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Hlavní přínosy telematických aplikací 

pro zvyšování bezpečnosti provozu na SOKP

• Regulace rychlosti pomocí PDZ v závislosti na povětrnostních 
podmínkách, náledí, mlze, hustotě provozu nebo neočekávaných 
událostech na komunikaci

• Homogenizace dopravního proudu

• Informování řidičů o náhlých změnách v dopravní situaci před nimi

• Omezování jízdy kamionů v levém jízdním pruhu při nepříznivých 
povětrnostních podmínkách

• Svedení dopravy mimo jízdní pruh zneprůjezdněný pravidelnou údržbou 
nebo mimořádnou událostí

• Poskytnutí tísňového volání IZS, resp. na operátora dopravy

• Uzavření komunikace v případě mimořádné události zásadního rozsahu

• Vazba na technologické a bezpečnostní vybavení tunelu



Architektura telematického systému SOKP
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Regulace rychlosti a organizace jízdy v pruzích

Telematické aplikace v tunelech

• Snižování rychlosti v tunelech

• Směrové šipky pro organizaci jízdy v 
pruzích

• Varování před nebezpečím



Řízení dopravy v tunelu

Telematické aplikace v tunelech



Vazba na technologické 
a bezpečnostní vybavení tunelu

Telematické aplikace v tunelech
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Kamerový dohled, videodetekce

Telematické aplikace v tunelech

• Dohled operátora dopravy

• Automatická detekce nebezpečných 
situací (vozidlo v protisměru, stojící 
vozidlo, chodec, …)

• Měření dopravních dat

• Autonomní systém s automatickým 
rozpoznáváním RZ a SPZ, užitý k  
měření rychlosti a vážení vozidel 

Detekce stojícího vozidlaDetekce osob

Příklady nastavení detekční zóny:



Liniové řízení dopravy

Telematické aplikace na volné komunikaci

(harmonizace dopravního proudu a varování řidičů)

• Zvýšení kapacity komunikace

• Snížení rizika nehody

• Eliminace rizika druhotné nehody

• Zkrácení jízdních časů



Informování řidičů pomocí ZPI, 
dálniční informační systém

• Aktuální dopravní informace

• Vazba na bezpečnostní systém tunelu

• Odklonění řidičů na alternativní trasu v případě 
uzavření SOKP

Telematické aplikace na volné komunikaci



Děkuji za pozornost.

Kontakt:

Sdružení pro dopravní telematiku (ITS&S )
Ing. Jiří Řehák
Bartolomějská 11 
110 00 Praha 1

tel.: +420 226 207 111
fax: +420 226 207 110
e-mail: j.rehak@sdt.cz

www.sdt.cz
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