
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Reálný čas ve veřejné dopravě

VEŘEJNÁ DOPRAVA „ON- LINE“ 
2015
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Témata prezentace

• Úvod – informace cestujícím
• Nové trendy v informování cestujících
• Pilíře rozvoje informačních systémů
• Vize a výzvy v krátkodobém horizontu
• Současné aktivity



Úvod – informace cestujícím
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• Před cestou
(Jízdní řády, predikce)

• Během cesty
(informace v reálném čase) 
Zpoždění
Návazné spoje
Zastávkové jízdní řády
Anomálie
Popis sítě



Personalizace
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DATA

Naplánuji si 
cestu 

dopředu?

Najdu 
zastávku?

Budou 
informace na 

zastávce?

Budu 
informován o 
zpoždění, o 
výlukách?

Zjistím 
informace v 

průběhu 
jízdy?



Nové trendy v informování
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Vytvořit fungující 
spolupráci

Zlepšit systém veřejné dopravy

Umožnit
Interoperabilitu 

systémů

Poskytovat data
v pravý čas –
kdy je potřeba

Vytvořit rámcový 
program pro spolupráci
objednatelů, dodavatelů, 

a akademické sféry

Poskytovat přesné
Informace přes 
všechny média

Umožni snadnou 
technologickou 

integraci –
standardy

Usnadnit 
poskytování dat 



Úvod – informace cestujícím
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51%

6%
1%0%

42%
důležité

méně důležité

nedůležité

nevím

zásadně důležité

Jak důležité je pro Vás získávání přesných a včasných informací o spojích při užívání veřejné dopravy?

důležité 530 51%

méně důležité 62 6%

nedůležité 12 1%

nevím 5 0%

zásadně důležité 439 42%

Celkem odpovědí 1048 100%



Pilíře rozvoje info Systémů ve VD
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Reálný čas  
• poskytování informací cestujícím v průběhu jízdy.  
• přesnost a včasnost je kritickým bodem

Integrace 
• přístup k informacím od A do Z a zdarma. Door to door.

Interoperabilita 
• podpora standardů  a norem

Personifikace 
• přidanou hodnotou jsou systémy samoučící se  s uživatelem
• podpora zábavných a vzdělávacích prvků v aplikacích – GAMIFIKACE

Přidaná hodnota 
• návratnost investic do veřejného sektoru zlepšuje vnímání u cestujících

Udržitelnost – konkurenceschopnost oproti jiným dopravním módům.



Nástroje pro rozvoj
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• V roce 2014 vešla v platnost 
norma CISReal ČSN 01 8245

• Norma vychází z EN 15531 
SIRI

• Navrženy funkční služby
• Funkční pilotní provoz 
• Vhodné podpořit rozvojem 

Identifikace pevných objektů 
na infrastruktuře

• Vyhodnocování historických 
dat 



CISReal architektura
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Ověřovací SW 
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CISReal – ověřovací modul
Vyvinutý v rámci projektu 

OIS společně s ČVUT

 Připravené dávky všech 
funkčních služeb

 Testování importu a 
exportu dat 

 Automatická kontrola 
konzistence dat

 Podpora pro přípravu 
rozhraní lokálních IS

 Metodika užívání



ITS akční plán
• V roce 2015 schválen vládou ČR ITS akční plán
• Navrhnout vizi a priority příslušné oblasti v rámci rozvoje ITS
• AP ITS pokrývá také železniční a veřejné osobní dopravě, 

logistice, městských systémech ITS, systémů GNSS a v oblasti 
prostorových dat

• V současné době příprava implementačního plánu 
• Součástí je návrh projektu „Realizace Centrálního systému 

informací v reálném čase ve VD v ČR“
• Upgrade a rozvoj CIS JŘ

datum



Nové trendy v informování 
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Centrální HUB



Dobrý příklad
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FP7 – Evropský projekt 7 
rámcového programu

Projekt: SUPERHUB
• práce s dopravními daty
• multimodální plánovač 

dopravy Integrace standardů
• kombinace dopravních módů
• integrace sociálních                     

sítí 

V Brně pretest
Testovací města: Barcelona, 
Milano, Helsinky



Dobré příklady
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Děkuji za pozornost!
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Mgr. Marek Ščerba
Vedoucí oblasti ITS

marek.scerba@cdv.cz
tel: +420 606 689 956

www.cdv.cz


