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Všeobecně 

Stále narůstající provoz a s tím spojená zvyšující se hustota provozu mají vliv na přibývající 
dopravní kongesce a nehody. Z hlediska významu fungujícího dopravního systému pro 
společenský a ekonomický vývoj, nabývají systémy řízení dopravy a systémy dopravních 
informací, jako bezprostřední nástroje řízení, ovlivňování a přesouvání dopravy stále na větším 
významu. 
Úkolem opatření pro řízení dopravy a informačních systémů je rozdělit v reálném čase optimálně 
provoz na celé dopravní infrastruktuře. Základem tohoto procesu je získání aktuálních 
dopravních údajů a vytvoření předpokladů pro jejich optimální přenos mezi jednotlivými částmi 
řídícího a informačního řetězce.  
Škoda, kterou způsobují hospodářství dopravní problémy je enormní. V zemích Evropské unie se 
tato částka pohybuje okolo 2,0  % hrubého národního produktu. Přitom je třeba přihlédnout 
k tomu, že doprava je komplexní síťový systém, který se dotýká všech oblastí života:  
hospodářství, struktury osídlení, pracovního trhu a individuálních sociálních potřeb. Každý 
jedinec i společnost je závislá na dopravě.  
Prognózy hovoří o dalším zvýšení hustoty silničního provozu na evropských silnicích. Podle 
některých prognóz je třeba do roku 2010 počítat se zvýšením motorizovaného individuálního 
provozu asi o 20 %.  Nákladní doprava vzroste v příštích 10 letech dokonce až o 40 %. Dálniční 
síť se naproti tomu ve stejném časovém období rozšíří pouze o nejvýše 10 %. Rozšíření kapacity 
silnic ve větším rozsahu je z ekologických a ekonomických důvodů nerealizovatelné. 
Nástroje pro řešení dopravní problematiky vidí experti v lepším využití systému infrastruktury, 
který je k dispozici. Tento cíl může být realizován pouze pomocí spolehlivých a sofistikovaných 
řídících a informačních systémů. Zatímco řídící systémy přímo působí na dopravní proud tím, že 
ho regulují zastavováním, změnou rychlosti nebo změnou směru, informační systémy poskytují 
informace a doporučení, která jsou k dispozici účastníkům silničního provozu.  
Dopravní informace pomáhají jednotlivci přijímat před jízdou a během jízdy rozhodnutí, které 
mu mají umožnit dostat se v co nejkratším čase, za co možná nejlepších podmínek  komfortu a za 
co nejnižších možných nákladů z místa A do místa B. Na druhé straně také přispívají 
k optimálnějšímu využití systému infrastruktury, k vyššímu využívání veřejné dopravy a 
k celkovému dosažení dopravně politických cílů. 
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Použité zkratky 

 
CB – Cell Broadcasting Vysílání v rámci buňky sítě mobilní komunikace 
CCTV – Closed Circuit Television Uzavřený televizní okruh 
CDI Centrum dopravních informací Policie ČR 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČTK Česká tisková kancelář 
dB – Database Databáze 
DIC 
TIC – Traffic Information Centre 

Dopravní informační centrum 

GSM –Global System  for Mobile 
Communications 

Globální mobilní digitální systém 

HDŘÚ Hlavní dopravní řídící ústředna 
HTML Hypertext Markup Language 
ITS – Intelligent Transport Systems Inteligentní dopravní systémy 
IZS Integrovaný záchranný systém 
MD ČR Ministerstvo dopravy ČR 
MMS – Multimedia Messaging Service Multimediální mobilní komunikace 
NDIC Národní dopravní informační centrum  
RDIC Regionální dopravní informační centra  
RDS – TMC  
Radio Digital System-Traffic Message Channel 

Rádiový digitální systém – Kanál dopravních 
informací  

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 
SSZ Světelné signalizační zařízení 
SÚS Krajské správy a údržby silnic 
TP Technické podmínky 
TSK Technická správa komunikací 
TTI Traffic and Travel Information – Dopravní a 

cestovní informace 
UML – Unified Modeling Language Jednotný jazyk pro modelování 
UMTS  Sítě mobilních komunikací 3. generace 
WAN – Wide Area Network Dálkové počítačové sítě 
WAP – Wireless Application Protocol Protokol pro přenos „internetových“ stránek na 

mobilní telefony 
WML – Wireless Markup Language Značkovací jazyk pro tvorbu „internetových“ 

stránek pro mobilní telefony 
XML – Extensible Markup Language Univerzální rozšiřitelný značkovací jazyk 
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Terminologie 

 
Dopravní informační centrum  Centrum na regionální nebo národní úrovni 

poskytující před i během jízdy dopravní 
informace týkající se provozu a stavu dopravní 
cesty. Centrum je obsluhováno personálem. 

Centrum cestovních informací Centrum poskytuje informace o jízdních řádech a 
navrhuje trasy přepravy, včetně multimodální 
dopravy. 

Dopravní řídící centrum Centrum na základě dat ze senzorů vykonává 
řízení prostřednictvím koncových zařízení typu 
dopravních řadičů, proměnných dopravních 
značek apod. 

Dopravní exces 1. druhu Jedná se o nehody nebo zastavení vozidel 
z jiných příčin, které je charakteristické rychlou 
(skokovou) změnou dopravního parametru, 
například rychlosti. 

Dopravní exces 2. druhu Jedná se o kongesce (zácpy) z jiných příčin, které 
jsou charakteristické relativně pomalou změnou 
dopravního parametrů, například intenzity a 
rychlosti. 

Data Jsou měřené údaje vyjádřitelné v podobě 
číselných hodnot. Data mají přesnou formu a 
danou syntaxi. 

Informace Popisují události ve formě verbální nebo 
vizuální a nejsou tedy exaktně vyjádřitelné. 
Jejich sémantická hodnota je často velmi 
různá.  
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Úvod 

Technické podmínky „Dopravní informační centra - Požadavky na výměnu, zpracování a 
distribuci dat a informací“ (dále TP) stanovují zásady pro vzájemnou výměnu dat a informací 
mezi dopravními řídícími a dopravními informačními centry a dále mezi těmito centry a 
subsystémy instalovanými na úrovni dopravní cesty. 
Cílem dokumentu je poskytnout jasné návody pro jednotné poskytování všech druhů dopravních 
dat a informací mezi různými zdroji a cíli. Tímto postupem je možné z hlediska informatiky 
propojovat další systémy pro vytváření komplexního telematického prostředí. 
Hlavní motivací pro výměnu a sdílení dat v telematických  dopravních systémech je: 

- Centra řízení dopravy a dopravní informační centra mohou využít pro svá rozhodování 
všech okamžitých a strategických dat a informací o stavu dopravy, které jsou kdekoli 
v systému; 

- Jsou poskytována data a informace ze systému, aniž by bylo nutné zvyšovat investiční 
náklady na infrastrukturu. 

- Poskytovaná data a informace jsou v jednotném formátu od všech přispívajících subjektů. 
- Zpracováním primárních údajů lze vytvořit vyšší přidanou hodnotu informací. 

Hodnota informací, vč. přidané hodnoty je dána kvalitou zpracování v dopravní informačních 
centrech a kvalitou a rychlostí předávaných informací z organizací, které data a informace 
získávají.  
Při navrhování systému je nutné brát v úvahu i možné překážky a omezení při výměně 
dopravních a cestovních dat: 

- Data by mohla obsahovat citlivou informaci, která by neměla být přístupná pro 
každého, mělo by tedy být zabráněno vniknutí do jiných databází, 

- zabránit zneužití dat jinými organizacemi, 
- respektování autorských práv, 
- práva k vlastnictví dat. 

 
V první kapitole těchto technických podmínek „Architektura řídících a informačních center“ je 
popsáno základní uspořádání těchto center z hlediska fyzické architektury a vazeb na vnější 
subsystémy. 
Přehled zdrojů měřených dat a získávaných informací je diskutován v kap. 2. Velké nároky jsou 
kladeny na jednotné zpracování měřených dat, neboť k uživateli by se měly dostávat ve formě již 
předzpracované, například ve formě stupňů dopravy. 
Jádrem práce je návrh objektově orientovaného modelu, který je použit pro popis datových a 
informačních struktur. Pro sjednocení metodiky na úrovni státu je zvolen popis v konvenci UML.  
Data a informace získávaná v libovolném subsystému je nutné vzájemně vyměňovat bez nutnosti 
konverze formátů. Proto je v závěru TP popsáno XML schéma a je určen postup, jak budou 
jednotlivé aplikace komunikovat bez ohledu na hardwarovou či softwarovou platformu. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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V příloze jsou potom detailně rozepsány vzory pro popisy dat a informací v UML, vzory pro 
výměnu dat a informací XML a jsou uvedeny zásady vydané Evropskou unií pro poskytování 
dopravních informací. 

Určení technických podmínek 
Technické podmínky jsou určeny pro projektanty, investory, správce a provozovatele řídících 
center dopravy, dopravně informačních center a dalších subsystémů poskytujících dopravní data 
a informace. 
Požadavky na využívání  objektově orientovaného přístupu založeném na jazyku UML a popisu 
datových struktur v konvenci XML pro nově navrhované systémy pracující s dopravními 
informacemi je závazný pro návrháře systémů, projektanty a programátory. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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1. Zásady pro tvorbu dopravně informačních center 

Kapitola popisuje možnosti realizace dopravně informačních center a jejich vazby na další 
subsystémy. 
Dopravně informační centra tvoří, z hlediska zpracování a poskytování dopravních informací, 
nadřazenou vrstvu ve vztahu k jednotlivým dopravně-telematickým subsystémům, jako například 
k systému řízení dopravy ve městech, řízení dopravy na dálnicích, řízení dopravy v tunelech nebo 
k parkovacím systémům. 
Měřená data a získávané informace jsou v těchto centrech zpracovávány a poskytovány buď 
přímo koncovému uživateli – řidiči a přepravci nebo jsou zpětně využívány v řídících centrech 
dopravy pro další vylepšení kvality řízení. Poskytované informace jsou k dispozici i státním a 
městským úřadům pro sledování dopravně-politických cílů. 
 

1.1 Hierarchie šíření dopravních informací 
Hierarchii zpracování a šíření dopravních informací tvoří v České republice dvě vrstvy: 

- Národní dopravní informační centrum; 
- Regionální dopravní informační centra. 

Hlavními funkcemi Národního dopravního informačního centra (NDIC) jsou: 
- Sběr a zpracování dat a informací s rozsahem nad územím celého státu; 
- Propojování a koordinace informací z regionů; 
- Poskytování informací celostátně působícím organizacím a médiím (televize, rozhlas, 

operátoři GSM apod.) a prostřednictvím celostátních systémů (RDS-TMC); 
- Spolupráce se zahraničními NDIC. 

Na nižší vrstvě pracují regionální dopravní informační centra (RDIC). Jejich vytvoření záleží na 
místních podmínkách regionu, ale velmi orientačně lze říci, že vznikají tam, kde je vyšší 
koncentrace dopravy a také tam, kde jsou k dispozici měřená data1

Principiální schéma hierarchie poskytování dopravních informací je na 

, dopravní informace nebo 
tam, kde si to vyžadují dopravní podmínky. Regionální dopravní informační centra mají plné 
pravomoci k poskytování informací v daném teritoriu a zajišťují informování svými technickými 
prostředky, například proměnnými dopravními značkami nebo informačními displeji. 

Obr.  1. Jednotlivá RDIC 
jsou uvedena jako příklad. Regionální DIC je propojeno se všemi zdroji dat a informací, 
týkajících se regionu.  
 
  

                                                 
1 V současné době (2004) jsou městské dopravní ústředny v Praze, Brně, Plzni, Hradci Králové a Ostravě. 
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Obr.  1: Dvě vrstvy hierarchie dopravních informačních center (příklad). Třetí úroveň ukazuje vazby 

subsystémů řízení dopravy (HDŘÚ) a organizací (TSK) na RDIC 

 
Z obrázku je patrné, že Dopravní Informační Centra jsou nadřazená dopravním ústřednám 
(HDŘÚ) a všem ostatním subsystémům městského telematického systému (TSK). Jedná se však 
pouze o nadřazenost při realizaci funkce „Poskytování dopravních informací cestující veřejnosti“. 
Neznamená to, že jakýmkoli způsobem zasahují přímo do řízení, vykonávají však funkci 
informačního centra a koordinátora zdrojů informací. Informace zpětně poskytuje i dispečerům 
řízení dopravy, kteří je mohou použít pro řízení. 
Z hlediska organizačního je pro poskytování dopravních a cestovních informací doporučeno 
využívat partnerství privátního a veřejného sektoru, viz. doporučení evropské komise v lit. [10] 
s překladem v Příl. C. „Zásady pro vlastnictví dat“ a dále usnesení vlády, lit. [11]. Typickým 
modelem je, že privátní sektor zajišťuje vlastní provoz dopravních center a ministerstvo dopravy 
ve funkci systémového integrátora a na úrovni regionu příslušný krajský nebo městský úřad 
dohlíží, aby se poskytování dopravně informačních služeb trvale a svobodně vyvíjelo.  
Platí zde jednoznačná zásada doporučená evropským společenstvím: dopravní data a informace 
sloužící ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti jsou veřejným statkem a jsou poskytována a šířena 
všemi subjekty zdarma.  
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1.2 Vazby národního a regionálních DIC 
Principiální a ilustrativní schéma integrovaného systému poskytování dopravních informací je na 
Obr.  2, kde Národní dopravní informační centrum přebírá a zároveň předává informace do a 
z regionálních DIC a ze všech ostatních řídících center a všech dalších zdrojů informací.  
V případě měřených dat se předpokládá, že tato data budou předzpracována na úrovni regionu 
nebo v centralizovaných systémech i s celostátní působností – příkladem mohou být měřiče 
povětrnostních podmínek na úrovni ŘSD vyhodnocované v jednom centru – a teprve 
předzpracovaná data budou poskytována NDIC. Centrum zároveň slouží jako národní centrum 
pro poskytování dopravních informací telefonickou službou (Call centrum), je propojeno 
s celostátním integrovaným záchranným systémem, státními institucemi a zahraničními partnery. 
Předávané informace a výstupy měřených dat jsou v NDIC dále filtrovány a verifikovány. 
NDIC předává informace všemi dostupnými způsoby. Na rozdíl od regionálních center je zde 
navíc možnost kódování do systému RDS-TMC (lit. [8]), který má celostátní působnost. Také 
další informace předávané celostátně působícími médii jsou předávány prostřednictvím tohoto 
centra (ČTK, státní rozhlas apod.). 
Pro popisy dat a informací, které se vyměňují mezi jednotlivými subsystémy bude použit zápis 
v jazyku UML. Tím je docíleno toho, že se vytváří kompatibilní telematický systém, kde popis 
každé veličiny bude shodný a srozumitelný pro dodavatele i uživatele. Znamená to, že bude 
vytvořen jednotný systém zápisu dat a informací, který bude stále rozšiřován a upravován, čímž 
vznikne integrační prvek mezi různými systémy. 
Komunikace mezi regionálními centry a NDIC bude probíhat v jednotném protokolu založeném 
na XML. Stejně tak si budou vyměňovat data a informace řídící centra a všechna další zařízení. 
Zjistí-li například operátor v regionálním centru dopravní exces zapíše je do svého systému, který 
je zakóduje do formy XML dokumentu. Podle atributů, které budou této události přiřazeny, bude 
informován operátor NDIC nebo například specifický odbor městského úřadu.  
Návrh fyzické architektury, Obr.  2, respektuje dvou-úrovňovou hierarchii dopravních 
informačních center. Regionální DIC získává filtrovaná a dále upravená měřená data  z Dopravní 
řídící ústředny. Ta zajišťuje řízení a monitorování dopravy prostřednictvím SSZ,  tunelových 
systémů, liniových systémů řízení dopravy, parkovacích systémů apod. Další data a informace 
poskytuje subsystém řízení veřejné dopravy, informace o stavebních uzavírkách a dalších 
omezení dopravy poskytuje správce komunikací. Nezbytnou součástí práce dispečerů RDIC je 
získávání informací prostřednictvím kamer televizního dohledu. 
Regionální DIC poskytuje informace pomocí technických zařízení, která má k dispozici. Mohou 
to být informační tabule, regionální rozhlasové a televizní vysílače apod. Samozřejmým 
předpokladem jsou informace na internetu. Další krátkodobé i dlouhodobější informace jsou 
poskytovány krajským, městským a místním úřadům. Nepředpokládá se, že by dispečer DIC řídil 
dopravu prostřednictvím SSZ. Možné je ale ovládání varovných systémů, tvořených například 
proměnnými dopravními značkami. Dispečer RDIC komunikuje v prostředí XML s NDIC, 
řídícím centrem dopravy a dalšími subsystémy. 
Národní DIC získává data a informace nejenom z regionálních center, ale i z celé řady dalších 
zdrojů (policie, zelení andělé apod.). Poskytování informací se realizuje prostřednictvím 
celostátně působících médií a organizací. 
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Kompetence regionálních a národního dopravního informačního centra jsou přibližně dány těmito 
technickými podmínkami se zřetelem na teritoriální uspořádání a technické možnosti a je nutné je 
upřesnit pro každý konkrétní případ zvlášť.   

 
Obr.  2: Vazby regionálního a  národního DIC – principiální schéma 

 

1.3 Fyzická architektura dopravních informačních center 
Fyzická architektura regionálních i národního dopravních informačního centra by měla 
zabezpečit minimálně následující funkce: 

- Komunikace se všemi zdroji dat a informací v XML protokolu; 
- organizace telefonních hovorů prostřednictvím dotykové obrazovky a předem připravených 

schémat spojení. Tento způsob významně šetří čas nutný na vytáčení telefonních čísel; 
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- počítačové ovládání kamer monitorovacího systému; 
- automatický příjem SMS zpráv a e-mailů odeslaných veřejností; 
- aktualizace internetové a wapové stránky pro styk s veřejností;  
- sledování poruch systému a zápisy do deníků; 
- manuální či automatické vkládání dat o dopravních excesech, stavebních uzávěrách apod.; 
- zobrazení zátěžových map a hodnot nad strategickými detektory, vč. RDS-TMC zpráv a v dalších 

vrstvách zobrazení stavu proměnných informačních tabulí, parkovacích systémů, stavu pozemních 
komunikací a dalších oblastí; 

- přehledné zobrazení dopravních nehod v normalizovaném formátu a členění: datum, čas, popis, 
rozsah, ..., odstranění důsledků (datum, čas). Tyto informace jsou k dispozici pro organizace a 
média; 

- předávání, doplňování a úpravy hlášení navrhnutých systémem na média, dopravní dispečery a jiné 
organizace. 

Dispečerská pracoviště musí vyhovovat hygienickým standardům pro vybavování dispečinků. 
Požaduje se instalace výkonných serverů a napájení ze zdroje nepřerušovaného napájení. Na 
úrovni regionálních center je provozní doba dána místními podmínkami, například od 6,00 hod. 
do 22,00 hod. Národní centrum má provoz 24 hodin denně. 
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2. Zdroje dat a informací 

Kapitola poskytuje základní přehled o zdrojích dat a informací. Jedná se o přehled, který slouží 
pro orientaci v problému.  
V dalším textu je nutné důsledně rozlišovat mezi pojmy data a informace: 
Data: jsou hodnoty vyjádřené obvykle v podobě číselných hodnot a jsou zpracovávána 

matematickými postupy. Data mají přesnou formu a danou syntaxi. Typickým příkladem 
jsou měřené hodnoty intenzity dopravy v dopravní ústředně. 

Informace: popisují dané události nebo stavy ve formě verbální nebo vizuální a nejsou tedy 
exaktně vyjádřitelné. Jejich sémantická hodnota je často velmi různá. Typickým 
příkladem jsou verbální telefonické informace o nehodách. Do této kategorie patří i 
vizuální informace televizního dohledu. 

2.1 Zdroje měřených dopravních dat 
Zdroje měřených dat jsou popsány krátkou charakteristikou, dále jsou vyznačeny druhy 
měřených dat a možnost jejich propojení s dopravně informačním centrem. 

Dopravní řadiče - izolované 
Dopravní řadiče jsou instalovány převážně v městských aglomeracích. Pokud nejsou spojeny 
s dopravní ústřednou vyhrazeným telekomunikačním spojem je možné využít bezdrátové spojení 
nebo lze získávat pouze historická data tím, že se stahují a ukládají na místě do počítače. Přímé 
propojení na RDIC se doporučuje pouze v případech, kdy jsou data v řadiči zpracována (filtrace, 
statistika). 
Měřená data:  

- Intenzita 
- Obsazenost 
- Rychlost 

Interface na DIC: Dopravní řadič může komunikovat prostřednictvím bezdrátové komunikace 
nebo může být propojen na komutovanou nebo pevnou telefonní linku. Požadavky na 
datové toky řádově desítky Bd2

Dopravní ústředny 

 při on-line přenosech a předzpracovaných hodnotách. 

Dopravní ústředny jsou instalovány převážně v městských aglomeracích. V zásadě se dělí na 
obsluhované a bezobslužné. V obou případech musí být dovybaven komunikačním serverem pro 
styk s vnějším prostředím a příslušným zabezpečením. Server nebo dopravní ústředna 
předzpracovává měřené hodnoty na stupně dopravy nebo doby jízdy a jejich predikci. 
Měřená data:  

- Intenzita 

                                                 
2 Bd – Baud [bit.s-1] 
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- Obsazenost 
- Rychlost 
- (Zátěžové mapy) 

Interface na DIC: Dopravní ústředna může při on-line přenosech komunikovat s DIC 
vyhrazeným spojem. Požadavky na datové toky jsou řádově stovky Bd. Pokud jsou data 
předzpracována v komunikačním serveru klesají nároky na desítky Bd. 

Dopravní sčítače 
Dopravní sčítače a další senzory měřící dopravní proud jsou instalovány převážně na pozemních 
komunikacích v extravilánu. Výhodné je propojit DIC s počítačem centrálního či lokálního 
zpracování těchto dat. Přímé propojení na DIC se doporučuje pouze ve výjimečných případech, 
neboť sčítače obvykle neposkytují upravená data. 
Měřená data:  

- Intenzita 
- Obsazenost 
- Rychlost 
- Kategorie vozidel 

Interface na DIC: Počítač centrálního zpracování dopravních dat nebo dopravní sčítače mohou 
být na DIC připojeny sériovou sběrnicí kabelově nebo bezdrátově. Při on-line přenosu je 
rychlost řádově kBd. 

Měřiče povětrnostních podmínek 
Měřiče povětrnostních podmínek jsou instalovány na pozemních komunikacích v intravilánu i 
extravilánu. Pro potřeby DIC stačí předávat předzpracované údaje o vzniku námrazy, předpovědi 
vzniku námrazy, srážkách, viditelnosti a o teplotě vzduchu. 
Přímé propojení na DIC se doporučuje pouze ve výjimečných případech, lépe je získávat pro DIC 
předzpracovaná data z centrálního systému vyhodnocování povětrnostních podmínek. 
Měřená data:  

- Námraza vč. predikce 
- Množství a kvalita srážek 
- Teplota vzduchu 

Interface na DIC: Měřiče námrazy jsou propojeny vyhrazenou sítí s centrálním počítačem, který 
vyhodnocuje stav vozovky a předpovídá námrazu. Informace o podmínkách, resp.  
námraze předávané na DIC jsou v řádech bitů/den.  

Liniové řízení dopravy 
Liniové řízení dopravy, viz. [2] využívá řady senzorů umístěných v pravidelných intervalech na 
pozemní komunikaci. Data jsou zpracovávána v lokálním řídícím systému a jsou využívána pro 
řízení dopravního proudu proměnnými značkami. Vzhledem k tomu, že lokální systém 
vyhodnocuje stupeň dopravy, stačí do nadřazeného centra přenášet pouze informace o dopravních 
problémech. 
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Vyhodnocená data:  
- Stupeň dopravy 
- Výskyt dopravního excesu 

Interface na DIC: Spojení s přenosovou kapacitou jednotky Byte za hodinu.  
 

Parkovací systémy 
Parkovací systémy poskytují DIC přehled o obsazenosti parkovišť vybavených technologií 
schopnou tento údaj poskytnout. Dále poskytují předpověď obsazenosti řádově v desítkách 
minut. 
Vyhodnocená data:  

- Obsazení parkoviště 
- Předpověď obsazení parkoviště 

Interface na DIC: Pro trvalé monitorování postačuje přenosová kapacita jednotky Byte za 
hodinu.  

Tunelové systémy 
Tunelové systémy jsou vybaveny řadou dopravních a technologických senzorů a mohou 
poskytovat DIC mnoho důležitých informací. Kromě obrazu dopravy se může jednat o 
koncentrace škodlivin, měření námrazy nebo informace o režimu tunelu. 
Vyhodnocená data:  

- Dopravní data: intenzita, rychlost, kategorie; 
- Technologická a povětrnostní data (mezní hranice koncentrací škodlivin, námraza …); 
- Stavové veličiny (provoz omezen sever/jih …). 

Interface na DIC: Trvalé spojení s přenosovou kapacitou jednotky kBd.  
 

2.1.1 Návrh rozhraní mezi DIC a subsystémy sběru dat 
Tato kapitola se zabývá návrhem architektury přenosů a zpracování automatizovaných 
dopravních dat. Automatizovanými dopravními daty se rozumí ty údaje o dopravní zátěži či 
mimořádných událostech, které lze získat z nejrůznějších dopravních technologií, například 
prostřednictvím dopravních ústředen. Jejich získávání je kontinuální proces nezávislý na obsluze 
dané technologie. Zdrojem informací jsou například smyčkové detektory na křižovatkách, 
technologie řízení tunelových staveb, dálniční sčítače dopravy a jiná dopravní zařízení. 
Předpokládá se, že data  od rozličných senzorů jsou již nějakým způsobem primárně ošetřena a 
jsou k dispozici v řídících systémech dopravních a tunelových ústředen, dálničních sčítačů 
dopravy, systémech videodohledu a videodetekce nebo jsou i zadávána ručně pomocí terminálů. 
Řešení, které by všechny tyto zdroje propojilo s DIC a případně i navzájem mezi sebou, by mělo 
být snadno rozšiřitelné o další budoucí aplikace využívající či poskytující tato data při zachování 
požadovaného stupně zabezpečení přenosu. 
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Schematické znázornění několika možných zdrojů dopravních dat a jejich začlenění do 
hierarchické struktury sběru je na  Obr.  3.  
 

 

Obr.  3: Příklad struktury automatizovaného sběru dat a jejich přenos do DIC a vazba DIC na jiné 
systémy prostřednictvím zabezpečeného internetu. 

 
V obrázku jsou naznačeny dopravní detektory, které jsou v tomto případě součástí dopravního 
řadiče, tunelového nebo dálničního systému, který je řízen nadřazenou dopravní ústřednou. 
Veškerá měřená data jsou k dispozici v databázích dopravních počítačů řídících a monitorovacích 
center.  
Z výčtu zdrojů automatizovaných dopravních dat v kap. „Zdroje měřených dopravních dat“ je 
zřejmé, že každá aplikace má poněkud odlišnou filosofii řešení a z toho vyplývá i jiný charakter 
údajů, které v sobě obsahují data vztahující se k dopravě.  
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Předzpracovaní dat se realizuje v dopravních ústřednách nebo na serveru, který zabezpečuje styk 
s vnějším prostředím.  Zpracování těchto velmi rozličných formátů  dopravních dat musí projít 
dvěma základními procesy : 

− Převod naměřených dat na jednoznačné údaje popsané jazykem UML. 
− Redukce datového toku. 

 
Tyto dvě oblasti nejsou striktně odděleny, ale jejich rozložení závisí na povaze dopravních dat, 
která přicházejí od zdroje. Z tunelových technologií nebo ze systému parkovišť přicházejí  
zpravidla informace o provozních stavech, které nevyžadují redukci datového toku – jejich 
význam je jednoznačný (tunel uzavřen; parkoviště zaplněno). 
Naproti tomu dopravní detektory poskytují v každém okamžiku například údaje o intenzitě, 
rychlosti, klasifikaci vozidel apod. Údaj charakterizující dopravu na dané komunikaci nebo 
oblasti se z nich musí získávat pomocí dalšího zpracování. Základním krokem je nalezení 
významných tzv. strategických detektorů, které poskytují nejcharakterističtější údaje. Dalším 
požadavkem je vyjadřovat obraz dopravy všeobecně srozumitelným způsobem, tedy například ve 
stupních 1 až 5, jinak řečeno, je nutné dopravu klasifikovat. Požadavky na klasifikaci a predikci 
stavu dopravy jsou uvedeny v kap. „Požadavky na zpracování dat“. 
Pro komunikaci mezi servery zdrojů dat a regionálními, či národním centrem se používá XML 
(kap.Výměna dat) protokol a zabezpečený Internet. 
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2.2 Zdroje dopravních  informací 
Zdrojů dopravních informací je velké množství a cílem těchto TP je poskytnout základní přehled 
s tím, že se zdroje informací mění nejenom po obsahové stránce, ale i v čase. Základní přehled je 
uveden v tabulce: 

Popis zdrojů informací 
Zdroj Událost Předávání do systému 

 

Motoristé- Zelení Andělé 

- Kongesce 
- Dopravní nehoda 
- Rozsypaný náklad 
- Ekologická havárie 
- Požár vozidla 
- Překážka provozu 
- Porucha světelné 

signalizace 
- Povětrnostní vlivy 
- Sjízdnost komunikace 
- Nadměrné a nebezpečné 

náklady 

Mobilním telefonem /zdarma 

 

Policie ČR 

- Kongesce 
- Dopravní nehoda 
- Rozsypaný náklad 
- Ekologická havárie 
- Požár vozidla 
- Překážka provozu 
- Porucha světelné 

signalizace 
- Uzavírka 
- Záplava komunikace 
- Veliká událost 
- Smogové situace 
- Nadměrné náklady 

Rozhraní Internet (budoucnost) 
 

 

 

Hasiči / Integrovaný záchranný 

- Kalamita a odstraňování 
důsledků povětrnostních 
vlivů 

- Dopravní nehoda 
- Ekologická havárie 
- Požár vozidla 
- Povětrnostní vlivy 

Telefonicky (budoucnost přímý 
přístup do dB) 
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systém 

 

Referáty dopravy úřadů státní 
správy 

- Záplava komunikace 
- Uzavírka 
- Práce na komunikacích 
- Veliká událost 
- Smogové situace 
- Nadměrné náklady 
- Společenské akce 

Písemně, faxem, e-mailem 
(budoucnost přímý zápis do 
systému uzavírek v rámci NDIC) 

 

Krizový štáb 

- Záplava komunikace 
 

Telefonické (budoucnost přímý 
přístup do dB) 

 

Referát ŽP úřadů státní správy 

- Ekologická havárie 
 

Telefonické a písemně 
(budoucnost přímý přístup do 
dB) 

 

Technická Správa Komunikací 

- Rozsypaný náklad 
- Ekologická havárie 
- Překážka provozu 
- Záplava komunikace 
- Porucha světelné 

signalizace 
- Povětrnostní vlivy 
- Sjízdnost komunikace 
- Blokové čištění 
- Poruchy telematických 

systémů 
- Opravy komunikací 

 

Předávání některých (ne všech) 
informací do systému CDI 
Policie ČR (budoucnost přímý 
přístup do dB) 

 

Krajské Správy a Údržby Silnic 

- Rozsypaný náklad 
- Ekologická havárie 
- Záplava komunikace 
- Povětrnostní vlivy 
- Sjízdnost komunikace 
- Opravy vozovek 
- Překážky provozu 
- Uzavírky a opravy 

vozovek 
 

Faxem, e-mailem, 
telefonicky(budoucnost přímý 
přístup do dB) 
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Majetkový správce komunikací 
(např. ŘSD) 

- Rozsypaný náklad 
- Ekologická havárie 
- Záplava komunikace 
- Povětrnostní vlivy 
- Sjízdnost komunikace 
- Opravy vozovek 
- Překážky provozu 
- Uzavírky a opravy 

vozovek 

Písemně, faxem (budoucnost 
přímý přístup do dB) 

 

Český Hydrometeorologický 
ústav 

- Záplava komunikace 
- Povětrnostní vlivy 
- Sjízdnost komunikace 
- Smogové situace 

 

Písemně, faxem 

 

Podniky povodí 

- Záplava komunikace 
 Písemně, telefonicky 

 

Záchranná služba 

- Dopravní nehody 
- Velké akce 

 

Telefonicky (budoucnost přímý 
přístup do dB) 

 

Vodovody a kanalizace 

- Ekologické havárie 
- Opravy zařízení 
- překážka na silnici 

Písemně, faxem 

 

Havarijní čety 

- Práce na silnici Telefonicky (budoucnost přímý 
přístup do dB) 

 

Telematické systémy 

- Poruchy signalizace 
- Stavy průjezdnosti a 

pohyb vozidel na 
komunikacích 

- Kongesce 

Písemně do CDI Policie ČR , 
telefonicky (budoucnost přímý 
přístup do dB) 

 - Nadměrné náklady Písemně (budoucnost přímý 
přístup do dB) 
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Přepravci nadměrů 

 

Pořadatelé akcí 

- Velké společenské, 
sportovní a kulturní akce Písemně 

Tab. 1: Přehled zdrojů informací, dle [9] 
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2.2.1 Standardní rozdělení skupin dopravních informací  
Dopravní informace jsou z důvodů adresnosti rozděleny do tří skupin podle vlivu na účastníky 
silničního provozu: 

A - Aktuální informace - sdělení o událostech, které bezprostředně ovlivňují bezpečnost a 
plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích v České republice, popř. v okolních 
zemích v zahraničí. Mají největší vliv bezprostředně před jízdou nebo během jízdy (účasti 
v silničním provozu) 

P - Preventivní informace - sdělení obecnějšího charakteru, které působí krátkodobé či 
dlouhodobé ovlivnění myšlení, jednání a postojů účastníků silničního provozu 

O - Ostatní informace - informace přímo či nepřímo související se silničním provozem a oblastí 
motorismu obecně, které nejsou zahrnuty mezi informace aktuální nebo preventivní 
 
 

A - Aktuální dopravní informace 
 Druh  Popis  Rozsah 
A-I.Omezení 
obecného 
užívání 
komunikace 

A-I.1.Dopravní nehody osobní automobil(y), nákladní 
automobil(y), autobus(y), jiná vozidla, 
nehoda s nebezpečnou látkou, nehoda na 
železničním přejezdu 

a, úplné 
b, částečné 
c, bez omezení 
provozu 

A-I.2.Požár vozidla osobní automobil(y), nákladní 
automobil(y), autobus(y), jiná vozidla 

a, úplné 
b, částečné 
c, bez omezení 
provozu 

A-I.3.Překážka provozu převrácené vozidlo, havarované vozidlo, 
rozsypaný náklad, předměty na vozovce, 
padlé stromy 

a, úplné 
b, částečné 
c, bez omezení 
provozu 

A-I.4.Uzavírka, omezení 
průjezdnosti 

stavební práce, práce na silnici, havárie na 
inženýrských sítích, úprava povrchu 
vozovky, oprava a údržba,  sesuv půdy, 
propadlá vozovka, padající kamení, 
uzavírka tunelu, mostu, velká událost, 
sportovní akce, veletrh, demonstrace, 
záplava, spadlé stromy, závada ve 
sjízdnosti, smog, nadměrná přeprava, 
vojenská kolona,  státní návštěva, blokové 
čištění 

a, úplné 
b, částečné 
c, bez omezení 
provozu 

A-I.5.Úprava značení úprava svislého značení, úprava 
vodorovného značení, montáž či oprava 
svodidel, montáž nebo rekonstrukce 
příslušenství komunikace 

a, úplné 
b, částečné 
c, bez omezení 
provozu 

A-I.6.Porucha světelné 
signalizace 

 b, částečné 
c, bez omezení 
provozu 
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A-I.7.Ukončení omezení 
užívání komunikace 

 c, bez omezení 
provozu 

A-
II.Kongesce 

A-II.1.Hustota provozu 
 

stupně provozu 1-5, doby jízdy  

A-II.2. Vlivem omezení 
užívání komunikace 

  

A-III. 
Sjízdnost 

A-III.1. Sjízdnost 
komunikací v oblasti 

  

A-III.2. Stav počasí 
v oblasti 

  

A-IV. 
Povětrnostní 
vlivy, počasí 

A-IV.1.Stav počasí   
A-IV.2.Předpověď počasí   

A-V. 
Parkování 

A-V.1. Obsazenost 
parkovišť 

  

A-VI. 
Nebezpečí 

A-VI.1.Řidič ve špatném 
směru 

  

A-VII. 
Čekací doby 

A-VII.1.Čekací doby na 
hraničních přechodech 

  

Tab. 2: Aktuální dopravní informace, dle. [9] 

 
 

B. - Preventivní dopravní informace 
 Druh  Popis  
P-I. 
O komunikacích 

P-I.1.Komunikace  výstavba, rekonstrukce, profil, povrch, parametry, jiné  

P-I.2.Křižovatka výstavba, rekonstrukce, profil, povrch, parametry, způsob 
řízení, jiné 

P-I.3.Most výstavba, rekonstrukce, profil, povrch, parametry, jiné 

P-I.4.Tunel výstavba, rekonstrukce, profil, povrch, parametry, 
zabezpečení, vybavení, jiné 

P-I.5.Železniční 
přejezd 

rekonstrukce, parametry, zabezpečení, jiné 

P-I.10. Parkoviště rekonstrukce, profil, povrch, parametry, režim parkování, jiné 

P-I.11. Přechod pro 
chodce, nadchod, 
podchod 

výstavba, označení, osvětlení, zabezpečení, jiné 

P-I.12. Cyklostezka výstavba, rekonstrukce, profil, povrch, parametry, jiné 
P-I.13. Místní 
komunikace 

 

P-I.14. Dopravní 
značení 
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P-I.15. Ostatní  
P-II.  O provozu P-II.1. Právní 

podmínky v ČR, v 
zahraničí 

 pravidla provozu (rychlost, přednost v jízdě, předjíždění, 
vztah řidiči-chodci), podmínky provozu (řidičské oprávnění, 
technický stav, silniční poplatky), předpisy a opatření 
z hlediska bezpečnosti (pásy, alkohol, cyklistické přilby, atd.), 
technická způsobilost- přestupky a jejich řešení, povinné 
pojištění, omezení jízdy pro specifické skupiny účastníků, 
ostatní 

P-II.2. Způsob 
jízdy (chůze) 

bezpečný pohyb vozidla (chodce) podle dopravní situace, 
bezpečná rychlost podle stavu a povrchu komunikace, 
bezpečné brždění, zastavení před překážkou, bezpečné 
předjíždění a odstupy při předjíždění, bezpečná vzdálenost 
mezi vozidly, bezpečný průjezd zatáčkou, odbočování vlevo, 
jízda (chůze) na světelné signalizaci, jízda (chůze) za 
zhoršených povětrnostních podmínek, jízda (chůze) za snížené 
viditelnosti, jízda v tunelu, bezpečné chování na přechodu pro 
chodce, ostatní 

P-II.3. Právní 
podmínky v ČR, v 
zahraničí 

pravidla provozu (rychlost, přednost v jízdě, předjíždění, 
a.p.), podmínky provozu (řidičské oprávnění, technický stav, 
silniční poplatky), místní úprava či odlišnosti, výše pokut, 
řešení přestupků, ostatní  

P-II.4. Bezpečnost 
na pozemních 
komunikacích 

dopravně-bezpečnostní akce, policie, přestupky, pravomoci, 
nehodovost, následky nehod, prevence bezpečnosti, dopravní 
informace, nehodové úseky, ostatní 

P-III. 
O účastnících 

P-III.1. Děti dopravní výchova, dopravní soutěže, dopravně-bezpečnostní 
akce, výbava a oblečení pro děti, ostatní 

P-III.2. Chodci chování chodců na přechodech, vztah chodci – řidiči, chodci 
za zhoršených povětrnostních podmínek, ostatní 

P-III.3. Cyklisté chování cyklistů v provozu, cyklisté za zhoršených 
povětrnostních podmínek, vztah cyklisté-řidiči, vztah cyklisté-
chodci, ostatní 

P-III.4. Řidiči reakce řidiče na podněty provozu a okolí, dodržování pravidel 
bezpečnosti, chování řidičů, výcvik a doškolování, ostatní 

P-IV. O vozidlech P-IV.1. Příprava 
vozidla na zimní 
(letní) provoz 

kontrola či výměna náplní, výměna pneu zima/léto, zimní 
výbava vozidel,  jarní servisní prohlídky, akce 

P-IV.2. Technický 
stav vozidel 

automobily, autobusy, bicykly 

P-IV.3. O 
pneumatikách 
(údržba, huštění, 
životnost) 

 

P- IV.4. 
Přizpůsobení 
vozidla 
konkrétnímu řidiči 

nastavení zpětných zrcátek, správný výhled z vozidla, 
nastavení sedadel, volantu 

P-IV.5. Zádržné 
systémy 
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P-IV.6. Pasivní 
nebo aktivní 
bezpečnost vozidla 

 

P-IV.7. Ostatní  
Tab. 3: Preventivní dopravní informace 

 

C. - Ostatní dopravní informace 
 Popis  
O-I. 
Informace 
všeobecné 

časová zóna, státní a jiné svátky, prázdniny, měna a její kurzy, telefon, předvolby, jiné 

O-II. 
Informace 
servisní 

ceny pohonných hmot, síť a služby čerpacích stanic, síť a služby autoservisů, asistenční a 
odtahové služby, jiné 

O-III. 
Informace 
cestovní 

podmínky vstupu na hranicích (dokumenty, podmínky vstupu), rozsah úředních hodin a 
určení sítě hraničních přechodů, veterinární  předpisy, fytologické předpisy, podmínky 
očkování,celní a jiné předpisy, vízové podmínky, platnost dohody AETR, ADR, zvláštní 
opatření na hraničních přechodech, průjezdnost komunikací, mostů, tunelů, apod., návaznost 
dopravních prostředků, informace o ekonomické náročnosti tras, informace o časové 
náročnosti tras, kilometrovníky hlavních tras, jiné 

O-IV. 
Informace 
turistické 

hotely, motely, restaurace, sportovní a společenská centra, významné památky, informační 
centra, kulturní, společenské akce, jiné 

Tab. 4: Ostatní dopravní informace 

2.2.2 Datové struktury dopravních informací 
Navrhované struktury informací vycházejí ze základního typového rozdělení. Cílem je vytvořit 
jednotnou datovou strukturu, která umožní zpracovat všechny základní typy dopravních 
informací. Je zde naznačeno propojení s ALERT-C. 
Každá zpráva má základní segmenty: 

- Události - udává podrobné údaje o dopravním problému nebo o povětrnostní 
situaci a tam, kde je to vhodné, o závažnosti události. 

- Místo – udává oblast, úsek nebo bodové místo komunikace, kde se nachází zdroj 
problému. 

- Směr a rozsah – identifikuje přilehlé úseky nebo specifická bodová místa, která 
jsou rovněž nepříznivě ovlivněna dopravním incidentem, a v případě vhodnosti i 
směr nepříznivě ovlivněného silničního provozu. 

- Trvání – udává jak dlouho má problém podle předpokladu trvat. 
- Doporučení k odklonění provozu (situace) – udává, zda se řidičům doporučuje 

vyhledat a sledovat alternativní trasu nebo ne, popřípadě informace o situaci 
v místě problému. 
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Příklady struktury jednotlivých typů informací jsou v příloze D.1. 
 
Typy informací podle subjektu a míry potřeby dalšího zpracování a ověření: 
Autorizované: dopravní informace je úplná a kompletní, poskytovatel je plně odpovědný za její 

správnost. 
Neautorizované: dopravní informace může (ale nemusí) být úplná a kompletní, poskytovatel 

(např. řidič) neodpovídá za její správnost, tuto informaci je třeba před zveřejněním ověřit. 
Předběžné: dopravní informace je neúplná a nekompletní, poskytovatel nemá a ani nemůže mít 

kompletní informaci (Hasičský záchranný sbor ví o dopravní nehodě, neví a jejím vlivu na 
provoz), takovou informaci je nutno před zveřejněním doplnit.  

Podrobnější rozpracování je v příloze D.2 

2.2.3 Rozhraní mezi DIC a subsystémy poskytování informací 
Tato kapitola se zabývá návrhem jednotného prostředí pro předávání a poskytování informací. 
Vzhledem ke značné nejednotnosti informací, z nichž některé jsou k dispozici pouze ve verbální 
podobě, zatímco další jsou poskytovány písemně nebo jsou požadované informace součástí 
databázových systémů, je nutné volit jednotné prostředí.  
V prvním kroku je nutné vytvořit univerzální nástroj zápisu popsaný pomocí tříd události a jejích 
atributů. Atributy charakterizují plně danou událost. Pro popis se použije jednotné prostředí 
jazyka UML. Pokud subsystémy využívají počítačové zpracování informací je požadována 
automatická konverze do prostředí XML. Ta umožňuje automatizované přenosy mezi 
databázemi. 
Pro ostatní subsystémy je pro poskytování informací nutné zajistit  jejich záznam do formulářů, 
které jsou přístupné ostatním partnerům po Internetu. Pravidla pro tvorbu takového systému jsou 
shodná jako pro automatizovaný zápis události.  
Kromě výše uvedených zdrojů mají nezastupitelnou roli vizuální informace uzavřeného 
televizního okruhu a fónický kontakt s účastníky silničního provozu prostřednictvím SOS hlásek. 
Získávané informace jsou počítačově zpracovány pro potřebu dalších účastníků. 

2.2.4 Televizní dohled – vizuální informace 
Přehledový video-systém je jedním z nejvýznamnějších zdrojů informací. DIC může získávat 
video signál propojením s dopravními řídícími centry, tunelovými řídícími centry, případně ze 
systémů státní a městské policie apod.  
Pro potřeby DIC je možné signál komprimovat se sníženým rozlišením a s časovým zpožděním. 
Cílem je poskytnutí celkového přehledu o dopravě a ne o jednotlivých vozidlech. 
Ovládání kamer je dáno provozními předpisy a platí, že primární provozovatelé systému, tedy 
například dispečeři řídící dopravu mají vyšší priority.  
Kromě standardních kamer jsou používány web kamery, které poskytují celkový přehled o 
dopravní situaci. Jejich podstatnou výhodou jsou nízké investiční náklady a jednoduchá možnost 
prezentace na www. 
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Televizní obraz je významným zdrojem informací i pro širší veřejnost a to prostřednictvím 
Internetu. Bližší popis je v kap. 3.  

2.2.5 Verbální informace o dopravních excesech - SOS hlásky 
SOS hlásky tvoří významný prvek bezpečnostního systému pozemních komunikací. Povinně jsou 
instalovány u dálnic a v tunelech a umožní účastníkovi první kontakt s dispečerem řízení 
dopravy. 
Tento dispečer poskytuje filtrované informace DIC a to zápisem události do databáze, která je 
přístupná i dispečerovi DIC.  

3. Možnosti poskytování dopravních informací 

Kapitola popisuje některé technické možnosti poskytování dopravních informací cestující 
veřejnosti. Jsou rozeznávány dva způsoby: první poskytuje informace během jízdy, druhý 
umožňuje zjistit dopravní situaci ještě před jízdou a tím i zvolit jinou trasu nebo jízdu odložit. 

3.1 Informace poskytované během jízdy 

3.1.1 Proměnné informační tabule 
Zařízení pro provozní informace v provedení proměnných informačních tabulí má velký význam 
pro informování řidičů a pro přerozdělování dopravní zátěže, protože se jedná o informace, které 
jsou dostupné všem řidičům a není vyžadováno speciální zařízení v automobilu. 
Texty na tabulích slouží k informaci o objízdných trasách, doporučení k odklonu z důvodu 
uzavření, rekonstrukce či velkého dopravního zatížení dopravní trasy. Na tabulích jsou nápisy 
informující o kongescích nebo nehodách, stavebních uzávěrách, změnách dopravního režimu, 
případně informace o době jízdy do místa ve směru jízdy. Při dopravních kongescích se aktivují 
informace odpovídající stupni dopravy 4 nebo 5. Nižší stupně se nezobrazují. Na tabulích je 
možné poskytovat informace přispívající k plynulosti a bezpečnosti dopravy. 
Informační tabule jsou ovládány z RDIC (alternativně z dopravní ústředny). Umísťují se 
zpravidla před místa, kde má řidič možnost volby alternativní jízdy. 
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Obr.  4: Příklad Informační tabule v intravilánu (Praha 5)  

3.1.2 Dopravní informace šířené rozhlasem 
Rozhlas poskytuje dopravní informace v rámci standardního vysílání. Velkou výhodou je, že pro 
příjem postačuje standardní rozhlasový přijímač. Nevýhodou je, že informace nejsou 
lokalizovány do určitého teritoria a jejich četnost závisí na programové skladbě. 
Státní rozhlas vysílá dopravní relaci Zelená vlna v programu ČRo. Dopravní informace různé 
kvality vysílají i soukromá rádia (Frekvence 1, Radio City, Alfa, …) 
Další fungující systém informování řidičů a cestujících je informování prostřednictvím autoklubů 
(ABA, ÚAMK). Veřejnosti jsou k dispozici telefonní čísla, kde se mohou dozvědět informace o 
dopravních excesech (informace jsou většinou získávány prostřednictvím veřejnosti nebo tzv. 
Zelených andělů) a dále např. informace o cenách dálničních poplatků, tunelových poplatků, 
apod. 

3.1.3 Rozhlasový kanál TMC 
Dopravní zprávy lze vysílat i lokalizovaně v rámci RDS-TMC (Radio Data System - Traffic 
Message Channel) vysílání. Zakódované zprávy jsou předávány v rámci standardního vysílání do 
přijímačů vybavených dekodérem TMC. Zprávy jsou v DIC kódovány pomocí protokolu 
ALERT, který je evropským standardem. Proto dostává řidič informace ve stejné podobě kdekoli 
v Evropě. 
Příklad popisu události typu dopravní exces je na Obr.  5. Dopravní síť je popsána řadou uzlů 
(referenčních bodů) v kódované podobě. Vlastní událost typu nehoda, těžká nehoda, požár, 
povodeň apod., její vývoj  a rozsah ovlivnění je také zakódován. Tím je umožněno, že se 
několika kódovanými Byte popíše událost, jejíž popis by bez zakódování vyžadoval desítky Byte. 
Komprimovaná podoba je bez problémů šířena stávajícími analogovými vysílači vybavenými 
RDS kodéry.  

 
Obr.  5: Princip popisu události v TMC systému (událost lokalizovaná v místě X, typ události „Fronta 

vozidel“, směr šíření proti směru jízdy přes dva referenční body „-2“)  
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3.1.4 Zpracování a poskytování  informací pomocí mobilní sítě GSM / 
UMTS. 

Zdrojem aktuálních informací pro cestující veřejnost mohou být SMS zprávy, internetové stránky 
v jazyce WML (jazyk uzpůsobený pro přenos protokolem WAP) nebo grafickou MMS. Dále je 
možné využití technologie CB (cell broadcasting), ale vzhledem k tomu, že tuto službu nelze 
zpoplatnit, používá se zcela výjimečně, a proto ji není v těchto TP věnována větší pozornost. 

3.1.4.1 
Účastník provozu na pozemních komunikacích vyšle dotaz z mobilního telefonu, přičemž oznámí 
aktuální pozici a cíl cesty, na předem dané číslo centrály a je ve formě SMS zprávy informován o 
aktuálních nehodách, kolonách, práci na silnici apod.  

SMS zprávy 

Účastník provozu na pozemních komunikacích je informován o dopravních excesech v blízkosti 
své aktuální polohy, která je automaticky určena operátorem mobilní sítě. 
Struktura zpráv je taková, že je možné obdržet plošné informace nebo informace týkající se 
přímo dané komunikace.  
V DIC jsou zprávy pro bezdrátový přenos vytvářeny ve formátu XML. Odtud jsou zasílány 
operátorům, kteří poskytují službu dopravních informací. Zprávy jsou na serveru na straně 
operátora konvertovány do SMS tvaru. Pro komunikaci mezi DIC a operátorem je možno využít 
zabezpečený kanál na Internetu (IPSEC). 
 

3.1.4.2 
Tak zvané WAP stránky fungují obdobně jako klasické internetové stránky v HTML s tím 
rozdílem, že jsou přizpůsobeny pomalejšímu bezdrátovému přenosu a menšímu displeji telefonu. 
WAPové stránky mohou zobrazovat v zjednodušené textové formě stejné informace jako 
Internet. Mohou zobrazovat i zjednodušené mapy, Obr 6. 

WAP 

Fyzická architektura pro WAP je shodná s poskytováním informací na Internetu. U poskytovatele 
webového prostoru se zdarma aktivuje „prostor“ pro WML. Zde se pak uloží WML stránky a 
služba je funkční. 
 

 
Obr.  6: Mobilní WAP telefon s příkladem mapy 
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3.1.4.3 
Multimedia Message Service je služba mobilních operátorů, která umožňuje zasílání 
multimediálních zpráv na mobilní telefony. Na telefon je možno poslat obrázek, zvukový záznam 
nebo sekvenci obrázků – krátké digitální video. Je možné kombinovat i několik médií, takže lze 
obdržet i obrázek se zvukovým komentářem. 

MMS 

3.1.4.4 
V základní verzi je použita stejná technologie jako u Internetu, tj., GPRS nebo HSCSD je použito 
pro připojení k Internetu a následně je otevřen přenos videa (videostream). Uživatel je pak v reálu 
informován o dopravní situaci prostřednictvím kamer. 

Videostreaming 

Tato technologie umožňuje: 
- Přijímat před/během jízdy audio/video informaci dle požadované oblasti 

definované řidičem. 
- Přijímat před/během jízdy audio/video informaci dle požadované oblasti definované sítí 

GSM / UMTS (lokalizace). 
Obraz i zvuk je možné přenášet i do nejnovějších mobilních telefonů a PDA (Personal Digital 
Assistant).  

3.2 Poskytování informací před jízdou 

3.2.1 Dopravní informace na Internetu 
Internetové stránky s informacemi o aktuálním stavu dopravy, uzavírkách, nehodách, sjízdnosti 
silnic, apod. mají podstatný význam pro informování cestující veřejnosti o stavu dopravy před 
jízdou.  
Pro účely poskytování informací se předpokládá informovat veřejnost prostřednictvím 
zátěžových map daného regionu nebo průměrných rychlostí na komunikacích či nejlépe sdělením 
dob jízdy na vybraných komunikacích. Příklad takové zátěžové mapy je na obr. 7. Dále se uvádí 
všechny dodatečné informace o parkování, povětrnostních podmínkách apod. 
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Obr.  7: Zátěžová mapa Atlanty 

Internet je pravidelně aktualizován dispečery DIC, resp. automaticky a je realizován správcem 
DIC. 
Internet poskytuje i obrázky z web a CCTV kamer vybraných lokalit.  
 

3.2.2 Poskytování video informací veřejnosti - web kamery 
Vzhledem k tomu, že video informace jsou jedním z nejcennějších informací pro cestující 
veřejnost je nutné integrovat do DIC i tuto možnost. Základní požadavkem je, že se může jednat 
o sekvenci videosnímků s nižší rozlišovací schopností. Cílem je poskytnout přehled o dopravní 
situaci a ne informaci o jednotlivých vozidlech. Typický příklad je uveden na Obr.  8. Obrázek je 
obnovován po cca 5-60 s a jeho kvalita je naprosto postačující pro posouzení dopravní situace. 
Web kameru lze použít tam, kde je jí možno propojit přímo s počítačem DIC po síti pomocí IP 
protokolu (WAN, modem GSM-GPRS, Internet/Intranet). Pokud se v místě nasazení již 
vyskytuje IP síť, pak už je potřebná infrastruktura již připravena pro použití web kamer. Tato 
kamera má téměř všechny funkce standardní CCTV kamery, ale poskytuje víc funkcí s celkovou 
nižší cenou. Protože se kamera připojuje na stávající telekomunikační infrastrukturu, lze 
podstatně ušetřit za budování jinak potřebných koaxiálních nebo optických spojení standardních 
kamer.  
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Obr.  8: Typický obrázek  web-kamery (www.nuselak.cz); středa 21. listopadu 2002, 13,25 hod  
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4. Požadavky na zpracování dat 

V dopravním systému se vyskytuje celá řada dat, která lze přímo přebírat do DIC. Typickým 
příkladem jsou stavové veličiny vyjadřující například uzavření tunelu, poruchu dopravního 
řadiče, pozici proměnné dopravní značky apod. Vedle stavových veličin se vyskytují měřené 
hodnoty, které lze přímo nebo po filtraci či vyhlazení zobrazovat. Jedná se například o hodnoty 
teploty vozovky. 
Kromě toho se zde vyskytují měřené hodnoty, které není nutné ani žádoucí v nezpracované 
podobě poskytovat koncovému uživateli. Cílem poskytování informací není informovat řidiče, že 
v daném řezu projelo 34 vozidel za 5 min, ani že obsazenost byla 67 %, ale dát mu informaci o 
stavu dopravy ve všeobecně uznávaném měřítku. Proto je nutné měřené hodnoty transformovat 
do uznávaných pěti stupňů dopravy nebo je udávat jako doby jízdy. 

4.1 Klasifikace dopravy 
Dopravní data, kterými jsou hodnoty intenzity a obsazenosti (rychlosti) je nutné předem 
zpracovat. Důvodem je to, že časová řada intenzity udávající počty vozidel za jednotku času 
nevyjadřuje skutečný dopravní stav: malá intenzita může být, když vozidla skutečně nejezdí, ale 
také když je kongesce. Proto je nutné mít v DIC ohodnocenou dopravu a to v užívaných stupních 
od 1 do 5.  
Základním požadavkem je, aby na úrovni DIC pracoval velmi dobrý klasifikátor dopravy, který 
na základě automatických algoritmů klasifikuje dopravní situace na základě poskytovaných 
dat ve stupních od 1 do 5. 
Minimální množinou dopravních parametrů, které lze fyzikálně měřit, a které mají zároveň 
dostatečnou vypovídací schopnost pro jednoznačné charakterizování dopravy jsou hodnoty 
intenzity [voz/čas] a parametr rychlosti [km.h-1

Na  
], resp. obsazenosti [%].  

Obr.  9: je příklad výstupu klasifikátoru pro měřená data odpovídající pracovnímu dni a době 
záznamu od 6,00 hod do 22,00 hod. Každý bod je 5-ti minutovým záznamem. Symboly na 
obrázku odpovídají těmto stupňům zatížení komunikace: 
 

+ …stupeň jedna3

o … stupeň dva, 
, 

x … stupeň tři, 
& … stupeň čtyři, 
+  … stupeň pět4

⊗ … mimo klasifikátorem definované hranice. 
 

                                                 
3 V levé polovině grafu 
4 V pravé polovině grafu 
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Obr.  9: Výstupy klasifikátoru pro dopravu v  centru Prahy, kde jsou rozlišeny stupně 1 až 5 

 

4.1.1 Popis stupňů dopravy 
Pro klasifikaci dopravy se používá pětistupňová škála, která dobře vystihuje všechny podstatné 
stavy dopravního proudu. 
Stupeň 1: Po komunikacích se pohybují pouze jednotlivá vozidla, jízda je zcela plynulá, 
průměrná rychlost jízdy je zachována v rozmezí maxima stanoveného pravidly silničního 
provozu. 
Stupeň 2: Po komunikacích se pohybují malé skupiny vozidel (shluky), nevznikají kolony, 
provoz je zcela plynulý. Plynulé je také odbavování vozidel, která zastavují na světelně řízených 
křižovatkách. Výjezd z jednotlivých směrů světelně řízených křižovatek je při zeleném signálu 
úplný tzn., že odjedou všechna vozidla zastavená na červenou. Průměrná rychlost se snížila a 
maximálního rychlostního limitu již nelze dosáhnout ve všech sledovaných úsecích. 
Stupeň 3: Po komunikacích se pohybují proudy vozidel, provoz je plynulý, ale vyznačuje se 
sníženou rychlostí, která již v žádném úseku nedosahuje stanoveného rychlostního limitu. 
Odbavování vozidel, která zastavují v jednotlivých směrech na světelně řízených křižovatkách je 
neúplné a střídavě vznikají kolony, jež nelze v plné míře, při automatickém systému řízení 
dopravy a v době stanovené pro zelený signál, odbavit. U vedlejších směrů vzniká významné 
vzdutí vozidel. 
Stupeň 4: Po komunikacích se pohybují souvislé kolony vozidel, provoz postrádá plynulosti a 
vyznačuje se výrazně sníženou průměrnou rychlostí. Výjezd v jednotlivých směrech všech 
řízených křižovatek je narušen, vznikají proudy vozidel, které nelze žádným způsobem řízení 
beze zbytku odbavit. 
Stupeň 5: Na komunikacích stojí nebo jen sporadicky a velmi pomalu se pohybující kolony 
automobilů. Provoz se téměř zastavil. Na křižovatkách dochází ke kongescím ve všech 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



Dopravní informační centra 

- 37 - 

odbavovaných směrech. Průměrná rychlost klesla na minimum a ani na přímých úsecích 
nedosahuje více než 20 km.hod-1

 
. Situaci lze označit za dopravní kolaps. 

4.2 Doby jízdy 
Doba jízdy z místa A do místa B má bezpochyby nejvyšší informační obsah pro řidiče. Proto je 
doporučeno využívat v DIC moderní metody pro odhadování dob jízdy. Tyto doby jsou pak 
sdělovány standardními prostředky. 
Odhady dob jízdy mají přednost před sdělováním stupňů dopravy. 
Při návrhu dopravně informačních systémů, resp. jiných telematických subsystémů je nutné 
umisťovat dopravní detektory tak, aby umožnily použití algoritmů pro stanovování dob jízdy. 

4.3 Predikce dopravy 
Při sdělování údajů o kvalitě dopravy (stupně či doby jízdy) je nutné vzít v úvahu budoucí vývoj. 
Díky stochastickému charakteru dopravy je nutné pracovat s predikcí jejího vývoje. 
Pro sledování vývoje dopravy je v DIC použit prediktor dopravy. Požadavek na predikci 
dopravního zatížení je následující: 

- Predikce minimálně 15 minut; 
- průměrná nepřesnost v určování dopravních parametrů do 5 %.  
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5. Datové struktury 

V dopravně-informačních systémech se stále více projevují rozdíly mezi různými formami dat a 
informacemi, které tato data mohou poskytovat různým uživatelům. Praxe telematických služeb 
se vyvíjí v poslední době směrem k novému organizačnímu uspořádání, kdy jsou jednotlivé 
činnosti a různé aplikace rozděleny mezi různé, často velmi různorodé organizace. Přesto je 
nutné, aby různé organizace sdílely stejně kvalitní data, respektive data a informace, které 
potřebují pro svou aplikaci. 
Základem unifikace výměny dat je objektově orientovaný model  

5.1 Objektově orientovaný model 
Objektově orientovaný model definuje logické uspořádání struktury dopravní informace.  
Objektový přístup k popisu jevů, událostí nebo stavů je charakterizován soustředěním operací a 
atributů představujících nějaký stav do jednoho typu objektu, který je charakterizován svojí 
vlastní identitou. 
Výsledkem objektově orientovaného přístupu k popisu datových struktur je, že tyto popisy jsou 
vždy stejné, charakterizované stejnými třídami a atributy, takže je lze používat univerzálně 
v celém spektru telematických aplikací. 
Datový model je popsán ve shodě s doporučeními v normě 14817 v unifikovaném modelovacím 
jazyku UML (Unified Modeling Language) jako množina UML diagramů. Diagramy jsou 
závazné pro všechny návrháře systémů, projektanty a programátory. 

Programovací jazyk UML  
UML je jazyk umožňující specifikaci, vizualizaci a dokumentování objektů, v tomto případě 
souvisejících s dopravními informacemi. Jazyk poskytuje uživatelům snadno použitelný vizuální 
modelovací jazyk, aby si mohli vyměňovat a pracovat se stejnými smysluplnými modely. 
Pro jazyk UML jsou charakteristické pojmy objektů, tříd, atributů a operací. 
Objekt: Představuje konkrétní věc či část reálného světa (TMC dekodér, zprávu v protokolu 
ALERT, centrum RDS-TMC), která má konkrétní vlastnosti (atributy). Objekty se stejnými 
atributy se mohou sdružovat do tříd. 
Třída: je šablona, podle které se vytvářejí objekty (jejich instance). Každý objekt má stejnou 
strukturu a chování jako třída, jejíž je instancí. Patří-li objekt obj do třídy T, pak říkáme, že „obj 
je instancí T“. 
Atributy: představují informace, které jsou vlastní objektu. K atributům se přistupuje a atributy 
se upravují výhradně prostřednictvím operací daného objektu, tzn. že jiný objekt, který potřebuje 
informace obsažené v daném atributu, k nim může přistoupit pouze s využitím jedné operace 
objektu. 
Operace: pouze operace mohou číst a aktualizovat atributy objektu. Pojem operace se využívá 
k označení typické, veřejně viditelné akce (operace). 
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Pro zapisování prvků objektové orientace se používá konvence uvedená v Tab. 5. 
 
 

Tab. 5: Doporučení zápisu prvků objektové orientace 

Příklad Význam 
transformovat Slova začínající malým písmenem představují 

objekty, operace instance a atributy instance 
Data Slova začínající velkým písmenem představují 

třídy, operace tříd a atributy tříd 
vložitData (hom:Data, umístění:Dálnice, out 
vloženíOK:Boolean) 

Vyznačuje operaci přebírající objekt třídy Data a 
objekt třídy Dálnice a vracející objekt třídy 
Boolean (kde out odděluje vstupní a výstupní 
argumenty) 

:= Operátor přiřazení 
var vloženíOK Vyznačuje programovací proměnnou vloženíOK 
 

Popis tříd, atributů a operací 

Objekt 
Objekt je součástí nějaké třídy, která má společné vlastnosti pro všechny objekty v ní obsažené. 
V horní části diagramu je umístěn název objektu a třídy do které objekt patří. Ve střední části 
atributy objektu a ve spodní operace. Pokud jsou již operace a atributy zapsány ve třídě, do které 
objekt patří, pak se tyto operace a atributy přenáší na objekt, ale do polí objektu se již nezapisují. 

Třída 
Je základem jakékoliv aplikace UML Horní ze tří součástí diagramu zachycuje název třídy. 
V prostřední části je umístěn atribut třídy a ve spodní pak operace. Když je objekt zrozen 
z nějaké třídy, obdrží strukturu, která je téměř identická se strukturou dané třídy. Je přirozené, že 
UML používá pro objekt stejný symbol jako pro třídu. Přiklad je uveden na následujícím 
obrázku. 

NejakyObjekt:NejakaTrida

atributTridy

operace
 

Obr.  10: NejakyObjekt je součásti NejakeTridy 

Atributy 
Význam atributů: 

− Atribut  představuje informace o objektu. 
− Představuje abstraktně definovanou vlastnost nezávisle na tom, jak je daná vlastnost 

interně implementována. 
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− Je obecně zjistitelný i nastavitelný zvnějšku daného objektu. 
− Některé atributy jsou určeny pouze ke čtení, takové atributy jsou většinou odvozeny 

od jiných atributů. 
− Je téměř synonymem pro proměnnou. 

Operace 
Operace se objevují v dolní části s plnými formálními podpisy. Každý formální podpis se skládá 
z názvu operace společně se seznamem formálních vstupních a výstupních argumentů operace. 
Standart UML požaduje určení směru každého argumentu klíčovými slovy in a out 

− Typický atribut potřebuje dvě standardní operace: get (obdržet) a set (zadat). 
− Atributy pouze pro čtení stačí operace get 

 
Na následujícím Obr.  11:  je uveden diagram třídy "DopravniDataMerenaVBode", která má 
atributy CasMereni, ReferenceBoduMereni a Komentar, dále třída obsahuje operace getDoba, 
setRetezec, getRetezec. 

DopravniDataMerenaVBode

CasMereni: Doba
ReferenceBoduMereni: Retezec
Komentar: Retezec

getDoba
setRetezec
getRetezec

 
Obr.  11: Atributy a operace 

Přetěžované operace 
Jsou operace které se objeví v diagramu tříd vícekrát, pokaždé s jiným popiskem. 

Viditelnost atributů a operací 
Jazyk UML indukuje, zda je atribut nebo operace viditelná, přidáním předpony před daný prvek. 
Před veřejnými operacemi a atributy je znaménko +. Chráněné atributy a operace před sebou mají 
znaménko   # a soukromé pak znaménko -. Obyčejně se znaménko + vynechává. 

Abstraktní operace a třída 
Operace je abstraktní, jestliže nemá žádnou implementaci. Abstraktní třída nevytváří instance 
objektů obvykle proto, že má definovanou alespoň jednu abstraktní operaci. 

Utilita 
Je skupina procedur a funkcí zapouzdřené do jedné množiny soukromých dat: nikdy nevytváří 
instance objektů. Utilitu lze považovat za třídu bez objektů. 
 

Diagram tříd 
Diagramy tříd v jazyce UML umožňují tři důležité objektově orientované konstrukce: Struktura 
dědičnosti, struktura asociací a vztah mezi celkem a částmi. 
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Dědičnost 
Představuje strukturu podřízených a nadřízených tříd, dědičnost je základní struktura vytváření 
tříd na jiných třídách. Zároveň se jedná o základní rámec, na němž se buduje knihovna tříd. 

DopravniExces

Kongesce Nehoda
 

Obr.  12: Dědičnost 

Platí že každá podřízená třída má jednu nadřízenou třídu. Šipka dědičnosti směřuje vzhůru, 
protože odkaz na třídu také směřuje nahoru viz 

Jednoduchá dědičnost 

Obr.  12: . 

Zde platí, že  jedna třída dědí přímo z více než jedné nadřízené třídy 
Vícenásobná dědičnost 

 

PrvekSituace

Udalost Nehoda

RedSilADalnic

UdrzbaSilnic
 

Obr.  13: Vícenásobná dědičnost 

Dělení podřízených tříd  
Disjoint: Platí pro dvě a více skupin objektů, které jsou jasně rozděleny. Žádný objekt nemůže 
patřit do více než jedné skupiny. 
Incomplete: Znamená, že v modelu nejsou zahrnuty všechny možné podskupiny nějaké skupiny. 
Dynamic:
Na 

 Platí pro členství nějaké věci ve více než jedné skupině v určitém období 
Obr.  14:  je znázorněna situace, kdy prvkem situace může být údržba silnic, událost, nehoda a 

další. Zároveň platí, že každý prvek situace patří nejvýše do jedné skupiny. 
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PrvekSituace

Udalost NehodaUdrzbaSilnic

{disjoin,incomplete}

 
Obr.  14: Dělení podřízených tříd 

 
Diskriminátory dělení: Obr.  15: Říká podle čeho se třídy dělí. Na  jsou znázorněny dva typy 
dopravních dat měřených v bodě (obsazenost a intenzita). 
 

DopravniDataMerenaVBode

IntenzitaObsazenost

typDopravnichDat

 
Obr.  15:Disktiminátor 

 

Asociační konstrukce 
Asociace znamená koncepční spojení tříd. Tedy třídy mají k sobě určitý vztah. Jsou zobrazeny 
jako linie mezi třídami. Název asociace je uveden na příslušné lince. Na Obr. 16 je uvedena 
asociace Vlastnictví automobilu mezi třídou Osoba a Automobil. 

Zápis asociace 
Role každé třídy v asociaci se objevuje vedle dané třídy na konci čáry. Na koncích každé linie se 
uvádí násobnost asociace. Modelovací nástroje UML často zkracují násobnost takto: 0…* 
(libovolný počet se převádí na hvězdičku *. Podobně 1..1 (přesně jedna) se zobrazuje jako 1. Obr. 
16 se čte: Asociace Vlastnictví automobilu znamená, že každý vlastněný Automobil má právě 
jednoho vlastníka (Osobu). Pro upřesnění asociace, tedy směru ve kterém vztah platí se používá 
šipky. 
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AutomobilOsoba VlastnictviAutomobilu

role
Vlastnik

role
Vlastneny

1..1

0...*

 
Obr.  16: Zápis asociace 

Asociace, která se nazývá agregace má odlišné značení. 
Její diagram se může číst, že třída je součástí vyšší třídy. Na Obr.  17:  je součástí DIC operátor, 
software a hardware. Platí, že seskupený objekt (DIC) může potencionálně existovat bez svých 
tvořících objektů. 

DIC

Operator HW SW
 

Obr.  17: Agregace 

 

Diagram případů užití 
Představuje vytváření systému z pohledu zákazníka, tedy objednavatele DIC. Případ užití 
umožňuje komunikaci mezi analytikem a zákazníkem. Soubor případů užití popisuje systém 
z hlediska toho, co s ním zákazníci (uživatelé, objednavatelé) budou dělat. Diagramy případů 
užití slouží pro zapsání požadavků uživatele systému ve srozumitelné formě pro návrháře 
systému. Např. ovládání a komunikaci řidiče s TMC dekodérem. 
Případ užití představuje soubor scénářů pro používání systému. Každý scénář popisuje sled 
(sekvenci) událostí. Každou sekvenci spouští osoba, jiný systém, hardware nebo se spouští sám 
po uplynutí určité doby. Výsledkem sekvence musí být něco, co používá ten, kdo spustil systém 
(participant).  

Uzivatel Uzivatel

System

Pripad uziti

 
Existují čtyři druhy vytváření vztahů mezi případy užití: 
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Vkládání  
To umožňuje kroky definované v jednom případě užití použít ve druhém. 

Jet vozidlem

Nastartovat
vozidlo

<<vlozit >>

 
Rozšiřování 
Rozšiřování vytváří případ užití přidáním dalšího kroku k případu, jež už existuje. Může se 
provést pouze v bodech rozšíření. 

Jet vozidlem
opatrne

Jet vozidlem
Bod rozsireni

<<rozsiruje >>
zpusob jizdy

 
Zobecňování  
Představuje dědění jednoho případu druhým. 

Jet osobním
vozidlem

Jet vozidlem

 
Seskupování  
To je založeno na organizaci vztahů ve skupině případů, používá se u komplikovaných systémů 
pro roztřídění na podsystémy. 

Stavové diagramy 
Pro popis dynamických změn systému používá jazyk UML stavové diagramy. Stavový diagram 
může reprezentovat všechny stavy, do nichž se může objekt dostat a také podmínky přechodů 
mezi jednotlivými stavy. Stavový diagram používá zobrazení pouze stavu třídy. 

Název
Stavove promenne

Cinnosti

 
Obdélník s kulatými rohy znázorňuje stav objektu, plné kolečko znamená počátek změny a 
kolečko s malým kruhem uvnitř představuje konec změny. 
V seznamu činností se objevují události a akce (např.: vstup, výstup, proveď). Doplňující 
informace se mohou psát i k šipkám. Jedná se o podmínky, za kterých může objekt přejít do 
jiného stavu. 
Při existenci mnoha stavů se některé stavy slučují do jednoho a původní stavy představují jeho 
podstavy. Podstavy se dělí na: 

− Sekvenční, do nichž se objekt dostává postupně 
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− Souběžné, které nastávají paralelně 
Stavové diagramy slouží k modelování změn, což je využitelné například pro zpracování 
dopravních informací. Pomáhají analytikům vývojářům pochopit chování objektů obsažených 
v systému. Na Obr.  18:  je znázorněn postup při zpracování informace při vzniku události. 

Rozpoznani
udalostiVznik udalosti

Vyhodnoceni
udalosti

Verifikace
udalosti

Neovereni

Vznik zpravy

 
Obr.  18: Zpracování událostí 

 

Diagram sekvencí 
Sekvenční diagram se zabývá interakcemi mezi objekty a zahrnuje  časovou složku. Popisuje 
vzájemnou komunikaci mezi objekty v čase (např. mezi detektorem a ústřednou). Diagram 
sekvencí se skládá z objektů, ze zpráv zakreslenými jako šipky a času, který je znázorněn 
vertikálním postupem v diagramu. Přerušovaná svislá čára znázorňuje čáru života objektu. Úzký 
obdélník se nazývá aktivace (vykonání operace, kterou má objekt za úkol vykonat). Délka 
obdélníku znázorňuje dobu vykonání operace.  
Vodorovné šipky ukazují přenos zpráv, ty mohou být: 

- Jednoduché – přechod řízení z jednoho objektu  na druhý    

- Synchronní – při zaslání synchronní zprávy objekt čeká na odpověď, do té doby nebude 
nic dělat        

- Asynchronní – objekt pokračuje v činnosti a nečeká na odpověď  
Iniciátor spouští sekvenci. Obr.  19:  ukazuje ovlivnění řadiče vozidlem, které projíždí přes 
dopravní detektor. Obrázek taktéž znázorňuje časovou prodlevu mezi projetím vozidla a reakcí 
řadiče. 
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Vozidlo

Indukcni smycka:Dopravni
detektor RadicSiemens:Radic

 
Obr.  19: Vliv vozidla na řadič 

 
Sekvenční diagramy se dělí na: 

− Instanční diagram, který popisuje pouze jediný scénář (jednu instanci) případu užití. 
− Generický diagram, který řeší všechny scénáře případu užití. 

Diagram činností 
Diagram činností umožňuje zjednodušený přehled jednotlivých kroků operace. Jde o rozšířený 
stavový diagram, který zobrazuje především činnosti a ne stavy. Je velmi podobný vývojovým 
diagramům, ze kterých vychází. Obr.  20: ukazuje možné činnosti při jízdě vozidlem, pro 
jednoduchost jsou zde uvedeny pouze dvě činnosti (brždění a přidávání).  
 

Jet vozidlem

Zabrzdit Pridat

 
Obr.  20: Jízda vozidlem 
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Diagram komponent 
Diagram komponent zobrazuje především komponenty, rozhranní a vztahy.  

Komponenta
Rozhranni

 
Komponenta je fyzickou součástí systému (softwarem). Může jí být tabulka, datový i spustitelný 
soubor, dynamická knihovna, atd. Například Lokalizační tabulka pro systém RDS-TMC. 
Komponenta představuje softwarovou implementaci třídy. Komponenty a jejich vztahy se 
modelují z důvodů: 

− předvedení struktury systému zákazníků (objednavateli DIC) 
− pro upřesnění nástrojů vývojářů DIC 
− opakované použití komponent, při tvorbě systému 

V diagramu komponent se často vyskytuje rozhranní, které obsahuje sadu operací, jež nabízí 
komponenta okolnímu světu. Existují tři druhy komponent: 

− Rozmisťovací komponenty, které tvoří základ spustitelných systémů 
− Podpůrné komponenty, z nichž se rozmísťovací komponenty vytváří. 
− Prováděcí komponenty, vznikají za běhu systému. 

Diagram nasazení 
V systému s více komponentami je hlavním tématem hardware. Při návrhu systému je nutné 
přistoupit k řešení rozmístění hardwarových prvků. Hlavním hardwarovým prvkem je uzel, ten se 
dělí na: 

− Procesor, který umí spouštět komponentu 
− Zařízení, které neumí spouštět komponentu. 

Uzly se mezi sebou mohou propojovat pomocí čar, jedná se o všechny druhy spojení.  

Mobilní
telefon

PC
Spojení

 
Existuje mnoho způsobů zapojení, např.: token-ring, ARCnet, Ethernet atd. 
Jazyk UML umožňuje modelovat systémy na obecné rovině a to dynamicky, nebo staticky. Dále 
je možné modelovat systém z pohledu uživatele systému (řidiče, operátora, správce). Pro 
konkrétní systém je možno v jazyce UML zapisovat softwarové a hardwarové uspořádání 
systému. Komplexnost jazyka UML spočívá v možnosti celkového návrhu jakéhokoliv systému 
na různých rozlišovacích úrovních. Díky tomu se eliminuje počet nedorozumění mezi 
objednavatelem a tvůrci systému.  
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5. 2 Požadavky na datové struktury 
Při zpracování projektů dopravně-telematických systémů je nutné brát na zřetel vazby na 
dopravně informační systémy. 
Požaduje se, aby projekty na úrovni dokumentace pro stavební povolení obsahovaly objektově 
orientované popisy dat a informací, které lze využít pro potřeby dopravně informačních systémů. 
Popis by měl obsahovat minimálně: 

- Popis tříd; 
- Stavové diagramy; 
- Diagramy sekvencí 
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6. Výměna dat 

6.1 Úvod do XML 
XML (eXtensible Markup Language) je jednoduchý otevřený formát pro výměnu a sdílení 
informací, který není úzce svázán se žádnou platformou ani žádnou proprietární technologií. 
specifikace je zdarma k dispozici na serveru konsorcia W3C. 
XML je vůbec první formát, který hned od samého počátku myslel na potřeby i jiných jazyků než 
je angličtina. Jako znaková sada se používá ISO 10646, což je 32bitová znaková sada, která 
dokáže pojmout všechny dnes používané znaky všech jazyků. V XML mohou být vytvářeny 
dokumenty, které obsahují texty v mnoha jazycích najednou - pokud by dokumenty obsahovaly 
pouze český text, bylo by ukládání přímo v ISO 10646 zbytečné plýtvání místem. XML 
dokument proto může být v libovolném kódování (např. windows-1250, iso-8859-2). 
XML umožňuje definici vlastní sady značek (někdy označované jako "tagy"), které se mají 
v dokumentu používat. XML bývá často přirovnáván k jazyku HTML (Hypertext Markup 
Language). Jazyk XML lze využít pro tvorbu webových stránek, ale narozdíl od HTML si může 
programátor definovat vlastní značky (tagy), což umožní mnohem lepší a přesnější vyhledávání 
informací, což je v dnešním Internetu jeden z největších problémů.  
Pokud se předem pomocí DTD (definice typu dokumentu) definuje, jaké značky může dokument 
obsahovat, zjednoduší se další práce s dokumentem, např. zcela automaticky lze kontrolovat, zda 
dokument obsahuje pouze povolené značky, atd. Programu, který kontroluje správnost XML 
dokumentů, se říká parser. DTD se hodí pro popis formátů, které reprezentují především textové 
dokumenty. Neobsahuje však nástroje na kontrolu různých typů dat jako čísla, měnové údaje, 
údaje o datu a čase. To je přitom velice důležité pro aplikace, které si pomocí XML posílají data 
spíše databázového charakteru. Pro tyto potřeby existuje několik dalších jazyků pro určení 
správného "schéma" dokumentu. V současné době se pod názvem "XML schémata" pracuje na 
půdě konsorcia W3C na vytvoření jednotného standardu.  
V principu si každý může pojmenovat značky (tagy), jak chce, ale to zpětně přináší problémy při 
vyhledávání informací. Například název firmy lze označit značkou <název>, ale také jako 
<obchodníNázev>, nebo třeba jako <NázevFirmy>. Existují proto různé skupiny a sdružení, které 
vydávají DTD nebo schémata, jež by se měla používat v dané oblasti. Sem patří i iniciativa 
Microsoftu známá pod názvem BizTalk. Mezi jedno z nejznámějších DTD patří například 
DocBook, které definuje elementy a atributy vhodné pro značkování technické dokumentace. 
Standardizací značek pro dopravní události se zabýval evropský projekt TRIDENT, v železniční 
dopravě to je např. projekt RailML, atd. 
XML samozřejmě umožňuje vytváření odkazů v rámci jednoho dokumentu i mezi dokumenty. 
Nabízí však mnoho možností nad rámec odkazů v HTML, např. vytváření vícesměrných odkazů, 
které spojují více dokumentů dohromady. Tvorba odkazů je dnes popsána ve třech standardech - 
XLink, XPointer a XPath. 

XPath (XML Path Language) je jazyk, který umožňuje adresovat jednotlivé části 
dokumentu. Jeho možnosti dále rozšiřuje jazyk XPointer (XML Pointer Language). XPointer se 
používá k určování jednotlivých částí dokumentu ve stylu: "zajímá mě první odstavec třetí 
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kapitoly". Není proto potřeba všechny části dokumentu, na které chceme odkazovat, explicitně 
označovat pomocí návěstí jako v HTML. 

XLink (XML Linking Language) je samotný jazyk pro tvorbu odkazů. Jednotlivé 
dokumenty se samozřejmě určují pomocí jejich URL adresy, za kterou lze uvést ještě XPointer 
pro přesnější určení části dokumentu. 

Z hlediska dopravních informací je důležité jejich rozesílání na mobilní zařízení, nejčastěji 
mobilní telefony. Moderní mobilní telefony podporují protokol WAP (Wireless Application 
Protocol), který je obdobou služby www (World-Wide Web) právě pro jednoduchá bezdrátová 
zařízení. Pro tvorbu stránek ve WAPu se používá jazyk WML (Wireless Markup Language), 
který je založen na XML a je definován pomocí DTD. 

6.1.1 Ukázka dokumentu v XML 
Část domovské stránky společnosti zabývající se autobusovou dopravou popsaná v XML 
konvenci je zpracována například  takto: 

 
<firma> 
  <název> Autobusová doprava, s.r.o.</název> 
  <sídlo> 
    <ulice>Přípotoční 17</ulice> 
    <město>Praha 4</město> 
    <psč>140 00</psč> 
    <telefon>02/80123466</telefon> 
  </sídlo> 
  <oborČinnosti> 

Autobusová doprava, pořádání zahraničních autokarových zájezdů. 
  </oborČinnosti> 
</firma> 
 

Z výše uvedeného příkladu je jasné, že nalezení všech dopravců v Praze 4 pomocí Internetu by 
pak bylo nesmírně jednoduché. XML však není určeno jen pro webové stránky, uplatnění nalezne 
i v elektronickém publikování nebo v případě DIC při výměně dat mezi různými systémy.  

6.2 Tvorba DTD 
Definice typu dokumentu (DTD) říká, které elementy a atributy lze v dokumentu použít a navíc 
je zde definováno, v jakých vzájemných vztazích mohou být jednotlivé elementy použity. DTD 
se k dokumentu přidává pomocí DOCTYPE (deklarace typu dokumentu), která je umístěna na 
začátku dokumentu ihned za XML deklarací. Nejčastěji je DTD uloženo v samostatném souboru, 
aby mohlo být využíváno v mnoha dokumentech. V tomto případě má deklarace tvar: 

 
<!DOCTYPE kořenový_element SYSTEM "URL
 

"> 

URL přitom udává adresu nebo jméno souboru, ve kterém je uloženo DTD. Kořenový element je 
jméno elementu, který je v DTD definovaný jako kořenový, tj. obsahuje všechny další elementy 
dokumentu. 
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Pro některá běžně používaná a standardizovaná DTD je zbytečné, aby si parser a další aplikace 
četly DTD vždy ze sítě. Mnohem logičtější je, aby v systému byla přítomna lokální kopie 
souborů s DTD. To je v XML možné pomocí takzvaných veřejných identifikátorů. XML-
aplikace pak ve svém konfiguračním souboru zjistí, ve kterém souboru je uloženo příslušné DTD. 
Místo slova SYSTEM se nyní použije výraz PUBLIC, s nímž bude uveden identifikátor DTD. 
Nakonec musí být připojeno URL, které ukazuje na soubor s DTD, aby mohla aplikace DTD 
získat i v případě, že nerozpozná veřejný identifikátor. Deklarace typu dokumentu pak může 
dopadnout třeba takto: 

 
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook V3.1//EN" "docbook.dtd">   

 
DTD může být umístěn i přímo do dokumentu pomocí následujícího zápisu. 

 
<!DOCTYPE kniha [ 
   
]> 

... DTD ... 

 

Umístění DTD přímo do dokumentu není příliš časté, protože se ztrácí možnost sdílení jednoho 
DTD mezi několika dokumenty. Užitečnější je však možnost zkombinovat obě předešlé metody a 
externí DTD upravit pomocí lokálně uvedených definic. Lokální část DTD se zpracovává ještě 
před externí částí a může tedy změnit některé definice uložené v externím DTD. 

 
<!DOCTYPE kniha SYSTEM "kniha.dtd" [ 
   
]> 

... definice, které změní nebo rozšíří kniha.dtd ... 

 
DTD obsahuje deklarace následujících typů: 

• deklarace elementů má následující tvar: 
  <!ELEMENT název_elementu obsah_elementu

Název elementu musí začínat písmenem. Další znaky názvu mohou obsahovat 
písmena, číslice a některé speciální znaky jako '.', '-', '_' a ':'. Délka jména není 
nikterak omezená.;  

> 

• deklarace atributů se používají pro přidání různých metainformací k elementům v 
následujícím tvaru: 

  <!ATTLIST jméno_elementu deklarace atributů
Deklarace jednotlivých atributů se skládá ze tří částí. První částí je jméno atributu. 
Pro jména atributů platí stejná omezení jako pro jména elementů. Atributy jsou 
rovněž citlivé na velikost písmen. Za jménem následuje typ atributu. Poslední část 
určuje standardní hodnotu atributu, popřípadě, zda je používání atributu u daného 
elementu povinné. 

> 

• deklarace entit definuje entitu v následujícím tvaru, na kterou se DTD bude moci 
odvolávat: 

  <!ENTITY % entita "nějaký text"> 
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Odvolávání se na entitu je realizováno pomocí zápisu %entita;. Použití parametrické 
entity z funkčního hlediska odpovídá napsání celého textu, který entita zastupuje.  
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6.3 Požadavky na databáze 
Dopravně informační systémy jsou rozsáhlé distribuované systémy obsahující heterogenní 
informace. Proto je nezbytně nutné, aby byl přetvorbě databázových systémů využíván jednotný 
přístup. 
Databáze používané v dopravně-informačních systémech využívají otevřený formát XML 
vycházející z této kapitoly a Příl. B. 

 

Závěr 

Technické podmínky řeší závažnou otázku tvorby dopravně informačních systémů jako 
zásadního prostředku pro zlepšení mobility lidstva. 
Kromě základních požadavků na hierarchii a fyzickou strukturu je značné úsilí věnováno 
jednotnému, objektově orientovanému popisu dopravních dat a informací. Data a informace jsou 
předávány mezi různými úrovněmi dopravně-telematických systémů s využitím konvence XML. 
Respektování zásad uvedených v těchto technických podmínkách vytvoří podmínky pro tvorbu 
regionálních i národního centra a pro výměnu informací na úrovni Evropy. 
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Přílohy 

A. Datový model 

V příloze 1 jsou uvedeny datové modely ve formě UML statických diagramů. Pro jejich popis 
je využita lit. [5]. 

A.1 Datové modely v konvenci UML 
V první vrstvě datové modely popisují: 

- Situace; 
- Časová schémata a itineráře; 
- Stavy veřejné dopravy; 
- Doby cesty; 
- Dopravní data 
- Obecné údaje; 
- Pozice a topologii; 
- Datové typy 

Dopravní
data Obecne

Situace

Stav verejne
dopravy

Lokalizace

Jízdní rady &
itinerar

Cestovni
doba Typy dat

 
 

Obr.  21: První vrstva 
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A.1.1 Dopravní data 
DopravniData

DopravniDataMerenaVBode
+MeasurementPointReference[1]: String
+MeasurementTime[1]: DataTime
+Comment[0..1]: String

Operation

KoncentraceSko
dlivin

PrumernaRychlo
st JizdniDobaKolona Obsazenost DataZOsobnichVo

zidel

1

1..*

 
 

Obr.  22:  Dopravní data používající techniku měření dopravních dat v bodě  

BodMereni
+DataObject[1]: Enumeration
+Phrase[1]: Enumeration
+VehicleClass[1]: String
+VehicleClassification[1]: String
+MeasurementPeriod[1]: Duration
+Unit[1]: Unit
+MeasurementEquipmentReference[1]: String
MeasurementPointName[0..1]: String

LokalizaceBoduMereni

+Lane[1]: Enumeration
+MeasurementSideName[0..1] String

LokalizaceBoduAlertC

AlertCPrikaz UnifikovanaDelka

0..1

1 1
+AlertCPointDistance

MeasurementPointSide
by se nemel rozchazet

se smerem AlertC

0..1

1

1

 

 
Obr.  23: Dopravní data bodu  měření  – Definování 
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PrumernaRychlost

HodnotaBoduMereni

1

1

 
Obr.  24:  Dopravní data bodu  měření  – Průměrná rychlost  

Koncentrace

HodnotaBoduMereni

1

1

 
Obr.  25:  Dopravní data bodu  měření  – Koncentrace  

Intenzita

HodnotaBoduMereni

1

1

 
Obr.  26:  Dopravní data bodu  měření  – Intenzita 

Obsazenost

HodnotaBoduMereni

1

1

 

Obr.  27: Dopravní data bodu  měření  – Obsazenost 
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DataZOsobnihoVozidla

Obecne:
Zpozdeni

Obecne:
SpecifickeProVozidlo CasMereni Obecne:Nebezpec

neZbozi

0..1

1

0..1

1

0..1

1

0..1

1

 
Obr.  28:  Dopravní data bodu  měření  – Data z osobních vozidel 

 
 

VypoctenaJizdniDoba

Obecne: Zpozdeni

0..11

0..1

1

HodnotaBoduMereni

+AverageSpeedNumericalValue[0..1]: Decimal
+VehicleSpeed[0..1]: Decimal
+VehicleFlowNumericalValue[0..1]: NonNegativeInteger
+AxleFlowNumericalValue[0..1]:NonNegativeInteger
+PCUFlowNumericalValue[0..1]: NonNegativeInteger
+LinkTime[0..1]: Duration
+TimeGap[0..1]: Duration
+TravelTimeNumericalValue{0..1]: Duration
+TravelTimeIncrease[0..1]: Decimal
+RatioOfAVehicleClassInTrafficFlow[0..1] Decimal
+ConcetrationNumericalValue[0..1]: Decimal
+DistanceGap[0..1]: Decimal
+OccupancyNumericalValue: Decimal
+DistanceHeadway:[0..1]: Decimal
+VehicleLenght[0..1]: Decimal
+VehicleWidth[0..1]: Decimal
+VehicleWeight[0..1]:Decimal
+VehicleHeight[0..1]: Decimal

Pouze jedna hodnota muze byt
pouzita u kazdeho prvku

HodnotyBoduMereni

 
Obr.  29:  Dopravní data bodu  měření  – Vypočtená jízdní doba 
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CasMereni

+ArrivalTime[0..1]: DataTime
+ExitTime[0..1]: DataTime

Obecne:
JednotkovaKvantita

+PassageTime

+TimeGap

+PresenceTime

+TimeHeadway

0..10..1

0..1

0..11

1

11

 
Obr.  30: Dopravní data – Obecné objekty  
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A.1.2 Situace 
Třída „Situace“ je tvořena modely, které reprezentují situace (stavy) silniční dopravy a situace 
týkající se veřejné dopravy. Některé z těchto datových modelů mají přímý vztah na standard 
DATEX a to zvláště pro popis nehod, dopravních událostí a údržby pozemních komunikací.  
Tato třída obsahuje následující modely:  

- Celková situace;  
- Údržba komunikací;  
- Událost;  
- Nehoda;  
- Veřejná doprava;  
- Důsledky. 
 
 

Situace
OznaceniSituace

+NumberOfAccidents[0..1]: Integer
+NumberOfIncidents[0..1]: Integer
+Severity[0..1]: Enumeration
+LinkWithOtherTraffic/TravelSituation[0..*]: String

PrvekSituace

+ElementState[1]: Enumeration
+Pharase[1]: Enumeration
+Forecast[0..1]: Boolean
+ProbabilityValue[0..1]: Integer
+ProbabilityCode[0..1]: Enumeration
+QualityIndex[0..1]: Enumeration
+Cause[0..1]: Enumeration
+Comment[0..1]: String
+MotoringConditions[0..1]: MotoringConditions
+CodedDuration[0..1]: Enumeration
+DurationValue[0..1]:DurationDodatecnaZprava

+SupplementaryInforamtion[1]: Enumeration

Nehoda Udalost SituaceVerejne
Dopravy UdrzbaSilnic ZbyvajiciTridyDatovych

Objektu

Lokalizace:Lokalizace

*

1

1..*

**

1

1

0..1

1 1

+SourceOfProblem

+ElemetLocation

ProbabilityCoded a
ProbabilityValue by
nemela byt pouzita

ve stejnem kontextu
s  SituationElement

Jeden SituationElement smi
mit jenom jeden typ udalosti

pro vsechny verze
Odlisne SituationElements

smi mit odlisne typy udalosti

 
Obr.  31:  Celková situace 
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UdrzbaSilnic

DruhUdrzby

+SetsOfSlowMovingMaintenancevehicles[0..1]:
NonNegativeInteger
+MaintenanceVehicles[0..1]: NonNegativeInteger
+SetsOfBlasstingWork[0..1]: NonNegativeInteger
+SetsOfConstructionWork[0..1]: NonNegativeInteger
+SetsOfMaintenanceWork[0..1]: NonNegativeInteger
+SetsOfRoadMarkingWork[0..1]: NonNegativeInteger
+SectionsOfResurfacingWork:[0..1]: NonNegativeInteger
+SetsOfRoadworks[0..1]: NonNegativeInteger
+NumberOfBridges[0..1]: NonNegativeInteger

Obecne: Pohyb

Obecne:
Pozice&Dosah

Obecne:
Dulezitost

RizeniDopravy

+NumberOfRampControl[0..1]: NonNegativInteger
+SetsOfTemporarzTrafficLights[[0..1]: NonNegativeInteger
+SetsOfTrafficLights[0..1]: NonNegativeInteger

0..1 1

1

0..1 0..1

1

0..11

0..1

1

 
Obr.  32:  Údržba silnic 

 
 

Udalost

KvantitaVozidel

+NumberOfCaravans[0..1]: NonNegativeInteger
+NumberOfBuses[0..1]: NonNegativeInteger
+NumberOfBrokenDownVehicles: NonNegativeInteger
+NumberOfHeavyLorries[0..1]: NonNegativeInteger
+NumberOfHeavyVehicles[0..1] NonNegativeInteger
+NumberOfShedLoads[0..1]: NonNegativeInteger
+NumberOfVehicles[0..1]: NonNegativeInteger
+NumberOfVehiclesOnFire[0..1]: NonNegativeInteger
+NuberOfTrailers[0..1]: NonNegativeInteger

Obecne:
Pozice&Dosah

Obecne:
Dusledek

Obecne:
NebezpecneZbozi

Obecne:
SpecifickyProVozidlo

0..1

1

0..1

1

*

*

**

*

*

 

Obr.  33:  Událost 
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Nehoda

Obecne:Pozice&Dosah Obecne:
NebezpecneZbozi

KvantitaVozidel Obecne:SpecifikyProVozidlo

Obecne:Dusledky

1

0..1

*

*

*

*

*

*0..1

1

 

Obr.  34: Nehoda 

 
 

SituaceVerejneDopravy

Obecne:Dusledek

Obecne:Nebezpecne
Zbozi

StavVerejneDopravy:Stav

Obecne:SpecifickyProVozidlo
* *

*

*

*

*

1

0...*

 

Obr.  35: Situace veřejnéní dopravy 
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Dusledek

NebezpecneZbozi

+DangerousGoodsRegulations[0..1]: String
+HazardSubstance/Item/PageNumber[0..1]: String
+HazardCodeIdentification[0..1]: Enumeration
+HazardCodeVersionNumber[0..1]: String
+UNDGNumber[0..1]: String
+TremCardNumber[0..1]: String
+ChemicalName{0..1]: String

SpecifickyProVozidlo

+IndividualVehicleIdentifier[0..1]: String
+Nationality[0..1]: Enumeration
+TypeOfLoad[0..*]: Enumeration

Klasifikace

+VehicleClass[0..1]: Enumeration
+VehicleClassification[0..1]: Enumeration

KonfiguraceVozidla

+AxleClass[0..1] Enumeration
+AxleNumber[0..1]: Integer JednotkovaKvantita

JednotkovaKvantita

Lokalizace:Lokalizace

Pozice&Dosah

+Lane[0..1]: Enumeration

JednotkovaKvantita

Lokalizace:Adresa

+DirectionBearing[0..1]: NonNegativeInteger
+CompassPointDirection[0..1]: Enumeration

Kapacita

+OriginalNumberOfLane[0..1]: NonNegativeInteger
+NumberOfLanes[0..1]: NonNegativeInteger
+NumberOfServiceLanes[0..]: NonNegativeInteger

Kolona

+NumberOfWaitingVehicles[0..1]: Integer

JednotkovaKvantita

MaximalniRychlost

JednotkovaKvantita

Zpozdeni

+CodedDealayTime[0..1]: Enumeration
+DelayTimeValue[0..1]: Duration

Oznameni

+DiversionAdvice[0..1]: Boolean

Obeti

+NumberOfDeathts[0..1]: Integer
+NumberOfInjured[0..1]:  Integer

JednotkovaKvantita

*

0..1

0..1

*

0..1 0..1

0..1

0..1

*

0..1

0..1

* *

*

0..1

0...*

1 *

+MandatorySpeedLimit

+AdvisorySpeedLimit

+Capacityremaining

+QueueLenght

0..1

0..1

*

1

+NumberOfQueues

+DangerousGoodsFlashpoit

+WeightOfDangerousGoods

+VolumeOfDangerousGoods

*
*

0..1

1 0..1

* 1

1

0..1

*

+VehicleHeight

+VehicleWeight+VehicleLenght

+VehicleWidth

1

1

11

0..1

*

0..1

0..1

0..1

0..1

+AxleWeight

+AxleSpacing

0...*

0...*
1

10...*

*

 
Obr.  36:  Důsledek 
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A.1.3 Cestovní doba  
Třída „cestovní doba“ obsahuje jednoduchý model reprezentující doby jízdy pro veřejnou 
dopravu, doby jízdy pro silnice (pro element komunikace) a spojení různými módy dopravy 
ze zdroje k cíli. 
Třída obsahuje následující model: 
 
 

CestovniDoba

+DataObject[1]: Enumeration
+Phrase[1]: Enumeration
+Comment[0..1]: String

Lokalizace:Lokalizace

Lokalizace:KonecPristupneho
SpojeProNeverDopravu

Lokalizace:Pristupny
SpojProNeverDopravu

Lokalizace:Lokalizace

Lokalizace:PristupnySpoj
ProVerDopravu

CastCesty

Lokalizace:CelkovyS
poj

Lokalizace:Krizovatka

Lokalizace:PrvekSilnice

Obecne:Jednotkova
Kvantita

JizdniRad&Itinerar:CekaciDoba

Lokalizace:Pripoj

Lokalizace:Zastavka

JizdniRad&Itinerar:
Jizda

Lokalizace:Linka

JizdniRad&Itinerar:DrahaVozidlaKZastavce

JizdniRad&Itinerar:DrahaVozidla

JizdniRad&Itinerar:DruhDne

JizdniRad&Itinerar:KalendarniDen

JizdniRad&Itinerar:Interval

JizdniRad&Itinerar:Operator

0..1

*

* *

* *

*

1

1

1

0..1

0..1

0..1

0..1

1

*

*

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1
1

1 1...*

1...*

1

1 0...*

0...*

1

1

*

*

*

*

1

0...*

*

*

1

1

1

1

*

*

+StartOfPeriod

+EndOfPeriod

+Start of ride

+End of ride

+Start of link+End of link

+PTAccessPoint

+OriginPlace

+DestinationPlace

+TravelTime

 
Obr.  37: Cestovní doba 
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A.1.4 Jízdní řády a itineráře  
Třída „Jízdní řády a itineráře“ obsahuje modely reprezentující jízdní řády veřejné dopravy, 
itineráře a service registration.  
Jízdní řády jsou prezentovány buď jako místní (tj. pro vozidla zastavující v daném místě 
zastávky) nebo jako liniové (tj. pro jízdu vozidla více zastávkami).  
Itineráře umožňují plánovat doby jízdy a spojení pro veřejnou dopravu, jízdu po 
komunikacích a různé spojení pro intermodální dopravu. 
Třída obsahuje následující modely: 

- Itinerář;  
- Jízdní řád v místě;  
- Jízdní řád pro linii;  
- · Service registration. 
  

Lokalizace:Lokalizace

Lokalizace:NepristupnySpoj
ProVerDopravu

Lokalizace:Lokalizace

Lokalizace:PristupnySpojPro
VerDopravu

Lokalizace:Zastavka

Lokalizace:Pripoj

Lokalizace:CelkovySpoj

CestovniDoba:CastCesty

Itinerar

+BookingReferenceIdentifier[0..1]: String
+SubjectOfItinerary[0..1]: String
+Comment[0..1]: String
+TransportModeName[0..*]: Enumeration
+OptimisationType[0..*]: Enumeration

Jizda

+RecordedRideDuration[0..1]:Duration
+TimetabledRideDuration[0..1]:  Duration
+ExpectedRideDuration[0..1]: Duration

operation(arg list):return type

Lokalizace:Linka

Lokalizace:Trasa

DrahaVozidla

Operator

DruhDne

KalendarniDen

IntervalDrahaVozidlaKZastavce

CekaciDoba

+MeanPassengerWaitTime[1]: Duration

Obecne:JednotkovaKvantita

Lokalizace:PrveSilnice

Lokalizace:Krizovatka

1...*

*
1

1

1

1...*

1

1
1

1

1

1 1

1 1

1...* 0...*

* 1 *

* *

*

*

*
1

1

1

1*

0..1

*

*

**

*

1

*

1

1

0..1

0..1

Lokalizace:KonecPristupoveho
SpojeProNeverDopravu

0..1

0..1

1

*

*

1

1

1

1

1

1

1

+OriginPlace

+DestinationPlace

+TravelTime

+StartOfPeriod+EndOfPeriod

+EndOfRide+StartOfRide

+EndOfLink+StartOfLink

+PTAccessPoint

 

Obr.  38:  Itinerář 
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JizdniRad

Lokalizace:Zastavka

VyhledavaniSpojeni

+MinimumConnectingtime[0..1]: Duration

DrahaVozidlaKZastavce

+TimetabledArrivalTime[0..1]: Time
+TimetabledDepartureTime[0..1]: Time
+TimetabledWaitingTime[0..1]: Time
+TimetabledHedwayFrequency[0..1]: Duration
+BoardingAlightingPossibility[0..1]: BoardingAlightingPossibility

DrahaVozidla

DruhDne

+PropertyOfDayName[0..*]: String

KalendarniDen

+Date[1]:Date

Interval

Lokalizace:Lokalizace

Lokalizace:ModelDrahy

+JourneyPatternName[0..1]: String
+PublishedJourneyPatternName[0..1]: String

Lokalizace:Zastavka

Operator

+CompanyName[1]:String
+OrganisationalUnit[0..1]: String
+OperatingDepartmentName[0..1]: String

*

*

1

1

1

1

*

*

*
*

*

*

1 1

1

0...*

11

11...*

*
1

10...*

0...*

*

*

1

1

1

1...*

0...*

1...*

+JourneyPatternDestination
+JourneyPatternOrigin

+JourneyPatternIntermediateStop

+EndOfPeriod+StartOfPeriod

 
Obr.  39:  Bodový jízdní řád 
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JizdniRad

+Comment[0..*]: Strig

Lokalizace:Linky

Lokalizace:Lokalizace

Operator

DruhDne

KalendarniDen

Interval

Lokalizace:Zastavka

DrahaVozidlaKZastavce

VyhledaniSpojeni

DrahaVozidla
+PublishedJourneyIdentifier[0..1]: String
+PublishedJourneyName[0..1]: String
+TransportModeName[0..1]: Enumeration
+VehicleTypeIdentifier[0..]: Enumeration
+Comment[0..*]: String

Lokalizace:Lokalizace

Lokalizace:ModelDrahy

Lokalizace:Lokalizace

Lokalizace:Trasa

* *

* 1...*

0...*

1

*

*

1

1

1

1 +StartOfPeriod

*

*

*
*

*

*

0...*

0...*

1...*

1

1

1

1

1

1

1
+JourneyPatternOrigin

+JourneyPatternDestination

1...* 1

1...*

0...*
+JurneyPatternIntermediateStop

1...*

1 *

1

Lokalizace:Konecna

0..1

*
*

1

1...*

0..1

+LineDestination

+LineOrigin

+EndOfPeriod

 
Obr.  40: Linkový  jízdní řád 

Registrace

+RegistrationNumber[1]: String
+NoticePeriod[1]: TimePeriod
+ApplicationType[1] : Enumeration
+CirculateAuthorities[0..*]: String
+SubmissionDate[1]: Date
+SubmissionAuthor[1]: String
+AuthorPosition[1]: String

Lokalizace:ModelDrahy

Operator

1 0..1

0...* 1

 

Obr.  41:  Registrace 
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A.1.5 Stav veřejné dopravy 
Třída „Stav veřejné dopravy“ obsahuje modely popisující informace poskytované v systému 
veřejné dopravy. 
Tyto informace mohou být prezentovány buď pro individuální vozidlo (na zastávkách, liniích 
nebo na celé trase) nebo jako setava jízd (na zastávkách, liniích nebo na celé dopravní síti).  
Třída obsahuje následující modely:  

- Veřejná doprava – Jednotlivé vozidlo;  
- Veřejná doprava – Sestavy vozidel.  

+ExpectedArrivalTime[0..1]: DataTime 
+ExpectedDepartureTime[0..1]: DataTime 

+ExpectedWaiting[0..1]: DataTime 
+ExpectedHeadwayFrequency[0..1]: 

DataTime
StavDopravy

+PercentageOfServiceOperating[0..1]: Integer
+ServiceStatusValue[1]: Enumeration

Stav
+Cause[0..1]: String
+Forecast[0..1]: Enumeration
+QualityIndex[0..1]: Enumeration
+Severity:[0..1]: Enumeration
+Comment[0..1]: String

CinnostOperatora

+ActionPlanIdentifier[0..1]: String
+DiversionAdvice[0..1]: Boolean

StavDrahyVozidla

+VehicleJourneyStatusValue[1]: Enumeration

JizdniRad&Itinerar:Operator

JizdniRad&Itinerar:DrahaVozidla

JizdniRad&Itinerar:DruhDne

JizdniRad&Itinerar:KalendarniDen

JizdniRad&Itinerar:Interval

JizdniRad&Itinerar:DrahaVozidlaKZastavce

Lokalizace:Linka

Lokalizace:ModelDrahy

Lokalizace:Lokalizace

Lokalizace:SpojVerejneDopravy

Lokalizace:Zastavka

SkutecnaDobaCestyVozidlaKZastavce

+ExpectedArrivalTime[0..1]: DataTime
+ExpectedDepartureTime[0..1]: DataTime
+ExpectedWaiting[0..1]: DataTime
+ExpectedHeadwayFrequency[0..1]: DataTime
+RecordedArrivalTime[0..1]: DataTime
+RecordedDepartureTime[0..1]: DataTime
+RecordedWaiting[0..1]: DataTime
+RecordedHeadwayFrequency[0..1]: DataTime

Obecne:Pohyb
0..1

0..1

*

*

0..*

*

RelativniDoba

+JourneyPatternOrigin

+JourneyPatternDestination

+JourneyPatternIntermediateStop

1

1

0..*

1 1 1

1..*

*
1

11

1

0..*1

1
1

1

1..*

1

0..*

0..*

*

*

1

1

*

*

*

*

1

1
1

1

**
*

*

11..*

1

1

1

+StartOfPeriod

+EndOfPeriod

RelativniDoba: Smi byt
pouzita  pouze jednou
ve spojeni s Drahou

vozidla k zastavce nebo
Drahou vozidla na lince

 
Obr.  42:  Stav veřejné dopravy – Jednotlivé vozidlo  

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



 

- 71 - 

StavDopravy

RelativniDoba

+DepartureTimeDelayValue[0..1]: Duration
+ArrivalTimeDelayValue

Stav CinnostOperatora

Lokalizace:Zastavka Lokalizace:SpojVerejne
Doparvy Lokalizace:Linka Lokalizace:Sit

Lokalizace:ModelDopravy

Lokalizace:Lokalizace

Lokalizace:Lokalizace

Lokalizace:Lokalizace

Lokalizace:Konecna

+JourneyPatternDestination

+JourneyPatternIntermediateStop

+JourneyPatternOrigin

+LineOrigin

+LineDestination

Jen jedna z
moznosti

1

0..*

1

1

1 1

1..*

1..*

1..*

* 1

1..*

1 1 1 1

0..1*

*0..*

1

1

* *

0..1

0..1

 
Obr.  43: Stav veřejné dopravy – Sestavy vozidel  
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A.1.6 Pozice a topologie 
Třída „Pozice a topologie“ obsahuje modely reprezentující pozici a topologii. 
Předmětem je následující model: 

- Síť;  
- Topologie-Veřejná doprava;  
- Pozice;  
- Alert C Pozice.  

 
 

PristupnySpojProVerDopravu

+PTAccessLinkDefaultDuration[0..1]: Duration
+PTAccessLinkFrequentTravellerDuration[0..1]: Duration
+PTAAccessLinkOccasionalTravellerDuration[0..1]: Duration
+PTAccessLinkMobilityRestrictedTravellerDuration[0..1]: Duration
+MobilityRestrictedSuitability[0..1]: Boolean
+Distance[0..1]: Decimal
+Comment[0..1]: String
+LinkAvailability[0..1]: Boolean
+StairsAvailability[0..1]: Boolean

SpojVerejneDopravy

+Name[0..1]: String
+Type[0..1]: Enumeration
+OpeningTime[0..1]: Time
+ClosingTime[0..1]: Time
+MobilityRestrictedSuitability[0..1]: Boolean
+StairsAvailability[0..1]: Boolean
+LiftAvailability:[0..1]:  Boolean
+Comment[0..1]: String

ModelDrahy

VstupniBodVer.Dopravy

Sit

+NetworkVersionDate[1]: DataTime
+NetworkDescription[0..1]: String

Zastavka

+StopPointName: String
+Comment: String

SouborLinek

Linka

Krizovatka PrvekSilnice

Trasa

OblastZastaveni

*

***

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

*

*

*

*

*

 
Obr.  44:  Síť  
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Konecna
Linka

+LineNameNumber[0..1]: String
+LinePublishedName[0..1]: String
+TransportModelName[0..1]: Enumeration

Trasa

ModelDrahy

SpojVerDopravy

Zastavka OblastZastaveni

SeznamBodu

Pripoj

+ConnectionLinkDefaulDuration[0..1]:  Duration
+ConnectionLinkFrequentTravellerDuration[0..1]: Duration
+ConnectionLinkOccasionalTravellerDuration[0..1]: Duration
+ConnectionLinkMobilityRestrictedTravellerDuration[0..1]: Duration
+MobilityRestrictedSuitability[0..1]: Boolean
+LiftAvailability[0..1]: Boolean
+StairsAvailability[0..1]: Boolean

PristupnySpojProNeverDopravu

+NonPTAccessLinkDuration[0..1]: Duration
+NonPTAccessLinkType[0..1] Enumeration
+MobilityRestrictedSuitability[0..1]: Boolean
+StairsAvailability[0..1]: Boolean
+LiftAvailability[0..1]: Boolean
+Comment[0..1]: String

KonecPristupnehoSpojeProNeverejnouDopravu

Multiplicity=2

SouborLinek

Lokalizace

PristupnySpojProVerDopravu

VstupniBodVerejDopravy

Bod

Bod Bod

1...* 1 * *

1...*

*

*

1...*

1...*

1...*

1...*

1

1

1

1

1

11

1

1 *

1

1

1 1

1

*

1

1

*

1

1

1
1

*

1

1

0..1 0..1
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1

*

+JourneyPatternOrigin

+JourneyPatternDestination

+OriginPlace +DestinationPlace

 
Obr.  45:  Topologie veřejné dopravy  
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Lokalizace

+AlertCExtendedLocationTypeCoded[1]: LocationType
+LocationReferencingMethod[1]: Enumeration

Bod

+Longitude[1]: Decimal
+Latitude[1]: Decimal

CelkovySpoj Oblast

+Name[0..1]: String

AlertCLokalizacniBod SeznamBodu

+WordOrder[1]: Enumeration
+Language[1]: Enumeration

PoziceBodu

+BuildingIdentifier[0..1]: String
+StreetNameAndNumber[0..1]: String
+CityName[0..1]: String
+Postcode[0..1]: String
+Country[0..1]: Enumeration

VlatnictviBodu

+PointName[0..1]: String

SeznamPolozek+BodAutobZastavky

+StopPointName[0..1]: String
+StreetNameAndNumber[0..1]: String
+PTDirection[0..1]: String
+PlatformIdentifier[0..1]: String

SeznamPolozek+BodNadrazi

+RailwayStationName[1]: String
+StationInternalDivision[0..1]: String
+PlatformIdentifier[0..1]: String

SeznamPolozek+BodLetiste

+AirportName[1]: String
+TerminalIdentifier[0..1]: String
+GateIdentifier[0..1]: String

SeznamPolozek+BodZastavkyMetra

+MetroStationName[1]: String
+LineName[0..1]: String
+PTDirection[0..1]: String
+PlatformIdentifier[0..1]: String

SeznamPolozek+Pozice

+RoadNumber[0..1]: String
+RoadName[0..1]: string

SeznamPolozek+VstupniBodVerejneDopravy

+PTAccessPointName[1]: String
+NameOfRelatedStopPointOrArea[1]: String
+Street/RoadName[0..1]: String
+LiftAvailability[0..1]: Boolean
+StairsAvailability[0..1]: Boolean
+MobilityRestrictedSuitability[0..1]: Boolean

SeznamPolozek+Pozice

+BuildingIdentifier[1]: String
+StreetNameAndNumber[1]: String
+CityName[1]: String
+Postcode[1]: String

Prave jedna z techto
komponent ma byt

pouzita

+StarOfLink

+EndOfLink

1

1

+CentroidOfArea

+BoundaryPoint

+IsContainedBy +Contains

0..*

*

1..* 1

1 *

*

*

0..1

0..1

0..1

0..1

0..1

0..1

0..1

 
Obr.  46: Lokalizace 
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CelkovySpoj

LokalizaceSpojeAlertC

+AlertCTableReference[1]: String
+AlertCLocationTableVersionNumber[1]: String

LokalizacePrimarnihoBoduAlertC

LokalizaceBoduAlertC

+AlertCtableReference[1]: String
+AlertCLocationTableVersionNumber[1]: Integer
+AlertCLocationCode[1]: Integer
+AlertCFirstName[0..1]: String

Rozsah

+AlertCExtent[1]:  Integer
+AlertCSecondName[0..1]: String

LokalizaceSekundarnihoBoduAlertC

AlertCPrikaz

+RSSDirection[1]: RDS Direction
+AlertCDirectionName[0..1]: String

OffsetovaVzdalenostAlertC

Obecne:JednotkovaKvalitaObecne:JednotkovaKvantita

1 1

**

0..1

1

1

0..1

0..1

1

1

+AlertCDistanceFromPrimaryLocation

+AlertCDistanceFromSecondaryLocation

 
Obr.  47:  Lokalizace AlertC 
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A.1.7 Obecné objekty 
Třída „Obecné objekty“ se týká obecných datových modelů a obsahuje následující datové 
modely: 

- Obecný objekt – Jednotková kvantita a mobilita.  
MereniCasu

+MeasurementTime[0..1]: DataTime
+MeasurementPeriod[0..1]: TimePeriod

JednotkovaKvantita

+Value[1]: Decimal
+Unit[1]: Unit

Pohyb

+StandardDeviation[0..1]: Decimal
+DataClass[0..1]: Enumeration
+AccuracyRange[0..1]: Enumeration
+Accuracy[0..1]: Decimal

MereniPozice

Lokalizace:Lokalizace

Pohyb

+Mobility: Enumeration

0..1

*

* 0..1

* *

 
Obr.  48:  Obecné objekty – Jednotková kvantita a mobilita  
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A.1.8 Datové druhy  
Třída „Datové typy“ obsahuje následující modely: 

- Datové typy – Zobecněné datové typy;  
- Datové typy – Vyjmenované datové typy.  

V této kapitole nejsou uvedeny všechny modely pro vyjmenované datové typy. 
 

<<Datatype>>
Boolean

<<Datatype>>
Integer

<<Datatype>>
Decimal

<<Datatype>>
String

<<Datatype>>
Date

<<Datatype>>
NonNegativeInteger

<<Datatype>>
Time

<<Datatype>>
TimeInterval

<<Datatype>>
Duration

<<Datatype>>
DataTime

1

1 1

 
Obr.  49:  Typy dat - Generovaná  

Definování typů dat na Obr.  49: 
Booleovská čísla: Jednobitové číslo: pravda, nepravda 
Celá čísla: 0, -1,+1,-2,+2,…. 
Desítková: čísla desítkové soustavy 
Řetězec: též označován jako string, jedná se o řetězec bitů 
Nezáporná celá: 0,1,2…. 
Čas: hodiny:minuty: sekundy 
Datum: den. měsíc. rok, nebo též: měsíc. den. rok 
Časový interval: od - do 
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<<enumeration>>

Jednotka
-DegreesCelsius
-Centimetre
-Degree=Degree of angle
-Hour
-Hectopascals=HPa
-KilometrsPerHour
-Kilometre
-CubicMetre
-MilimetersPerHour
-Milimetre
-Metre
-Percentage
-Second
-Tonne
-HrMinSec
-PeriodOfTime

<<enumeration>>
RDSPokyny

-Positive
-Negative
-Both
-Unknow

<<enumeration>>
TypMista

-BusStop
-RailwayPlatform
-RoadJunction

<<enumeration>>
PodminkyProMotoristy

-1=Norma
-2=Dificult
-3=Impossible

<<enumeration>>
MoznostNastupuAVystupu
-1=Board and alight
-2=Board only
-3=Alight only
-4=neither board or alight
-5=board and alight on request
-6=board on request
-7=alight on request

<<enumeration>>
Enumeration

 
Obr.  50:  Typy dat - Nenumerické  
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A.1.9 Slovník anglicko - český použitých výrazů 
 

Anglická výraz Český překlad 
Access point Vstupní bod 
Accident Nehoda 
Accuracy Přesnost 
Address point Pozice bodu 
Advice Oznámení 
Airport stop point Bod letiště 
AlertC direction AlertC příkaz 
AlertC link location Lokalizace spoje AlertC 
AlertC location 
point 

Lokalizace bodu AlertC 

AlertC primary 
location point 

Lokalizace primárního 
bodu AlertC 

AlertC secondary 
location point 

Lokalizace sekundárního 
bodu AlertC 

Annotation Anotace, poznámka 
Average speed Průměrná rychlost 
Boarding Alighting 
possibility 

Možnost nástupu a 
výstupu 

Bus stop point Bod aut. zastávky 
Calculated travel 
time 

Vypočtená jízdní doba 

Calendary day Kalendářní den 
Capacity Kapacita 
Casualities Následek 
Classification Klasifikace 
Complex type Komplexní typ 
Concentration Koncentrace škodlivin 
Connecting 
service 

Vyhledání spojení 

Connection link Přípoj 
Consequence Důsledek 
Dangerous goods Nebezpečný náklad 
Data Types Typ dat 
Day type Druh dne 
Delay Zpoždění 
Detection times Čas měření 
Direction Adresa 
Extent Rozsah,dosah 
Element name Jméno elementu 
Enumeration Očíslování 
Enumeration value Očíslování hodnot 
Flow Intenzita 
General Obecné 
General link Celkový spoj 
Group of lines Soubor linek 
ILOC Seznam  
Incident Událost 

Inclusive value Hodnota včetně 
Individual vehicles 
data 

Data z osobních vozidel 

Journey pattern Model dráhy 
Journey pattern 
destination 

Konečná modelu dráhy 

Junction Křižovatka 
Lang Jazyková verze 
Line Linka 
Line end Konečná 
List item Položka v seznamu 
Location Lokalizace 
Location type Typ místa 
Maitenance 
description 

Druh údržby 

Measurement 
location 

Měření pozice 

Measurement 
point 

Bod měření 

Measurement 
point location 

Lokalizace bodu měření 

Measurement 
point value 

Hodnota bodu měření 

Measurement time Měření času 
Metro stop point Bod  zastávky metra 
Mobility Pohyb 
Motoring condition Podmínky pro motoristy 
Network Sít´ 
Non PT access 
link end 

Konec přístupného spoje 
pro neveř. dopravu 

Occupancy Obsazenost 
Operator Operátor 
Operator action Činnost operátora 
Passenger wait Čekací doba 
Period Interval 
Point Bod  
Point Timetable Bodový jízdní řád 
Position and 
extent 

Pozice a dosah 

Properity point Vlastnictví bod 
PT access link  Přístupný spoj pro veř. 

dopravu 
PT Access point Vstupní bod veřejné 

dopravy 
PT link Spoj veřejné dopravy 
PT Situation Situace veřejné dopravy 
PT Status Stav veřejné dopravy 
Queue Kolona 
RDS direction RDS pokyny 
Registration Registrace 
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Relative times Relativní doba 
Remaining data 
object classes 

Zbývající třídy datových 
objektů 

Restriction Omezení 
Ride Jízda 
Road element Prvek silnice 
Road maintenance Údržba silnic 
Road point Bod silnice 
Route Trasa 
Row Kolona 
Service status Stav dopravy 
Sequence Sekvence 
Schema XML schéma 
Simple type Jednoduchý typ 
Situation Situace 
Situation element Prvek situace 
Situation 
qualification 

Označení situace 

Status Stav 
Stop area Oblast zastavení 
Stop point Zastávka 
Stop point railway Bod nádraží 
String Řetězec 
Supplementary Dodatečná zpráva 

advice 
Timetable and 
itineraries 

Jízdní řád a itinerář 

Traffic control Řízení dopravy 
Traffic data Dopravní data 

 
Traffic data 
measurement 
point 

Dopravní data měřená v 
Dopravní data měřená 
v bodě 

Travel time Jízdní doba 
Trip segment Část cesty 
Trip time Cestovní doba 
Unitized quantity Jednotková kvantita 
Vehicle 
configuration 

Konfigurace vozidla 

Vehicle journey at 
stop 

Dráha vozidla k zastávce 

Vehicle journey at 
stop real-time 

Skutečná doba cesty 
vozidla k zastávce 

Vehicle journey 
status 

Stav dráhy vozidla 

Vehicle qantitative Kvantita vozidel 
Vehicle specific Specifický pro vozidlo 

 
 
 
 

A.2   Příklady užití datových modelů  
V této kapitole jsou uvedeny některé příklady pro objasnění a lepší orientaci v datových 
modelech. Příklady nejsou zcela vyčerpávající, ale měly by dát přehled o metodě, kterou jsou 
tyto konstrukce vytvářeny. Jsou uvedeny celkem tři příklady: 

- Itinerář; 
- Veřejná doprava – místní jízdní řád; 
- Veřejná doprava – liniový jízdní řád. 
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A.2.1 Itinerář  
Příklad ukazuje itinerář pro J. Booth pro 7. červenec 2001.  
Vybrané módy dopravy: Autobus, železnice, metro, pěšky.  
Optimalizováno pro minimální dobu jízdy z místa A do místa B (Leicester Square) 

 
Obr.  51:Příklad itineráře 

Na Obr.  51: je znázorněna situace cestujícího, jež se chce dopravit nejspíše z domova na 
Lesterské náměstí a je nucen využít více způsobů přepravy. Nejprve jde pěšky na nádraží 
(6min) , v 10:30 mu odjíždí vlak do Londýna Waterloo, zde je v 10:58. Odsud jede 5 minut 
metrem do Northboundu a odtud 11 minut autobusem na Lesterské náměstí, kde by měl být 
v 11:17. 
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A.2.2 Veřejná doprava – bodový jízdní řád 
Příklad bodového jízdního řádu: 
Jízdní bodový řád poskytuje vybrané nebo všechny služby které procházej z tohoto 
referenčního bodu. 
Spoje na zastávce A - platnost 7 červenec – 10 srpen 2001 (mimo sobotu) 

 
Čas Linka konečná stanice číslo spoje 

09:19 číslo 12 Woking  234 
09:39a číslo 11 Guildford (přes Woking) 342  
09:42d 

 
Obr.  52: Příklad bodového jízdního řádu 
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Předchozí schéma představuje bodový (zastávkový) jízdní řád s datem platnosti, kde jsou 
k dispozici dvě linky 11,12 veřejného dopravního prostředku – autobusu 234,342. Jsou zde 
uvedeny časy příjezdů a odjezdů ve směru k daným cílům cesty (Woking, Guilford) Navíc 
linka číslo 2 jede taktéž přes Woking a pokračuje do Guildfordu. Oba spoje jezdí denně 
kromě soboty. 
 

A.2.3 Veřejná doprava – linkový jízdní řád 
 
Příklad linkového jízdního řádu: 
Linkový jízdní řád ukazuje postup specifického vozidla jezdící po síti. 
 
Linka 12  platnost 7 červenec – 10 srpen 2001 (mimo sobotu) 

Woking (d) 10:15 11:15 
Spoj 222 342 

West End (d) 10:27 11:27 
Worplesdon -- : -- 11:33 (1

Guildford, North Street (a) 10:40(
) 

2) 11:42 (3

 
) 

Poznámky: 
(1

(
) jen pro nastupování. 

2

(
) pokračuje do Reigate. 

3

 
) končí v Guildfordů 
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Obr.  53: Příklad linkového jízdního řádu 

Na Obr.  53: je vidět linkový jízdní řád autobusové linky číslo 12. Na lince se pohybují dva 
spoje 342 a 222. U obou jsou uvedeny časy příjezdů do zastávek, navíc spoj číslo 342 staví i 
ve stanici Worplesdon a končí v Guildfordu. Spoj 222 má konečnou v Reigatu. 
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B. XML datové formáty 

B.1 
 

Základní pravidla pojmenování 

Pojmenování elementů a atributů by mělo respektovat následující konvence 
 

• Elementy a atributy mají čitelná a srozumitelná jména. 
• Elementy a atributy mohou obsahovat čísla, ovšem ne na začátku.  
• Každé jméno může obsahovat několik slov. Jednotlivá slova nejsou od sebe odděleny, 

začínají velkým písmenem, ostatní písmena jsou malá. 
• Použití české diakritiky není vhodné. 
• Typová jména končí koncovkou „Typ“. 
• Použití znaku „_“ nahrazuje použití mezer. 
 

B.2 XML schéma  
 
 V následujícím výpisu XML schéma je uvedeno několik příkladů deklarací obecných 
a specifických typů. Obecné typy jsou deklarovány s ohledem na konkrétní potřeby výměny 
dat telematických aplikací a jsou dobrým vodítkem pro tvorbu dalších typů. Specifické typy 
jsou vytvořeny pro popis sčítačů dopravy a meteorologických stanic používaných v České 
Republice. 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250"?> 
 
<xsd:schema targetNamespace="http://wwww.sdt.cz/XML/basic.xml" 
xmlns="http://wwww.sdt.cz/XML/basic.xml"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" version="1.00"> 
 
 
<!-- Deklarace obecných typů --> 
 
Typ dokumentu - Rychlost - udává se v km/h, druh proměnné - decimal, může nabývat 
hodnot od 0 do 255 
 
<xsd:simpleType name="Rychlost_Typ"> 
    <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
        Rychlost udávaná v km/h 
        </xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
        <xsd:minInclusive value="0"/> 
        <xsd:maxInclusive value="255"/> 
    </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
 
Typ dokumentu - Teplota - udává se v °C, druh proměnné - decimal, může nabývat hodnot od 
-60 do 100 
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<xsd:simpleType name="Teplota_Typ"> 
    <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
        Teplota udávaná ve °C (použítí u meteostanic) 
        </xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
        <xsd:minInclusive value="-60"/> 
        <xsd:maxInclusive value="100"/> 
    </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
 
Typ dokumentu - Čas - udává se v milisekundách, sekundách,minutách, hodinách, dnech, 
týdnech, měsících, rocích, druh proměnné - string 
 
<xsd:simpleType name="Cas_Typ"> 
    <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
        Jednotka ve které je udávána platnost dat 
        </xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
        <xsd:enumeration value="MiliSekunda"/> 
        <xsd:enumeration value="Sekunda"/> 
        <xsd:enumeration value="Minuta"/> 
        <xsd:enumeration value="Hodina"/> 
        <xsd:enumeration value="Den"/> 
        <xsd:enumeration value="Tyden"/> 
        <xsd:enumeration value="Mesic"/> 
        <xsd:enumeration value="Rok"/> 
    </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
 
 
Typ dokumentu - Validita - udává se datum platnosti a datum vzniku, druh proměnné - 
dataTime  
 
<xsd:complexType name="Validita_Typ"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DatumVzniku" type="xsd:dateTime"/> 
<xsd:element name="DatumPlatnosti" type="xsd:dateTime" 
minOccurs="0"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
 
Typ dokumentu - Procenta - druh proměnné - decimal, může nabývat hodnot od 0 do 100 
 
<xsd:simpleType name="Procenta_Typ"> 
    <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
        Procenta: hodnota mezi 0 a 100 
        </xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
        <xsd:minInclusive value="0"/> 
        <xsd:maxInclusive value="100"/> 
    </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
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Typ dokumentu - Den v týdnu - druh proměnné - string, může nabývat hodnot pondělí, úterý, 
středa,čtvrtek, pátek, sobota, neděle. 
 
<xsd:simpleType name="DenVTýdnu"> 
    <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
        Definice dní v týdnu (v češtině!) 
        </xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
        <xsd:enumeration value="Pondělí"/> 
        <xsd:enumeration value="Úterý"/> 
        <xsd:enumeration value="Středa"/> 
        <xsd:enumeration value="Čtvrtek"/> 
        <xsd:enumeration value="Pátek"/> 
        <xsd:enumeration value="Sobota"/> 
        <xsd:enumeration value="Neděle"/> 
    </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
 
Typ dokumentu - Jednotka - druh proměnné - string, může nabývat hodnot stupně celsia, 
centimetr, stupen, hodina, hektopascal, km za hodinu, kilometr, kubický metr, milimetry za 
hodinu, milimetr, metr, metr za sekundu, procento, sekunda, tuna, hodina minuta sekunda.  
 
<xsd:simpleType name="Jednotka_Typ"> 
    <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
        Obsahuje všechny použité jednotky měření 
        </xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
        <xsd:enumeration value="StupneCelsia"/> 
        <xsd:enumeration value="Centimetr"/> 
        <xsd:enumeration value="Stupen"/> 
        <xsd:enumeration value="Hodina"/> 
        <xsd:enumeration value="Hektopascal"/> 
        <xsd:enumeration value="KmZaHod"/> 
        <xsd:enumeration value="Kilometr"/> 
        <xsd:enumeration value="KubickyMetr"/> 
        <xsd:enumeration value="MillimetryZaHod"/> 
        <xsd:enumeration value="Millimetr"/> 
        <xsd:enumeration value="Metr"/> 
        <xsd:enumeration value="MetrZaSekundu"/> 
        <xsd:enumeration value="Procento"/> 
        <xsd:enumeration value="Sekunda"/> 
        <xsd:enumeration value="Tuna"/> 
        <xsd:enumeration value="HodMinSec"/> 
    </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
 
Typ dokumentu - Světové směry - druh proměnné - string, může nabývat hodnot sever, 
severovýchod, severozápad, západ, východ, jihovýchod, jihozápad, jih. 
 
<xsd:simpleType name="SvetoveSmery_Typ"> 
    <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
        Světové Směry 
        </xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
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        <xsd:enumeration value="Sever"/> 
        <xsd:enumeration value="Severovychod"/> 
        <xsd:enumeration value="Severozapad"/> 
        <xsd:enumeration value="Zapad"/> 
        <xsd:enumeration value="Vychod"/> 
        <xsd:enumeration value="Jihovychod"/> 
        <xsd:enumeration value="Jih"/> 
        <xsd:enumeration value="Jihozapad"/> 
    </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
 
Typ dokumentu - Rozlišení - druh proměnné - decimal, může nabývat hodnot absolutní, 
procenta, promile 
 
<xsd:simpleType name="Rozliseni_Typ"> 
    <xsd:element name="Hodnota" type="xsd:decimal"/> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
        <xsd:enumeration value="Absolutni"/> 
        <xsd:enumeration value="Procenta"/> 
        <xsd:enumeration value="Promile"/> 
    </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
 
Typ dokumentu - Unifikované množství - různé elementy mají různé druhy proměnných 
 
<xsd:complexType name="UnifikovaneMnozstvi_Typ" > 
    <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
        Určení hodnoty, jednotky, rozlišení, času a místa měření 
        </xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="Hodnota" type="xsd:decimal"/> 
        <xsd:element name="Jednotka" type="Jednotka_Typ"/> 
        <xsd:element name="Rozlisení" type="Rozliseni_Typ"/> 
        <xsd:element name="CasMereni" type="xsd:dateTime"/> 
        <xsd:element name="MistoMereni" type="xsd:String"/> 
    </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
 
Typ dokumentu - Skupiny sčítačů dopravy - udávají skupinu používaných sčítačů dopravy, 
dvě možnosti Asd3, Marksman 
 
<xsd:complexType name="ScitaceDopravy"> 
    <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
        Skupina používaných typů sčítačů dopravy 
        </xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:choice> 
        <xsd:element name="Asd3" type="Asd3"/> 
        <xsd:element name="Marksman" type="Marksman"/> 
    </xsd:choice> 
</xsd:complexType> 
 
Typ dokumentu - Sčítače dopravy - udávají používané typy sčítačů dopravy, dva typy 
používaných sčítačů dopravy Asd3, Marksman 
 
<xsd:simpleType name="ScitaceDopravy_Typ"> 
    <xsd:annotation> 
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        <xsd:documentation> 
        Používané typy sčítačů dopravy 
        </xsd:documentation>  
    </xsd:annotation> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
        <xsd:enumeration value="Asd3" />  
        <xsd:enumeration value="Marksman" />  
    </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
 
Typ dokumentu - Skupiny meteostanic - udávají skupinu používaných typů meteorologických 
stanic, dvě možnosti MeteoVaisala, Meteo 
 
<xsd:complexType name="MeteoStanice"> 
    <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
        Skupina používaných typů meteorologických stanic 
        </xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:choice> 
        <xsd:element name="MeteoVaisala" type="MeteoVaisala"/> 
        <xsd:element name="Meteo" type="Meteo"/> 
    </xsd:choice> 
</xsd:complexType> 
 
Typ dokumentu - Meteostanice - udávají používané typy meteostanic, dva typy používaných 
meteostanic MeteoVaisa, Meteo 
 
<xsd:simpleType name="MeteoStanice_Typ"> 
    <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
        Používané typy meteorologických stanic 
        </xsd:documentation>  
    </xsd:annotation> 
    <xsd:restriction base="xsd:string"> 
        <xsd:enumeration value="MeteoVaisala" />  
        <xsd:enumeration value="Meteo" />  
    </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
 
<!-- Deklarace konkrétních typů --> 
 
Zde jsou popsány deklarace konkrétních typů zařízení 
 
Dopravní sčítač Asd3, který je označen pořadovým číslem a načítá počty a rychlosti různých 
druhů vozidel. Typ dat je buď integer, decimal, nebo rychlost. 
 
<xsd:complexType name="Asd3"> 
    <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
        Sčitač dopravy typu Asd3 
        </xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="Detektor" type="xsd:integer" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="PocetOsobni" type="xsd:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="PocetOsobniPrives" type="xsd:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="PocetNakladni" type="xsd:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="PocetNakladniPrives" type="xsd:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
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        <xsd:element name="PocetAutobus" type="xsd:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="PocetMotocykl" type="xsd:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="RychlostOsobni" type="Rychlost" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="RychlostOsobniPrives" type="Rychlost" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="RychlostNakladni" type="Rychlost" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="RychlostNakladniPrives" type="Rychlost" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="RychlostAutobus" type="Rychlost" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="RychlostMotocykl" type="Rychlost" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
    </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
 
Dopravní sčítač Marksman, který je označen pořadovým číslem a načítá počty a rychlosti 
různých druhů vozidel. Ve všech případech je definována minimální a maximální hodnota.  
Typ dat je buď integer, decimal, nebo rychlost. 
 
<xsd:complexType name="Marksman" > 
    <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
        Sčítač dopravy typu Marksman 
        </xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="Detektor" type="xsd:integer" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="PocetOsobni" type="xsd:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="PocetNakladni" type="xsd:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="PocetAutobus" type="xsd:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="PocetNakladniSouprava" type="xsd:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="RychlostOsobni" type="Rychlost" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="RychlostNakladni" type="Rychlost" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="RychlostAutobus" type="Rychlost" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="RychlostNakladniSouprava" type="Rychlost" minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
    </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
 
Meteostanice MeteoVaisala udává 6 druhů dat o různých typech dat 
 
<xsd:complexType name="MeteoVaisala" > 
    <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
        Meteostanice Rosa Vaisala, hlavní komponenty 
        </xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="TeplotaVzduchu" type="Teplota_Typ"/> 
        <xsd:element name="IntenizitaSrazek" type="xsd:decimal"/> 
        <xsd:element name="TeplotaVozovkySonda1" type="Teplota_Typ"/> 
        <xsd:element name="TeplotaVozovkySonda2" type="Teplota_Typ"/> 
        <xsd:element name="Varovani1" type="xsd:String"/> 
        <xsd:element name="Varovani2" type="xsd:String"/>         
    </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
 
Meteostanice Meteo udává 7 druhů dat o různých typech dat 
 
<xsd:complexType name="Meteo" > 
    <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
        Dálniční Meteostanice 
        </xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
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    <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="TeplotaVzduchu" type="Teplota_Typ"/> 
        <xsd:element name="IntenizitaSrazek" type="xsd:decimal"/> 
        <xsd:element name="ObjemSrazekZaDen" type="xsd:decimal"/> 
        <xsd:element name="TeplotaVozovkySonda1" type="Teplota_Typ"/> 
        <xsd:element name="TeplotaVozovkySonda2" type="Teplota_Typ"/> 
        <xsd:element name="VlhkostVozovkySonda1" type="Teplota_Typ"/> 
        <xsd:element name="VlhkostVozovkySonda2" type="Teplota_Typ"/> 
    </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
 
</xsd:schema> 
 
 
 
 
 
 Následující výpis XML schéma znázorňuje tvorbu komplexních datových typů 
s použitím typů nadefinovaných v předcházejícím XML schématu (tento způsob tvorby XML 
schémat umožňuje přehlednější a obecnější tvorbu typů). Typy s koncovkou „_Paket“ je 
možno použít pro výměnu aktuálních dat, typy s koncovkou „_Historie“ jsou použitelné pro 
přenos historických dat. 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250"?> 
<xsd:schema targetNamespace="http://wwww.sdt.cz/xml/paket.xml" 
xmlns="http://wwww.sdt.cz/xml/paket.xml" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema" xmlns:dns="http://wwww.sdt.cz/xml/basic.xml" 
elementFormDefault="qualified" version="1.00"> 
 
<!-- Deklarace odvozených typů --> 
 
Přenos aktuálních dat ze sčítače dopravy 
 
<xsd:complexType name="ScitaceDopravy_Paket"> 
    <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
        Paket pro přenos aktualnich dat ze sčítače dopravy odvozený z typu ScitaceDopravy 
        </xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
 
    <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="Validita" type="dns:Validita_Typ"/>         
        <xsd:element name="Typ" type="dns:ScitaceDopravy_Typ"/> 
        <xsd:element name="Data" type="ScitaceDopravy"/> 
    </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
 
Přenos historických dat ze sčítače dopravy 
 
<xsd:complexType name="ScitaceDopravy_Historie" > 
    <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
        Záznam datové historie sčítače dopravy  
        </xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:sequence> 

<xsd:element name="PocatecniDatum" type="xsd:dateTime"  minOccurs="0" maxOccurs="*"/>   
        <xsd:element name="CasoveRozmezi" type="xsd:decimal"  minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="Jednotka" type="dns:Cas_Typ"  minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
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        <xsd:element name="Typ" type="dns:ScitaceDopravy_Typ"  minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="Data" type="ScitaceDopravy"  minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
    </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
 
Přenos aktuálních dat z meteostanice 
 
<xsd:complexType name="MeteoStanice_Paket"> 
    <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 

Paket pro přenos aktualnich dat z meteorologické stanice odvozený z typu MeteoStanice 
        </xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="Validita" type="dns:Validita_Typ"/>         
        <xsd:element name="Typ" type="dns:MeteoStanice_Typ"/> 
        <xsd:element name="Data" type="MeteoStanice"/> 
    </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
 
Přenos historických dat z meteostanice 
 
<xsd:complexType name="MeteoStanice_Historie" > 
    <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
        Záznam datové historie meteorologických stanic  
        </xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
    <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="PocatecniDatum" type="xsd:dateTime"  minOccurs="0" maxOccurs="*"/>   
        <xsd:element name="CasoveRozmezi" type="xsd:decimal"  minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="Jednotka" type="dns:Cas_Typ"  minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="Typ" type="dns:MeteoStanice_Typ"  minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
        <xsd:element name="Data" type="MeteoStanice"  minOccurs="0" maxOccurs="*"/> 
    </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
 
</xsd:schema> 
 
 

B.3 XML dokument 
 
Následující XML dokument ukazuje přenos aktuálních dat s použitím definovaných XML 
schémat. 
 
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250"?> 
<data xmlns='http://www.sdt.cz/xml/paket.xml' 
  xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' 
  xsd:schemaLocation='http://www.sdt.cz/xml/paket.xml'> 
 
<ScitaceDopravy_Paket> 
    <Validita> 
        <DatumVzniku>3/3/2002 12:20:00</DatumVzniku> 
        <DatumPlatnosti>3/3/2002 12:25:00</DatumPlatnosti> 
    </Validita> 
    <Typ>Asd3</Typ> 
    <Data> 
        <Detektor>1</Detektor> 
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        <PocetOsobni>35</PocetOsobni> 
        <PocetOsobniPrives>0</PocetOsobniPrives> 
        <PocetNakladni>3</PocetNakladni> 
        <PocetNakladniPrives>5</PocetNakladniPrives> 
        <PocetAutobus>0</PocetAutobus> 
        <PocetMotocykl>0</PocetMotocykl> 
        <RychlostOsobni>135</RychlostOsobni> 
        <RychlostOsobniPrives>0</RychlostOsobniPrives> 
        <RychlostNakladni>107</RychlostNakladni> 
        <RychlostNakladniPrives>97</RychlostNakladniPrives> 
        <RychlostAutobus>0</RychlostAutobus> 
        <RychlostMotocykl>0</RychlostMotocykl> 
    </Data> 
</ScitaceDopravy_Paket> 
 
</data> 
 
 
Příklad jaké objekty mohou poskytovat data dopravnímu informačnímu centru 
 
 
<xsd:simpleType name="DataObjektů_Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Uvažuje všechny typy dat objektů 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="Nehoda"/> 
<xsd:enumeration value="Aktivita"/> 
<xsd:enumeration value="SpojVeřejnéDopravy"/> 
<xsd:enumeration value="PlánAkcí"/> 
<xsd:enumeration value="VstupníBodVeřejnéDopravy"/> 
<xsd:enumeration value="AverageSpeed"/> 
<xsd:enumeration value="Company"/> 
<xsd:enumeration value="Přípoj"/> 
<xsd:enumeration value="VyhledáníSpojení"/> 
<xsd:enumeration value="KoncentraceŠkodlivin"/> 
<xsd:enumeration value="ZrušeníZpoždění"/> 
<xsd:enumeration value="OčekávanýČasPříjezdu"/> 
<xsd:enumeration value="StavVybaveníDopravy"/> 
<xsd:enumeration value="Exhalace"/> 
<xsd:enumeration value="JízdnéVeřejnéopravy"/> 
<xsd:enumeration value="Intenzita"/> 
<xsd:enumeration value="Viditelnost"/> 
<xsd:enumeration value="Událost"/> 
<xsd:enumeration value="Servisníinformace"/> 
<xsd:enumeration value="MimoúrovňováKřižovatka"/> 
<xsd:enumeration value="Itinerář"/> 
<xsd:enumeration value="DataZIndividuálníhoVozidla"/> 
<xsd:enumeration value="ModelDráhy"/> 
<xsd:enumeration value="Linka"/> 
<xsd:enumeration value="StupeňDopravy"/> 
<xsd:enumeration value="JízdníŘádLinkyVeřejnéDopravy"/> 
<xsd:enumeration value="PřepravaNebezpečnéhoNákladu"/> 
<xsd:enumeration value="KonecPřístupovéhoSpojeProVeřejnouDopravu"/> 
<xsd:enumeration value="Obsazenost"/> 
<xsd:enumeration value="OperačníOblast"/> 
<xsd:enumeration value="ODMatice"/> 
<xsd:enumeration value="NebezpečíPřekážky"/> 
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<xsd:enumeration value="AkceOperátora"/> 
<xsd:enumeration value="OrganizačníJednotka"/> 
<xsd:enumeration value="Parkoviště"/> 
<xsd:enumeration value="DobaTrvání"/> 
<xsd:enumeration value="Interval"/> 
<xsd:enumeration value="P+R"/> 
<xsd:enumeration value="Místo"/> 
<xsd:enumeration value="DešťovéSrážky"/> 
<xsd:enumeration value="ZastávkovýJízdníŘádVeřejnéDopravy"/> 
<xsd:enumeration value="CetaVeřejnouDopravou"/> 
<xsd:enumeration value="DopravníOmetzení"/> 
<xsd:enumeration value="Jízda"/> 
<xsd:enumeration value="CestovníSpoj"/> 
<xsd:enumeration value="ÚdržbaDopravnísítě"/> 
<xsd:enumeration value="Přesměrování"/> 
<xsd:enumeration value="ZaznamenanáDobaTrvání"/> 
<xsd:enumeration value="OblastZastavení"/> 
<xsd:enumeration value="SpeciálníVybavení"/> 
<xsd:enumeration value="NebezpečíSmyku"/> 
<xsd:enumeration value="SignálníPlán"/> 
<xsd:enumeration value="VybaveníNaJízduPoLeduASněhut"/> 
<xsd:enumeration value="SníhNaKomunikaci"/> 
<xsd:enumeration value="StavDopravy"/> 
<xsd:enumeration value="Zastávka"/> 
<xsd:enumeration value="VerzeJízdníhoŘádu"/> 
<xsd:enumeration value="InformaceProTuristy"/> 
<xsd:enumeration value="Cesta"/> 
<xsd:enumeration value="DobaJízdy"/> 
<xsd:enumeration value="VozidloVeřejnéDopravy"/> 
<xsd:enumeration value="DráhaVozidla"/> 
<xsd:enumeration value="DráhaVozidlaKZatávcep"/> 
<xsd:enumeration value="DruhVozidla"/> 
<xsd:enumeration value="StředníDobaČekáníCestujících"/> 
<xsd:enumeration value="Počasí"/> 
<xsd:enumeration value="Vítr"/> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
 
Příklad jaké druhy nákladů mohou být uvažovány při poskytování informací. 
 
<xsd:simpleType name="DruhuNákladu_Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Enumeration uvažuje všechny možné náklady vozidel 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="Munice"/> 
<xsd:enumeration value="Děti"/> 
<xsd:enumeration value="Chemikálie"/> 
<xsd:enumeration value="Hořlavina"/> 
<xsd:enumeration value="Žíravina"/> 
<xsd:enumeration value="NebezpečnáLátkaProŽivotníProstředí"/> 
<xsd:enumeration value="NebezpečnáLátkaProLidi"/> 
<xsd:enumeration value="Suť"/> 
<xsd:enumeration value="Výbušnina"/> 
<xsd:enumeration value="Palivo"/> 
<xsd:enumeration value="Sklo"/> 
<xsd:enumeration value="NebezpečnýNáklad"/> 
<xsd:enumeration value="Dobytek"/> 
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<xsd:enumeration value="Součástky"/> 
<xsd:enumeration value="Ropa"/> 
<xsd:enumeration value="Běžný"/> 
<xsd:enumeration value="PodléhajícíZkáze"/> 
<xsd:enumeration value="Benzín"/> 
<xsd:enumeration value="FarmaceutickýMateriál"/> 
<xsd:enumeration value="Osoby"/> 
<xsd:enumeration value="RadioaktivníMateriál"/> 
<xsd:enumeration value="Odpad"/> 
<xsd:enumeration value="NemocníLidé"/> 
<xsd:enumeration value="ToxickýMateriál"/> 
<xsd:enumeration value="VIP"/> 
<xsd:enumeration value="Jiné"/> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
 
 
Příklad třídění druhů dopravy při výměně informací 
 
<xsd:simpleType name="DruhDopravy_Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Enumeration uvažuje všechny možné druhy dopravy 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="Letecká"/> 
<xsd:enumeration value="Vlaková"/> 
<xsd:enumeration value="VlakováNaStředníADlouhéVzdálenostin"/> 
<xsd:enumeration value="LokálníVlaková"/> 
<xsd:enumeration value="Rychlodráha"/> 
<xsd:enumeration value="Metro"/> 
<xsd:enumeration value="Tramvajová"/> 
<xsd:enumeration value="DálkováAutobusová "/> 
<xsd:enumeration value="Trajektová"/> 
<xsd:enumeration value="Lodní"/> 
<xsd:enumeration value="IndividuálníAutomobilová"/> 
<xsd:enumeration value="Pěší"/> 
<xsd:enumeration value="Jiná"/> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
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C. Zásady pro vlastnictví dat 

Základním zdrojem je dokument uveřejněný na : http://europa.eu.int/eur-lex  pod číslem 
301H0551 ze dne 4.7.2001. 

1. Cíle a účel 
Členské státy jsou vyzvány přizpůsobit a doplnit vlastní legislativní předpisy a zákony, které 
umožní plný vstup soukromého sektoru do systému TTI tak, aby doplnily stávající informace 
a rozšířily obchodní rámec služeb v dopravě a turistice po celé Evropě. 
Hlavním cílem  je povzbuzovat komerční rozvoj využívání informačního systému, tak aby se 
stále zvyšovala jeho přidaná hodnota, jako je větší využití internetu coby zdroje informací. 
Stejně tak rozšíření telefonických informací pro všechny cestovatele soukromé i služební.  

2. Pro usnadnění TTI přístupu 
Členské státy se vyzývají k vytvoření  výborů nebo komisí, které budou přímo odpovědné za 
propojení informačních databází daného státu do systému TTI, tak aby bylo možno využívat 
celý systém včetně všech služeb, které již nabízí nebo bude nabízet v budoucnu. 

3. Regulační předpisy pro služby TTI 
Členské státy by měly vytvořit systém předávání informací a nabídky služeb v rámci TTI a to 
rozdělené na  informace a služby v národní, oblastní a místní úrovni. Za tímto účelem se 
doporučuje provést členským státům následující akce: 

(a) Uveřejnit a zpřístupnit požadavky,  pravidla a předpisy ohledně bezpečnosti dopravy, 
transportu zboží a seznámit s nimi všechny odpovědné činitele, včetně soukromých 
firem , kterým TTI poskytuje nebo může poskytovat odpovídající služby a to jak na 
místní, tak oblastní a národní úrovni. 

(b) Doporučovat a povzbuzovat přijetí  vzorových smluv tak, aby se sjednotilo poskytování 
služeb a byla zachována stejná úroveň pro veřejný i soukromý sektor. 

(c) Povzbuzovat veřejné, státní i soukromé subjekty, které zpracovávají informace o 
dopravě v reálném čase, aby svá data volně zpřístupnily  a umožnili tak celému systému 
TTI poskytování služeb všem za rovných podmínek.  

(d) Zplnoprávnit  veřejné a soukromé partnerství v rámci TTI služeb. 

4. Vlastnictví provozních dat a databází 
V zájmu rozvoje evropských TTI služeb a produktů a v zájmu povzbuzování volné soutěže na 
tomto trhu, za účelem zvýšení kvality v TTI službách, je členským státům doporučeno provést 
následující akce: 

(a) Kdekoli je to možné, vést státní a veřejné agentury, aby umožnily soukromým 
operátorům využívat a instalovat TTI služby  a pomáhaly jim  udržovat a podporovat  
jejich vlastní provoz zpřístupněním monitorovacích vybavení na všech veřejných 
komunikacích. 

(b) Vyvinout, uveřejnit a zpřístupnit  směrnice všech TTI služeb pro bezpečné instalování, 
operace a provoz monitorovacích vybavení na veřejných komunikacích. 

(c) Blíže určit, uveřejnit a zpřístupnit požadavky, na základě kterých budou poskytovatelé 
služeb nebo úřady předávat TTI jakákoliv data  nebo informace o dopravních nehodách 
nebo jakémkoliv jiném ohrožení. 
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(d) Podniknout kroky, aby státní a veřejná moc mohla uuhradit tržní hodnotu všech 
poskytovaných služeb a informací, které jim dodá soukromý poskytovatel služeb v 
rámci TTI.  

5. V rámci hierarchie řízení dopravy   
Dbát na to, aby se využitím všech dostupných služeb TTI co nejvíce zefektivnila a zrychlila 
doprava. Odrazovat od použití nevhodných tras, doporučovat nejlepší průjezdné trasy. Včas 
uveřejňovat jakékoliv změny na dopravních trasách. Včas inovovat mapy a průvodce. Co 
nejrychleji doplňovat všechny dopravní databáze, včetně informací o místní dopravě a 
změnách předpisů. 

6. Usnadnění využívání TTI služeb 
Členským státům se doporučuje vytvořit takový systém, aby jakýkoliv poskytovatel služeb 
TTI  může svobodně vyvíjet a nabízet její služby a produkty na komerčním základě. 
S výjimkou bezpečnostních a zákonných ustanovení, která jsou pouze v kompetenci státních 
orgánů. 

7. Doba provedení 
Členské státy jsou vyzývány, aby ve svém národním rámci výše uvedené změny provedli do 
dvou let od vydání tohoto doporučení . 
Toto doporučení je adresováno členským zemím EU. 
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D.  Příklad struktury a typů jednotlivých informací 

 

D.1 Struktura dopravních informací 
 

 

A-I. OMEZENÍ OBECNÉHO UŽÍVÁNÍ 
 Typ  

Typ události 
-   např. uzavírka, havárie, závada ve sjízdnosti, překážka provozu, dopravní 
nehoda, atd. 
 
Rozsah události 
-     úplné, částečné, bez omezení 
Podtyp události 
- ve vazbě na typ omezení „Uzavírka“ jsou to - Stavební práce, Velká 

událost, Sportovní akce, Demonstrace, Údržba komunikace nebo neurčeno 
Místo 

Místo události 
- pro intravilán – sídlo 

 položky – okres, obec-město, část obce-města, orientační 
bod na ulici 

- mimo sídlo 
o dálnice 

 položky okres, tř. komunikace, číslo komunikace, km 
o silnice 

 položky okres, tř. komunikace, číslo komunikace, orientační 
body (uzlové úseky) 

Směr a rozsah 
Popis události 
- např. ve vazbě na rozsah „Omezení úplné“ jsou to - Neprůjezdný úsek 

komunikace, Neprůjezdná křižovatka, Neprůjezdný most, Neprůjezdný 
tunel, Neprůjezdný výjezd z dálnice a Uzavřený dálniční přivaděč 

Trvání události 
Platnost zprávy 
- datum a čas omezení od (dáno okamžikem uzavření komunikace nebo 

okamžikem vznikem události) 
- platnost zprávy do datum a čas konce omezení (plánovaného v případě 

uzavřeného komunikace nebo odhadnutého v případě nehody, omezení 
sjízdnosti, atd.) 
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Doporučení 
Situace opatření 
- Objížďka, Plynulý provoz, Pomalý provoz, Kolony vozidel, Stojící doprava 

atd. 
Popis Alert-C 

- je pro uveden pro položky typ události, podtyp události, popis události, 
situace-opatření, lokalizace 

 
A-II. KONGESCE 
Typ  

Typ události 
- kongesce 
Podtyp události 
- nabídkový číselník nebo přímo stupeň hustoty dopravy 
Rozsah události 
- poznámka – textový typ 

Místo 
Místo události 
- přednastaveno na základě relace míst sledování kongesce přiřazených 

k subjektu poskytovatele 
Směr a rozsah 

Popis události 
- rozsah kolony, rychlost kolony, apod. 

Trvání události 
Platnost zprávy 

- datum a čas pořízení zprávy (automaticky na základě systémového času) 
- platnost zprávy vybrána uživatelem na základě číselníku (nebo stanovena 

na základě metodiky a četnosti obnovy informace) 
Doporučení 

Situace, opatření 
- Objížďka, Plynulý provoz, Pomalý provoz, Kolony vozidel, Stojící doprava 

atd. 
 
Popis Alert-C 

Stupeň  Popis Alert-C Řádek Kód 
1 Plynulý provoz  33 124 
2 Hustý provoz 30 122 
3 Pomalý provoz 23 115 
4 Tvorba kolon vozidel 14 108 
5 Stojící doprava 6 101 
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 A-III. SJÍZDNOST 
 Typ  

Typ události 
-    sjízdnost za oblast 
Podtyp události 
- položky teplota od-do, vítr, směr větru, viditelnost, srážky (výběrem 

z číselníku) 
Rozsah události 
-    poznámka - textová položka 

Místo 
Místo události 
- oblast výběrem z oblastí (okresů) přiřazených k subjektu 

Směr a rozsah 
Popis události 
- stav komunikací, vliv na dopravu (výběrem z číselníku) 

Trvání události 
Platnost zprávy 
- datum a čas pořízení zprávy (automaticky na základě systémového času) 
- platnost zprávy vybrána uživatelem na základě číselníku (nebo stanovena 

na základě metodiky a četnosti obnovy informace) 
Doporučení 

Situace opatření 
- Objížďka, Plynulý provoz, Pomalý provoz, Kolony vozidel, Stojící doprava 

atd. 
Popis Alert-C 

  -     je uveden pro položky teplota, vítr, viditelnost, srážky, stav komunikací 

 

 A-IV. POČASÍ 
 Typ  

Typ události 
-     počasí 
Podtyp události 
- položky teplota od-do, vítr, směr větru, viditelnost, srážky (výběrem 

z číselníku) 
Rozsah události 
-     poznámka - textová položka 

Místo 
Místo události 
- oblast výběrem z oblastí (okresů) přiřazených k subjektu 

Směr a rozsah 
Popis události 
- vliv na dopravu 
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Trvání události 
Platnost zprávy 
- datum a čas pořízení zprávy (automaticky na základě systémového času) 
- platnost zprávy vybrána uživatelem na základě číselníku (nebo stanovena 

na základě metodiky a četnosti obnovy informace) 
Doporučení 

Situace opatření 
- doporučení řidičům 

Popis Alert-C 
  -     je uveden pro položky teplota, vítr, viditelnost, srážky, vliv na dopravu 

 

A-V. PARKOVANÍ 
 Typ  

Typ události 
-     obsazenost parkoviště 
Podtyp události 
- nabídkový číselníku nebo přímo volná kapacita 
Rozsah události 
- poznámka - textová položka 

Místo 
Místo události 
- oblast výběrem z oblastí (okresů) přiřazených k subjektu 

Směr a rozsah 
Popis události 
- přednastaveno na základě relace parkovišť přiřazených k subjektu,   

v systému uvedena i kapacita parkoviště, popřípadě rezervovaná místa 
Trvání události 

Platnost zprávy 
- datum a čas pořízení zprávy (automaticky na základě systémového času) 
- platnost zprávy vybrána uživatelem na základě číselníku (nebo stanovena 

na základě metodiky a četnosti obnovy informace) 
Popis Alert-C 

1508 28. Parkoviště 10% obsazeno 1888 
1509 28. Parkoviště 20% obsazeno 1889 
1510 28. Parkoviště 30% obsazeno 1890 
1511 28. Parkoviště 40% obsazeno 1891 
1512 28. Parkoviště 50% obsazeno 1892 
1513 28. Parkoviště 60% obsazeno 1893 
1514 28. Parkoviště 70% obsazeno 1894 
1515 28. Parkoviště 80% obsazeno 1895 
1516 28. Parkoviště 90% obsazeno 1896 
1517 28. Parkoviště obsazeno 1897 
1521 28. Parkoviště nejsou volná parkovací místa 1926 
1523 28. Parkoviště málo volných parkovacích míst 1920 
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A-VI. NEBEZPEČÍ 

 Typ  
Typ události 
-     nebezpečí 
Podtyp události 
- druh nebezpečí (číselník) 
Rozsah události 
-     poznámka - textová položka 

Místo 
Místo události 
- pro intravilán – sídlo 

 položky – okres, obec-město, část obce-města, orientační 
bod na ulici 

- mimo sídlo 
o dálnice 

 položky okres, tř. komunikace, číslo komunikace, km 
o silnice 

 položky okres, tř. komunikace, číslo komunikace, orientační 
body (uzlové úseky) 

Směr a rozsah 
Popis události 
- vliv na dopravu 

Trvání události 
Platnost zprávy 
- datum a čas pořízení zprávy (automaticky na základě systémového času) 
- platnost zprávy vybrána uživatelem na základě číselníku (nebo stanovena 

na základě metodiky a četnosti obnovy informace) 
Doporučení 

Situace opatření 
- doporučení řidičům 

Popis Alert-C 
  -     je uveden pro položky druh nebezpečí 
 
 
 A-VII. PREVENTIVNÍ A OSTATNÍ INFORMACE 

 Typ  
Typ události 
-     číselník rozdělující preventivní události do skupin 
Podtyp události 
-     je textovou položkou obsahující hlavní informaci (název) o obsahu zprávy  

Směr a rozsah 
Popis události 
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-     vlastní text preventivní informace 
Trvání události 

Platnost zprávy 
- datum a čas pořízení zprávy (automaticky na základě systémového času) 
- platnost zprávy vybrána uživatelem na základě číselníku (nebo stanovena 

na základě metodiky a četnosti obnovy informace) 
 

 

A-I. OMEZENÍ OBECNÉHO UŽÍVÁNÍ 
Typ události Podtyp události Rozsah události Místo Popis 

číselník číselník ve vazbě 
na typ 

číselník výběr z GIS číselník ve vazbě na 
rozsah 

 

Platnost od Do Opatření Poznámka Alert-C 

dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr číselník text kód 
  

A-II. KONGESCE 
Typ události Podtyp události Rozsah události Místo Popis 

číselník číselník stupňů 
dopravy 

poznámka text ve vazbě na 
subjekt 

číselník  

  

Platnost od Do Opatření Poznámka Alert-C 

dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr číselník text kód 
 

A-III. SJÍZDNOST 
Typ události Podtyp události Rozsah události Místo Popis 

sjízdnost číselníky poznámka text 
ve vazbě na 
subjekt číselník  

  

Platnost od Do Opatření Poznámka Alert-C 

dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr číselník text kód 
  

A-IV. POČASÍ 
Typ události Podtyp události Rozsah události Místo Popis 

počasí číselníky poznámka text výběr z GIS číselník  
  

Platnost od Do Opatření 
  

Alert-C 

dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr text  kód 
  

A-V. PARKOVÁNÍ 
Typ události Podtyp události Rozsah události Místo Popis 

obsazenost číselníky kapacity poznámka text ve vazbě na 
subjekt 

kapacita vazba na místo 

  

Platnost od Do 
  

Alert-C 

dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr kód 
  

A-V. NEBEZPEČÍ 
Typ události Podtyp události Rozsah události Místo Popis 

nebezpečí číselníky  poznámka text výběr z GIS číselník 
  

Platnost od Do Opatření 
  

Alert-C 

dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr text kód 
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A-V. PREVENTIVNÍ A OSTATNÍ INFORMACE 
Typ události Podtyp události 

  
Popis 

číselník Text text 
  

Platnost od Do 
  

dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr 

 
Podrobnější návrh dopravních informací a přiřazení ke kódům Alert –C pro jednotlivé typy 
informací jsou ve výstupech projektu MD ČR č. 801/110/106. 
 

D.2 Typy dopravních informací (z hlediska zpracování) 
 

A-I. Omezení obecného užívání 
(z hlediska provozu na pozemních komunikacích je klíčové, zda je komunikace průjezdná bez 
omezení, s částečným omezením nebo je neprůjezdná) 

A-I.1. Dopravní nehody, A-I.2. Požár vozidel, A-I.3. Překážka provozu 

A-I.1. Dopravní nehoda, A-I.2. Požár vozidel, A-I.3. Překážka provozu 
 

Dopravní nehoda jednoho nebo více automobilů (osobní, nákladní, autobus, jiné), která vyvolá 
částečné nebo úplné omezení provozu na komunikaci.  

Požár jednoho nebo více automobilů (a to i následkem dopravní nehody), který vyvolá částečné nebo 
úplné omezení provozu na komunikaci.  

Překážka provozu následkem převráceného nebo havarovaného vozidla, rozsypaného nákladu, 
předmětů na vozovce, padlých stromů, atd., která vyvolá částečné nebo úplné omezení provozu na 

komunikaci.  

Typ Intravilán Extravilán Dálnice 
neautorizované Řidiči Řidiči Řidiči 
autorizované Policie ČR Policie ČR Policie ČR 
autorizované Obecní Policie     

autorizované Správce 
komunikací 

Správce 
komunikací 

Správce 
komunikací 

předběžné HZS HZS HZS 
předběžné Záchranná služba Záchranná služba Záchranná služba 
předběžné nebo 
autorizované letecký monitoring letecký monitoring letecký monitoring 

autorizované 
dopravně-
telematické 
aplikace 

dopravně-
telematické 
aplikace 

dopravně-
telematické 
aplikace 

předběžné nebo 
autorizované asistenční služby asistenční služby asistenční služby 

předběžné Dopravní podnik Dopravní podnik Dopravní podnik 
předběžné Taxislužba     
předběžné Kurýrní služba Kurýrní služba Kurýrní služba 
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A-I.4. Uzavírka, omezení průjezdnosti 

A-I.4. Uzavírka, omezení průjezdnosti 

Částečné nebo úplné omezení užívání komunikace (uzavírka) vlivem stavebních prací na 
komunikaci či v její blízkosti, havárií na inženýrských sítí, úpravy povrchu komunikace, oprav a údržby 
komunikací, řezání křovin, sesuvu půdy, propadlé vozovky, padajícího kamení, uzavírky mostu nebo 

tunelu, vlivem záplav, spadlých stromů, snížené či omezené sjízdnosti vozovky, apod.                                                     
Částečné nebo úplné omezení obecného užívání komunikace (zvláštní užívání) vlivem velkých 
událostí, sportovních nebo kulturních akcí, veletrhů a výstav, smogu, přepravy nadměrného nákladu, 

vojenských kolon, vlivem blokového čištění apod. 

Typ Intravilán Extravilán Dálnice 

autorizované Silniční správní 
úřad 

Silniční správní 
úřad 

Silniční správní 
úřad 

autorizované Správce 
komunikací 

Správce 
komunikací 

Správce 
komunikací 

autorizované Policie ČR Policie ČR Policie ČR 
autorizované Obecní policie     
autorizované Správce sítí Správce sítí Správce sítí 
autorizované Pořadatelé akcí Pořadatelé akcí   
autorizované Přepravci nadměrů Přepravci nadměrů Přepravci nadměrů 
autorizované   NP, CHKO   

autorizované 
dopravně-
telematické 
aplikace 

dopravně-
telematické 
aplikace 

dopravně-
telematické 
aplikace 

neautorizované Řidiči Řidiči Řidiči 
předběžné ČHMÚ ČHMÚ ČHMÚ 
předběžné Horská služba Horská služba Horská služba 
předběžné podniky Povodí podniky Povodí podniky Povodí 
předběžné Infocentra Infocentra Infocentra 
předběžné Dopravní podnik Dopravní podnik Dopravní podnik 
předběžné Taxislužba     
předběžné Kurýrní služba Kurýrní služba Kurýrní služba 

 

 

A-I.5. Úprava značení, A-I.6. Porucha světelné signalizace 

A-I.5. Úprava značení, A-I.6. Porucha světelné signalizace 

Omezení průjezdnosti komunikace vlivem úpravy svislého či vodorovného značení, montáže či 
opravy svodidel, montáže a oprav příslušenství komunikací, apod.                                                         

Omezení průjezdnosti komunikace vlivem poruchy světelné signalizace nebo jiného dopravně-
telematického zařízení. 

Typ Intravilán Extravilán Dálnice 
autorizované Správce komunikací Správce komunikací Správce komunikací 
autorizované Policie ČR Policie ČR Policie ČR 
autorizované Obecní policie     

autorizované dopravně-telematické 
aplikace 

dopravně-telematické 
aplikace 

dopravně-telematické 
aplikace 

autorizované Silniční správní úřad Silniční správní úřad Silniční správní úřad 
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neautorizované Řidiči Řidiči Řidiči 
předběžné Dopravní podnik Dopravní podnik Dopravní podnik 
předběžné Taxislužba     
předběžné Kurýrní služba Kurýrní služba Kurýrní služba 

 

 

A-I.7. Ukončení omezení obecného užívání 

A-I.7. Ukončení omezení obecného užívání 

Ukončení omezení obecného užívání po té co dojde k odstranění příčin tohoto omezení.   

Typ Intravilán Extravilán Dálnice 
autorizované Policie ČR Policie ČR Policie ČR 
autorizované Obecní policie     

autorizované Silniční správní 
úřad 

Silniční správní 
úřad 

Silniční správní 
úřad 

autorizované Správce 
komunikací 

Správce 
komunikací 

Správce 
komunikací 

autorizované Správce sítí Správce sítí Správce sítí 
autorizované Pořadatelé akcí Pořadatelé akcí   
autorizované Přepravci nadměrů Přepravci nadměrů Přepravci nadměrů 
autorizované   NP, CHKO   

autorizované 
dopravně-
telematické 
aplikace 

dopravně-
telematické 
aplikace 

dopravně-
telematické 
aplikace 

neautorizované Řidiči Řidiči Řidiči 
předběžné HZS HZS HZS 
předběžné nebo 
autorizované letecký monitoring letecký monitoring letecký monitoring 

předběžné Dopravní podnik Dopravní podnik Dopravní podnik 
předběžné Taxislužba     
předběžné Kurýrní služba Kurýrní služba Kurýrní služba 

 

 

A-II. Kongesce 

(z hlediska provozu na pozemních komunikacích omezuje průjezdnost vyšší hustota dopravního 
proudu než je stavebně technická kapacita komunikace (ta může být přechodně například snížena 
následkem omezení obecného užívání komunikace)) 

A-II. Kongesce, A-VII. Čekací doby 

Snížení průjezdnosti komunikace vlivem hustoty dopravního proudu nad kapacitní možnosti 
komunikace nebo vlivem činnosti celní nebo jiné sužby na hraničním přechodu popř. v obdobných 

situacích 

Typ Intravilán Extravilán Dálnice 
autorizované Policie ČR Policie ČR Policie ČR 

autorizované Ciznecká policie 
ČR 

Cizinecká policie 
ČR 

Cizinecká policie 
ČR 

autorizované Obecní policie     
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autorizované Pořadatelé akcí Pořadatelé akcí   
autorizované Přepravci nadměrů Přepravci nadměrů Přepravci nadměrů 

autorizované 
dopravně-
telematické 
aplikace 

dopravně-
telematické 
aplikace 

dopravně-
telematické 
aplikace 

neautorizované Řidiči Řidiči Řidiči 
předběžné nebo 
autorizované letecký monitoring letecký monitoring letecký monitoring 

předběžné Dopravní podnik Dopravní podnik Dopravní podnik 
předběžné Taxislužba     
předběžné Kurýrní služba Kurýrní služba Kurýrní služba 

 

 

A-III. Sjízdnost komunikací 

(sjízdnost snížená vlivem povětrnostních vlivů) 

A-III. Sjízdnost 
Snížení sjízdnosti  komunikace vlivem povětrnostních vlivů 

Typ Intravilán Extravilán Dálnice 
autorizované Správci komunikací Správci komunikací Správci komunikací 
autorizované Policie ČR Policie ČR Policie ČR 
autorizované Obecní policie     

autorizované dopravně-
telematické aplikace 

dopravně-
telematické aplikace 

dopravně-
telematické aplikace 

neautorizované Řidiči Řidiči Řidiči 
předběžné ČHMÚ ČHMÚ ĆHMÚ 
předběžné Dopravní podnik Dopravní podnik Dopravní podnik 
předběžné Taxislužba     
předběžné Kurýrní služba Kurýrní služba Kurýrní služba 

 

 

A-IV. Počasí, povětrnostní vlivy 

(charakteristiky počasí, které mají nebo mohou mít přímý vliv na provoz na pozemních 
komunikacích) 

A-IV. Povětrnostní vlivy 
Vlivy počasí a povětrnostních charakteristik 

Typ Intravilán Extravilán Dálnice 
autorizované ČHMÚ ČHMÚ ČHMÚ 
autorizované Správci komunikací Správci komunikací Správci komunikací 

autorizované dopravně-
telematické aplikace 

dopravně-
telematické aplikace 

dopravně-
telematické aplikace 

neautorizované Řidiči Řidiči Řidiči 
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A-V. Parkování 

(obsazenost parkovišť) 

A-V. Parkování 
Obsazenost parkovišť 

Typ Intravilán Extravilán Dálnice 

autorizované provozovatelé 
parkovišť 

provozovatelé 
parkovišť 

provozovatelé 
parkovišť 

autorizované Policie ČR Policie ČR Policie ČR 
autorizované Obecní policie     
autorizované Pořadatelé akcí Pořadatelé akcí Pořadatelé akcí 

autorizované dopravně-
telematické aplikace 

dopravně-
telematické aplikace 

dopravně-
telematické aplikace 

neautorizované Řidiči Řidiči Řidiči 

 

 

A-VI. Nebezpečí 

(další související nebezpečné situace v provozu na pozemních komunikacích) 

A-VI. Nebezpečí 
Nebezpečí související s ostatními událostmi provozu na pozemních komunikacích 

Typ Intravilán Extravilán Dálnice 
autorizované Policie ČR Policie ČR Policie ČR 
autorizované Cizinecká policie Cizinecká policie  Cizinecká policie 
autorizované Obecní policie     
autorizované HZS HZS HZS 
autorizované ZZS a LZS ZZS a LZS ZZS a LZS 
autorizované Správci komunikací Správci komunikací Správci komunikací 
autorizované Správci sítí Správci sítí Správci sítí 

autorizované dopravně-
telematické aplikace 

dopravně-
telematické aplikace 

dopravně-
telematické aplikace 

autorizované Přepravci nadměrů Přepravci nadměrů Přepravci nadměrů 
neautorizované Řidiči Řidiči Řidiči 
předběžné ČHMÚ ČHMÚ ČHMÚ 
předběžné podniky Povodí podniky Povodí podniky Povodí 
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