síť používá radiostanice Motorola GM Databox, jež umožňují práci 

pouze se 6 rádiovými kanály (v současné době jsou všechny obsazeny, což se 

negativně projevuje při přepínání kanálů (data/data, data/fonie/data) s dlouhými 

přepínacími časy); 

• aktualizace dat ve vozovnách je časově náročná; 

• cestující na zastávkách nedostávají aktuální informace; 

• obtížná tvorba a zabezpečení návazností pravidelných časových přestupních 

vazeb mezi spoji MHD i spojů ostatních dopravců; 

• preference tramvajové dopravy v křižovatkách je bez řádné koncepce, 

trolejbusová a autobusová doprava není preferována vůbec, a tak dochází ke 

zpožďování a prodlužování jízdních dob; 

• stávající stav vybavení vozu; 

• akustický hlásič zastávek EPIS (Herman); 

• vnější a vnitřní informační tabla (BUSE) - obsahují nadefinovanou databázi 

linek, zastávek a cílů; 
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• zobrazovač času a tarifního pásma (Mikroelektronika); 

• zajišťuje zobrazení tarifních zón a času (24 hodinový formát); 

• označovače jízdenek (Mikroelektronika); 

• bezkontaktní stavění výhybek – dále jen BSV (Herman) - ovládání výhybky 

pomocí datové smyčky; 

• programátor jednotky IBIS – dále PJI a Posilovač IBIS (Herman). 

Prostřednictvím jednotky PJI dochází k programování informačních tabel ve 

vozidlech, Posilovač je používán u vybraných druhů tramvají s velkým počtem 

informačních tabel a dlouhou komunikační linkou; 

• napájecí jednotka (Herman) - Napájecí jednotka řídí napájení jednotlivých; 

• přijímač signálu nevidomého (Herman); 

• tachograf (MESIT). 

Cíl modernizace subsystému dynamický dispečink 

Vybavení by mělo mít životnost 10 let a mít dostatečný počet univerzálních a 

standardizovaných hardwarových rozhraní pro integraci nových zařízení. Systém musí mít 

jasně definované výstupní a vstupní rozhraní pro možnou kompatibilitu s dalšími, ať už s 

nadřazenými, nebo podřízenými systémy (např. Centrální systém informací v reálném čase 

ČR, Dispečink KODIS, dispečinky jiných dopravců operujících na území Ostravy, IZS, PČR 

atd.). 

Požadavky na vybavení jsou samostatným obsahem přílohy 1. 

Palubní systém  

• nahradit stávající palubní počítač a digitální hlásič, jejichž výroba byla 

ukončena. Tato výměna je nutná již z důvodu zachování standardu kvality, 

nicméně modernizací dojde ke zvýšení kvality jak z pohledu cestující veřejnosti, 

tak i z pohledu provozovatelů MHD;  

• výměna napájecí jednotky, instalace modulu GPS a výměna vozidlové 

radiostanice. Výměna vozidlové radiostanice je nezbytná z důvodu nutnosti 

zajistit rychlý a plynulý tok dat z vozidel.  
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Přenosové technologie ve vozidlech a na infrastruktuře 

• vybavit systém tak, aby umožnil intervalové zasílání nadefinovaných informací 

do dispečinku a zpět do vozidla pro účely řízení vozidlové flotily a poskytování 

informací v reálném čase; 

• propojení vozidel s mobilní datovou sítí založenou na standartu GSM 

technologie pro vzájemnou výměnu informací mezi vozidlem a SSZ pro 

preferenci vozidel na křižovatkách, popř. s IZ;  

• dispečink; 

• dispečink vybavit tak aby poskytoval aktuální informace pro cestující a aby 

disponoval možností navrhování alternativního spojení v závislosti na dopravní 

situaci a zjednodušení obsluhy konkrétních vozidel; 

• systém dispečinku by měl být navržen na bázi CEN 15531 SIRI evropské 

technické specifikace, která zajistí interoperabilitu s jinými v budoucnu 

instalovanými systémy, především však se systémem Moravskoslezského kraje, 

popř. dispečinků dalších dopravců. 

Výchozí stav subsystému „Radiová síť 

V současné době je v zájmové oblasti pohybu veřejné dopravy DP Ostrava, a.s. 

dostupných několik komunikačních infrastruktur, přičemž prakticky žádná z nich nesplňuje 

nároky na nově budovaný systém veřejné dopravy ať už z důvodu přenosových kapacit, 

problematické dostupnosti v zájmové oblasti nebo nepřijatelné ceně, která neúměrně zvedá 

provozní náklady systému. 

Jedná se o tyto sítě: 

• analogová rádiová síť DP Ostrava, a.s.; 

• OVANET; 

• komerční mobilní operátoři GSM. 

Cíl modernizace subsystému 

Požadavky na vybavení jsou samostatným obsahem přílohy č.1 
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Výchozí stav subsystému ZIS 

Systém IZ v současné době v rámci DPO není žádným způsobem komplexně řešen. 

Na dopravního terminálu Svinovské mosty v rámci modernizace došlo k vybavení zastávek 

informačními tabulemi, které zobrazují informace o odjezdech autobusů a tramvají.  

Technologické zabezpečení řešení informačního systému na Svinovských mostech je řešeno 

inovativní technologií LCD monitorů, novému typu hlasového systému OAS 121 a nově 

vyvinutému hodinovému systému. 

Cíl modernizace subsystému ZIS 

• díky online procesům spojených s monitorací pohybu vozidel VD, předáváním 

těchto informací do dispečinku a následnému vyhodnocování přenesených dat 

bude cestujícím poskytována přesná informace o dojezdovém čase konkrétních 

vozidel na zastávku; 

• vybavit zastávky integrovaným displejem v zastávkovém označníku pro využití 

na tramvajových ostrůvcích, zobrazovacím displejem na zastávkách bez 

přestupu; 

• zobrazovacím displejem na přestupních zastávkách. 

Požadavky na vybavení jsou samostatným obsahem přílohy č 1. 

V následující tabulce 12.1 jsou uvedeny zastávky, které je vhodné vybavit IS. 

Jméno zastávky Mód 

Hlavní nádraží (tramvaj směr centrum) TRAM 

Hlavní nádraží (trolejbus a autobus směr centrum) TROL+BUS 

Poruba vozovna (autobus směr Bytostav) BUS 

Poruba vozovna (autobus směr Martinov) BUS 

Poruba vozovna (tramvaj směr centrum) TRAM 

Poruba vozovna (tramvaj směr Vřesinská) TRAM 

Muglinovská (tramvaj směr Hlavní nádraží)  

Muglinovská (tramvaj směr centrum) TRAM 
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Muglinovská (autobus směr Sad Boženy Němcové) 

BUS 

TRAM 

Mariánské náměstí (tramvaj směr Prostorná) TRAM 

Mariánské náměstí (tramvaj směr centrum) TRAM 

Mariánské náměstí (tramvaj směr Železárenská) TRAM 

Poliklinika (tramvaj směr Místecká) TRAM 

Poliklinika (tramvaj směr Dubina) TRAM 

Poliklinika (autobus směr Hrabůvka kostel) BUS 

Poliklinika (autobus směr HD Hlubina) BUS 

Elektra (tramvaj směr Hlavní nádraží) TRAM 

Stodolní (tramvaj směr Hlavní nádraží) TRAM 

Stodolní (tramvaj směr Poruba) TRAM 

 

Tabulka 12.1: ZIS, zdroj: [vlastní] 

 

Výchozí stav modulu „Dopravně Řídící centrum pro řízení preferencí veřejné dopravy“ 

Společnost Ostravské komunikace zajišťuje ve své budově technologický dohled nad 

stavem SSZ ve městě. Řadiče jsou propojeny s dohledovými ústřednami Sitraffic Watch a 

Cross Watch přes GSM síť. Dohledové ústředny umožňují v případě poruchy některého SSZ 

zaslání alarmové SMS zprávy o vzniku poruchy okamžitě technikům na mobilní telefon 

Cíl modernizace subsystému „Dopravně Řídící centrum pro řízení preferencí veřejné 

dopravy„ 

• DIC musí umožnit připojení všech stávajících řadičů SZZ a zároveň musí 

vyhovovat pro napojení nových budoucích SZZ – DIC musí umožnit v 

budoucnu ovládat min. 200 SZZ; 

• subsystém Dopravně řídicí a informační centrum (dále jen DIC) musí disponovat 

otevřeným a přesně definovaným rozhraním pro příjem všech obvyklých 

datových formátů a formátů dopravních informací; 
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• DIC musí umožňovat dynamické řízení signalizačních plánu SSZ, a to v 

minimálním počtu 5 signalizačních plánů; 

• modernizace řadičů SSZ na území města Ostravy, které nesplňují požadavky na 

dynamické řízení preference MHD. 

Požadavky na vybavení jsou samostatným obsahem přílohy č 1. 

 AKTIVITA 3  12.2

V tomto bodě jsem uskutečnila experimentální měření na zvolené lince.  

Pro toto měření jsem si zvolila takovou linku, na které jsou již v současné době 

sledovány údaje o pohybu vozidel v reálném čase, tak aby bylo možné v závěru navrhnout na 

základě zjištění možná opatření ke zlepšení plánování. 

Linka, na které se prováděl experiment je označena jako linka 286 a jedná se o linku, 

která je zaimplementována do integrovaného systému ODIS. 

Experiment byl rozdělen do dvou částí: 

• Klasifikace zastávek na trase linky. 

• Sledování pohyb vozidel na dané lince v reálném čase. 

Měření probíhalo po dobu 3 týdnů na přelomu měsíce června a měsíce července roku 

2013, tak aby bylo možné také na datech sledovat možný rozdíl v běžném a tzv. 

prázdninovém provozu. 

Data v blízce reálném čase o pohybu vozidel na infrastruktuře jsem mohla 

zaznamenávat díky přístupu do aplikace, která je provozována firmou CHPAS za účelem 

sledování vozidel ODIS. 
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Obrázek 12.1: Linka 283, zdroj: [ODIS] 

 

12.2.1 Klasifikace zastávek 

Pro klasifikaci zastávek na lince 286 jsem postupovala na základě navrženého schématu 

v kapitole 4.19. Sledovala jsem zejména vybavení zastávek a možnosti doplnění zastávek o 

inteligentní zobrazovací tabuli. Dále jsem sledovala možnost přístupu na zastávku a umístění 

jízdního řádu. Tyto údaje jsou důležité nejen pro získání přehledu o vybavení, ale také mohou 

deklarovat možnost chronického zpožďování na příslušné zastávce.   

Sledovala jsem následující kritéria. 

GPS lokalizace, označník umístěn na zastávkovém sloupku, informační panel, označník 

umístěn na jiném vhodném místě, informační panel, přístřešek pro cestující, lavička, sedadlo; 

automat na prodej jízdenek; bez bariér přístup, inženýrské sítě 
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V měřeném úseku jsem zaznamenávala údaje do připravené tabulky a lokalizaci jsem 

prováděla v místě sloupku na uvedené zastávce. 

V samostané příloze č jsou uvedeny obrázky k jednotlivým zastávkám na lince 286. 

Výsledky klasifikace zastávek na lince 286 

Pro praktické využití můžeme přijmout závěr, že celková vybavenost zastávek je na 

úrovni odpovídající.  Příloha číslo 6 dokládá jednotlivé výsledky ke všem zastávkám na lince 

286. Dále můžeme přijmout závěr, že zastávky uvedeny v tabulce 12.2 jsou vhodné pro 

vybavení informačních tabulí. 

Hornické muzeum Zastávka je složena z několika nástupišť je tedy 

vhodné umístit menší informativní tabuli. 

Hlučín aut nádraží Umístit informační tabuli, která bude 

zobrazovat odjezdy a stanoviště 

Kravaře, Kouty, 

kulturní dům 

Informativní tabuli 

 

Tabulka 12.2: ZIS, zdroj: [vlastní] 
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12.2.2 Statistické zpracování dat  

Tato experimentální část je zpracována zejména za účelem ověření práce s daty ze systému, 

který je již provozován. Jedná se o ověření možnosti praktického zpracování dostupných dat 

z aplikací pro sledování pohybu vozidel na sledované lince.  

Cílem bylo ověřit možnost vytvářet doporučení na základě získaných údajů. 

Pro získání dat, jsem pracovala s aplikací http://odis.mpvnet.cz/ v tomto případě se jednalo o 

omezený přístup do této aplikace a měla jsem volný přístup k datům na základě schválení 

koordinátora systému ODIS, který je majitelem těchto dat. 

Sestavu jsem tedy vytvořila pro konkrétní linku a jednalo se o sběr dat v časovém rozsahu  

13. 6. 2013 až 21. 7. 2013 (zahrnuje běžné pracovní dny i pracovní dny - prázdniny) 

Sestava v aplikaci obsahuje následující položky:  

• Linka/spoj – ve sloupci se také zobrazuje symbol vozíček 

• Ve směru – název konečné zastávky 

• Čas jízdy – počáteční a konečný čas spoje 

• Vůz – je uveden vůz, který byl na spoj skutečně nasazen. Pokud je jiný než 

původní vůz přiřazený k oběhu, je u něj uveden znak #. Pokud byl jiný vůz 

nasazen jen na část trasy spoje, jsou podrobnosti o nasazených vozech uvedeny 

ve sloupci Poznámka. 

• RZ (SPZ)  

• Odchylky spoje na jednotlivých zastávkách 

Pro toto měření jsem sledovala následující obsah položek: 

• Trasa linek a jednotlivých spojů (pořadí zastávek, kilometráž) 

• Časy odjezdů jednotlivých spojů z jednotlivých zastávek 

Záznamy z aplikace jsem vygenerovala do formátu xml. a statisticky jsem tyto data ověřovala. 
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Příloha č 6 obsahuje tabulku zobrazující statistiku spoje tedy průběh jízdy jednotlivých spojů 

linky na jednotlivých zastávkách v časech dle jízdního řádu této linky v porovnání s reálnými 

časy příjezdu linky na každé zastávce.  

Ve statisice provádím výpočet pro odjezdy jednotlivých spojů z jednotlivých zastávek za 

všechny dny provozu. 

Pro přehlednost uvádím číslo linky a spoje, název zastávky a čas odjezdu dle jízdního řádu. 

Dále počet výskytů (tzn. počet dnů, kdy byl odjezd poje zaznamenán), průměrné zpoždění a 

výběrová směrodatná odchylka zpoždění. Z této statistiky lze zjistit kde je dodržování 

jízdního řádu kritické a opakující se. Velmi důležité hodnoty jsou v konečných zastávkách 

linky nebo v zastávkách, které jsou nan přestupních terminálech, kde je potřeba sledovat jestli 

se nejedná o velké odchylky od jízdního řádu. 

Tato informace je velmi důležitá pro možnost plánování přípojů 

Dále jsem sledovala statistiku rychlostí na dané lince a v příloze číslo 6 je histogram 

cestovních rychlostí pro porovnání jízdní doby dle jízdního řádu a jízdní doby dle reálné 

polohy vozidel z dispečerské databáze  

Dráha je převzata z tarifních vzdáleností uvedených v jízdních řádech. 

Statistika průběhu linky 

V tabulce v příloze číslo 6 uvádím počet/podíl výskytů pro dvojici zpoždění v zastávce n a v 

zastávce n+1. 

Pokud by se zpoždění mezi následujícími zastávkami neměnilo, tak by 100 % výskytů bylo na 

diagonále (při zpoždění X v zastávce n bylo v zastávce n+1 bylo opět X). Čím větší je rozptyl 

zpoždění mezi následujícími zastávkami, tím je větší rozptyl výskytů od diagonály). 
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12.2.3 Cíle zhodnocení 

• Z výše uvedeného příkladu lze konstatovat, že prováděním statistik lze sledovat 

výskyt opakujících se odchylek od statického jízdního řádu na zvolené lince. 

Odchylky od statického jízdního řádu mohou být způsobovány chronicky 

opakujícím se výskytem kongesce na infrastruktuře z důvodu saturovaného 

dopravního proudu v ranní a odpolední špičce. Dále může jít o přetížení linky a 

zpoždění způsobené zdlouhavým odbavením cestujících. Na průběhu linky 

můžeme vidět, jestli se způsobem jízdy dá zpoždění na lince vynulovat nebo 

jestli je problém zpoždění přenášen až do konečné zastávky linky; 

• Vybavením zastávek informačním zobrazovacím panelem můžeme zobrazovat 

předpokládaný příjezd spoje na dané lince v reálném čase; 

• V tabulce 12.2 jsou identifikovány zastávky na lince 286 na kterých je vhodné 

umístit tyto panely. 

 AKTIVITA 5 12.3

V následující tabulce uvádím kritéria a jejich ukazatele, které je potřeba při zavádění nového 

systému sledovat. 

 

 



Disertační práce  Ing. Zuzana Švédová 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 12.3: Kritéria: [vlastní] 

snížení emisí úspora PHM 

zkrácení času 
stráveného v 
kolonách 

zvýšení 
bezpečnosti 
silničního provozu 

množství emisí CO2 
vyprodukovaných 
autobusem na 1 km ( g) 

průměrná 
spotřeba 
autobusu na lince 

průměrná doba v 
kolonách při 
průjezdu města de počet nehod za rok 

počet km najetých 
autobusy za den 

snížení sotřeby 
při snížení 
dopravních 
kongescí 

snížení dopravních 
kongescí 

podíl nehod v 
kolonách na rok 

počet km najetých 
autobusy za rok 

objem ušetřených 
PHM na 100 km 
u 1 autobusu 

zkrácení doby v 
kolonách při 
průjezdu města 

snížení dopravních 
kongescí 

množství emisí CO2 
vyprodukovaných 
autobusem za rok (g) 

počet km 
najetých 
autobusy za den 

průměrná doba v 
kolonách na jeden 
vůz  

průměrná škoda při 
nehodách 

Množství spotřeby 
elektřiny tramvaj a 
trolejbus 

celkový objem 
ušetřených PHM 

průměrná 
obsazenost vozidel 

ušetřená škoda při 
nehodách v 
kolonách  

množství CO2 
odpovídající 1 KWh 
eletřiny (Kg) cena 1 PHM 

časová úspora 
cestujících za den 

snížení nehod v 
kongescích 
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13  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 mno 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.  
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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 

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. 

  Možnosti dalšího využití výsledků práce 13.1

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. Mám na mysli fúzi se zdrojovými daty z provozu 
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individuální dopravy, které jsou obsahem řešení například projektu Centra kompetence 

RODOS. Hlavním řešitelem tohoto projektu je Vysoká škola báňská, proto bude mou snahou 

nalézt vhodnou formu spolupráce, tak abych bylo možné v reálném prostředí porovnávat data 

z veřejné a individuální dopravy s daty o pohybu mobilních telefonů na síti. Tímto přístupem 

bude podpořena multimodalita, která je základem udržitelného rozvoje dopravy. 

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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16   ZÁVĚR 

Předložená disertační práce se zabývá nalezením možnosti zlepšení optimalizace dopravního 

plánování v oblasti veřejné dopravy a možnosti tvorby plánů pro udržitelnou mobilitu území v 

regionech. 

Ačkoli každá městská oblast má svou vlastní dopravní strategii, jejich cíle jsou v mnoha 

evropských městech do značné míry identické. Jedná se o nalezení optimální strategie pro 

zlepšení organizace dopravy a snížení jejich negativních dopadů. Pro dosažení těchto 

transparentních strategických cílů je možné efektivně využívat inteligentní dopravní systémy.  

Na základě zjištěných skutečností v této disertační práci lze potvrdit hypotézu, že dobře 

nastavený a propojený inteligentní dopravní systém ve veřejné dopravě zlepší úroveň 

nabízených služeb pro cestující a může přispět k celkovému zlepšení organizace dopravy. 

Dále také mohu konstatovat že, inteligentní dopravní systémy lze optimálně využít, 

jsou-li implementovány jako součást strategického rámce, ve kterém jsou jasně rozděleny role 

mezi jednotlivé zainteresované strany. 

V disertační práci navrhuji metodiku zavádění ITS ve VD pro plánování dopravy. 

Navržená metodika může být předlohou pro vytváření strategických plánů udržitelné 

mobility pro města a kraje, konkrétně pro část týkající se plánů zavádění systému ITS. 

Metodika plně respektuje dva evropské akční plány z poslední doby, Akční plán pro ITS 

(2008) a Akční plán pro mobilitu ve městech (2009), které podporují právě iniciativy, které se 

týkají vytváření strategických rámců pro zavádění nových technologií, které podporují 

rozšiřování interoperability. 

Tato práce navazuje na výzkum provedený v této oblasti a z výsledků práce lze také 

dokázat předpoklad, že organizace systému veřejné dopravy je navázána na strategii 

udržitelné mobility velmi úzce a problematika není řešitelná v krátkém časovém horizontu. 

V tomto kontextu je potřeb stále podporovat proces vytváření norem a standardů a také 

zajistit aby již existující normy měly reálný dopad na tržní řešení. 

Pro fungující systém veřejné dopravy a zlepšení mobility je potřeba pokračovat ve 

vytváření nových strategií, aby se zajistila vzájemná kompatibilita, aby i nadále plnily svůj 

účel ve světě rychle se měnících technologií a aby odpovídaly potřebám ITS ve městech. 
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Příloha č. 1: Požadavky na vybavení komponent 
 

Návrh minimálních požadavků 

Obecné požadavky na palubní systémy ve vozidlech 

Jednotlivé komponenty jsou provedeny a instalovány tak, aby byly skryté před 

cestující veřejností (doporučuje se využít vyhrazených skříní pro informační 

technologie), nebo aby byly odolné vůči vandalismu a zároveň, aby nebránili 

cestujícím ve volném pohybu. Zároveň musí být zabezpečeny proti uvolnění a 

nesmí jakkoliv ohrožovat cestující. 

Palubní systémy musí splňovat standard ECA European Concept for 

Accessibility (Příručka technické asistence) 2003, ISBN 2-919931-24-5 

Komponenty musí spolehlivě pracovat v reálných provozních klimatických 

podmínkách vozidel (mezní hodnoty +60/-30°C). 

V případě použití u kolejových vozidel je nutné použít takové technologie, které 

jsou schváleny drážním úřadem pro provoz a instalaci v drážních vozidlech a to u 

takových komponent, u kterých je toto schválení vyžadováno legislativou 

Technologie musí mít minimální životnosti 10 let. Součástí dodávky jsou 

kalkulovány náklady na dodržení této doby v provozu v rámci smlouvy. Po tuto 

dobu je zajištěn servis těchto zařízení (pokud zadavatel nestanoví jinak) 

Použité technologie jsou jednoduše přístupné a snadné na údržbu 

Napájení komponentů bezproblémově funguje v rámci napájecí soustavy vozidel 

(=24 V) bez ovlivnění funkce a spolehlivosti ostatních subsystémů a narušení 

energetické bilance vozidla. 

Veškeré použité vozidlové komponenty jsou odolné vůči otřesům souvisejících s 

běžným provozem vozidla v dopravě. 

Dodávka komponent je realizována včetně elektroinstalace, a montáže do 

vozidel. (v určitých případech může být vybaveno několik vozidel z flotily, 

přičemž bude zaškolena obsluha z řad zadavatele, kteří mohou pokračovat v 
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instalaci v rámci využití svých lidských zdrojů). Jednotlivé vodiče a kabeláže 

jsou skryty pod kapotáží vozidel. Součástí instalace je dodané aktuální schéma 

zapojení, popis instalace ve vozidle včetně fotodokumentace montáže. 

Palubní systémy jsou vybaveny sběrnicemi (univerzálními rozhraními) typu: 

RS485, RS232, IBIS/IPIS, ETHERNET, CAN, USB s popisem jejich 

konkrétního využití. Je zapotřebí pamatovat na možné rozšiřování počtu 

jednotlivých komponent informačního systému bez nutnosti pořizování nové 

palubní jednotky.   

Lokalizace konkrétního vozidla je zaznamenávaná v požadovaném intervalu 

(max. 1 minuta) a musí být spolehlivá z min. 95%, popř. aby byla spolehlivost 

indikace chyby (např. ztráta signálu GPS) také min. 95%. Interval přenosu dat 

pak v intervalu max. 60 sekund). Interval zasílání požadavku na přenos 

provozních dat z vozidel by měl být jasně definován.  

Použité technologie umožní automatický způsob vyhlašování zastávek na základě 

skutečné polohy dle GPS souřadnic. V případě výpadku signálu GPS je vždy k 

dispozici manuální vyhlašování zastávek řidičem 

Palubní technologie zajistí autonomní způsob řízení napájení informačních 

systémů vozidla. Nově instalované technologie nesmí narušit plnou funkčnost 

ostatních systémů a zařízení ve voze již instalovaných (např. vyšším odběrem 

proudu, než dostupným.), proto je nutné při realizaci napájecí soustavy 

pamatovat na možné rozšiřování počtu komponent ve vozidlech. 

Úroveň 2 - Napájecí soustavy mohou být dálkové konfigurovány a 

diagnostikovány. 

Palubní technologie jsou řešeny modulárně, popř. mohou být řešeny integrovaně 

a to pouze za předpokladu, že je možné vyměnit jednotlivé „desky“ (dle funkce) 

integrovaného palubního systému a nebude nutno měnit celé integrované 

zařízení. 

Součástí dodávky palubních informačních systémů je vybavení „Výukového a 

zkušebního pracoviště“. Tato podmínka se týká systémů, které mají více než 30 
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vybavených vozidel. 

Zkušební konzole a výukové pracoviště je nezbytné pro ověřování funkčnosti 

všech požadovaných systémů, zácvik dispečerů a pověřených pracovníků pro 

pracoviště pověřeného oddělení zodpovědného za komunikaci s dodavatelem v 

technologické oblasti. 

Součástí každého systému je tzv. „Výukového a zkušebního pracoviště“ které by 

mělo obsahovat: min. 1 funkční kompletní konzoli palubní informatiky včetně 

tabel.  

Návrh minimálních požadavků systémových komponent palubních systémů do 

vozidel VD – Palubní počítač 

Technologie palubních jednotek je založena na standardu PC kompatibilní s 

možností oboustranné komunikace (vozidlo × server, server × vozidlo). 

Palubní počítač má následující min. konfiguraci:  

Úroveň 1:  

interní operační paměť – min. 64 MB 

interní úložiště SSD – 1 GB –  

výkon procesoru umožňující obsluhovat procesy všech instalovaných součástí v 

reálném čase a umožní zasílání minimálně požadovaných informací  

Úroveň 2:  

interní operační paměť – min. 512 MB 

interní úložiště SSD – min. 2 GB 

výkon procesoru dokáže obsluhovat procesy v reálném čase stávajících periferií i 

v budoucnu budovaných 

Kapacita diskové i operační paměti je jednoduše rozšiřitelná výměnou, nebo 

přidáním (interním nebo externím zapojením). 

Operační systém palubního počítače, je dodáván včetně licence pro operační 

systém palubního počítače a instalované SW. Tato licence je vztažena rovněž pro 

všechny zařízení a je součástí dodávky a nabídnuté ceny 

Palubní počítač nesmí mít delší náběhovou dobu (čas od spuštění do přihlášení 
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řidiče) než 90 vteřin 

Palubní počítač je připraven na logování všech kroků nastavování vozidla 

pracovníky údržby . Kapacita paměti pro uchování všech logů vozidla musí být 

delší než 3 dny. 

Součástí kompletu informačního systému je vysoce citlivá GPS mobilní jednotka 

s min. citlivostí při studeném startu alespoň -120dBm, přesností do 3 m při 

vzorkovací periodě kratší než 0,5 sekundy (tzn. správné určení polohy v okolí 

měřeného bodu s poloměrem 3 metrů ve více než 50% měření). Doba studeného 

startu nesmí překročit 60 sekund. 

2. Úroveň – GPS mobilní jednotka je Galileo ready (připravena na budoucí 

možnost lokalizace pomocí navigačního systému Galileo) 

Informace o lokalizaci vygenerované GPS jednotkou, jsou do dispečinku zasílány 

v zadavatelem určeném intervalu, nebo v případě předem nastavených událostí 

(např. vjezd vozidla do blízkosti zastávky, kdy dochází ke zmenšené periodě 

zasílání informací, nebo v případě, že vozidlo jede v rámci plánovaného jízdního 

řádu, bude interval zasílání dat prodloužen, odjezd ze zastávky, zastavení v 

zastávce apod.)  

Palubní jednotka v součinnosti s dalšími komponenty umožní, aby v předem 

stanoveném intervalu byly odesílány tyto informace:  

ID vozidla, 

Čas odvysílání zprávy,  

Označení jízdy,  

Číslo linky,  

Upřesnění čísla linky,  

Cíl jízdy (konečná zastávka),  

Aktuální zastávka (nebo poslední vyhlášená zastávka),  

Příznak zda je vozidlo právě v aktuální zastávce (indikace otevřených dveří),  

Poloha zem. délka, poloha zem. šířka,  

Zpoždění v sekundách (předjetí se vyjadřuje zápornými hodnotami) 
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Alert zprávy (přednastavená zpráva řidiče – kolona, nehoda, porucha apod.) 

Pořadí zprávy ke dni, nebo po resetu počítače -V případě, že se jedná o 

komunikaci v pravidelných intervalech (nikoliv na požadavku) 

Úroveň 2 

Příští zastávka  

Ujetá vzdálenost mezi poslední vyhlášenou a příští zastávkou v  

Aktuální rychlost, spotřeba 

Počet vydaných jízdních dokladů 

Součástí dodávky je jasně definovaný popis formátu zasílaných dat  

Vyhlašování zastávek je řízeno na základě aktuální polohy vozidel, resp. pomocí 

nadefinovaných souřadnic označníků zastávek. Pouze v případě ztráty signálu 

GPS dochází k manuálnímu vyhlašování zastávek řidičem. 

Není nutné zabezpečení přesné lokalizace vozidel pomocí GPS ve vozovnách (v 

krytých halách), je však zapotřebí informovat, že je vozidlo ve vozovně, popř. že 

vozovnu opouští 

Úroveň 2 - Identifikace vozidla ve vozovně je zajištěna bezkontaktním, 

bezobslužným způsobem. Je k dispozici jednoznačný a přesný údaj, zda je 

vozidlo uvnitř areálu vozovny, či je mimo tento vymezený areál. 

Ovládací terminál palubního počítače je jednoduše ovládatelný a přehledný. Není 

upřesněno, zda se jedná o palubní terminál na bázi LCD dotykového displeje, 

nebo bude ovládání zajištěno pomocí dotykových tlačítek, popř. může být 

použita kombinace těchto technologií 

Ovládací terminál palubních jednotek je umístěn v prostoru vymezeném pro 

řidiče. Tento terminál je umístěn tak, aby byl jednoduše ovládatelný řidičem a 

nebránil řidiči ve výhledu na jakoukoliv stranu. Umístění terminálu vždy podléhá 

schválení zadavatelem. 

Displej terminálu palubního počítače obsahuje minimálně tyto informace a 
funkce: 

základní informace o jízdě (trasu jízdy i např. změny na trase), 

informace o jízdním řádu pro řidiče, 
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informace o zpoždění, nebo předjetí, 

informace o aktuální zastávce včetně popisu návazností, 

aktuální datum a čas, 

informace o dostupnosti komunikační sítě (síla signálu GSM, rádiové sítě apod.), 

informace o provozu jednotky GPS (síla signálu, signál ztracen, signál OK), 
možnost vložení Alert zpráv (Emergency, práce na silnici, kolona, porucha atd. 
s vazbou na aktuální pozici). 

Možnost vzájemné komunikace formou zprávy oběma směry, popř. fónické 
komunikace 

V případě užití LCD dotykového displeje, dodávce předchází vyhotovení 

grafického návrhu základní vstupní obrazovky ovládacího terminálu. Rozvržení 

terminálu a displeje a jejich funkcí podléhá schválení zadavatele. Nabízený 

systém musí umožnit modifikaci grafického rozhraní pro vkládání údajů a jejich 

zobrazování. Na grafický výstup a konfiguraci virtuálních tlačítek se vztahuje 

servis dodavatele min 3 roky, nebo může být upraven smluvní dohodou o údržbě 

mezi provozovatelem a dodavatelem 

Ovládací terminál řidiče umožňuje zobrazování textových zpráv zaslaných 

dispečinkem 

Ovládací terminál umožňuje automatickou identifikaci řidiče, popř. pracovníků 

údržby a to pomocí: a) integrované čtečky čipových (zaměstnaneckých) karet, b) 

jednoduše zvoleného kódu řidiče, nebo pracovníka údržby,  c) jiného 

bezkontaktního způsobu, či kontaktního způsobu 

2. Úroveň – palubní terminál má integrovánu čtečku bezkontaktních čipových 

karet 

Technologie podporuje jednoduchou kontrolu stavu připravenosti OIS 

(odbavovací a informační systém vozidla). 

Technologie umožňuje integraci (v oblasti terminálu) USB vstupu pro ruční 

aktualizaci dat ve vozidle (řidiči musí být umožněno případné ruční zadání; vstup 

do nastavení palubní informatiky jen na základě oprávněnosti přiložené čipové 

karty pracovníka údržby, nebo jiných identifikačních metod). 
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Minimální požadavky na komunikační výbavu palubního počítače 

Palubní jednotky umožňují integraci zařízení, které jsou ve vozidle již 

instalovány, nebo budou součástí plánované dodávky, popř. umožní budoucí 

integraci komponent. Palubní jednotka disponuje těmito vstupními rozhraními: 

IBIS/IPIS, ethernet, rozhraní USB, sběrnici RS485, RS232. Sběrnici pro 

propojení s tachografem. Zadavatel musí v rámci výběrového řízení uvést 

požadované min. množství jednotlivých rozhraní. Dodavatel blíže specifikuje 

jednotlivé rozhraní palubní jednotky včetně jejich užití. 

Palubní jednotka je dodána včetně popsaného schématu zapojení jednotlivých 

komponent systému a popis využití jednotlivých rozhraní Dodávka je včetně 

dodaných datových protokolů mezi palubním počítačem a jednotlivými 

zapojenými periferiemi.  

Technologie disponují prvky ochrany proti nežádoucímu přístupu do datové 

infrastruktury. 

Minimální požadavky na Vozidlový informační systém – VOIS 

Do palubní jednotky je umožněna integrace s možností následného ovládání 

Hlásiče zastávek. Integrace je umožněna na základě standardního rozhraní (IPIS, 

RS485, Ethernet). Dané zařízení může být integrované do soustavy palubního 

počítače, pouze za předpokladu, že je umožněna výměna pouze tohoto modulu 

1. Úroveň - Nezávislý digitální hlásič zastávek je založený na MPEG vrstvě 2 – 

umožňuje přehrávání datového záznamu o min. Délce 30 minut ve formátu .mp2 

2. Úroveň – Nezávislý digitální hlásič zastávek je založený na MPEG vrstvě 3 – 

umožňuje přehrávání datového záznamu o min. Délce 120 minut ve formátu 

.mp3, .wav 

Technologie umožní spouštění přednastavených akustických zpráv jednoduchým 

povelem řidiče (navolením kódu, výběrem z menu apod.). 

Vyhlašování názvu zastávky je řízeno automaticky na základě vjezdu vozidla do 

souřadnicově nadefinovaného okruhu zastávky. V případě, kdy není k dispozici 

signál GPS (bude řidiči indikována na terminálu) zůstává vyhlášení zastávky na 
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činnosti řidiče pomocí manuálního vyhlašování 

2. Úroveň – je umožněno vyhlašování zájmových bodů na trase (historické 

památky, zajímavosti apod.) Vyhlašování je řízeno automaticky na základě 

vjezdu vozidla do souřadnicově nadefinovaného okruhu zastávky 

Systém má schopnost současného přehrávání tří různých zvuků do třech různých 

nezávislých výstupů (do vozu, vně vůz, k řidiči) 

Součástí reproduktorové soustavy je příposlechový reproduktor u řidiče 

Digitální hlásič zastávek podává cestujícím uvnitř vozidla tyto informace: 

při zastavení v zastávce informaci o současné zastávce,  

při odjezdu ze zastávky informaci o následující zastávce 

2. Úroveň - v případě návazného spoje v zastávce - linka/označení vlaku, 

konečná zastávka, trasa, stanoviště/nástupiště, informace o čekání návazného 

spoje; 

při výjezdu ze zastávky informaci o následující zastávce; 

2. Úroveň - v průběhu jízdy informaci o návazných spojích (název zastávky ve 

které bude přestup na návazný spoj, linka/označení vlaku, konečná zastávka, 

trasa, stanoviště/nástupiště, informace o čekání návazného spoje), V případě 

zpoždění spoje 10 min. a více je ohlášeno aktuální zpoždění 

Digitální hlásič zastávek musí být schopen aktualizace veškerých změn, upgradů 

pomocí Wifi rozhraní, popř. v krajní variantě pomocí ruční aktualizace pomocí 

karet PCMCII, popř. USB.. 

Hlasový výstup je dostatečně hlasitý jednak uvnitř, tak i vně vozu. Součástí je 

výstup i v prostoru řidiče. Hlasitost akustického informačního systému je možné 

regulovat pro provoz přes den/večer. 

Akustický systém musí umožňovat řidiči podat cestujícím informace o 

případných mimořádných událostech, zpožděních apod.  

2. Úroveň – je umožněno dispečerovi podat cestujícím informace o případných 

mimořádnýh událostech, zpožděních apod. (pouze v systémech vybavených 

fónickou komunikací) 

Systém umožňuje ukládání hlasových vstupů řidiče, popř. dispečera do digitální 
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podoby do paměti palubní jednotky 

Je zabezpečeno, aby v případě poruchy systému bylo zajištěno nouzové volání 

radiostanice na dispečink 

Obecné požadavky na technologie v rámci VOIS pro cestující – Informační 

tabule 

Technologie splňují normu ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody 

sdělovacích vedení 

Technologie splňují normu  ČSN P CEN/TS 15504 Veřejná přeprava osob - 

Silniční vozidla - Zařízení ve vozidle zobrazující proměnné informace pro 

cestující 

Technologie VOIS mohou být vyrobeny z technologie LED, popř. DOT LED. 

U informačních tabulí je umožněna oprava jednotlivých diod.  Zobrazované 

informace na informačních panelech musí časově souhlasit s hlášením 

akustického informačního systému – tzn. soulad předávaných vizuálních a 

akustických informací. 

Je umožněno, aby byla automaticky nastavená intenzita jasu informačních panelů 

podle okolního světla (přímé slunce, noc). 

Informační displeje jsou napájeny v rámci vozidlové soupravy 

Informační tabule nesmí jakkoliv zasahovat do průchozího profilu 

Informační tabule je provedena v antireflexním provedení 

Informační tabule splňují požadavek odolnosti proti nárazu pevných předmětu a 

vandalů, především jsou vyrobeny v antisprejové úpravě 

Informační tabule jsou schopny zobrazovat (na přední a boční tabuli) piktogram 

Bezbariérové vozidlo. Je použit mezinárodní symbol přístupnosti (barva symbolu 

je vyznačena dle možností tabule). 

Informační tabule jsou ovládány prostřednictvím palubního počítače automaticky 

na základě aktuálních informací o progresi vozidla. Palubní jednotka má v paměti 

uloženy JŘ, které se zobrazují na jednotlivých vnitřních i vnějších tabulích 

Způsob zobrazování informací je v souladu s možností volby uživatele : statický, 

rotující, inverzní 

Informační displeje musí zobrazovat vždy celé názvy stanic 
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Název stanice musí být zobrazena nejméně po dobu 2 vteřin, 

Rychlost posouvání u rolovacích displejů nesmí přesáhnout 6 znaků za vteřinu 

Informace jsou zobrazovány v barvě žluté (vnější tabule), nebo červené (vnitřní 

tabule) s nastavitelnou velikostí znaků. 

Technologie umožňuje vytvoření uživatelsky definovaných textů, při využití 

fontů a ikon (školní spoj, objížďka, zkušební provoz, náhradní autobusová 

doprava, přestup na vlak apod.). 

2. Úroveň – VOIS umožňuje zobrazovat, popř. ohlašovat údaje z dispečinku. 

Tedy musí umožňovat práci v dynamickém režimu. Např. velikost zpoždění. 

Údaje o přestupních vazbách a čekacích dobách na přípoj apod. 

2. Úroveň – Technologie informačního panelu na bázi LCD  je umístěna 

v prostorách pro cestující a umožňuje zobrazovat aktuální informace o jízdě, 

kampaně dopravců, organizátorů, informace o zájmových bodech na trase apod. 

Minimální požadavky na vnitřní informační tabule 

Informační systém pro vizuální zobrazování informací poskytuje cestujícím 

uvnitř vozidel přehledné vizuální informace (cílová a následující zastávka), 

případně možnost přestupu (návazné spoje, čekání při zpoždění aj.). 

Součástí vnitřního informačního zobrazovacího systému je tabule zobrazující 

aktuální čas, popř zónu, ve které se vozidlo nachází (především v městských 

systémech) a tabule zobrazující trasu vozidla 

Vnitřní informační tabule umožňuje zobrazit  2 řádky, zobrazení textu v barvě 

červené. Pokud na zastávce nebude vozidlo zastavovat, vizuální systém tuto 

zastávku nehlásí 

V případě kloubových autobusů by měly být použity tabule pro zobrazování trasy 

a času a zóny v přední části vozidla, a také v zadní části vozidla 

Informační tabule musí být umístěny v takovém místě, aby byly viditelné z 

kteréhokoliv místa ve vozidle 
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Vnitřní panely by měly zobrazovat při zastavení v zastávce: 

název aktuální zastávky 

2. Úroveň - v případě většího zpoždění než 10 minut, zobrazovat tento údaj  

V případě jištěné návaznosti, zobrazovat údaj o přestupu a to v podobě 

autobus/vlak, linka/označení vlaku a konečné zastávky, popř. možnost 

zobrazování trasy a rovněž zobrazovat informace o čekání přípojné vazby 

Vnitřní informační panel by měl při stání na zastávce zobrazovat: 

 označení linky, současná zastávka, možnost zobrazení rotujícího seznamu 

zastávek na trase 

2. Úroveň - v případě návazného spoje a čekání – linka/označení vlaku, výchozí 

zastávka, čas příjezdu, popř. zpoždění přijíždějícího vozidla 

Při výjezdu ze zastávky informační systém zobrazuje název příští zastávky; 

V průběhu jízdy informační tabule zobrazují: označení linky, seznam zastávek na 

trase, návazné spoje (název zastávky, ve které bude přestup na návazný spoj, 

linka/označení vlaku, konečná zastávka, trasa, stanoviště/nástupiště, informace o 

čekání návazného spoje. 

2. Úroveň - V případě zpoždění spoje 10 min. a více zobrazování také zpoždění 

v min.). 

Návrh minimálních požadavků na vnější informační tabule 

Informace zobrazované na informačních panelech musí být v souladu se 

Zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a Vyhláškou č. 175/2000 Sb., o 

přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. 

Informační tabule poskytují informace cestujícím vně vozidel o lince, cíli, 

případně směru jízdy 

Přední informační panel - Je umožněno, aby tabule zobrazovala textové 

informace v jednom, popř. ve dvou řádcích. Vrchní řádek vždy zobrazuje název 

cílové zastávky, druhý řádek zobrazuje název linky, popř. zastávku přes. Číslo 
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linky je vždy zobrazeno velké, tedy přes oba zmíněné segmenty. 

Boční informační panel – splňuje stejné požadavky jako podmínka pro přední 

informační panel 

Zadní číslo (panel) – panel umožňuje zobrazovat až 3 ciferné číslo Na tabuli se 

zobrazuje číslo linky. V MHD se zobrazuje číslo veřejně známého čísla linky, v 

případě meziměstské dopravy se užívá označení uvedené v rozhodnutí o udělení 

licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy, které bylo dopravci 

vydáno příslušným dopravním úřadem. 

Minimální požadavky na Jednotku napájení 

Jednotka napájení zajišťuje napájecí soustavu vozidel (=24 V) a nesmí ovlivnit 

funkci a spolehlivosti funkčních subsystémů a zajišťuje energetickou bilanci 

vozidla. 

Jednotka napájení je dimenzovaná na provozní odběr proudu a to minimálně dle 

požadavku na odběr stávajících a dodávaných zařízení. Zároveň musí být tato 

jednotka připravena k možnému rozšiřování (např. odbavovací systém, LCD pro 

cestující apod.). 

Jednotka napájení musí obsahovat elektronické pojistky proti nadměrnému 

proudu. 

Napájecí soustava je napojena přímo na bateriovou soustavu vozidla přes 

ochranné jištění. Instalace této soustavy podléhá schválení zadavatelem, z 

důvodu rozdílných potřeb jednotlivých typů vozidel. 

Jednotka napájení umožní krátkodobé přerušení napájení jednotlivých větví 

(RESET) a provedení restartu celého systému. 

2. Úroveň rozšířená pro Jednotku napájení 

Jednotka napájení má schopnost měření okamžité spotřeby a napětí jednotlivých 

větví (tabla, odbavovací systém, radiostanice, tachografu, datovou mobilní 

komunikací apod.). 

Jednotka napájení má samostatné ovládání všech větví palubního systému – 
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zapínání těch větví informačního systému, které jsou pro správnou funkci 

potřeba. 

Jednotka napájení umožní automatické vyžádané „buzení“ při aktualizacích dat 

vozidel, stejně tak opětovné uvedení do „spánkového modu“. 

Minimální požadavky na Povelovou soupravu pro nevidomé 

Vozidla VD jsou vybavena majáčky, jejichž funkce je spuštěna v případě 

vyžádání nevidomých cestujících (informační fráze je vyvolána povelem č. 3 ze 

slepecké vysílačky). Cestující jsou informování o čísle a směru spoje 

Informační fráze je uvedena trylkem, který může být odlišný vzhledem 

k dopravci 

Externí reproduktor je min. umístěn u prvních dveří, nebo v čele skříně autobusu, 

popř. v čele tramvajového vozidla 

V případě úmyslu nevidomého vstoupit do vozidla (stisk povelu č. 4 na slepecké 

vysílačce) je spuštěna fráze „Nástup nevidomého“, který řidič vyslechne z 

příposlechového reproduktoru v prostoru vymezeném pro řidiče 

Zařízení umožňuje směřovat hlášení do vozu a vně vozu. 

Minimální požadavky na Kamery instalované uvnitř, nebo vně vozidla 

Přehledové kamery umístěné ve vozidlech mají výstup v prostoru u řidiče na 

LCD obrazovce. V případě použití více kamer v prostředku je obrazovka 

rozdělena na více částí. Řidič může jednoduchým stiskem tlačítka měnit výstupy 

z jednotlivých kamer. 

Kamery se umísťují na taková místa, která nebrání cestujícím ve volném pohybu 

a neohrožují je na zdraví, ale zároveň na takovém, na kterých je nejlepší přehled 

o dění ve vozidle. 

Kamery jsou instalované v antivandal provedení a nejsou výrazně viditelné.  

Výstupy z kamer se ukládají do paměti palubního počítače a nemohou být 

uchovávány po dobu delší než 24 hod. 
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Veškeré kloubové autobusy jsou vybaveny „couvací kamerou“, která má výstup 

na obrazovku v prostoru u řidiče.  

2. Úroveň -  kamery mohou mít výstup na ovládací terminál řidiče (v případě, že 

je použit LCD dotykový displej). V případě zařazení zpátečky se automaticky 

zobrazí prostor za kloubovým autobusem na obrazovce 

Minimální požadavky na systém indikující obsazenost vozidla 

Pro zjišťování obsazenosti vozidla je možné využít technologie na bázi 

infračervených detektorů, kamerových detektorů (počítačové vidění), vážních 

detektorů, popř. odbavovacích systémů 

V případě informování cestujících v reálném čase je zapotřebí, aby technologie 

vykazovala min. přesnost zisku údajů o obsazenosti vozidla 90% 

Technologie umožní zaznamenat nastupující i vystupující cestující, popř. tyto 

údaje získávat z odbavovacích systémů 

Je umožněno, aby byly zasílány tyto informace v reálném čase: 

Vozidlo je plné 

Místa jsou k dispozici 

2. Úroveň – Jsou poskytovány informace o přesném počtu lidí oproti kapacitě 
vozidla, např. 37/65 – Tedy je k dispozici ještě cca 28 míst 

Minimální požadavky pro instalaci a funkčnost systému pro přenos informací 

VOZIDLO x SERVER  

Vozidlo vzájemně komunikuje s dispečinkem první instance v rámci technologie 

GSM/GPRS, analogové datové sítě, popř. digitální datové sítě 

Přenosová technologie zabezpečuje oboustrannou datovou komunikaci. Tedy 

zařízení je schopno zasílat i přijímat informace z dispečinku 

Přenosová technologie umožňuje provozovat komunikaci fónickou (trunkové sítě 

především užito v městských dopravních podnicích) 

Komunikační zařízení (modem) je přes sériové, nebo ethernetové rozhraní 

propojen s palubní jednotkou 
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Komunikační zařízení (modem) je umístěn ve střešním boxu na vozidle 

Komunikační zařízení umožňuje fungovat na principu Požadavků a odpovědí 

(převážně trunkové sítě), pravidelným zasíláním dat popř. odesílat informace v 

případě události (příjezd na zastávku, odjezd ze zastávky, ke křižovatce, impulzem 

řidiče apod.) 

Komunikační zařízení umožňuje zasílat informace v předem nastavených 

intervalech od 5s do 5 m, dle požadavku provozovatele  

Z modemu je umožněn výstup pro měření intenzity přijímaného signálu 

V případě fónické komunikace se odlišují tísňová volání od volání provozních. 

Veškerá komunikace je zaznamenávána do textových souborů a je nahrávána na 

záznamové zařízení. 

Minimální požadavky na modul komunikace vozidlo x vozovna 

Systém umožňuje zabezpečenou datovou komunikace vozidel ve vozovnách 

s využitím WIFI (popř. jiných systémů, např. UHF) spojení vozovnách 

s centrálním systémem. V rámci této činnosti dochází k aktualizaci palubních 

jednotek, všech databází informačních systémů vozidel a update SW a firmware 

palubních jednotek a dalších informačních systémů ve vozidlech instalovaných 

Součástí řešení je zajištění veškerá datové komunikace ve vozovnách mezi 

vozidlem VD, středisky údržby a centrálním dispečinkem. 

Systém aktualizace provádí vyčítání dat do systému po přihlášení vozidla ve 

vozovně. 

2. Úroveň -  systém ve vozovnách umožňuje tzv. Automatické „buzení“ vozidel a 

rovněž automatické uvedení vozidla do „spícího“ režimu po provedení úkonu. 

Je umožněno vyčítání údajů denního záznamu tachografů, denního záznamu 

obsazenosti vozidel (vybavená vozidla), spotřebou PHM popř. elektrické trakční 

energie (u vybavených vozidel). 

1. Úroveň - Aktualizace a vyčítání dat (obousměrná komunikace)  pracuje na 

vyžádání 
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2. Úroveň – Aktualizace a vyčítání dat (obousměrná komunikace) pracuje 

automaticky a rovněž na vyžádání. 

Aktualizace vozidla nesmí jakkoliv narušit běžný provoz vozidla.  

V rámci vyčítání dat jsou přehrávány logy informačních systémů a zaznamenané 

údaje o provozu vozidla.  

Technologie je připravena na  logování, dat o průběhu služby konkrétních vozidel: 

Poloha dle JŘ,, vyhlášení zastávky, odblokování dveří, ruční posun zastávek, 

topení (zapnutí-vypnutí), chod motoru (spuštění-vypnutí), použití RDST, použití 

hlášení cestujícím do vozidla, přihlášení čipovou kartou řidiče (popř. jiného 

přihlášení řidiče), údržby a jednotlivé kroky nastavování pracovníkem údržby. 

Systém umoňuje nahrávání aktualizací databází, nových verzí SW, nové 

zastávkové souřadnice a další nutná aktualizované informace do palubního 

počítače 

Povinné požadavky 

Obecné navrhované požadavky na dispečink  

Dispečerský SW (software), dále jen „Systém“ splňuje Standard ISVS pro 

náležitosti životního cyklu informačního systému - 005/02.01 

Všechny moduly a funkce dispečerského systému jsou součástí jednoho 

integrovaného celku 

Systém je založen na stabilním operačním systému jak na straně serverové části, 

tak i na pracovních stanicích klientské části 

Systémová aplikace je modulární a strukturovaná. 

Dispečerský systém využívá jednotnou centrální databázi v souladu s platnými 

standardy. 

Systém používá časový formát v platné normě UTC 

Systém je připraven pracovat v multijazykovém prostředí 

Dispečerský systém je připraven na přihlášení definovaného množství uživatelů 



Disertační práce  Ing. Zuzana Švédová   

 

157 

 

dle administrátorsky přidělených práv (práva pro čtení, práva pro zápis). 

Rozdělení práv se vztahují k povolování zobrazování jednotlivých oken a také 

umožňují přidělování nadřazených práv určitým zaměstnancům provozovatele, 

kteří mohou přidělovat jednotlivá podřízená práva dalším uživatelům. 

Dispečerský systém by měl být dodáván včetně multilicence (bude možné ji 

využívat i jinými subjekty) a provozovateli budou poskytnuty licence na 

definovaný počet uživatelů. 

Dispečerský systém je tvořen na bázi práce s okny (minimalizace oken, zavření, 

zvětšování a zmenšování pomocí tažením, posun okna apod.). Systém využívá 

aktuální standardy uživatelského rozhraní. (ribonovládání, multiokno…) 

Systém poskytuje funkci filtrování dat dle rozsáhlého množství evidovaných dat 

jako například filtrace jednotlivých vozidel, ale také dle vícenásobných podmínek 

– např. linka 2,7, 10. V případech, které to vyžadují (např. v IDS systémech) 

systém umožňuje filtraci dat dle dopravců, nebo módů dopravy. * 

Centrální systém umožní organizaci dopravy při řešení plánovaných i 

neplánovaných provozních překážek (výluky, objízdné trasy, atd.). 

Systém umožňuje export dat do excelu 2007 a vyšší včetně přenosu nejen dat, ale 

popř. i grafického formátu formulářů 

Systém má integrován nástroj pro tvorbu tiskových sestav 

Systém umožňuje zasílání dat pomocí emailu – integrace s poštovním klientem 

Systém průběžně eviduje sekvenci dotazů a odpovědí mezi serverem a vozidly, 

popř. eviduje všechny zprávy zaslané vozidly a všechny zprávy zaslané vozidlům 

s dispečinku 

Systém průběžně eviduje veškeré příchozí i odchozí zprávy mezi serverem x 

vozidlem, ale také mezi jednotlivými servery (jiné ISR) 

Systém zajišťuje přístup k datové, popř. fonické komunikaci s vozidly ze všech 

oken. 

Aplikace umožňuje bezprostřední datovou komunikaci (pomocí zpráv) s 
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vybranými konkrétními řidiči vozidel MHD, komunikaci s vybranými skupinami 

vozidel 

Systémová aplikace má integrovanou možnost přednastavení datových zpráv 

řidičům (nenastoupení střídajícího řidiče, porucha vozu, nehoda – na trase 

autobusu, čekej na přípoj  

Systémová aplikace umožňuje obousměrnou datovou komunikaci dispečera s 

konkrétním řidičem vozidla MHD, vybrané skupiny vozidel (dle trakce, linek, 

území, výřezu území), dle dopravce. * 

Architektura systému je navržena tak, aby funkčnost byla striktně klient server – 

veškeré transakce budou probíhat na serveru, klient pouze zadává požadavky a 

zobrazuje výsledky transakcí a serverem evidovaných dat 

Systém umožňuje integraci uživatelských identit mimo dodaný systém formou 

externího centrálního řízení identit a práv 

Systém umožňuje vytvoření aplikačního rozhraní v „oknech“, která mohou být 

uspořádána na obrazovce dle potřeb uživatele. Zároveň podporuje funkci 

multiokna, funkci drag and drop, funkci zobrazování dat ve stromové struktuře, 

filtrovatelném seznamu, detailu s podporou záložek apod. 

Dispečerský systém zajišťuje automatické korekce (sjednocení) času v řídících 

jednotkách vozidel, aplikačních PC,  vizuálního tabla dispečinku a na 

stacionárních informačních panelech, popř. ve vozovnách a to minimálně 4x 

denně 

V rámci dodávky systému jsou součástí technické specifikace HW nároků 

potřebných pro bezproblémovou práci stávajících i nových uživatelů 

s oprávněnými moduly dispečerského systému. 

Software dispečinku je dodáván na instalačním CD/DVD s možností instalace 

z pevného disku serveru, nebo po síti. 

Případný upgrade SW je označen jako nová verze programu a je předán na 

CD/DVD. 
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Minimální požadavky dispečerského systému pro funkci 1 - Sledování polohy a 

stavu vozidel s možností řízení 

Systém umožňuje sledování vozidel v reálném čase. V případě, že vozidlo ztratí 

signál, popř. se nepřihlásí do systému, je simulován virtuální pohyb vozidla dle 

pevného jízdního řádu 

Dispečerský systém je integrován s mapovými podklady, které umožní 

zobrazování pohybu vozidel MHD, nebo dopravců v reálném čase s grafickým 

odlišením typu vozidla (autobus, tramvaj, trolejbus, vlak, příp. dalších druhů 

dopravy zavedených do systému) např. barevně s využitím navigačních souřadnic 

jednotlivých zastávek a jejich zobrazení v mapovém podkladu – (podmínka 

neplatí pro dopravce využívající jeden mod dopravy) 

Dispečer má možnost sledovat pohyb jednotlivých oběhů, spojů jak na mapě, tak i 

v tabulkách, které jsou mezi sebou funkčně provázané.  

Systém má možnost zvýraznit spoje na jednotlivých linkách, filtrovat spoje dle 

dopravce, spoje dle délky zpoždění/podjetí, módu dopravy atd. (vše uživatelsky 

nastavitelné pomocí barev). Pokud nejsou k dispozici data o poloze spoje, je spoj 

výrazně odlišen od ostatních (unikátní barva v systému). 

Systém musí podporovat rychlý mapový podklad a umožňuje uživatelsky 

příjemné ovládání  

Systém má možnost okamžité datové oboustranné komunikace s vozidly v 

každém okně, prostřednictvím komunikační sítě a je umožněno zdokumentovat 

on-line komunikaci dispečinku přímo s vozidly (textové zprávy) včetně potvrzení 

o přečtení  

Systém umožňuje integraci informací ze systémů kontroly průjezdů vozidel do a 

vně vozovny. 

Systém umožňuje řešení nouzových stavů řízení 

Systém umožňuje v tabulkách i mapových podkladech graficky a barevně odlišit 

indikaci těchto získaných dat z konkrétních vozidel: Ztráta dat z GPS, ztráta 

spojení s radiostanicí (ztráta signálu) po předdefinovaném počtu pokusů o spojení, 
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zpoždění vozidel v několika barevných úrovních (zpoždění menší než 3 min, 

zpoždění větší než 3 min) a předjetí vozidla - výše zpoždění je definovatelná 

uživatelem. 

Systémová aplikace má integrovánu schopnost nepřetržitého vyhodnocování 

aktuálního skutečného dodržení či nedodržení legislativně stanovených přestávek 

všech vozů (řidičů) v provozu, upozornění na nedodržení legislativně stanovených 

přestávek a možnost detailního zobrazení seznamu těchto vozů a jejich vozových 

jízdních řádů formou alertů 

Systémová aplikace umožňuje výrazné barevné odlišení, přičemž jsou použity 

výrazně odlišné barevné odstíny pro všechny výše jmenované indikace. Stejně tak 

jsou barevně odlišena taková vozidla, která mají být na trase, ale nepřihlásila se do 

systému a opět s podporou funkce alertů 

Mapové podklady systému umožňují práci s těmito funkcemi: zoomování, 

možnost výběru konkrétního vozidla, linky, trakce, možnost vytvoření 

libovolného počtu vozidel do skupin, tažením myši, nebo pomocí výběrového 

menu spouštěného pravým tlačítkem myši, možnost zahájení hovoru (pokud 

technologie přenosu dat umožňuje)s vybraným vozidlem, nebo zaslání datové 

zprávy. 

Systém umožňuje prohlížet reálné data o konkrétních vozidlech a zobrazuje tyto 

informace : Aktuální rychlost, čas příjezdu do poslední zastávky, čas odjezdu 

z poslední zastávky, dobu stání v poslední zastávce, čas posledního přijatého 

údaje z GPS a způsob přihlášení řidiče (čipovou kartou, manuálně) a jeho jméno. 

Tyto informace jsou k dispozici rovněž na mapovém podkladu při výběru 

konkrétního vozidla. 

Systém umožňuje, aby na mapových podkladech byl zřetelný směr vozidla. 

Vozidlo, s kterým se ztratí komunikace je výrazně barevně odlišeno s možností 

získání manuálního dotazu na aktuální polohu. Tyto informace jsou k dispozici, 

jednak v tabulkách, ale rovněž na mapovém podkladu. 

Systém umožňuje tvorbu skupin (min. 3 pro klienta). Tyto skupiny umožňují: 

zobrazení všech vozidel skupiny na mapě, dávkové volání na skupinu, zasílání 
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dat/zpráv na skupinu. Skupina musí být rychle a jednoduše přístupná* 

Systém má možnost automatického i manuálního zajištění přípojné vazby linek 

zavedených do systému, nebo v rámci kompatibilních systémů. 

Systém zajišťuje automatické hlášení ohrožení návazností, automatické 

informování řidičů vozidel, automatické hlášení nevyjetí spoje, nepřihlášení 

řidiče, sjetí z trasy atd.  

Systém umožňuje zajištění monitoringu funkčnosti všech zařízení instalovaných 

ve vozidlech a stacionárních zařízení. 

2. Úroveň - rozšířená v rámci funkce 1 

Systém umožňuje automaticky zajistit přípoj v případě zpoždění jedné linky. Popř. 

systém automaticky vyhledá alternativní spojení jako náhradu za zpožděné 

vozidlo. Systém automaticky rozesílá zprávu čekajícímu i zpožděnému spoji 

(feeder a fetcher) 

Systém umožňuje dispečerovi hlasový vstup do vozidlové soustavy 

Systém umožňuje dálkové ovládání vyhřívání vybavených vozidel s možností 

nastavování teploty uvnitř vozů 

Systém umožňuje zobrazovat aktuální počet cestujících v konkrétních vozidlech (s 

vazbou na systém poskytující informace o obsazenosti, popř. s vazbou na 

odbavovací systémy). 

Minimální požadavky na funkci 2 - Statistickou a analytickou funkci  

Systém je trvale připojen na datové úložiště – centrální server, popř. serverovou 

farmu dispečinku. 

Systém má integrovaný nástroj pro vyhodnocování a analýzu provozních statistik. 

Prostřednictvím systému je možné zobrazit všechna vozidla MHD, dopravců, 

připojených do systému s aktuálními informacemi o průběhu jízdy, jak na 

mapových podkladech, tak zobrazených v tabulkách 
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Systém umožňuje průběžné zpracovávání provozních dat pro podporu procesu 

optimalizace veřejné dopravy (statistiky a analýzy jízdních dob s vazbou na 

obsazenost vozidel), především v závislosti na dodržování plánovaných jízdních 

řádů a s možností návazností jednotlivých spojů 

Systém umožňuje nahlížení do historických dat (přehrávání, zpětné simulace jízd 

konkrétních vozidel ve vztahu GPS souřadnic x jízdní řád, vyčítání a nahrávání 

těchto dat apod.) minimálně po dobu 12 měsíců. Hledání v historických datech 

nesmí omezit on-line provoz systému. 

Aplikace umožňuje automatické vyhodnocování průměrné cestovní rychlosti, 

rozdělení jízdní doby spojů na dobu strávenou jízdou a dobu stání na konečných, 

zastávkách, v kolonách (u vozidel, u nichž je to možné, též dobu stání mimo 

stanice – např. na křižovatkách). 

Systémová aplikace umožňuje automatické zasílání denního reportu na emailové 

adresy vybraných uživatelů, a to zejména o těchto informacích: neúspěšně 

provedené servisy vozidel, nehlásících se vozidel apod. 

Systém umožňuje administrátorskou správu databáze a vrstev a jejich editaci (dle 

přidělených práv) – např. správu databáze zastávkových označníků, jízdenkových 

automatů, měníren, výhybek apod. 

Úroveň 2 – Volitelné požadavky na funkci č. 2 

Systém umožňuje zobrazování informací o dálkovém nahrávání vozidel s těmito 

údaji: počet dálkově spravovaných komponent, update software a další volitelné 

informace  

Systémová aplikace umožňuje automatické vyhodnocování a zasílání denního 

reportu na emailové adresy vybraných uživatelů o těchto informacích: odchylky 

vozidel MHD/dopravců od jízdního řádu, zpracování statistiky pravidelnosti 

provozu, jízdních dob pro určitá denní období, dny v týdnu a měsíce - generování 

statistik na základě volitelných zadávacích parametrů (např. výběr linek, trakci, 

úseků, libovolného časového období) pro celý sledovaný provoz MHD/dopravců. 

Návrh minimálních požadavků dispečerského systému pro funkci 3 - Tvorby 
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jízdních řádů 

Systém má v sobě integrovánu funkci tvorby jízdních řádů.- dle metodiky CIS JŘ 

v souvislosti s povinností hlášení veškerých změn v jízdních řádech 15 pracovních 

dnů dopředu a to dopravnímu úřadu. 

Systém umožňuje vkládat provozní změny v jízdním řádu v závislosti na 

neočekávaných jevech např. posilové spoje, v případě poruchy apod. a tyto spoje 

zavést do systému v reálném čase. 

Systém obsahuje linkové vedení. 

Systém má integrován aktuální jízdní řád všech linek, spojů s možností jeho 

správy a nahrávání nových. 

Systém umožňuje integraci se simulačním modulem pro tvorbu nových jízdních 

řádů. 

Generování podkladů pro operativní řízení přepravního procesu (zpoždění spojů, 

na které navazují jiné spoje …). 

Systém umožňuje import dat pro efektivnější tvorbu jízdních řádů v závislosti na 

dlouhodobých, nebo stále se opakujících zpoždění jednotlivých spojů, linek apod. 

Minimální požadavky dispečerského systému pro funkci - Poskytování informací 

cestujícím – „Zastávkový informační systém“ (bližší informace v dokumentu 

Technologická analýza Poskytování informací cestujícím“ - „Zastávkový 

informační systém pro cestující“ 

Systém má integrovanou funkci automatického i manuálního poskytování 

aktuálních informací na Zastávkové informační systémy pro cestující. 

Systém umožňuje zobrazovat Zastávkové informační systémy – resp. vybavené 

zastávky na mapovém podkladu s aktuálními zobrazovanými informacemi. V 

případě výběru konkrétní zastávky je možnost vkládat provozní texty na 

zastávkové ukazatele. 

Systém má dostatečnou kapacitu pro další rozšiřování počtu Zastávkových 

informačních systémů pro cestující.  
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Systém automaticky zasílá údaje o předpokládaném odjezdu jednotlivých linek ze 

zastávek v této formě: A) v městských systémech (MHD) – u linek v rámci MHD 

se zobrazuje údaj o předpokládaném odjezdu konkrétních linek v minutách a za B) 

u systémů meziměstských linek – dálkových linek VD – je možné zobrazovat údaj 

o předpokládaném zpoždění včetně informace o čase odjezdu linky z konkrétní 

zastávky dle jízdního řádu. Není podmínkou, záleží na organizátorovi IDS, jakou 

formu odjezdu na ZIS zvolí. Varianta A je v městských systémech doporučena. 

Systém má integrovanou funkci automatického, nebo manuálního poskytování 

aktuálních informací na Zastávkový informační systém pro cestující – prostor pro 

vkládání provozních zpráv. 

Systém generuje aktuální dopravní data pro každou jednotlivou zastávku v rámci 

monitorovaného území (cestující tak mají možnost zisku aktuálních on-line 

informací o vozidlech VD, popř. MHD  i na nevybavených zastávkách pomocí 

jiných budovaných komunikačních kanálů - mobilních telefonů, webu, nebo 

pomocí SMS). 

Systém má dostatečnou průchodnost pro poskytování dat o aktuálních informacích 

o poloze vozidel na webovém portále. Požadovaná předávaná data jsou: údaje o 

lince, spoji, zpoždění oproti jízdnímu řádu, čas odjezdu z poslední zastávky. 

2. Úroveň - rozšířené vlastnosti funkce č. 4  

Systém umožní zobrazování obrázků z  integrovaných web kamer na zastávkách. 

Služba poskytování obrazových výstupů může být součástí odlišného modulu 

dispečinku. 

Systém umožní zaslat akustickou zprávu na vybraný Zastávkový informační 

systém pro cestující 

Systém zabezpečuje generování aktuálních informací na webové prostředí pro 

poskytování informací o jízdních řádech v reálném čase, nebo pro plánovače 

dopravní cesty 



Disertační práce  Ing. Zuzana Švédová   

 

165 

 

Minimální požadavky na dispečerský systém a funkci č 5 - Poskytování informací 

jiným systémům a připravenost k integraci jiných dopravců, systémů 

Informační systém v reálném čase vozidel VD, popř. MHD (datové rozhraní a 

centrální databáze) je vytvořen na bázi evropské technické specifikace CEN 

15531 SIRI, která zajišťuje interoperabilitu s jinými systémy, nebo v budoucnu 

instalovanými systémy. 

Veškeré zprávy z vozidel, nebo mezi servery probíhá na základě 

standardizovaného protokolu SOAP/WSDL, popř. http  za pomocí formátu .xml 

Komunikace mezi servery. Server x Server , nebo Server x CISREAL bude 

probíhat ve formě Požadavků a odpovědí, Publikování x subskripce s přímým 

doručením, popř. s doručením fetched. Je připravena komunikace mezi server na 

bázi heartbeat - watchdog(kontrola připravenosti systému pro sdílení) 

Informační systém poskytuje data o pohybu všech  vozidel v reálném čase do 

CISREAL 

Systémová aplikace pracuje se shodným číslování linek spojů, linek, dopravců, 

zastávek dle metodiky  CIS JŘ  

Systémová aplikace umožňuje import a integraci jízdních řádů vozidel jiných 

dopravců (především těch, kteří nemají vlastní ISR a operují na území dispečinku) 

Tyto informace jsou následně k dispozici na webových vyhledávačích a na 

informačních panelech, a to v podobě off-line. Číslování těchto linek dle metodiky 

CIS. Import jízdních řádů od dopravců operujících na území bude realizován ve 

formátu JDF (shodný s formátem dle §7) odst. 5 vyhlášky č. 388/200 Sb. 

v platném znění). Tyto informace jsou generovány prostřednictvím SW aplikace a 

rozhraní 

Systémová aplikace umožňuje vstup ze systému (jasně definované rozhraní 

systému) do Centrálního systému informací v reálném čase ČR (CISREAL), a 

rovněž je umožněno sdílení dat s dalšími systémy, které překrývají hranice území 

(dle uvážení provozovatele systému)  

Systémová aplikace zasílá zprávy o chybně provedených transakcích – error 
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s bližší charakteristikou problému 

Systémová aplikace obsahuje SW funkci „Bezpečnostní agent“ – řízení přístupu, 

který spravuje veškeré vstupní a výstupní rozhraní a je k dispozici seznam všech 

serverů, s kterými systémová aplikace sdružuje data. Tento seznam je přístupný 

rovněž v rámci tiskovýc  sestav 

Minimální požadavky na HW vybavení dopravního dispečinku 

Veškeré HW vybavení dispečinku splňuje normy pro Elektrické přípojky ČSN 33 

2000 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.a ČSN 34 1010 

Elektrotechnické předpisy. Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným 

dotykovým napětím. 

Součástí nabídky na dodávku HW vybavení dispečinku je vizuální návrh nového 

obrazovkového uspořádání dispečerských pracovišť.  

Je umožněno ovládat všechny obrazovky jednoho pracoviště jednou klávesnicí a 

myší. 

Na obrazovkách dispečerského pracoviště je možné zobrazit více programů 

současně 

Veškeré obrazovkové technologie a jejich uspořádání plní hygienické a zdravotní 

normy a jsou k dispozici požadované certifikáty o bezpečném používání. 

Dispečerské pracoviště pracuje v režimu 24/7. 

Pracovní PC dispečerského pracoviště jsou v dostatečné HW konfiguraci a 

připraveny pro bezproblémovou práci a zobrazování všech modulů dispečerského 

systému, včetně práce s mapovými podklady. 

HW konfigurace PC jsou zároveň dostatečná pro budoucí rozšiřování 

dispečerského systému 

V případě absence dat, jsou načítány z předdefinovaných dat ze serveru. 

Minimální požadavky na dodávku centrálního SERVERU 

Centrální server dispečerského pracoviště splňuje normy ČSN 33 4000 
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Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti 

přepětí a nadproudu 

Centrální server splňuje ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích 

vedení 

Centrální server odpovídá vysokým nárokům na rozsah běžících aplikací a počtu 

současně pracujících uživatelů 

HW konfigurace serveru umožňuje zachování plné funkcionality všech běžících 

aplikací. Zároveň tato konfigurace je dostatečně dimenzovaná a rozšiřitelná pro 

budoucí možné rozšíření dispečerského systému a zvyšování počtu uživatelů 

aplikací jak na straně klientských stanic, tak i na straně centrálního serverového 

řešení 

Je umožněno, aby serverové vybavení bylo zahrnuto do instalace, správy a servisu 

dodavatele 

Dodávka serverového vybavení obsahuje všechny nutné licence na používané SW 

aplikace (např. Microsoft Windows). 

Součástí dispečinku jsou obrazovky (v případě velkých dispečinků, velkoplošné 

obrazovky, např. LED monitor s uhlopříčkou min. cca 47‘‘), které umožní 

zobrazování informací dispečerům s těmito nutnými náležitostmi: datum, den 

v týdnu, přesný čas (synchronizovaný se systémem), venkovní teplota, příp. další 

meteorologické údaje, prostor pro zobrazení výstražné zprávy (např. výpadek 

základnové stanice). 

Součástí dodávky je grafický návrh a navrhovaný způsob instalace. Tento návrh 

vždy podléhá schválení uživatelem.. 

Součástí vybavení dispečerského pracoviště je záložní zdroj, který umožní 

bezproblémový chod dispečinku i v případě výpadku elektrické energie a to po 

dobu min 3 hodin 

Záložní zdroj splňuje ČSN 33 2000 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení 

ČSN 34 1010 Elektrotechnické předpisy. Všeobecné předpisy pro ochranu před 
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nebezpečným dotykovým napětím. 

Navrhované požadavky 

Obecné požadavky na technologie v rámci Zastávkového informačního systému 

pro cestující  

Technologie splňují normu ČSN 33 2000 Elektrotechnické předpisy. Elektrická 

zařízení. 

Technologie splňují normu ČSN 34 1010 Elektrotechnické předpisy. Všeobecné 

předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. 

Technologie splňují normu ČSN 33 4000 Elektrotechnické předpisy. Požadavky 

na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu 

Veškeré instalované zobrazovací technologie jsou odolné proti běžným nárazům 

pevných předmětů, přední část panelu je v antireflexní a antisprejové úpravě 

Každý zobrazovací zařízení má přiřazeno obslužné PC, které zajišťuje HW 

komunikaci zobrazovací zařízení-PC, tzn. pro obsluhu zobrazovacího zařízení se 

z pohledu dalších systémů komunikuje s PC a ne přímo s tabulí (odstínění 

komunikačních specifik jednotlivých zobrazovacích zařízení) – SW vybavení PC 

parseruje příchozí data a distribuuje na příslušná zobrazovací zařízení 

Stacionární zastávkový informační systém funguje v on-line režimu a pracuje 

s on-line informacemi.  

Technologie umožní, aby v případě výpadku on-line dat, byly zobrazovány 

informace z pevných jízdních řádů, které jsou nahrány do výpočetní jednotky 

zastávky 

Data do informačních panelů jsou přenášena pomocí datové sítě a ovládání 

jednotlivých panelů je prováděno centrálně z dispečerského pracoviště. 

Intenzita jasu informačních panelů je nastavitelná, a to automaticky podle okolní 

intenzity světla. 

Je umožněno, aby bylo užito technologie LED, nebo LCD 
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V případě venkovního užití panelu LCD je zaručena svítivost min.1000 cd/m2 při 

kontrastu 1000:1 a minimální velikost obrazovky 19 palců. Je možné konfigurovat 

barevné rozlišení textu a podkladu. Doporučuje se kombinovat bílou a černou 

barvu. Je však zároveň umožněno rozlišit barevně přijíždějící vozidla dle modu 

dopravy 

V případě užití technologie LED musí být umožněna výměna jednotlivých LED. 

Používá se LED v barvě červéné, žluté (oranžové), popř. zelené (v případě 

odlišení různých druhů dopravy). 

V jakékoliv verzi zobrazovacího panelu je jeden řádek vyhrazen pro provozní 

informace cestujícím (např. zpoždění vozidel – nehoda, výluka tramvaje č. 8, 

zpoždění všech vozidel – kolona, zobrazování přípojů – nočních linek). Umožní 

zobrazování „běžícího“ textu tak, aby bylo možné zobrazit co možná nejvíce 

informací. 

Dispečerský systém zasílá prognózu nejbližšího odjezdu vozidla, linky (linek) ze 

zastávky, na základě aktuálních informací o pozici a pohybu vozidla, které se 

zobrazuje buď za A) jako údaj o zbývajícím čase odjezdu linky ze zastávky 

(především v městských systémech), nebo za B) čas odjezdu linky ze zastávky dle 

pevných jízdních řádů a s doplňkovou informací o zpoždění (záleží na 

provozovateli systému, popř. organizátorovi, která varianta bude zvolena) 

Technologie umožní, aby v případě instalace informační cedule v místě, kde se 

střetávají různé módy dopravy (autobus, vlak), byly jednotlivé módy dopravy 

odlišeny barevně s doplňkovou informací o nástupišti a popř. s grafickou 

informací – např. piktogram vlak/bus/tram, nebo v podobě šipky, kterým směrem 

je konkrétní nástupiště  

Technologie umožní, aby v případě výpadku on-line dat, byly zobrazovány 

informace z jízdních řádů, které budou nahrány do výpočetní jednotky zastávky 

Bude zajištěna pevná a bezpečná instalaci panelu/zastávkového označníku/kiosku 

na zastávku/strategické místo a systém je zabezpečen proti odcizení. 

V případě venkovní instalace jsou displeje odolné vůči nepříznivým klimatickým 
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vlivům a mezní hodnoty teplot budou min. mezi -30 - +70 C. 

Všechny Zastávkové informační systémy pro cestující jsou napájeny pomocí 

230V. 

Každý stacionární panel má své unikátní ID vztahující se ke standardnímu 

číslování zastávek a číslu nástupiště/sloupku. 

Veškeré stacionární informační technologie budou vybaveny komunikačními 

zařízeními pro nevidomé (na vyžádání). Na vyžádání bude podán akustický výstup 

zobrazovaných informací. 

Úroveň 2 - Volitelné požadavky na Zastávkový informační systém pro cestující  

Součástí každého Zastávkového informačního systému pro cestující je instalace 

tzv.„emergenci tlačítka“, která umožní oboustrannou komunikaci přes 

komunikační síť a to se systémem linky 112. 

Součástí každé IZ bude možnost integrace přehledové kamery do inteligentního 

zastávkového označníku, do informační cedule, nebo do informačního kiosku  

Technologie umožní kontinuální ukládání výstupů z přehledové kamery 

instalované na zastávkovém informačním panelu a export obrázků v min. 

minutových intervalech na dynamický dispečink (ideálně každých 10 s.). Výstup z 

kamer bude uložen po dobu min. 24 hodin - v souladu se Zákonem č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 

Minimální požadavky Ukazatel integrovaný do zastávkového označníku 

Ukazatel umožní zobrazovat min. 3 řádky textu a 1 (jeden) řádek pro zobrazování 

provozních informací. Je zaručena čitelnost textu z min. vzdálenosti 5 metrů 

Součástí zobrazovaných informací bude aktuální čas a datum 

Zařízení bude provedeno v antivandal provedení a bude chráněno proti 

neoprávněnému vniknutí.  

Součástí zastávkového označníku budou papírové jízdní řády, které budou 

umístěny na standardním místě. 
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. Je možné, aby byla použita technologie LED, nebo LCD 

Součástí poskytovaných informací (spodní řádek) jsou informace, rovněž o 

přípojných spojích/linkách  

Technologie umožňuje, aby byla integrována do zastávkového přístřešku  

Minimální požadavky Informační panel na zastávkách – jeden mód dopravy  

Technologie LED panelu umožní zobrazování: min. počet řádků 4-6 a jeden 

„běžící“ pro zobrazování provozních informací zasílaných z centrálního 

dispečinku. 

Panel LED bude v jednobarevném provedení (žlutá, nebo červená barva LED). 

Ukazatel LED bude splňovat podmínku výměny jednotlivých LED. V dispečinku 

bude generován výstup o technickém stavu zařízení (OK, nefunkčnost LED bloku 

apod.). 

Součástí zobrazovaných informací bude aktuální čas a datum. 

Ukazatel LED musí mít připravenu plochu s trvalým potiskem – název 

zastávky/stanice, linka, spoj, cílová zastávka, čas příjezdu. 

Velikost písmen a čísel bude viditelná z min. vzdálenosti 10 m. 

Ukazatel v této verzi bude splňovat všechny výše uvedené obecné podmínky, resp. 

emergenci tlačítko s obousměrnou komunikací bude umístěno na vhodném místě 

(např. v zastávkovém přístřešku). 

Minimální požadavky na ukazatel LED na přestupním místě 

Technologie LED panelu umožní zobrazování: min. počet řádků 6-8 a jeden 

„běžící“ pro zobrazování provozních informací zasílaných z centrálního 

dispečinku. 
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Panel LED je v dvoubarevném provedení (žlutá a červená barva LED) pro 

možnost odlišení BUS x VLAK. V případě střetu více módu dopravy, technologie 

umožňuje odlišit další mód dopravy barvou zelenou. (Takového rozlišení může 

být použito rovněž pro odlišení Vlak osobní x rychlík)  

2. Úroveň - Součástí zobrazování jsou zobrazovány piktogramy BUS x TRAM x 

VLAK, popř. standardizovaný piktogram pro jištěnou vazbu.. 

Ukazatel LED bude splňovat podmínku výměny jednotlivých LED a v dispečinku 

bude generován výstup o technickém stavu zařízení (OK, nefunkčnost LED bloku 

apod.) 

Součástí zobrazovaných informací bude aktuální čas a datum 

Ukazatel LED bude mít připravenu plochu s trvalým potiskem – název 

zastávky/stanice, linka, spoj, cílová zastávka, čas příjezdu 

Velikost písmen a čísel bude viditelná z min. vzdálenosti 15 m 

Ukazatel v této verzi bude splňovat všechny výše uvedené obecné podmínky, resp. 

emergenci tlačítko s obousměrnou komunikací bude umístěno na vhodném místě 

(např. v zastávkovém přístřešku) 

Minimální požadavky na informační kiosek 

Ovládání samoobslužného informačního zařízení je jednoduché a intuitivní 

Samoobslužné informační zařízení je výrazně viditelné s výrazným nápisem 

Informace popř. jízdní řády apod 

Informační kiosek je připojen k vysokorychlostnímu internetu 

Informační kiosek je proveden v min. 4 jazykových mutacích (Čeština, 

Angličtina, Němčina, Španělština, popř. jiné) 

Informační kiosek umožní v jakémkoliv menu přechod do nadřazené aplikace, 

popř. na hlavní stránku 

Informační kiosek umožňuje vyhledávání spojení v rámci zvoleného jízdního řádu 

Vyhledávání spojení musí být jednoduché. Pomocí virtuálních tlačítek na 
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dotykovém LCD panelu je umožněno vyhledávat potřebné spojení 

Při vyhledávání spojení jsou k dispozici kolonky pro uvedení počátečního místa 

trasy(Z) a cílového místa trasy (DO). Obě kolonky mají funkci „našeptávače 

Součástí tohoto okna je rovněž virtuální tlačítko „Přestup“ pro možnost zvolení 

průjezdní zastávky 

Součástí tohoto okna jsou kolonky pro uvedení data a času plánované cesty 

Informační kiosek má funkci zobrazování aktuálních odjezdů v reálném čase ze 

všech zastávek v rámci systému. 

Informační kiosek umožní vyhledávání spojení v rámci celé České republiky – 

IDOS, v budoucnu CISREAL. 

Informační kiosek umožní vstup na internet. Uchazeč musí zajistit filtraci přístupu 

na vybrané www stránky, dle požadavků zadavatele 

Informační kiosek umožní ovládání (pomocí funkčních tlačítek pod obrazovkou) 

nevidomým, nebo slabozrakým občanům s možností fonického výstupu 

zobrazovaných informací. Komunikace s nevidomými funguje na principu 

technologie VPN 1 a VPN 3 

Kiosek musí umožňovat doplnění integrované přehledové kamery, a musí 

umožňovat funkci výstupu do dispečinku a emergenci tlačítka 

Povinné požadavky 

Obecné požadavky na službu poskytování dopravních informací prostřednictvím 
webového rozhraní 

Je zajištěno datové propojení rozhraní dynamického dispečinku a webového 

prostředí v reálném čase 

Součástí webové adresy je vyhledávač spojení v rámci služby systému 

V rámci vyhledávače jsou k dispozici veškeré jízdní řády dopravců začleněných 

do systému a ty jsou průběžně aktualizovány dle metodiky CIS JŘ 

Vyhledávač umožní práci s on-line informacemi a ty jsou poskytovány cestujícím 

Vyhledávač zobrazuje cestujícím předpokládaný dojezdový čas, vzhledem 
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k aktuálnímu stavu dopravy, popř. je zobrazeno zpoždění a popř. popis události, 

která zapříčinila zpoždění 

Do systému jsou integrovány všechny zastávky v rámci služby systému a jejich 

aktuální jízdní řád s aktuálním zpožděním, resp. s predikcí dojezdového času 

konkrétních vozidel 

Internetový plánovač trasy umožňuje zobrazovat aktuální příjezdy a odjezdy 

vozidel (v reálném čase) na každé zastávce v rámci služby systému 

Webová aplikace je jednoduše a intuitivně ovládána 

Vkládání a vyhledávání konkrétních zastávek a informací v reálném čase o 

odjezdech z konkrétních zastávek je umožněno dle unikátního číslu každé 

zastávky (číslování zastávek dle metodiky CIS JŘ), nebo podle PSČ a následného 

výběru, nebo podle názvu zastávky s funkcí našeptávače 

2. Úroveň pro poskytování informací cestujícím s využítím webového portálu 

Cestující mají možnost vyhledávat spojení na mapovém podkladu GIS, který je 

součástí webu 
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Příloha č. 2: Saatyho matice pro jednotlivá kritéria 

  V1 V2 V3 V4 V5 GP  h1j 

V1 1  1/9  1/5  1/7  1/3 0,25 0,03 

V2 9 1 5     3     7     3,94 0,51 

V3 5  1/5 1 3 7 1,84 0,24 

V4 7  1/3  1/3 1 5 1,31 0,17 

V5 3  1/7  1/7  1/5 1 0,41 0,05 

suma           7,75 1,00 

 

Saatyho matice pro K1 

  V1 V2 V3 V4 V5 GP  h2j 

V1 1 9     9     9     1     3,74 0,43 

V2  1/9 1     1     1      1/9 0,42 0,05 

V3  1/9 1     1 1  1/9 0,42 0,05 

V4  1/9 1     1     1  1/9 0,42 0,05 

V5 1 9     9     9     1 3,74 0,43 

suma           8,74 1,01 

 

Saatyho matice pro K2 
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  V1 V2 V3 V4 V5 GP  h3j 

V1 1 1     1     1     9     1,55 0,24 

V2 1     1     1     1     9     1,55 0,24 

V3 1     1     1 1 9     1,55 0,24 

V4 1     1     1     1 9     1,55 0,24 

V5  1/9  1/9  1/9  1/9 1 0,17 0,03 

suma           6,37 1,00 

 

Saatyho matice pro K3 

  V1 V2 V3 V4 V5 GP  h4j 

V1 1 1     1     1     1     1,00 0,20 

V2 1     1     1     1     1     1,00 0,20 

V3 1     1     1 1 1 1,00 0,20 

V4 1     1     1     1 1     1,00 0,20 

V5 1     1     1     1     1 1,00 0,20 

suma           5,00 1,00 

 

Saatyho matice pro K4 
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V1 V2 V3 V4 V5 GP  h5j 

 

 

V1 1  1/9  1/7 1      1/5 0,32 0,04 

V2 9     1     3     9     7     4,43 0,53 

V3 7      1/3 1 7 5 2,41 0,29 

V4 1      1/9  1/7 1  1/3 0,35 0,04 

V5 5      1/7  1/5 3     1 0,84 0,10 

suma           8,35 1,00 

 

Saatyho matice pro K5 

 

  V1 V2 V3 V4 V5 GP  h6j 

V1 1  1/5  1/7  1/3 1     0,39 0,05 

V2 5     1      1/3 5     5     2,11 0,28 

V3 7     3     1 9 5 3,94 0,52 

V4 3      1/5 1/9 1  1/3 0,47 0,06 

V5 1      1/5  1/5 3     1 0,65 0,09 

suma           7,56 1,00 

Saatyho matice pro K6 
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  V1 V2 V3 V4 V5 GP  h7j 

V1 1 5     3     5     5     3,27 0,47 

V2  1/5 1      1/5 3     3     0,82 0,12 

V3  1/3 5     1 3 5 1,90 0,28 

V4  1/5  1/3  1/3 1 3     0,58 0,08 

V5  1/5  1/3  1/5 1/3 1 0,34 0,05 

suma           6,91 1,00 

 

Saatyho matice pro K7 

  V1 V2 V3 V4 V5 GP  h8j 

V1 1 9     9     9     9     5,80 0,69 

V2  1/9 1     1     1     1     0,64 0,08 

V3  1/9 1     1 1 1 0,64 0,08 

V4 1/9 1     1     1 1     0,64 0,08 

V5  1/9 1     1     1     1 0,64 0,08 

suma           8,36 1,00 

 

Saatyho matice pro K8 
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Příloha č. 3: Dotazník pro cestující  
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Příloha č. 4: Dotazník pro města a obce  

 

Dotazník byl zpracován v aplikaci Google, odkaz na interaktivní dotazník lze najít na 

příslušném odkazu níže. 

HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/1FE79U3WF5ZSJX_JHBSB4NS6C__IA2WLC13W2-KG779A/VIEWFORM 
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Příloha č. 5: Klasifikace zastávek: 
 

Obrázek:Klasifikce  Linka 283, zdroj:vlastní tabulka ,data [ODIS 
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Obrázek Linka 283 zastávka Důl Odra zastávka ve městě, zdroj: [vlastní] 
 
 

 
 

Obrázek:Linka 283 zastávka Hornické muzeum, zastávka ve městě, zdroj: [vlastní] 
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Obrázek 12.5: Linka 283 zastávka Hlučín aut. zast., zdroj: [vlastní] 

 

 

Obrázek 12.6: Linka 283 zastávka Dolní Benešov Zábřeh, Mexico, zdroj: [vlastní] 
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Příloha č. 6:Statistika: 

 

23168 2 3 4 5 6 7 8 9 

linkaID linka spoj zastáv
kaID zastávka pravidelnýodjezd 

počet 
dnů, 

kdy jela 

zpožde
ní 

průměr 

zpoždění 
výb.sm.od

ch. 
7 910283 1 385 Ostrava,Mor.Ostrava,Muglinovská;MHD 6:43:03 14 2,86 1,29 
7 910283 1 406 Ostrava,Přívoz,sad B.Němcové;MHD 6:46:57 14 2,79 1,25 
7 910283 1 403 Ostrava,Přívoz,Důl Odra;MHD 6:47:57 14 2,71 1,14 
7 910283 1 404 Ostrava,Přívoz,Hlučínská;MHD 6:49:58 14 2,50 1,29 

7 910283 1 390 
Ostrava,Petřkovice,Hornické 

muzeum;MHD 6:51:59 14 1,79 1,48 
7 910283 1 320 Ludgeřovice,,Chovatelská;MHD 6:57:01 14 1,71 1,49 
7 910283 1 227 Hlučín,,pneuservis;MHD 7:01:03 14 1,43 1,28 
7 910283 1 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 7:03:56 14 0,71 0,91 
7 910283 1 303 Kozmice,,rest.Jednota 7:08:59 14 0,57 1,02 
7 910283 1 170 Dolní Benešov,,U Kříže 7:12:00 14 0,50 1,02 
7 910283 1 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 7:14:01 14 0,79 1,05 
7 910283 1 169 Dolní Benešov,,kaple 7:16:02 14 1,43 1,60 
7 910283 1 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 7:18:03 14 1,36 1,50 
7 910283 1 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 7:20:04 14 0,86 1,35 
7 910283 1 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 7:24:58 14 0,64 1,01 
7 910283 1 304 Kravaře,,HD 7:26:59 14 0,21 0,58 
7 910283 1 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 7:30:00 14 -0,36 0,63 
7 910283 1 541 Štěpánkovice,,žel.st. 7:32:01 14 -0,21 0,70 
7 910283 1 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 7:34:02 14 -1,29 1,07 
7 910283 2 542 Štěpánkovice,Svoboda 4:04:57 24 0,00 0,29 
7 910283 2 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 4:09:59 25 0,68 0,75 
7 910283 2 541 Štěpánkovice,,žel.st. 4:12:00 25 0,72 0,79 
7 910283 2 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 4:14:01 25 0,72 0,79 
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7 910283 2 304 Kravaře,,HD 4:16:02 25 1,24 1,05 
7 910283 2 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 4:18:03 25 1,12 1,05 
7 910283 2 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 4:23:57 25 1,08 1,15 
7 910283 2 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 4:25:58 25 0,84 0,99 
7 910283 2 169 Dolní Benešov,,kaple 4:27:59 25 1,00 1,15 
7 910283 2 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 4:30:00 25 1,12 1,20 
7 910283 2 170 Dolní Benešov,,U Kříže 4:32:01 25 1,92 1,68 
7 910283 2 303 Kozmice,,rest.Jednota 4:37:03 25 1,12 1,39 
7 910283 2 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 4:41:57 25 0,32 0,56 
7 910283 2 227 Hlučín,,pneuservis;MHD 4:44:59 25 0,24 0,52 
7 910283 2 320 Ludgeřovice,,Chovatelská;MHD 4:49:00 25 -0,16 0,75 

7 910283 2 390 
Ostrava,Petřkovice,Hornické 

muzeum;MHD 4:53:02 25 -0,04 0,68 
7 910283 2 404 Ostrava,Přívoz,Hlučínská;MHD 4:55:03 25 -1,28 0,79 
7 910283 2 403 Ostrava,Přívoz,Důl Odra;MHD 4:56:56 25 -1,48 1,23 
7 910283 2 406 Ostrava,Přívoz,sad B.Němcové;MHD 4:59:57 25 -4,12 0,83 
7 910283 4 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 17:25:00 23 0,13 0,34 
7 910283 4 541 Štěpánkovice,,žel.st. 17:27:01 23 0,17 0,49 
7 910283 4 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 17:29:02 23 0,17 0,49 
7 910283 4 304 Kravaře,,HD 17:31:03 26 0,46 0,65 
7 910283 4 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 17:32:56 26 0,35 0,63 
7 910283 4 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 17:38:59 26 0,08 0,27 
7 910283 4 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 17:41:00 26 -0,27 0,53 
7 910283 4 169 Dolní Benešov,,kaple 17:43:00 26 -0,04 0,53 
7 910283 4 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 17:45:01 26 0,50 0,76 
7 910283 4 170 Dolní Benešov,,U Kříže 17:47:02 26 1,00 1,02 
7 910283 4 303 Kozmice,,rest.Jednota 17:51:56 26 0,31 0,55 
7 910283 4 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 17:56:59 26 -0,19 0,69 
7 910283 5 385 Ostrava,Mor.Ostrava,Muglinovská;MHD 6:43:03 10 1,10 1,20 
7 910283 5 406 Ostrava,Přívoz,sad B.Němcové;MHD 6:46:57 10 1,10 1,20 
7 910283 5 403 Ostrava,Přívoz,Důl Odra;MHD 6:47:57 10 1,10 1,20 
7 910283 5 404 Ostrava,Přívoz,Hlučínská;MHD 6:49:58 10 1,00 1,15 
7 910283 5 390 Ostrava,Petřkovice,Hornické 6:51:59 10 0,80 1,23 
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muzeum;MHD 

7 910283 5 320 Ludgeřovice,,Chovatelská;MHD 6:57:01 11 1,00 1,10 
7 910283 5 227 Hlučín,,pneuservis;MHD 7:01:03 10 0,80 1,14 
7 910283 5 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 7:03:56 11 0,45 0,69 
7 910283 5 303 Kozmice,,rest.Jednota 7:08:59 11 0,45 0,93 
7 910283 5 170 Dolní Benešov,,U Kříže 7:12:00 11 0,45 0,93 
7 910283 5 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 7:14:01 11 0,73 1,27 
7 910283 5 169 Dolní Benešov,,kaple 7:16:02 11 1,27 1,19 
7 910283 5 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 7:18:03 11 1,27 1,19 
7 910283 5 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 7:20:04 11 0,55 1,21 
7 910283 5 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 7:24:58 11 0,36 0,67 
7 910283 5 304 Kravaře,,HD 7:26:59 11 0,27 0,47 
7 910283 5 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 7:30:00 11 0,00 0,45 
7 910283 5 541 Štěpánkovice,,žel.st. 7:32:01 11 -0,09 0,54 
7 910283 5 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 7:34:02 11 0,09 0,70 
7 910283 5 542 Štěpánkovice,Svoboda 7:39:04 11 -0,36 1,21 
7 910283 6 542 Štěpánkovice,Svoboda 4:57:56 15 0,13 0,35 
7 910283 6 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 5:02:59 24 0,08 0,28 
7 910283 6 541 Štěpánkovice,,žel.st. 5:05:00 24 0,08 0,28 
7 910283 6 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 5:07:00 24 0,08 0,28 
7 910283 6 304 Kravaře,,HD 5:10:02 25 0,04 0,20 
7 910283 6 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 5:12:03 25 0,00 0,00 
7 910283 6 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 5:16:57 25 0,00 0,00 
7 910283 6 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 5:17:57 25 0,00 0,00 
7 910283 6 169 Dolní Benešov,,kaple 5:19:58 25 0,00 0,00 
7 910283 6 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 5:23:00 25 0,00 0,00 
7 910283 6 170 Dolní Benešov,,U Kříže 5:25:00 25 0,64 0,49 
7 910283 6 303 Kozmice,,rest.Jednota 5:30:03 25 0,00 0,00 
7 910283 6 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 5:34:57 25 -1,16 0,37 
7 910283 7 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 16:14:01 26 0,42 0,70 
7 910283 7 303 Kozmice,,rest.Jednota 16:19:03 26 0,27 1,00 
7 910283 7 170 Dolní Benešov,,U Kříže 16:21:56 26 0,35 1,20 
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7 910283 7 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 16:23:57 26 0,69 1,29 
7 910283 7 169 Dolní Benešov,,kaple 16:25:58 26 1,42 1,75 
7 910283 7 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 16:27:59 26 1,54 1,73 
7 910283 7 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 16:30:00 26 0,92 1,55 
7 910283 7 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 16:35:02 26 0,50 1,39 
7 910283 7 304 Kravaře,,HD 16:37:03 26 0,23 1,31 
7 910283 7 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 16:39:56 26 -0,15 1,38 
7 910283 7 541 Štěpánkovice,,žel.st. 16:41:57 26 -0,23 1,37 
7 910283 7 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 16:43:58 26 -0,54 1,61 
7 910283 7 542 Štěpánkovice,Svoboda 16:49:00 26 -1,12 1,77 
7 910283 8 542 Štěpánkovice,Svoboda 7:39:56 11 0,00 0,00 
7 910283 8 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 7:44:59 11 0,09 0,30 
7 910283 8 541 Štěpánkovice,,žel.st. 7:47:00 11 0,09 0,30 
7 910283 8 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 7:49:00 11 0,09 0,30 
7 910283 8 304 Kravaře,,HD 7:51:01 11 0,27 0,47 
7 910283 8 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 7:53:02 11 0,18 0,40 
7 910283 8 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 7:57:56 11 0,00 0,00 
7 910283 8 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 7:58:57 11 0,09 0,30 
7 910283 8 169 Dolní Benešov,,kaple 8:00:58 11 0,09 0,30 
7 910283 8 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 8:02:59 11 1,09 0,94 
7 910283 8 170 Dolní Benešov,,U Kříže 8:05:00 11 2,00 0,89 
7 910283 8 303 Kozmice,,rest.Jednota 8:08:01 11 2,73 0,90 
7 910283 8 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 8:13:03 11 1,36 0,92 
7 910283 9 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 11:50:04 10 0,00 0,00 
7 910283 9 542 Štěpánkovice,Svoboda 11:54:58 12 0,08 0,79 
7 910283 10 542 Štěpánkovice,Svoboda 15:23:02 23 -0,09 2,02 
7 910283 10 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 15:27:56 25 0,16 0,37 
7 910283 10 541 Štěpánkovice,,žel.st. 15:29:57 25 0,12 0,33 
7 910283 10 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 15:31:58 25 0,12 0,33 
7 910283 10 304 Kravaře,,HD 15:33:59 25 0,52 0,51 
7 910283 10 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 15:36:00 26 0,50 0,58 
7 910283 10 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 15:42:03 26 0,08 0,27 
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7 910283 10 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 15:44:04 26 -0,15 0,37 
7 910283 10 169 Dolní Benešov,,kaple 15:45:56 26 -0,27 0,45 
7 910283 10 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 15:47:57 26 0,15 0,37 
7 910283 10 170 Dolní Benešov,,U Kříže 15:49:58 26 0,73 0,83 
7 910283 10 303 Kozmice,,rest.Jednota 15:55:00 26 -0,12 0,52 
7 910283 10 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 16:00:03 26 -0,88 0,86 
7 910283 11 385 Ostrava,Mor.Ostrava,Muglinovská;MHD 14:17:57 25 0,48 0,82 
7 910283 11 406 Ostrava,Přívoz,sad B.Němcové;MHD 14:21:59 25 0,48 0,82 
7 910283 11 403 Ostrava,Přívoz,Důl Odra;MHD 14:23:00 26 1,46 0,81 
7 910283 11 404 Ostrava,Přívoz,Hlučínská;MHD 14:25:00 26 2,00 1,10 

7 910283 11 390 
Ostrava,Petřkovice,Hornické 

muzeum;MHD 14:27:01 26 1,88 1,07 
7 910283 11 320 Ludgeřovice,,Chovatelská;MHD 14:32:04 26 1,77 1,50 
7 910283 11 227 Hlučín,,pneuservis;MHD 14:35:57 26 1,77 1,50 
7 910283 11 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 14:38:59 26 2,23 1,90 
7 910283 11 303 Kozmice,,rest.Jednota 14:44:01 26 1,62 2,12 
7 910283 11 170 Dolní Benešov,,U Kříže 14:47:02 26 1,65 2,10 
7 910283 11 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 14:49:03 26 2,19 2,26 
7 910283 11 169 Dolní Benešov,,kaple 14:51:04 26 3,50 2,35 
7 910283 11 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 14:52:57 26 3,27 2,32 
7 910283 11 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 14:54:58 26 2,46 2,32 
7 910283 11 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 15:00:00 26 2,19 2,02 
7 910283 11 304 Kravaře,,HD 15:02:01 26 1,85 1,93 
7 910283 11 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 15:05:02 26 1,62 1,98 
7 910283 11 541 Štěpánkovice,,žel.st. 15:07:03 26 1,15 1,76 
7 910283 11 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 15:08:56 26 0,62 1,83 
7 910283 11 542 Štěpánkovice,Svoboda 15:13:58 26 -0,15 2,29 
7 910283 12 542 Štěpánkovice,Svoboda 12:00:00 12 0,00 0,00 
7 910283 12 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 12:05:02 12 0,58 0,67 
7 910283 12 541 Štěpánkovice,,žel.st. 12:07:03 12 0,75 0,75 
7 910283 12 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 12:08:56 12 0,75 0,75 
7 910283 12 304 Kravaře,,HD 12:10:57 12 1,25 0,87 
7 910283 12 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 12:12:58 12 1,08 1,00 
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7 910283 12 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 12:19:00 12 0,58 0,67 
7 910283 12 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 12:21:01 12 0,42 1,00 
7 910283 12 169 Dolní Benešov,,kaple 12:23:02 12 0,50 1,00 
7 910283 12 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 12:25:03 12 1,67 1,50 
7 910283 12 170 Dolní Benešov,,U Kříže 12:27:04 12 2,50 1,45 
7 910283 12 303 Kozmice,,rest.Jednota 12:31:58 12 1,42 1,08 
7 910283 12 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 12:37:00 12 1,67 1,30 
7 910283 12 227 Hlučín,,pneuservis;MHD 12:40:02 12 1,58 1,24 
7 910283 12 320 Ludgeřovice,,Chovatelská;MHD 12:44:04 12 0,75 1,06 

7 910283 12 390 
Ostrava,Petřkovice,Hornické 

muzeum;MHD 12:47:57 12 0,75 1,06 
7 910283 12 404 Ostrava,Přívoz,Hlučínská;MHD 12:49:58 12 0,58 0,79 
7 910283 12 403 Ostrava,Přívoz,Důl Odra;MHD 12:51:59 12 0,58 0,79 
7 910283 12 406 Ostrava,Přívoz,sad B.Němcové;MHD 12:55:00 12 -1,33 1,56 
7 910283 13 385 Ostrava,Mor.Ostrava,Muglinovská;MHD 14:50:04 26 0,73 0,83 
7 910283 13 406 Ostrava,Přívoz,sad B.Němcové;MHD 14:54:58 26 0,69 0,84 
7 910283 13 403 Ostrava,Přívoz,Důl Odra;MHD 14:55:58 26 0,38 1,02 
7 910283 13 404 Ostrava,Přívoz,Hlučínská;MHD 14:57:59 26 0,46 1,03 

7 910283 13 390 
Ostrava,Petřkovice,Hornické 

muzeum;MHD 15:00:00 26 0,42 0,95 
7 910283 13 320 Ludgeřovice,,Chovatelská;MHD 15:05:02 26 0,73 1,56 
7 910283 13 227 Hlučín,,pneuservis;MHD 15:08:56 26 0,73 1,56 
7 910283 13 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 15:11:57 26 0,77 1,48 
7 910283 13 303 Kozmice,,rest.Jednota 15:17:00 26 0,69 1,59 
7 910283 13 170 Dolní Benešov,,U Kříže 15:20:01 26 0,92 2,02 
7 910283 13 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 15:23:02 26 0,92 2,24 
7 910283 13 169 Dolní Benešov,,kaple 15:25:03 26 1,42 2,50 
7 910283 13 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 15:27:04 26 1,27 2,38 
7 910283 13 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 15:27:56 26 1,42 2,32 
7 910283 13 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 15:33:59 26 0,42 2,10 
7 910283 13 304 Kravaře,,HD 15:36:00 26 0,15 1,95 
7 910283 13 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 15:38:01 26 0,50 1,79 
7 910283 13 541 Štěpánkovice,,žel.st. 15:40:02 26 0,19 1,83 
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7 910283 13 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 15:42:03 26 0,15 1,62 
7 910283 13 542 Štěpánkovice,Svoboda 15:46:57 26 -1,31 1,76 
7 910283 14 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 12:05:02 14 0,14 0,53 
7 910283 14 541 Štěpánkovice,,žel.st. 12:07:03 14 0,14 0,53 
7 910283 14 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 12:08:56 14 0,14 0,53 
7 910283 14 304 Kravaře,,HD 12:10:57 14 0,71 0,73 
7 910283 14 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 12:12:58 14 0,57 0,65 
7 910283 14 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 12:19:00 14 0,29 0,47 
7 910283 14 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 12:21:01 14 0,07 0,47 
7 910283 14 169 Dolní Benešov,,kaple 12:23:02 14 0,21 0,58 
7 910283 14 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 12:25:03 14 1,36 1,01 
7 910283 14 170 Dolní Benešov,,U Kříže 12:27:04 14 2,00 1,04 
7 910283 14 303 Kozmice,,rest.Jednota 12:31:58 14 1,29 1,59 
7 910283 14 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 12:37:00 14 1,71 1,68 
7 910283 14 227 Hlučín,,pneuservis;MHD 12:40:02 14 1,71 1,68 
7 910283 14 320 Ludgeřovice,,Chovatelská;MHD 12:44:04 14 0,93 1,54 

7 910283 14 390 
Ostrava,Petřkovice,Hornické 

muzeum;MHD 12:47:57 14 0,93 1,69 
7 910283 14 404 Ostrava,Přívoz,Hlučínská;MHD 12:49:58 14 0,79 1,37 
7 910283 14 403 Ostrava,Přívoz,Důl Odra;MHD 12:51:59 14 0,50 1,16 
7 910283 14 406 Ostrava,Přívoz,sad B.Němcové;MHD 12:55:00 14 -1,07 1,21 
7 910283 17 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 19:03:56 26 0,12 0,33 
7 910283 17 303 Kozmice,,rest.Jednota 19:08:59 26 0,00 0,00 
7 910283 17 170 Dolní Benešov,,U Kříže 19:12:00 26 0,12 0,59 
7 910283 17 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 19:14:01 26 0,38 0,90 
7 910283 17 169 Dolní Benešov,,kaple 19:16:02 26 0,88 1,11 
7 910283 17 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 19:18:03 26 0,85 1,08 
7 910283 17 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 19:20:04 26 0,19 0,94 
7 910283 17 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 19:24:58 26 -0,04 1,00 
7 910283 17 304 Kravaře,,HD 19:26:59 26 -0,35 0,98 
7 910283 17 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 19:30:00 26 -0,69 1,12 
7 910283 17 541 Štěpánkovice,,žel.st. 19:32:01 26 -0,15 0,61 
7 910283 17 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 19:34:02 26 -2,04 1,73 
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7 910283 19 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 23:03:59 26 0,15 0,37 
7 910283 19 303 Kozmice,,rest.Jednota 23:09:01 26 0,08 0,27 
7 910283 19 170 Dolní Benešov,,U Kříže 23:12:03 26 0,23 0,43 
7 910283 19 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 23:14:04 26 0,65 0,94 
7 910283 19 169 Dolní Benešov,,kaple 23:15:56 26 0,77 0,99 
7 910283 19 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 23:17:57 26 0,69 0,93 
7 910283 19 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 23:19:58 26 0,31 0,62 
7 910283 19 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 23:25:00 26 0,08 0,80 
7 910283 19 304 Kravaře,,HD 23:27:01 26 -0,19 0,85 
7 910283 19 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 23:30:03 26 -0,23 0,95 
7 910283 19 541 Štěpánkovice,,žel.st. 23:32:04 26 -0,19 1,06 
7 910283 19 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 23:33:56 26 -1,00 1,41 
7 910283 22 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 20:02:59 24 0,08 0,28 
7 910283 22 541 Štěpánkovice,,žel.st. 20:05:00 24 0,29 0,46 
7 910283 22 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 20:07:00 24 0,29 0,46 
7 910283 22 304 Kravaře,,HD 20:09:01 26 0,92 0,63 
7 910283 22 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 20:11:02 26 0,88 0,82 
7 910283 22 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 20:16:57 26 0,19 0,49 
7 910283 22 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 20:18:58 26 -0,19 0,57 
7 910283 22 169 Dolní Benešov,,kaple 20:20:59 26 0,00 0,57 
7 910283 22 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 20:23:00 26 0,31 0,55 
7 910283 22 170 Dolní Benešov,,U Kříže 20:25:00 26 0,65 0,63 
7 910283 22 303 Kozmice,,rest.Jednota 20:30:03 26 0,04 0,34 
7 910283 22 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 20:34:57 26 -0,96 0,72 
7 910283 203 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 7:03:56 11 0,00 0,00 
7 910283 203 303 Kozmice,,rest.Jednota 7:08:59 11 0,27 0,90 
7 910283 203 170 Dolní Benešov,,U Kříže 7:12:00 12 0,25 0,97 
7 910283 203 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 7:14:01 13 0,62 0,87 
7 910283 203 169 Dolní Benešov,,kaple 7:16:02 13 1,31 0,95 
7 910283 203 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 7:18:03 13 1,15 0,80 
7 910283 203 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 7:19:03 13 1,15 0,69 
7 910283 203 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 7:23:57 13 0,54 0,78 
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7 910283 203 304 Kravaře,,HD 7:25:58 13 0,38 0,51 
7 910283 203 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 7:29:00 13 -0,08 0,86 
7 910283 203 541 Štěpánkovice,,žel.st. 7:31:00 13 0,00 0,71 
7 910283 203 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 7:33:01 13 -1,54 1,13 
7 910283 204 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 4:13:00 12 0,42 0,90 
7 910283 204 541 Štěpánkovice,,žel.st. 4:15:01 13 0,46 0,88 
7 910283 204 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 4:17:02 13 0,46 0,88 
7 910283 204 304 Kravaře,,HD 4:19:03 13 0,54 0,66 
7 910283 204 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 4:20:56 13 0,46 0,52 
7 910283 204 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 4:25:58 13 0,46 0,97 
7 910283 204 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 4:26:59 13 0,46 0,97 
7 910283 204 169 Dolní Benešov,,kaple 4:29:00 13 0,31 0,63 
7 910283 204 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 4:31:00 13 1,00 1,08 
7 910283 204 170 Dolní Benešov,,U Kříže 4:33:01 13 1,15 1,14 
7 910283 204 303 Kozmice,,rest.Jednota 4:38:04 13 0,08 0,64 
7 910283 204 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 4:42:58 13 -1,15 1,07 
7 910283 215 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 15:05:02 13 0,23 0,44 
7 910283 215 303 Kozmice,,rest.Jednota 15:09:56 13 0,15 0,38 
7 910283 215 170 Dolní Benešov,,U Kříže 15:12:58 13 0,69 0,48 
7 910283 215 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 15:14:59 13 1,15 0,80 
7 910283 215 169 Dolní Benešov,,kaple 15:17:00 13 1,69 0,85 
7 910283 215 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 15:19:00 13 1,23 0,83 
7 910283 215 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 15:20:01 13 1,38 0,96 
7 910283 215 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 15:25:03 13 0,92 0,76 
7 910283 215 304 Kravaře,,HD 15:27:04 13 0,62 0,77 
7 910283 215 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 15:29:57 13 0,00 0,71 
7 910283 215 541 Štěpánkovice,,žel.st. 15:31:58 13 -0,23 1,01 
7 910283 215 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 15:33:59 13 -1,00 1,29 
7 910283 216 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 12:08:04 12 0,33 0,65 
7 910283 216 541 Štěpánkovice,,žel.st. 12:09:56 12 0,33 0,65 
7 910283 216 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 12:11:57 12 0,25 0,62 
7 910283 216 304 Kravaře,,HD 12:13:58 12 0,42 0,51 
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7 910283 216 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 12:15:59 13 0,38 0,51 
7 910283 216 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 12:21:01 13 0,23 0,44 
7 910283 216 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 12:22:02 13 0,23 0,44 
7 910283 216 169 Dolní Benešov,,kaple 12:24:03 13 0,31 0,48 
7 910283 216 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 12:26:04 13 0,92 1,04 
7 910283 216 170 Dolní Benešov,,U Kříže 12:27:56 13 1,38 0,96 
7 910283 216 303 Kozmice,,rest.Jednota 12:32:59 13 0,46 0,66 
7 910283 216 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 12:38:01 13 -1,08 0,95 
7 910283 321 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 23:03:59 12 0,33 0,49 
7 910283 321 303 Kozmice,,rest.Jednota 23:09:01 12 0,08 0,29 
7 910283 321 170 Dolní Benešov,,U Kříže 23:12:03 12 0,42 0,67 
7 910283 321 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 23:14:04 12 0,75 0,87 
7 910283 321 169 Dolní Benešov,,kaple 23:15:56 12 0,83 0,94 
7 910283 321 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 23:17:57 12 0,83 0,94 
7 910283 321 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 23:19:58 12 0,50 1,09 
7 910283 321 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 23:25:00 13 -0,15 1,21 
7 910283 321 304 Kravaře,,HD 23:27:01 13 0,15 0,55 
7 910283 321 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 23:30:03 13 -0,62 1,56 
7 910283 321 541 Štěpánkovice,,žel.st. 23:32:04 13 -0,38 1,19 
7 910283 321 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 23:33:56 13 -2,08 1,80 
7 910283 324 540 Štěpánkovice,,has.zbroj. 20:08:01 11 0,00 0,00 
7 910283 324 541 Štěpánkovice,,žel.st. 20:10:02 11 0,00 0,00 
7 910283 324 305 Kravaře,Hanůvka,dvůr 20:12:03 12 0,00 0,00 
7 910283 324 304 Kravaře,,HD 20:14:04 12 0,17 0,39 
7 910283 324 306 Kravaře,Kouty,kult.dům 20:15:56 12 0,08 0,29 
7 910283 324 172 Dolní Benešov,Zábřeh,kostel 20:21:59 13 -0,15 0,38 
7 910283 324 173 Dolní Benešov,Zábřeh,Mexiko 20:24:00 13 -0,46 0,52 
7 910283 324 169 Dolní Benešov,,kaple 20:26:01 13 -0,38 0,51 
7 910283 324 171 Dolní Benešov,,žel.st.;v 20:28:02 13 0,15 0,55 
7 910283 324 170 Dolní Benešov,,U Kříže 20:30:03 13 0,38 0,65 
7 910283 324 303 Kozmice,,rest.Jednota 20:34:57 13 -0,46 1,05 
7 910283 324 224 Hlučín,,aut.nádr.;MHD 20:39:59 13 -2,15 0,90 
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9 910286 1 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 5:10:02 25 -0,04 0,68 
9 910286 1 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 5:12:03 25 0,08 0,40 
9 910286 1 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 5:17:57 25 -0,64 0,49 
9 910286 1 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 5:20:59 25 0,36 0,57 
9 910286 1 560 Velká Polom,,aut.st. 5:28:02 25 0,36 0,64 
9 910286 1 563 Velká Polom,,U Lihovaru 5:31:03 25 0,24 0,60 
9 910286 1 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 5:32:56 25 -0,40 0,82 
9 910286 1 252 Hrabyně,Josefovice,osada 5:34:57 25 -0,44 0,51 
9 910286 1 250 Hrabyně,,obecní úřad 5:36:58 25 -0,36 0,64 
9 910286 1 251 Hrabyně,,rehab.centrum 5:39:59 25 -1,28 0,89 
9 910286 4 223 Hlubočec,,točna 4:12:00 21 0,33 1,15 
9 910286 4 222 Hlubočec,,střed 4:14:01 21 0,29 0,90 
9 910286 4 475 Pustá Polom,,škola 4:18:03 23 0,30 0,93 
9 910286 4 474 Pustá Polom,,aut.st. 4:20:04 23 0,17 0,65 
9 910286 4 155 Budišovice,,U Křížku 4:22:57 23 0,17 0,65 
9 910286 4 154 Budišovice,,střed 4:24:58 23 0,17 0,65 
9 910286 4 251 Hrabyně,,rehab.centrum 4:27:59 23 0,09 0,42 
9 910286 4 250 Hrabyně,,obecní úřad 4:31:00 23 0,09 0,42 
9 910286 4 252 Hrabyně,Josefovice,osada 4:33:01 23 0,04 0,21 
9 910286 4 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 4:35:02 23 -0,09 0,42 
9 910286 4 563 Velká Polom,,U Lihovaru 4:37:03 23 -0,04 0,21 
9 910286 4 560 Velká Polom,,aut.st. 4:39:56 23 -0,04 0,21 
9 910286 4 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 4:47:00 23 -0,39 0,50 
9 910286 4 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 4:50:01 23 -0,39 0,50 
9 910286 4 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 4:56:04 23 -0,70 0,82 
9 910286 4 371 Ostrava,Hulváky 5:00:58 23 -0,17 0,58 
9 910286 4 380 Ostrava,Mar.Hory;MHD 5:03:59 23 -0,61 0,84 
9 910286 4 386 Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová 5:06:00 23 -0,78 1,17 
9 910286 4 384 Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská;MHD 5:08:01 23 -1,22 1,38 
9 910286 4 422 Ostrava,Vítkovice,nám.J.z Poděbrad;MHD 5:11:02 23 -1,26 1,45 
9 910286 5 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 5:50:04 25 1,00 1,15 
9 910286 5 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 5:51:56 25 0,92 1,12 
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9 910286 5 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 5:57:59 25 0,32 1,25 
9 910286 5 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 6:01:00 25 0,72 0,68 
9 910286 5 560 Velká Polom,,aut.st. 6:08:04 25 0,52 0,59 
9 910286 5 563 Velká Polom,,U Lihovaru 6:10:57 25 0,28 0,61 
9 910286 5 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 6:12:58 25 -0,08 0,57 
9 910286 5 252 Hrabyně,Josefovice,osada 6:14:59 25 0,04 0,45 
9 910286 5 250 Hrabyně,,obecní úřad 6:17:00 25 -0,08 0,57 
9 910286 5 251 Hrabyně,,rehab.centrum 6:20:01 25 -0,08 0,28 
9 910286 5 154 Budišovice,,střed 6:23:02 25 -0,16 0,37 
9 910286 5 155 Budišovice,,U Křížku 6:25:03 25 0,00 0,00 
9 910286 5 474 Pustá Polom,,aut.st. 6:27:56 25 -0,24 0,44 
9 910286 5 475 Pustá Polom,,škola 6:29:57 25 -0,88 0,78 
9 910286 5 222 Hlubočec,,střed 6:32:59 25 0,00 0,29 
9 910286 5 223 Hlubočec,,točna 6:35:00 25 -0,44 0,87 
9 910286 6 253 Hradec n.Moravicí,Jakubčovice,rest. 4:27:59 5 0,80 0,45 
9 910286 6 221 Hlubočec,,garáž ČSAD 4:34:02 19 0,11 0,32 
9 910286 6 475 Pustá Polom,,škola 4:38:04 24 0,67 0,76 
9 910286 6 474 Pustá Polom,,aut.st. 4:39:56 24 0,92 1,18 
9 910286 6 155 Budišovice,,U Křížku 4:42:58 24 0,96 1,00 
9 910286 6 154 Budišovice,,střed 4:44:59 24 0,88 1,15 
9 910286 6 251 Hrabyně,,rehab.centrum 4:48:00 25 0,60 0,96 
9 910286 6 250 Hrabyně,,obecní úřad 4:51:01 25 0,68 0,99 
9 910286 6 252 Hrabyně,Josefovice,osada 4:53:02 25 0,68 0,99 
9 910286 6 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 4:55:03 25 0,48 0,96 
9 910286 6 563 Velká Polom,,U Lihovaru 4:56:56 25 0,08 0,28 
9 910286 6 560 Velká Polom,,aut.st. 4:59:57 25 0,12 0,44 
9 910286 6 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 5:07:00 25 0,00 0,00 
9 910286 6 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 5:10:02 25 0,00 0,00 
9 910286 6 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 5:15:56 25 0,08 0,40 
9 910286 6 371 Ostrava,Hulváky 5:20:59 25 0,28 0,46 
9 910286 6 380 Ostrava,Mar.Hory;MHD 5:24:00 25 0,16 0,37 
9 910286 6 386 Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová 5:26:01 25 0,00 0,00 
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9 910286 6 384 Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská;MHD 5:28:02 25 -0,04 0,20 
9 910286 6 422 Ostrava,Vítkovice,nám.J.z Poděbrad;MHD 5:31:03 25 0,00 0,29 
9 910286 8 223 Hlubočec,,točna 5:07:00 25 1,04 0,93 
9 910286 8 222 Hlubočec,,střed 5:09:01 25 0,76 0,72 
9 910286 8 475 Pustá Polom,,škola 5:13:03 25 1,16 0,85 
9 910286 8 474 Pustá Polom,,aut.st. 5:15:04 25 1,40 0,91 
9 910286 8 155 Budišovice,,U Křížku 5:17:57 25 1,44 0,92 
9 910286 8 154 Budišovice,,střed 5:19:58 25 1,48 1,00 
9 910286 8 251 Hrabyně,,rehab.centrum 5:23:00 25 1,16 0,99 
9 910286 8 250 Hrabyně,,obecní úřad 5:26:01 25 1,48 1,05 
9 910286 8 252 Hrabyně,Josefovice,osada 5:28:02 25 1,32 1,03 
9 910286 8 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 5:30:03 25 0,84 1,03 
9 910286 8 563 Velká Polom,,U Lihovaru 5:32:04 25 0,32 0,63 
9 910286 8 560 Velká Polom,,aut.st. 5:34:57 25 0,24 0,60 
9 910286 8 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 5:42:00 25 -0,60 0,65 
9 910286 8 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 5:45:01 25 -0,84 0,69 
9 910286 8 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 5:51:04 25 -1,64 1,47 
9 910286 8 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 5:52:57 25 -2,48 1,56 
9 910286 9 422 Ostrava,Vítkovice,nám.J.z Poděbrad;MHD 6:30:58 9 -1,78 2,99 
9 910286 9 384 Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská;MHD 6:33:59 22 0,95 1,17 
9 910286 9 386 Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová 6:36:00 24 1,38 1,71 
9 910286 9 380 Ostrava,Mar.Hory;MHD 6:39:01 25 0,36 1,15 
9 910286 9 371 Ostrava,Hulváky 6:42:03 25 0,60 1,12 
9 910286 9 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 6:46:57 25 0,80 1,12 
9 910286 9 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 6:53:00 25 1,40 1,29 
9 910286 9 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 6:56:01 25 3,40 1,26 
9 910286 9 560 Velká Polom,,aut.st. 7:03:04 25 3,28 1,37 
9 910286 9 563 Velká Polom,,U Lihovaru 7:05:57 25 3,04 1,57 
9 910286 9 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 7:07:58 25 2,16 1,46 
9 910286 9 252 Hrabyně,Josefovice,osada 7:09:59 25 1,60 1,38 
9 910286 9 250 Hrabyně,,obecní úřad 7:12:00 25 2,28 1,54 
9 910286 9 251 Hrabyně,,rehab.centrum 7:15:01 25 2,04 1,57 
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9 910286 9 154 Budišovice,,střed 7:18:03 25 2,32 1,93 
9 910286 9 155 Budišovice,,U Křížku 7:20:04 25 2,28 1,97 
9 910286 9 474 Pustá Polom,,aut.st. 7:22:57 25 2,56 2,20 
9 910286 9 475 Pustá Polom,,škola 7:24:58 25 2,08 2,25 
9 910286 9 222 Hlubočec,,střed 7:27:59 25 2,68 2,36 
9 910286 9 223 Hlubočec,,točna 7:30:00 25 2,56 2,90 
9 910286 10 251 Hrabyně,,rehab.centrum 5:43:00 18 0,11 0,32 
9 910286 10 250 Hrabyně,,obecní úřad 5:46:02 24 0,38 0,71 
9 910286 10 252 Hrabyně,Josefovice,osada 5:48:03 24 0,50 0,78 
9 910286 10 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 5:50:04 24 0,21 0,83 
9 910286 10 563 Velká Polom,,U Lihovaru 5:51:56 25 -0,04 0,61 
9 910286 10 560 Velká Polom,,aut.st. 5:54:58 25 0,08 0,49 
9 910286 10 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 6:02:01 25 -0,48 0,71 
9 910286 10 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 6:05:02 25 -0,76 0,60 
9 910286 10 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 6:10:57 25 -1,04 1,31 
9 910286 10 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 6:12:58 25 -1,80 1,38 
9 910286 13 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 9:29:57 26 1,50 1,53 
9 910286 13 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 9:31:58 26 1,27 1,46 
9 910286 13 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 9:38:01 26 1,08 1,41 
9 910286 13 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 9:41:02 26 1,92 1,96 
9 910286 13 560 Velká Polom,,aut.st. 9:47:57 26 1,69 2,28 
9 910286 13 563 Velká Polom,,U Lihovaru 9:50:59 26 1,73 2,03 
9 910286 13 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 9:53:00 26 1,15 1,97 
9 910286 13 252 Hrabyně,Josefovice,osada 9:55:00 26 0,92 1,94 
9 910286 13 250 Hrabyně,,obecní úřad 9:57:01 26 1,04 2,03 
9 910286 13 251 Hrabyně,,rehab.centrum 10:00:03 26 0,58 1,81 
9 910286 13 154 Budišovice,,střed 10:03:04 26 0,35 1,85 
9 910286 13 155 Budišovice,,U Křížku 10:04:57 26 0,62 1,72 
9 910286 13 474 Pustá Polom,,aut.st. 10:07:58 26 0,15 1,87 
9 910286 13 475 Pustá Polom,,škola 10:09:59 26 0,08 1,83 
9 910286 13 222 Hlubočec,,střed 10:13:00 26 1,23 2,97 
9 910286 13 223 Hlubočec,,točna 10:15:01 26 0,42 3,19 
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9 910286 14 223 Hlubočec,,točna 6:37:00 25 0,52 0,77 
9 910286 14 222 Hlubočec,,střed 6:39:01 25 0,48 0,65 
9 910286 14 475 Pustá Polom,,škola 6:43:03 25 0,72 1,31 
9 910286 14 474 Pustá Polom,,aut.st. 6:44:56 25 0,80 1,41 
9 910286 14 155 Budišovice,,U Křížku 6:47:57 25 0,92 1,32 
9 910286 14 154 Budišovice,,střed 6:49:58 25 1,04 1,37 
9 910286 14 251 Hrabyně,,rehab.centrum 6:53:00 25 0,84 1,37 
9 910286 14 250 Hrabyně,,obecní úřad 6:56:01 25 1,12 1,51 
9 910286 14 252 Hrabyně,Josefovice,osada 6:58:02 25 1,16 1,49 
9 910286 14 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 7:00:03 25 1,08 1,50 
9 910286 14 563 Velká Polom,,U Lihovaru 7:02:04 25 0,36 1,08 
9 910286 14 560 Velká Polom,,aut.st. 7:04:57 25 0,52 1,36 
9 910286 14 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 7:12:00 25 0,20 1,44 
9 910286 14 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 7:15:01 25 0,44 1,58 
9 910286 14 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 7:20:56 25 0,04 1,72 
9 910286 14 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 7:22:57 25 -0,68 1,97 
9 910286 15 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 11:19:58 25 1,04 1,17 
9 910286 15 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 11:21:59 25 0,88 1,09 
9 910286 15 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 11:28:02 25 0,64 0,91 
9 910286 15 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 11:31:03 25 1,36 1,29 
9 910286 15 560 Velká Polom,,aut.st. 11:37:58 25 1,28 0,98 
9 910286 15 563 Velká Polom,,U Lihovaru 11:41:00 25 0,96 0,98 
9 910286 15 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 11:43:00 25 0,44 0,65 
9 910286 15 252 Hrabyně,Josefovice,osada 11:45:01 25 0,16 0,69 
9 910286 15 250 Hrabyně,,obecní úřad 11:47:02 25 0,32 0,99 
9 910286 15 251 Hrabyně,,rehab.centrum 11:50:04 25 0,20 1,00 
9 910286 15 154 Budišovice,,střed 11:52:57 25 -0,04 1,06 
9 910286 15 155 Budišovice,,U Křížku 11:54:58 25 0,24 0,72 
9 910286 15 474 Pustá Polom,,aut.st. 11:57:59 25 0,00 1,32 
9 910286 15 475 Pustá Polom,,škola 12:00:00 25 -0,28 1,34 
9 910286 15 222 Hlubočec,,střed 12:03:01 25 0,48 1,23 
9 910286 15 223 Hlubočec,,točna 12:05:02 25 -0,28 1,28 
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9 910286 16 223 Hlubočec,,točna 6:02:01 25 0,64 1,38 
9 910286 16 222 Hlubočec,,střed 6:04:02 25 0,36 1,04 
9 910286 16 475 Pustá Polom,,škola 6:08:04 25 0,24 1,01 
9 910286 16 474 Pustá Polom,,aut.st. 6:09:56 25 0,44 1,26 
9 910286 16 155 Budišovice,,U Křížku 6:12:58 25 0,80 1,29 
9 910286 16 154 Budišovice,,střed 6:14:59 25 0,92 1,26 
9 910286 16 251 Hrabyně,,rehab.centrum 6:18:00 25 1,00 1,32 
9 910286 16 250 Hrabyně,,obecní úřad 6:21:01 25 1,44 1,23 
9 910286 16 252 Hrabyně,Josefovice,osada 6:23:02 25 1,60 1,19 
9 910286 16 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 6:25:03 25 1,56 1,12 
9 910286 16 563 Velká Polom,,U Lihovaru 6:27:04 25 0,72 1,10 
9 910286 16 560 Velká Polom,,aut.st. 6:29:57 25 0,92 1,19 
9 910286 16 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 6:37:00 25 0,52 1,08 
9 910286 16 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 6:40:02 25 0,60 1,19 
9 910286 16 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 6:45:56 25 0,44 1,33 
9 910286 16 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 6:47:57 25 0,08 1,15 
9 910286 18 474 Pustá Polom,,aut.st. 7:35:02 25 0,80 1,91 
9 910286 18 155 Budišovice,,U Křížku 7:38:04 25 1,04 1,90 
9 910286 18 154 Budišovice,,střed 7:39:56 25 1,28 1,77 
9 910286 18 251 Hrabyně,,rehab.centrum 7:42:58 25 1,16 1,72 
9 910286 18 250 Hrabyně,,obecní úřad 7:45:59 25 1,72 2,11 
9 910286 18 252 Hrabyně,Josefovice,osada 7:48:00 25 1,96 2,11 
9 910286 18 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 7:50:01 25 1,76 2,13 
9 910286 18 563 Velká Polom,,U Lihovaru 7:52:02 25 1,08 1,96 
9 910286 18 560 Velká Polom,,aut.st. 7:55:03 25 1,40 2,55 
9 910286 18 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 8:01:58 25 1,12 2,37 
9 910286 18 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 8:05:00 25 0,88 2,82 
9 910286 18 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 8:11:02 25 0,56 2,75 
9 910286 18 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 8:13:03 25 0,12 2,98 
9 910286 21 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 12:49:58 11 0,55 0,82 
9 910286 21 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 12:51:59 11 0,18 0,75 
9 910286 21 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 12:58:02 11 0,09 0,83 
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9 910286 21 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 13:01:03 17 2,00 1,54 
9 910286 21 560 Velká Polom,,aut.st. 13:07:58 26 1,58 1,47 
9 910286 21 563 Velká Polom,,U Lihovaru 13:11:00 26 1,35 1,29 
9 910286 21 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 13:13:00 26 0,69 1,16 
9 910286 21 252 Hrabyně,Josefovice,osada 13:15:01 26 0,46 1,21 
9 910286 21 250 Hrabyně,,obecní úřad 13:17:02 26 0,69 1,29 
9 910286 21 251 Hrabyně,,rehab.centrum 13:20:04 26 0,35 0,98 
9 910286 21 154 Budišovice,,střed 13:22:57 26 0,27 0,87 
9 910286 21 155 Budišovice,,U Křížku 13:24:58 26 0,38 0,75 
9 910286 21 474 Pustá Polom,,aut.st. 13:27:59 26 0,31 0,97 
9 910286 21 475 Pustá Polom,,škola 13:29:00 26 0,38 0,98 
9 910286 23 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 13:20:04 12 1,17 1,27 
9 910286 23 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 13:21:56 12 1,08 1,24 
9 910286 23 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 13:27:59 12 0,83 1,11 
9 910286 23 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 13:31:00 12 1,08 1,08 
9 910286 23 560 Velká Polom,,aut.st. 13:38:04 12 1,00 0,95 
9 910286 23 563 Velká Polom,,U Lihovaru 13:40:57 12 0,75 1,06 
9 910286 23 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 13:42:58 12 0,25 0,97 
9 910286 23 252 Hrabyně,Josefovice,osada 13:44:59 12 -0,17 1,11 
9 910286 23 250 Hrabyně,,obecní úřad 13:47:00 12 -0,42 1,00 
9 910286 24 223 Hlubočec,,točna 8:36:58 24 1,58 1,32 
9 910286 24 222 Hlubočec,,střed 8:38:59 25 1,12 1,09 
9 910286 24 475 Pustá Polom,,škola 8:43:00 25 1,24 1,13 
9 910286 24 474 Pustá Polom,,aut.st. 8:45:01 25 1,28 1,14 
9 910286 24 155 Budišovice,,U Křížku 8:48:03 25 1,40 1,26 
9 910286 24 154 Budišovice,,střed 8:50:04 26 1,54 1,33 
9 910286 24 251 Hrabyně,,rehab.centrum 8:52:57 26 1,46 1,30 
9 910286 24 250 Hrabyně,,obecní úřad 8:55:58 26 1,73 1,43 
9 910286 24 252 Hrabyně,Josefovice,osada 8:57:59 26 1,69 1,38 
9 910286 24 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 9:00:00 26 1,35 1,26 
9 910286 24 563 Velká Polom,,U Lihovaru 9:02:01 26 0,77 1,21 
9 910286 24 560 Velká Polom,,aut.st. 9:05:02 26 0,65 1,13 
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9 910286 24 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 9:11:57 26 0,50 1,21 
9 910286 24 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 9:14:59 26 0,31 1,09 
9 910286 24 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 9:21:01 26 0,00 1,06 
9 910286 24 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 9:23:02 26 -0,19 0,98 
9 910286 27 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 13:50:01 24 0,42 0,58 
9 910286 27 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 13:52:02 24 0,21 0,41 
9 910286 27 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 13:57:56 24 0,04 0,36 
9 910286 27 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 14:00:58 24 0,92 1,18 
9 910286 27 560 Velká Polom,,aut.st. 14:08:01 24 1,00 1,14 
9 910286 27 563 Velká Polom,,U Lihovaru 14:11:02 25 0,88 1,09 
9 910286 27 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 14:13:03 25 0,68 1,11 
9 910286 27 252 Hrabyně,Josefovice,osada 14:15:04 25 0,28 1,14 
9 910286 27 250 Hrabyně,,obecní úřad 14:16:57 25 0,40 1,32 
9 910286 27 251 Hrabyně,,rehab.centrum 14:19:58 25 0,40 1,41 
9 910286 27 154 Budišovice,,střed 14:23:00 25 0,04 1,49 
9 910286 27 155 Budišovice,,U Křížku 14:25:00 25 0,52 0,96 
9 910286 27 474 Pustá Polom,,aut.st. 14:28:02 25 0,24 1,74 
9 910286 27 475 Pustá Polom,,škola 14:30:03 25 -0,24 1,74 
9 910286 27 222 Hlubočec,,střed 14:32:56 25 0,40 2,08 
9 910286 27 223 Hlubočec,,točna 14:34:57 25 -0,44 2,31 
9 910286 28 223 Hlubočec,,točna 12:11:57 26 0,35 0,56 
9 910286 28 222 Hlubočec,,střed 12:13:58 26 0,15 0,37 
9 910286 28 475 Pustá Polom,,škola 12:18:00 26 0,46 0,65 
9 910286 28 474 Pustá Polom,,aut.st. 12:20:01 26 1,04 0,87 
9 910286 28 155 Budišovice,,U Křížku 12:23:02 26 1,23 0,95 
9 910286 28 154 Budišovice,,střed 12:25:03 26 1,81 1,17 
9 910286 28 251 Hrabyně,,rehab.centrum 12:27:56 26 2,92 1,55 
9 910286 28 250 Hrabyně,,obecní úřad 12:30:58 26 3,58 1,90 
9 910286 28 252 Hrabyně,Josefovice,osada 12:32:59 26 3,73 1,91 
9 910286 28 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 12:35:00 26 3,42 2,06 
9 910286 28 563 Velká Polom,,U Lihovaru 12:37:00 26 2,31 1,87 
9 910286 28 560 Velká Polom,,aut.st. 12:40:02 26 2,38 1,94 
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9 910286 28 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 12:46:57 26 1,77 1,86 
9 910286 28 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 12:49:58 26 1,81 1,72 
9 910286 28 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 12:56:01 26 1,85 1,97 
9 910286 28 371 Ostrava,Hulváky 13:01:03 26 2,62 2,28 
9 910286 28 380 Ostrava,Mar.Hory;MHD 13:03:56 26 2,69 2,19 
9 910286 28 386 Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová 13:05:57 26 2,42 1,96 
9 910286 28 384 Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská;MHD 13:07:58 26 1,81 2,17 
9 910286 28 422 Ostrava,Vítkovice,nám.J.z Poděbrad;MHD 13:11:00 26 1,77 2,21 
9 910286 29 422 Ostrava,Vítkovice,nám.J.z Poděbrad;MHD 14:31:03 8 -2,25 1,75 
9 910286 29 384 Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská;MHD 14:33:56 23 0,35 0,98 
9 910286 29 386 Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová 14:35:57 25 0,48 1,05 
9 910286 29 380 Ostrava,Mar.Hory;MHD 14:38:59 25 0,04 1,24 
9 910286 29 371 Ostrava,Hulváky 14:42:00 25 0,52 1,58 
9 910286 29 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 14:47:02 25 0,16 1,77 
9 910286 29 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 14:52:57 25 0,56 1,98 
9 910286 29 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 14:55:58 25 1,92 2,40 
9 910286 29 560 Velká Polom,,aut.st. 15:03:01 25 2,80 2,50 
9 910286 29 563 Velká Polom,,U Lihovaru 15:06:03 25 2,72 2,44 
9 910286 29 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 15:08:04 25 2,00 2,38 
9 910286 29 252 Hrabyně,Josefovice,osada 15:09:56 25 1,68 2,32 
9 910286 29 250 Hrabyně,,obecní úřad 15:11:57 25 1,76 2,05 
9 910286 29 251 Hrabyně,,rehab.centrum 15:14:59 25 1,28 2,01 
9 910286 29 154 Budišovice,,střed 15:18:00 25 0,80 2,14 
9 910286 29 155 Budišovice,,U Křížku 15:20:01 25 0,88 1,88 
9 910286 29 474 Pustá Polom,,aut.st. 15:23:02 25 0,48 2,28 
9 910286 31 422 Ostrava,Vítkovice,nám.J.z Poděbrad;MHD 14:41:00 2 -2,50 0,71 
9 910286 31 384 Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská;MHD 14:44:01 16 1,13 0,72 
9 910286 31 386 Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová 14:46:02 24 1,04 0,91 
9 910286 31 380 Ostrava,Mar.Hory;MHD 14:49:03 25 0,40 1,00 
9 910286 31 371 Ostrava,Hulváky 14:51:56 26 1,00 1,44 
9 910286 31 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 14:56:59 26 1,04 1,46 
9 910286 31 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 15:03:01 26 1,23 1,63 



Disertační práce  Ing. Zuzana Švédová   Ing. Zuzana Švédová 

 

208 

 

9 910286 31 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 15:06:03 26 2,12 2,05 
9 910286 31 560 Velká Polom,,aut.st. 15:12:58 26 1,73 1,99 
9 910286 31 563 Velká Polom,,U Lihovaru 15:15:59 26 1,42 1,98 
9 910286 31 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 15:18:00 26 0,92 1,79 
9 910286 31 252 Hrabyně,Josefovice,osada 15:20:01 26 0,77 1,66 
9 910286 31 250 Hrabyně,,obecní úřad 15:22:02 26 0,81 1,72 
9 910286 31 251 Hrabyně,,rehab.centrum 15:25:03 26 0,50 1,45 
9 910286 31 154 Budišovice,,střed 15:27:04 26 0,69 1,44 
9 910286 31 155 Budišovice,,U Křížku 15:28:57 26 0,73 1,40 
9 910286 31 474 Pustá Polom,,aut.st. 15:31:58 26 1,04 1,54 
9 910286 31 475 Pustá Polom,,škola 15:33:59 26 0,58 1,53 
9 910286 31 221 Hlubočec,,garáž ČSAD 15:37:00 26 1,15 1,59 
9 910286 31 253 Hradec n.Moravicí,Jakubčovice,rest. 15:43:03 26 0,23 1,88 
9 910286 32 475 Pustá Polom,,škola 13:33:01 23 -0,17 1,15 
9 910286 32 474 Pustá Polom,,aut.st. 13:35:02 25 0,64 0,86 
9 910286 32 155 Budišovice,,U Křížku 13:38:04 25 0,88 0,97 
9 910286 32 154 Budišovice,,střed 13:39:56 25 1,08 0,95 
9 910286 32 251 Hrabyně,,rehab.centrum 13:42:58 25 1,36 1,11 
9 910286 32 250 Hrabyně,,obecní úřad 13:45:59 26 1,65 1,47 
9 910286 32 252 Hrabyně,Josefovice,osada 13:48:00 26 1,69 1,44 
9 910286 32 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 13:50:01 26 1,35 1,52 
9 910286 32 563 Velká Polom,,U Lihovaru 13:52:02 26 0,46 1,30 
9 910286 32 560 Velká Polom,,aut.st. 13:55:03 26 0,62 1,27 
9 910286 32 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 14:01:58 26 0,04 1,25 
9 910286 32 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 14:05:00 26 0,15 1,16 
9 910286 32 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 14:11:02 26 2,65 10,48 
9 910286 32 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 14:13:03 26 3,73 12,83 
9 910286 34 250 Hrabyně,,obecní úřad 13:51:01 11 -0,36 2,01 
9 910286 34 252 Hrabyně,Josefovice,osada 13:53:02 11 1,00 1,48 
9 910286 34 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 13:55:03 12 1,00 1,71 
9 910286 34 563 Velká Polom,,U Lihovaru 13:56:56 12 0,25 1,14 
9 910286 34 560 Velká Polom,,aut.st. 13:59:57 12 0,42 1,73 
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9 910286 34 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 14:07:00 12 0,17 1,80 
9 910286 34 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 14:10:02 12 -0,58 1,44 
9 910286 34 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 14:15:56 12 -1,33 1,72 
9 910286 37 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 15:49:58 17 0,41 0,71 
9 910286 37 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 15:51:59 17 0,41 0,71 
9 910286 37 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 15:58:02 19 0,42 0,90 
9 910286 37 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 16:01:03 20 1,25 1,62 
9 910286 37 560 Velká Polom,,aut.st. 16:07:58 20 1,15 1,35 
9 910286 37 563 Velká Polom,,U Lihovaru 16:11:00 20 0,95 1,61 
9 910286 37 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 16:13:00 20 0,95 1,57 
9 910286 37 252 Hrabyně,Josefovice,osada 16:15:01 20 0,10 1,65 
9 910286 37 250 Hrabyně,,obecní úřad 16:17:02 20 0,30 1,45 
9 910286 37 251 Hrabyně,,rehab.centrum 16:20:04 21 -0,29 1,52 
9 910286 37 154 Budišovice,,střed 16:22:57 21 -0,57 1,47 
9 910286 37 155 Budišovice,,U Křížku 16:24:58 21 0,24 0,83 
9 910286 37 474 Pustá Polom,,aut.st. 16:27:59 21 -0,67 1,46 
9 910286 37 475 Pustá Polom,,škola 16:30:00 21 -1,29 1,71 
9 910286 37 222 Hlubočec,,střed 16:33:01 21 -0,67 1,46 
9 910286 37 223 Hlubočec,,točna 16:35:02 21 -1,62 1,66 
9 910286 38 223 Hlubočec,,točna 14:36:58 25 0,40 0,76 
9 910286 38 222 Hlubočec,,střed 14:38:59 25 0,24 0,60 
9 910286 38 475 Pustá Polom,,škola 14:43:00 25 0,44 0,71 
9 910286 38 474 Pustá Polom,,aut.st. 14:45:01 25 0,68 1,03 
9 910286 38 155 Budišovice,,U Křížku 14:48:03 25 0,72 1,06 
9 910286 38 154 Budišovice,,střed 14:50:04 25 0,80 1,41 
9 910286 38 251 Hrabyně,,rehab.centrum 14:52:57 25 1,24 1,42 
9 910286 38 250 Hrabyně,,obecní úřad 14:55:58 25 1,64 1,68 
9 910286 38 252 Hrabyně,Josefovice,osada 14:57:59 25 1,44 1,53 
9 910286 38 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 15:00:00 25 1,04 1,40 
9 910286 38 563 Velká Polom,,U Lihovaru 15:02:01 25 0,60 1,12 
9 910286 38 560 Velká Polom,,aut.st. 15:05:02 25 0,76 1,20 
9 910286 38 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 15:11:57 25 0,28 1,28 



Disertační práce  Ing. Zuzana Švédová   Ing. Zuzana Švédová 

 

210 

 

9 910286 38 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 15:14:59 25 0,36 1,44 
9 910286 38 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 15:21:01 25 -0,20 1,44 
9 910286 38 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 15:23:02 25 -0,52 1,50 
9 910286 39 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 17:05:00 25 0,20 1,08 
9 910286 39 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 17:07:00 25 0,28 0,61 
9 910286 39 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 17:13:03 25 0,20 0,65 
9 910286 39 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 17:15:56 25 0,36 0,64 
9 910286 39 560 Velká Polom,,aut.st. 17:23:00 25 0,16 1,07 
9 910286 39 563 Velká Polom,,U Lihovaru 17:26:01 25 0,12 0,93 
9 910286 39 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 17:28:02 25 -0,48 1,00 
9 910286 39 252 Hrabyně,Josefovice,osada 17:30:03 25 -0,80 1,22 
9 910286 39 250 Hrabyně,,obecní úřad 17:32:04 25 -0,92 1,32 
9 910286 39 251 Hrabyně,,rehab.centrum 17:34:57 25 -0,80 5,99 
9 910286 40 474 Pustá Polom,,aut.st. 15:44:56 25 0,12 0,33 
9 910286 40 155 Budišovice,,U Křížku 15:47:57 25 0,20 0,41 
9 910286 40 154 Budišovice,,střed 15:49:58 25 0,28 0,54 
9 910286 40 251 Hrabyně,,rehab.centrum 15:53:00 25 0,60 0,82 
9 910286 40 250 Hrabyně,,obecní úřad 15:56:01 25 0,88 1,01 
9 910286 40 252 Hrabyně,Josefovice,osada 15:58:02 25 0,92 1,04 
9 910286 40 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 16:00:03 25 0,64 0,95 
9 910286 40 563 Velká Polom,,U Lihovaru 16:02:04 25 0,04 0,68 
9 910286 40 560 Velká Polom,,aut.st. 16:04:57 25 0,04 0,54 
9 910286 40 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 16:12:00 25 -0,64 0,70 
9 910286 40 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 16:15:01 25 -0,48 0,82 
9 910286 40 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 16:20:56 25 -0,68 0,90 
9 910286 40 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 16:22:57 25 -1,60 1,47 
9 910286 44 223 Hlubočec,,točna 16:37:03 21 0,29 0,46 
9 910286 44 222 Hlubočec,,střed 16:39:04 23 0,13 0,34 
9 910286 44 475 Pustá Polom,,škola 16:42:58 23 0,09 0,29 
9 910286 44 474 Pustá Polom,,aut.st. 16:44:59 23 0,00 0,00 
9 910286 44 155 Budišovice,,U Křížku 16:48:00 23 0,04 0,21 
9 910286 44 154 Budišovice,,střed 16:50:01 23 0,17 0,39 



Disertační práce  Ing. Zuzana Švédová   Ing. Zuzana Švédová 

 

211 

 

9 910286 44 251 Hrabyně,,rehab.centrum 16:53:02 23 0,39 0,58 
9 910286 44 250 Hrabyně,,obecní úřad 16:56:04 23 0,22 0,52 
9 910286 44 252 Hrabyně,Josefovice,osada 16:57:56 23 0,22 0,42 
9 910286 44 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 16:59:57 23 -0,04 0,56 
9 910286 44 563 Velká Polom,,U Lihovaru 17:01:58 23 0,04 0,37 
9 910286 44 560 Velká Polom,,aut.st. 17:05:00 25 0,20 0,50 
9 910286 44 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 17:12:03 25 -0,16 0,80 
9 910286 44 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 17:15:04 25 -0,08 0,70 
9 910286 44 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 17:20:59 25 -0,40 0,82 
9 910286 44 371 Ostrava,Hulváky 17:26:01 25 0,12 0,60 
9 910286 44 380 Ostrava,Mar.Hory;MHD 17:29:02 26 -0,15 0,73 
9 910286 44 386 Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová 17:31:03 26 0,00 0,63 
9 910286 44 384 Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská;MHD 17:32:56 26 -0,08 0,56 
9 910286 44 422 Ostrava,Vítkovice,nám.J.z Poděbrad;MHD 17:35:57 26 -0,19 0,40 
9 910286 47 422 Ostrava,Vítkovice,nám.J.z Poděbrad;MHD 18:30:58 9 -3,00 2,06 
9 910286 47 384 Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská;MHD 18:33:59 16 0,63 1,02 
9 910286 47 386 Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová 18:36:00 21 0,43 0,93 
9 910286 47 380 Ostrava,Mar.Hory;MHD 18:39:01 23 0,17 0,65 
9 910286 47 371 Ostrava,Hulváky 18:42:03 23 0,17 0,49 
9 910286 47 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 18:46:57 23 0,22 0,60 
9 910286 47 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 18:53:00 23 0,26 0,86 
9 910286 47 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 18:56:01 23 1,48 1,16 
9 910286 47 560 Velká Polom,,aut.st. 19:03:04 23 1,22 1,09 
9 910286 47 563 Velká Polom,,U Lihovaru 19:05:57 23 0,74 1,32 
9 910286 47 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 19:07:58 23 0,83 1,07 
9 910286 47 252 Hrabyně,Josefovice,osada 19:09:59 24 0,38 1,06 
9 910286 47 250 Hrabyně,,obecní úřad 19:12:00 24 0,00 1,32 
9 910286 47 251 Hrabyně,,rehab.centrum 19:15:01 24 -0,54 1,41 
9 910286 47 154 Budišovice,,střed 19:18:03 24 -0,75 1,48 
9 910286 47 155 Budišovice,,U Křížku 19:20:04 24 0,21 0,59 
9 910286 47 474 Pustá Polom,,aut.st. 19:22:57 24 -0,58 1,69 
9 910286 47 475 Pustá Polom,,škola 19:24:58 24 -1,08 1,69 
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9 910286 47 221 Hlubočec,,garáž ČSAD 19:27:59 24 0,21 1,67 
9 910286 47 253 Hradec n.Moravicí,Jakubčovice,rest. 19:34:02 24 -0,08 2,72 
9 910286 49 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 21:05:02 19 0,58 0,69 
9 910286 49 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 21:07:03 19 0,26 0,56 
9 910286 49 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 21:12:58 19 -0,11 0,74 
9 910286 49 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 21:15:59 20 0,40 0,60 
9 910286 49 560 Velká Polom,,aut.st. 21:22:02 26 0,69 0,79 
9 910286 49 563 Velká Polom,,U Lihovaru 21:24:03 26 1,27 0,60 
9 910286 49 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 21:26:04 26 0,50 0,65 
9 910286 49 252 Hrabyně,Josefovice,osada 21:27:56 26 0,38 0,64 
9 910286 49 250 Hrabyně,,obecní úřad 21:29:57 26 0,23 0,51 
9 910286 49 251 Hrabyně,,rehab.centrum 21:31:58 26 0,50 0,71 
9 910286 49 154 Budišovice,,střed 21:35:00 26 0,23 0,51 
9 910286 49 155 Budišovice,,U Křížku 21:37:00 26 0,23 0,51 
9 910286 49 474 Pustá Polom,,aut.st. 21:39:01 26 0,81 0,90 
9 910286 49 475 Pustá Polom,,škola 21:40:02 26 0,81 0,90 
9 910286 49 222 Hlubočec,,střed 21:43:03 26 1,35 0,94 
9 910286 49 223 Hlubočec,,točna 21:44:56 26 0,46 0,71 
9 910286 50 251 Hrabyně,,rehab.centrum 18:03:01 24 0,79 0,72 
9 910286 50 250 Hrabyně,,obecní úřad 18:06:03 25 0,56 0,58 
9 910286 50 252 Hrabyně,Josefovice,osada 18:08:04 25 0,56 0,65 
9 910286 50 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 18:09:56 26 0,15 0,61 
9 910286 50 563 Velká Polom,,U Lihovaru 18:11:57 26 -0,38 0,64 
9 910286 50 560 Velká Polom,,aut.st. 18:14:59 26 -0,38 0,64 
9 910286 50 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 18:22:02 26 -1,00 1,06 
9 910286 50 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 18:25:03 26 -1,73 1,31 
9 910286 50 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 18:30:58 26 -1,50 1,70 
9 910286 50 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 18:32:59 26 -2,15 1,83 
9 910286 51 422 Ostrava,Vítkovice,nám.J.z Poděbrad;MHD 22:31:00 11 -2,00 1,41 
9 910286 51 384 Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská;MHD 22:34:02 21 0,48 0,60 
9 910286 51 386 Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová 22:36:03 23 0,65 1,30 
9 910286 51 380 Ostrava,Mar.Hory;MHD 22:39:04 25 0,28 1,06 



Disertační práce  Ing. Zuzana Švédová   Ing. Zuzana Švédová 

 

213 

 

9 910286 51 371 Ostrava,Hulváky 22:41:57 25 0,20 0,82 
9 910286 51 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 22:47:00 25 0,00 1,00 
9 910286 51 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 22:53:02 25 0,20 0,71 
9 910286 51 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 22:56:04 25 0,56 0,87 
9 910286 51 560 Velká Polom,,aut.st. 23:01:58 25 1,40 1,35 
9 910286 51 563 Velká Polom,,U Lihovaru 23:03:59 25 1,60 1,53 
9 910286 51 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 23:05:00 25 1,60 1,53 
9 910286 51 252 Hrabyně,Josefovice,osada 23:08:01 25 1,04 1,70 
9 910286 51 250 Hrabyně,,obecní úřad 23:10:02 25 0,68 1,68 
9 910286 51 251 Hrabyně,,rehab.centrum 23:12:03 25 0,84 1,68 
9 910286 51 154 Budišovice,,střed 23:15:04 25 0,28 1,70 
9 910286 51 155 Budišovice,,U Křížku 23:16:57 25 0,76 1,20 
9 910286 51 474 Pustá Polom,,aut.st. 23:18:58 25 1,08 1,89 
9 910286 51 475 Pustá Polom,,škola 23:19:58 25 1,32 1,84 
9 910286 51 222 Hlubočec,,střed 23:23:00 25 1,76 2,22 
9 910286 51 223 Hlubočec,,točna 23:25:00 25 0,92 2,00 
9 910286 52 253 Hradec n.Moravicí,Jakubčovice,rest. 20:08:01 17 0,06 0,24 
9 910286 52 221 Hlubočec,,garáž ČSAD 20:14:04 18 0,11 0,32 
9 910286 52 475 Pustá Polom,,škola 20:17:57 19 0,11 0,32 
9 910286 52 474 Pustá Polom,,aut.st. 20:19:58 20 0,05 0,22 
9 910286 52 155 Budišovice,,U Křížku 20:23:00 20 0,20 0,41 
9 910286 52 154 Budišovice,,střed 20:25:00 21 0,29 0,46 
9 910286 52 251 Hrabyně,,rehab.centrum 20:28:02 21 0,33 0,66 
9 910286 52 250 Hrabyně,,obecní úřad 20:31:03 22 0,18 0,50 
9 910286 52 252 Hrabyně,Josefovice,osada 20:32:56 22 0,18 0,50 
9 910286 52 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 20:34:57 22 -0,18 0,50 
9 910286 52 563 Velká Polom,,U Lihovaru 20:36:58 22 0,09 0,43 
9 910286 52 560 Velká Polom,,aut.st. 20:39:59 22 0,27 0,55 
9 910286 52 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 20:47:02 22 -0,23 0,61 
9 910286 52 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 20:50:04 22 -0,55 0,74 
9 910286 52 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 20:55:58 22 -0,55 0,74 
9 910286 52 371 Ostrava,Hulváky 21:01:00 22 -0,32 0,65 
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9 910286 52 380 Ostrava,Mar.Hory;MHD 21:04:02 22 -0,36 0,58 
9 910286 52 386 Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová 21:06:03 22 -0,82 1,14 
9 910286 52 384 Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská;MHD 21:08:04 22 -1,32 1,36 
9 910286 52 422 Ostrava,Vítkovice,nám.J.z Poděbrad;MHD 21:10:57 22 -1,41 1,40 
9 910286 55 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 14:30:03 26 1,12 1,45 
9 910286 55 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 14:32:04 26 0,92 1,38 
9 910286 55 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 14:37:58 26 0,77 1,39 
9 910286 55 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 14:41:00 26 1,54 1,45 
9 910286 55 560 Velká Polom,,aut.st. 14:48:03 26 1,46 1,48 
9 910286 55 563 Velká Polom,,U Lihovaru 14:51:04 26 1,27 1,40 
9 910286 55 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 14:52:57 26 0,58 1,45 
9 910286 55 252 Hrabyně,Josefovice,osada 14:54:58 26 0,27 1,37 
9 910286 55 250 Hrabyně,,obecní úřad 14:56:59 26 -0,35 1,35 
9 910286 56 223 Hlubočec,,točna 21:51:59 7 0,71 0,49 
9 910286 56 222 Hlubočec,,střed 21:54:00 10 0,30 0,48 
9 910286 56 475 Pustá Polom,,škola 21:57:01 11 0,64 0,67 
9 910286 56 474 Pustá Polom,,aut.st. 21:59:02 15 0,20 0,41 
9 910286 56 155 Budišovice,,U Křížku 22:01:03 15 1,47 0,52 
9 910286 56 154 Budišovice,,střed 22:03:04 16 1,25 0,68 
9 910286 56 251 Hrabyně,,rehab.centrum 22:04:57 26 2,00 0,85 
9 910286 56 250 Hrabyně,,obecní úřad 22:06:58 26 2,58 0,90 
9 910286 56 252 Hrabyně,Josefovice,osada 22:08:59 26 2,69 1,57 
9 910286 56 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 22:11:00 26 2,46 1,75 
9 910286 56 563 Velká Polom,,U Lihovaru 22:13:00 26 1,19 1,92 
9 910286 56 560 Velká Polom,,aut.st. 22:15:01 26 1,54 1,70 
9 910286 56 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 22:21:56 26 1,46 2,20 
9 910286 56 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 22:24:58 26 0,69 2,41 
9 910286 56 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 22:31:00 26 0,46 1,77 
9 910286 56 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 22:33:01 26 0,62 4,35 
9 910286 202 223 Hlubočec,,točna 4:12:00 10 2,50 7,56 
9 910286 202 222 Hlubočec,,střed 4:14:01 10 2,20 6,96 
9 910286 202 475 Pustá Polom,,škola 4:18:03 11 2,36 6,53 
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9 910286 202 474 Pustá Polom,,aut.st. 4:20:04 11 2,18 5,93 
9 910286 202 155 Budišovice,,U Křížku 4:22:57 11 2,27 5,61 
9 910286 202 154 Budišovice,,střed 4:24:58 11 2,09 5,34 
9 910286 202 251 Hrabyně,,rehab.centrum 4:27:59 11 1,82 4,75 
9 910286 202 250 Hrabyně,,obecní úřad 4:31:00 11 1,91 4,74 
9 910286 202 252 Hrabyně,Josefovice,osada 4:33:01 11 1,82 4,45 
9 910286 202 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 4:35:02 11 1,45 4,55 
9 910286 202 563 Velká Polom,,U Lihovaru 4:37:03 11 1,36 4,54 
9 910286 202 560 Velká Polom,,aut.st. 4:39:56 11 1,36 4,52 
9 910286 202 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 4:47:00 11 0,27 2,69 
9 910286 202 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 4:50:01 11 -0,45 2,58 
9 910286 202 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 4:56:04 11 -0,82 2,18 
9 910286 202 371 Ostrava,Hulváky 5:00:58 11 0,00 1,41 
9 910286 202 380 Ostrava,Mar.Hory;MHD 5:03:59 11 -0,18 1,25 
9 910286 202 386 Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová 5:06:00 11 -1,09 1,30 
9 910286 202 384 Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská;MHD 5:08:01 11 -1,36 1,50 
9 910286 202 422 Ostrava,Vítkovice,nám.J.z Poděbrad;MHD 5:11:02 11 -1,36 1,50 
9 910286 207 422 Ostrava,Vítkovice,nám.J.z Poděbrad;MHD 6:30:58 2 0,00 0,00 
9 910286 207 384 Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská;MHD 6:33:59 10 1,30 1,34 
9 910286 207 386 Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová 6:36:00 10 1,00 1,49 
9 910286 207 380 Ostrava,Mar.Hory;MHD 6:39:01 11 0,55 1,21 
9 910286 207 371 Ostrava,Hulváky 6:42:03 12 0,50 0,67 
9 910286 207 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 6:46:57 12 0,17 0,72 
9 910286 207 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 6:53:00 13 0,15 0,69 
9 910286 207 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 6:56:01 13 0,92 0,95 
9 910286 207 560 Velká Polom,,aut.st. 7:02:04 13 1,46 1,13 
9 910286 207 563 Velká Polom,,U Lihovaru 7:04:57 13 1,38 1,19 
9 910286 207 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 7:06:58 13 0,77 1,01 
9 910286 207 252 Hrabyně,Josefovice,osada 7:08:59 13 0,38 1,04 
9 910286 207 250 Hrabyně,,obecní úřad 7:11:00 13 0,62 1,26 
9 910286 207 251 Hrabyně,,rehab.centrum 7:14:01 13 0,23 1,30 
9 910286 207 154 Budišovice,,střed 7:17:02 13 0,08 1,44 
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9 910286 207 155 Budišovice,,U Křížku 7:19:03 13 0,38 1,04 
9 910286 207 474 Pustá Polom,,aut.st. 7:21:56 13 0,15 1,95 
9 910286 207 475 Pustá Polom,,škola 7:23:57 13 -0,31 2,18 
9 910286 207 222 Hlubočec,,střed 7:26:59 13 0,46 1,98 
9 910286 207 223 Hlubočec,,točna 7:29:00 13 -0,54 2,47 
9 910286 230 223 Hlubočec,,točna 12:11:57 12 0,25 0,62 
9 910286 230 222 Hlubočec,,střed 12:13:58 12 0,08 0,29 
9 910286 230 475 Pustá Polom,,škola 12:18:00 12 0,17 0,39 
9 910286 230 474 Pustá Polom,,aut.st. 12:20:01 12 0,75 1,71 
9 910286 230 155 Budišovice,,U Křížku 12:23:02 12 0,83 1,75 
9 910286 230 154 Budišovice,,střed 12:25:03 12 1,25 1,91 
9 910286 230 251 Hrabyně,,rehab.centrum 12:27:56 12 1,33 2,50 
9 910286 230 250 Hrabyně,,obecní úřad 12:30:58 12 1,50 2,20 
9 910286 230 252 Hrabyně,Josefovice,osada 12:32:59 12 1,33 2,23 
9 910286 230 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 12:35:00 12 1,08 2,31 
9 910286 230 563 Velká Polom,,U Lihovaru 12:37:00 12 0,67 1,72 
9 910286 230 560 Velká Polom,,aut.st. 12:40:02 12 0,67 1,72 
9 910286 230 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 12:46:57 12 0,17 1,59 
9 910286 230 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 12:49:58 12 -0,08 1,73 
9 910286 230 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 12:56:01 12 -0,50 2,02 
9 910286 230 371 Ostrava,Hulváky 13:01:03 12 0,50 1,57 
9 910286 230 380 Ostrava,Mar.Hory;MHD 13:03:56 12 0,17 1,27 
9 910286 230 386 Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová 13:05:57 12 0,08 1,51 
9 910286 230 384 Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská;MHD 13:07:58 12 -0,67 1,78 
9 910286 230 422 Ostrava,Vítkovice,nám.J.z Poděbrad;MHD 13:11:00 12 -0,67 1,78 
9 910286 233 422 Ostrava,Vítkovice,nám.J.z Poděbrad;MHD 14:31:03 5 -2,80 1,48 
9 910286 233 384 Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská;MHD 14:33:56 9 0,22 0,44 
9 910286 233 386 Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová 14:35:57 9 0,22 0,44 
9 910286 233 380 Ostrava,Mar.Hory;MHD 14:38:59 12 -0,08 0,29 
9 910286 233 371 Ostrava,Hulváky 14:42:00 13 0,08 0,64 
9 910286 233 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 14:47:02 13 -0,08 1,04 
9 910286 233 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 14:52:57 13 0,15 0,99 
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9 910286 233 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 14:55:58 13 1,85 1,57 
9 910286 233 560 Velká Polom,,aut.st. 15:02:01 13 2,62 1,76 
9 910286 233 563 Velká Polom,,U Lihovaru 15:05:02 13 2,08 1,66 
9 910286 233 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 15:07:03 13 1,69 1,38 
9 910286 233 252 Hrabyně,Josefovice,osada 15:08:56 13 1,46 1,33 
9 910286 233 250 Hrabyně,,obecní úřad 15:10:57 13 1,23 1,36 
9 910286 233 251 Hrabyně,,rehab.centrum 15:13:58 13 0,69 1,44 
9 910286 233 154 Budišovice,,střed 15:17:00 13 0,46 1,33 
9 910286 233 155 Budišovice,,U Křížku 15:19:00 13 0,85 0,80 
9 910286 233 474 Pustá Polom,,aut.st. 15:22:02 13 0,77 1,74 
9 910286 233 475 Pustá Polom,,škola 15:24:03 13 0,15 1,46 
9 910286 233 222 Hlubočec,,střed 15:27:04 13 0,85 1,41 
9 910286 233 223 Hlubočec,,točna 15:28:57 13 -0,23 1,69 
9 910286 303 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 5:15:04 13 0,38 0,65 
9 910286 303 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 5:16:57 13 0,31 0,63 
9 910286 303 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 5:23:00 13 -0,08 0,86 
9 910286 303 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 5:26:01 13 0,00 0,91 
9 910286 303 560 Velká Polom,,aut.st. 5:32:04 13 0,77 1,01 
9 910286 303 563 Velká Polom,,U Lihovaru 5:34:57 13 0,38 0,87 
9 910286 303 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 5:36:58 13 -0,08 1,32 
9 910286 303 252 Hrabyně,Josefovice,osada 5:38:59 13 0,08 1,04 
9 910286 303 250 Hrabyně,,obecní úřad 5:41:00 13 -0,69 1,49 
9 910286 303 251 Hrabyně,,rehab.centrum 5:44:01 13 -1,31 1,49 
9 910286 312 251 Hrabyně,,rehab.centrum 6:12:58 13 0,31 0,48 
9 910286 312 250 Hrabyně,,obecní úřad 6:15:59 13 0,46 0,52 
9 910286 312 252 Hrabyně,Josefovice,osada 6:18:00 13 0,46 0,66 
9 910286 312 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 6:20:01 13 0,46 0,66 
9 910286 312 563 Velká Polom,,U Lihovaru 6:22:02 13 -0,08 0,49 
9 910286 312 560 Velká Polom,,aut.st. 6:25:03 13 0,00 0,58 
9 910286 312 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 6:31:58 13 -0,31 0,75 
9 910286 312 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 6:35:00 13 -1,46 1,51 
9 910286 312 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 6:41:02 13 -1,08 1,26 



Disertační práce  Ing. Zuzana Švédová   Ing. Zuzana Švédová 

 

218 

 

9 910286 312 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 6:43:03 13 -2,46 2,30 
9 910286 317 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 10:44:59 12 1,17 0,83 
9 910286 317 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 10:47:00 12 0,92 1,00 
9 910286 317 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 10:53:02 12 0,75 0,75 
9 910286 317 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 10:56:04 13 1,38 1,26 
9 910286 317 560 Velká Polom,,aut.st. 11:01:58 13 2,31 1,49 
9 910286 317 563 Velká Polom,,U Lihovaru 11:05:00 13 2,31 1,38 
9 910286 317 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 11:07:00 13 1,62 1,19 
9 910286 317 252 Hrabyně,Josefovice,osada 11:09:01 13 1,46 1,20 
9 910286 317 250 Hrabyně,,obecní úřad 11:11:02 13 1,38 1,45 
9 910286 317 251 Hrabyně,,rehab.centrum 11:14:04 13 0,85 1,21 
9 910286 317 154 Budišovice,,střed 11:16:57 13 0,46 1,39 
9 910286 317 155 Budišovice,,U Křížku 11:18:58 13 0,62 1,19 
9 910286 317 474 Pustá Polom,,aut.st. 11:21:59 13 0,85 1,46 
9 910286 317 475 Pustá Polom,,škola 11:24:00 13 0,31 1,49 
9 910286 317 222 Hlubočec,,střed 11:27:01 13 0,38 1,61 
9 910286 317 223 Hlubočec,,točna 11:29:02 13 0,08 1,61 
9 910286 319 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 13:15:01 13 0,69 0,75 
9 910286 319 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 13:17:02 13 0,62 0,77 
9 910286 319 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 13:22:57 13 0,31 0,95 
9 910286 319 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 13:25:58 13 0,85 1,57 
9 910286 319 560 Velká Polom,,aut.st. 13:32:01 13 1,54 1,90 
9 910286 319 563 Velká Polom,,U Lihovaru 13:35:02 13 1,54 2,03 
9 910286 319 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 13:37:03 13 0,85 2,03 
9 910286 319 252 Hrabyně,Josefovice,osada 13:39:04 13 0,62 2,06 
9 910286 319 250 Hrabyně,,obecní úřad 13:40:57 13 0,38 1,85 
9 910286 319 251 Hrabyně,,rehab.centrum 13:43:58 13 -0,38 1,89 
9 910286 320 223 Hlubočec,,točna 8:17:57 13 0,23 0,60 
9 910286 320 222 Hlubočec,,střed 8:19:58 13 0,15 0,38 
9 910286 320 475 Pustá Polom,,škola 8:23:00 13 0,77 0,83 
9 910286 320 474 Pustá Polom,,aut.st. 8:25:00 13 0,92 0,86 
9 910286 320 155 Budišovice,,U Křížku 8:28:02 13 1,38 0,87 
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9 910286 320 154 Budišovice,,střed 8:30:03 13 1,23 0,93 
9 910286 320 251 Hrabyně,,rehab.centrum 8:32:56 13 1,31 0,85 
9 910286 320 250 Hrabyně,,obecní úřad 8:35:57 13 1,31 0,85 
9 910286 320 252 Hrabyně,Josefovice,osada 8:37:58 13 1,38 0,96 
9 910286 320 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 8:39:59 13 0,77 1,09 
9 910286 320 563 Velká Polom,,U Lihovaru 8:42:00 13 0,15 0,80 
9 910286 320 560 Velká Polom,,aut.st. 8:45:01 13 0,46 0,78 
9 910286 320 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 8:51:56 13 0,00 1,08 
9 910286 320 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 8:54:58 13 -1,00 1,08 
9 910286 320 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 9:01:00 13 -0,38 1,12 
9 910286 320 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 9:03:01 13 -1,77 1,79 
9 910286 336 251 Hrabyně,,rehab.centrum 14:13:03 13 0,54 0,88 
9 910286 336 250 Hrabyně,,obecní úřad 14:15:56 13 1,00 1,00 
9 910286 336 252 Hrabyně,Josefovice,osada 14:17:57 13 0,92 0,76 
9 910286 336 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 14:19:58 13 0,62 0,87 
9 910286 336 563 Velká Polom,,U Lihovaru 14:21:59 13 0,00 0,71 
9 910286 336 560 Velká Polom,,aut.st. 14:25:00 13 0,08 0,76 
9 910286 336 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 14:32:04 13 -0,15 0,55 
9 910286 336 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 14:34:57 13 -0,31 1,03 
9 910286 336 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 14:41:00 13 -0,38 0,96 
9 910286 336 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 14:43:00 13 -0,69 1,03 
9 910286 341 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 17:15:04 13 0,69 0,85 
9 910286 341 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 17:16:57 13 0,69 0,85 
9 910286 341 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 17:23:00 13 0,00 0,91 
9 910286 341 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 17:26:01 13 0,31 0,75 
9 910286 341 560 Velká Polom,,aut.st. 17:32:04 13 0,54 0,88 
9 910286 341 563 Velká Polom,,U Lihovaru 17:34:57 13 0,15 0,69 
9 910286 341 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 17:36:58 13 -0,08 0,95 
9 910286 341 252 Hrabyně,Josefovice,osada 17:38:59 13 0,08 0,86 
9 910286 341 250 Hrabyně,,obecní úřad 17:41:00 13 0,00 0,91 
9 910286 341 251 Hrabyně,,rehab.centrum 17:44:01 13 -0,54 1,13 
9 910286 342 223 Hlubočec,,točna 16:18:03 9 0,00 0,00 
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9 910286 342 222 Hlubočec,,střed 16:20:04 10 0,00 0,00 
9 910286 342 475 Pustá Polom,,škola 16:22:57 10 0,50 0,53 
9 910286 342 474 Pustá Polom,,aut.st. 16:24:58 10 0,30 0,48 
9 910286 342 155 Budišovice,,U Křížku 16:27:59 10 0,30 0,48 
9 910286 342 154 Budišovice,,střed 16:30:00 10 0,70 0,82 
9 910286 342 251 Hrabyně,,rehab.centrum 16:33:01 10 1,00 1,15 
9 910286 342 250 Hrabyně,,obecní úřad 16:36:03 10 1,00 1,15 
9 910286 342 252 Hrabyně,Josefovice,osada 16:38:04 10 1,30 1,49 
9 910286 342 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 16:39:56 10 0,90 1,10 
9 910286 342 563 Velká Polom,,U Lihovaru 16:41:57 10 0,40 0,70 
9 910286 342 560 Velká Polom,,aut.st. 16:44:59 10 0,50 0,71 
9 910286 342 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 16:52:02 10 0,10 0,32 
9 910286 342 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 16:55:03 10 0,10 0,74 
9 910286 342 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 17:00:58 10 -0,20 1,03 
9 910286 342 371 Ostrava,Hulváky 17:06:00 10 0,00 0,00 
9 910286 342 380 Ostrava,Mar.Hory;MHD 17:09:01 10 -0,10 0,32 
9 910286 342 386 Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová 17:11:02 10 0,00 0,00 
9 910286 342 384 Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská;MHD 17:13:03 10 -0,60 1,07 
9 910286 342 422 Ostrava,Vítkovice,nám.J.z Poděbrad;MHD 17:15:56 10 -0,70 1,06 
9 910286 345 422 Ostrava,Vítkovice,nám.J.z Poděbrad;MHD 18:30:58 7 -3,00 1,63 
9 910286 345 384 Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská;MHD 18:33:59 11 0,18 0,40 
9 910286 345 386 Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová 18:36:00 13 0,15 0,38 
9 910286 345 380 Ostrava,Mar.Hory;MHD 18:39:01 13 0,00 0,00 
9 910286 345 371 Ostrava,Hulváky 18:42:03 13 0,00 0,00 
9 910286 345 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 18:46:57 13 0,00 0,41 
9 910286 345 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 18:53:00 13 0,00 0,41 
9 910286 345 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 18:56:01 13 0,38 0,51 
9 910286 345 560 Velká Polom,,aut.st. 19:02:04 13 0,92 0,64 
9 910286 345 563 Velká Polom,,U Lihovaru 19:04:57 13 0,77 0,73 
9 910286 345 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 19:06:58 13 0,77 0,73 
9 910286 345 252 Hrabyně,Josefovice,osada 19:08:59 13 0,46 1,05 
9 910286 345 250 Hrabyně,,obecní úřad 19:11:00 13 0,15 0,69 
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9 910286 345 251 Hrabyně,,rehab.centrum 19:14:01 13 -0,15 0,99 
9 910286 345 154 Budišovice,,střed 19:17:02 13 -0,38 1,04 
9 910286 345 155 Budišovice,,U Křížku 19:19:03 13 0,15 0,55 
9 910286 345 474 Pustá Polom,,aut.st. 19:21:56 13 -0,62 1,50 
9 910286 345 475 Pustá Polom,,škola 19:23:57 13 -1,08 1,71 
9 910286 345 222 Hlubočec,,střed 19:26:59 13 -0,15 1,52 
9 910286 345 223 Hlubočec,,točna 19:29:00 13 -0,92 1,75 
9 910286 348 251 Hrabyně,,rehab.centrum 18:08:04 13 0,69 0,95 
9 910286 348 250 Hrabyně,,obecní úřad 18:10:57 13 1,15 1,34 
9 910286 348 252 Hrabyně,Josefovice,osada 18:12:58 13 1,46 1,45 
9 910286 348 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 18:14:59 13 1,23 1,48 
9 910286 348 563 Velká Polom,,U Lihovaru 18:17:00 13 0,46 1,13 
9 910286 348 560 Velká Polom,,aut.st. 18:20:01 13 0,69 1,11 
9 910286 348 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 18:27:04 13 0,08 1,04 
9 910286 348 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 18:29:57 13 -0,23 0,93 
9 910286 348 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 18:36:00 13 -0,77 1,42 
9 910286 348 415 Ostrava,Svinov,nádraží;MHD v 18:38:01 13 -1,54 1,61 
9 910286 353 422 Ostrava,Vítkovice,nám.J.z Poděbrad;MHD 22:31:00 5 -1,60 0,89 
9 910286 353 384 Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská;MHD 22:34:02 9 0,44 0,73 
9 910286 353 386 Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová 22:36:03 10 0,20 0,42 
9 910286 353 380 Ostrava,Mar.Hory;MHD 22:39:04 11 0,00 0,00 
9 910286 353 371 Ostrava,Hulváky 22:41:57 11 0,00 0,00 
9 910286 353 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 22:47:00 11 -0,45 0,69 
9 910286 353 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 22:53:02 11 -0,18 0,60 
9 910286 353 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 22:56:04 12 0,33 0,49 
9 910286 353 560 Velká Polom,,aut.st. 23:01:58 12 1,00 1,13 
9 910286 353 563 Velká Polom,,U Lihovaru 23:03:59 12 1,08 1,24 
9 910286 353 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 23:06:00 12 1,00 1,35 
9 910286 353 252 Hrabyně,Josefovice,osada 23:08:01 12 0,58 1,31 
9 910286 353 250 Hrabyně,,obecní úřad 23:10:02 12 0,00 1,86 
9 910286 353 251 Hrabyně,,rehab.centrum 23:12:03 12 0,50 1,88 
9 910286 353 154 Budišovice,,střed 23:15:04 12 -0,42 1,93 
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 9 910286 353 155 Budišovice,,U Křížku 23:16:57 12 0,67 0,89 
9 910286 353 474 Pustá Polom,,aut.st. 23:18:58 12 0,58 2,35 
9 910286 353 475 Pustá Polom,,škola 23:19:58 12 1,33 1,61 
9 910286 353 222 Hlubočec,,střed 23:23:00 12 1,58 2,50 
9 910286 353 223 Hlubočec,,točna 23:25:00 12 0,50 2,50 
9 910286 354 223 Hlubočec,,točna 20:12:03 7 0,14 0,38 
9 910286 354 222 Hlubočec,,střed 20:14:04 8 0,13 0,35 
9 910286 354 475 Pustá Polom,,škola 20:17:57 9 0,11 0,33 
9 910286 354 474 Pustá Polom,,aut.st. 20:19:58 10 0,00 0,00 
9 910286 354 155 Budišovice,,U Křížku 20:23:00 10 0,10 0,32 
9 910286 354 154 Budišovice,,střed 20:25:00 10 0,10 0,32 
9 910286 354 251 Hrabyně,,rehab.centrum 20:28:02 10 0,10 0,32 
9 910286 354 250 Hrabyně,,obecní úřad 20:31:03 10 0,10 0,32 
9 910286 354 252 Hrabyně,Josefovice,osada 20:32:56 10 0,10 0,32 
9 910286 354 562 Velká Polom,,rozc.Hor.Lhota 20:34:57 10 0,00 0,00 
9 910286 354 563 Velká Polom,,U Lihovaru 20:36:58 11 0,18 0,40 
9 910286 354 560 Velká Polom,,aut.st. 20:39:59 11 0,64 0,67 
9 910286 354 407 Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká;MHD 20:47:02 11 0,00 0,63 
9 910286 354 400 Ostrava,Poruba,vozovna;MHD 20:50:04 11 -0,27 0,79 
9 910286 354 414 Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.;MHD v 20:55:58 11 -0,45 0,69 
9 910286 354 371 Ostrava,Hulváky 21:01:00 11 -0,09 0,54 
9 910286 354 380 Ostrava,Mar.Hory;MHD 21:04:02 11 -0,82 0,98 
9 910286 354 386 Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová 21:06:03 11 -0,36 0,81 
9 910286 354 384 Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská;MHD 21:08:04 11 -1,64 1,69 
9 910286 354 422 Ostrava,Vítkovice,nám.J.z Poděbrad;MHD 21:10:57 11 -1,64 1,69 
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Příloha č 7: Terminologie 

Dopravní koncepce. 

Integrovaný dopravní systém 

Integrovaný dopravní systém je systém veřejné osobní dopravy charakteristický 

časovou, prostorovou, přepravní a tarifní integrací dvou nebo více druhů dopravy [49] 

integrovaný dopravní systém je systém obsluhy území, který pojímá jednotlivé druhy systému 

veřejné dopravy jako ucelený systém po stránce tarifní, přepravní a provozní [50]. 

Trvale udržitelný rozvoj dopravy 

Systém udržitelné dopravy splňuje ekonomické, sociální a environmentální potřeby 

společnosti a současně minimalizuje jeho nežádoucí dopad na ekonomiku, společnost a 

životní prostředí. 

Inteligentní dopravní systémy (ITS) 

Systémy, které uplatňují informačních a komunikačních technologie v dopravě. Tyto 

aplikace se vyvíjejí pro různé druhy dopravy a jejich interakci (včetně intermodálních uzlů). 

Dopravní obslužnost území 

Dopravní obslužnost je definována zákonem č. 194/2010 o veřejných službách v 

přepravě cestujících a o změně dalších zákonů v §2 [34]. „Dopravní obslužností se rozumí 

zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k 

orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní 

zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy 

zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu“. 

Strategie podpory dopravní obsluhy území (dále jen „Strategie“) byla zpracována na 

základě usnesení vlády č. 882/2005 z 13. července 2005 jako návazný dokument na tomtéž 

usnesením vlády schválenou Dopravní politiku České republiky pro léta 2005-2013 [50]. 

Standard dopravní obsluhy území 

Ze skutečností uvedených v předchozích kapitolách je jasné, že problematika dopravní 

obsluhy území se nedá zúžit pouze na definování upravujících parametrů. Problematika 

hledání optimálních standardů dopravní obsluhy území byla řešena v několika vědeckých 

projektech. Jedná se například o vědecký projekt číslo CG921-059-190 "Metodická a 

legislativní harmonizace tvorby střednědobých plánů dopravní obsluhy území", který byl 

řešen v rámci Národního programu výzkumu a jeho dílčího programu "Podpora realizace 

udržitelného rozvoje dopravy „společností CZECH Consult, spol. s r.o. 
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Je očekáváno, že po zavedení IDS systémů na jednotlivých krajských územních celcích 

budou zároveň naplňovány standardy  

SUmP (Sustainable Urban mobility Plan - SUmP) 

Plány udržitelné městské mobility (Sustainable Urban mobility Plan - SUmP) znamenají 

„plánovat pro lidi“ tato definice je popsána v projektu SUmP, který nabízí varianty řešení pro 

vytváření plánů městské mobility [51]. Vytváření plánů udržitelné městské mobility by se 

měla doprava ve městech vyvíjet správným směrem a měla by se odvíjet od poptávky občanů 

po dopravě. Cílem je vyřešit základní problémové aspekty tak, aby dostupnost, kterou 

dopravní systém nabízí, byla k dispozici všem; zlepšit bezpečnost; snížit znečištění ovzduší, 

znečištění hlukem, emise skleníkových plynů a spotřebu energie; zlepšit účinnost a 

hospodárnost přepravy osob a zboží; přispět ke zlepšení atraktivnosti a kvality městského 

prostředí a městského designu. 

ITS 

Architektura ITS systému 

Architektura definuje základní uspořádání systému v prostoru [52]. Dělí se na 

následující druhy: 

• Referenční architektura – definuje základní subsystémy, hlavní aktory a jejich vztah 

s okolím 

• Funkční architektura – definuje základní funkce systému  

• Informační architektura – definuje informační vazby mezi jednotlivými funkcemi. 

• Fyzická architektura – definuje požadavky a uspořádání fyzických subsystémů a 

zařízení. 

• Komunikační architektura – definuje komunikační vazby mezi jednotlivými fyzickými 

subsystémy. 

• Organizační architektura – přiřazuje humánní funkce jednotlivým systémovým 

komponentám 
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Dopravní informace 

Dopravní informace snižují míru entropie dopravního systému, a umožňují tak řidiči 

činit na dopravní infrastruktuře svobodnější rozhodnutí (za jistoty, neurčitosti nebo za rizika) 

s ohledem na dosažení mezního přínosu z jeho cesty [53]. 

Sběr (dopravních dat)  

Dopravní informační centrum (DIC) 

Dopravní informační centrum je systém, který zajišťuje dohled nad aktuální dopravní 

situací, umožňuje řízení dopravy prostřednictvím telematických zařízení a poskytuje dopravní 

informace prostřednictvím informačních tabulí, vysílání RDS-TMC a internetu. DIC sbírá, 

vyhodnocuje a poskytuje řidičům autorizované a ověřené dopravní informace. Pro účely 

dokumentu hovoříme o DIC jako o informačně propojeném systému, se kterým Dispečink 

ISR sdílí filtrovaná data. Je tak umožněno strategicky reagovat na detekované neobvyklé 

události a usměrňovat dopravu osobní i veřejnou. Důležitou úlohu v rámci fungujícího 

systému plní DIC v rámci preference MHD/VD, kdy zasílá potřebné údaje vybaveným SSZ. 

A řídí signální plány jednotlivých křižovatek 

Jednotný systém dopravních informací (JSDI) ČR 

Je komplexním systémovým prostředím pro sběr, zpracování, sdílení, distribuci a 

publikaci dopravních informací a dopravních dat o aktuální dopravní situaci a informací o 

pozemních komunikacích, jejich součástech a příslušenství 

Definice pojmů pro přenos informací - Terminologie SIRI – datové prvky 

Termíny a definice pocházející z evropských technických specifikací SIRI (CEN TS 

15531), které souvisí s předmětem této práce. Jednotlivé prvky jsou dle navržené české 

terminologie, v závorce je uveden originální název prvky, který by měl být užit v datové 

komunikaci mezi systém.  

Cesta veřejnou dopravou (JOURNEY)  

část cesty od prvního nástupu do vozidla veřejné dopravy do posledního výstupu z 

vozidla veřejné dopravy; cesta veřejnou dopravou se skládá z jedné nebo více jízd a přesunů 

(obvykle chůzí), které jsou nezbytné k dosažení odpovídajících přestupních uzlů 

cizí vozidlo (FOREIGN VEHICLE) 

určitá organizační jednotka, tj. řídicí centrum systému SIRI, které řídí místní vozový 

park a jeho jízdy, a pro který je odpovědná, aby poskytovala a aktualizovala data; může 



Disertační práce  Ing. Zuzana Švédová   

 

231 

 

rovněž potřebovat spravovat data pro cizí vozidla a jejich jízdy, jejichž data vznikla v rámci 

jiného řídicího centra; cizí vozidlo je tedy místní vozidlo z jednoho řídicího centra, které 

vstoupí na určitou dobu do oblasti spravované jiným řídicím centrem (roaming) 

čas průjezdu (PASSING TIME)  

na organizaci průjezdu vozidla lze pohlížet jako na jednoduchý průchod (např. autobus 

u zastávkového označníku) nebo delší pobyt (např. v námořních přístavech na výzvu); pro 

popis takové výzvy budou použity atributy popisující čekání zejména v podtypech průjezdu; 

atribut 'vystoupit a nastoupit' bude vyjadřovat možnosti pro cestující vystoupit na chvíli, 

během průjezdu vozidla na trase vozidla u konkrétního zastávkového označníku; časy 

průjezdu, které jsou vypočítány na konkrétní provozní den, se nazývají datovaný čas 

průjezdu; ten má několik podtypů;  

cílový čas průjezdu, poslední oficiální plán pro datovanou jízdu vozidla, v bodě podle 

diagramu jízdy;   

odhadovaný čas průjezdu, předpověď pro monitorovanou jízdu vozidla, v bodě podle 

diagramu jízdy; pozorovaný čas průjezdu, zaznamenaný pro monitorovanou jízdu vozidla v 

určitém bodě;  v SIRI jsou časy průjezdu zahrnuty do entity hláška vozidla (CALL) 

číslo linky (LINE NUMBER)  

celočíselná nebo krátká alfanumerická sekvence sloužící k identifikaci linky pro 

veřejnost, např.: 11, 23, X3, 5A atd. 

datový systém (DATA SYSTEM)  

původce provozních údajů, které se odkazují k jedné odpovědné entitě; odkazy na 

datový systém jsou užitečné v interoperativním počítačovém systému; pro SIRI to znamená 

zejména specifické systémy pro přiřazování jedinečných identifikátorů k příslušným entitám, 

jako jsou označníky zastávek nebo jízdy, mezi kterými jsou vyměňovány zprávy a které 

mohou být přizpůsobeny místně známým entitám identifikovaným příslušnými interními 

provozními daty; datový systém musí být vzájemně odsouhlasen mezi klientem a serverem; 

datový systém musí obsahovat jak datový model popisující entity a jejich vztahy, tak i jmenný 

prostor popisující jednoznačný soubor hodnot identifikátorů 
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diagram jízdy (JOURNEY PATTERN)   

přikázaný seznam zastávkových označníků a časovacích bodů na jedné trase, který 

popisuje strukturu obsluhovanou vozidly veřejné dopravy; diagram jízdy může procházet 

tímtéž označníkem vícekrát než jednou; první označník diagramu jízdy je počátek, poslední je 

cíl; každá jízda vozidla má svůj příslušný diagram jízdy; v SIRI nejsou diagramy jízd 

vyjádřeny na rozhraní: předpokládá se, že prvky jako linka a směr trasy objevující se na 

trasách jízdy vozidel jsou odvozeny z příslušných diagramů jízd 

diagram služby (SERVICE PATTERN)  

podmnožina diagramu jízdy složená pouze ze zastávkových označníků v diagramu jízdy 

druh dopravy (TRANSPORT MODE)  

charakterizace provozu podle druhu dopravního prostředku (např. autobus, tramvaj, metro, 

vlak, trajekt, loď) 

funkční služba SIRI (SIRI FUNCTIONAL SERVICE)  

specifická konkrétní služba, která poskytuje funkci, jako je monitorování zastávek nebo 

přípojů; zahrnuje soubor pojmenovaných zpráv tvořících rozhraní SIRI, které musí být 

použity v souladu jak s obecnými komunikačními pravidly SIRI, tak se specifickou 

sémantikou konkrétní služby 

hláška vozidla (CALL)  

pobyt vozidla na specifickém označníku zastávky, jak vyplývá z diagramu jízdy předepsaného 

pro jízdu vozidla pro dosažení souboru plánovaných a očekávaných časů; vozidlo může 

provést z jedné zastávky více než jednu hlášku vozidla během své jízdy podle diagramu; 

jednotlivé hlášky vozidla jsou rozlišeny pořadím pobytů, kterým jsou přiřazeny příslušné 

reálné časy; hláška vozidla podle SIRI může být považována za užitečnou optimalizaci 

normalizovaného souboru struktur, které jsou v Transmodelu členěny separátně; hláška 

vozidla kombinuje prvky Transmodelu jako jsou – bod v diagramu jízdy, očekávaný čas 

průjezdu, zjištěný čas průjezdu a cílový čas průjezdu – s prvky v reálném čase a jinými 

vlastnostmi zastávky příslušných k pobytu vozidla; SIRI oddělením prvků příslušných 

příjezdu od těch, které přísluší odjezdu, usnadní ověření platnosti a implementaci systémů 
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incident; mimořádnost (INCIDENT)  

nepředvídaná událost ovlivňující provoz sítě v SIRI, průběh incidentu je prezentován 

pod heslem situace 

jízda vozidla; spoj (VEHICLE JOURNEY)  

plánovaný pohyb vozidla veřejné dopravy v typu dne od startovního bodu po koncový 

bod podle diagramu jízdy na určené kmenové lince; v SIRI vozidlo odvysílá na každé 

zastávce hlášku, pro plánované zastávky v určitém času průjezdu; čas příjezdu a odjezdu 

mohou být samostatné časy; datovaná jízda vozidla je případem jízdy vykonané ve 

specifickém kalendářním dnu 

linka (LINE)  

skládá se ze souboru diagramů jízd, které jsou známy veřejnosti pod stejným 

identifikátorem čísla linky 

místní vozidlo (LOCAL VEHICLE)  

organizační jednotka užívající systém SIRI řídicího centra a spravující vlastní vozový 

park a diagramy jízd, a odpovědná za poskytování a aktualizaci příslušných dat 

místo (PLACE)  

zeměpisné místo jakéhokoli druhu, které může být uvedeno jako začátek nebo cíl cesty; 

místo může být dimenze: 0 (bod), 1 (úsek PK) nebo 2 (zóna); v IFOPT může být místo i 

dimenze 3 ve spojení s úrovní. 

odběratel (SUBSCRIBER)   

entita, která působí jako žadatel služby, odesílající požadavky na subskribci jménem 

uživatele producentovi notifikace; uživatel bude zpravidla toutéž entitou jako odběratel, ale 

může to být také samostatná entita 

odvážející spoj (DISTRIBUTOR)  

role odjíždějícího vozidla v rámci určeného přestupu, která odveze cestující z přípojů z 

přestupového uzlu 

označník zastávky (STOP POINT) 

bod, kde cestující mohou nastoupit do vozidla nebo z něj vystoupit 
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producent (zpráv) (PRODUCER)  

entita, která posílá notifikační zprávy uživateli jako výsledek předchozí subskribce na 

konkrétní funkční službu; události, které vedou ke zvýšení počtu notifikačních zpráv, jsou 

posílány producentovi entitou vydavatele 

producent notifikace (NOTIFICATION PRODUCER)  

služba, která provádí distribuci notifikačních zpráv, aby naplnila subskribce; notifikační 

zprávy jsou generovány vydavatelem (a mohou být směrovány na producenta notifikace přes 

zprostředkovatele); pokud zjistí shodu, vydá notifikaci jejímu uživateli podle konkrétní 

subskripce 

provozovatel (OPERATOR)  

organizace, která má na starosti provoz některých nebo všech dopravních služeb v rámci 

určité oblasti 

přípojná linka; přestupní uzel (CONNECTION LINK)  

fyzická (územní) možnost pro cestujícího přestoupit z jednoho veřejného dopravního 

prostředku do jiného, aby mohl pokračovat v cestě; pro realizaci přestupu mohou být při 

přechodu z jedné linky na druhou potřeba různé časy, a to i v závislosti na mobilitě 

cestujícího; v SIRI může mít služba přivážejícího vozidla příjezd k jednomu zastávkovému 

označníku a odvážející linka může odjíždět od stejného nebo jiného označníku; přestupní 

doba je čas potřebný pro přechod od jednoho označníku zastávky ke druhému; přestupní doba 

nezahrnuje dobu nástupu a výstupu; může být uvedeno několik různých typů přestupních dob 

přivážející spoj (FEEDER)  

role přijíždějícího vozidla v diagramu jízdy na určeném přestupu, které přiváží cestující 

k příjezdovému zastávkovému označníku, mající přípojnou linku na odjezdovém 

zastávkovém označníku, ze kterého je možno využít služby odvážejícího spoje; vozidlo může 

vykonávat současně roli přivážejícího a odvážejícího spoje, to znamená, z vozidla vystoupí 

cestující pro jiné služby a nastoupí cestující z jiných služeb 

roaming (ROAMING)  

pohyb vozidla v prostoru, který spravuje jiné řídicí centrum; v domovském řídicím 

centru se jedná o místní vozidlo; v jiných řídicích centrech jde o cizí vozidlo 
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řídicí centrum; dispečink (CONTROL CENTRE)  

organizační jednotka, která spravuje síť nebo sítě vozidel a jejich obslužných real-time 

systémů, a odpovídá každému účastníkovi služby SIRI; každé řídicí centrum má jedinečný 

identifikátor (kód řídícího centra), který poskytuje rámec (tj. unikátní jmenný prostor) pro 

všechny neglobální datové odkazy, jako jsou zastávkové identifikátory, identifikátory vozidel 

atd.; odkaz uvnitř řídicího centra musí být jedinečný; vozidla a jízdy, které jsou v rozsahu 

řízení daného řídicího centra, jsou definovány jako místní; vozidla a jízdy, které nejsou v 

rozsahu řízení daným řídicím centrem, jsou definovány jako cizí 

subskribce (SUBSCRIPTION)  

zdroj vytvořený, aby představoval vztah mezi uživatelem notifikace a jejím 

producentem, tématem a jinými filtry a politikami; subskribce je vytvořena, když uživatel 

odešle požadavek na subskribci producentovi notifikace, který působí jako zřizovatel nových 

subskribcí; subskribce může být následně změněna prostřednictvím manažera subskripce 

trasa (ROUTE) 

uspořádaný seznam lokalizovaných bodů definující jedinou cestu na silniční (nebo 

železniční) síti; trasa může projít stejným bodem více než jednou; každý diagram jízdy může 

být spojen s konkrétní trasou 

účastník (PARTICIPANT)  

systém, který se podílí na výměně zpráv pomocí protokolů SIRI; účastník má svou 

referenci, která se používá k jeho identifikaci při výměně zpráv a také k poskytování 

univerzálních jmenných prostorů pro oblast arbitrárních identifikátorů modelových prvků, 

jako jsou linky a identifikátory vozidla; v SIRI jsou účastníky uživatelé a producenti 

notifikací (tj. řídicí centra) 

účastník služby (SIRI SERVICE PARTICIPANT  

systém, který se účastní výměny zpráv SIRI s jinými účastníky služby; každý účastník 

služby má jednoznačný identifikátor (účastnický kód), který poskytuje prostor (tj. unikátní 

jmenný prostor) pro všechny neglobální datové reference, jako například identifikátory 

zastávek, identifikátory vozidla, ale i pro identifikátory zpráv požadavků nebo subskribcí; 

účastníci služby budou buď funkční služební systémy SIRI poskytující informace, nebo 

akreditované klientské systémy, které vysílají požadavky a subskribce na služby pro získání 

informací 
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užitná data (PAYLOAD)  

obsah datové části doručené zprávy bez prvků používaných pro řízení výměny zpráv, 

jako jsou prvky odkazu na koncový bod 

POZNÁMKA: Obsah užitných dat zprávy je stejný bez ohledu na to, jakým 

protokolem jsou informace vyměňovány. 

uživatel notifikace (NOTIFICATION CONSUMER)  

klient, který obdrží notifikační zprávu od producenta notifikace; role mohou být 

prováděny stejnou nebo jinou entitou, jakou má odběratel, který vytvořil subskribci, jež jako 

první požádala o zasílání notifikačních zpráv 

uživatel; zákazník (CONSUMER)  

subjekt, který obdrží notifikace od producenta jako výsledek provedené předchozí 

subskripce na službu 

vydavatel (Publisher)   

entita, která zpracovává události v datovém zdroji a odesílá notifikační zprávy 

producentovi pro zprostředkování a distribuci uživatelům; producent může provádět další 

zprostředkování, jako je filtrování nebo datové transformace; použití producenta notifikace je 

v SIRI transparentní 

zpoždění (LATE)  

kategorizace označující pro prezentaci, že vozidlo bylo klasifikováno jako zpožděné tj., 

že vozidlo jede časově za jízdním řádem podle některých stanovených kritérií; stav zpoždění 

je odvozen od časových údajů v reálném čase 

zprostředkovatel notifikace (NOTIFICATION BROKER)  

samostatná zprostředkovatelská entita, která může být použita k distribuci notifikačních 

zpráv vytvářených entitou vydavatele pro jednu či více služeb producenta notifikace; to 

umožňuje oddělení vydavatelské a producentské role, pokud je to žádoucí; zprostředkovatel 

notifikace může také poskytovat zvláštní služby, jako je řízení přístupu 

Definice základních pojmů z legislativy 

provozovatel silniční dopravy (dále jen "dopravce") 

 je právnická nebo fyzická osoba, která provozuje silniční dopravu podle tohoto zákona. 

Tuzemský dopravce je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v 
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České republice, která provozuje dopravu silničními motorovými vozidly, kterým byla 

přidělena státní poznávací značka Českou republikou. Zahraniční dopravce je fyzická osoba s 

trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, která 

provozuje dopravu silničními motorovými vozidly, kterým byla přidělena státní poznávací 

značka cizím státem. 

linková osobní doprava  

je pravidelné poskytování přepravních služeb na určené trase dopravní cesty, při kterém 

cestující vystupují a nastupují na předem určených zastávkách. Linkovou osobní dopravu lze 

provozovat formou veřejné linkové dopravy nebo formou zvláštní linkové dopravy, a to jako 

vnitrostátní nebo mezinárodní. Přitom se rozumí veřejnou linkovou dopravou doprava, při 

které jsou přepravní služby nabízeny podle předem vyhlášených podmínek a jsou 

poskytovány k uspokojování přepravních potřeb; pokud je doprava uskutečňována pro 

potřeby města a jeho příměstských oblastí, jedná se o městskou autobusovou dopravu, 

zvláštní linkovou dopravou doprava určených vybraných skupin cestujících s vyloučením 

ostatních osob. 

 integrovanou dopravou  

se rozumí zajišťování dopravní obslužnosti území veřejnou osobní dopravou 

jednotlivými dopravci v silniční dopravě společně nebo dopravci v silniční dopravě společně s 

dopravci v jiném druhu dopravy nebo jedním dopravcem provozujícím více druhů dopravy, 

pokud se dopravci podílejí na plnění přepravní smlouvy podle smluvních přepravních a 

tarifních podmínek. 

celostátní informační systém o jízdních řádech (CIS JŘ)  

je informační systém obsahující informace o přepravním spojení, který vede pro potřeby 

veřejnosti Ministerstvo dopravy nebo jím pověřená právnická osoba. 
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Příloha č 8: Přehled zavedených systémů  

Pro získání poznatků z využívání současných funkčních systémů jsem sledovala 

zejména systémy, které jsou provozovány na území Středočeského, Jihomoravského a 

Moravskoslezského kraje. 

Tyto systémy jsou předkládány jako vzorové, pro jejich unikátní postup při zavádění 

jednotlivých subsystémů do celkového funkčního systému.  
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MPVnet 

Název systému Monitorování pohybu vozidel 

Operátor ROPID 

Město/Kraj Praha, Středočeský kraj 

Web -Adresa www.ropid.cz 

Popis  

Monitorování provozu vozidel (dále také jen MPV) je součást dispečerského řízení 

příměstské dopravy. 

Aplikace jsou postaveny na technologii Microsoft .NET, Microsoft SQL Server v 

prostředí Microsoft Windows. Uživateli systému jsou především dispečeři dopravců, 

dispečeři a kontrolní orgány regionálního koordinátora dopravy, zastupitelé obcí a příslušní 

pracovníci dopravního úřadu. 

Aplikace v současné době každodenně zpracovává přes půl milionu zpráv z více než 

500 vozů. Vozy jezdí na 10000 spojích 290 linek, na nichž realizují přes 200 tisíc zastavení. 

Palubní počítače vozů jsou vybaveny GPS jednotkou, GSM modemem a komunikují s 

centrálním serverem pomocí GPRS/3G technologie. 

Subjekty zapojené do systému 

Dopravci (vybavení vozidel a jejich provoz) 

Organizátor dopravy (koordinační služba, provoz, údržba a rozvoj systému CEDIS) 

Kraj, dopravní úřad, obce (spolupráce při přípravě JŘ, poskytování včasné informace 

mající vliv na provoz VHD) 

Geografický referenční model 

Na mapových podkladech (www.amapy.cz) je možné zobrazit aktuální polohy všech 

vozidel zapojených do systému Monitorování pohybu vozidel včetně jejich odchylky od 

plánu. 

Zobrazení je přímo z aplikace Monitorování pohybu vozidel. 
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Výstupy jsou pro veřejnost k dispozici formou zastávkových tabel na adrese 

www.mpvnet.cz. 

V plánu je zobrazení v reálném čase v Google Earth. 

Protokol pro datovou výměnu 

Plán (data jízdních řádů) je získáván z aplikace pro konstrukci jízdních řádů (ASW JŘ 

na ROPID) formou importu dat v proprietárních formátech ASW JŘ. 

Denní plán je modifikován dispečerem přímo v desktopové aplikaci navázané na 

systém Monitorování pohybu vozidel, tzn. data vznikají přímo v aplikaci. 

Informace o poloze vozidel se dostávají do systému přes servery třetích stran (APEX, 

ČSAD SVT), které shromažďují zprávy z vozidel (UDP) a mj. je dále zasílají přes TCP/IP. 

Pro datovou výměnu s okolními systémy je k dispozici XML soubor (např. 

http://www.mpvnet.cz/tbl.aspx?xml=35490) 

Datový formát 

Data jsou uložena formou databázových tabulek v MS SQL databázi. 

Uživatelské prostředí – Webové služby 

Dispečerská část je postavena jako webová aplikace volající funkce systému přímo, 

desktopový doplněk je napsán taktéž s přímou komunikací do systému. 

Webová služba, pokud je to tak možné nazvat, sloužící k poskytování informací pro 

externí subjekty (zejména tedy zobrazovací zastávková tabla) je přístupná přes doménu 

www.mpvnet.cz, přičemž způsob předávání dat je XML (např. 

http://www.mpvnet.cz/tbl.aspx?xml=35490). 

Výměna statická data 

S ASW JŘ proprietárními výměnnými soubory. 

Výměna – dynamická data 

Krátké a dlouhé zprávy z vozidel (přes servery dalších stran) ve formátech dle výrobce 

řídící jednotky vozidla.  
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Typy přenášených dat 

Mezi MPV a ASW JŘ – jízdní řády, oběhy vozidel. 

Mezi MPV a vozidly – identifikace vozidla, souřadnice 

Dostupnost dat 

Data jsou dostupná v režimu 24/7 u vozidel, která jsou zapojena do MPV a jejich řídící 

jednotky mají dostupný GSM signál. 

Vozidla zasílají zprávy v proměnlivých intervalech (typicky 30 vteřin), při přiblížení 

k zastávce se perioda zkrátí (na cca 10 vteřin). 

Určování polohy vozidla 

Určení polohy vozidla proti plánu určuje heuristický model MPV na základě znalosti 

dlouhodobého plánu, aktuálních změn plánu a polohy vozidla (na základě identifikace 

z přijaté zprávy). 

Zobrazovací zařízení 

Dispečerská část – monitor (webová a desktop aplikace) 

Část pro veřejnost – monitor (webová aplikace) 

Zastávková tabla – LED či LCD zobrazovací panely (od různých výrobců) 

Závěr/Poznámky 

Po prozkoumání datových struktur bylo zjištěno, že datové podklady ze systému jsou 

použitelné pro tvorbu systému JSDV (CISReal) 

 

Tabulka 5.1:popis systému ROPID:zdroj: [vlastní] 
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ISDJMK 

Název systému Informační systém IDS - JMK 

Operátor/Organizátor KORDIS 

Město/Kraj Jihomoravský kraj 

Web -Adresa www.ids-jmk.cz 

Popis  

 

- systém založen na Microsoft technologiích 

- celá webová aplikace i databáze dispečerského systému běží na jednom serveru 

- archivace probíhá formou souborů 

 

Počet sledovaných objektů: 

 

Počet linek 329 

• vlakové linky 25 

• regionální autobusy 195 

• městské linky v Brně 76 

• městské linky v dalších 8 městech 33 

Počet spojů za běžný prac. den >20 tis. 

• městská doprava v Brně 11 642 

• regionální autobusy 7 627 

• vlaky 925 

Počet návazností denně 31 650 

Celkem vypravených vozidel (souprav) 1300 
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• regionální autobusy  590 

• vozidla městské dopravy v Brně 570 

• vozidla MD v dalších 8 městech 50 

• vlakové soupravy 100 

Celkem zastávek 2700 

• v Brně 601 

• mimo Brno 2747 

V IDSJMK pracují paralelně na pracovišti 2 dispečeři + ved. (mimo špičku 1) 

Jeden dispečer řídí provoz 580 reg. autobusů a jejich návaznosti na vlaky a městskou 

dopravu v Brně. 

Jeden dispečer řeší dotazy cestujících + výpomoc při větších zátěžích. 

Geografický referenční model 

Na mapových podkladech jsou dynamicky zobrazeny všechna monitorovaná vozidla 

systému a jsou barevně rozlišená dle modu dopravy. 

Výstupy dynamických informací pro cestující jsou k dispozici na mapách google 

www.idsjmk.cz/odjezdy 

Pro potřeby dispečinku je pracováno s podklady společnosti T-Mapy, které byly 

dodány ve spolupráce se společností GiTy. 

Není známo přesné označení geografického modelu. 

Protokol pro datovou výměnu 
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• data z CDS (dispečink ČD) a z DPMB se získávají pomocí privátní sítě 

• data z regionálních autobusů jsou získávána dvěma různými kanály 

• přes GSM modul 

• přes specifický hardware od O2 

• datovým vstupem jsou soubory exportované soubory ze software pro tvorbu jízdních 

řádů (ASW JŘ) 

• data jsou získávána přes webové služby (CDS, systém DPMB) 

Datový formát 

pro potřeby plnění navrhovaných služeb jsou směrodatné tabulky: 

ced_vehicles – statická tabulka s vozidly 

ced_realtime – tabulka obsahující poslední známý stav mimo vlaky, tramvaje a 

trolejbusy (pro potřeby navrhovaných služeb INTESPOJ jsou důležité zejména sloupce 

vehicle_id s vazbou do ced_vehicles, time, route, delay) 

ris_vehicle_data – tabulka obsahující informace o vozidlech z RIS (význam však není 

úplně zřejmý, protože většina dat je redundantní) 

ris_realtime – poslední zpracovaný stav u tramvají, trolejbusů a zcela výjimečně i 

některých linek autobusových (zřejmě linek v správě DPMB) 

cds_train_types, cds_lines a cds_train_data – datové struktury pro vlaky; obdobné jako 

u autobusů, tzn. ced_vehicles, resp. ced_realtime 

Uživatelské prostředí – Webové služby 

Počet návštěvníků webu (2009) >1 mil. 

Počet telefonních dotazů (2009) >50 tis. 

Počet emailových dotazů (2009) 

Aplikace na mobilních tel. 

www.idsjmk.cz/odjezdy 

3631 
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Výměna – dynamická data (s kým) 

V současné době CED není propojen s dispečinky jiných krajů (neexistují).  

KORDIS již dnes umožňuje využívání dat dopravcům a SUSJMK prostřednictvím 

„tenkého klienta“. 

Směřují ke spolupráci s budovaným dispečinkem Zlínského kraje. 

Podporují vytvoření celostátního informačního systému, který by poskytoval 

cestujícím real-time data o vozidlech. 

Dostupnost dat 

Data z vozidel se přenášejí co 2 sekundy. Z Brněnského systému RIS jsou data 

dostupná pouze u projetí ze zastávky. 

Určování polohy vozidla 

U autobusů kraje je používán systém GPS a lokalizace vozidla je zasílána v intervalu 2 

sec.  

U vlaků jsou data přenášena přes „tenkého klienta“ z ČD.  

Vozidla RIS jsou monitorována na zastávkách. Tedy jsou k dispozici data o odjezdu 

vozidla. 

Zobrazovací zařízení 

Na cca 50 vybavených zastávkách. 

 



Disertační práce  Ing. Zuzana Švédová   

 

246 

 

Popis funkcí 

• Dispečerské funkce 

• Hlídání návazností – Zaručené přípojné spoje 

• Monitorování pohybu vozidel 

• Zastávkové jízdní řády 

• Zprávy z a do vozidel 

• Inteligentní zastávky 

Plánovaný rozvoj systému 

• Zlepšení přesnosti vyhodnocování dat  

• Automatické vyhodnocování průjezdu zastávkou 

• Automatické odhalování mimořádností v dopravě 

• Predikce zpoždění i mimo zastávky 

• Automatické informování cestujících o problémech 

• Doplňování informačních panelů 

• Interoperabilita s ostatními systémy 

• Otevřený protokol 

Závěr/Poznámky 

Po prozkoumání datových struktur bylo zjištěno, že navrhovaná služba Delay i 

GetLines by byla použitelná.  

Data ze systému IDS-JMK je možné použít pro tvorbu centralizovaného systému 

 

 


