
„Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů 

(ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)“ 
Schválen Vládou ČR usnesením č. 268 ze dne 15. dubna 2015 



 



 

AP rozvoje ITS je společným výsledkem práce technických vysokých škol, dopravních výzkumných 
organizací, ministerstev, ŘSD, ŘVC, ŘLP, SŽDC, ČD, policie, HZS, dopravních sdružení a dalších. 
 

Do jaké míry je možné využít ITS koncepci státu ve městech?  

 Jsou potřeby občanů všude stejné? „V zásadě mohou být podobné, ovšem v tématech a 
detailech se liší se město od města“ 

 Co je stejné, jsou zásady, které v přístupu řešení ITS mohou města využít 
 

AP rozvoje ITS definuje cíle, které vychází z aktuálně popsaných problémů.  
 

 Zajištění plynulosti dopravního provozu a snížení celkových časových ztrát v dopravním 
provozu a při cestování 

 Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu 

 Rozvoj efektivní, inteligentní a živé dopravní infrastruktura 

 Snížení závažného porušování pravidel silničního provozu 

 Rozvoj systémů ITS harmonizovaným způsobem 

 Podpora rozvoje společensky žádoucích technologií a služeb 

„Společné zásady, které města mohou využít při rozvoji inteligentních dopravních systémů již byly 
definovány v AP ITS“ 

 

AP rozvoje ITS v ČR 



Jak efektivně řešit problémy v dopravě? 
Pomocí ITS & GNSS = inteligentní městská doprava 

ČAS  POLOHA 

UDÁLOSTI 
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Současné nejzávažnější detekované nedostatky v dopravě: 

 Absence nebo nedostatečná včasná informovanost řidičům a cestujícím o aktuálních 
dopravních událostech 

 Absence nebo nedostatečná spolupráce existujících informačních a řídících systémů  

 Absence nebo nedostatečné mapové podklady a data o dopravní síti 
 

„Naše města jsou inteligentní stejně tak, jak spolu občané dokáží hovořit o jejich problémech a 
nacházet optimální řešení“  
 

Čím a jak začít?  

 Strategií: koncepcí ITS (některá města takovou koncepcí disponují) 

 Zavádění: Navázat implementačním plánem ITS, návrhem projektových záměrů jak 
přistoupit k řešení opatření 

 Udržitelný provoz: nezapomenout na to aby byla nadále zajišťována a podporována 
operativa a řízení provozu 

 

 

 

 

 

 

Inteligentní dopravní systémy zaváděné ve městech mohou 
pomoci vyřešit většinu dopravních problémů 



 Strategická úroveň – popis organizační stránky IDS  

 popis koncepčního rozvoje, identifikace problémů, definice cílů, návrh opatření 

 možnosti financování 

Implementační úroveň - potenciál až 500 mil. Kč z IROP 

 zavádění a provoz komplexních řídících, informačních a platebních systémů 

 instalace zařízení dopravní telematiky ve městech (naváděcí, informační a dispečerské 
systémy preferující veřejnou osobní dopravu v rámci IDS – integrovaných nebo podobných 
dopravních systémů) 

 zvyšování bezpečnosti železniční dopravy (např. místa křížení železnice se silnicemi, střety 
s cyklodopravou, bezbariérový přístup, rozhraní pro informovanost osob se ztíženou 
schopností pohybu a orientace) 

 Provozní úroveň 

 Zajištění návaznosti spojů v přestupních uzlech 

 Zajištění koordinace dopravců v mimořádném provozním režimu 

 Zkrácení cestovní doby pro cestující  

 Zajištění přístupnosti veřejné osobní dopravy pro všechny skupiny cestujících (OOSPO) 

 Zajištění …… odbavení cestujících  

 

 

Ukázkový příklad v čem a jak může ITS pomoci řešit potřeby 
občanů ve městské veřejné dopravě  

 



Co je podstatné? Zajistit sběr informací pro účely efektivního řízení dopravy a 
pro zajištění poskytování včasných informací o aktuálním stavu dopravního 
provozu řidičům a o cestování cestujícím.   
 

Co je důležité? Sdílet dopravní informace a informace o cestování 
pomocí vhodných nástrojů: 

 Na úrovni některých měst a krajů dnes existuje v rámci VOD – IDS  

 Pro účely přístupu k informacím budujeme tzv. „Národní přístupové místo“, které 
můžete využívat při odběru i poskytování důležitých dopravních informací (více na 
www.dopravniinfo.cz)   
 

Co je nezbytné? Využívat společný dopravní jazyk 

 Pro výměnu a sdíleni informací o dopravním provozu: DATEX II 

 Pro výměnu a sdílení informací o cestování: připravuje se 

Interoperabilita 



 

 

Inteligentní městská doprava 

Pro efektivní řešení aktuálních problémů v dopravě/ městské dopravě slouží 
inteligentní dopravní systémy, které významným dílem doplňují koncept 
inteligentních měst.  

 

Čím začít?  

Koncepcí ITS - Identifikací současných problémů/ nedostatků, cílů a opatření.  

 

Již existují společné zásady rozvoje ITS, které může město využít 

Společné zásady, které města mohou využít při rozvoji inteligentních dopravních 
systémů jsou definovány v AP rozvoje ITS.  

 

 

 

Shrnutí 



Pro více informací se na mě můžete obracet na tomto kontaktu:  

Ing. Ondřej Bílý 
 

Ministerstvo dopravy  

Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Oddělení ITS, výzkumu a vývoje 
 

225 131 659 

606 859 566 

ondrej.bily@mdcr.cz 

www.czechspaceportal.cz 
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