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1 Preambule 
 

Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD (SDB) s výhledem na 10 let (STP 

SDB, Plán) se skládá z navazujících a vzájemně provázaných kapitol (zpráv, dílčích 
výsledků), kterými jsou: 
 

· Manažerské shrnutí (tento dokument), 

· Seznam pojmů, zkratek a informačních zdrojů, 

· Popis klíčových institucí dotčených problematikou sběru a správy dat o pozemních 

komunikacích 

· Popis aktuálního stavu organizace sběru a správy dat o pozemních komunikacích ve 

veřejné správě z úhlu pohledu evropského rozměru, ČR a vybraných zemí EU 

· Popis funkční architektury stávajícího stavu organizace sběru a správy dat 

v podmínkách Silniční databanky RŠD 

· Vizi dalšího rozvoje organizace a sběru statických dopravních dat a informací na 

ŘSD a se zaměřením na SDB 

· Představu dalšího rozvoje SDB dle výše definované Vize. 

 

Plán volně navazuje na existující Strategický plán JSDI/NDIC zpracovaný pro potřeby ŘSD 
v roce 2017 a schválený Koordinační radou ministra dopravy pro ITS (STP NDIC). 
JSDI/NDIC byl definován jako regulační člen dopravního systému. STP NDIC popisoval, 

hodnotil a navrhoval funkce, jejichž výstupem byly dynamické dopravní informace, resp. 

informace s periodou aktualizace (četností) kratší než 24hodin. STP SDB se, na rozdíl od 
STP NDIC, soustředí na informace, jejichž perioda aktualizace je delší než 24 
hodin, typicky půlroční, a které přímo souvisí s dopravní infrastrukturou. Takové informace 
lze obecně pojmenovat jako statické informace o dopravní infrastruktuře. Mezi 

statické dopravní informace patří i statistické informace agregující a vyhodnocující data o 

dopravním systému, např. o dopravním provozu nebo o proměnných parametrech vozovek. 
 

Ze systémového pohledu byla pro řešení Plánu klíčová definice SDB nejen z pohledu 

organizačního, ale především z pohledu funkčního, tj. z pohledu jednotlivých funkcí SDB. 
Funkcí SDB se rozumí předpis, na základě kterého ze vstupní informace vzniká výstupní 
informace. 

 

Výstupní informace funkcí SDB je hlavním produktem Silniční databanky, která je 

k dispozici jejím uživatelům (klíčovým hráčům - KH), včetně ŘSD. Vstupní informace 
obsahuje data Datového skladu SDB, data pocházející z jiných zdrojů, nebo jejich 
kombinaci. 
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V Datovém skladu Silniční databanky (SDB) jsou hodnoty nebo veličiny související 
s dopravním systémem (zejména pak s dopravní infrastrukturou), které byly pozorovány, 
změřeny, zaznamenány, vypočteny a prostřednictvím konverzních funkcí uloženy v 
Datovém skladu, viz schématický obrázek níže. Uvedený systémový přístup je aplikován ve 
všech kapitolách STP SDB. 
 

 

 

Pro realizaci Plánu založil řešitel interní pracovní skupinu složenou ze špičkových expertů 
SDT na dopravní telematiku. Důležitým aspektem návrhu Plánu je hledání konsensuálního 
názoru odborné veřejnosti k otázkám organizace sběru a správy dat o pozemních 
komunikacích. 

2 Přehled výsledků, jednotlivých kapitol STP SDB 
 

STP SDB obsahuje sedm vzájemně provázaných kapitol: 
 

Kapitola 1 Manažerské shrnutí 
https://drive.google.com/open?id=116qyAxBACPvl3DARVAuY598h00buhMX9 

Kde to hledat? 

Obsah Manažerské shrnutí, tento dokument [54] 

Hlavní 
poznatky 

- 
 

Jedinečnost - 
 

K čemu slouží Přístupový bod umožňující rychlou a snadnou orientaci v 

obsahu jednotlivých kapitol STP SDB. 

 

 

Kapitola 2 Seznam pojmů a zkratek, informační zdroje 
https://drive.google.com/open?id=1_0iKzjMYPf8agsD_wMkqLhMFWzT-gLJX 

Kde to 
hledat? 
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Obsah Seznam pojmů a zkratek, které bylo třeba z pohledu řešitelů 
uvést nebo definovat pro jednoznačné porozumění textu. Dále 
kapitola obsahuje seznam všech relevantních informačních 
zdrojů, které byly využity při řešení projektu.   

[55] 

Hlavní 
poznatky 

- 
 

Jedinečnost - 
 

K čemu slouží Výchozí materiál pro všechny další kapitoly. Výchozí dokument 
potřebný pro další rozvoj funkcí SDB. 

 

 

Kapitola 3 Klíčoví hráči 
https://drive.google.com/open?id=1UJjss3nM7kiPlPi87ceEnCVoqzNoNcBk 

Kde to 
hledat? 

Obsah Klíčoví hráči, resp. subjekty dotčené organizace, sběru a 
správy statických dopravních informací, jsou seskupeni do 

logických skupin, jsou popsány jejich role, cíle, vzájemné 
vazby. 

[50] 

Hlavní 
poznatky 

Podle evropských standardů a v souladu s Akčním plánem ITS 
je vhodné vytvářet telematické systémy na základě funkčních 
hledisek respektujících potřeby klíčových hráčů. Jejich 
vzájemné vztahy jsou velmi složité, a proto bylo třeba provést 
jejich podrobný rozbor. 

 

Jedinečnost Vzájemné vztahy mezi KH nebyly dosud popsány. 
 

K čemu slouží Podklad pro další kapitoly. 
 

 

Kapitola 4 Aktuální stav organizace sběru a správy dat o 
pozemních komunikacích 
https://drive.google.com/open?id=1Km-
wWrT9entwCXj5Q4cYY9A5dPm9m8gX 

Kde to hledat? 

Obsah Komplexní ucelená analýza současného stavu z pohledu 
evropského, ČR a z národního pohledu několika vybraných 
evropských zemí. 

[51] 

Hlavní 
poznatky 

Za inspirativní prostředí sběru a správy dat o pozemních 
komunikacích pro potřeby ČR lze považovat především 
skandinávské země a také Nizozemí. 

 

Jedinečnost Podle jednotné metodiky byla provedena analýza několika 
národních prostředí: ČR, Slovensko, Rakousko, Nizozemí, 
Finsko, Švédsko. Analýza byla prováděna formou osobních 
setkání řešitelského týmu s experty uvedených zemí. 
Výsledná analýza je jedinečná svým formátem, obsahem 

a nemá v evropském měřítku obdoby. 

 

K čemu slouží Samostatný výstup určený všem klíčovým hráčům jako 
informační a konzultační materiál. Výchozí materiál pro další 
kapitoly. 
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Kapitola 5 Organizace sběru a správy dat v podmínkách 
Silniční databanky ŘSD 
https://drive.google.com/open?id=1HR312AUVEG_m_UuLjjxgsQ5xQu8tL1LD 

Kde to 
hledat? 

Obsah Analýza současných funkcí SDB a zpětná (reverzní) syntéza 
neexistující funkční architektury SDB včetně popisu vztahů 
mezi KH a SDB a hodnocení kvality existujících funkcí. 

[52] 

Hlavní 
poznatky 

Vývoj SDB probíhal v posledních letech zejména na bázi 
postupného řešení dílčích požadavků a potřeb různých 
organizačních jednotek ŘSD, případně reflektoval provozní 
potřeby jiných klíčových hráčů: vlastníků a správců nestátních 
pozemních komunikací. Tento vývoj navazoval na pevně 
stanovená pravidla a postupy při správě dat, zavedené 
odborníky na silniční problematiku. 

 

Jedinečnost Srozumitelný popis stávajících funkcí SDB ve formátu 
použitelném pro funkční návrhy v dalších kapitolách STP SDB. 

 

K čemu slouží Samostatný výstup určený všem klíčovým hráčům vč. 
organizačních jednotek ŘSD jako informační materiál. Výchozí 
materiál pro další kapitoly. 

 

 

Kapitola 6 
STP 

Vize organizace a sběru statických dopravních 
dat a informací na ŘSD (se zaměřením na Silniční 
databanku) 
https://drive.google.com/open?id=13dsuFdcu8EPCyycVY1OirK-wDuTaGM6Q 

Kde to 
hledat? 

Obsah Syntéza Vize dalšího rozvoje organizace, sběru a správy dat 
v rámci SDB ŘSD. Vize formuluje problémy, vizi a cíle v rámci 
dopravního systému ČR, v rámci statických dopravních 
informací a v organizaci a sběru dat včetně vlastní Vize 
rozvoje SDB. 

[56] 

Hlavní 
poznatky 

Samostatný výstup určený všem klíčovým hráčům jako 
informační a konzultační materiál. Výchozí materiál pro 

návaznou Kap. 7 STP SDB. 

 

Jedinečnost Vize a cíle jsou navrženy s souladu s evropskými 
„best practices“, které byly diskutovány během pracovního 
tematického workshopu řešitelů s experty Švédska a Norska 
pořádaného ve dnech 26.-27.4.2018 v Oslo. 

 

K čemu slouží Samostatný výstup určený všem klíčovým hráčům vč. 
organizačních jednotek ŘSD jako strategický, informační a 
koncepční materiál. Vstup pro další kapitoly STP SDB. 

 

 

Kapitola 7 
STP 

Silniční databanka dle vize 
https://drive.google.com/open?id=1-kqWG8slItb4z1y2cixCyOKbH77CdL4v 

Kde to hledat? 

Obsah Syntéza funkční architektury SDB dle definované vize 
v předchozí kapitole 6. Jádrem kapitoly je popis všech funkcí 
SDB, jak nových funkcí, tak i funkcí stávajících. Funkce jsou 
stručně popsány, je uvedena vazba na cíle definované ve vizi, 

[57] 
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jsou uvedeni uživatelé a odběratelé těchto funkcí, je 
navržena požadovaná kvalita výstupních informací funkcí.  
Dále jsou navržena opatření (strategický plán) a akční kroky 
(akční plán) směřující k rozvoji  SDB dle navržené funkční 
architektury. 

Hlavní 
poznatky 

Rozvoj SDB je žádoucí plánovat v období 2018 – 2028 ve 

dvou etapách: 
 

Etapa 1: Optimalizace současného stavu SDB; 
Etapa 2: Provozování CEPK v SDB. 
 

Provozování CEPK možné realizovat jako sadu dílčích funkcí 
SDB, které doplní jiné funkce realizované v rámci Etapy 1, 

viz Kap. 6.6, Tab. 7 Akční plán zavádění a úprav funkcí SDB. 

 

Jedinečnost Vznikl vůbec první návrh funkční architektury SDB, podle 
které bude možné Silniční databanku ŘSD rozvíjet 
koncepčním a modulárním způsobem. 

 

K čemu slouží Samostatný výstup určený ŘSD a dalším klíčovým hráčům 
jako strategický, informační a koncepční materiál. 

 

 
 

3 Doporučení dalšího postupu při nakládání s STP SDB 
 

Řešitelé Strategického plánu rozvoje SDB s výhledem na 10 let doporučují ŘSD následující 
postup: 

1. Představit dosažené výsledky v rámci STP SDB, resp. jednotlivé Kapitoly a 

diskutovat je se zástupci vybraných skupin klíčových hráčů, resp. všech subjektů 

dotčených problematikou statických informací a dat o pozemních komunikacích. 

 

2. Seznámit s STP SDB vedení ŘSD a následně Ministerstvo dopravy a členy 
Koordinační rady ministra dopravy pro ITS. Dosáhnout konsensu ohledně dalšího 
postupu. 

 

3. Přikročit k realizaci rozvoje SDB dle Etapy 1 a Etapy 2 uvedených ve Vizi rozvoje 

SDB včetně návrhu opatření a akcí vedoucích k úpravám existujících funkcí a k 

postupné realizaci nových funkcí SDB. 

 

4. Ve spolupráci s dalšími klíčovými hráči aktivně podporovat dosažení cílů uvedených 
ve Vizi rozvoje SDB a k realizaci opatření s těmito cíli souvisejícími. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  KONEC TEXTU  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Seznam pojmů a zkratek, informační zdroje 
 
 

Číslo výsledku: Kapitola 2 

Dokument verze: 3.2 
 
 
 
 
 
 
Identifikační kód projektu: 97ZA-000644, ISPROFIN5001150001 

Specifikace projektu: V souladu se zadávací dokumentací 
ISPROFIN5001150001 obsahuje tato zpráva příslušnou 
kapitolu Strategického plánu rozvoje SDB na 10 let. 
Strategický plán SDB je realizován Sdružením pro 
dopravní telematiku pro potřeby Ředitelství silnic a dálnic 
České republiky. 

Cíle projektu: Cílem projektu je realizovat Strategický plán rozvoje SDB 
v členění dle těchto kapitol: manažerské shrnutí, seznam 
pojmů a zkratek a informační zdroje, klíčoví hráči, 
organizace sběru a správy dat o pozemních komunikacích, 
organizace sběru a správy dat v podmínkách ŘSD, vize 
organizace sběru a správy dat na ŘSD a silniční 
databanka dle vize. 

Řešitel projektu: Sdružení pro dopravní telematiku, 
Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1 

tel: 226 207 111, email: r.srp@sdt.cz. 
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Řešitelský tým: Ondřej Miklóš 
 
 
Další informace o projektu obdržíte 
 
 
Sdružení pro dopravní telematiku. Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1. www.sdt.cz. 
 
 
 
Historie revizí dokumentu 
 

Verze Datum Popis revize, změny Autor revize, změny 

0.1 12.6.2018 Výchozí šablona kapitoly Miklóš 

1.0 13.6.2018 První verze kapitoly Miklóš 

2.0 19.6.2018 Doplnění chybějících pojmů, kontrola Miklóš 

3.0 27.6.2018 Doplnění nových informačních zdrojů Miklóš 

3.1 27.8.2018 Vypořádání připomínek pracovníků SDB Srp, Faltus 

3.2 07.09.2018 Doplnění pojmu Vybavení PK Srp 
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1 Preambule 
Strategický plán dalšího rozvoje silniční databanky (dále také STP SDB nebo Plán) 
s výhledem na 10 let se skládá z několika na sebe navazujících a vzájemně provázaných 
kapitol (zpráv, dílčích výsledků), kterými jsou manažerské shrnutí, popis klíčových institucí 
dotčených sběrem a správou dat o pozemních komunikacích, hodnocení současného stavu 
organizace a správy dat o pozemních komunikacích, organizace sběru a správy dat na ŘSD, 
vize dalšího rozvoje sběru a správy dat v podmínkách této organizace a návrh rozvoje silniční 
databanky dle této vize. Kromě těchto částí obsahuje Plán také seznam pojmů, zkratek 
a informačních zdrojů. 
STP SDB volně navazuje na existující Strategický plán JSDI/NDIC zpracovaný pro potřeby 
ŘSD v roce 2017 a schválený Koordinační radou ministra dopravy pro ITS (STP NDIC) [20]. 

JSDI/NDIC byl definován jako regulační člen dopravního systému. STP NDIC popisoval, 

hodnotil a navrhoval funkce, jejichž výstupem byly dynamické dopravní informace resp. 

informace s periodou aktualizace (četností) kratší než 24hodin. STP SDB se na rozdíl od STP 
NDIC soustředí na informace, jejichž perioda aktualizace je delší než 24 hodin, typicky 

půlroční, roční, a které přímo souvisí s dopravní infrastrukturou. Takové informace lze 
obecně pojmenovat jako statické dopravní informace. 

Pro realizaci Plánu založil řešitel interní pracovní skupinu složenou ze špičkových expertů SDT 
na dopravní telematiku. Důležitým aspektem návrhu Plánu je hledání konsensuálního názoru 
odborné veřejnosti k otázkám organizace sběru a správy dat o pozemních komunikacích.  
Tato zpráva představuje Kap. 2 Strategického plánu dalšího rozvoje silniční databanky a 

uvádí seznam všech pojmů, zkratek a informačních zdrojů použitých v jednotlivých 

kapitolách STP SDB. 

2 Informační zdroje a odkazy 
[1] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 https://drive.google.com/file/d/1Y6J1ZgcifpcMUn9w2p2Gjyu8pkmen7Im/view?

usp=sharing 

[2] Vyhláška č. 104/1997 Sb. k zákonu č. 13/1997, kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích  https://drive.google.com/file/d/12K-

NzYUtxHlQ2S09UJLEi3f2iUaRWiUa/view?usp=sharing 

[3] Metodický pokyn „Evidence silnic“ schválený MDS OPK čj. 23282/98-120

 https://drive.google.com/file/d/1hNAegPS3KZNYbHLQpe8zSWW0prFuwUUQ/vi

ew?usp=sharing 

[4] Organizační řád ŘSD ČR - Směrnice GŘ 1/2016
 https://drive.google.com/file/d/1Tc8VtVomtd4dUwSpeKLuukvclzcQSSsB/view?

usp=sharing 

[5] Směrnice generálního ředitele č. 17/2015 - Směrnice pro aktualizaci datových 
základen Informačního systému o silniční a dálniční síti na Ředitelství silnic a dálnic 
ČR https://drive.google.com/file/d/19I9KqmJM-

HLZdLRDHg4wbLTJdN5EAx9v/view?usp=sharing 



Strategický plán dalšího rozvoje silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 2 
 Strana 5 / 20  

[6] Vybrané metodiky ŘSD: 
- Metodika Konstrukční vrstvy a podloží 
- Metodika Okružní křižovatky PPK a PK 

- Metodika Pasportizační popis silnic 
- Metodika Popis křižovatek 

- Metodika Registr stavební činnosti 
- Metodika ULS Principy a zásady pro měření v terénu (11.2012)
 https://drive.google.com/drive/folders/14MGAFWExGIeD-

Ly1OJlNsyrxLrd1vn6B?usp=sharing 

[7] Směrnice EU 2007/2/ES (INSPIRE)
 https://drive.google.com/file/d/1t_FquBv3pqOxuqxTXuMzmM7z87OMVLgp/vie

w?usp=sharing 

[8] Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 https://drive.google.com/file/d/1ec5oTxSoG9W2teERFy0KEPUouZDBb1Ph/vie

w?usp=sharing 

[9] Vyhláška č. 103/2010 Sb.o provedení některých ustanovení zákona o právu na 
informace o životním prostředí https://drive.google.com/file/d/1eIshb-

vxQiSrneZrHCgJmAFwK3kLFF3m/view?usp=sharing 

[10] Zákon č. 83/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na 
informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 https://drive.google.com/file/d/1KECnv5inbHZLFh6C_22d_R67dCadOWWN/vie

w?usp=sharing 

[11] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 https://drive.google.com/file/d/1sgpRH1QP1siYPCTxwphrICyuDNu3fMpl/view?

usp=sharing 

[12] Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
 https://drive.google.com/file/d/1Hs387ZolpxhSsj7QULuQ1sJVy1abGwUI/view?

usp=sharing 

[13] Vybrané předpisy ŘSD: 
- B2/C1 

- B4 https://drive.google.com/drive/folders/1rI_Eh22UN0wWNfGMv-

oHT5NB8xW849Ud?usp=sharing 

[14] Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích https://drive.google.com/file/d/109cqwB9-

r2Thcwy8ZDGSFDEaGwar8Kde/view?usp=sharing 

[15] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 https://drive.google.com/file/d/1b78gGchfbzZ_BWVFxIXDhyOTUkTc3kvh/view

?usp=sharing 



Strategický plán dalšího rozvoje silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 2 
 Strana 6 / 20  

[16] Směrnice GŘ č. 6/2010, Politika, cíle a příručka kvality - včetně příloh
 https://drive.google.com/drive/folders/1yCkOTBdKitT-

7CLv0bq6G8KmADQgbC-H?usp=sharing 

[17] Směrnice generálního ředitele č. 9/2013 Provoz a správa aplikace pro sběr a evidenci 
závad, záruk a prohlídek na pozemních komunikacích ve správě ŘSD ČR DIKOS 

[18] Usnesení Vlády ČR č. 590 ze dne 18. 5. 2005 k projektu Jednotného systému 
dopravních informací pro Českou republiku.

 https://drive.google.com/open?id=1LJW1YqU55T2g4T64tn-5wZZAFTYVWvG6 

[19] Klíčoví hráči v oblasti organizace a řízení dopravy, jejich role a cíle. Kapitola 3. 

Vytvoření strategického plánu dalšího rozvoje JSDI/NDIC s výhledem na 10 let. 
Sdružení pro dopravní telematiku, Praha 2016.
 https://drive.google.com/drive/folders/0Bw_yzxGSBYuCVWx0RzBEdWU5RjQ 

[20] Strategický plán dalšího rozvoje JSDI/NDIC s výhledem na 10 let, SDT
 https://drive.google.com/open?id=0B0q2Ea-7U6NuYjYtcm4yYUdTQ28 

[21] Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění účinném od 20. 2. 2016. BESIP.
 http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/legislativa/361-od-20-02-2016.pdf 

[22] PŘEHLED ÚDAJŮ sledovaných v datové základně Informačního systému o silniční a 
dálniční síti ČR k 1.7.2017 v2  https://drive.google.com/file/d/1ca2cUayZx03CZ-

jHAe3f89ad8jPM9vNK/view?usp=sharing 

[23] Analýza procesů odboru silniční databanky ŘSD ČR
 https://drive.google.com/file/d/1u_04ZgRS1-

DR4TxWOXVMPz5UwDCKd_0E/view?usp=sharing 

[24] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 
o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě
 https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/58c00e4e-

b59c-4b64-ad83-3d1a02b33fe8 

[25] Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 885/2013
 http://www.czechspaceportal.cz/files/files/ITS_new/Legislativa%20a%20na%

C5%99%C3%ADzen%C3%AD/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20EK%20885_2

013.pdf 

[26] Uživatelé dat od SDB za roky 2015-2017 https://drive.google.com/file/d/1R-

FI2871l5rloFHhukgt3L2zm3fTZufc/view?usp=sharing 

[27] HAKLAY, M., WEBER, P. (2008): OpenStreetMap: User-Generated Street Maps. 

Pervasive Computing, vol. 7, no. 4, 12–18. DOI: 10.1109/MPRV.2008.80

 https://drive.google.com/open?id=1hBsXWMQwdbI2PLbwI939M8t2x14wxqlf 

[28] HAKLAY, M. (2010): How good is volunteered geographical information? A 

comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey datasets. Environment 



Strategický plán dalšího rozvoje silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 2 
 Strana 7 / 20  

and Planning B: Planning and Design, Vol. 37, No. 4, 682–703.

 https://drive.google.com/open?id=1AJ-Kb76z9Z-HB9TcW4kN0hVhfTW4J9b_ 

[29] HORÁK, J. (2014): Veřejností vytvářená data – underground nebo nové příležitosti? 
GIS Ostrava 2014 – Geoinformatika pro společnost. 11 stran. [cit. 2014-10-11].

 https://drive.google.com/open?id=1PQCDFk2XjqPN2fQ8t1L9rRgaXqDmu9VL 

[30] OVER, M., SCHILLING, A., NEUBAUER, S., ZIPF A. (2010): Generating web-based 3D 

City Models from OpenStreetMap: The current situation in Germany. Computers, 

Environment and Urban Systems, Vol. 34, No. 6, 496–507.

 https://drive.google.com/open?id=1HIpxqSyQYGT7pNFo9Jh15raSwRfdUXFF 

[31] Ivan I. (2016): Geoinformatika pro analýzy osobní dopravy. Habilitační práce, VŠB-TU 

Ostrava 2016. http://dspace.vsb.cz/handle/10084/116973 

[32] ČÚZK 1: Dopravní sítě.
 http://geoportal.cuzk.cz/(S(cprndlemfl0dnf2tonam02r0))/Default.aspx?mode=

TextMeta&text=INSPIRE_Dop_site&side=INSPIRE_dSady&head_tab=sekce-04-

gp&menu=417 

[33] Souček P. (2016): Implementace INSPIRE na ČÚZK (GIVS 2016).
 http://www.cagi.cz/upload/documents/givs2016/givs2016-09-soucek-inspire-

cuzk.pdf 

[34] GeoInfoStrategie, 2014: Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v 
České republice do roku 2020. Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2014 č. 
815. https://www.databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-rozvoje-

infrastruktury-pro-prostorove-informace-v-cr-do-roku-2020-2014 

[35] INSPIRE Generic Conceptual Model. Technická dokumentace. 2008.
 http://inspire.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/DataSpecifications/D2.

5_v3.1.pdf 

[36] Technical Guidance - INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines 

based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119

 http://inspire.ec.europa.eu/documents/Metadata/MD_IR_and_ISO_20131029.

pdf 

[37] D2.8.I.7 Data Specification on Transport Networks – Technical Guidelines.

 http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpec

ification_TN_v3.2.pdf 

[38] Šidlichovský P.: ZABAGED® a dopravní sítě. Prezentace ze dne 19.7.2017 
z workshopu Platformy pro autonomní řízení MD v r. 2017.

 https://drive.google.com/open?id=1zqsbri6x1rZ9JSBGxsjAM5NegLUDLNQD 

[39] NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1205/2008 týkající se metadat  http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2008:1205:2008-12-24 

[40] ISO 19148:2012 Geographic information -- Linear referencing.

 https://www.iso.org/standard/32566.html 



Strategický plán dalšího rozvoje silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 2 
 Strana 8 / 20  

[41] Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České 
republice do roku 2020 (2015). www.mvcr.cz/soubor/akcni-plan-strategie-

rozvoje-infrastruktury-pro-prostorove-informace-v-cr-do-roku-2020.aspx 

[42] EpsiPlatform Scoreboard http://www.epsiplatform.eu/content/european-psi-

scoreboard 

[43] Open Data Index https://index.okfn.org/country 

[44] Evropská unie sbírá podklady a doporučení pro členské státy týkající se PSI směrnice 
(2013). http://osf.cz/cs/blog/evropska-unie-sbira-podklady-a-doporuceni-pro-

clenske-staty-tykajici-se-psi-smernice/ 

[45] BORZACCHIELLO MARIA TERESA; BOGUSLAWSKI RAYMOND; PIGNATELLI 

FRANCESCO: Improving accuracy in road safety data exchange for navigation 

systems: European Union Location Framework Transportation Pilot, Publications 

Office of the European Union, 2016, ISBN: 978-92-79-64456-6.

 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC104569 

[46] CEDR (2016) Open information exchange (BIM) of National Road Authorities is of 

vital importance for Asset

 http://www.cedr.eu/download/Publications/2016/CEDR2016-leaflet01-BIM.pdf 

[47] EUBIM (2017):Příručka pro zavádění informačního modelování staveb (BIM) 
evropským veřejným sektorem http://www.eubim.eu/wp-

content/uploads/2018/02/GROW-2017-01356-00-00-CS-TRA-00.pdf 

[48] Studie proveditelnosti Centrální evidence pozemních komunikací
 https://drive.google.com/drive/folders/1CdFyL7GFsVI_oiJVvUg5qfOPHlOCRbyJ

?usp=sharing 

[49] Koncepce zavádění metody BIM v České republice
 https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-

suroviny/bim/2017/10/Koncepce-zavadeni-metody-BIM-v-CR.pdf 

[50] Klíčoví hráči. Kapitola 3. Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s 
výhledem na 10 let. Sdružení pro dopravní telematiku, Praha 2018.
 https://drive.google.com/open?id=1UJjss3nM7kiPlPi87ceEnCVoqzNoNcBk 

[51] Aktuální stav sběru a správy dat o pozemních komunikacích. Kapitola 4. Strategický 
plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let. Sdružení pro 

dopravní telematiku, Praha 2018. https://drive.google.com/open?id=1Km-

wWrT9entwCXj5Q4cYY9A5dPm9m8gX 

[52] Organizace sběru a správy dat v podmínkách Silniční databanky ŘSD. Kapitola 5. 
Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let. 
Sdružení pro dopravní telematiku, Praha 2018.
 https://drive.google.com/open?id=1HR312AUVEG_m_UuLjjxgsQ5xQu8tL1LD 



Strategický plán dalšího rozvoje silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 2 
 Strana 9 / 20  

[53] Doprava a rozvoj ITS v Pražské aglomeraci. Poziční dokument SDT. Sdružení pro 
dopravní telematiku, Praha 2018.
 https://drive.google.com/open?id=1CCkO6kYPvgoqlb-yP3oDHYmmd9EHfNe2 

[54] Manažerské shrnutí. Kapitola 1. Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky 
ŘSD s výhledem na 10 let. Sdružení pro dopravní telematiku, Praha 2018.
 https://drive.google.com/open?id=116qyAxBACPvl3DARVAuY598h00buhMX9 

[55] Seznam pojmů a zkratek, informační zdroje. Kapitola 2. Strategický plán dalšího 
rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let. Sdružení pro dopravní 
telematiku, Praha 2018.

 https://drive.google.com/open?id=1_0iKzjMYPf8agsD_wMkqLhMFWzT-gLJX 

[56] Vize organizace a sběru statických dopravních dat a informací na ŘSD (se zaměřením 
na Silniční databanku). Kapitola 6. Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky 
ŘSD s výhledem na 10 let. Sdružení pro dopravní telematiku, Praha 2018.
 https://drive.google.com/open?id=13dsuFdcu8EPCyycVY1OirK-wDuTaGM6Q 

[57] SDB dle vize. Kapitola 7. Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s 
výhledem na 10 let. Sdružení pro dopravní telematiku, Praha 2018.
 https://drive.google.com/open?id=1-kqWG8slItb4z1y2cixCyOKbH77CdL4v 

[58] Akční plán a Implementační plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) 
v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050). http://www.czechspaceportal.cz/3-
sekce/its---dopravni-telematika/akcni-plan-rozvoje-its/ 

 

3 Pojmy a zkratky 
Aktualizace Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 

časovou periodu aktualizace dat SDB. 

Autonomní (robotické) vozidlo Vozidlo, které je schopno vnímat (snímat a 
vyhodnocovat stav) prostředí a navigovat k zadanému 
cíli bez lidského zásahu.Bezpečné a chráněné parkovací 
místo Český úřad zeměměřický a katastrální 

Bezpečné a chráněné parkovací místo Parkovací místo pro komerční uživatele, jež jim 
umožní vyhnout se nevhodnému parkování a přispěje k 
bezpečnosti řidičů a nákladu (nařízení EK č. 885/2013). 

BIM Informační modelování staveb je digitální forma 
výstavby a užívání majetku. Zahrnuje vytváření a 
správu digitálního modelu stavby od projektování, 
výstavby až ke správě stavby po celou dobu její 
životnosti. (Building information modeling) 

BMS Systém hospodaření s mosty, obsahuje modul evidenční, 
inspekční, údržbový a finanční. Jedná se o webovou 
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aplikaci agendového typu řešící komplexně 
problematiku mostních prohlídek vyplývající ze zákona. 
V BMS jsou evidovány mosty, podjezdy, tunely, 

částečně propustky na dálnicích a silnicích I. až III. třídy 
(kromě Jihočeského, Pardubického a Královéhradeckého 
kraje). Systém byl vytvořen v rámci projektu vědy a 
výzkumu MD ve spolupráci firem PONTEX, VIAPONT, 
VARS a naplněn daty odboru Silniční databanky a NDIC. 
Je doporučen MD pro užívání v ČR. ŘSD má 
zakoupenou licenci. 

Centrum tísňového volání Fyzické místo, kde jsou v rámci odpovědnosti veřejného 
orgánu nebo soukromé organizace uznané členským 
státem jako první přijata tísňová volání (nařízení EK 
305/2013). 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

Data Údaje neboli formalizované charakteristiky nějakého 
děje nebo jevu ve formě zpracovatelné informačními 
technologiemi. Data mají přesnou formu a danou 

syntaxi. 

Datový sklad SDB Datový prostor, kde jsou umístěna data související s 
dopravním systémem, které byly pozorovány, změřeny, 
zaznamenány, vypočteny a prostřednictvím konverzních 
funkcí SDB uloženy v Datovém skladu. 

DIKOS Dispečersko–kontrolní systém, jehož podstatou je 
správa a evidence veškerých dat týkajících se závad na 
komunikaci. 

Dokument Vztahuje se na veškeré záznamy jednání, skutečností 
nebo informací –a všechny soubory takových jednání, 
skutečností nebo informací – bez ohledu na formu 

nosiče (psaný či tištěný na papíře či uložený v 
elektronické formě nebo jako zvuková, vizuální nebo 
audiovizuální nahrávka), které mají subjekty veřejného 
sektoru v držení (PSI 2003). 

Doprava Úmyslná činnost, která spočívá v prostorovém a 
časovém přemísťování osob, věcí (ale i informace 

nebo energie) s použitím dopravních cest, dopravních 
prostředků, energie a pracovních sil. 
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Dopravce Osoba nebo organizace, která zajišťuje dopravu pro cizí 
potřeby za úplatu podle předem vyhlášených podmínek. 

Dopravní informace Informace o dopravní situaci, která má přímý nebo 
nepřímý vliv na bezpečnost a plynulost provozu na 
pozemních komunikacích. 

Dopravní infrastruktura Stavební a další opatření umožňující pohyb dopravního 
prostředku s cílem dopravit osoby či zboží z místa A do 
místa B. Pozemní komunikace jsou částí dopravní 
infrastruktury. 

Dopravní problém Zhoršení stupně provozu ve sledované oblasti a s tím 
související delší cestovní doby, ekonomické škody, větší 
zátěž dopravy na životní prostředí nebo horší komfort 
cestování z pohledu řidičů a cestujících nebo zvířat. 

Dopravní proces / proces dopravy Je realizován prostřednictvím 1. dopravní infrastruktury, 
2. dopravních prostředků, 3. organizace dopravy.  

Dopravní prostředek Mobilní část dopravního systému: pohyblivý objekt nebo 
jiný technický soubor sloužící k dopravě věcí nebo 
přepravě osob z místa A do místa B. 

Dopravní systém Souhrn vzájemně souvisejících prvků (dopravní 
prostředky a zařízení, dopravní infrastruktura a 
organizace dopravy) na vymezeném území (např. na 
území kraje, státu či kontinentu), na kterém probíhají 
procesy dopravy (přeprava osob, věcí a informací). 

Funkce SDB Funkce Silniční databanky. Předpis, na základě kterého 
ze vstupní informace vzniká výstupní informace. 
Hlavním produktem funkce SDB je výstupní informace. 
Ta je k dispozici uživatelům SDB (klíčovým hráčům - 
KH), včetně ŘSD. 

Garant RO Garantem Registru objektů jsou zaměstnanci ŘSD, 
existují dva garanti v rámci Úseku výstavby – oddělení 
technické přípravy Čechy a oddělení technické přípravy 

Morava. 

Garant ULS Garantem Uzlového lokalizačního systému jsou 
zaměstnanci ŘSD, existují dva garanti v rámci Úseku 
výstavby – oddělení technické přípravy Čechy a 
oddělení technické přípravy Morava. 
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GDMS Databanka majetkových správců silnic je GIS aplikace 

umožňující propojení a analýzu grafické složky dat 
vyjádřené pomocí digitální mapy a popisné složky dat 
ve formě atributů, údajů z databáze. Aplikace je řešena 
modulově a rozdělena na dvě základní části, grafickou a 
databázovou. Základem grafické části je digitální mapa 
obsahující data o silnicích (uzlové body, úseky, objekty, 
pasportizační popis komunikací, popis křižovatek, 
konstrukce vozovek, intenzity dopravy, …) a data 
Digitálního modelu území DMÚ-25 (zástavba, vodní toky, 
vodní plochy, železnice, porost, vrstevnice). Databázová 
část umožňuje práci (prohlížení, editaci) s daty ve formě 
tabulek, přehledů, výběrů, sumářů. GDMS obsahuje 
vybrané údaje o dálnicích a silnicích I. až III. třídy. 
Aplikace je určena a používána v resortu silničního 
hospodářství (ŘSD ČR, krajské úřady, správy a údržby 
silnic II. a III. tříd, MD a další). Software vytvořila SDB 
(vznik v roce 2001), aktuální verzi GDMS vytváří SDB, 
každá verze obsahuje stejná data pro jiné území podle 
územní působnosti subjektu, pro který je verze určena. 

Geoportál Geoportál silniční a dálniční sítě ČR je webová aplikace 
sloužící k prezentaci geografických dat o silniční a 
dálniční síti.  Vlastní Geoportál ŘSD je rozcestníkem 
mapových aplikací, mapových služeb, metadat a dalších 
modulů určených pro správu uživatelů, uživatelských 
práv a nastavení. Rozsah přístupu k jednotlivým 
údajům/aplikacím je v závislosti na přístupových 
právech. Geoportál je ve správě SDB a dodavatele 
(VARS). 

HZS Hasičský záchranný sbor 

ISSDS Informační systém o silniční a dálniční síti ČR, viz níže. 

Informační systém o silniční a dálniční síti ČR ISSDS je informačním systémem o 
dálnicích a silnicích I. až III. třídy. Hlavními prvky 
systému jsou sběr, správa, analýzy a publikace dat a 
statistik, tvorba mapových výstupů a aplikací. Základem 
ISSDS je Datový sklad, který obsahuje data 
neproměnných parametrů (pasportizační popis, mosty, 
podjezdy, železniční přejezdy, tunely, křižovatky, sčítání 
dopravy atd.) a proměnných parametrů (únosnost 
vozovek, příčná a podélná nerovnost, poruchy vozovek 

atd.). 
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Integrita Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
požadavek, aby součástí výstupní informace funkce byla 
také informace o správném plnění účelu funkce. 

Inteligentní vozidlo Vozidlo vybavené takovým technickým zařízením, které 
mu umožňuje provádět rozhodnutí o jízdě vozidla bez 
lidské intervence. Tato rozhodnutí mají různé úrovně 
inteligence a mohou tak ovlivňovat celé vozidlo 
(autonomní vozidlo) nebo jednotlivé systémy vozidla 
(ABS, ESP, ASC a další systémy vozidla). 

Intermodalita Kombinace různých dopravních módů při cestě řidiče 
nebo cestujícího z místa A do místa B. 

ISMaP Informační systém majetek a pasport - portálové řešení, 
obsahuje údaje o dálnicích I. a II. třídy a silnicích I., II., 
III.třídy  a obsahuje moduly: 

- Změnové listy – požadavky na aktualizaci referenční 
silniční a dálniční sítě ULS – nové stavby, změna 
průběhu trasy, přečíslování komunikací, vyřazování 
komunikací atd.; 
- Katastr nemovitostí – zabezpečuje prezentaci stavu 
pozemků - inventarizace a majetkového vypořádání 
pozemků; 
- Pasport – evidence a správa pasportních jevů, včetně 
odkazu do videopasportu; používá se pro hromadné 
zadávání jevů ZDP; 
- Mapa - lokalizace pasportu a prohlížení pasportu 
v souvislosti s dalšími daty (sčítání, ortofoto atd.). 
ISMaP je ve správě SDB a dodavatele (VARS). 

IZS Integrovaný záchranný systém 

Jednotný systém dopravních informací pro ČR (JSDI) Komplexní systémové prostředí 
pro sběr, zpracování, sdílení, distribuci a publikování 
dopravních informací a dopravních dat o aktuální 
dopravní situaci a informací o pozemních komunikacích, 
jejich součástech a příslušenství od orgánů, organizací a 
institucí veřejné správy a od dalších veřejných i 
privátních subjektů zřízené podle usnesení vlády ČR č. 
590 ze dne 18. května 2005 Návrh realizace Jednotného 
systému dopravních informací pro ČR a v souladu se 
zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
JSDI je společným projektem Ministerstva dopravy ČR, 
Ministerstva vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
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KH 1 - 9 Označení podskupiny klíčových hráčů s konkrétními 
zájmy, cíli a vztahy ke svému okolí. 

KH, respektive dotčený subjekt Klíčový hráč v oblasti dopravy (stakehoder) 

Konverzní funkce SDB Konverze Data/Informace zajišťuje, aby potřebná data 
umístěná v Datovém skladu SDB byla sestavena do 

vstupní informace nezbytné pro činnost konkrétní 
Funkce SDB. Konverze Informace/Data zajišťuje, že z 
informace na výstupu konkrétní Funkce SDB vzniknou 
nová data k uložení do Datového skladu SDB. 

METIS Silniční meteorologický informační systém - softwarové 
řešení pro prezentaci silničních meteorologických 
informací se zaměřením na aktuální a budoucí situaci na 
silnicích. 

NDIC (Národní dopravní informační centrum) Národní dopravní informační centrum je 
centrálním technickým, technologickým, provozním i 
organizačním pracovištěm JSDI. Jde o operační 
pracoviště, které 24 hodin denně 7 dní v týdnu zajišťuje 
sběr, zpracování, vyhodnocování, ověřování a autorizaci 
dopravních informací a dopravních dat. NDIC provozuje 
na základě rozhodnutí Vlády ČR č. 590 ze dne 
18.5.2005 [18] a v souladu s §124 odst. 3 zákona č. 
361/2000. Sb. ve znění pozdějších předpisů [21] 
Ředitelství silnici a dálnic ČR. 

Nezměřené úseky Nové úseky vzniklé po aktualizaci ULS. 

Open Geospatial Consortium Mezinárodní standardizační organizace založená na 
dobrovolné shodě za účelem spolupráce na vývoji a 
implementaci standardů pro prostorová data a služby 

Organizace a řízení dopravy Procesy pracující s dopravními prostředky a dopravní 
infrastrukturou tak, aby doprava osob či zboží z místa A 
do místa B byla optimální. 

Otevřený formát Formát souboru, který není závislý na žádné platformě 
a je zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení, 
které by znemožňovalo opakované použití dokumentů 
(PSI 2013). 

PČR Policie České republiky 
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Pentlogram Grafické znázornění dopravního zatížení, zatížení je 
úměrné tloušťce čáry, svůj význam má i barva a druh 
čáry 

Pokrytí Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
požadavek na plošný nebo úsekový rozsah. 

PPP Public Private Partnership - investiční spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru 

Přesnost Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
shodu výstupní informace funkce s její skutečnou 
hodnotou. 

Regionální reportér Fyzická nebo právnická osoba provádějící sběr dat pro 

SDB na základě smlouvy. V současné době je sedm 
regionálních reportérů, jejich územní působnost 
odpovídá původním krajům (Severočeský, Západočeský, 
Jihočeský, Středočeský, Východočeský, Severomoravský 
a Jihomoravský). 

RO Registr objektů, viz níže. 

Registr objektů Registr objektů obsahuje data o mostech, podjezdech, 
železničních přejezdech, tunelech a brodech na 
dálnicích I. a II. třídy a silnicích I. až III. třídy. 
Aktualizaci a správu RO zajišťuje SDB a je součástí 
ISSDS (Datového skladu SDB). 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic ČR 

SDB Silniční databanka. Je specializovaným odborem ŘSD, 
jehož úkolem je sběr, uchovávání, aktualizace, správa a 
publikace dat o pozemních komunikacích ve správě ŘSD 
a krajů (dálnice a silnicemi I., II. a III.třídy), a to jak 
pro interní účely ŘSD a krajů, tak pro účely poskytování 
informací o pozemních komunikacích veřejnosti, tak i 
pro účely poskytování vybraných požadovaných 
informací o pozemních komunikacích třetím stranám, 
KH, (ať už bezplatně či za úplatu) k dalšímu zpracování 
a využití. Z pohledu funkční architektury SDB provozuje 
(nebo by mohla provozovat) řadu funkcí. Informace na 
výstupu a vstupu těchto funkcí souvisí s dopravní 
infrastrukturou, včasnost těchto informací resp. perioda 
jejich aktualizace je větší než denní (typicky půlroční, 
roční). Popis funkcí a role SDB se může v 
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budoucnu změnit, mj. v souvislosti s dalším 
strategickým rozvojem navrhovaným v rámci této studie 
– práce. 

SDT Sdružení pro dopravní telematiku 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální, 
souřadnicový systém používaný v ČR a na Slovensku. S-

JTSK je závazným geodetickým referenčním systémem 
na území ČR dle nařízení vlády č. 430/2006 Sb. Vychází 
z tzv. Křovákova zobrazení, kde osa X směřuje k jihu a 
osa Y k západu. Pro použití v GIS se zpravidla používají 
přehozené souřadnice X a Y v záporných hodnotách 
(III.kvadrant) ve formě „S-JTSK / Krovak East 

North“ vztažené k nultému poledníku Greenwiche nebo 
„S-JTSK (Ferro) / Krovak East North“ vztažené k 
nultému poledníku Ferro. 

Služba ITS Poskytování aplikace ITS prostřednictvím správně 
vymezeného organizačního a provozního rámce s cílem 
přispět k bezpečnosti, účinnosti a pohodlí uživatele nebo 
usnadnit či podporovat provozní činnosti související se 
zajištěním přepravy nebo cestování. 

Spolehlivost Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
podíl času, po který funkce správně plní svůj účel, vůči 
celkovému času provozu funkce. 

Spolehlivost informace Přesnost poskytnuté informační služby oproti 
skutečnému stavu (nařízení EK č. 885/2013). 

SSÚD Středisko správy a údržby dálnice – organizační 
jednotka ŘSD 

STP NDIC Strategický plán rozvoje JSDI/NDIC s výhledem na 10 
let 

STP SDB Strategický plán rozvoje Silniční databanky s výhledem 
na 10 let 

Strojově čitelný dokument Formát souboru s takovou strukturou, která umožňuje 
softwarovým aplikacím v něm snadno nalézt, rozpoznat 
a získat z něj konkrétní údaje, včetně jednotlivých 
uvedených fakt a jejich vnitřní struktury (PSI 2013). 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty 
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TAČR Technologická agentura České republiky 

TEN-T Transevropská dopravní síť 

TN-ITS Specifikace TN-ITS je zaměřena na výměnu informací 
týkajících se statických dat o silniční síti. 

Traffic Management 2.0 Koncept řízení dopravy založený na bázi úzké 
spolupráce dodavatelů inteligentní fyzické i digitální 
infrastruktury, výrobců vozidel, navigačních algoritmů a 
poskytovatelů dopravních informací, prostorových dat a 
mapových podkladů. 

Udržitelná mobilita Obecná organizace přepravy osob a zboží v rámci jejich 
působnosti tak, aby byly naplňovány charakteristiky 

mobility jako: reflektující potřeby obsluhovaného území 
dle jeho rozvoje a předpokladů rozvoje v krátkodobém i 
dlouhodobém horizontu; integrující druhy dopravy s 
preferencí těch místně adekvátních; bezpečná a 
spolehlivá; ekologicky šetrná; cenově dostupná, 
nákladově efektivní; lidsky přívětivá a komfortní, 
respektující potřeby všech skupin cestujících; 
komunikativní, informačně pružná, nabízející alternativy; 
jednoduchá v úhradě a to vše při vědomí přímých i 
nepřímých, krátkodobých i dlouhodobých, pozitivních i 
negativních ovlivňujících vazeb na paralelní 
„ekosystémy“. Společně s tím navazující na blízkou 
přeshraniční a mezinárodní přepravu v rámci okolních 
států a různé druhy (módy) dopravy. 

ULS Uzlový lokalizační systém, viz níže. 

Úplnost Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
podíl obsažených výstupních informací dané funkce ze 
všech možných výstupních informací v rámci 
definovaného pokrytí. 

Uzlový lokalizační systém Uzlový lokalizační systém je základ Informačního 
systému o silniční a dálniční síti (ISSDS). Obsahuje 
průběhy dálnic I. a II. třídy, silnic I. až III. třídy a slouží 
především pro účely evidence proměnných a 
neproměnných parametrů. 
Jedná se o grafové vyjádření dálniční a silniční sítě 
tvořené uzlovými body (uzly), které jsou mezi sebou 
propojeny hranami grafu (úseky). Grafové vyjádření 
kopíruje průběh dálniční a silniční sítě v souřadnicovém 
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systému S-JTSK. 

Aktualizaci a správu ULS zajišťuje SDB a je součástí 
Datového skladu SDB. 

VaV Výzkum a vývoj 

Včasnost Maximální zpoždění výstupní informace (funkce) oproti 
reálnému stavu. V případě periodicky poskytovaných 
informací se jedná o časovou periodu aktualizace. 

VGHMÚř Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 

Videopasport Aplikace zpřístupňuje upravené videosekvence dálnic 
a silnic I. tříd velkému počtu uživatelů s minimálními 
nároky na klientské PC. Videosekvence jsou 
synchronizovány s mapovou částí pomocí lokalizace 
v uzlovém lokalizačním systému. 

Vybavení pozemní komunikace Pro účely této studie se vybavením komunikace 
rozumějí objekty související s poskytováním služeb 
účastníkům provozu na pozemních komunikacích nebo 
správcům pozemních komunikací. Konstrukční části 
pozemní komunikace a zemního tělesa těchto objektů 
nepatří do vybavení (patří do technického řešení 
komunikace). Prvky technického řešení komunikace 
vyskytující se v objektech vybavení patří rovněž 
do technického řešení komunikace (např. pevné 
dopravní značení dle vyhlášky, svodidla, inženýrské sítě 
apod.). Mezi vybavení mimo jiné patří následující: 
• veškerá telematická zařízení (vč. senzorů a aktorů, 
systémů řízení, dopravních informačních systémů, 
systémů pro placení, dohledových systémů); 
• pevná informační zařízení mimo dopravní značení 
dané vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích; 
• odpočívka, parkoviště (včetně informace 
o bezpečných a chráněných parkovacích místech 
pro nákladní a užitková vozidla dle požadavků nařízení 
EK č. 885/2013); 
• čerpací a dobíjecí stanice dopravních prostředků; 
• stanice pro sdílení dopravních prostředků; 
• zastávka veřejné dopravy (záliv nebo nádraží); 
• objekty na zastávkách a parkovištích – jízdní řády, 
automaty na jízdenky nebo občerstvení, odpadkové 
koše, lavičky, přístřešky, čekárny; 
• motel, motorest, autokemp, autoopravna, celniště; 
• retardér – úniková zóna; 
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• reklamní poutače; 
• veřejné osvětlení. 
U těchto objektů se sleduje jejich identifikace, lokalizace, 
provozní vlastnosti, funkce nebo vytvářené informace 
(např. kapacita na parkovišti dle nařízení EK č. 
885/2013). Pojem vybavení komunikace se v rámci STP 
SDB zavádí v souvislosti s ideou vzniku katalogů 
statických dopravních informací (Kapitola 6 a 7 STP 
SDB). Katalog vybavení komunikace je v STP SDB 
jedním ze základních navrhovaných katalogů statických 
informací. V rámci STP SDB nejde o vybavení ve smyslu 

ČSN 73 6100-3 (Názvosloví pozemních komunikací – 

Část 3: Vybavení pozemních komunikací) ani dle ČSN 
73 6101 (Projektování silnic a dálnic). 

WMS služby a služby ArcGis Serveru Web Map Service (dále jen WMS) znamená v překladu 
webová mapová služba. Jedná se o standard vyvinutý 
a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consortium (OGC). 
Služba pracující na principu klient-server umožňuje 
sdílení geografické informace ve formě rastrových map 
v prostředí Internetu. Výsledkem požadavku např. GIS 
softwaru na WMS server jsou primárně obrazová data 
v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG, aj.), které 
zobrazují tematické geografické informace (tematickou 
mapu - vrstvu), nebo mohou být výsledkem překrytu 
více vrstev (mapová kompozice). WMS služba 
Ředitelství silnic a dálnic ČR   ULS obsahuje vybrané 
atributy vrstev dálnice, silnice I. třídy, silnice II.třídy, 
silnice III.třídy, uzlové body uzlového lokalizačního 
systému z území ČR. WMS služba Ředitelství silnic 

a dálnic ČR - objekty obsahuje vybrané atributy vrstev 
mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, brody, 
kilometráž silnic I. až III. třídy, kilometrovníky dálnic, 
sčítání dopravy 2016 z území ČR. 

World Wide Web Consortium Mezinárodní konsorcium pro vývoj standardů pro World 
Wide Web 

ZDP Zjednodušený dálniční pasport, viz níže 

Zjednodušený dálniční pasport Datová sada ZDP obsahuje jevy na dálnicích I. třídy – 

patří mezi ně jízdní pruhy, kryt vozovky, přídatné pruhy, 
šířkové uspořádání, přidružené pruhy, střední dělicí pás, 
svodidlo, telematické zařízení, zábradlí a další. Vzniklo 
na základě lokalizovaných snímků z průjezdu dálnice. 
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Prvotní sběr dat probíhá v souvislosti s otevřením 
nových úseků dálnic I. třídy v rámci změn ULS. 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 
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1 Preambule 
Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky (dále také STP SDB nebo Plán) 
s výhledem na 10 let se skládá z několika na sebe navazujících a vzájemně provázaných 
kapitol (zpráv, dílčích výsledků), kterými jsou manažerské shrnutí, popis klíčových institucí 
dotčených sběrem a správou dat o pozemních komunikacích, hodnocení současného stavu 
organizace a správy dat o pozemních komunikacích, organizace sběru a správy dat na ŘSD, 
vize dalšího rozvoje sběru a správy dat v podmínkách této organizace a návrh rozvoje Silniční 
databanky dle této vize. Kromě těchto částí obsahuje Plán také seznam pojmů, zkratek 
a informačních zdrojů. 
STP SDB volně navazuje na existující Strategický plán JSDI/NDIC zpracovaný pro potřeby 
ŘSD v roce 2017 a schválený Koordinační radou ministra dopravy pro ITS (STP NDIC) [20]. 

JSDI/NDIC byl definován jako regulační člen dopravního systému. STP NDIC popisoval, 

hodnotil a navrhoval funkce, jejichž výstupem byly dynamické dopravní informace resp. 

informace s periodou aktualizace (četností) kratší než 24hodin. STP SDB se na rozdíl od STP 
NDIC soustředí na informace, jejichž perioda aktualizace je delší než 24 hodin, typicky 
půlroční, roční, a které přímo souvisí s dopravní infrastrukturou. Takové informace lze 
obecně pojmenovat jako statické dopravní informace. 

Pro realizaci Plánu založil řešitel interní pracovní skupinu složenou ze špičkových expertů SDT 
na dopravní telematiku. Důležitým aspektem návrhu Plánu je hledání konsensuálního názoru 
odborné veřejnosti k otázkám organizace sběru a správy dat o pozemních komunikacích.  
Tato zpráva představuje Kap. 3 Strategického plánu dalšího rozvoje Silniční databanky 

a zabývá se popisem klíčových hráčů dotčených problematikou sběru a správy dat 
o pozemních komunikacích. 

2 Informační zdroje a odkazy 
[1] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 https://drive.google.com/file/d/1Y6J1ZgcifpcMUn9w2p2Gjyu8pkmen7Im/view?

usp=sharing 

[4] Organizační řád ŘSD - Směrnice GŘ 1/2016
 https://drive.google.com/file/d/1Tc8VtVomtd4dUwSpeKLuukvclzcQSSsB 

[11] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 https://drive.google.com/file/d/1sgpRH1QP1siYPCTxwphrICyuDNu3fMpl/ 

[12] Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti 
 https://drive.google.com/file/d/1Hs387ZolpxhSsj7QULuQ1sJVy1abGwUI/ 

[14] Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích https://drive.google.com/file/d/109cqwB9-

r2Thcwy8ZDGSFDEaGwar8Kde/view?usp=sharing 

[18] Usnesení Vlády ČR č. 590 ze dne 18. 5. 2005 k projektu Jednotného systému 
dopravních informací pro Českou republiku.
 https://drive.google.com/open?id=1LJW1YqU55T2g4T64tn-5wZZAFTYVWvG6 
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 [19] Klíčoví hráči v oblasti organizace a řízení dopravy, jejich role a cíle. Kapitola 3. 
Vytvoření strategického plánu dalšího rozvoje JSDI/NDIC s výhledem na 10 let. 
Sdružení pro dopravní telematiku, Praha 2016.
 https://drive.google.com/drive/folders/0Bw_yzxGSBYuCVWx0RzBEdWU5RjQ 

[20] Strategický plán dalšího rozvoje JSDI/NDIC s výhledem na 10 let, SDT

 https://drive.google.com/open?id=0B0q2Ea-7U6NuYjYtcm4yYUdTQ28 

[21] Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění účinném od 20. 2. 2016. BESIP.
 http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/legislativa/361-od-20-02-2016.pdf 

3 Pojmy a zkratky 
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

Data Údaje neboli formalizované charakteristiky nějakého 
děje nebo jevu ve formě zpracovatelné informačními 
technologiemi. Data mají přesnou formu a danou 
syntaxi.  

Datový sklad SDB Datový prostor, kde jsou umístěna data související s 
dopravním systémem, které byly pozorovány, změřeny, 
zaznamenány, vypočteny a prostřednictvím konverzních 
funkcí SDB uloženy v Datovém skladu. 

Doprava Úmyslná činnost, která spočívá v prostorovém 
a časovém přemísťování osob, věcí (ale i informace 

nebo energie) s použitím dopravních cest, dopravních 
prostředků, energie a pracovních sil. 

Dopravce Osoba nebo organizace, která zajišťuje dopravu pro cizí 
potřeby za úplatu podle předem vyhlášených podmínek. 

Dopravní informace Informace o dopravní situaci, která má přímý nebo 
nepřímý vliv na bezpečnost a plynulost provozu na 

pozemních komunikacích. 

Dopravní infrastruktura Stavební a další opatření umožňující pohyb dopravního 
prostředku s cílem dopravit osoby či zboží z místa A do 
místa B. Pozemní komunikace jsou částí dopravní 
infrastruktury. 

Dopravní proces/proces dopravy Je realizován prostřednictvím 1. dopravní infrastruktury, 
2. dopravních prostředků, 3. organizace dopravy. 



Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 3 Strana 6 / 18  

Dopravní prostředek Mobilní část dopravního systému: pohyblivý objekt nebo 

jiný technický soubor sloužící k dopravě věcí nebo 
přepravě osob z místa A do místa B. 

Dopravní systém Souhrn vzájemně souvisejících prvků (dopravní 
prostředky a zařízení, dopravní infrastruktura 
a organizace dopravy) na vymezeném území (např. na 
území kraje, státu či kontinentu), na kterém probíhají 
procesy dopravy (přeprava osob, věcí a informací). 

Funkce SDB Funkce Silniční databanky. Předpis, na základě kterého 
ze vstupní informace vzniká výstupní informace. 
Hlavním produktem funkce SDB je výstupní informace. 

Ta je k dispozici uživatelům SDB (klíčovým hráčům - 
KH), včetně ŘSD. 

HZS Hasičský záchranný sbor 

Inteligentní vozidlo Vozidlo vybavené takovým technických zařízením, které 
mu umožňuje provádět rozhodnutí o jízdě vozidla bez 
lidské intervence. Tato rozhodnutí mají různé úrovně 
inteligence a mohou tak ovlivňovat celé vozidlo 
(autonomní vozidlo) nebo jednotlivé systémy vozidla 
(ABS, ESP, ASC a další systémy vozidla). 

IZS Integrovaný záchranný systém 

Jednotný systém dopravních informací pro ČR (JSDI) Komplexní systémové prostředí 
pro sběr, zpracování, sdílení, distribuci a publikování 
dopravních informací a dopravních dat o aktuální 
dopravní situaci a informací o pozemních komunikacích, 
jejich součástech a příslušenství od orgánů, organizací 
a institucí veřejné správy a od dalších veřejných 
i privátních subjektů zřízené podle usnesení vlády ČR 
č. 590 ze dne 18. května 2005 Návrh realizace 
Jednotného systému dopravních informací pro ČR 
a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. JSDI je společným projektem 
Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva vnitra ČR 
a Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

KH 1 - 9 Označení podskupiny klíčových hráčů s konkrétními 
zájmy, cíli a vztahy ke svému okolí. 

KH, respektive dotčený subjekt Klíčový hráč v oblasti dopravy (stakeholder). 
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Konverzní funkce SDB Konverze Data/Informace zajišťuje, aby potřebná data 
umístěná v Datovém skladu SDB byla sestavena do 
vstupní informace nezbytné pro činnost konkrétní 
Funkce SDB. Konverze Informace/Data zajišťuje, že 
z informace na výstupu konkrétní Funkce SDB vzniknou 
nová data k uložení do Datového skladu SDB. 

NDIC (Národní dopravní informační centrum) Národní dopravní informační centrum je 
centrálním technickým, technologickým, provozním 
i organizačním pracovištěm JSDI. Jde o operační 
pracoviště, které 24 hodin denně 7 dní v týdnu zajišťuje 
sběr, zpracování, vyhodnocování, ověřování a autorizaci 
dopravních informací a dopravních dat. NDIC provozuje 
na základě rozhodnutí Vlády ČR č. 590 ze dne 
18.5.2005 [18] a v souladu s §124 odst. 3 zákona 
č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů [21] 

Ředitelství silnici a dálnic ČR. 

Organizace a řízení dopravy Procesy pracující s dopravními prostředky a dopravní 
infrastrukturou tak, aby doprava osob či zboží z místa 
A do místa B byla optimální. 

PČR Policie České republiky 

PPP Public Private Partnership - investiční spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

SDB Silniční databanka. Je specializovaným odborem ŘSD, 
jehož úkolem je sběr, uchovávání, aktualizace, správa a 

publikace dat o pozemních komunikacích ve správě ŘSD 
a krajů (dálnice a silnicemi I., II. a III.třídy), a to jak 

pro interní účely ŘSD a krajů, tak pro účely poskytování 
informací o pozemních komunikacích veřejnosti, tak i 
pro účely poskytování vybraných požadovaných 
informací o pozemních komunikacích třetím stranám, 
KH, (ať už bezplatně či za úplatu) k dalšímu zpracování 
a využití. Z pohledu funkční architektury SDB provozuje 
(nebo by mohla provozovat) řadu funkcí. Informace na 
výstupu a vstupu těchto funkcí souvisí s dopravní 
infrastrukturou, včasnost těchto informací resp. perioda 
jejich aktualizace je větší než denní (typicky půlroční, 
roční). Popis funkcí a role SDB se může 

v budoucnu změnit, mj. v souvislosti s dalším 
strategickým rozvojem navrhovaným v rámci této studie 
– práce. 
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SDT Sdružení pro dopravní telematiku. 

Služba ITS Zavedení aplikace ITS prostřednictvím správně 
vymezeného organizačního a provozního rámce s cílem 
přispět k bezpečnosti, účinnosti a pohodlí uživatele nebo 
usnadnit či podporovat provozní činnosti související se 
zajištěním přepravy nebo cestování. 

STP SDB Strategický plán rozvoje Silniční databanky s výhledem 
na 10 let 

STP NDIC Strategický plán rozvoje JSDI/NDIC s výhledem na 10 
let 

TAČR Technologická agentura České republiky 

TN-ITS Specifikace TN-ITS je zaměřena na výměnu informací 
týkajících se statických dat o silniční síti. 

Udržitelná mobilita Obecná organizace přepravy osob a zboží v rámci jejich 
působnosti tak, aby byly naplňovány charakteristiky 
mobility jako: reflektující potřeby obsluhovaného území 
dle jeho rozvoje a předpokladů rozvoje v krátkodobém 
i dlouhodobém horizontu; integrující druhy dopravy 
s preferencí těch místně adekvátních; bezpečná 
a spolehlivá; ekologicky šetrná; cenově dostupná, 
nákladově efektivní; lidsky přívětivá a komfortní, 
respektující potřeby všech skupin cestujících; 
komunikativní, informačně pružná, nabízející alternativy; 
jednoduchá v úhradě a to vše při vědomí přímých 
i nepřímých, krátkodobých i dlouhodobých, pozitivních 
i negativních ovlivňujících vazeb na paralelní 
„ekosystémy“. Společně s tím navazující na blízkou 
přeshraniční a mezinárodní přepravu v rámci okolních 
států a různé druhy (módy) dopravy. 

VaV Výzkum a vývoj 

Včasnost Maximální zpoždění výstupní informace (funkce) oproti 
reálnému stavu. V případě periodicky poskytovaných 
informací se jedná o časovou periodu aktualizace. 

VGHMÚř Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 
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4 Všeobecná definice Silniční databanky 
Pro účely tvorby STP SDB je třeba vymezit pojem Silniční databanka. V [20] byl definován 
Dopravní systém jako sjednocení tří základních složek: 
a) Dopravní prostředky, 

neboli technická zařízení umožňující dopravu osob či zboží z místa A do místa B, 
b) Dopravní infrastruktura, 

neboli stavební a další opatření umožňující pohyb dopravního prostředku s cílem 
dopravit osoby či zboží z místa A do místa B. Pozemní komunikace jsou částí 
dopravní infrastruktury. 

c) Organizace a řízení dopravy, 
procesy pracující s dopravními prostředky a dopravní infrastrukturou tak, aby doprava 
osob či zboží z místa A do místa B byla optimální. 

 

Z pohledu organizačního je Silniční databanka (SDB) specializovaným odborem ŘSD, jehož 
úkolem je sběr, uchovávání, aktualizace, správa a publikace dat o pozemních komunikacích 
ve správě ŘSD a krajů (dálnice a silnicemi I., II. a III.třídy), a to jak pro účely ŘSD a krajů, 

tak pro účely poskytování informací o pozemních komunikacích veřejnosti, tak i pro účely 
poskytování vybraných požadovaných informací o pozemních komunikacích třetím stranám, 
KH, (ať už bezplatně či za úplatu) k dalšímu zpracování a využití. 
 

Z pohledu funkční architektury SDB provozuje (nebo by mohla provozovat) celou řadu 
konkrétních funkcí. Informace na výstupu a vstupu těchto funkcí mají přímo souviset 

s dopravní infrastrukturou. Včasnost těchto informací resp. perioda jejich aktualizace je 

větší než denní (typicky půlroční, roční), na rozdíl od včasnosti informací na výstupu funkcí 
JDSI/NDIC, jejichž včasnost je typicky minutová, hodinová. 
 

Funkce SDB je předpis, na základě kterého ze vstupní informace vzniká výstupní informace. 
Výstupní informace funkcí SDB je hlavním produktem Silniční databanky, které je 
k dispozici jejím uživatelům (klíčovým hráčům - KH), včetně ŘSD. Vstupní informace 
obsahuje data Datového skladu SDB, data pocházející z jiných zdrojů, nebo jejich kombinaci. 
V Datovém skladu Silniční databanky (SDB) jsou hodnoty nebo veličiny související 
s dopravním systémem (zejména pak s dopravní infrastrukturou), které byly pozorovány, 
změřeny, zaznamenány, vypočteny a prostřednictvím konverzních funkcí uloženy v Datovém 
skladu. 
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Konverze Data/Informace zajišťuje, aby potřebná data umístěná v Datovém skladu SDB 
byla sestavena do vstupní informace nezbytné pro činnost konkrétní Funkce SDB. Konverze 

Informace/Data zajišťuje, že z informace na výstupu konkrétní Funkce SDB vzniknou nová 
data k uložení do Datového skladu SDB. Řízení přístupu k datům a funkcím SDB je interní 
funkce zajišťující řízení a přístup k datům Datového skladu včetně řádné funkce konverze 
Informace/Data a Data/Informace. 

Obrázek 1: Funkční schéma Silniční databanky 

 

5 Identifikované skupiny klíčových hráčů 
Pro zpracování této části STP SDB byla využita struktura devíti skupin klíčových hráčů, která 
byla identifikována v rámci Strategického plánu rozvoje JSDI/NDIC v roce 2017 [19]. 

Obrázek 2. Skupiny KH byly navrženy především s ohledem na role a funkce, které naplňují 
jednotlivé subjekty (instituce, organizace, společnosti) ve vztahu k oblasti organizace a řízení 
dopravy. Překryvy některých skupin naznačují, že některé subjekty mohou reálně zastávat 
své role i ve více identifikovaných skupinách. V následujících kapitolách je uveden předmětný 
popis těchto skupin KH, jejich vzájemné vztahy a vztah k Silniční databance. 
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Obrázek 2: Identifikované skupiny klíčových hráčů v oblasti dopravy 

 

6 Státní správa a samospráva, podřízené složky a 
organizace (KH1) 

Organizace a složky veřejné správy jsou významným hráčem ve vztahu ke správě a údržbě 
dopravní infrastruktury a všech souvisejících dat. Jde o velmi heterogenní strukturu 
s chováním dle historicky tvořeného genetického kódu, s různorodou směsicí lokálních aktivit 
a cílů, zájmově vznikajícími a potlačenými ambicemi, s různě diverzifikovanými způsoby 
financování a značně rozprostřenými pravomocemi ke konkrétnímu rozhodování. Významným 
omezením akceschopnosti je tak mohutnost tohoto systému. 



Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 3 Strana 12 / 18  

 

Obecný cíl jednotlivých subjektů této skupiny v oblasti dopravy je možné definovat jako tzv. 

udržitelnou mobilitu. Jejich úlohou je vždy zabezpečení konkrétních funkcí a služeb 
v oblasti plánování, realizace a správy dopravní infrastruktury vyplývající z legislativních 
dokumentů, při dosažení obecně akceptovatelné kvality a za vyrovnaného ekonomického 
hospodaření dle přidělených prostředků, v závislosti na státním rozpočtu s minimální účastí 
soukromých investorů. Mohutnost a heterogenita tohoto systému přináší uvnitř KH1 směs 
všech možných vztahů, od vzájemné podpory se společnými cíli, přes neutrální postoje 
a netečnost při nekonfliktních zájmech, po konfliktní a protichůdné strategie v případě 
konkurenčního cílového chování. 
 

KH1 mohou být zřizovateli, vlastníky nebo ovládajícím subjektem KH2, KH3, v takovém 
případě jsou vztahy těchto KH podobné jako uvnitř KH1. V případě existence soukromých 
organizací KH2, KH3, KH4, KH5 a KH6 je to podobné, vždy dle konkrétních zabezpečených 
služeb a funkcí KH1, od neutrálních (správních a definici podnikatelského prostředí), po 
kladné (objednávka služeb a zařízení) a konkurenční (výkon služeb samotným KH1). KH7 je 
neutrálním či kladným prostředníkem přenosu dopravních informací ke KH3 a KH9. KH8 je 
přímou součástí KH1, s kladným vztahem a společným cílem rozvoje a zkvalitňování 
dopravních systémů ve všech aspektech charakteristik udržitelné mobility. 
 

S ohledem na zmíněný rozsah a heterogenitu skupiny KH1 je ve vztahu k SDB účelné 
uvažovat další vnitřní členění skupiny KH1. Nabízí se 4 podskupiny, které je možné označit 
následovně: 

· KH1a – státní správa (ministerstva, státní úřady, ČÚZK, VGHMÚř, …) 
· KH1b – samospráva (krajské a obecní úřady, regiony, …) 
· KH1c – IZS (PČR, HZS, ZZS) 

Podskupina KH1a je ovládajícím subjektem ŘSD, které provozuje současný systém SDB, 

a jako taková má na něj výrazný legislativní vliv. Zároveň je z této pozice jedním z hlavních 
zprostředkovatelů služeb a dat ze SDB. Konkrétní subjekty KH1a mohou být poskytovateli 
vstupních i odběrateli výstupních informací funkcí SDB. 
 

Podskupina KH1b naplňuje podobné cíle jako KH1a na úrovni krajské a obecní samosprávy. 
Jednotliví zástupci řeší agendu dopravní infrastruktury v jejich majetku, z velké části 
samostatně. Především krajské úřady sdílí se SDB potřebná geografická data. Subjekty této 
podskupiny (obce s rozšířenou působností a krajské úřady) jsou ze zákona 13/1997 Sb., 

219/2000 Sb., 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a vyhlášky č. 500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, [1] [14] [11] [12] odběrateli 
výstupních informací funkcí SDB. Další subjekty jsou odběrateli těchto informací na základě 
smluvních vztahů se SDB. Je zde velmi patrný potenciál mnohem širšího využívání informací 
ze systému SDB, a to i v oblasti sběru dat, které se mohou stát součástí datového skladu 
SDB. 
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Podskupina KH1c je dominantně řízena KH1a (s výjimkou ZZS, která je zřizována KH1b). 
Některé subjekty (HZS) jsou pravidelným odběratelem výstupních informací funkcí SDB. 

7 Správci a vlastníci dopravních infrastruktur (KH2) 
Správci a vlastníci dopravních infrastruktur mají stěžejní roli v oblasti správy a údržby 
pozemních komunikací a tvoří tak specifickou skupinu klíčových hráčů. Dle vlastnictví 
dopravních infrastruktur se liší i role jednotlivých subjektů ve skupině. Dálnice a silnice I. tříd 

jsou ve vlastnictví státu, silnice II. a III. třídy a místní komunikace jsou ve vlastnictví 
samospráv. V soukromém vlastnictví je relativně malá část silniční infrastruktury, zejména 
účelové komunikace, související objekty jako jsou např. parkoviště, odstavné plochy apod. 
S rozvojem i investiční činností v dopravní infrastruktuře formou spolupráce PPP lze 

předpokládat změny v tomto rozdělení vlastnictví. 
 

Primárním cílem členů této skupiny je dlouhodobá a efektivní správa a údržba dopravní 
infrastruktury, udržení v provozuschopném a bezpečném stavu. Za tímto účelem jsou pro 
každou úroveň zřízeny organizace, jejichž povinností je provádět správu, běžnou a souvislou 
údržbu dopravní infrastruktury, projektovou, dopravně inženýrskou a stavebně inženýrskou 
činnost. Členem této skupiny je v případě infrastruktury ve vlastnictví státu ŘSD. V případě 
nižších tříd komunikací jde o subjekty správy a údržby silnic v jednotlivých krajích ČR. Pro 

správu komunikací ve větších městech jsou přímo zřizovány samostatné subjekty, případně 
jsou najímány a pověřovány výkonem této správy a údržby soukromé společnosti. Všechny 
tyto organizace i vzájemně spolupracují na základně smluvních vztahů (dle zákona 13/1997) 
[1]. 

 

Aktuálně lze obecně konstatovat, že KH2 je vůči KH1 přímým podřízeným (především KH1a 
a KH1b), řízený požadavky zákonů a politických rozhodnutí, bez potřeby iniciativ vlastního 
rozvoje a zlepšování, s minimálními vnějšími kontrolními mechanismy, často bez přímých 
dopadů existence penalizace za kvalitativní neplnění primárního cíle. Uvnitř KH2 jsou vztahy 
neutrální či mírně konkurenční až konkurenční (v případě komerčních subjektů). Ve vztahu ke 

KH3 a KH9 jakožto hlavním uživatelům dopravní infrastruktury převládá pozitivní vztah. 
Vztahy ke KH4 a KH6 jsou kladné, vedené objednávkami služeb a zařízení. S KH5 je vtah 
spíše neutrální. Spolupráce s KH8 bývá neutrální, využívána zejména pro poradenství, 
odborné studie a posudky. 
 

Konkrétní člen KH2 (Ředitelství silnic a dálnic) je ze zákona přímým provozovatelem systému 

SDB, jehož cílem má být zabezpečení provozu a rozvoje SDB dle potřeb ostatních klíčových 
hráčů. Toto je také určující pro vztahy KH2 vůči SDB. Jedná primárně o klíčové hráče, kteří 
zasahují do procesů spojených s činností SDB. Vystupují tak jako poskytovatelé informací pro 
funkce SDB (sběru prvotních informací o dopravní infrastruktuře ve fázi přípravy a realizace 

stavby, rekonstrukci a opravách, o průběžném sledování stavu komunikací a vybavení, 
údržbě), a také jako odběratelé informací funkcí SDB. Konkrétní vazby SDB k ostatním 
skupinám KH je možné dle organizačního řádu charakterizovat jako činnosti spolupráce 
a oblasti poskytování a výměny informací s KH1a, poskytování informací o silniční a dálniční 
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síti subjektům z podskupiny KH1b (kraje a obce), poskytování informací výzkumným 
organizacím KH8 (např. pro řešení VaV projektů ministerstev a TAČR) atd.. [4] 

8 Dopravní podniky, dopravci, profesní sdružení 
dopravců (KH3) 

Stěžejním cílem organizací v této skupině je dopravně obsloužit vybrané území a tvořit 
stabilní hospodářský výsledek při udržení provozuschopného a kvalitativně odpovídajícího 
vozového parku. 

 

Uvnitř KH3 jsou vztahy velmi konkurenční a to jak mezi příslušníky jednoho druhu dopravy, 

tak i mezi různými druhy dopravy. Vztahy ke KH1 a KH2 jsou dlouhodobě neutrální, lokálně 
však i negativní, a to v případě častých legislativních změn a opatření ovlivňujících provozní 
podmínky organizací. KH5 je jakožto dodavatel vozidel a vozidlových zařízení partnerem a je 

tedy s KH3 v dodavatelském vztahu. Postupně narůstá i kladný vztah s KH4 pro budování ITS 
služeb a systémů. KH9 jsou v přímé a úzké vazbě ke KH3, ať už jako vlastní zaměstnanci 
anebo přímí platící cestující či zákazníci. Vztahy s KH8 jsou spíše neutrální, s případným 

využíváním poradenských a dalších odborných služeb. 
 

V současné době není e vztahu k SDB mnoho přímých vazeb KH3 na vstupní či výstupní 
infromace jejích funkcí. Pro některé konkrétní situace (např. plánování nadměrných nákladů) 
jsou využívány postupy a systémy provozované organizacemi KH1 či KH2, jejichž podpůrné 
nástroje (software) využívají výstupní informace funkcí SDB. Existuje tedy jistý potenciál 
v možné roli organizací KH3 jako odběratelů některých výstupních informací funkcí SDB 

(například omezující hodnoty parametrů prvků dopravní infrastruktury při plánování dopravy). 

9 Výrobci, dodavatelé a poskytovatelé ITS služeb, 
dodavatelé dat, profesní sdružení (KH4) 

Klíčoví hráči této oblasti vytvářejí a nabízejí systémy a služby ITS nebo ICT, služby integrující 
technologická zařízení, telekomunikační prostředí, mobilní zařízení a cloudové i uživatelské 
aplikace, sbírají, zpracovávají nebo poskytují informace a data o dopravním systému. Jejich 

cílem je nabídka kvalitních a zaručených služeb s neustálým vývojem a hledáním inovačního 
potenciálu pro své ekonomické benefity.  
 

Vztah uvnitř KH4 je vysoce konkurenční, což může vést i k jisté neochotě při možném sdílení 
vlastních dat s SDB nebo jejím prostřednictvím. Vztah této skupiny ke svému okolí v podobě 
KH1, KH2, KH3, KH5, KH6 a KH7 je neutrální až kladný. Obvykle jsou v pozici dodavatelů 
těchto KH, což platí i pro vztah KH4 s ŘSD nebo SDB. Za účelem překonání konkurenčních 
vztahů a posílení spolupráce mezi KH4 a KH1/KH2 se ve vyspělých evropských ekonomikách 
sdružili KH4, KH2, KH1 do evropské platformy TN-ITS a odstraňují technicko - organizační 
překážky spojené se vzájemnou výměnou statických dat o dopravní infrastruktuře. 
 

Ve vazbě na SDB mohou být (nebo již jsou) klíčoví hráči KH4 jak v roli dodavatele informací 
(mapových podkladů), tak zároveň v roli odběratelů informací na výstupu funkcí SDB. 
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10  Výrobci vozidel a jejich OEM dodavatelé, výrobci 
ITS zařízení, profesní sdružení (KH5) 

Mezi klíčové hráče této skupiny patří zejména zahraniční koncerny a firmy, které jsou přímo 
výrobci vozidel, nebo si vybudovaly kapacity a letité vztahy s automobilovým průmyslem. 
Jejich cílem je nabídka kvalitních a zaručených zařízení ve vozidlech, se službami uživatelsky 
šitými na míru konkrétního objednatele dle sjednaných dispozic. Tento segment je finančně 
velmi silný pro velké objemy prodejů a přímý obchodní model s KH3 a KH9. Díky tomu je 

rovněž velmi inovativní v oblasti ITS, zejména rozvíjením konceptu „inteligentního vozidla“. 
 

Vztah této skupiny ke skupinám KH3 a KH9 jakožto zákazníkům je velmi kladný. Naopak je 
patrný neutrální, někdy záporný, vztah ke KH1 a KH2. Výrobci dopravních prostředků nejsou 
spokojeni se schopností KH2 a KH1 udržovat dopravní infrastrukturu v trvale udržitelném 
stavu s danou kvalitou, kritizují pomalu rozvíjející se rozsah dopravní infrastruktury a 
z pohledu KH5 pomalu zaváděné technologické inovace na dopravní infrastruktuře. Vztahy 

uvnitř KH5 jsou vysoce konkurenční, subjektů vyvíjejících zařízení je velké množství z celého 
světa a tedy roste tlak na neustálé inovace a cenu dodávek. Klíčoví hráči KH5 mohou mít za 
jistých okolností též ambice se skrze své dceřiné společnosti stát zároveň KH4 a KH7. 
 

Klíčoví hráči KH5 očekávají dostupnost kvalitních a úplných statických informací o dopravní 
infrastruktuře a dynamických informací o provozu, organizací a řízení na komunikacích. 
Požadavky KH5 na kvalitu těchto informací a kvalitu zdrojových dat narůstají v poslední době 
zejména s rozvojem automatizace dopravních prostředků a alternativních pohonů. Existuje 

tedy potenciál přímého využívání výstupních informací (mapových sad) funkcí SDB ze strany 

KH5. Konkrétní přímé vazby však nebyly identifikovány. Dosud KH5 využívají pro spolupráci 
partnery z KH4, jejichž komerční služby mají širší geografický rozsah a širší portfolio služeb, 

než SDB. Dále existuje jistý potenciál organizací KH5 jako dodavatelů vstupních informací pro 

funkce SDB, v podobě dat z vozidlových senzorů, která jsou využitelná pro dílčí kontrolu dat 

dle reálné skutečnosti. 

11  Stavební firmy, inženýring dopravních staveb, 
projekční kanceláře (KH6) 

Tato skupina klíčových hráčů zahrnuje lokální, národní i nadnárodní společnosti realizující 
projektovou přípravu, výstavbu či rekonstrukci dopravních staveb. Jejich zájmem je 
dlouhodobá ekonomická stabilita a profit ze spolupráce s veřejnou správou. 
Uvnitř KH6 panuje mezi jednotlivými subjekty antagonismus pro malý počet subjektů 
a vysoce konkurenční prostředí s relativně malým trhem „velkých“ zakázek. Mají velmi kladný 
vztah ke KH1 a KH2 jakožto dominantním investorům do infrastrukturních staveb. Vztahy 
k ostatním KH jsou pak spíše druhotné a neutrální. Jejich zájmem by měla být spolupráce 
s KH8 v oblasti zařazení moderních ITS systémů do infrastruktury dopravních staveb již 
v projekci nových a při rekonstrukci stávajících. 

Na základě žádosti SDB poskytují projektanti situace z projektové dokumentace nových 
staveb. Ty jsou využívány pro vytvoření geometrického průběhu nových staveb. Ve vztahu k 

SDB mohou být KH6 primárním zdrojem kompletních podkladů o dopravních stavbách jak ve 
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fázi plánovaní staveb, tak ve fázi jejich skutečné realizace. Pro vykonávání svých činností 
KH6rovněž využívají výstupy poskytované SDB. Subjekty jsou tak v roli dodavatelů vstupních 
i odběratelů výstupních informací z funkcí SDB. 

12  Média a poskytovatelé dopravně-informačních 
služeb (KH7) 

Klíčoví hráči tohoto segmentu jsou tvůrci informací veřejných kanálů, zejména pro řidiče, 
sekundárně i dopravce, s přímou zpětnou vazbou od lidského činitele v reálném čase 
a konkrétních lokalitách. Jejich cílem je poskytovat co nejkvalitnější informace a další 
motoristické služby pro jednotlivé řidiče za přímou úplatu anebo prostřednictvím reklamních 
aktivit. 

 

Mezi jednotlivými subjekty v rámci skupiny KH7 je vztah spíše konkurenční, nikoliv však 
antagonistický. KH7 tvoří vlastní výstupy pro informační portály, aplikace pro smart zařízení 
a další systémové služby (TMC) pro šíření aktuálních dopravních a doplňkových informací pro 
koncové odběratele KH9, KH4, KH5. Jejich vztah k nim je tedy pozitivní. Vztah ke KH1 a KH2 

je pozitivní ve snaze využívat jejich specifické datové sady. Zároveň těmto skupinám 
poskytují zpětnou vazbu o kvalitě využívaných dat. K ostatním skupinám KH jde o vztahy 
kooperativní, které by v budoucnu měly dále posilovat. 
 

KH7 mají úzký vztah k dynamickým dopravním informacím a funkcím, které poskytuje 
JSDI/NDIC (má roli KH7 provozovanou v rámci KH2 ŘSD). Ve vazbě na služby SDB, které se 
týkají zejména statických informací o dopravní infrastruktuře, mohou být KH7 odběrateli 
výstupních informací některých funkcí SDB (mapové podklady, datové sady). KH7 jsou také 
potenciálním dodavatelem vstupních informací v podobě vlastního tvořeného obsahu, který 
by využily některé funkce SDB jako vstupní informaci. 
 

Uvedené se týká i vztahu SDB a JSDI/NDIC, na který je třeba nahlížet jako na vztah dvou na 
sobě nezávislých množin funkcí provozovaných v rámci jedné organizace (ŘSD). Jedna 
množina funkcí (JSDI/NDIC) se dotýká dynamických informací celého dopravního systémů 
(zejména organizace a řízení), druhá (SDB) se dotýká statických informací o dopravní 
infrastruktuře. 

13  Vědecko-výzkumné instituce (KH8) 
Do této skupiny se řadí především vědecko-výzkumné instituce a pracoviště vysokých škol.  
Vztahy uvnitř skupiny mohou být s ohledem na zdroje financování vědy a výzkumu 

konkurenční, nikoli však negativní. V jednotlivých odborných oblastech jsou vzájemné vztahy 
i významně kooperativní a pozitivní především při řešení společných cílů. Vztahy k ostatním 
skupinám KH jsou neutrální až pozitivní, vždy dle míry konkrétní spolupráce na řešených 
úlohách. 
 

Ve vztahu k SDB mají tyto organizace zájem využívat poskytované výstupní informace 

z funkcí SDB. Využívány jsou jednak pro studie a analytické podklady o dopravním systému 
obecně, dále i pro vlastní ověřování funkčnosti a posuzování kvality a také za účelem 
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získávání poznatků, tedy dat odvozených. Zájmem KH8 může být i rozšiřování základní báze 
dat Silniční databanky a jejich šíření napříč institucemi veřejné sféry.Primárně je KH8 
odběratelem a potenciálně i poskytovatelem informací do SDB. 

14  Řidiči, cestující a jejich zástupci a sdružení (KH9) 
Tato velmi početná skupina je značně roztříštěná a obsahuje velké množství specifických 
typů uživatelů, jejichž zájmy jsou v souladu s charakteristikami udržitelné mobility, 
individuálně jsou však velmi heterogenní s vlastními strategiemi a s individuálními 
optimalizacemi. 

Obecným zájmem skupiny je využívání kvalitní dopravní infrastruktury a garantovaných 
dopravně informačních služeb. V oblasti dopravy jde především o uživatele systémů a služeb 
skupin KH1 a KH2. Intenzivní a pozitivní vztah této skupiny je ke KH3, KH4, KH5 a KH7 pro 
přímou konzumaci nabízených a hrazených služeb a používání zařízení. Z podobných důvodů 
jako KH5 (výrobci vozidel) mají KH9 neutrální až negativní vztah ke KH1, KH2. 

Tato skupina KH nemá přímou vazbu na systém SDB a není tak ani odběratelem ani 
dodavatelem informací do funkcí SDB. Skupina KH9 je však potenciálně využitelná pro 
identifikaci či verifikaci dílčích dat o kvalitě dopravní infrastruktury. Může se jednat například 
u různé uživatelské aplikace apod. KH9 mohou nepřímo využívat výstupní informace funkcí 
SDB prostřednictvím systémů či informací poskytovaných KH1, KH2, KH4, KH5, KH7. 
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15  Shrnutí vztahů klíčových hráčů k systému SDB 
 

Následující tabulka přehledně zobrazuje vztah jednotlivých skupin KH se systémem SDB 
v členění, zda se jedná o poskytovatele vstupních či odběratele výstupních informací funkcí 
SDB. Závorkami jsou označeny identifikované potenciální možné vazby. 
 

 
  Vazba na systém SDB 

    
dodavatel vstupních 

informací 

odběratel výstupních 

informací 

nepřímá 

zprostředkovaná 

vazba  

KH1a Státní správa (státní úřady) ANO ANO ANO 

KH1b Samospráva (kraje, obce) ANO ANO ANO 

KH1c IZS X ANO X 

KH2 

Správci a vlastníci dopravních 

infrastruktur 
ANO ANO ANO 

KH3 

Dopravní podniky, dopravci, 

profesní sdružení dopravců 
X X KH1, KH2, KH4, KH7 

KH4 

Výrobci, dodavatelé a 

poskytovatelé ITS služeb, 

profesní sdružení  

(ANO) ANO - 

KH5 

Výrobci vozidel a jejich OEM 

dodavatelé, výrobci ITS zařízení, 

profesní sdružení  

(ANO) (ANO) KH4 

KH6 

Stavební firmy, inženýring 

dopravních staveb, projekční 

kanceláře 

ANO ANO - 

KH7 

Média a poskytovatelé 

dopravně-informačních služeb 
(ANO) ANO - 

KH8 Vědecko-výzkumné instituce (ANO) ANO - 

KH9 

Řidiči, cestující a jejich zástupci 

a sdružení 
X X KH1, KH2, KH4, KH7 

Tabulka 1: Vzájemné vztahy skupin klíčových hráčů 
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1 Preambule 

Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky (dále také STP SDB nebo Plán) 
s výhledem na 10 let se skládá z několika na sebe navazujících a vzájemně provázaných 
kapitol (zpráv, dílčích výsledků), kterými jsou manažerské shrnutí, popis klíčových institucí 
dotčených sběrem a správou dat o pozemních komunikacích, hodnocení současného stavu 
organizace a správy dat o pozemních komunikacích, organizace sběru a správy dat na ŘSD, 
vize dalšího rozvoje sběru a správy dat v podmínkách této organizace a návrh rozvoje Silniční 
databanky dle této vize. Kromě těchto částí obsahuje Plán také seznam pojmů, zkratek 
a informačních zdrojů. 
STP SDB volně navazuje na existující Strategický plán JSDI/NDIC zpracovaný pro potřeby 
ŘSD v roce 2017 a schválený Koordinační radou ministra dopravy pro ITS (STP NDIC) [20]. 

JSDI/NDIC byl definován jako regulační člen dopravního systému. STP NDIC popisoval, 

hodnotil a navrhoval funkce, jejichž výstupem byly dynamické dopravní informace, resp. 

informace s periodou aktualizace (četností) kratší než 24hodin. STP SDB se na rozdíl od STP 
NDIC soustředí na informace, jejichž perioda aktualizace je delší než 24 hodin, typicky 
půlroční, roční, a které přímo souvisí s dopravní infrastrukturou. Takové informace lze 
obecně pojmenovat jako statické dopravní informace. 

Pro realizaci Plánu založil řešitel interní pracovní skupinu složenou ze špičkových expertů SDT 
na dopravní telematiku. Důležitým aspektem návrhu Plánu je hledání konsensuálního názoru 
odborné veřejnosti k otázkám organizace sběru a správy dat o pozemních komunikacích.  

Tato zpráva představuje Kap. 4 Strategického plánu dalšího rozvoje Silniční databanky, 
zabývá se otázkou sběru a organizace statických dopravních informací zejména ve veřejné 
správě z úhlu pohledu evropského rozměru, hodnotí stav v několika vybraných zemích včetně 
České republiky, čímž vytváří analytický podklad pro navazující kapitoly STP SDB. 

2 Informační zdroje a odkazy 

[1] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 https://drive.google.com/file/d/1Y6J1ZgcifpcMUn9w2p2Gjyu8pkmen7Im/view?

usp=sharing 

[7] Směrnice EU 2007/2/ES (INSPIRE)
 https://drive.google.com/file/d/1t_FquBv3pqOxuqxTXuMzmM7z87OMVLgp/vie

w?usp=sharing 

[18] Usnesení Vlády ČR č. 590 ze dne 18. 5. 2005 k projektu Jednotného systému 
dopravních informací pro Českou republiku. 
 https://drive.google.com/open?id=1LJW1YqU55T2g4T64tn-5wZZAFTYVWvG6 

[20] Strategický plán dalšího rozvoje JSDI/NDIC s výhledem na 10 let, SDT 
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3 Pojmy a zkratky 

Bezpečné a chráněné parkovací místo Parkovací místo pro komerční uživatele, jež jim 
umožní vyhnout se nevhodnému parkování a přispěje 
k bezpečnosti řidičů a nákladu (nařízení EK č. 885/2013). 

BMS Systém hospodaření s mosty, obsahuje modul evidenční, 
inspekční, údržbový a finanční. Jedná se o webovou 
aplikaci agendového typu řešící komplexně problema-

tiku mostních prohlídek vyplývající ze zákona. V BMS 
jsou evidovány mosty, podjezdy, tunely, částečně 
propustky na dálnicích a silnicích I. až III. třídy (kromě 
Jihočeského, Pardubického a Královéhradeckého kraje). 
Systém byl vytvořen v rámci projektu vědy a výzkumu 
MD ve spolupráci firem PONTEX, VIAPONT, VARS 

a naplněn daty Odboru silniční databanky a NDIC. Je 
doporučen MD pro užívání v ČR. ŘSD má zakoupenou 
licenci. 

Centrum tísňového volání Fyzické místo, kde jsou v rámci odpovědnosti veřejného 
orgánu nebo soukromé organizace uznané členským 
státem jako první přijata tísňová volání (nařízení EK 
305/2013).  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

Data Údaje neboli formalizované charakteristiky nějakého 
děje nebo jevu ve formě zpracovatelné informačními 
technologiemi. Data mají přesnou formu a danou 
syntaxi.  
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Dokument Vztahuje se na veškeré záznamy jednání, skutečností 
nebo informací  a všechny soubory takových jednání, 

skutečností nebo informací  bez ohledu na formu 

nosiče (psaný či tištěný na papíře či uložený v elektro-

nické formě nebo jako zvuková, vizuální nebo audio-

vizuální nahrávka), které mají subjekty veřejného 

sektoru v držení (PSI 2003).  

Doprava Úmyslná činnost, která spočívá v prostorovém 
a časovém přemísťování osob, věcí (ale i informace 

nebo energie) s použitím dopravních cest, dopravních 
prostředků, energie a pracovních sil. 

Dopravce Osoba nebo organizace, která zajišťuje dopravu pro cizí 
potřeby za úplatu podle předem vyhlášených podmínek. 

Dopravní informace Informace o dopravní situaci, která má přímý nebo 
nepřímý vliv na bezpečnost a plynulost provozu na 

pozemních komunikacích. 

Dopravní infrastruktura Stavební a další opatření umožňující pohyb dopravního 
prostředku s cílem dopravit osoby či zboží z místa A do 
místa B. Pozemní komunikace jsou částí dopravní 
infrastruktury. 

Dopravní systém Souhrn vzájemně souvisejících prvků (dopravní 
prostředky a zařízení, dopravní infrastruktura 
a organizace dopravy) na vymezeném území (např. na 
území kraje, státu či kontinentu), na kterém probíhají 
procesy dopravy (přeprava osob, věcí a informací). 

GDMS Databanka majetkových správců silnic je GIS aplikace 
umožňující propojení a analýzu grafické složky dat 
vyjádřené pomocí digitální mapy a popisné složky dat 
ve formě atributů, údajů z databáze. Aplikace je řešena 
modulově a rozdělena na dvě základní části, grafickou 
a databázovou. Základem grafické části je digitální 
mapa obsahující data o silnicích (uzlové body, úseky, 
objekty, pasportizační popis komunikací, popis 
křižovatek, konstrukce vozovek, intenzity dopravy,…) 
a data Digitálního modelu území DMÚ-25 (zástavba, 
vodní toky, vodní plochy, železnice, porost, vrstevnice). 
Databázová část umožňuje práci (prohlížení, editaci) 
s daty ve formě tabulek, přehledů, výběrů, sumářů. 
GDMS obsahuje vybrané údaje o dálnicích a silnicích I. 
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až III. třídy. Aplikace je určena a používána v resortu 

silničního hospodářství (ŘSD ČR, krajské úřady, správy 
a údržby silnic II. a III. tříd, MD a další).  
Software vytvořila SDB (vznik v roce 2001), aktuální 
verzi GDMS vytváří SDB, každá verze obsahuje stejná 
data pro jiné území podle územní působnosti subjektu, 

pro který je verze určena. 

Geoportál Geoportál silniční a dálniční sítě ČR je webová aplikace 
sloužící k prezentaci geografických dat o silniční 
a dálniční síti. Vlastní Geoportál ŘSD je rozcestníkem 
mapových aplikací, mapových služeb, metadat a dalších 
modulů určených pro správu uživatelů, uživatelských 
práv a nastavení. Rozsah přístupu k jednotlivým 
údajům/aplikacím je v závislosti na přístupových 
právech. 
Geoportál je ve správě SDB a dodavatele (VARS). 

HZS Hasičský záchranný sbor 

ISSDS Informační systém o silniční a dálniční síti ČR, viz níže. 

Informační systém o silniční a dálniční síti ČR ISSDS je informačním systémem o 
dálnicích a silnicích I. až III. třídy. Hlavními prvky 
systému jsou sběr, správa, analýzy a publikace dat 
a statistik, tvorba mapových výstupů a aplikací. 
Základem ISSDS je Datový sklad, který obsahuje data 
neproměnných parametrů (pasportizační popis, mosty, 
podjezdy, železniční přejezdy, tunely, křižovatky, sčítání 
dopravy atd.) a proměnných parametrů (únosnost 
vozovek, příčná a podélná nerovnost, poruchy vozovek 

atd.). 

IZS Integrovaný záchranný systém. 

Jednotný systém dopravních informací pro ČR (JSDI) Komplexní systémové prostředí 
pro sběr, zpracování, sdílení, distribuci a publikování 
dopravních informací a dopravních dat o aktuální 
dopravní situaci a informací o pozemních komunikacích, 
jejich součástech a příslušenství od orgánů, organizací 
a institucí veřejné správy a od dalších veřejných 
i privátních subjektů zřízené podle usnesení vlády ČR 
č. 590 ze dne 18. května 2005 Návrh realizace 

Jednotného systému dopravních informací pro ČR 
a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. JSDI je společným projektem 
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Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva vnitra ČR 
a Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

NDIC (Národní dopravní informační centrum) Národní dopravní informační centrum je 
centrálním technickým, technologickým, provozním 
i organizačním pracovištěm JSDI. Jde o operační 
pracoviště, které 24 hodin denně 7 dní v týdnu zajišťuje 
sběr, zpracování, vyhodnocování, ověřování a autorizaci 
dopravních informací a dopravních dat. NDIC provozuje 
na základě rozhodnutí Vlády ČR č. 590 ze dne 
18.5.2005 [18] a v souladu s §124 odst. 3 zákona č. 
361/2000. Sb. ve znění pozdějších předpisů [21] 
Ředitelství silnici a dálnic ČR. 

Open Geospatial Consortium Mezinárodní standardizační organizace založená na 
dobrovolné shodě za účelem spolupráce na vývoji 
a implementaci standardů pro prostorová data a služby 

Otevřený formát Formát souboru, který není závislý na žádné platformě 
a je zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení, 
které by znemožňovalo opakované použití dokumentů 
(PSI 2013).  

PČR Policie České republiky 

RO Registr objektů, viz níže. 

Registr objektů Registr objektů obsahuje data o mostech, podjezdech, 
železničních přejezdech, tunelech a brodech na 

dálnicích I. a II. třídy a silnicích I. až III. třídy. 
Aktualizaci a správu RO zajišťuje SDB a je součástí 
ISSDS (Datového skladu SDB). 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

SDB Silniční databanka. Je specializovaným odborem ŘSD, 
jehož úkolem je sběr, uchovávání, aktualizace, správa 
a publikace dat o pozemních komunikacích ve správě 
ŘSD a krajů (dálnice a silnicemi I., II. a III.třídy), a to 
jak pro interní účely ŘSD a krajů, tak pro účely 
poskytování informací o pozemních komunikacích 
veřejnosti, tak i pro účely poskytování vybraných 
požadovaných informací o pozemních komunikacích 
třetím stranám, KH, (ať už bezplatně či za úplatu) 
k dalšímu zpracování a využití. Z pohledu funkční 
architektury SDB provozuje (nebo by mohla provozovat) 
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řadu funkcí. Informace na výstupu a vstupu těchto 
funkcí souvisí s dopravní infrastrukturou, včasnost 
těchto informací resp. perioda jejich aktualizace je větší 
než denní (typicky půlroční, roční). Popis funkcí a role 
SDB se může v budoucnu změnit, mj. v souvislosti 

s dalším strategickým rozvojem navrhovaným v rámci 
této studie – práce. 

SDT Sdružení pro dopravní telematiku. 

Spolehlivost informace Přesnost poskytnuté informační služby oproti 
skutečnému stavu (nařízení EK č. 885/2013).  

Strojově čitelný dokument Formát souboru s takovou strukturou, která umožňuje 
softwarovým aplikacím v něm snadno nalézt, rozpoznat 
a získat z něj konkrétní údaje, včetně jednotlivých 
uvedených fakt a jejich vnitřní struktury (PSI 2013). 

TN-ITS Specifikace TN-ITS je zaměřena na výměnu informací 
týkajících se statických dat o silniční síti. 

ULS Uzlový lokalizační systém, viz níže. 

Uzlový lokalizační systém Uzlový lokalizační systém je základ Informačního 
systému o silniční a dálniční síti (ISSDS). Obsahuje 
průběhy dálnic I. a II. třídy, silnic I. až III. třídy a slouží 
především pro účely evidence proměnných a 
neproměnných parametrů.  
Jedná se o grafové vyjádření dálniční a silniční sítě 
tvořené uzlovými body (uzly), které jsou mezi sebou 
propojeny hranami grafu (úseky). Grafové vyjádření 
kopíruje průběh dálniční a silniční sítě v souřadnicovém 
systému S-JTSK.  

Aktualizaci a správu ULS zajišťuje SDB a je součástí 
Datového skladu SDB. 

VGHMÚř Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 

Vybavení pozemní komunikace Pro účely této studie se vybavením komunikace 
rozumějí objekty související s poskytováním služeb 
účastníkům provozu na pozemních komunikacích nebo 
správcům pozemních komunikací. Konstrukční části 
pozemní komunikace a zemního tělesa těchto objektů 
nepatří do vybavení (patří do technického řešení 
komunikace). Prvky technického řešení komunikace 
vyskytující se v objektech vybavení patří rovněž 
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do technického řešení komunikace (např. pevné 
dopravní značení dle vyhlášky, svodidla, inženýrské sítě 
apod.). Mezi vybavení mimo jiné patří následující: 
• veškerá telematická zařízení (vč. senzorů a aktorů, 
systémů řízení, dopravních informačních systémů, 
systémů pro placení, dohledových systémů); 
• pevná informační zařízení mimo dopravní značení 
dané vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích; 
• odpočívka, parkoviště (včetně informace 
o bezpečných a chráněných parkovacích místech 
pro nákladní a užitková vozidla dle požadavků nařízení 
EK č. 885/2013); 
• čerpací a dobíjecí stanice dopravních prostředků; 
• stanice pro sdílení dopravních prostředků; 
• zastávka veřejné dopravy (záliv nebo nádraží); 
• objekty na zastávkách a parkovištích – jízdní řády, 
automaty na jízdenky nebo občerstvení, odpadkové 
koše, lavičky, přístřešky, čekárny; 
• motel, motorest, autokemp, autoopravna, celniště; 
• retardér – úniková zóna; 
• reklamní poutače; 
• veřejné osvětlení. 
U těchto objektů se sleduje jejich identifikace, lokalizace, 
provozní vlastnosti, funkce nebo vytvářené informace 
(např. kapacita na parkovišti dle nařízení EK č. 
885/2013). Pojem vybavení komunikace se v rámci STP 
SDB zavádí v souvislosti s ideou vzniku katalogů 
statických dopravních informací (Kapitola 6 a 7 STP 
SDB). Katalog vybavení komunikace je v STP SDB 
jedním ze základních navrhovaných katalogů statických 
informací. V rámci STP SDB nejde o vybavení ve smyslu 

ČSN 73 6100-3 (Názvosloví pozemních komunikací – 

Část 3: Vybavení pozemních komunikací) ani dle ČSN 
73 6101 (Projektování silnic a dálnic). 

WMS služby a služby ArcGis Serveru Web Map Service (dále jen WMS) znamená v překladu 
webová mapová služba. Jedná se o standard vyvinutý 
a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consortium (OGC). 
Služba pracující na principu klient-server umožňuje 
sdílení geografické informace ve formě rastrových map 
v prostředí internetu. Výsledkem požadavku, např. GIS 
softwaru na WMS server, jsou primárně obrazová data 
v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG, aj.), které 
zobrazují tematické geografické informace (tematickou 
mapu - vrstvu), nebo mohou být výsledkem překrytu 

více vrstev (mapová kompozice). 
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WMS služba Ředitelství silnic a dálnic ČR - ULS obsahuje 

vybrané atributy vrstev dálnice, silnice I. třídy, silnice 
II.třídy, silnice III.třídy, uzlové body uzlového 
lokalizačního systému z území ČR. 
WMS služba Ředitelství silnic a dálnic ČR - objekty 

obsahuje vybrané atributy vrstev mosty, podjezdy, 
železniční přejezdy, tunely, brody, kilometráž silnic I. až 
III. třídy, kilometrovníky dálnic, sčítání dopravy 2016 
z území ČR. 

World Wide Web Consortium Mezinárodní konsorcium pro vývoj standardů pro World 
Wide Web 
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4 Evropský rozměr 
Evropská politika v oblasti tvorby, správy a poskytování dat je formována především nástroji 
sekundárního evropského práva, zejména evropskými směrnicemi, z nichž pro oblast sběru 
a správy dat o pozemních komunikacích jsou nejvíce relevantní: 
 

· Směrnice ITS 40/2010/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů 
v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy, 

· směrnice PSI 2003/98/3 o opakovaném použití informací veřejného sektoru, 

· směrnice INSPIRE 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace 
v Evropském společenství. 
 

Na směrnice pak navazují národní zákony pro jejich implementaci do národního práva 
a nařízení EK, které specifikují další podmínky a pravidla implementace směrnic. 

4.1 Směrnice ITS 40/2010/EU 

Směrnice ITS 40/2010/EU se soustředí na implementaci ITS v oblasti silniční dopravy a na 
rozhraní mezi ITS v silniční dopravě a ITS v dalších druzích dopravy. V ČR byla směrnice 
transponována do novelizace zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Definuje 
prioritní oblasti, pro něž mají být společné specifikace a normy vypracovány a používány: 
 

 I. optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování; 
 II. návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy; 
 III. aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími 
 hrozbami; 

 IV. propojení vozidla s dopravní infrastrukturou. 
 

V rámci prioritních oblastí směrnice definuje následující prioritní akce pro vypracovávání 
a použití specifikací a norem: 

 a) poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii; 
 b) poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii; 

c) údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních 
univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního 
provozu uživatelům; 
d) harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii; 
e) poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro 
nákladní a užitková vozidla; 
f) poskytování rezervačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro 
nákladní a užitková vozidla. 
 

Přitom je potřebné připomenout, že navrhované akce obecně požadují přípravu specifikací 
pro systémy ITS, nikoliv povinné nasazení a rozšíření ITS systémů. 
V návaznosti na výše uvedenou Směrnici byly vydány nařízení Evropské komise:  
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· Nařízení EK č. 305/2013 ze dne 26. 11. 2012 o systému eCall (EU) (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0305&from=EN) 

· Nařízení EK č. 885/2013 ze dne 15. 5. 2013 o poskytování informačních služeb 
týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková 
vozidla (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0885&from=EN ),  

· Nařízení EK č. 886/2013 ze dne 15. 5. 2013 o minimálních dopravních informacích 
(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0886:EN:NOT), 

· Nařízení EK č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro 
rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1315)  

· Nařízení EK č. 2015/962 ze dne 18. prosince 2014 o poskytování informačních 
služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé EU (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0962&from=CS)  

· Nařízení EK č. 2017/1926 ze dne 31. května 2017 o poskytování multimodálních 

informačních služeb o cestování v celé Unii (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1926&from=CS ) 

 

Nařízení 885/2013 a 886/2013 jsou již nyní předmětem dobré praxe a zavádění jejich 

požadavků již probíhá v řadě zemí EU. Nařízení 2015/962 je na stávající praxi poměrně 
vyspělým krokem. Nařízení 2017/1926 je zcela jiné, dotýká se jiných tříd komunikací, 
zasahuje do měst, jiných druhů dopravy a v rámci Evropy operuje se schématy sdílené 
ekonomiky, které v ČR prozatím nejsou součástí běžné reality.  
 

Kategorie datových sad (relevantní pro nařízení 2015/962, 886/2013 

a 2017/1926) 

 

Mezi povinnými druhy statických dat o silniční síti patří zejména (data musí být poskytována 
v souladu se směrnicí INSPIRE a využívat standard DATEX II): 
 

a) úseky silniční sítě a jejich fyzické vlastnosti, například: i) geometrie; ii) šířka silnice; 
iii) počet jízdních pruhů; iv) sklon; v) křižovatky;  
b) klasifikace silnic;  

c) generalizovaná silniční síť, síť cyklotras a síť stezek pro chodce a možnosti přístupu 
k nim 

d) dopravní značení v souvislosti s dopravními předpisy a nebezpečím, například: 
i) podmínky přístupu do tunelů; ii) podmínky přístupu na mosty; iii) trvalá omezení 
přístupu; iv) jiné dopravní předpisy;  

e) omezení rychlosti;  
f) plány dispozičních řešení dopravních komunikací;  
g) předpisy pro nákladní dopravu;  
h) poloha mýtných bran;  
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i) označení zpoplatněných silnic, platné pevně stanovené poplatky za užívání silnic 
a dostupné platební metody;  
j) poloha parkovacích míst a odpočívadel se službami, včetně parkovišť typu Park Ride;  
k) poloha dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a podmínky jejich používání;  
l) poloha čerpacích stanic pohonných hmot vč. stlačeného zemního plynu (CNG), 
zkapalněného zemního plynu (LNG), zkapalněného ropného plynu (LPG) a vodíku; 
m) poloha zastávek veřejné dopravy a výměnných míst;  
n) stanice pro sdílení jízdních kol a zajištěná místa pro parkování jízdních kol (jako jsou 
uzavíratelná parkovací místa pro kola); 

o) stanice pro sdílení automobilů; 
p) poloha oblastí dodávek.  

 

Mezi druhy dynamických dat o stavu silnic patří zejména:  
a) uzavírky silnic;  
b) uzavírky jízdních pruhů;  
c) uzavírky mostů;  
d) zákaz předjíždění pro těžká nákladní vozidla;  
e) silniční práce;  
f) nehody a mimořádné události;  
g) dynamická omezení rychlosti;  
h) směr jízdy ve střídavých jízdních pruzích;  
i) špatný stav silnice;  
j) dočasná opatření v oblasti řízení provozu;  
k) variabilní poplatky za užívání silnic a dostupné platební metody;  
l) dostupnost parkovacích míst;  
m) dostupnost oblastí dodávek;  
n) náklady na parkování;  
o) dostupnost dobíjecích stanic pro elektrická vozidla;  
p) povětrnostní podmínky ovlivňující povrch vozovky a viditelnost.  
 

Tato krátkodobá data nemusí být v aktualizovaných digitálních mapách uvedena, jelikož se 
nepovažují za trvalé změny. 

4.1.1 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1926 o poskytování 

multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii 

Toto nařízení významným způsobem upřesňuje Směrnici ITS, a to s akcentem předpokládané 
potřeby uživatelů (řidičů a cestujících) v osobní dopravě a má významný multimodální 
a intermodální přesah. Tímto nařízením je řešena prioritní akce a) Směrnice ITS, která se 
týká splnění nezbytných požadavků, aby multimodální informační služby o cestování v celé 
Unii byly přesné a dostupné uživatelům ITS i přes hranice. 

 

Nařízení vyžaduje, aby byly respektovány požadavky a specifikace ve směrnici PSI a INSPIRE. 
Směrnice PSI stanoví minimální pravidla pro opakované použití informací veřejného sektoru 
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v celé Unii, zejména pravidla týkající se aktualizace dat při opakovaném použití dat, která 
mají v držení dopravní orgány a provozovatelé dopravy. 
 

Specifikace stanovené v nařízení se mají vztahovat na všechny druhy dopravy, jako je 

pravidelná doprava (letecká, železniční, včetně vysokorychlostní železniční dopravy, 
konvenční železniční dopravy a městské kolejové dopravy, dálková autokarová doprava, 
námořní doprava včetně trajektové dopravy, doprava metrem, tramvajová, autobusová 
a trolejbusová doprava, lanové dráhy), doprava na vyžádání (kyvadlová autobusová doprava, 
kyvadlová trajektová doprava, taxislužba, spolujízda, sdílení automobilů, společná doprava 
osob v jednom vozidle, pronájem automobilů, sdílení jízdních kol, pronájem jízdních kol, 
doprava na zavolání) a individuální doprava (automobil, motocykl, jízdní kolo, chůze). Chůze 
jako možnost cestování k zvládnutí částí prvního a posledního úseku cesty má pro 
multimodální informační služby o cestování velký význam a může zajistit nejen přínosy pro 
životní prostředí i řízení sítě, nýbrž také přímé přínosy pro zdraví cestujícího. 
 

Na podporu poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii lze 
využít centralizované koncepce systémů ITS založené na poskytování dat, i decentralizované 
koncepce založené na poskytování dat a služeb. Dopravní orgány, provozovatelé dopravy, 
provozovatelé infrastruktury nebo případně poskytovatelé služby dopravy by měly na 
vyžádání zpřístupnit uživatelům statická data, odpovídající metadata a informace o kvalitě dat, 
a to prostřednictvím vnitrostátního nebo společného přístupového bodu. Přístupový 
bod může mít v závislosti na druhu dat různé podoby, jako je databáze, datový sklad, datové 
tržiště, datové úložiště a registr, internetový portál apod. Členské státy by měly zvážit 
přeskupení stávajících veřejných a soukromých přístupových bodů do jednoho bodu 
umožňujícího přístup ke všem druhům příslušných dostupných dat, která spadají do oblasti 
působnosti těchto specifikací. 
 

Nařízení tedy stanovuje povinnost členských států zřídit vnitrostátní přístupové místo, které 
zajišťuje uživatelům přístup alespoň ke statickým datům o cestování a dopravní provozu 
a historickým datům o dopravním prostoru pro různé druhy dopravy, včetně aktualizací údajů, 
jež poskytují poskytovatelé dat (dopravní orgány, provozovatelé dopravy, provozovatelé 
infrastruktury nebo poskytovatelé služby dopravy na vyžádání na území daného členského 
státu). Několik členských států může zřídit společný přístupový bod. Rovněž stát může 
využít více existujících přístupových bodů pro více odvětví jako vnitrostátní přístupový 
bod či využít jiné přístupové body zřízené podle směrnice ITS. 

 

Vnitrostátní přístupové body poskytují uživatelům vyhledávací služby, například služby 
umožňující vyhledání požadovaných dat pomocí obsahu odpovídajících metadat a 
zobrazování tohoto obsahu pomocí API, která poskytují přístup k statickým datům 
o cestování a dopravním provozu prostřednictvím vnitrostátního přístupového bodu, jsou 

veřejně přístupná, aby se mohli uživatelé a koncoví uživatelé zaregistrovat za účelem získání 
přístupu. 
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Pokud informační služba závisí na sběru dat, včetně určení zeměpisné polohy, měli by být 
koncoví uživatelé jednoznačně informováni o sběru těchto dat, o opatřeních k sběru dat 
a případnému sledování a o době uchovávání těchto dat. Soukromé nebo veřejné subjekty 
shromažďující údaje, například provozovatelé dopravy, dopravní orgány, poskytovatelé 
informačních služeb o cestování a výrobci digitálních map, by měli zavést vhodná technická 
opatření (včetně prvků ochrany soukromí již od návrhu a záměrné ochrany osobních údajů), 
aby byla zajištěna pseudonymizace údajů obdržených od koncových uživatelů. 
 

Na vyžádání poskytnou poskytovatelé informačních služeb o cestování jinému poskytovateli 
informačních služeb výsledky stanovení trasy na základě statických a pokud možno 
i dynamických dat. Přitom výsledky stanovení trasy vycházejí z: a) výchozího a koncového 
bodu cesty tazatele spolu s konkrétním časem a datem odjezdu nebo příjezdu, případně 
obojího; b) potenciálních možností cestování spolu s konkrétním časem a datem odjezdu 
nebo příjezdu, nebo obojího, včetně možných přípojů; c) místa předávky mezi jednotlivými 
informačními službami o cestování; d) v případě narušení jiných potenciálních možností 
cestování spolu s konkrétním časem a datem odjezdu nebo příjezdu, nebo obojího, 
a možných přípojů, jsou-li k dispozici. 

 

Data o cestování a dopravním provozu a odpovídající metadata, včetně informací o jejich 
kvalitě, jsou zpřístupněna pro výměnu a opakované použití v Unii na nediskriminačním 
základě prostřednictvím vnitrostátního nebo společného přístupového bodu a ve lhůtě, která 
zajišťuje včasné poskytnutí informačních služeb o cestování. Tato data musí být přesná 
a aktuální. 
 

Poskytnutá data jsou poskytovatelé povinni včas aktualizovat a opravovat v nich jakékoli 
nepřesnosti. 
 

Pokud se statická a dynamická data o cestování nebo dopravním provozu používají 
opakovaně, je nutno uvést zdroj těchto dat. Uvést je třeba také datum a čas poslední 
aktualizace statických dat. 
 

Obsah a struktura příslušných dat o cestování a dopravním provozu musí být popsána 
pomocí vhodných metadat. 
 

Pro používání dat o cestování a dopravním provozu poskytovaných prostřednictvím 
vnitrostátního přístupového místa mohou být stanoveny podmínky (ty by pak měly být 
uvedeny v licenční dohodě). Tyto podmínky musí umožnit opakované použití dat, nesmí ale 
omezovat hospodářskou soutěž. Případná finanční kompenzace související s využíváním dat 
pak musí být přiměřená a musí být úměrná opodstatněným nákladům vynaloženým při 
poskytování a šíření příslušných dat o cestování a dopravním provozu. 
 

Nařízení definuje normy pro předávání statických a dynamických dat o cestování a dopravním 
provozu a historických dat o dopravním provozu pro jednotlivé druhy dopravy. Statická 
data o cestování a dopravním provozu jsou nezbytná pro informační účely a účely 
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plánování během fáze před uskutečněním cesty, a jsou proto vyžadována od všech 
členských států. Dynamická data o cestování a dopravním provozu nejsou povinná 
dle nařízení. Členské státy mají možnost rozhodnout o tom, zda tato dynamická data 
začlení či nezačlení prostřednictvím vnitrostátního přístupového bodu. Pokud se rozhodnou 
tak učinit, měly by platit požadavky stanovené v tomto nařízení.  
 

V případě osobní individuální dopravy je vyžadován formát DATEX II. Mělo by se však 

zamezit duplikaci týchž dat o cestování a dopravním provozu ve více než jednom 
formátu. 
 

Směrnice definuje časový harmonogram, dle kterého jsou poskytovatelé dat (dopravní 
orgány, provozovatelé dopravy, provozovatelé infrastruktury nebo poskytovatelé služby 
dopravy na vyžádání) povinni poskytovat data o cestování a dopravním provozu 
prostřednictvím vnitrostátního přístupového místa v požadovaných formátech. Harmonogram 
vyžaduje poskytovat data o cestování a dopravním provozu uvedená: 
  

a) v bodě 1.1 přílohy pro globální síť TEN-T nejpozději do 1. prosince 2019;  
b) v bodě 1.2 přílohy pro globální síť TEN-T nejpozději do 1. prosince 2020; 
c) v bodě 1.3 přílohy pro globální síť TEN-T nejpozději do 1. prosince 2021;  
d) v bodech 1.1, 1.2 a 1.3 přílohy pro ostatní části dopravní sítě v Unii nejpozději do 

1. prosince 2023.  

 

Členské státy jsou povinny kontrolovat povinnosti poskytovatelů dat uvedených 

v nařízení (tj. poskytovat definovaná data v definovaném formátu, aktualizovat data, aj.) 
a posuzovat shodu s požadavky uvedenými v nařízení. 
 

K zajištění optimálního využívání a úplné interoperability výše zmíněných norem mezi 
členskými státy je třeba v rámci vnitrostátních přístupových bodů zavést a používat 
společný minimální profil, který určuje klíčové prvky normy.  
 

Tyto specifikace by neměly dopravním orgánům, provozovatelům dopravy, poskytovatelům 
služby dopravy na vyžádání a provozovatelům infrastruktury ukládat povinnost zahájit sběr 
veškerých dat, která dosud nejsou k dispozici ve strojově čitelném formátu. Zvláštní 
požadavky týkající se statických a dynamických dat o cestování a dopravním provozu pro 
jednotlivé druhy dopravy by se měly vztahovat pouze na data, která jsou skutečně 
shromažďována a jsou dostupná ve strojově čitelném formátu (obdobné požadavky 
jako u INSPIRE). Členské státy by zároveň měly být vybídnuty k tomu, aby hledaly nákladově 
efektivní způsoby, které odpovídají jejich potřebám, pokud jde o digitalizaci stávajících 
statických a dynamických dat pro jednotlivé druhy dopravy. Členské státy, které začnou 
digitalizovat statická a dynamická data o cestování a dopravním provozu pro jednotlivé druhy 
dopravy, jež lze využít pro multimodální informační služby o cestování, se vybízejí, aby začaly 
s údaji stanovenými v příloze jako úroveň služby 1 a poté pokračovaly na úrovni služby 2 a 3. 
Nařízení definuje následující druhy statických dat o cestování: 
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Úroveň služby 1 

a) Vyhledávání místa (výchozí místo/konečné místo určení): 
i) Identifikátory adresy (číslo budovy, název ulice, poštovní směrovací číslo) 
ii) Topografická místa (místo, obec, čtvrť, správní jednotka) 
iii) Místa zájmu (související s dopravními informacemi), na něž mohou mít lidé 

zájem cestovat. 

b) Plány cesty: 
i) Operační kalendář zobrazující, který den připadá na určité datum 

c) Vyhledávání místa (přístupových uzlů): 
i) Zjištěné přístupové uzly (všechny druhy pravidelné dopravy) 
ii) Geometrie/struktura mapy přístupových uzlů (všechny druhy pravidelné 

dopravy) 

d) Kalkulace plánu cesty – pravidelná doprava: 
i) Spojení v místech přestupu, standardní časy na přestup mezi jednotlivými 

druhy dopravy 

ii) Topologie sítě a (topologie) tras/linek 

iii) Provozovatelé dopravy 

iv) Jízdní řády 

v) Plánované přestupy mezi zaručenými službami pravidelné dopravy 

vi) Provozní hodiny 

vii) Zařízení v přístupových uzlech (včetně informačních platforem, 
asistenčních služeb, informačních služeb, prodejních přepážek, 
výtahů/schodů, vchodů a východů) 

viii) Vozidla (nízkopodlažní, přístupná pro invalidní vozíky) 
ix) Přístupnost přístupových uzlů a cesty v místech přestupu (výtahy, 

eskalátory) 
x) Dostupnost asistenčních služeb (jako například pomoc přímo na místě) 

e) Kalkulace plánu cesty – silniční doprava (individuální doprava): 
i) Silniční síť 
ii) Síť cyklotras (vyhrazené cyklostezky, jízdní pruhy vyhrazené pro cyklisty, 

cyklostezky společné pro chodce a cyklisty) 
iii) Síť stezek pro chodce a možnosti přístupu k nim 

 

Úroveň služby 2 

a) Vyhledávání místa (doprava na vyžádání): 
i) Parkoviště typu Park Ride 

ii) Stanice pro sdílení jízdních kol 
iii) Stanice pro sdílení automobilů 

iv) Veřejně přístupné čerpací stanice pohonných hmot jako je benzín, nafta, 
CNG/LNG, vodík a dobíjecí stanice pro elektromobily 

v) Zajištěná místa pro parkování jízdních kol (jako jsou uzavíratelná 
parkovací místa pro kola) 

b) Informační služba: 
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i) Místa a způsoby zakoupení jízdenek pro pravidelnou dopravu, dopravu na 
vyžádání a parkování vozidel (všechny druhy pravidelné dopravy a dopravy na 
vyžádání, včetně maloobchodní distribuční sítě, způsobů plnění a platebních 
metod) 

c) Plány cesty, doplňující informace, zjišťování dostupnosti: 
i) Základní společné standardní tarify (všechny druhy pravidelné dopravy) 

- Data související se sítí tarifů (tarifní zastávky/zóny a druhů tarifů) 
- Struktura standardních tarifů (traťové, včetně denních a týdenních tarifů, zónových 

a paušálních tarifů) 
ii) Vybavení, jako je cestovní třída, síť wi-fi 

 

Úroveň služby 3 

a) Požadavky na podrobné informace ke společným standardním a zvláštním tarifům 
(všechny druhy pravidelné dopravy):  
i) Kategorie cestujících (skupiny uživatelů, např. dospělí, děti, studenti, starší 

osoby, osoby se zdravotním postižením/s omezenou schopností pohybu 
a podmínky související s těmito kategoriemi a cestovní třídy, jako je 1. a 2. 
třída) 

ii) Běžné tarifní produkty (přístupová práva jako zónové jízdenky, traťové 
jízdenky, včetně denních a týdenních jízdenek/jednosměrných/ 
obousměrných, způsobilost k přístupu, základní podmínky pro použití, jako 
je dobra platnosti/provozovatel/doba cesty/přestupy/standardní traťové 
tarify pro jednotlivé tratě, včetně denních a týdenních jízdenek/zónových 
tarifních cen/paušálních tarifních cen) 

iii) Zvláštní tarifní produkty: nabídky za dodatečných zvláštních podmínek, 
jako jsou cenové zvýhodněné tarify, skupinové tarify, časové jízdenky, 
spojené produkty kombinující různé prvky a dodatkové produkty jako je 

parkování a cestování, minimální délka pobytu 

iv) Základní obchodní podmínky, jako je vrácení peněz/náhrada/výměna/ 
převod a základní rezervační podmínky, jako je čas prodeje, doba platnosti, 
omezení trasy/sekvence zónových tarifů, minimální pobyt 

b) Informační služby (všechny druhy) 
i) Způsob platby mýtného (včetně maloobchodních distribučních sítí, 

způsobů plnění a platebních metod) 
ii) Způsob rezervace v případě sdílení automobilů, taxislužby, pronájmu 

jízdních kol atd. (včetně maloobchodních distribučních sítí, způsobů plnění 
a platebních metod) 

iii) Místo a způsob platby za parkování vozidla, dobíjení elektromobilů ve 
veřejných dobíjecích stanicích a za čerpání pohonných hmot, jako je 
CNG/LNG, vodík, benzín a nafta (včetně distribučních sítí, způsobů plnění 
a platebních metod) 

c) Plány cesty 

i) Podrobné údaje o síti cyklotras (kvalita povrchu, možnost jízdy dvou 
cyklistů vedle sebe, sdílený povrch, na silnici/mimo ni, vyhlídková trasa, 
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„pouze pro pěší“, omezení odbočení nebo přístupu (např. proto směru 
jízdy) 

ii) Parametry potřebné pro výpočet ekologického faktoru, jako jsou emise 
uhlíku podle typu vozidla nebo na cestujícího na kilometr nebo kilometr 
pěší trasy 

iii) Parametry potřebné pro výpočet nákladů, jako je spotřeba pohonných 
hmot 

d) Kalkulace plánu cesty: 
i) Odhadovaná doba potřebná na cestu podle kategorie dnů a časového rámce 

a druhu/kombinace druhů dopravy 

 

Nařízení rovněž definuje požadavky na druhy dynamických dat o cestování a dopravním 
provozu, opět v úrovni služby 1 až 3. 

4.1.1.1 Implementace nařízení v ČR  

Nařízení 2017/1926 je velmi ambiciózní, v ČR bude potřeba provést detailní analýzu, které 
konkrétní služby kterých úrovní služeb jsou již poskytovány a které nikoliv. Celá řada služeb 
ITS, mají-li být atraktivní pro cestující, bude současně využívat jak statické, tak i dynamické 
informace o dopravním systému. 

Proto funkční architektura organizace a řízení dopravy pomocí JSDI/NDIC [20] navrhuje 

v rámci množiny funkcí Cestování realizovat celou řadu nových funkcí, které JSDI/NDIC nemá 
a musí anebo by mohl mít. Realizací těchto funkcí v NDIC by mj. došlo k naplnění 
předmětného nařízení a NDIC by jako přístupový bod rozšířil portfolio svých funkcí / služeb. 

Je potřeba také připomenout, že ČR (MD prostřednictvím společnosti CHAPS) provozuje již 
mnoho let podle platné právní úpravy (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v aktuálním 
znění, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v aktuálním znění a vyhláška MD č. 122/2014 Sb., 
o jízdních řádech veřejné linkové dopravy) Celostátní informační systém o jízdních 
řádech (CIS JŘ).  

Na rozdíl od NDIC a CIS JŘ je vazba SDB na řidiče a cestující nepřímá, zprostředkovaná, 
viz Kapitola 3 STP SDB, [50].  

Podle sdělení pracovníků SDB a CEDA je aktuální situace následující: 

 

Úroveň služby 1 – pouze v bodě e (Kalkulace plánu cesty – silniční doprava (individuální 
doprava)) je k dispozici silniční síť Global Network, využití sítě ISSDS pro tento účel 
(především hledání tras, navigace) není vhodné, protože je svou strukturou a obsahem 
určena k evidenci jevů a ne k navigaci. Síť cyklotras - lze je považovat za místní komunikace 

4.tř., mohly by být zařazeny do CEPK. Síť stezek pro chodce – lze uplatnit stejný přístup. 

 

Úroveň služby 2 – pouze v bodě a) (Vyhledávání místa (doprava na vyžádání)) jsou 
k dispozici pouze v bodě IV „Veřejně přístupné čerpací stanice pohonných hmot“ lokalizované 
v ZABAGED a Global Network. Dobíjecí stanice pro elektromobily ne. 
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Úroveň služby 3 – dotýkat by se mohla zejména v části c) např. podrobné údaje o síti 
cyklotras. Takové údaje však v současnosti nejsou k dispozici. 

4.1.2 Nařízení EK č. 885/2013 o poskytování informačních služeb týkajících se 
bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková 
vozidla 

Členské státy určí oblasti, které z důvodu dopravní a bezpečnostní situace vyžadují zavedení 
informačních služeb o bezpečných a chráněných parkovacích místech. Rovněž vymezí 
prioritní zóny, v nichž budou poskytovány dynamické informace. 
Údaje o bezpečných a chráněných veřejných a soukromých parkovacích plochách 
shromažďují a dodávají veřejní či soukromí provozovatelé parkovišť a poskytovatelé služeb. 
Údaje, jež mají být shromažďovány, musí být v podobě, která umožňuje jejich jednoduché 
poskytování, včetně poskytování na dálku, veškerými příslušnými prostředky, tak aby byl 
všem provozovatelům parkovišť usnadněn jejich sběr na dálku. K zajištění interoperability 
informačních služeb v rámci Unie používají veřejní či soukromí provozovatelé parkovišť 
a poskytovatelé služeb profily DATEX II nebo jiné mezinárodně kompatibilní formáty. Sbírají 
se následující údaje:  

1. Statické údaje týkající se parkovacích ploch včetně (je-li to vhodné) identifikačních 
informací parkovací plochy (název a adresa parkovací plochy pro nákladní vozidla), 
informací o umístění příjezdového bodu parkovací plochy (zeměpisná šířka/délka), 
identifikátoru hlavní silnice případně další silnice, případného uvedení výjezdu, celkového 
počtu volných parkovacích míst pro nákladní vozidla, ceny za parkovací místa a měna. 

2. Informace o bezpečnosti a vybavení parkovací plochy, které zahrnují popis vybavení 
parkoviště, pokud jde o bezpečnost, ochranu a vybavení, včetně vnitrostátní klasifikace, 
počet parkovacích míst pro chladící nákladní vozidla, informace o zvláštním vybavení či 
službách pro zvláštní nákladní vozidla a jiné, kontaktní údaje provozovatele parkoviště.  

3. Dynamické údaje o dostupnosti parkovacích míst, včetně uvedení, je-li parkoviště 
obsazené, uzavřené nebo počtu volných míst k dispozici. 
 

 

Provozovatelé veřejných či soukromých parkovišť a poskytovatelé služeb sdílejí a provádějí 
výměnu výše uvedených údajů v odstavci 1. K tomuto účelu používají formát DATEX II 
(CEN/TS 16157) nebo jakýkoli jiný mezinárodní strojově čitelný formát kompatibilní 
s formátem DATEX II. 
 

Statické údaje se zpřístupňují prostřednictvím národního či mezinárodního přístupového bodu, 
kde se i posílají aktualizované údaje, nejméně 1x za rok. 
 

Poskytovatelé služeb provádějící sběr informací týkajících se určitého místa zobrazují:  
· přinejmenším dvě nejbližší bezpečná a chráněná parkovací místa u koridoru v rámci 

přibližně 100 km,  
· dostupnost parkovacích míst v prioritní zóně alespoň u dvou nejbližších parkovacích 

ploch v rámci přibližně 100 km. 
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Veřejní a soukromí provozovatelé parkovišť oznamují veškeré změny stavu parkoviště, 
včetně jeho uzavření, vnitrostátním nebo mezinárodním přístupovým bodům a vnitrostátním 
orgánům. 

4.1.2.1 Implementace nařízení v ČR 

Podle sdělení pracovníků SDB je situace následující: 
SDB má zpracované informace o odpočívkách pouze pro dálnice (vede Oddělení odpočívek 
na ŘSD), a to ve formě databáze a bodové geografické vrstvy. Parkoviště na dálnicích jsou 
mapována pouze do úrovně souřadnice bodu, na který se eviduje počet parkovacích míst 
podle kategorií vozidel. Neevidují se ceny parkovného. Databáze obsahuje i identifikační 
informace parkovací plochy a informace o umístění vjezdu na odpočívku (ne výjezdu), ovšem 
pouze z dálnice, ne z jiné komunikace. Jsou k dispozici i informace o bezpečnosti a vybavení 
parkovací plochy např. údaje o oplocení, monitoringu, střežení. Takto zpracované informace 
nejsou integrovány do datové sady Global Network a tudíž nemohou být součástí žádné 
routovací či navigační služby. 
 

4.1.3 Nařízení EK č.2015/962 o poskytování informačních služeb o dopravním 

provozu v reálném čase v celé EU 

Nařízení se vztahuje na globální transevropskou silniční síť, na dálnice (i když nejsou 
zařazeny do TEN-T) a prioritní zóny určené vnitrostátními orgány, pokud to pokládají za 
důležité. 
 

Je nezbytné zajistit přístupnost a pravidelnou aktualizaci statických dat o silniční síti ze strany 
silničních orgánů a provozovatelů silnic, aby bylo možno vypracovat aktuální a přesné 
digitální mapy, které jsou klíčovým faktorem pro spolehlivé aplikace ITS. Výrobce digitálních 
map je třeba vybízet, aby do stávajících map a služeb aktualizace map včas začlenili 
aktualizovaná statická data o silniční síti. K zajištění souladu s veřejnými politikami, jako je 
bezpečnost silničního provozu, by orgány veřejné moci měly mít možnost požádat 
poskytovatele služeb a výrobce digitálních map o opravu nepřesností v datech. 
 

Tyto specifikace by neměly silničním orgánům ani provozovatelům silnic a poskytovatelům 
služeb ukládat povinnost začít shromažďovat data, která neshromažďují, nebo digitalizovat 
data, která nejsou dostupná ve strojově čitelném formátu. Zvláštní požadavky týkající se 
aktualizace statických dat o silniční síti, dynamických dat o stavu silnic a dat o dopravním 
provozu by se měly vztahovat pouze na data, která jsou skutečně shromažďována a jsou 
dostupná ve strojově čitelném formátu.  
 

Statická data o silniční síti musí být poskytována ve standardizovaném formátu, je-li 

k dispozici, nebo v jakémkoli jiném strojově čitelném formátu. Mezi druhy statických dat 
o silniční síti patří zejména: 
 

a) úseky silniční sítě a jejich fyzické vlastnosti, například:  
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i) geometrie;  

ii) šířka silnice;  
iii) počet jízdních pruhů;  
iv) sklon;  

v) křižovatky;  
b) klasifikace silnic;  

c) dopravní značení v souvislosti s dopravními předpisy a nebezpečím, například:  
i) podmínky přístupu do tunelů;  
ii) podmínky přístupu na mosty;  
iii) trvalá omezení přístupu;  
iv) jiné dopravní předpisy;  

d) omezení rychlosti;  
e) plány dispozičních řešení dopravních komunikací;  
f) předpisy pro nákladní dopravu;  
g) poloha mýtných bran;  
h) označení zpoplatněných silnic, platné pevně stanovené poplatky za užívání silnic 

a dostupné platební metody;  
i) poloha parkovacích míst a odpočívadel se službami;  
j) poloha dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a podmínky jejich používání;  
k) poloha čerpacích stanic pro stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněný zemní plyn (LNG) 

a zkapalněný ropný plyn (LPG);  
l) poloha zastávek veřejné dopravy a výměnných míst;  
m) poloha oblastí dodávek.  

 

Tato data a odpovídající metadata, včetně informací o jejich kvalitě, jsou zpřístupněna za 
účelem výměny a opakovaného použití pro výrobce digitálních map nebo 
poskytovatele služeb v Unii: a) na nediskriminačním základě; b) ve lhůtě, která zajišťuje 
včasné poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase; 
c) prostřednictvím vnitrostátního nebo společného přístupového bodu. d) Silniční orgány, 
provozovatelé silnic, výrobci digitálních map a poskytovatelé služeb používající 
statická data o silniční síti vzájemně spolupracují s cílem zajistit, aby silniční orgány 
a provozovatelé silnic, od nichž data pocházejí, byli neprodleně informováni o případných 
nepřesnostech ve statických datech o silniční síti. 
 

Aktualizace statických dat o silniční síti se týkají minimálně těchto parametrů: a) druh 
statických dat o silniční síti, jehož se aktualizace týká; b) poloha stavu, jehož se aktualizace 
týká; c) druh aktualizace (změna, vložení nebo výmaz); d) popis aktualizace; e) datum 
aktualizace dat; f) datum a čas, kdy došlo nebo kdy má dojít ke změně dané podmínky; 
g) kvalita aktualizovaných dat. Poloha stavu, jehož se aktualizace týká, se určí standardním 
nebo jiným obecně uznávaným způsobem dynamického odkazování na polohu, který 
umožňuje jednoznačné dekódování a vyhodnocení této polohy.  
 

Silniční orgány a provozovatelé silnic zajistí včasnou aktualizaci statických dat o silniční síti 
a poskytnou uživatelům aktualizovaná data předem, jsou-li známa a je-li to možné. Pokud 
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výrobci digitálních map a poskytovatelé služeb používají aktualizovaná statická data o silniční 
síti, zajistí, aby byla tato aktualizovaná data zpracována včas s cílem zpřístupnit informace 
neprodleně konečným uživatelům. 

4.1.3.1 Implementace nařízení v ČR 

Část statických dat o silniční síti již v současnosti SDB eviduje. Doplnění může vyžadovat bod 
a (sklon), c, d (na dálnicích I.třídy), f, h (poplatky a platební metody), i, j, k, m. Část 
chybějících dat je k dispozici v Global Network (c, d, i, j, k).  

 

4.1.4 Nařízení EK č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj 

transevropské dopravní sítě   

Nařízení stanovuje hlavní směry pro rozvoj transevropské dopravní sítě sestávající 
z dvouvrstvé struktury, skládající se z globální sítě a hlavní sítě, přičemž hlavní síť je zřízena 
na základě globální sítě. Nařízení publikuje mapy s určením globální a hlavní transevropské 
sítě. Ty by měly být průběžně upravovány, aby odrážely vývoj dopravních toků. Technický 
základ pro tyto mapy zajistí interaktivní systém geografických a technických informací pro 

transevropskou dopravní síť (TENtec), který obsahuje podrobnější informace o transevropské 
dopravní infrastruktuře. 
Transevropská dopravní síť zahrnuje dopravní infrastrukturu a telematické aplikace 
i opatření, která podpoří účinné řízení a využívání této infrastruktury a umožní vytvoření 
a provoz udržitelných a účinných dopravních služeb. 
Globální síť je sítí vyznačenou v mapách a seznamech obsažených v příloze I a v příloze II 
tohoto nařízení (ČR je v příloze 6, str. 55), viz obr.1. 
Seznam uzlů hlavní a globální sítě obsahuje: 

· městské uzly hlavní sítě, kam patří v ČR Ostrava a Praha 

· kombinované terminály železniční a silniční dopravy hlavní a globální sítě pak na úrovni 
globální zahrnují Brno, Lovosice a Ústí nad Labem; na úrovni hlavní pak Děčín, Mělník, 
Ostrava, Pardubice, Plzeň, Prahu a Přerov. 
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Obrázek 1: Mapa globální sítě na území ČR [24] 

4.1.4.1 Implementace nařízení v ČR 

SDB iniciovala konkrétní vymezení úseků globální a hlavní sítě na území ČR a vytvořila 
příslušnou odvozenou datovou vrstvu. 

4.1.5 Nařízení EK č. 305/2013 ze dne 26. listopadu 2012 o harmonizovaném 

poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii 

Nařízení se zabývá harmonizací poskytování interoperabilní služby eCall. Nařízení mimo jiné 
stanovuje, že centrum tísňového volání (PSAP) služby eCall má přístup k příslušnému 
geografickému informačnímu systému (GIS) nebo k rovnocennému systému umožňujícímu 
operátorovi PSAP služby eCall určit polohu vozidla a směr jeho jízdy na minimální míru 
přesnosti, jak je vymezena v normě EN 15722 pro souřadnice minimálního souboru dat. 

4.1.5.1 Implementace nařízení v ČR 

Podle sdělení pracovníků SDB je řešení zajištěno prostřednictvím NDIC a GN, neví se 

o případných problémech. 

4.1.6 Nařízení EK č. 886/2013 ze dne 15. května 2013, o poskytování 

minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících 

s bezpečností silničního provozu uživatelům, pokud možno bezplatně 

Toto nařízení se vztahuje pouze na oblast dynamických dat. 
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4.2 Směrnice PSI 2003/98/3 a směrnice 2013/37/EU o opakovaném 
použití informací veřejného sektoru 

4.2.1 Preambule směrnice 

Veřejný sektor shromažďuje, vytváří, reprodukuje a šíří široké spektrum informací z mnoha 
oblastí, např. sociální, hospodářské, zeměpisné, meteorologické, turistické informace, 
informace o podnikání, patentech a vzdělávání. 
 

Jedním ze základních cílů vytváření vnitřního trhu je vytvoření podmínek, které přispívají 
k rozvoji služeb v celém Společenství. Informace veřejného sektoru jsou důležitým výchozím 
materiálem výrobků a služeb digitálního obsahu a s rozvojem bezdrátových služeb obsahu se 
stanou ještě důležitějším zdrojem obsahu. V této souvislosti bude rovněž důležité široké 
zeměpisné pokrytí překračující hranice států. Rozšířené možnosti opakovaného použití 
informací veřejného sektoru by měly mimo jiné umožnit evropským společnostem využívat 
jejich potenciálu a přispívat k hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst. 
 

V pravidlech a postupech členských států týkajících se využívání zdrojů informací veřejného 
sektoru existují značné rozdíly, které vytvářejí překážky pro plné využití hospodářského 
potenciálu tohoto základního zdroje dokumentů. Tradiční postupy subjektů veřejného sektoru 
při využívání informací veřejného sektoru se vyvinuly velmi rozdílně. Tato skutečnost by měla 
být náležitě zohledněna. Je tedy třeba provést minimální harmonizaci vnitrostátních pravidel 
a postupů pro opakované použití dokumentů veřejného sektoru v těch případech, kdy rozdíly 
ve vnitrostátních předpisech a postupech nebo nejasnosti brání hladkému fungování 
vnitřního trhu a řádnému rozvoji informační společnosti ve Společenství. 
 

Je třeba vytvořit obecný rámec podmínek opakovaného použití dokumentů veřejného 
sektoru, aby byly zajištěny spravedlivé, přiměřené a nediskriminační podmínky opakovaného 
použití takových informací. Subjekty veřejného sektoru shromažďují, vytvářejí, reprodukují 
a šíří dokumenty při plnění svých veřejných úkolů. Využívání těchto dokumentů k jiným 
účelům znamená opakované použití. Opatření členských států mohou překračovat rámec 
minimálních standardů stanovených touto směrnicí, aby umožnila širší opakované použití. 
 

Tato směrnice neobsahuje závazek umožnit opakované použití dokumentů. Rozhodnutí 
o povolení opakovaného použití závisí na členských státech nebo příslušném subjektu 
veřejného sektoru. Tato směrnice by se měla používat pro dokumenty, které jsou 
zpřístupněny k opakovanému použití, jestliže subjekty veřejného sektoru poskytují licence na 
informace, prodávají, šíří, vyměňují nebo poskytují informace. 

 

Možnosti opakovaného použití mohou být zlepšeny omezením potřeby převádění papírových 
dokumentů do elektronické formy nebo zpracovávání elektronických souborů, aby byly 
navzájem slučitelné. Proto by měly subjekty veřejného sektoru poskytovat dokumenty ve 

všech již existujících formátech nebo jazycích, v elektronické formě, pokud je to možné 
a vhodné. Subjekty veřejného sektoru by měly žádosti o výtahy z existujících dokumentů 
posuzovat příznivě, představuje-li schválení takové žádosti pouze jednoduchou operaci. 
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Subjekty veřejného sektoru by však neměly být povinny poskytovat výtahy z dokumentů, 
pokud to představuje nepřiměřené úsilí. Pro zjednodušení opakovaného použití by měly 
subjekty veřejného sektoru poskytovat své vlastní dokumenty ve formátu, který nezávisí na 
použití zvláštního programového vybavení, pokud je to možné a vhodné. Subjekty veřejného 
sektoru by měly zohlednit možnosti opakovaného použití dokumentů zdravotně postiženými 
osobami a pro zdravotně postižené osoby, pokud je to možné a vhodné. 
 

Předpokladem rozvoje informačního trhu v celém Společenství je zajistit, aby podmínky 
opakovaného použití dokumentů veřejného sektoru byly jasné a veřejně dostupné. Proto by 
měly být všechny platné podmínky opakovaného použití dokumentů objasněny potenciálním 
dalším uživatelům.  
 

Od přijetí prvního souboru pravidel pro opakované použití informací veřejného sektoru v roce 
2003 množství údajů ve světě, včetně veřejných údajů, exponenciálně narostlo a vznikají 
a jsou shromažďovány nové typy údajů. Současně jsme svědky probíhajícího vývoje 
technologií pro analýzu, využití a zpracování údajů. Tento rychlý technologický vývoj 
umožňuje vytvářet nové služby a nové aplikace, které vycházejí z použití, shromažďování 
nebo kombinace údajů. Pravidla přijatá v roce 2003 již těmto rychlým změnám nestačí, 
a proto hrozí, že budou hospodářské a sociální příležitosti nabízené opakovaným použitím 
veřejných údajů promarněny. Zároveň členské státy nyní zavedly politiky opakovaného 
použití podle směrnice 2003/98/ES a některé z nich přijaly v souvislosti s přístupnými údaji 
ambiciózní postupy pro usnadnění opakovaného použití dostupných veřejných údajů pro 
občany a společnosti v míře přesahující minimální úroveň stanovenou uvedenou směrnicí. 
K zabránění tomu, aby různé předpisy v různých členských státech kladly překážky 
přeshraniční nabídce výrobků a služeb, a k umožnění opakovaného použití srovnatelných 
souborů veřejných údajů pro celoevropské aplikace využívající tyto údaje je rovněž nutná 
minimální harmonizace s cílem určit, jaké veřejné údaje jsou na vnitřním informačním trhu 
v souladu s příslušným režimem přístupu pro opakované použití dostupné. 
 

Směrnice 2003/98/ES byla změněna tak, aby jasně stanovila, že členské státy musí umožnit 
opakované použití všech dokumentů, pokud přístup k nim není omezen nebo vyloučen podle 

vnitrostátních pravidel nebo se na něho nevztahují jiné výjimky stanovené v této směrnici. 
Cílem změn zavedených touto směrnicí není vymezit nebo změnit režimy přístupu v členských 
státech, které jsou i nadále v působnosti členských států. 
 

Směrnice se má vztahovat na dokumenty, jejichž poskytnutí je součástí veřejných 
úkolů příslušných subjektů veřejného sektoru, jak je definováno právem nebo jinými 
závaznými pravidly v příslušných členských státech. Při neexistenci takových pravidel by měly 
být tyto veřejné úkoly vymezeny v souladu s obecnou správní praxí v příslušném členském 
státě za předpokladu, že rozsah těchto veřejných úkolů je transparentní a podléhá přezkumu. 
Tyto veřejné úkoly by mohly být vymezeny obecně nebo individuálně pro jednotlivé subjekty 

veřejného sektoru. 
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Oblast působnosti směrnice 2003/98/ES byla rozšířena na knihovny včetně univerzitních, 
muzea a archivy. Vzhledem k tomu, že rozdíly ve vnitrostátních pravidlech a postupech 
nebo nejasnosti brání hladkému fungování vnitřního trhu a řádnému rozvoji informační 
společnosti v Unii, měla by být provedena minimální harmonizace vnitrostátních pravidel 
a postupů pro opakované použití veřejného kulturního materiálu v knihovnách, muzeích 
a archivech. 

 

Pro usnadnění opakovaného použití by měly subjekty veřejného sektoru, je-li to možné 
a vhodné, zpřístupnit dokumenty v otevřených a strojově čitelných formátech 
a spolu s jejich metadaty, s nejlepší možnou úrovní přesnosti a zrnitosti, ve 
formátu, který zajistí interoperabilitu, například jejich zpracováním v souladu se 
zásadami týkajícími se požadavků slučitelnosti a použitelnosti pro prostorové informace podle 
směrnice INSPIRE. 
 

Dokument by měl být považován za dokument ve strojově čitelném formátu, je-li ve formátu 
souboru strukturovaného tak, aby v něm softwarové aplikace mohly snadno nalézt, 
rozpoznat a získat konkrétní údaje. Za strojově čitelné údaje se považují údaje zakódované 
v souborech strukturovaných ve strojově čitelném formátu. Strojově čitelné formáty mohou 
být otevřené nebo chráněné vlastnickým právem; mohou být formálně normalizované, či 
nikoli. Dokumenty ve formě souboru, který toto automatické zpracování omezuje, jelikož 
údaje z nich nelze získat snadno či vůbec, by za dokumenty ve strojově čitelném formátu být 
považovány neměly. Členské státy by měly ve vhodných případech podporovat používání 
otevřených, strojově čitelných formátů. 
 

V případě, že za opakované použití dokumentů vybírají subjekty veřejného sektoru poplatky, 
měly by být tyto poplatky v zásadě omezeny na mezní náklady. 

 

V souvislosti s každým opakovaným použitím dokumentu mohou subjekty veřejného sektoru, 
ve vhodných případech prostřednictvím licence, uložit podmínky týkající se například uvedení 
zdroje a uvedení toho, zda uživatel daný dokument jakýmkoli způsobem pozměnil. Všechny 
licence na opakované použití informací veřejného sektoru by každopádně měly klást co 
nejméně omezení opakovaného použití, například požadovat pouze uvádění zdrojů. V tomto 
ohledu by měly hrát důležitou úlohu veřejné licence dostupné on-line, které udělují širší 
práva k opakovanému použití bez technologických, finančních nebo zeměpisných 
omezení a využívají otevřené datové formáty. Proto by měly členské státy 
podporovat používání veřejných licencí, které by se postupem času měly stát běžnou 
praxí v celé Unii. 

4.2.2 Požadavky směrnice 

Směrnice stanoví minimální soubor pravidel pro opakované použití a praktické 
prostředky pro usnadnění opakovaného použití stávajících dokumentů, které mají subjekty 
veřejného sektoru členských států v držení. 
 

Směrnice se nepoužije na:  
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1. dokumenty, jejichž poskytnutí nepřísluší do oblasti veřejných úkolů příslušných 
subjektů veřejného sektoru definovaných zákonem nebo jinými závaznými předpisy 
v příslušném členském státě, nebo při neexistenci takových předpisů definovaných 
v souladu s obecnou správní praxí v dotčeném členském státě za předpokladu, že 
rozsah těchto veřejných úkolů je transparentní a podléhá přezkumu; 

2. dokumenty, ke kterým mají třetí strany práva duševního vlastnictví;  
3. dokumenty, které nejsou přístupné podle režimů přístupu v členských státech, včetně 

důvodů ochrany národní bezpečnosti (tj. bezpečnosti státu), obrany nebo veřejné 
bezpečnosti; statistické důvěrnosti; obchodní důvěrnosti (např. obchodního, 
profesního nebo firemního tajemství); dokumenty, k nimž je omezen přístup na 
základě režimů přístupu v členských státech, včetně případů, kdy občané nebo 
společnosti pro získání přístupu k dokumentům musí prokázat zvláštní zájem; části 
dokumentů obsahující pouze loga, heraldické znaky a insignie; dokumenty, k nimž je 
vyloučen nebo omezen přístup na základě režimů přístupu z důvodu ochrany osobních 
údajů, a podle těchto režimů nejsou přístupné ty části dokumentů, které obsahují 
osobní údaje, jejichž opakované použití bylo právně vymezeno jako jednání v rozporu 
s právními předpisy na ochranu osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů; 

4. dokumenty, které mají v držení organizace pro veřejnoprávní vysílání a jejich dceřiné 
společnosti a ostatní subjekty nebo jejich dceřiné společnosti k plnění služby 
veřejnoprávního vysílání; 

5. dokumenty, které mají v držení vzdělávací a výzkumné instituce, včetně organizací 
pro předávání výsledků výzkumu, školy a vysoké školy, kromě univerzitních knihoven,  

6. dokumenty, které mají v držení kulturní instituce jiné než knihovny, muzea a archivy. 

 

Členské státy zajistí, aby byly dokumenty, na které se vztahuje tato směrnice, opakovaně 
použitelné pro komerční nebo nekomerční účely v souladu s popsanými podmínkami 
a s výhradou uvedenou v dalším odstavci. 
 

U dokumentů, k nimž mají práva duševního vlastnictví knihovny včetně univerzitních, muzea 
a archivy, členské státy zajistí, aby v případě, že je povoleno opakované použití takových 
dokumentů, byly tyto dokumenty opakovaně použitelné pro komerční nebo nekomerční účely 
v souladu s popsanými podmínkami. 
 

Subjekty veřejného sektoru poskytují své dokumenty v jakémkoliv již existujícím formátu 
nebo jazyce, a pokud je to možné a vhodné, v otevřeném a strojově čitelném formátu spolu 
s jejich metadaty. Formát i metadata by měly co nejvíce splňovat formální otevřené normy. 
 

V případě, že jsou za opakované použití dokumentů vybírány poplatky, měly by být v zásadě 
omezeny na mezní náklady na reprodukci a šíření příslušných dokumentů, s výjimkou případů 
odůvodněných podle objektivních, průhledných a ověřitelných kritérií. V případě archivů, kde 
je nákladná digitalizace, mohou být náklady na reprodukci vyšší, tak aby pokryly 
jednoznačně výrobní náklady reprodukce. Instituce a úřady vybírající poplatky za opakované 
použití dokumentů musí prokázat, že poplatky jsou určeny z hlediska nákladů a jsou 
v souladu s příslušnými limity. 
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U standardních poplatků za opakované použití dokumentů v držení subjektů veřejného 
sektoru jsou veškeré na ně se vztahující podmínky a výše těchto poplatků, včetně základu 

pro jejich výpočet, stanoveny předem a zveřejněny v elektronické formě, pokud je to možné 
a vhodné. U jiných poplatků za opakované použití uvede příslušný subjekt veřejného sektoru 
předem, jaké faktory jsou při jejich výpočtu zohledněny. Příslušný subjekt veřejného sektoru 
také na žádost uvede způsob výpočtu těchto poplatků ve vztahu ke konkrétní žádosti 
o opakované použití.  
 

Subjekty veřejného sektoru mohou povolit opakované použití bez dalších podmínek nebo 
mohou uložit podmínky, případně na základě licence. Tyto podmínky nesmějí zbytečně 
omezovat možnosti opakovaného použití a nesmějí být použity pro omezování hospodářské 
soutěže. Jde např. o podmínky týkající se uvedení zdroje. Platí, že členské státy by měly 
podporovat používání otevřených vládních licencí. Členské státy, ve kterých se používají 
licence, zajistí, aby standardní licence pro opakované použití dokumentů veřejného sektoru, 
které mohou být přizpůsobeny zvláštním licenčním žádostem, byly dostupné v elektronické 
formě a mohly být elektronicky zpracovávány. Členské státy podporují všechny subjekty 
veřejného sektoru při používání standardních licencí. 
 

Členské státy učiní praktická opatření, která usnadňují vyhledávání dokumentů 

dostupných pro opakované použití, jako seznamy fondů hlavních dokumentů s příslušnými 
metadaty, pokud je to možné a vhodné, přístupné on-line a ve strojově čitelném 
formátu, a internetové portály, které jsou propojeny s těmito seznamy fondů. Kdykoli je to 
možné, vytvoří členské státy podmínky pro vícejazyčné vyhledávání dokumentů. 
Podmínky opakovaného použití dokumentů jsou nediskriminační pro srovnatelné kategorie 
opakovaného použití. Pokud subjekt veřejného sektoru opakovaně používá dokumenty jako 
výchozí materiál pro své komerční činnosti, které přesahují rámec jeho veřejných úkolů, 
použijí se pro poskytování dokumentů k těmto činnostem tytéž poplatky a ostatní podmínky 
jako pro jiné uživatele. 
 

Směrnice obecně zakazuje výhradní dohody. Opakované použití dokumentů je přístupné 
všem potenciálním účastníkům trhu, i když jeden nebo více účastníků trhu již využívají 
výrobků s přidanou hodnotou založených na těchto dokumentech. Smlouvy nebo jiné dohody 
mezi subjekty veřejného sektoru, které mají dokumenty v držení, a třetími stranami 
neposkytují výhradní práva. Tento odstavec se nevztahuje na digitalizaci kulturních zdrojů. 
Týká-li se výhradní právo digitalizace kulturních zdrojů, nesmí doba jeho trvání obecně 
překročit deset let. Překročí-li tato doba deset let, přezkoumá se trvání výhradního práva 
v jedenáctém roce a popřípadě každých sedm následujících let. Dohody udělující výše 
uvedená výhradní práva musí být transparentní a musí být zveřejňovány. Je-li však pro 
poskytování služby ve veřejném zájmu výhradní právo nezbytné, je platnost důvodů udělení 
takového výhradního práva pravidelně přezkoumávána, a to alespoň každé tři roky. Výhradní 
dohody uzavřené po vstupu této směrnice v platnost jsou průhledné a veřejně oznámené. 
Směrnice nastavuje časové limity pro platnost výhradních dohod. 
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Směrnice PSI byly transponovány do české legislativy novelizací zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ale celkem se transpozice dotkla 36 zákonů (viz EUR 
lex). V řadě zemí úroveň implementace převyšuje podmínky obecně stanovené směrnicí např. 
ve Velké Británii, Francii, Španělsku, Irsku a Nizozemí [42] [43]. Samotná Velká Británie 
svými projekty v oblasti otevřených dat (Data.Gov.UK, Open Data Institute, Open 

Government Partnership,) určuje trend a ukazuje, jak daleko se může dojít v opakovaném 
využití otevřených dat [44]. 

 

Evropská unie má svůj pilotní opendatový portál pro své unijní instituce s názvem European 

Union Open Data Portal, který obsahuje více než 6220 datasetů. Z něj již bylo vytvořeno 
několik aplikací. Podobně má Evropská unie prozatím v betaverzi, panevropský open datový 
portál Public.Data.EU. Tento portál byl vytvořen ve spolupráci s Open Knowledge Foundation 

jako část projektu LOD2 (Creating knowledge out of interlinked data). LOD2 projekt je 
financován Evropskou unií. Seznam vytvořených aplikací je několikanásobně větší a pocházejí 
z celé Evropy. Stejně jako jednotlivé členské země se i samotná EU potkává s překážkami. 
Jedny z největších výzev jsou právní opatření do jednotlivých členských států, nejednotnost 
formátů a standardů a stejně tak velká vícejazyčná bariéra jednotlivých datasetů a informací 
veřejného sektoru[44]. 

4.2.3 Doporučení v ČR 

Data veřejného sektoru by měla být poskytována bezplatně, pokud se jejich sběr i zpracování 
financuje z veřejných peněz. V případě dopravních systémů by tak např. data z ITS detektorů 
měla být poskytována zdarma ve strojově čitelném formátu. Smyslem toho je neplatit za 

vývoj nových služeb, které může nabídnout komerční sféra. A právě k tomu by jí volná 
dostupnost otevřených dat měla motivovat [20]. 

  

Doprava je veřejným zájmem, odehrávajícím se na veřejných statcích a stát by měl mít 
kontrolu nad ovlivňováním dopravy skrze dopravní informace. Proto i otevírání dopravních 
dat a jejich distribuce bude vyžadovat kontrolu / regulaci, aby nedocházelo k 
nekoordinovanému ovlivňování dopravy s mnoha různými motivy (např. čistě komerčními) 
[20]. 

 

4.3 Směrnice INSPIRE 2007/2/ES 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, o zřízení Infrastruktury pro prostorové 
informace v Evropském společenství (INSPIRE) zavádí obecná pravidla pro budování 
infrastruktur pro prostorové informace v EU zejména k podpoře environmentálních politik 
a politik, které životní prostředí ovlivňují. Její principy jsou obecně použitelné, tj. i na ta 

prostorová data, která nejsou směrnicí INSPIRE dotčena, což potvrzuje praxe evropských 
států, které transponovaly směrnici INSPIRE samostatným zákonem o národní infrastruktuře 
pro prostorové informace [34]. Navazující nařízení a doporučení (guidelines) INSPIRE 

stanovují technické podmínky pro interoperabilitu a harmonizaci souborů prostorových dat 
a služeb založených na prostorových datech, podmínky přístupu k těmto souborům 
a službám, technické specifikace a povinnosti síťových služeb. Při implementace se využívají 
rovněž technické normy (CEN/ISO řada 19100) nebo mezinárodní technické standardy Open 
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Geospatial Consortium, Inc. (OGC) a World Wide Web Consortium (W3C); v oblasti obrany 

státu pak standardizační dohody NATO v oblasti prostorových informací v souladu se 

zákonem č. 309/2000 Sb. 
 

V ČR byla směrnice INSPIRE transponována zákonem č. 380/2009 Sb., kterým se mění zákon 
č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

(např. zákon č. 83/2015), a zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Základními principy INSPIRE jsou:  

 

· prostorová data sbírat a vytvářet jen jednou a vést je na takové úrovni a tam, kde je 
to nejefektivnější;  

· umožnit jejich sdílení dalšími úrovněmi VS;  
· umožnit bezešvé kombinování prostorových dat z různých zdrojů a sdílet je mezi 

mnoha uživateli a aplikacemi;  

· usnadnit vyhledávání dostupných prostorových dat a posouzení, zda jsou vhodná pro 
daný účel; 

· zpřístupnit podmínky pro poskytování a sdílení prostorových dat a stanovit je tak, aby 
nebránily jejich rozsáhlému využívání.  
 

Z hlediska dopravy je nejvýznamnější tematická oblast Dopravní sítě, obsažená v příloze 1 
směrnice. Zahrnuje silniční, železniční, letecké a vodní dopravní sítě a související 
infrastruktury a rovněž spojnice mezi jednotlivými sítěmi. Zahrnuje rovněž transevropskou 
dopravní síť, jak je vymezena v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze 
dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a v budoucích změnách uvedeného rozhodnutí [7]. Vyhláška č. 103 / 2010 Sb. pak 

explicitně uvádí i cyklostezky. Konkrétní požadavky na implementaci jsou dány zejména 
nařízeními EK.  
 

Nařízení EK č. 1205/2008 [39] specifikuje požadavky na vytváření a údržbu metadat pro 
soubory prostorových dat, série souborů prostorových dat a služby založené na prostorových 
datech. Určuje prvky metadat (vazba na normu EN ISO 19115, tematická kategorie 2.18 
Doprava), specifikuje pokyny pro násobnost a podmínky prvků metadat, popisuje hodnotové 
domény a specifikuje služby nad prostorovými daty a jejich kategorizaci [36]. 

 

Centralizovaný přístup k prostorovým datům a službám zajišťuje Národní geoportál 
INSPIRE (http://geoportal.gov.cz). Pro podporu koordinace rozvoje Národního geoportálu 

INSPIRE byl vytvořen Koordinační výbor pro implementaci INSPIRE (KOVIN) jako poradní 
orgán ministra životního prostředí, na jehož činnosti se podílejí zástupci všech povinných 
subjektů. 
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4.3.1 VYHLÁŠKA č. 103 / 2010 Sb. 

VYHLÁŠKA č. 103 / 2010 Sb. (s. 1142-1154, částka 37) ze dne 30. března 2010 o provedení 
některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí zapracovává 
příslušné předpisy Evropské unie a upravuje: 

a) témata prostorových dat, 
b) podmínky užití prostorových dat a služeb založených na prostorových datech, 
c) rozsah průběžně aktualizovaných dat velkého objemu, 
d) lhůty, ve kterých musí povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostorových dat vytvořit 

metadata k jím pořízeným prostorovým datům a službám založeným na prostorových 
datech, 

e) způsob vedení evidence o veřejném využívání a zpřístupňování prostorových dat 
Kromě jiného nabyvatel musí poskytnout ukázku dat, musí zajistit ochranu dat, může pověřit 
3. stranu zajištěním dat. 
Určuje, že prostorová data a služby založené na prostorových datech jsou pro účely 
výběrového řízení nebo plnění zakázky orgánů veřejné správy poskytovány zdarma. 
Dále stanovuje ukazatele pro plnění úkolů a požadavků implementace směrnice (posouzení 
existence metadat, posouzení interoperability dat, služeb pro prostorová data, atd.). 

4.3.2 INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on 

EN ISO 19115 and EN ISO 19119 

Metadata jsou vytvářena podle „INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical 

Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119“ [36]. Tyto zahrnují průvodce 
pro dopravní sítě, poslední verze 3.2 z roku 2014 je „D2.8.I.7 Data Specification on Transport 
Networks – Technical Guidelines“ [37]. Ta specifikuje mimo jiné: 
 

Národní dopravní sítě musí být propojeny na národních hranicích (bezešvé na evropské 
úrovni). Dopravní sítě rovněž zahrnují topografické geoprvky, které jsou vztaženy k silniční, 
železniční, vodní a letecké dopravě. Geoprvky mají všude, kde to jde, tvořit sítě a rovněž je 
potřebné vytvářet vazby (přestupy) mezi odlišnými sítěmi, tj. multimodální nody, zejména na 
lokální úrovni, tak, aby se uspokojily požadavky inteligentních dopravních systémů, location 

based services (LBS) a telematiky. Dopravní sítě také musí podporovat referencování 
dopravních informací, aby umožnily navigační služby. 
 

Všechna subtémata prostorových dat jsou založena na INSPIRE Generic Conceptual Model 
(GCM)[35], který vychází z geoinformačních standardů řady ISO 19100 poskytující základy 
pro specifické aspekty interoperability. Protože v případě dopravy jde zpravidla o sítě, je 
vyžadováno využití modelu Generic Network Model (GNM) [35], aby se zajistil konzistentní 
přístup napříč síťovými tématy. V rámci tohoto modelu jsou specifickými mechanismy: 
 

· Síťový mechanismus konektivity (Network connection mechanism), který zajišťuje 

konektivitu na hranicích 

· Intermodální konektivita (propojení 2 různých dopravních sítí s jinými dopravními 
módy) 
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· Objektové referencování (Object referencing) pro podporu opakovaného užití 
informace (zamezení duplikování geometrie a vazeb na doplňkové geoprvky různými 
organizacemi)  

· Lineární referencování (Linear referencing) [40] k podpoře a navázání různých 
dopravních informací k dopravním prvkům  

· Mechanismus kombinující síťové prvky do sémantického významu vysoké úrovně (high-

level semantic meanings). 

 

Specifikace dat zahrnují 3 typy geometrie - plošné objekty (topografické, 2D), lineární 
objekty reprezentované středovou linií (centreline objects, 1D), a bodové objekty (0D). První 
dva mohou být alternativními reprezentacemi téhož objektu reálného světa. Třetí typ 
zahrnuje síťové uzly a kilometrovníky (marker posts). Základním typem reprezentace je 2D 
vektor. 

 

Topologie je využívána v datovém modelu především implicitně a ne explicitně. Důvodem je 
snaha udržet model jako jednoduchý, i když se předpokládá, že většina aplikací bude 
používat síťová data v topologickém prostředí. Proto musí být data dostatečně vyčištěna 
a schopna automatické konstrukce topologie v uživatelské aplikaci. Proto jsou definovány 
určité požadavky na kvalitu dat. 
 

Dopravní sítě mají vazby k dalším prostorovým tématům, zejména k: 
 

· Hydrografii, kde je vodní doprava subtématem znovu použitým v INSPIRE modelu říční 
sítě pro vnitrozemskou vodní dopravu  

· Adresy, protože většina adres může být připojena k dopravním sítím (silnice, řeky atd.). 
 

Zaměřili jsme se na aplikační schéma pro silniční dopravu, tj. schéma společných dopravních 
prvků a schéma pro silniční dopravu.  
 

4.3.3 Application schema Common Transport Elements 

 

Požadavky: 
· Dopravní středová linie (centrální linie) a nody musí vždy ležet uvnitř rozsahu 

polygonové reprezentace téhož objektu.  
· Musí být zajištěna konektivita sítí na hranicích států, případně regionů. 
· Pokud se používá pro dopravní síťová data lineární referencování, poloha vlastností 

vůči linkám a posloupnosti linek musí být vyjádřena jako vzdálenost měřená podél 
geometrie daných lineárních objektů.  

· Intermodální spojení vždy referencuje 2 elementy patřící k různým sítím.  
· Dopravní spojnice by měly být propojeny tam, kde existuje křížení jevů reálného světa. 

Naopak žádné spojení by se nemělo vytvářet v místě, kde není možné přestoupit 
z jednoho elementu do druhého.  

· Pokud množina dopravních síťových dat obsahuje nody, pak jen v nodech mohou 

dopravní spoje být propojeny nebo končit.  
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Specifikace geoprvků a atributů je uvedena v katalogu na konci sekce 5.3 (s. 37). 

 

Doporučení: 
· Objekty v tématu Dopravní sítě by měly být polohově konzistentní s prostorovými 

objekty jiných témat (např. budovy, řeky, rozsah lesa).  
· GNM poskytuje jednoduchý referenční systém pro vytvoření přeshraničního spojení 

(národních) dopravních sítí. V praxi je to realizováno propojením dopravního síťového 
prvku v datové množině na jedné straně a spojeného nebo korespondujícího prvku na 
druhé straně hranice do objektu síťového spojení, který je klasifikován jako 
přeshraničně spojený (když na sebe navazují) nebo přeshraničně identický (pokud 
reprezentují totožný objekt) 

· GNM vyžaduje jedinečný identifikátor u všech prostorových objektů. Principy jeho 
tvorby jsou uvedeny v D2.5 9.8.2 a 9.7 a D2.7 Chapter 7 (aplikuje se kód země 
a jmenného prostoru jako prefix před lokální identifikátor příslušného poskytovatele 
dat). Jedinečný identifikátor prostorového objektu musí být podporován definovanou 
formou verzování, aby bylo zajištěno, že se uživatel odkazuje na správnou verzi 
v aplikacích.  

· Všechny asociované prostorové objekty v tématu Dopravní sítě by měly upřednostnit 
objektové referencování na existující dopravní úseky (links) před kopírováním 
geometrie.  

· Všechny středové linie by měly používat objektové referencování k topografickým 
objektům, aby se podpořilo sdílení aplikačních dat a synchronizace obou typů 
reprezentace v průběhu času.  

· Všechny třídy Transport Property jsou podtypy třídy GNM Network Property. Transport 

Property může být napojena na celý dopravní prvek nebo - častěji – na posloupnost 

dopravní linek (úseků) nebo pouhou část úseku s využitím lineárního referencování.  
· Lineární referencování by se mělo uplatnit pro lokalizaci změn podmínek nebo jiných 

jevů podél komunikace (úseku nebo jejich posloupnosti), pokud nejsou jiné požadavky 
k změně uzlů a hran.  

· Intermodální spojení se definují tak, že se 2 dopravní prvky (ze sítí s odlišným 
dopravním módem) spojí v objektu Network Connection (třída definovaná v GNM), 

který je klasifikován jako intermodální spojení.  
· Intermodální spojení může být definováno pro různé typy prvků dopravní sítě – úseky, 

jejich posloupnosti, množiny úseků, plochy a uzly, ale doporučuje se používat právě 
uzly, protože jsou nejpřesnější.  

· Všechny prostorové objekty dopravních sítí by měly být poskytované pokud možno 
v rozlišení a přesnosti odpovídající primárnímu zdroji. Reprezentace nižšího rozlišení se 
mají odvozovat od reprezentací nejvyššího rozlišení, rovněž jakákoliv uživatelská 
informace má být zaregistrována jednou a referencována ke každé geometrické 
reprezentaci.  

· Pokud chybí informace o času začátku a konci existence prvku dopravní sítě jako 
součásti datové sady, musí být všechny geoprvky této datové sady poskytovat 
prázdnou hodnotu s důvodem „neznámo“.  
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Obrázek 2: Příklad intermodálního spojení [36] 

4.3.4 Application schema Road Transport Networks 

Aplikační schéma Silniční dopravní sítě zahrnuje silniční spojnice a uzly pro reprezentaci 
silničního systému pro dopravu vozidel ve formě sítě linií. Schéma je tedy určeno pro 
grafovou reprezentaci dopravní sítě potřebnou pro úlohy nad grafem, následně navigaci. 
Schéma zahrnuje třídy Common Transport Schema a přidává další jako Vlastnictví 
(Ownership) nebo Směr dopravy (traffic direction), které lze aplikovat na celý úsek liniové 
sítě (tj. hranu grafu), nebo jeho část, popsanou s využitím lineárního referencování. 

 

Obrázek 3: Přehled hlavních objektů Road Transport Networks [36] 
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4.3.5 Implementace INSPIRE v ČR 

Praktickou implementaci v ČR zajišťuje ČÚZK (resp. Zeměměřický úřad), který na národním 
geoportálu INSPIRE publikuje datové sady v pěti schématech:  

· TN_AIR 

· TN_WATER 

· TN_CABLE 

· TN_RAIL 

· TN_ROAD 

 

Silniční dopravní síť (Road Transport Network) obsahuje následující typy objektů [32]:  

· Silnice E (ERoad), (zdroj ISSDS ŘSD ČR) 
· Dopravní využití cesty (FormOfWay), (zdroj ISSDS ŘSD ČR) 
· Funkční třída silnice (FunctionalRoadClass),  
· Počet jízdních pruhů (NumberOfLanes), (zdroj ISSDS ŘSD ČR) 
· Silnice (Road),  

· Koruna silnice (RoadArea), - dosud není implementována 

· Silniční spojnice (RoadLink),  
· Posloupnost silničních spojnic (RoadLinkSequence),  
· Název silnice (RoadName),  
· Silniční uzel (RoadNode),  
· Oblast silniční služby (RoadServiceArea),  
· Druh silniční služby (RoadServiceType) – dosud spojené kategorie odpočívka 

a parkoviště 

· Kategorie povrchu vozovky (RoadSurfaceCategory), (zdroj ISSDS ŘSD ČR). U silnic by 

bylo nutné přehodnotit současnou klasifikaci povrchu silnic (udržovaná x neudržovaná), 
u evidovaných silnic vede SDB. ZÚ u objektů, kde SDB uvádí šířku, publikuje konstantní 
hodnotu ‚paved’, což odpovídá i evidenci pouze zpevněných cest v SDB. 

· Šířka silnice (Road Width), (zdroj ISSDS ŘSD ČR) 
· Omezení rychlosti (SpeedLimit) - dosud není implementováno  

· Oblast provozu vozidel (VehicleTrafficArea) - dosud není implementováno 

 

Kromě toho se využívají Společné prvky dopravní infrastruktury (Common Transport 
Elements) s následujícími typy objektů [32], které však až na výjimky nejsou v současnosti 
implementovány:  

· Omezení přístupu (AccessRestriction) – ZÚ tento údaj publikuje pouze u heliportů 
a letišť, 

· Stav zařízení (ConditionOfFacility),  
· Orgán pro údržbu (MaintenanceAuthority),  
· Kilometrovník (MarkerPost),  
· Vlastnická organizace (OwnerAuthority) - ZÚ tento údaj publikuje pouze u TN_RAIL, 

· Omezení pro vozidla (RestrictionForVehicles), - údaje ZÚ neeviduje, ale lze je částečně 
odvodit z údajů typu výšky podjezdů, šířky a nosnost mostů ze SDB pro evidované 
silnice, 

· Směr toku dopravy (TrafficFlowDirection),  
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· Dopravní síť (TransportNetwork) a  

· Svislá poloha (VerticalPosition). 
V současnosti jsou k dispozici pouze některé vlastnické organizace (např. čerpací stanice). 
 

Zdrojem dat je Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®), která se 
plošně aktualizuje ve tříletém cyklu a v případě Dopravní sítě pak s využitím ISSDS ŘSD ČR 
v půlročním intervalu (konkrétně objekty ERoad, FormOfWay, NumberOfLanes, RoadWidth, 
RoadSurfaceCategory). 

 

Data jsou poskytována ve formě WFS/GML a odpovídají INSPIRE xml schématu ve verzi 4.0 
a ELF xml schématu ve verzi 1.0 [32]. Např. URL WFS: http://geoportal-

inspirewfs.cuzk.cz/wfs_inspire_tn_road/WFService.aspx?service=WFS&request=getcapabilitie

s&SID=26012015_01401414268396000_ODPOLEDNE_01245299833 . 

 

Zatímco datové sady specifikace TN_AIR, TN_WATER a TN_CABLE jsou poskytovány bez 
poplatků, TN_RAIL a TN_ROAD jsou zpoplatněny částkami 1,40 Kč/km2 a 5,70 Kč/km2 [33]. 

 

Testování kvality se provádí podle nařízení EK č. 1089/2010 (ze dne 23. listopadu 2010, 
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde 

o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat) a využívá se INSPIRE 
datová specifikace pro téma Dopravní sítě - verze 3.2. (INSPIRE Data Specification on 

Transport Networks – Guidelines v. 3.2), ELF datová specifikace - verze 1.0 (ELF Data 

Specification for topographic and administrative reference data at all levels of detail – v. 1.0). 

 

Naopak ŘSD ve prospěch resortní licence v současné době řeší zakázku spojenou 
s harmonizací datové sady GN se směrnicí INSPIRE. Termín plnění je rozložen, koncové 
řešení bude k dispozici v červnu 2018. Předmětem zakázky je nové autorské dílo spočívající 
v doplnění, resp. transformaci datové sady Global Network do podoby, která bude v souladu 
s požadavky stanovenými implementačními pravidly pro poskytování dat podle směrnice 
INSPIRE, které bude oddělitelné od původní datové sady, rovněž pak příprava dat pro 

publikaci a vytvoření mechanismů (SW nástrojů), které zajistí aktualizaci díla. 

4.4 BIM 

Informační modelování staveb (Building Information Modeling nebo Building Information 
Management) BIM je digitální forma výstavby a užívání majetku. Zahrnuje vytváření a 
správu digitálního modelu stavby od projektování, výstavby až ke správě stavby po celou 
dobu její životnosti. Propojuje technologie, zdokonaluje postupy a vytváří a využívá 
(standardizované) digitální informace. Usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu 
projektu, výstavby a používání budovy (stavby). Využívá trojrozměrného počítačového 
modelování. Umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních a inženýrských staveb 
infrastruktury - rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí, zlepšuje 
komunikaci s klíčovými hráči a vytváří výbornou informační základnu pro správu majetku 
a řízení životního cyklu. BIM rovněž přináší více transparentnosti a lepší zodpovědnost na 
politické úrovni a také jasný kontraktační proces a efektivní pracovní procesy vedoucí k lepší 
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kvalitě infrastruktury [46]. Slouží v celém životním cyklu objektu – počínaje architekty 
a projektanty, přes projektové manažery a stavební firmy až po správu budovy/stavby. Týká 
se nově budovaných projektů, ale stejně dobře podporuje renovace, rekonstrukce a facility 
management existujícího majetku. 
 

Informační modelování staveb je ústředním prvkem digitální přeměny stavebnictví a péče 
o vytvořené prostředí. Na využití by měla klást důraz zejména veřejná správa a zadavatelé 
veřejných zakázek s cílem snížení nákladů, zvýšení kvality a dosažení cílů politik [47] 

Výhody a nevýhody BIM uvádí např. spolek CzBIM na svých stránkách 
http://www.czbim.org/2259-vse-o-bim-co-je-bim.aspx. 

 

Evropská unie zakotvila možnost použití BIM při zadávání veřejných zakázek v roce 2014 ve 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek. 
BIM samozřejmě zahrnuje také dopravní stavitelství a správu dopravní sítě.  
Důležitou součástí BIM je standardizace. Mezinárodní standardizace a zavádění 
otevřené technologie BIM v oblasti dopravní infrastruktury je např. obsahem evropského 
projektu Virtuální konstrukce pro silnice (Virtual Construction of Roads V-Con) nebo Connect 

and Construct (BIM for SME’s). Jiným projevem standardizace pro BIM je vývoj datového 
slovníku OTL (viz níže), mezinárodní knihovna typů objektů, na kterém spolupracovali 
organizace BuildingSMART a OGC. 

 

Informační pracovní skupina Konference evropských ředitelství cest (CEDR) na 

evropské úrovni spolupracuje na výměně informací a strukturování dat na základě 
otevřených standardů (Open BIM) mezi národními silničními ředitelstvími (NSŘ) a staviteli 
silnic z Nizozemí (Rijkswaterstaat), Norska, Švédska, Finska, Dánska, Velké Británie, 
Německa, Belgie a Francie (CEDR S3 Information). Prvním výstupem projektu je vnitřní 
zpráva z roku 2015 popisující současnou úroveň znalostí pro aplikaci otevřených standardů. 
Očekávaným výsledkem využití BIM je standardizace a zjednodušení pracovních postupů 
v NSŘ, zlepšená validace dat a zlepšená infrastruktura při nižších cenách. Očekává se, že 
uplatnění BIM přinese úspory kolem 10% z ceny dopravních staveb (obr. 4) (pro srovnání 
v celém stavebnictví by to mělo být 20% podle Koncepce zavádění metody BIM v ČR na 
základě staršího celoevropského průzkumu). 
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Obrázek 4: Odhadované úspory díky BIM při návrzích a výstavbě pro národní ředitelství 

silnic v roce 2020 

 

Lídrem CEDR a další evropských aktivit je Nizozemí, resp. Rijkswaterstaat. Nizozemí se 

rozhodlo postupně přejít od jiných forem silniční databanky k postupnému vývoji BIM 
v celonárodním měřítku. Důraz je kladen na standardizaci, výměnu a sdílení informací. 
Úspěšně se realizovalo a zavedlo do BIM více než 27 velkých stavebních projektů a postupně 
se předávají data i ze starších systémů. Společnost Rijkswaterstaat nyní zadává zakázky na 
výstavbu a údržbu na trhu ve standardech BIM. Kontrola procesu je mnohem snazší než 
v minulosti. Komerční společnosti postupně rovněž přecházejí na BIM a proto veškeré 
procesy před a po realizaci jsou mnohem efektivnější a průhlednější. BIM se používá ve 
všech nových projektech při Návrhu, Plánování, projektování, financování a Údržbě (DBFM). 

Poskytuje softwarové nástroje, standardy, modely, testování, školení a pokyny pro BIM ve 

formě příruček a nástrojů. Jedním z nich je i IFC Alignment. IFC Alignment je otevřeným 
standardem pro výměnu informací o stavebních pracích. Zaručuje jednotnou výměnu 
informací o stavebních pracích mezi Rijkswaterstaat a účastníkem trhu. Dokument obsahuje 
dohody o procesu doručení, odpovědnosti dodavatele a klienta v oblasti poskytování 
informací, způsob přenosu informací, frekvence přenosu a platných (otevřených) norem. 
 

Rijkswaterstaat navrhl vlastní knihovnu objektových typů (object type library, OTL) 

a vyžaduje, aby byla všechna data poskytnuta v souladu s touto knihovnou OTL. Knihovna 
OTL je taxonomie objektů, které navzájem souvisí. Každý objekt obsahuje soubor vlastností, 
které mohou obsahovat data o skutečných fyzických objektech (které mají být postaveny 
nebo spravovány). Další informace na https://otl.rws.nl/publicatieomgeving/#/. Dalším 
nástrojem je sdílené datové prostředí (Common Data Environment, CDE), systém řízení dat 
a informací. Sdílené datové prostředí není pouhým webovým nebo cloudovým „úložištěm 
dat“. Zahrnuje totiž požadované postupy a pravidla, čímž se zajistí, že lidé pracují na aktuální 
verzi souboru nebo modelu nebo tuto verzi používají, a prostředí je informuje o možném 
využití. 
Rijkswaterstaat ve svých smlouvách vyžaduje výměnu informací v souladu s nizozemskými 
otevřenými normami. Jedna norma popisuje postup výměny informací, jiná norma popisuje, 
jaký druh informací a v jakém formátu je nutné vyměňovat. Tento přístup funguje výborně 
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v kombinaci s knihovnou objektových typů OTL. Přístup založený na otevřených normách 
zefektivňuje poskytování dat a jejich výměnu, což vede k vyšší kvalitě a snížení nákladů. 
Rovněž se tím vytvářejí rovné podmínky pro všechny strany, aby nebyla jediná z nich 
vyloučena, což je zvlášť důležité pro přilákání malých a středních podniků. Tak lze předejít 
stavu závislosti na jednom prodejci. Další informace na 
http://www.coinsweb.nl/index_uk.html.  

 

Podobné aktivity se rozvíjí i v dalších evropských zemích. 
V Norsku jsou pravidla BIM specifikována od roku 2007 a od r. 2010 jsou povinně veřejné 
zakázky zadávány podle BIM včetně dopravní infrastruktury. Ve Finsku je model BIM jako 

součást plánu pro digitalizaci dopravy (2016-2018), tzv. INFRABIM požadavky. V UK má být 
i pro infrastrukturu aplikována úroveň BIM Level 2 povinně od r. 2016 [49]. 

 

Ve Švédsku Ředitelství dopravní správy rozhodlo, že se zavede informační modelování 
staveb jako strategická a strukturovaná iniciativa v rámci celé švédské dopravní správy. Pro 

podporu standardizace BIM vznikla v roce 2014 ve Švédsku BIM Alliance spojením někdejších 
organizací OpenBIM, fi2 Facility management information a buildingSmart Sweden. Prosazuje 
provádění, správu a vývoj společných otevřených norem, postupů, metod a nástrojů, které 
mají za cíl vytvořit co nejlepší nástroje IT a otevřené normy, které se využijí k podpoře 
účinných procesů v rámci vytvořeného prostředí (http://www.bimalliance.se/). Ve Švédsku 
byl vyvinut soubor standardních smluvních dokumentů, který je poskytován odvětvovou 
organizací (Výbor pro stavební zakázky, BKK, Byggandets kontraktskommitté) 
projektantskému a stavebnímu odvětví. Tyto změny zahrnují oblast práva duševního 
vlastnictví, povinností a odpovědnosti jak na straně klienta, tak na straně dodavatele, dále 
účel poskytovaných informací, jakož i změny ve výstupech projektu. Konkrétní uplatnění BIM 
je možno doložit na projektu obchvatu Stockholmu E4, kde se použily schopnosti v oblasti 

informačního modelování budov jako kritérium výběru dodavatelů. Požadovanými smluvními 
výstupy projektu obchvatu Stockholmu jsou trojrozměrné modely doplněné o výkresy 
a zhotovitelé musí předložit dokumentaci skutečného stavu ve formě trojrozměrných modelů. 
Tradiční dvojrozměrné výkresy nahradí v budoucnu trojrozměrné modely, kde se očekává 
menší počet výkresů, lepší koordinace návrhu, jakož i vyšší kvalita stavebních a předávacích 
dokumentů a postupů. Proto musí úspěšný uchazeč prokázat, že má požadovanou kapacitu, 
schopnosti a ochotu splnit tyto požadavky. 
Rovněž v Německu se realizují opatření pro podporu BIM v oblasti dopravní infrastruktury. 
V prosinci roku 2015 německé Spolkové ministerstvo pro dopravu a digitální infrastrukturu 
(BMVI) zahájilo provádění strategického plánu pro informační modelování staveb pro 
německé odvětví dopravní infrastruktury. Cílem je dosáhnout, aby se informační modelování 
staveb od konce roku 2020 použilo na každý nový veřejný projekt v Německu. Společná 
definice informačního modelování budov („úroveň výkonnosti 1“) zahrnuje referenční postup 
pro vytváření, správu a sdílení digitálních dat 
http://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/publications/road-map-for-digital-design-and-

construction.html?nn=212250.  

Dalšími zeměmi implementujícími BIM pro oblast infrastruktury jsou Francie, Španělsko 
a v současnosti rovněž ČR. 
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4.5 Standardizační aktivity v Evropě 

Vedle legislativních nástrojů Evropské unie je třeba upozornit i na další aktivity, které formují 
situaci v oblasti statických dat pozemních komunikací. Především je možné jmenovat 
standardizační a publikační aktivity, podpořené sdílením dat pro oblast aktualizace mapových 
podkladů. K nim patří specifikace TN-ITS. Zvláštní pozornost je třeba také věnovat aktivitám 
v oblasti BIM, např. OpenBIM, které již byly popsány v předchozí kapitole. 

4.5.1 Specifikace TN-ITS 

Specifikace TN-ITS byla standardizována prostřednictvím Evropské standardizační komise 
CEN/TC278 WG7. Tvorbou evropských norem pro všechny oblasti dopravní telematiky je 
pověřena Technická komise CEN/TC 278 „Road Transport and Traffic Telematics“, ve které 
pracují zástupci všech členských zemí, včetně České republiky. Pracovní skupina WG7 
„Geographic Data Files“ je zaměřena na sledování tvorby a aplikace norem z oblasti 
zeměpisné silniční databáze. Původně tyto normy vznikaly pouze v pracovní skupině WG7, 
ale protože praktické aplikace silniční databáze přesahují hranice Evropy, pracovní úsilí bylo 
přesunuto z CEN na ISO. Dnes jsou standardy pro silniční databázi zpracovávány převážně 
v ISO/TC 204 WG 3. 

Specifikace je zaměřena na výměnu informací týkajících se statických dat o silniční sítě 
s důrazem na aktualizace týkající se především změn v geometrii (http://tn-its.eu/about/). Je 

podporována více než 20 organizacemi zabývajícími se správou a pořizováním silničních dat 
včetně veřejných institucí.  
V rámci specifikace je vytvořen rámec pro výměnu dat – v současnosti je nasazen pilotní 
projekt ve Švédsku a Norsku. Celá myšlenka TN-ITS je založena na každodenní aktualizaci 
datových uložišť a všech souvisejících údajů v rámci silničních úřadů a jejich následném 
sdílení do jednoho dne se všemi ostatními partnery. Hlavním předpokladem je, že veškeré 
procesy probíhající uvnitř úřadů jsou dobře organizovány a existuje mezi nimi úzká 
spolupráce. Jednotlivé aktualizace jsou seskupovány do aktualizačních sad v rámci tzv. 
aktualizačních transakcí, které jsou každý den doručovány do ITS poskytovatelům map.  
Zjednodušený diagram datových toků je zobrazen na obr. 5. 

 

 Obrázek 5: Diagram datových toků podle TN-ITS [45] 
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Procesní kroky: 
1. Vytvoření a udržování silniční databáze, která obsahuje informace zajímavé 

v kontextu TN-ITS. Veškeré požadavky jsou definovány v následujících dokumentech: 
· http://tn-its.eu/docs/rosatte/ROSATTE-D21-Conceptual-specification-for-

establishment-of-datastore.pdf 

· http://tn-its.eu/docs/rosatte/ROSATTE-D31-Specification-of-data-exchange-

methods-v16.pdf 

· http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpe

cification_TN_v3.0.pdf 

· https://www.iso.org/standard/45962.html 

· http://tn-its.eu/docs/rosatte/ROSATTE-D51-Test-and-validation-plan-v32.pdf 

· http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104569/jrc10456

9_d%2021%20tp%20final%20report%20-%20v1.7%20pubsy.pdf 

2. Identifikace změn v silničních datech. Při výměně dat TN-ITS je preferovanou 

metodou výměna přírůstkových aktualizací, tj. skutečných změn, ke kterým dochází 
v datové sadě namísto výměny kompletních datových souborů. Tím je zajištěno, že 
datové sady zůstávají malé, čímž se zvýší účinnost řetězce výměny dat. 

3. Transformace změn do ROSATTE specifikace. Pokud existují v datovém úložišti 
všechna potřebná data, mohou být tyto údaje transformovány a exportovány.  

· Specifikace metod pro datovou výměnu je definována v: http://tn-

its.eu/docs/rosatte/ROSATTE-D31-Specification-of-data-exchange-methods-

v16.pdf 

· http://www.openlr.org/data/docs/OpenLR-Whitepaper_v1.5.pdf 

4. Po transformaci a exportu všech potřebných dat by mělo být vše publikováno 
prostřednictvím webového rozhraní a zpřístupněno všem uživatelům. 
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5 Stav v několika vybraných evropských zemích 

Pro zjištění stavu ve vybraných evropských zemích byl připraven dotazník, jehož struktura je 
uvedena v příloze 1. 

 

5.1 Slovensko 

Kategorizace pozemních komunikací zahrnuje (http://www.cdb.sk/sk/metadata/referencna-

siet/spravca-a-vlastnik.alej): 

1. Dálnice (diaľnice), vlastníkem je stát 
2. rychlostní silnice (rýchlostné cesty), vlastníkem je stát, koncesionár 
3. silnice I. třídy (cesty I. triedy), vlastníkem je stát 
4. silnice II. a III. třídy (cesty II. a III. triedy), vlastníky jsou samosprávné kraje 

5. místní komunikace (miestne komunikácie), vlastníky jsou obce 

6. účelové komunikace (Účelové komunikácie), vlastníky jsou stát, obce nebo jiné 
právnické a fyzické osoby 

7. silnice I., II. a III. třídy na území města Bratislavy, vlastníkem je město Bratislava 

8. silnice II. a III. třídy na území města Košice, vlastníkem je město Košice 

9. silnice I., II. a III. třídy v oblasti hraničních přechodů vnější hranice EU, vlastníkem je 
stát 

Evidenci dat o pozemních komunikacích zajišťuje především Slovenská správa ciest (SSC),  

samostatná rozpočtová organizace zřízená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej republiky. SCC spravuje Cestnú Databanku (CDB) 
(http://www.cdb.sk/sk/cdb-cestna-databanka.alej). Informačný systém modelu cestnej siete 

(IS MCS) představuje soubor SW aplikací a nástrojů používaných pro realizaci jednotlivých 
procesů. Model cestnej siete je soubor digitálních dat centrální technické evidence silnic 
uložených v centrální databázi.  
Současná legislativa je považována za špatnou. Již roky se žádá vznik nového silničního 
zákona, ale stále není. 
Obecně se procesy na CDB SSC řídí podle zřizovací listiny a dále technickými předpisy.  
CDB sbírá a spravuje údaje o všech kategoriích motoristicky dostupných silnic, tj. dálnice, 
rychlostní silnice, všechny třídy silnic až po veřejně motoristicky přístupné místní komunikace. 
V případě místních komunikací zajišťuje CDB pouze údaje referenční sítě a ostatní údaje jsou 
předmětem doplnění ze strany správce (http://www.cdb.sk/sk/metadata/o-centralnej-

technickej-evidencii/rozsah-dat.alej). 

 

Aktualizace dat se provádí vždy, když vznikne nová investice. Provedou vlastní měření. 
Využívají se informace od správců, případně od MD (z kolaudačních protokolů). Postup 

určuje technický předpis, který však říká, že malé stavby do 1 km nemusí nikdo hlásit. 
Správci by to měli i tak hlásit, ale ne vždy tomu tak je. 
Následují poměrně složité kontrolní procesy (především topologie). Některé údaje se 

dopočítávají. 
Nadřízené orgány chtějí, aby CDB data aktualizovalo co nejčastěji. Nicméně nepublikují nová 
data, dokud není vše naměřené a zkontrolované. 
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CDB si řeší prakticky všechen sběr dat vlastními silami a nic dodavatelsky (omezení daném 
zákonem). 
Metodika sběru dat na centrální úrovni je poměrně složitá a vyžaduje skupinu odborně 

zaškolených pracovníků. Sběr údajů je popsán (http://www.cdb.sk/sk/cdb-cestna-

databanka/Zber-udajov.alej). 

Fotodokumentace se provádí při přebírání stavby (kvůli záruce, aby se věděl počáteční stav). 
Využívá ji především hospodářský úsek. 
1x měsíčně exportují databáze pro jednotlivé správce (databáze má cca 4,5 GB). 
Data se distribuují a používají pro správce cest, státní správu, jako referenční údaje rezortu 

dopravy, pro mezinárodní projekty, INSPIRE, pro řešení dopravních úloh, výzkumné projekty 

a statistické přehledy zpracovávané k 1. lednu. 

Data jsou primárně v prostorové databázi, pro exporty nabízejí i jiné formáty podle 
požadavku (např. CSV, XLS, SHP). 

 

Skupiny dat: 

5.1.1 Průběh pozemní komunikace 

Referenční síť cest vzniká přímým zaměřením v terénu, zachovávají standard GDF (evropská 
norma). Rozlišují se 3 úrovně podrobnosti (http://www.cdb.sk/sk/metadata/referencna-

siet/standard-gdf.alej): 

1) podrobnost jízdních pruhů (k dispozici jsou všechny údaje) 
2) pro potřeby lokalizace dopravních informací (zjednodušený podklad) 
2A) nejjednodušší, kde každá křižovatka je reprezentována jen jedním bodem 

Úroveň 2 a 2A nepředstavuje reálná data v terénu.  
CDB spravuje uzlově lokalizační systém, aktualizace se provádí ve dvouměsíčním intervalu, 
publikace prostřednictvím Portálu IS MCS. 

Dále vytváří datovou sadu pozemních komunikací (cestné komunikácie), silniční trasy (cestné 
ťahy), úseky a uzly 2.úrovně a 2A úrovně (viz výše). 

5.1.2 Technické řešení komunikace 

Podjezdy, tunely, železniční přejezdy, svislé a vodorovné dopravní značení, křižovatky, jejich 
hranice, krajnice, jízdní pruhy, zdi, záchytná a zabezpečovací zařízení, kryt vozovky, šířka, 
směrové a výškové vedení trasy, nerovnosti, poruchy a další technické parametry vozovky, 
fotodokumentace – vše pořizuje a spravuje CDB. U mostů se používá webová aplikace 

a informace jsou vztažené k bodu. Systém (aplikace) generuje požadavky a správce na jeho 

základě provádí terénní šetření a sbírá informace do systému. Rovněž u propustků se data 
sbírají od správců silnice. 
Jednotlivé typy dat se liší zejména režimem aktualizace a konkrétním způsobem pořizování. 
U všech se udávají stejné licenční podmínky, viz níže. 

5.1.3 Vybavení komunikace 

I data těchto objektů sbírá a eviduje CDB. Jde zejména o chodníky a různá obslužná 
a dopravní zařízení (parkoviště, odpočívky, motoresty, čerpací stanice, telematická zařízení 
jako automatické čítače dopravy). 
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Sběr se vykonává na podnět správce cesty. Sběr a aktualizace probíhá nepřetržitě v závislosti 
na aktualizaci údajů referenční sítě. 
U všech se udávají stejné licenční podmínky, viz níže. 

5.1.4 Statické rychlostní omezení a doporučení, dopravní omezení a 
doporučení 

Zpoplatněné úseky jsou evidovány jako liniový prvek (staničení je navázané na úseky). 
Dopravní omezení a doporučení odvozované z dopravního značení rovněž jako liniový prvek 
(navázáno na úseky). Dále se evidují bodové a liniové překážky.  

5.1.5 Statické (historické) údaje o dopravním provozu  

Statistiku dopravního provozu neevidují, spadá to pod jiný odbor. 
 

Data od externích subjektů nemají. 
 

Zpracování dat a jejich využití je popsáno zde (http://www.cdb.sk/sk/cdb-cestna-

databanka/Spracovanie-udajov.alej). 

 

Přístup k datům je zdarma na základě registrace. Menší objemy se předávají na základě 
předávacího protokolu, větší objemy na základě licenční smlouvy. CDB si chrání autorská 
práva - ve smlouvě jasně specifikují, na co je možné data využít, na jak dlouho jsou data 
poskytována atd. Velké části zájemců data stačí v podobě WMS nebo WFS. 

5.2 Rakousko 

Kategorizace pozemních komunikací zahrnuje: 
1. Dálnice (Bundesstraße A, Bundesautobahnen) 
2. Rychlostní silnice (Bundesstraße S, Schnellstraßen) 
3. Bundesstraße B (označení silnic začíná na B) 
4. Landesstraße L (označení silnic začíná na L) 
5. Místní silnice 

6. Účelové silnice – polní a lesní komunikace. 

První 2 kategorie jsou ve vlastnictví státu a spravuje je Ředitelství silnic a dálnic ASFINAG 

(https://www.asfinag.at/). Jde o akciovou společnost, plně vlastněnou státem, která buduje 
a udržuje tuto síť silnic a má příjmy z poplatků za využití silnic a mýta. Další 2 kategorie jsou 
ve vlastnictví spolkových zemí.  
Místní silnice jsou v obcích, které je vlastní. Účelové silnice jsou v soukromém vlastnictví, 
často různá sdružení farmářů a zpravidla nejsou veřejně přístupné pro automobilovou 
dopravu (mívají využití jako cyklostezky, zvláště pokud se do investic zapojí spolková země). 
 

Jednotliví správci komunikací mají (resp. mohou mít) své informační systémy.  
V posledních 12 letech ale je k dispozici centralizované řešení GIP pro statické dopravní 
informace zaměřené především na dopravní využití. Jde o distribuovaný systém, ve kterém 
mohou jednotliví správci editovat své komunikace a příslušenství. 
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GIP (Graph Integration Platform) (http://www.gip.gv.at/) je jednotící platformou, která 
zajišťuje využití jednotného datového modelu a jednotné metodiky napříč všemi úrovněmi 
správy dat. Vlastnictví dat přitom zůstává příslušným správcům. GIP je určen pro všechny 
módy dopravy (osobní automobilová, veřejná doprava, kolo, pěší chůze) a zajišťuje i přestup 
mezi nimi. Využívá se pro povinné reportování stavu ŽP z hlediska dopravy, pro podporu 

změny dopravního módu na více ekologické formy (VD, kolo, pěší), policie pro lokalizování 
nehod a analýzy nehodovosti, schvalování tras speciálních a nebezpečných nákladů 
(SOTRAs). Zajišťuje implementaci Evropských směrnic ITS, PSI a INSPIRE. Správcem 
systému je AustriaTech (http://www.austriatech.at/), agentura, která má v Rakousku na 

starosti implementaci směrnice ITS. 
Datovým zdrojem pro GIP byla síť komunikací společnosti TomTom. Licence umožňuje, že po 

editaci se stává příslušná část dat vlastnictvím toho, kdo data (průběh silnice) upravil. 
GIP poskytuje data veřejně a umožňuje jejich stahování a využití. Výjimku tvoří účelové cesty, 
dosud neotevřené cesty, umístění dopravního značení a rovněž podrobné příčné členění 
komunikace. Data jsou dostupná v různých formátech, mimo jiné SHP, WMS, WFS, XLS, CSV. 
Data jsou vhodná pro hledání trasy a navigaci, obsahují omezení dopravy apod. 
Datový model je odvozován ze středové linie komunikace, která je základní referenčním 
objektem. Od ní na jednotlivé strany je možné pomocí vzdálenosti zaznamenat jízdní pruhy 
(provádí se ale běžně jen v těsné blízkosti křižovatek), krajnici, místa pro parkování, chodníky, 
cyklostezky apod. Pro urychlení editace se používají typizované předdefinované profily. 
Pokud např. cyklostezka neprobíhá stejně po celém úseku komunikace, používá se lineární 
referencování. Takový systém má výhodu v provázanosti jednotlivých objektů a změna 
průběhu komunikace tak stačí upravit jen pro středovou linii. Jednotlivé části nesou informaci 
o tom, kdo má povoleno ji využívat. Celkově obsahuje 3 typy informací – geometrickou 

(průběh komunikace a jednotlivých částí), vlastnosti fyzické (např. typ povrchu, šířka, počet 
jízdních pruhů) a vlastnosti přístupu (kdo tam může jet, kolik zde stojí parkování – parkování 
je přitom určováno místním úřadem, který nemusí být správcem komunikace).  
Model je 2D s doplněním logických výškových úrovní (standardní úroveň 0, podjezdy -1, 

mosty +1).  

Jednotlivé jízdní pruhy (lanes) mohou být v GIP rozlišeny, ale reálně existují jen kolem 
křižovatek! Tam vzniká nespojitá informace, kdy z 1 silnice vzniká několik pruhů. Jízdní pruhy 
nesou informaci o odbočování (uvedeny směry dopravy v pruhu). 

Dopravní značky (svislé dopravní značení) jsou lokalizovány bodem. Všechny informace 
dopravního značení se přenáší na úseky komunikace. V současnosti se řeší způsob, jak 
dosáhnout lepší konzistence mezi značkami a úsekovými informacemi. Rovněž horizontální 
dopravní značení se eviduje v GIP. 
Jiné prvky technické infrastruktury (ploty, zdi, hlukové stěny, svodidla apod.) se v GIP 

neevidují, není to součást dopravní informace. 
Specifické objekty (mosty, tunely apod.) mají své podrobné záznamy (např. rozšířené 
požadavky z EU, údržba) v samostatných IS, které se odkazují do GIP. 
Parkoviště, odpočívky jsou evidovány v GIP, ale pouze základní geometrie včetně 
přístupových bodů (vjezdy, výjezdy, podle požadavků EU) a klasifikace typu. Chybí další 
legislativou požadované údaje (počet parkovacích míst, atd.). Takové údaje eviduje u nich 
ASFINAG (tj. jen pro nejvyšší kategorie silnic; pro nižší se nepředpokládá využití). ASFINAG 
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má již i systém na zjišťování obsazenosti, ale ještě ne rezervační systém. Analogicky je to 
i s některými dalšími typy objektů (parkoviště typu Park & Ride Stops). 

Telematická zařízení, mýtné brány apod. nejsou v GIPu. 

Čerpací ani dobíjecí stanice nejsou evidovány (ani ASFINAG). Stejně jako zastávky veřejné 
dopravy. 

GIP je využíván i jako společný systém pro referencování různých událostí a jevů. Např. 
referencování místa plánování opravy technické infrastruktury umístěné pod komunikací, díky 
čemuž lze synchronizovat opravy. 
Připravuje se projekt na navržení oficiálních objízdných tras (z dálnic). 
 

Skupiny dat 

Existence GIP vychází z implementace směrnice ITS, ale především jednotlivé organizace 
mají sami silnou motivaci se zapojit. Využití pro různé aplikace, navigace, informační služby 
k dopravě, tvůrci map, dokonce i správci sítí kvůli společnému referencování. 

5.2.1 Průběh pozemní komunikace 

GIP je založen na evidenci středové linie. Aktualizaci provádí různé organizace v tomto 
prostředí; spravuje AustriaTech. Využívá se 3-měsíční aktualizační cyklus.  
Středová linie poskytována zdarma všem, vyjma účelových (soukromých) komunikací.  

5.2.2 Technické řešení komunikace 

V prostředí GIP jsou evidovány i základní atributy jako šířka nebo počet jízdních pruhů, typ 
povrchu. Pomocí atributu se také identifikují základní typy objektů na silnici jako mosty, 
brody, podjezdy, tunely, přejezdy. 
Geometricky (referencování vůči středové linii) se eviduje krajnice, parkovací pruh (plocha), 

horizontální dopravní značení. Jednotlivé jízdní pruhy jen u křižovatek (lze i jinde, ale dosud 
nebyly takové požadavky). Bodově je evidováno také svislé dopravní značení. 

5.2.3 Vybavení komunikace 

V rámci GIP se evidují odpočívky a parkoviště (s rozlišením Park & Ride), ale pouze 

geometrie a základní údaje (ID, název). 

5.2.4 Statické rychlostní omezení a doporučení, dopravní omezení 

a doporučení 

V rámci GIP se na jednotlivých úsecích evidují rychlostní a dopravní omezení a doporučení. 

5.2.5 Statické údaje o dopravním provozu  

V GIP se neevidují. 

5.3 Nizozemí 

Silniční sítě v Nizozemsku je jednou z nejhustších silničních sítí na světě. Nizozemsko má 
přibližně 135 470 km veřejných komunikací. Z toho 5 012 km jsou vnitrostátní národní 
páteřní silnice (dálnice a rychlostní komunikace), krajské silnice mají délku 7 899 km 
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a ostatní (místní) komunikace mají délku 122 559 km. Nizozemsko má největší hustotu dálnic 
v Evropské unii s hustotou přibližně 57,5 km dálnice na 1000 km². 
Silnice jsou vlastněny a udržovány konkrétními silničními úřady. Součástí pravomocí 
jednotlivých silničních úřadů je návrh, budování, řízení a údržba dopravní infrastruktury, 
objektů a dopravních zařízení v jejich gesci. V Nizozemsku jsou následující silniční úřady: 
· Rijkswaterstaat pro síť národních páteřních silnic a dálnic,  
· Kraje pro krajské silnice, 

· Obce a města pro místní komunikace,  

· Waterschappen pro všechny vodní cesty. 
 

Obecná charakteristika situace 

Základní evidence statických dopravních informace se v současnosti provádí prostřednictvím 
Národního registru silniční infrastruktury NWB, podrobné infrastrukturní údaje pak 
v Digitálním topografickém souboru. Tuto evidenci vede Rijkswaterstaat. Dynamické dopravní 
informace (a z nich odvozené historické, resp. statistické údaje) jsou evidovány v Národní 
dopravní databance NDW.  
Od roku 2015 se v Nizozemí rozvíjí vytváření celé agendy Asset managementu a silniční 
databanky v BIM. BIM je komplexní systém, který vyžaduje výrazné investice a energii, aby 
se vytvořil celoplošně. Rijskwaterstaat je lídrem BIM v Evropě a také vede Evropský 
program/projekt V-CON, v rámci něhož se vytvářejí standardy a způsob evidence všech 
objektů ve 3D, 4D a 5D modelech. 5D model už automaticky kalkuluje s finančními zdroji na 
budování a údržbu sítě (tedy kompletní Systém hospodaření s vozovkou a dopravními 
stavbami ve virtuálním 3D modelu sítě).  

 

Skupiny dat: 

5.3.1 Průběh pozemní komunikace 

Základní údaje jsou uloženy v Národním registru silniční infrastruktury (National 

Roads Register, NWB) (http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/ 

srv/dut/catalog.search#/metadata/a9b7026e-0a81-4813-93bd-ba49e6f28502). NBW je 

digitálním, topologickým a geografickým souborem všech veřejných databází obsahující 
všechny silnice a jiné cesty v Nizozemí. Silnice, které jsou v databázi zavedeny, jsou 

spravovány Rijkswaterstaat, krajskými silničními úřady, magistráty, obcemi a Waterschappen 

(vodní cesty). V databázi jsou vedeny veškeré cesty/silnice, které mají uliční jméno nebo 
název. To znamená, že oddělené chodníky, cyklostezky a štěrkové, nebo lesní cesty jsou 
rovněž součástí, pokud mají svůj název. Pokud silnice mají samostatné pomocné jízdní pruhy 
(pro servisní zásahy), jsou zavedeny v registru jako samostatný silniční segment. NWB byl 

vytvořen RWS (Rijkswaterstaat) jako základní geometrický soubor pro další interní databáze 
v devadesátých letech s charakteristikami vozovky, jako je např. typ povrchu vozovky, typ 
podkladových vrstev, intenzita dopravy, rychlostní limity, počet nehod, typ vytvrzení. Data 

v registru jsou dostupná ve formátech RDS TMC (ALERT C), ESRI Shapefile, INSPIRE 
specifikacemi a OGC WMS. 

Geometrická přesnost NWB odpovídá měřítku 1:10 000.  
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Silniční úřady pracují se dvěma různými databázemi silnic, přičemž druhá vychází z databáze 
NWB: 

· Komplexní databáze silnic - NWB (viz výše) – Síť všech silnic v Nizozemsku, cca 
983 300 silničních úseků, 145 000 km 

· Prioritní zóny - RVM – tyto sítě jsou základem pro sběr a distribuci dat NDW (National 
Data Warehouse – viz příloha). V rámci této silniční sítě jsou poskytovány informace 

o aktuálním provozu a na této části silniční sítě jsou poskytovány služby spojené 
s centrálním poskytováním aktuálních informací o provozu, dopravními informacemi 
spojenými s bezpečností silničního provozu (dle SRTI 886/2013). Zahrnuje více než 
8 200 km silnic a 57 000 silničních úseků. Tyto silnice jsou nejdůležitější pro 
dostupnost jednotlivých regionů.  

Je-li silnice vícepruhová (nastává zejména u rychlostních a dálničních komunikací), jsou 
zpracovávány jako samostatné silniční úseky v samostatných souborech. V zásadě NWB 
využívá osy silnice jako referenčního zaměření silnice, cyklostezky, chodníku apod. Přesnost 
polohy jednotlivých silničních úseků je v řádu metrů. Geometrický střed silnice nemusí vždy 
odpovídat středové čáře silnice, taková přesnost je ale pro účely NWB dostačující, protože 
NWB má především roli síťového (referenčního) souboru pro navazování dalších vlastností 
silnic a není primárně určen k určení přesné geometrické polohy.  
V datovém modelu NWB (v modelu BN) se definuje, že každá cesta je rozdělena na úseky 
silnic (část silnice/segment, který je tvořen od křižovatky ke křižovatce). Změna vlastností 
úseku z důvodu oprav, modernizace nebo rekonstrukce silnice nemá za následek rozdělení 
dvou nebo více úseků silnic do dalších částí. Silniční úseky proto běží od křižovatky ke 
křižovatce, bez ohledu na fyzické nebo administrativní vlastnosti. Pro dané pravidlo platí 
výjimka: silniční úsek je rozdělen hranicemi katastrálního území (obce, kraje) a určitých 
specifických změn atributů, jako např. hectounger4 nebo exit5. Každé části silnice je 
přidělena řada vlastností, včetně správce silnice, číslo silnice přiřazené jejím provozovatelem, 
relativní umístění a přiřazení směrů, název ulice, obec, případně i první a poslední číslo domu, 
typ silnice, vodního kanálu, dráhy. 
Sběr dat a správu registru zajišťuje Rijskwaterstaat (dále jen RWS). Standardizaci 

pořizování dat zajišťuje dokument „Požadavky pro dodávku dat pro účely rozvoje digitálních 
map provozovatele silniční sítě (OWN)“. V něm jsou uvedeny pokyny pro doručování dat 
z podkladové silniční sítě. Tyto údaje by měly být zaslány vždy před otevřením nového úseku 
silnice (minimálně 6 týdnů před otevřením), rekonstrukce, nebo pokud byl vytvořen nový 
objekt, popř. pokud byl objekt rekonstruován. Systém pro příjem dat se jmenuje RWS-CIV 

a data se předávají ve formátu .shp nebo .dwg. Dokument zároveň definuje, jaká data 
z jednotlivých úseků silnic musí být dodána. Po převzetí dat provádí RWS vždy jejich kontrolu 
a potřebné opravy. 
Z hlediska legislativy neexistuje pro pořizování a předávání dat do databáze NWB žádná 
povinnost, proto někteří správci silnic doručují informace nekvalitně a se zpožděním. Pokud 

však provozovatelé a správci sami využívají data NWB, jsou jejich data dodávána kvalitně 
a včas. Tento princip chce RWS nadále posilovat. 
V zásadě jsou soubory NWB aktualizovány měsíčně. Každé 3 měsíce jsou aktualizovány 
na distribučním rozhraní. Na Europortále jsou aktualizovány jednou za jeden rok.  
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Současná kvalita služby NWB plně závisí na pravidelné aktualizaci údajů od silničních 
správních úřadů. Jelikož ne všechny úřady data poskytují pravidelně, není situace zdaleka 
homogenní. Pro současné využití je však tato datová sada dostačující s výjimkou 
dynamického řízení provozu, která vyžaduje rychlejší reakci úřadů na změny a klade vyšší 
nároky. Úplnost údajů je v současné době na cca 98%. Nepřesnosti ve službě se hlásí na 
emailu: mail@servicedeskndw.nu  

NWB se používá velmi různorodě v rámci celého veřejného sektoru od národní, regionální, 
až po městskou úroveň (včetně vodní dopravy, která je v Nizozemí velice důležitá), ale také 
v rámci soukromého sektoru. Dále se používá pro nejrůznější analýzy, politickou podporu pro 
rozhodování (např. zvýšení bezpečnosti silničního provozu, výpočty hluku a kvality ovzduší). 
NWB je ve většině případů základním (referenčním) souborem, do kterého se následně 
doplňují další atributy (např. údaje o emisích).  
Konkrétní příklady aplikací, využívající NWB jako referenční datovou sadu, zahrnují: 

- Určení polohy událostí (nehody, uzavírky apod.) 
- Modelování dopravního proudu 

- Prostorová reprezentace údajů o silnicích a objektech v okolí silničních staveb 

- Směrování přepravy nebezpečných a nadrozměrných nákladů 

- Řízení dopravního provozu 

- Lokalizace dopravních zařízení včetně portálů a ITS 

- Plánování dopravní infrastruktury 

Příklady analýz: 
- Poptávka po parkování 
- Dostupnost parkovacích kapacit 
- Znečištění ovzduší a znečištění hlukem 

- Bezpečnost provozu 

 

Data NWB jsou volně přístupná bez licencování např. na adrese 
https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/ 

5.3.2 Technické řešení komunikace 

Pro konstrukci nové nebo rekonstrukci nové silnice či vodní cesty projektant potřebuje 
digitální model terénu. S prostorovými souřadnicemi (X, Y, Z) jsou evidovány všechny 
tvarové linie (svahy, příkopy atd.) a rovněž linie, popisující další dopravní zařízení jako jsou 
hlukové stěny, dopravní značení, SOS hlásky apod. Používá se porovnání stávající situace 
s výslednou, např. po rekonstrukci, kvůli možnosti výpočtu množství přemístěné zeminy. 
Evidují se rovněž profily označující výšku a šířku konstrukcí (viadukty, portály, mosty apod.) v 
různých důležitých bodech na dálnicích a silnicích. 
 

Tato data sbírá, aktualizuje a spravuje Rijkswaterstaat. Pořizují se při stavbě nového 
objektu nebo jeho rekonstrukci na základě smluv se zhotovitelem a následně také díky 
kontinuálnímu měření (monitoring). Rijkswaterstaat používá nejen vizuální kontroly, ale 
i deformační měření pomocí různých sofistikovaných nástrojů/měření (např. laserscanning). 

Ve smlouvě o provedení služby (Monitoring stavu objektů – deformační měření) jsou 
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uvedeny specifikace a datové soubory pro různá témata. Veškeré datové elementy jsou 
uvedeny v příloze smlouvy „Specifikace produktu – Deformační měření“. 
 

Data se evidují pomocí Datového informačního systému DISK (software pro řízení dopravních 
staveb a jejich efektivní a optimální plánování údržby). 
 

Systémy úrovně kvality dopravní infrastruktury nastavuje Ministerstvo dopravy. Kritéria 
kvality jsou předmětem smluvní dohody mezi MD a Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat je 
odpovědnou organizací za udržení a především dokladování dodržování nastavených kritérií 
a úrovně poskytovaných služeb. 
 

Data (profily) se používají pro společnost Rijksdienst voor het Wegverkeer, která využívá 
informace pro poskytování povolení pro nadměrnou přepravu. Vedle toho samotný 
Rijkswaterstaat potřebuje dobrý přehled o maximálních průjezdných výškách a šířkách, 
například pro účely plánování dalšího možného rozvoje dopravní infrastruktury.  
 

Data se poskytují všem uživatelům bez omezení. Jsou dostupná mimo jiné na národním 

datovém portále 

(https://data.overheid.nl/data/dataset?subtheme_facet=http%3A%2F%2Fstandaarden.over

heid.nl%2Fowms%2Fterms%2FTransport_%28thema%29&tags=Vervoersnetwerken&maint

ainer_facet=http%3A%2F%2Fstandaarden.overheid.nl%2Fowms%2Fterms%2FRijkswaterst

aat&tags=Infrastructuur&page=2). 

5.3.3 Vybavení komunikace 

Digitální topografický soubor (DTB) je standardní geoinformační databáze, kterou 
spravuje Rijkswaterstaat a Ministerstvo infrastruktury a vodního hospodářství. DTB slouží 
jako základní nástroj pro sledování pracovních procesů od správy a údržby, až po výzkum 
a tvorbu rozpočtů.  
DTB obsahuje velmi podrobná geodata (odpovídající měřítku 1: 1000) asi čtyřiceti druhů 
objektů na silnicích a vodních cestách. Zejména se jedná o světelná zařízení, svislé dopravní 
značení (různé druhy), ale také portály (ZPI), další silniční objekty (obrubníky, odvodňovací 
kanály apod.), evidence protihlukových bariér, oplocení atd.  
Data o vybavení komunikací včetně statických dat o odpočívkách sbírá a spravuje 

Rijkswaterstaat. Data se pořizují při realizaci nového objektu či systému, nebo pasportem. 

Aktualizace dat se provádí pasportem nebo na základě smlouvy, tzv. „Údaje o realizovaném 
projektu“. Po výstavbě nebo rekonstrukci silnice jsou vyžadována tzv. oblastní data. Z tohoto 

důvodu Rijkswaterstaat požaduje, aby dodavatelé poskytli veškeré, ve smlouvě dohodnutá 

data, v požadovaném rozsahu a formátu po výstavbě/rekonstrukci silnice/vozovky. Veškerá 
dostupná dokumentace s požadovanými informacemi a požadavky na data jsou na odkazu: 

(https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-

rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-

rijkswaterstaatcontracten/areaalgegevens.aspx#vraag1). Po ukončení musí být zhotovitelem 
předána data (dopravní značení, terénní úpravy, nákresy dynamických dopravních systémů 
apod.)  
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Pro přenos dat od zhotovitele k Rijkswaterstaat je k dispozici nástroj EOD. Všechny 
požadované údaje se předávají prostřednictvím jednoduché aplikace EOD Explorer. Po 

dokončení projektu je EOD převeden do Rijkswaterstaat a poté rozdělen vnitřně. 
Statická data o odpočívkách Rijkswaterstaat následně předává NDW. NDW spravuje data dle 
nařízení EK č. 885/2013 včetně dynamických dat. Podle tohoto nařízení se také data pořizují. 
V Rijkswaterstaatu je DTB také topografickou základnou pro KernGis nebo elektronické 
navigační mapy (ENC).  
DTB je možné použít pro mnoho různých úkolů, např. 3D vizualizace, návrhy designu, 
vypočítat plochy či objemy, modelovat proudění vody a odtok vody (např. rozliv vody pro 
účely modelování povodní). 
DTB data jsou volně dostupná, bez licenčních omezení. Jsou dostupná přes Národní datový 
portál 
(https://data.overheid.nl/data/dataset?subtheme_facet=http%3A%2F%2Fstandaarden.over

heid.nl%2Fowms%2Fterms%2FTransport_%28thema%29&tags=Vervoersnetwerken&maint

ainer_facet=http%3A%2F%2Fstandaarden.overheid.nl%2Fowms%2Fterms%2FRijkswaterst

aat&tags=Infrastructuur&page=2). Ve většině případů jsou datové prvky přístupné přes 
formát OGC WMS nebo OGC WFS. U některých datových sad jsou však k dispozici i jiné 
formáty (např. ESRI shapefile, CSV, JSON apod.) 

Klíčové údaje o parkovacích místech kamionů a bezpečnosti na vnitrostátních komunikacích 
jsou zpřístupněny prostřednictvím jediného portálu; prostřednictvím webových stránek 
národního přístupového bodu ITS (www.nt.ndw.nu).  

5.3.4 Statické rychlostní omezení a doporučení, dopravní omezení 
a doporučení 

Údaje jsou součástí Národního registru silniční infrastruktury (NWB). Pro dané účely je sbírá 
Rijkswaterstaat a poskytuje NDW, který je zodpovědný za distribuci v rámci dynamických 
systémů. 

5.3.5 Statické (historické) údaje o dopravním provozu  

V roce 2007 došlo k politickému rozhodnutí založit Národní dopravní databanku 

(Nationale Databank Wegverkeersgegevens NDW). Databáze NDW je především zaměřena 
na sběr a poskytování aktuálních dopravních informací a v rámci spolupráce s národními 
autoritami umožňuje poskytovat vhled do aktuální dopravní situace na dálnicích, rychlostních 
komunikacích, ale také na krajských a městských komunikacích. NDW rovněž poskytuje 
informace o událostech na dopravní cestě, např. informace o uzavírkách. NDW tato data 
distribuuje operátorům dopravy a poskytovatelům dopravních informací. NDW je rovněž 
v Nizozemí zodpovědné za aplikování nařízení EK (885/2013, 886/2013). Zároveň je NDW 
provozovatelem Národního přístupového místa.  
Od poloviny roku 2009 ukládá NDW dopravní dynamická data z nejdůležitějších silnic 
v Nizozemí do datového skladu pro účely dalších analýz. Hlavním cílem datového skladu je 

možnost odpovídat na otázky ke změnám dopravní intenzity na infrastruktuře v čase a ke 

vlivu nových opatření na chování dopravního proudu. 
 

Datové zdroje jsou: 
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- Měřící profily – Dopravní detektory 

- Cestovní čas – FCD data a fúze s dalšími zdroji dat 
- Rychlost a intenzita na segmentech silniční sítě 

- Zprávy o provozu 

- Práce na silnicích a události 
- Otevření a zavření mostů 

 

Tato data NDW sbírá od různých poskytovatelů. Neukládají se informace o událostech 
(pracovní zóna apod.). Po zpracování jsou k dispozici historická data transformovaná 
z dynamických, aktuálních dat. 
Data z datového skladu se používají pro dopravní analýzy, predikce, výzkum a vývoj atd. 
Historická data jsou poskytována v otevřené podobě (http://www.ndw.nu). NDW Open 

Data Service má dva moduly pro tzv. vyžádání dat. Jedná se o Základní modul (omezené 
množství) a Expertní modul (smluvně velký rozsah dat, podle časového období (max. 1 týden 
s limitem 12.5 GB dat ze všech 27 000 měřících bodů v Nizozemí, výstup je dodáván jako 
soubor XML). Smluvními partnery jsou partneři NDW (poskytují data do systému) a další 
subjekty s dohodou na poskytování dat a služeb. Výsledkem filtrování jsou podrobné CSV 
soubory, které se používají k další analýze. Je také k dispozici „Presentatienmodul“, neboli 

Prezentační modul, který převádí data z historické databáze přímo do tabulek grafů.  

5.4 Finsko 

V zemi je zhruba 78150 km dálnic, zpevněných i nezpevněných silnic, které jsou rozděleny 
do 5 kategorií podle jejich důležitosti. Celková délka veřejných, soukromých a lesních silnic, 
cest a ulic je okolo 454000 km (350000 km soukromých a lesních cest, 26000 km městských 
komunikací). Kategorizace veřejných pozemních komunikací zahrnuje: 

1. Hlavní silnice třídy I (1-39, včetně dálnic 1-7, valtatiet) 

2. Hlavní silnice třídy II (40-99, kantatiet) 

3. Regionální silnice (100-999, seututiet) 

4. Propojující silnice (1000-9999, yhdystiet) 

5. Lokální silnice (11000-19999, paikallistiet) 

6. Ostatní silnice a cesty – včetně soukromých, ledových cest a dalších 

Kategorie 1-5 jsou ve vlastnictví a zároveň také pod údržbou státu (Liikennevirasto – Finnish 

Transport Agency (FTA), https://www.liikennevirasto.fi/). Všechny hlavní a prakticky všechny 
regionální silnice mají zpevněný povrch. Ulice v rámci měst jsou spravovány obcemi. Ledové 
cesty jsou udržovány státem. Údržba soukromých cest je často podporována městy a obcemi, 
proto jsou (ty, které jsou podporovány) veřejně přístupné. Ålandské ostrovy mají svoji vlastní 
číselnou řadu, která se překrývá s čísly na pevnině. 

FTA spolupracuje s regionálními centry ELY (Centre for Economic Development, Transport 

and the Environment) (https://www.ely-keskus.fi/en/web/ely-en/transport), které 

zodpovídají za údržbu silnic, plánování silniční výstavby, transport system management 

a veřejnou dopravu.  

 

Obecná charakteristika situace: 
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FTA zodpovídá za rozvoj a údržbu státem vlastněných sítí (silniční, železniční, námořní), 
spravuje, distribuuje a poskytuje Open data v systémech DIGIROAD, DIGITRAFFIC a road 
register. 

Databáze DIGIROAD poskytuje komplexní a aktuální popis finské silniční a uliční sítě online 

(https://www.liikennevirasto.fi/web/en/open-data/digiroad#.WjjRbt_ia70). Organizace 

zodpovědné za aktuálnost údajů: 

- National Land Survey of Finnland - udržuje geometrii středové čáry silnic a ulic, její 
služby využívají jednotliví vlastníci a správci komunikací. Udržuje rovněž údaje 

o atributech soukromých silnic. http://www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-

spatial-data 

- Finnish Transport Agency - uchovává údaje o atributech všech silnic a cyklostezek 

pro pěší a cyklisty, které spravuje agentura.  

- úřady měst a obcí - spravují údaje o atributech na ulicích měst, pěších a cyklistických 
trasách vlastněných obcemi a soukromých silnicích, které jsou v údržbě obce 

 

DIGITRAFFIC je služba provozovaná FTA, která poskytuje dopravní informace v reálném 
čase. V současné době se jedná o silniční a železniční dopravu. V budoucnu se služba rozšíří 
na námořní informace. Obsahuje dynamické informace o provozu v silniční a železniční síti, 
předpovědi počasí i jeho aktuální stav, aktuální dojezdové časy, atd. Většina údajů se 
shromažďuje z datových zdrojů FTA, mezi něž patří cestovní časový systém, automatické 
měřicí přístroje (LAM), silniční meteostanice a silniční kamery.  

Všechna data, která má ve správě FTA, jsou dostupná zdarma pod CC BY 4.0 (Creative 
Commons verze 4.0, veřejná licence pro autorská díla). 
 

Skupiny dat: 

5.4.1 Průběh pozemní komunikace 

DIGIROAD obsahuje všechny auty dostupné komunikace, přívozy, trajekty, železnice 
a oddělené pěší a cyklostezky v rámci celého Finska. Jejich zaměření při jakékoliv změně 
provádí National Land Survey of Finland, která dodává všechna data a to zdarma pro 
všechny koncové uživatele. Většinu zaměření provádí NLS sama, nicméně obce jsou povinny 
NLS informovat o změnách, které se uskutečnily na jejich území. Aktualizace dat (změny 
v průběhu komunikací a adresách) je prováděna na denní bázi formou zasílání změnového 
souboru v XML formátu. Vzájemné sdílení a nutnost dodávání těchto informací je ze zákona 
(Road and Street Network Information System Act č. 991/2003) povinná. 

Databáze je udržována ve formě linií (osa komunikace – ta nemusí odpovídat středové linii 
oddělující jednotlivé směry jízdy), které tvoří tzv. síťový graf. Další informace jsou udržovány 
ve formě atributů jednotlivých úseků linií. Výškové informace jsou v datovém modelu pouze 
u koncových bodů linií (např. křižovatky, rozdělení úseků z důvodu změny atributu apod.). 
Rozdělení úseků komunikací mezi křižovatkami je řešeno dvěma způsoby – dynamicky 

segmentované podle referenčních bodů (Digiroad R); nebo podle konzistence atributů 
(Digiroad K). 
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Popis dat až na úroveň jednotlivých atributů je popsán na 
(https://www.liikennevirasto.fi/web/en/open-data/digiroad/data#.WjjTEd_ia70). 

Data je možné vizualizovat na 
https://extranet.liikennevirasto.fi/extranet/web/public/latauspalvelu, kde je též možné si je 
stáhnout. Data jsou také publikována každý měsíc v obou verzích – Digiroad R a K – ve 

formátu ESRI shapefile na FTP: https://aineistot.liikennevirasto.fi/digiroad/ a to v 

zaarchivované podobě pro celé Finsko nebo po jednotlivých regionech. Souřadnicový systém 
použitý pro všechny typy dat je ETRS-TM35FIN. 

 

K datům možné přistupovat i prostřednictvím služeb WMS, WFS, WMTS: 
https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/avoin/wms 

https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/avoin/wfs 

https://julkinen.liikennevirasto.fi/rasteripalvelu/wmts?request=getcapabilities 

 

V neposlední řadě je možné přistoupit v datům DIGIROAD i skrze TN-ITS API. Tyto datasety 

jsou aktualizovány a následně publikovány denně na: 
http://tn-its.herokuapp.com/rosattedownload/download/queryDataSets 

 

Metadata: 

https://www.liikennevirasto.fi/documents/21386/236599/Digiroad_data_objects_FIN_SWE_E

NG.pdf/3542e1ab-11ed-40b3-aafd-b3728d2dd916 

5.4.2 Technické řešení komunikace 

Datový model, který spravuje Liikennevirasto (FTA), neobsahuje technickou mapu 

komunikací ani vodorovné dopravní značení.  
Atributy jednotlivých úseků komunikací obsahují informace o jménu komunikace a adresách 
a to na všech komunikacích. Dále pak o šířce komunikace, počtu pruhů, povrchu, 
bezpečnostních bariérách podél komunikací, silničních objektech, svislém dopravním značení 
(s důrazem na kvalitu u rychlostních limitů, omezení vjezdu, zákazů odbočení apod.).  

V rámci inženýrských sítí je v modelu obsaženo pouze pouliční osvětlení (bodová vrstva). 

Všechny tyto údaje jsou sbírány a udržovány přímo FTA a to pouze na komunikacích 
kategorií 1-5. V modelu jsou obsaženy stejné informace, nicméně kvalita v pokrytí a 
aktuálnosti kolísá v závislosti na schopnostech jednotlivých obcí/vlastníků tyto informace 
udržovat. K výměně informací mezi vlastníky/správci a FTA dochází prostřednictvím 
webového rozhraní a to nepravidelně v závislosti na konkrétních změnách, nicméně 
v budoucnu má být vše automatizované pomocí API. 

Svislé dopravní značení v podobě bodové vrstvy s přesným prostorovým umístěním je 
v současné době nedostupné pro externí uživatele, ale v blízké době má dojít k jejich 

uvolnění.  

Pro tato data platí stejné licenční podmínky jako v předchozím případě, tedy CC 4.0 BY.  
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5.4.3 Vybavení komunikace 

Odpočívky, chráněná parkovací stání pro nákladní vozidla jsou obsažena v datovém modelu 
na komunikacích kategorie 1-4 a to podle standardů INSPIRE. Vše je vlastněno, udržováno 
a sbíráno přímo FTA. 
Formátem, ve kterém jsou data distribuována, je ESRI shapefile, případně se používá WMS. 
Ostatní prvky vybavení komunikací nejsou v datovém modelu udržovány, případně nejsou na 
území Finska přítomny (mýtné brány). 
Bodová vrstva s přesným umístněním zastávek hromadné dopravy je součástí služby 
DIGIROAD. Tyto informace udržuje přímo FTA (na komunikacích 1-5) a také obce v jejich 

uliční síti a to ve formátech ESRI shapefile a CSV s aktualizacemi jednou týdně. Data jsou 
také k dispozici na FTP ve formátu GTFS a aktualizována jednou denně na adresách: 
https://aineistot.liikennevirasto.fi/joukkoliikenne/; 
https://www.liikennevirasto.fi/avoindata/digiroad/dokumentit 
 

Pro tato data platí stejné licenční podmínky jako v předchozím případě, tedy CC 4.0 BY. 

5.4.4 Statická rychlostní omezení a doporučení, dopravní omezení 
a doporučení 

V DIGIROAD se evidují úseky s rychlostními a dopravními omezeními a doporučení v podobě 
atributů u os komunikací, viz výše. 

5.4.5 Statické (historické) údaje o dopravním provozu  

FTA každý rok zveřejňuje statistiky dopravní vytíženosti jednotlivých úseků ve formě tabulek 
a map (PDF). Dopravní zátěž je popsána jako průměr celkového počtu vozidel, které 
projedou příslušným úsekem v průběhu jednoho dne 
(https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lti_2017-04_tietilasto_2016_web.pdf). 

Služba Digitraffic poskytuje dynamická real-time data na státních komunikacích (viz výše). 
Tyto informace jsou získávány převážně ze zdrojů FTA, konkrétně automatických měřicích 
přístrojů, meteorologických stanic a kamer. 
 

Následující data jsou pod licencí CC 4.0 BY poskytována přes API: 
- Aktuální data o plynulosti provozu 

- Aktuální časy doby průjezdu 

- Historická data z předchozího dne 

- Medián z předchozího dne 

- Aktuální data z automatických měřicích přístrojů 

- Aktuální rychlost dopravního proudu 

- Aktuální údaje z meteorologických stanic 
- Stav silničních stanic 

- Předvolby dopravních kamer 

- Předpověď počasí na komunikacích 

- Poruchy dopravního provozu 
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5.5 Švédsko 

Švédsko patří se svými cca 580 tis. km dálnic, zpevněných i nezpevněných silnic k zemím 
s největší délkou silniční sítě na světě. Komunikace lze dělit do několika tříd a to především 
podle důležitosti a jejich vlastníka. 

Kategorizace veřejných pozemních komunikací zahrnuje: 

1. Národní silnice (1-99, včetně dálnic, které však většinou používají pouze evropské 
značení – E4, apod., riksväg) 

2. Vedlejší („okresní“) silnice I. třídy (100-499, primär länsväg) 

3. Vedlejší („okresní“) silnice II. třídy (500-2999 - nesou vždy označení okresu, ve 
kterém se nacházejí, sekundär länsväg) 

4. Vedlejší („okresní“) silnice III. třídy (3000-9999 - nesou vždy označení okresu, ve 
kterém se nacházejí, tertiär länsväg) 

5. Obecní a městské komunikace 

6. Ostatní silnice a cesty – včetně soukromých a dalších 

Kategorie 1-4 jsou ve vlastnictví a zároveň také pod údržbou státu (Trafikverket – Swedish 

Transport Administration (TV), https://www.trafikverket.se/). Jejich délka je přibližně 98 000 

km, přičemž cca 20 % z nich nemá zpevněný povrch. Dálnice mají délku 2 145 km. Mezi 

veřejné komunikace se řadí také obecní a městské silnice s délkou 42 300 km. Tyto 

komunikace jsou vlastněny a zároveň spravovány jednotlivými obcemi. Největší procentuální 
zastoupení (76 %, 448 tis. km) mají soukromé komunikace. Jejich údržba je v rukou 

vlastníků, především z oblasti lesnického průmyslu, nicméně stát prostřednictvím TV přispívá 
na velkou část z nich (74 tis. km), proto jsou i veřejně přístupné. Ve Švédsku je cca 16 600 

mostů, kolem 20 tunelů a také 39 tras přívozu a trajektu. 

 

Obecná charakteristika situace 

Pozemní komunikace jsou evidovány v National Road Database (NVDB) 

(http://www.nvdb.se/ en/) na základě rozhodnutí vlády z roku 1996. NVDB je užíván 
veřejným i soukromým sektorem. Na jeho tvorbě spolupracují Trafikverket (Swedish 

Transport Administration), Transport Styrelsen (Swedish Transport Agency), Swedish 

Association of Local Authorities and Regions, Skogsindustrierna (Swedish Forest Industries 

Federation) and Lantmäteriet (National Land Survey Authority). 

Základní evidence statických dopravních informací je prováděna jednotlivými vlastníky (TV, 
města, lesnický průmysl, Lantmäteriet a další), přičemž je vše dodáváno do TV, která má na 
starosti vedení této evidence. Dynamické informace o provozu v silniční síti v podobě 
agregovaných dat za časový úsek jednoho dne jsou do této evidence také zahrnuty.  
Všechna data ve správě TV jsou dostupná zdarma ve formě vizualizací a kromě dynamických 
dat taktéž stažitelná v digitálním formátu s licencí Creative Commons CC0 (univerzální licence 

bez ochrany autorských práv, tj. jde o díla volné a autoři se celosvětově vzdali všech svých 
autorských práv k dílu). 
 

Skupiny dat: 
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5.5.1 Průběh pozemní komunikace 

Databáze pod správou TV obsahuje všechny auty dostupné komunikace, přívozy, trajekty 
a oddělené pěší (nejsou povinné) a cyklostezky v rámci celého Švédska. Výjimkou jsou 
dočasné silnice (ledové silnice) a komunikace určené pro provoz zemědělské techniky. Jejich 
zaměření při jakékoliv změně provádí jednotliví vlastníci, respektive jimi určené třetí strany 
(zeměměřické firmy). Poté se tyto informace v různých formátech (v papírové formě, PDF, 
ESRI Shapefile atd.) předávají TV, která tato data dále vlastními silami zapracovává do 
ucelené národní databáze a dále volně k užití poskytuje interním i externím uživatelům. 
Povinnost vlastníků komunikací dodávat informace o změnách, případně výstavbě nových 
komunikací není legislativně podchycena, nicméně i tak velmi dobře funguje na základě 
neoficiální dohody všech zainteresovaných stran pod záštitou švédské vlády. Aktualizace dat 
probíhá nepravidelně v závislosti na realizaci konkrétních změn.  

Databáze je udržována ve formě linií (osa komunikace – ta nemusí odpovídat středové linii 
oddělující jednotlivé směry jízdy, např. při kombinaci 2+1 pruh, odbočovací pruhy apod.), 
které tvoří síťový graf. Další informace jsou udržovány ve formě atributů jednotlivých úseků 
linií. Výškové profily jsou v datovém modelu na všech státních silnicích (kategorie 1-4). 

V případě obecních a městských komunikací záleží na konkrétní obci/městu, zdali těmito daty 
disponuje. Jejich aktualizace probíhá kontinuálně při průjezdech měřících vozidel, případně 
v závislosti na konkrétním vlastníku. Rozdělení úseků komunikací mezi křižovatkami je řešeno 
podle konzistence atributů. Kvalita dat je specifikována podle ISO 9001. 

Atributy jednotlivých úseků obsahují informace o jménu komunikace, případně o adresách 
a to na všech komunikacích. Dále pak o šířce komunikace, počtu pruhů, povrchu, 
bezpečnostních bariérách podél komunikací (pouze na státních komunikacích), silničních 
objektech, svislém dopravním značení (s důrazem na kvalitu u rychlostních limitů, omezení 
vjezdu, zákazů odbočení apod.). Všechny tyto atributy jsou sbírány a udržovány jednotlivými 
vlastníky, proto lze předpokládat, že kvalita informací a jejich aktuálnost může kolísat 
především u méně důležitých komunikací spravovaných soukromými subjekty či menšími 
obcemi v závislosti na jejich schopnostech tyto informace udržovat. K výměně informací mezi 
vlastníky/správci a TV dochází skrze webové rozhraní a to nepravidelně v závislosti na 
konkrétních změnách. 

Data je možné vizualizovat na https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket 

Data jsou v různých formátech (interní NVD formát, od kterého se upouští, ESRI shapefile, 
MapInfo, XML, GML pro TN-ITS a další) dostupná ke stažení na 
https://lastkajen.trafikverket.se/login.aspx?ReturnUrl=%2f. Před tím, než jsou publikována, 
dochází k validaci (např. překryvy, konzistentnost apod.) všech atributů tak, aby datová sada 
obsahovala co nejméně chyb.  
 
Distribuce a užití dat jsou volně k dispozici s licencí Creative Commons CC0. 

5.5.2 Technické řešení komunikace 

Datový model, který spravuje Trafikverket (TV), neobsahuje technickou mapu komunikací ani 
vodorovné dopravní značení. Parametry komunikací, respektive typy objektů jsou udržovány 
ve formě atributů přímo na liniích určujících osu komunikace viz. výše. 
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Databáze neobsahuje inženýrské sítě. 
V prostředí TV jsou evidovány i základní atributy jako šířka nebo počet jízdních pruhů, typ 
povrchu. Pomocí atributu se také identifikují základní typy objektů na silnici jako mosty, 
brody, podjezdy, tunely, přejezdy. 
Svislé dopravní značení v podobě bodové vrstvy s přesným prostorovým umístěním není 
v NVDB zatím obsaženo. 

Pro tato data platí stejné licenční podmínky, tedy Creative Commons CC0. 

5.5.3 Vybavení komunikace 

Odpočívky, chráněná parkovací stání pro nákladní vozidla, mýtné brány, telematické 
vybavení, monitorovací zařízení jsou obsaženy v datovém modelu na státních komunikacích 
kategorie 1-4. Vše je vlastněno, udržováno a sbíráno přímo TV. 
Distribučním formátem je ESRI shapefile. 
 

Ostatní prvky vybavení komunikací nejsou v datovém modelu udržovány. 
 

Bodová vrstva s přesným umístněním zastávek hromadné dopravy je součástí datasetu, který 
TV poskytuje. Tyto informace udržuje přímo TV (na státních komunikacích) a také obce 
v jejich uliční síti. 
 

Pro tato data platí stejné licenční podmínky, tedy Creative Commons CC0. 

5.5.4 Statické rychlostní omezení a doporučení, dopravní omezení 
a doporučení 

V národní databázi silnic, které spravuje TV se evidují úseky s rychlostními a dopravními 

omezeními a doporučení v podobě atributů u os komunikací, viz. výše. Stejně tak jsou 
v modelu obsaženy informace o zónách a úsecích s různými omezeními (váha, výška, délka, 
nízkoemisní zóny apod.) 

5.5.5 Statické (historické) údaje o dopravním provozu  

VT má také k dispozici data o hustotě dopravy automaticky agregované po dnech. Tyto 
informace jsou získávány převážně ze zdrojů VT, konkrétně automatických měřicích přístrojů, 
meteorologických stanic a kamer. Data je možné vizualizovat na 
https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket, nicméně nejsou dostupná ke stažení. 

6 Rozměr ČR 

Sběrem a správou dat o pozemních komunikacích v ČR se zabývá řada organizací zejména 
z důvodů výkonu práv a povinností majitele, což jsou především subjekty veřejné správy (jak 
státní, tak samosprávné – krajské úřady, obecní úřady) a organizace vykonávající potřebné 
služby v přenesené působnosti (např. ŘSD, resp. SDB), dále poskytováním veřejností či 
státem (resp. EU) vyžadovaných služeb (např. mapovací služby jako ČÚZK, resp. 

Zeměměřický ústav). Dalším důvodem jsou komerční aktivity, zejména pro nabízení 
navigačních a různých dopravních služeb, stavební firmy, dodavatelé ITS služeb, 
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poskytovatelé dopravně-informačních služeb; a nakonec i výzkumné aktivity v akademickém 
sektoru. Úplný přehled klíčových hráčů s vysvětlením jejich rolí poskytuje kapitola 3. 
Vzhledem k zaměření studie se zaměřujeme na statické informace o pozemních 
komunikacích (vymezené v kap.2). 

V České republice musíme nejdříve při posuzování situace vycházet především z legislativní 
situace a strategických dokumentů. Evropské právo a jeho implementace již byly popsány 
v podkapitole 4, proto se soustředíme již jen na čistě národní legislativu a navazující 
metodické pokyny. 

6.1 Strategický rámec 

Strategický rámec dopravní politiky ČR se zaměřuje zejména na budování 
konkurenceschopného a jednotného dopravního systému, poskytování adekvátních 
informačních služeb o aktuální situaci, na bezpečnost a na výstavbu infrastruktury. 
Významné místo zaujímá i rozvoj inteligentních dopravních systémů (ITS). Problematika 

statických dopravních informací je ve strategických dokumentech z oblasti dopravy řešena 
okrajově, zřejmě proto, že je chápána jako podpůrný informační systém pro dosažení 
deklarovaných vizí a cílů a její význam pro uskutečnění těchto cílů není zřejmě dostatečně 
doceněn. Naopak otázka efektivního pořizování, správy a sdílení statických prostorových dat 
je významným aspektem GeoInfoStrategie, proto je jí zde věnována hlavní pozornost. 
Strategický rámec je v současnosti nutné doplnit i o Koncepci zavádění metody BIM v ČR. 

 

V dokumentu „Dopravní politika ČR pro období 2014  2020 s výhledem do roku 

2050“ se mezi východisky dopravní politiky mimo jiné konstatuje, že není dostatečně 
rozvinuta informatická a informační podpora všech dopravních oborů, investice do ICT 
infrastruktury, elektronizace dopravní dokumentace, automatizace procesů, apod. Požaduje 
se, aby se integrální součástí rozvoje dopravy stalo využití a zavádění moderních systémů 

řízení a regulace dopravy, informačních systémů, systémů ITS a globálních navigačních 
družicových systémů. V rámci zvyšování bezpečnosti dopravy je požadováno rozvíjení 
systémů pro monitorování bezpečnosti dopravní infrastruktury s využitím moderních 
technologií, vč. kosmických (např. pomocí dálkového průzkumu Země) a získané informace 
následně integrovat v rámci informačních systémů veřejné správy (ISVS). Stranou pozornosti 

nesmí zůstat ani výzkumná a vývojová činnost v ostatních oblastech dopravy.  
 

V dokumentu „Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 – 2020“ se pro 

vytvoření bezpečného dopravního systému na pozemních komunikacích vyžaduje mimo jiné 
vytvoření bezpečných pozemních komunikací. Bezpečná pozemní komunikace pak vyžaduje 
mezi jinými i nosné opatření aplikace systémů ITS pro monitorování a řízení provozu na 
pozemních komunikacích a samozřejmě to souvisí i s adekvátním pořizováním a správou 
statických dat o pozemních komunikacích. 
 

„Akční plán a Implementační plán rozvoje inteligentních dopravních systémů 
(ITS) v ČR do roku 2020 (do roku 2050)“( https://www.databaze-

strategie.cz/cz/md/strategie/akcni-plan-rozvoje-inteligentnich-dopravnich-systemu-its-v-cr-

do-roku-2020-s-vyhledem-do-roku-2050?typ=struktura) mimo jiné požaduje vytvořit 



Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 4 Strana 68 / 104  

centrální databázi dopravního značení (např. pro opatření řešící strategický cíl 1 "Efektivní, 
inteligentní a dopravní infrastruktura s kvalifikovaným obslužným personálem“), průběžně 
rozšiřovat zdroj informací týkající se silničního provozu o pokrytí silniční sítě dobíjecími 
a čerpacími stanicemi a vytvoření národního/mezinárodního přístupového bodu (datového 

distribučního rozhraní) k poskytování dat o bezpečných a chráněných parkovacích místech 
a o minimálních dopravních informacích. Pro cíl snížení počtu usmrcených a vážně zraněných 

osob v silničním provozu se vyžaduje (3.1) zajistit jednotnou digitální evidenci účelových 
komunikací, polních a lesních cest pro navigaci záchranných složek trasou, která není 
součástí silniční sítě. V oblasti rozvoje prostorových dat v oblasti dopravy (5.4) je 

potřebné zabezpečit jednotný formát prostorových dat, který bude naplňovat požadavky 
směrnice INSPIRE; zabezpečit konsolidaci infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy; 
rozvíjet a podporovat systémy (včetně aplikací založených na družicových systémech jako 

např. dálkový průzkum Země) pro monitorování bezpečnosti dopravní infrastruktury; zajistit 

podporu rozvoje ITS a aplikací a služeb spojených s využíváním dat z družicové navigace, 

telekomunikace a pozorování Země postupným budováním dostatečně robustní infrastruktury 
prostorových dat; rozvíjet a podporovat systémy pro jednotný a přesný popis 
dopravní infrastruktury pro přesnou lokalizaci a zobrazení dopravních informací 
a situace až na úroveň mapové vizualizace; určit oblasti na síti TEN-T, které z důvodu 
dopravní a bezpečnostní situace vyžadují zavedení služeb pro bezpečná a chráněná parkovací 
místa; zabezpečit jednotnou digitální evidenci železničních přejezdů; zajistit interoperabilitu 
různých formátů sad prostorových dat (mapových děl), GIS a informací, které spravují, 
s ohledem na prostorovou, objektovou a časovou synchronizaci; průběžně rozšiřovat zdroj 
informací týkající se silničního provozu o pokrytí silniční sítě dobíjecími a čerpacími stanicemi 

a poskytovat informační služby o přístupnosti těchto stanic účastníkům silničního provozu 
a konečně i zajistit výzkum v oblasti prostorových dat, např. možnosti sdílení geodat 
a metadat z různých zdrojů bez transformace. 

 

Koncepce zavádění metody BIM v ČR (https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-

suroviny/bim/2017/10/Koncepce-zavadeni-metody-BIM-v-CR.pdf) byla schválena vládou ČR 
25. září 2017. BIM je v ní považován za základní nástroj digitalizace stavebnictví. Součástí 
koncepce je plán postupného zavádění BIM ve stavební praxi v letech 2018–2027. Klíčovým 
datem je rok 2022, kdy bude zavedena povinnost použití BIM pro nadlimitní 
veřejné zakázky na projektové a stavební práce financované z veřejných rozpočtů. 

Gestorem zavádění BIM je Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem 

dopravy, resp. Státním fondem dopravní infrastruktury, a Odbornou radou pro BIM. 

Koncepce byla konzultována s odbornou veřejností prostřednictvím meziresortní expertní 
skupiny pro BIM (ustavené při MPO). V Koncepci se zdůrazňuje role BIM pro dopravní 
stavitelství a konstatuje se, že „skutečné zavedení procesů BIM do praxe bude náročnější, 
s více riziky než u pozemních staveb a bude vyžadovat řešení připravené na míru potřebám 
státní správy dané infrastruktury“. Autoři upozorňují, že významným specifikem dopravních 
staveb je jejich prostorové umístění a potřeba spravovat informační modely jako geografická 

data. Přitom je využíváno geografických informačních systémů, které budou muset mít jasně 
definovanou vazbu na informační model stavby. 
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6.1.1 Geoinfostrategie 

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 
(GeoInfoStrategie) byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 8. října 2014 č. 
815. GeoInfoStrategie rozpracovává základní principy rozvoje veřejné správy 
a eGovernmentu v oblasti prostorových informací, zaměřuje se na řešení specifických 
problémů v dané oblasti v ČR a navrhuje zajištění kvalitních garantovaných prostorových 
informací a služeb nad prostorovými daty nejen pro efektivní výkon veřejné správy, ale i pro 
potřeby celé společnosti [34]. 

GeoInfoStrategie specifikuje, že pro zajištění sdílení a efektivního využívání prostorových dat 
a prostorových informací je nezbytné vytvořit odpovídající soustavu zásad, znalostí, 
institucionálních opatření, technologií, dat a lidských zdrojů, která se označuje jako 
infrastruktura pro prostorové informace. V řadě zemí je národní infrastruktura 
pro prostorové informace (NIPI) upravena a definována, v ČR doposud ucelené, 
přehledné, systematické a formálně zakotvené stanovení NIPI schází [34]. 

Strategie přispívá k naplňování vládních priorit rozvoje ČR, především k [34]: 

- rozvoji podmínek pro svobodné podnikání, nastartování udržitelného hospodářského 
růstu a zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky země, 

- racionalizaci hospodaření státu a odstranění všech forem plýtvání veřejnými 
prostředky, 

- rozvoji kvalitních a všeobecně dostupných veřejných služeb v oblasti dopravy 

a bezpečnosti, 
- efektivnímu využití ICT ve VS, 

a dále k naplňování resortních priorit, zejména [34]: 

- při centrální evidenci a správě veškerého nemovitého majetku, který by měl být 
centrálně evidován a spravován,  

- v oblasti podpory malého a středního podnikání a při snižování administrativní zátěže 
pro podnikatele, 

- v oblasti podpory ochrany životního prostředí, 
- v oblasti podpory dalšího rozvoje dopravní telematiky a kosmických aktivit v ČR, 
- pro efektivní koordinaci záměrů v území, 
- v oblasti posílení vnitřní bezpečnosti země (při podpoře trvalé připravenosti 

a akceschopnosti složek integrovaného záchranného systému (IZS), při podpoře 
činností v oblasti bezpečnostní (boj proti terorismu, extremismu, organizovanému 
zločinu, prevence kriminality, …),  

a v neposlední řadě i priorit v oblasti mezinárodní spolupráce, kterými jsou především [34]: 

- posilování evropské integrace a spolupráce mimo jiné v oblastech dopravy, životního 
prostředí, společné zemědělské politiky a kulturního dědictví, 

- vytváření sdílených kapacit, sil a prostředků hlavních složek bezpečnostního systému 
(Armáda ČR (AČR), Policie ČR (PČR), Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR)) s cílem 
dosáhnout co největší účinnosti při prevenci a odstraňování následků katastrof 
a živelních pohrom. 

 

Podle GeoInfoStrategie lze za hlavní problémy současného stavu označit (GeoInfoStrategie, 
2014): 
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- nedostatečnou koordinaci, a to jak mezi správci základních prostorových dat a správci 
tematických prostorových dat, tak i mezi státní správou a samosprávou, 

- absenci některých prostorových dat vysoké míry podrobnosti, 

- absenci potřebných garantovaných prostorových dat pro užití v agendách VS, 

- roztříštěný a nedostačující regulační rámec a terminologické ukotvení, 

- podcenění významu lidských zdrojů a vzdělávání v oblasti prostorových informací, 

- nedostatečné využívání ekonomického potenciálu prostorových dat. 
Globálním cílem GeoInfoStrategie je vytvořit podmínky pro účelné a účinné využití 
prostorových informací ve společnosti a vybudování garantovaných služeb 
veřejné správy.  
V tomto smyslu by také měla SDB produkovat garantovaná data a služby VS. 
 

Z hlediska silniční dopravy musí být zajištěna vazba systémů integrovaných v rámci 
plánované NIPPI (Národní integrační platforma pro prostorové informace) na:  

- RÚIAN (gesce ČÚZK) (pro vlastnické poměry a adresy) 
- Registr pasivní infrastruktury (RPI) (v gesci MPO), který bude (mimo jiné) 

zprostředkovávat celou řadu prostorových informací o tzv. fyzické infrastruktuře 
a dohody o jejím sdílení a přístupu k ní. Jedná se zejména, nikoliv však výhradně, 
o data o přiřazených prostředcích sítí elektronických komunikací, produktovodech, 
stožárech a liniových dopravních stavbách (Akční plán, 2016). Nastavení všech 
procesů a obsahu registru musí být v souladu se směrnicí 2014/61/EU o opatřeních 
ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. 
V současnosti se připravuje řešení Informačního systému technické infrastruktury 

(ISTI), který bude mít podobnou roli pro sítě ve vlastnictví VS. 

- Centrální evidence pozemních komunikací (v gesci MD),  
- Informační systém o silniční a dálniční síti ČR (v gesci MD),  

- ÚAP (v metodické gesci MMR, realizovaný na úrovni krajů a obcí s rozšířenou 
působností), 

- NaSaPO (Národní sada prostorových objektů) (příprava v rámci realizace 
GeoInfoStrategie). NaSaPO má mít formu nadresortního IS s distribuovaným 
způsobem aktualizace, s garantovanými standardy kvality dat a datových toků, 
procesů správy datového obsahu a službami poskytování dat, a má obsahovat 
množinu vybraných objektů všeobecně využitelných pro rozhodovací procesy VS 
i mimo něj, napomáhající řešení každodenních životních situací. Její tvorba má být 
řízena centrálně podle jednotných pravidel.  

- Registr správců technické infrastruktury (RSTI) (gesce MPO), který je datovým 
úložištěm s informacemi o správcích technické infrastruktury všech typů (elektřina, 
plyn, teplo, vodovody a kanalizace (VaK), elektronické komunikace, produktovody, 
veřejné osvětlení a jiné) včetně jejich územní působnosti (kterou si správci sami 
udržují), tj. oblast, kde zpracovávají žádosti o vyjádření k existenci sítí. 

 

Jednotné rozhraní pro přístup k prostorovým datům a službám pořizovaným 
a aktualizovaným VS má poskytovat Národní geoportál, který bude publikovat katalog 
prostorových dat a služeb nad prostorovými daty. 
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Úvodní fáze implementace GeoInfoStrategie probíhala na základě Akčního plánu 
GeoInfoStrategie [41] pod koordinací Pracovní skupiny pro prostorové informace (PSPI), 
později Pracovního výboru pro prostorové informace (PVPI) 
(http://www.mvcr.cz/clanek/geoinfostrategie.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d). 

Akční plán specifikuje celou řadu opatření. V rámci analytických opatření se tématu dopravy 
dotýkají opatření O06 (Zpracování analýzy životních situací ve vztahu k využívání 
prostorových informací), O08 (Monitoring uživatelských potřeb pro rozvoj služeb veřejné 
správy), O10 (Zpracování analýzy inovačního potenciálu tvorby, správy a využívání 
prostorových informací pro podporu konkurenceschopnosti), O14, O15 (Zpracování analýzy 
prostorových informací a principů jejich správy v informačních systémech veřejné správy), 
O18 (Definovat principy jednoznačné identifikace objektů prostorových dat nejen pro účely 
NaSaPO), O24 (Zpracování základní analýzy požadavků vybraných agend veřejné správy na 
využívání prostorových dat) a O33 (Rozpracování modelových případů využití prostorových 
informací ve veřejných i komerčních službách). Např. v rámci opatření O06 se 

k identifikovaným životním situacím mají přiřadit konkrétní datové sady a služby 
a specifikovat požadavky na kvalitu těchto dat a služeb v kontextu efektivního řešení 
konkrétní životní situace. Lze očekávat integraci dopravy (dopravních potřeb) a s tím 
souvisejících datových potřeb do řady životních situací.  
Z návrhových opatření je třeba pro oblast silniční dopravy zohlednit zejména opatření O62 
Konsolidace infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy, které řeší MD ČR. 
Cílem je navrhnout budoucí postup v konsolidaci infrastruktur prostorových dat (SDI) 
v resortu dopravy a následnou implementaci. Konsolidací se rozumí vytvoření funkčního 
propojení stávajících SDI v jednotlivých resortních organizacích MD a na MD tak, aby 
dohromady tvořily funkční a propojený celek, který bude agregovat prostorová data o všech 
druzích dopravní infrastruktury. Prostřednictvím integrační platformy by data z těchto 
systémů měla být využitelná nejen napříč systémy resortních organizací a MD, ale také jako 
zdrojová data pro další systémy veřejné správy a v určených případech rovněž pro veřejnost. 
Předmětem studijní fáze bude zmapování a popis stávajícího stavu SDI v resortu dopravy, vč. 
stávajícího datového fondu vč. toku dat v resortu a přesahů k mimoresortním zdrojům dat či 
mimoresortním uživatelům, přehledu stávající legislativy a z ní vyplývajících povinností, dále 
souhrn požadavků jak na stávající systémy pro správu a nakládání s daty 

a nároků/požadavků na data a jejich popis, tj. souhrn potřeb a v závěru návrh dalšího 
postupu, který by vedl k efektivnímu a účelnému řešení z pohledu užšího propojení systémů, 
rozvoji datového fondu dle potřeb uživatelů a efektivnímu naplnění povinností vyplývajících 
ze stávající legislativy. Pravděpodobným výstupem je vytvoření dopravního geoportálu, tj. 
jednotného přístupového místa, které bude integrovat prostorová data z oblasti dopravy 

i návazné služby. Očekává se rozvoj datového fondu v souladu s požadavky uživatelských 
skupin, probíhající postupná úprava legislativy i nelegislativních dokumentů ve prospěch 
lepšího zakotvení oblasti prostorových dat a služeb nad těmito daty založených. Jako jedna 
z variant vhodných řešení postupující konsolidace v dlouhodobém výhledu může být také 
Registr dopravní infrastruktury. Stávající legislativa, provozně-technické podmínky 
a organizační faktory však vznik zcela jednotného systému z technického ani organizačního 
pohledu neumožňují.  



Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 4 Strana 72 / 104  

Dále je třeba zmínit vazbu na NaSaPO, které je předmětem opatření O35 a O38. Opatření 
O35 Rámcové vymezení objektů NaSaPO včetně referenčních atributů obsahuje 
rámcové vymezení typových objektů NaSaPO na úrovni geografických konceptů, které budou 
vedeny ve formě garantovaných dat. V rámci opatření bude zpracována analýza a návrh 
referenčních atributů objektů NaSaPO, které budou sloužit pro vytváření vazeb z okolních AIS 
do NaSaPO. Na něj navazuje opatření O38 Zpracování koncepce NaSaPO jako rámec 
opatření pro subopatření O34, O61, O36, O40, O41. O38 vymezuje základní parametry, 
vlastnosti a ostatní charakteristiky potřebné pro realizaci, provoz a využívání NaSaPO. Cílem 
opatření O38 je vytvořit: 

- datový model tříd objektů NaSaPO založený na ontologickém popisu 

- standardy obsahu a hodnocení kvality objektů 

- standardy datových toků (procesů) správy a aktualizace dat 
- standardy vlastních dat NaSaPO 

- standardy síťových služeb infrastruktury NaSaPO (pro přístup k datům i správu dat) 
 

Z dalších opatření je třeba jmenovat O42 Vytvoření národních technických specifikací služeb 
nad prostorovými daty a metadaty a O63 Analýza a optimalizace životního cyklu projektové 
dokumentace staveb (PDS) jako zdroje a konzumenta prostorových dat metodou BIM. Cílem 
opatření O63 je správné zacílení, určení rozsahu a metodiky implementace metody BIM 

(Building Information Modeling) ve veřejné správě. Přitom lze očekávat i významný dopad na 
využití informací z realizace dopravních staveb. Dalším významným opatřením je O66 
Rozvoj ZABAGED® (ZABAGED® 2014+), který má zajistit návaznost na datový obsah 
NaSaPO, mj. za účelem zpřesňování polohopisu vedeného v ZABAGED®. Pro externí editaci 
prvků ZABAGED® je třeba vytvořit rozhraní pro komunikaci s IS NaSaPO popř. AIS, které 
souvisí s dopravou, vodstvem, využitím území (zemědělské pozemky) a navazujícími procesy 
souvisejícími s obnovou katastrálního operátu. Výstupem realizace rozvoje ZABAGED® 

budou zejména garantovaná referenční data vyjadřující aktuální stav polohopisu 

s dostatečnou přesností vyhovující vybraným aplikacím územně orientovaných IS vedených 
v územní samosprávě; data budou obsahovat metainformace o zdroji a kvalitě polohopisného 
určení, dále údaje o plochách a jejich využití. 
Dopravní informace by měly být rovněž součástí Informačního systému statistiky 

a reportingu (ISSaR), který shromažďuje veškerá agregovaná data nejen resortu 
životního prostředí (MŽP, MD, MPO, ČSÚ, MZd atd.), která mohou sloužit pro politiky 
životního prostředí. Data jsou určena pro reportingové povinnosti vůči EU, pro zpracování 
Statistické ročenky životního prostředí a Zprávy o stavu životního prostředí ČR [41]. 

 

6.2 Regulační rámec 

6.2.1 Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 

předpisů (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13). 

Zákon představuje základní legislativu pro oblast správy a evidence statických informací 
o pozemních komunikacích. Definuje, že pozemní komunikace je dopravní cesta určená 
k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění 
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tohoto užití a jeho bezpečnosti. Pozemní komunikace se dělí na 4 základní kategorie - dálnice, 
silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Zákon dále specifikuje další kategorizaci 
těchto pozemních komunikací. 
Zákon stanovuje, že vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát (§ 9). Vlastníkem silnic II. a III. 
třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, 
na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je 
právnická nebo fyzická osoba. Stavba dálnice, silnice a místní komunikace není součástí 
pozemku. Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace vede evidenci jím vlastněných 
pozemních komunikací.  
Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu zahrnující 
zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy. Výkon správy může vlastník 
dálnice, silnice nebo místní komunikace zajišťovat prostřednictvím správce, jímž je právnická 
osoba zřízená nebo založená vlastníkem dálnice, silnice nebo místní komunikace za podmínky, 
že je vůči ní vlastník po celou dobu výkonu správy ovládající osobou. Vlastník, popřípadě 
správce, mohou dílčími činnostmi v rámci správy dálnice, silnice nebo místní komunikace, 
zejména činnostmi souvisejícími s údržbou a opravami dotčené dálnice, silnice nebo místní 
komunikace, pověřit osobu vybranou postupem podle zvláštního právního předpisu nebo kraj 
u silnic I. třídy nacházejících se v jeho územním obvodu na základě veřejnoprávní smlouvy; 
tato osoba nebo kraj se nestávají správcem dotčené pozemní komunikace. 
Je-li výkon správy dálnice, silnice nebo místní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, 
musí zahrnovat alespoň pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy, a vlastník 
musí zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje správce, 
vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává, a rozsah jím 
vykonávané správy. Povinně zveřejňovanými identifikačními údaji správce jsou obchodní 
firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno; je-li správcem 
kraj, je povinně zveřejňovaným identifikačním údajem pouze jeho název. 
Prováděcí právní předpis (vyhláška 104/1997) stanoví členění, rozsah, obsah, četnost a 
způsob provádění prohlídek dálnic, silnic a místních komunikací; členění, rozsah, obsah 
a způsob provádění údržby a opravy dálnic, silnic a místních komunikací a obsah, rozsah, 
formu a způsob vedení evidence dálnic, silnic a místních komunikací. 
Zákon dále definuje, co je silničním pozemkem, co je těleso, odpočívka, veřejné parkoviště 
atd. 

Zákon vymezuje, že (§ 12) součástmi dálnice, silnice a místní komunikace jsou: 

· všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, stavby a technická a jiná 
zařízení určená k provádění kontrolní činnosti při dohledu na bezpečnost a plynulost 
provozu na pozemních komunikacích, přidružené a přídatné pruhy, včetně 
zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, 

· mostní objekty (nadjezdy), po nichž je komunikace vedena, včetně chodníků, 
revizních zařízení, ochranných štítů a sítí na nich, strojní vybavení sklopných mostů, 
ledolamy, propustky, lávky pro chodce nebo cyklisty, 

· tunely, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, 

dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, silniční pomocné 
pozemky, 
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· svislé dopravní značky, zábradlí, odrazníky, svodidla, pružidla, směrové sloupky, 
dopravní knoflíky, staničníky, mezníky, vodorovná dopravní značení, dopravní 
ostrůvky, odrazné a vodicí proužky a zpomalovací prahy, 

· únikové zóny, protihlukové stěny a protihlukové valy, pokud jsou umístěny na 
silničním pozemku. 

V případě, že je konstrukce vozovky uložena přímo na konstrukci jiné stavby (vodního díla, 
metra, haly, garáží), patří mezi součásti pouze tato vozovka. Kanalizace, včetně úprav 
k odvádění vody, lapolů a sedimentačních nádrží, je součástí dálnice, silnice nebo místní 
komunikace jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace. 
V ostatních případech je součástí pouze dešťová vpusť s šachtou a přípojkou do 
kanalizačního řádu. Pokud nejsou samostatnými místními komunikacemi, jsou součástmi 
místních komunikací též přilehlé chodníky, chodníky pod podloubími, veřejná parkoviště 
a obratiště, podchody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce.  
Samostatná stezka pro cyklisty je podle své povahy a umístění buď místní komunikací IV. 
třídy, nebo účelovou komunikací. 
Zákon vymezuje (§ 13), že příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace jsou: 

a) přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení, 
b) hlásiče náledí, hlásky a jiná zařízení pro provozní informace, 
c) veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu, 
d) silniční vegetace, zásněžky, zásobníky a skládky údržbových hmot, 
e) objekty a prostranství bezprostředně sloužící výkonu údržby dálnice, silnice nebo 

místní komunikace (cestmistrovství) nebo k zabezpečení úkolů složek integrovaného 
záchranného systému a jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci, 

f) zařízení zabraňující vniknutí volně žijících živočichů (např. ploty, přechodové můstky, 
tunely), 

g) zařízení pro placení ceny za užívání vymezeného úseku místní komunikace, 

h) technická zařízení a jejich součásti, určená k vyměření, výběru a kontrole úhrady 
poplatku za užití pozemní komunikace (dále jen "systém elektronického mýtného"), 
jsou-li umístěna na pozemní komunikaci nebo na silničním pozemku. 

i) technická zařízení a jejich součásti určené k provádění vysokorychlostního kontrolního 
vážení pomocí nepřenosných vysokorychlostních vah, jsou-li umístěna na pozemní 
komunikaci nebo na silničním pozemku. 

Naopak součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace nejsou (§ 14): 
· sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitosti, hráze vodních nádrží a rybníků, břehy 

vodních toků, po nichž komunikace probíhá pod úrovní břehové čáry, nábřežní zdi 
vybudované k regulaci vodního toku, vodohospodářské objekty pod mosty, zařízení 
melioračních úprav (propusti, podchody), 

· nástupní ostrůvky, označníky zastávek a čekárny linkové osobní dopravy a hromadné 
veřejné dopravy, trolejová vedení a jejich sloupy, provozní a technická policejní 
zařízení, 

· úrovňové přejezdy drah bez závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje a 
úrovňové přejezdy drah se závorami ve vzdálenosti mezi závorami, zařízení k 
zabezpečení přejezdů drah, kolejový svršek tramvajové a železniční dopravy v úrovni 
vozovky do vzdálenosti 0,5 m od vnější hrany kolejnice, samostatná tělesa drah, 
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· autobusová nádraží, motely, motoresty, čerpací stanice pohonných hmot a celniště na 
hraničních přechodech. 

Zde je vhodné upozornit na odlišnosti v požadavcích Evropské legislativy (nařízení 2015/962, 

886/2013 a 2017/1926), kde označníky zastávek VD či čerpací stanice jsou považovány za 
součást statických dat o cestování. 
V případě průjezdního úseku dálnice a průjezdního úseku silnice nejsou součástmi ani 
příslušenstvím zábradlí a obdobná zařízení (vyjma těch na mostních objektech a na zdech) 

a ani zábradlí, řetězy a jiná zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce, veřejné 
osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu. Součástmi ani příslušenstvím 
dálnic, silnic a místních komunikací dále nejsou inženýrské sítě, energetická, 
telekomunikační, tepelná a jiná vedení včetně sloupů těchto vedení, pokud neslouží výlučně 
vlastníkovi dotčené komunikace, reklamní tabule a poutače všeho druhu, stánky a jiná 
pojízdná nebo přenosná prodejní zařízení. 
Zvláštní pozornost se věnuje tunelům o délce přesahující 500 metrů (§ 12a) kvůli Evropské 
legislativě. Příslušný silniční správní úřad musí na základě podkladů správce pozemní 
komunikace (jejíž součástí je dotyčný tunel) sestavovat bezpečnostní dokumentaci 
a průběžně v ní zaznamenávat změny údajů, vyhotovovat zprávy o mimořádných událostech 
v tunelu a pověřit koordinací opatření k zajištění bezpečného provozu kvalifikovanou fyzickou 
osobu. 

Zákon stanovuje (§ 29a), že Ministerstvo dopravy nebo jím pověřená osoba vede Centrální 
evidenci pozemních komunikací, která je informačním systémem veřejné správy. 

V Centrální evidenci pozemních komunikací se evidují: 
a) informace o pozemních komunikacích, 
b) rozhodnutí o uzavírkách a objížďkách na dálnicích, silnicích, místních komunikacích 

a veřejně přístupných účelových komunikacích (§ 24), 
c) rozhodnutí o povolení zvláštního užívání dálnic, silnic a místních komunikací (§ 25), 
d) informace o úsecích pozemních komunikací zařazených do transevropské silniční sítě), 

jež jsou v provozu déle než 3 roky, s vysokým počtem dopravních nehod, při nichž 
došlo k usmrcení osoby, v poměru k intenzitě provozu na pozemní komunikaci. Tyto 

informace se vyhodnocují a aktualizují nejméně jednou za 3 roky. 
e) informace o úsecích pozemních komunikací zařazených do transevropské silniční sítě, 

u nichž by odstranění nebo snížení rizik plynoucích z vlastností pozemní komunikace 
pro účastníky provozu na pozemních komunikacích vedlo k výraznému snížení 
nákladů vynakládaných v důsledku dopravních nehod, při současném zohlednění 
nákladů na odstranění nebo snížení těchto rizik. Tyto informace se vyhodnocují 
a aktualizují nejméně jednou za 3 roky. 

Vlastníci pozemních komunikací jsou povinni předávat do Centrální evidence pozemních 
komunikací údaje o pozemních komunikacích v rozsahu stanoveném Ministerstvem dopravy. 
Správní úřad příslušný k vydání rozhodnutí o uzavírkách a objížďkách na dálnicích, 
silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích je povinen 
zveřejnit údaje z rozhodnutí o uzavírkách a objížďkách na dálnicích, silnicích, místních 
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, bez zbytečného odkladu 
prostřednictvím Centrální evidence pozemních komunikací způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Podle vyhlášky 104/1997 je nezbytné evidovat následující údaje - přesné 
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označení uzavírky podle staničení dotčené komunikace, popřípadě místopisného průběhu; 
dobu trvání uzavírky; stanovení trasy objížďky; jméno popřípadě jména a příjmení 
pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce (prací); umístění zastávky 
linkové osobní dopravy, pokud si uzavírka vyžádá její dočasné přemístění; stanovení 
dopravního značení v místě uzavírky a na trase objížďky. 
Správní úřad příslušný ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle 
zvláštního právního předpisu je povinen zveřejnit údaje o zákazu nebo omezení tranzitní 
nákladní dopravy podle § 24a (vozidlo nebo jízdní soupravou, jejichž největší povolená 
hmotnost činí 12 tun a více, pro silnice II. a III. třídy) bez zbytečného odkladu 
prostřednictvím Centrální evidence pozemních komunikací způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
Správní úřad příslušný k vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání dálnic, silnic 
a místních komunikací je povinen zveřejnit údaje z rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
dálnic, silnic a místních komunikací, bez zbytečného odkladu prostřednictvím Centrální 
evidence pozemních komunikací způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podle vyhlášky 
104/1997 je nezbytné evidovat následující údaje:  

· při povolení užívání pro přepravu zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů obsahuje 
trasu, způsob a dobu přepravy; dále může obsahovat zejména rychlost jízdy, 
doprovod a další opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu, ochrany 
dalších účastníků provozu, vozovek, mostů a drážních zařízení (přejezdů, kolejí, 
trolejového vedení), vedení a jiných inženýrských sítí, vlastníků sousedních 
nemovitostí apod.  

· Při povolení zvláštního užívání v případech pomalých, armádních nebo historických 
vozidel se evidují stejné náležitosti jako žádost o toto povolení, tj. účel, rozsah a dobu 
přepravy, zda a kdy se bude opakovat, návrh trasy přepravy s přesným uvedením 
průběhu trasy a přibližným uvedením časového rozvrhu přepravy, druh, typ a státní 
poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito, hmotnost vozidla, počet, 
zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr, huštění a typ pneumatik 
jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla nebo soupravy a tomu 
odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení, nákres obrysu vozidla nebo soupravy 

s vyznačením rozměrů a umístění nákladu. 
· Při povolení zvláštního užívání v případech zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. 

c) až e) zákona obsahuje přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání 
a způsobu jeho realizace (jaký druh stavebních prací, jaký způsob prodeje a v jakém 
zařízení, jaký rozsah akce apod.), jméno a příjmení toho, kdo má za průběh 
zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození, telefon a adresu (u právnických 
osob jejich obchodní jméno, sídlo a IČO), stanovení dopravního značení, pokud je 
zvláštním užíváním vyvolána jeho potřeba nebo změna, termín a způsob uvedení 
komunikace do původního stavu (úklid, vyčištění apod.).  

· Při povolení zvláštního užívání v případech zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. 
g) zákona (zemědělské stroje) obsahuje stanovení trasy pohybu vozidla a doby, ve 
které je zvláštní užívání přípustné, jméno a příjmení toho, kdo má za průběh 
zvláštního užívání odpovídat, jeho adresu a datum narození, telefon (u právnických 
osob název, sídlo a identifikační číslo), technické požadavky na vozidlo zejména 
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zajištění řádného technického stavu brzdového systému, zákaz úniku provozních 
kapalin, a vybavení vozidla funkčním světelným zařízením (světlomety s potkávacími 
světly, přední a zadní obrysová světla, přední a zadní směrová světla a při konstrukční 
rychlosti nad 6 km/h též brzdová světla), které musí svým umístěním a barvou 
odpovídat zvláštnímu právnímu předpisu.  

Provozovatel Centrální evidence pozemních komunikací informuje o vydání rozhodnutí nebo 
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle výše uvedených 

odstavců neprodleně po jejich zveřejnění Hasičský záchranný sbor České republiky, 
příslušného poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Policii České republiky, dopravce 
v linkové osobní dopravě (jde-li o pozemní komunikaci, na níž je tato doprava provozována, 
jsou-li silničnímu správnímu úřadu tito dopravci známi), silniční správní úřady, které povolují 
přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů (jde-li o uzavírku pozemní komunikace 
používané k tomuto druhu přepravy). 
Způsob předávání údajů do Centrální evidence pozemních komunikací, jejich druh, rozsah 
a formát, způsob vedení Centrální evidence pozemních komunikací, způsob a rozsah 
zveřejnění údajů vedených v této evidenci stanoví prováděcí právní předpis (v současnosti je 
v připomínkovém řízení). 
Zákon dále definuje (§ 39a) inteligentní dopravní systém jako soubor elektronických 
prostředků, technických zařízení, programového vybavení a jiných nástrojů, které umožňují 
vyhledávání, shromažďování, zpřístupňování, používání a jiné zpracovávání údajů 
o pozemních komunikacích, silničním provozu, cestování, logistice a dopravním spojení, 
a jehož účelem je zvýšení bezpečného a koordinovaného užívání pozemních komunikací 
a snížení negativních dopadů silničního provozu na životní prostředí. 
Poskytovatel služby inteligentního dopravního systému je povinen při poskytování této služby 
užívat pouze ty součásti inteligentního dopravního systému, které odpovídají specifikacím 
stanoveným Evropskou komisí a uveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie, 
a poskytovat služby inteligentního dopravního systému způsobem odpovídajícím těmto 
specifikacím. Pro ně musí být provedeno posouzení shody nebo vhodnosti pro použití. 
Státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace 
vykonávají silniční správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, krajský úřad, obecní 
úřad obce s rozšířenou působností a obecní úřad, celní úřad a újezdní úřad. Ministerstvo 
dopravy mimo jiné ukládá ochranná opatření u prvků systému elektronického mýtného 
a u součástí inteligentního dopravního systému. 

Státní dozor na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 
komunikacích vykonávají silniční správní úřady v rozsahu své působnosti. Ministerstvo 
dopravy vykonává státní dozor v oblasti poskytování evropské služby elektronického mýtného, 
v oblasti poskytování služby inteligentního dopravního systému a vrchní státní dozor nad 
výkonem státního dozoru prováděného příslušnými silničními správními úřady. 
Na zákon navazuje vyhláška 104/1997. 

6.2.2 Vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích 

Vyhláška (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-104) specifikuje následující termíny: 
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· neproměnnými parametry jsou vlastnosti určující dopravně technický stav 
komunikace neměnící se bez stavebního zásahu (směrové a výškové vedení, šířkové 
uspořádání, konstrukce vozovky, křížení a objekty), 

· proměnnými parametry jsou vlastnosti určující stavební stav komunikace, který se 
mění v čase působením vlivů počasí, dopravního zatížení a stárnutí materiálu 
(drsnost, podélná a příčná nerovnost, poruchy krytu, únosnost, popř. zbytková 
životnost), 

· systémy hospodaření s vozovkou poskytující aktuální informace o stavu dálnic 
a silnic příslušným silničním správním úřadům a správcům těchto komunikací, jejichž 
účelem je optimalizace stavebních činností na základě získaných údajů a znalostí 
o dostupných technologiích s cílem dosažení nejlepšího využití vložených prostředků, 
popř. dosažení jiných zvolených priorit. 

Vyhláška dále popisuje označování dálnic, silnic a místních komunikací.  
Vyhláška určuje (§ 5), že základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich 
správci. Rozsah a způsob vedení pasportu dálnic a silnic stanoví vlastník. Nejmenší rozsah 
evidence místních komunikací zahrnuje délku místních komunikací I. až III. třídy v km, 
počet a celkovou délku mostů na nich v km a objem finančních prostředků vynaložených na 
jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu. 
Vyhláška dále specifikuje jednotlivé typy, frekvenci a požadavky na prohlídky komunikací. 
Prohlídku zabezpečuje vlastník nebo správce dotčené komunikace a o jejím výsledku vede 
záznam. Prohlídky se dělí na běžné, hlavní, mimořádné a bezpečnostní inspekce komunikací 
zařazených do transevropské silniční sítě. Běžnou prohlídkou se zjišťuje především 
správná funkce dopravního značení, bezpečnostního zařízení a závady ve sjízdnosti 
(schůdnosti) ve lhůtách: dálnice každý pracovní den, silnice I. třídy 2× týdně, silnice II. třídy 
2× měsíčně, silnice III. třídy 1× měsíčně.  
Hlavní prohlídku zajišťuje vlastník nebo správce dotčené komunikace, případně ve 
spolupráci s fyzickou či právnickou osobou pověřenou pořizováním dat pro systémy 
hospodaření s vozovkou. Cílem prohlídky je zjištění stavebně technického stavu komunikace, 
včetně jejích součástí a příslušenství. Hlavní prohlídka se provádí nejméně jednou za 5 let, 
jinak vždy při uvedení nového nebo rekonstruovaného úseku komunikace do provozu a před 
skončením záruční doby, nebo při inventarizaci komunikací. Vyhláška určuje v příloze č. 2 

rozsah a způsob provádění hlavních prohlídek a způsob záznamu. Mimořádnou prohlídku 

zajišťuje vlastník nebo správce mimo termíny běžných a hlavních prohlídek, a to zejména při 
náhlém poškození vozovky (např. dopravní nehodou, živelní pohromou), při výrazné změně 
dopravního zatížení (např. v důsledku nařízení objížďky), při nutnosti získat vstupní data pro 
systémy hospodaření s vozovkou. Bezpečnostní inspekce se provádí jednou za 5 let. 
Dále vyhláška popisuje základní požadavky na komunikaci pro směrové a výškové 
vedení, příčné uspořádání na úsecích mezi křižovatkami, křižovatky, těleso komunikace, 
dopravní značky, dopravní a bezpečnostní zařízení, veřejné osvětlení, odpočívky, průjezdní 
a průchozí prostor, šířkové uspořádání na mostních objektech, záchytná bezpečnostní a stálá 
zařízení, tunely, galerie a obdobná zařízení, zdi, propustky a protihlukové stěny a valy. 
Dále vyhláška popisuje požadavky na povolování zvláštního užívání komunikací, rozsah, 

způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti, včetně plánu zimní údržby, styk 
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komunikací s vodními toky, dráhami, inženýrskými sítěmi a jinými vedeními a rovněž 
kontrolní vážení vozidel.  

6.2.3 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-56) 

Zákon vymezuje některé pojmy jako silniční vozidlo, druhy vozidel apod. Specifikuje existenci 
2 agendových informačních systémů, kterými jsou „Registr silničních vozidel“ a „Registr 
stanic technické kontroly a stanic měření emisí“. Určuje, které údaje musí obsahovat tyto 
informační systémy. Stanovuje, že správcem informačního systému stanic technické kontroly 

je Ministerstvo dopravy (MD) (§ 80). MD je rovněž povinno zveřejňovat statistiky silničních 
vozidel zapsaných v registru silničních vozidel (§ 80, x). 

6.2.4 Vyhláška č. 294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-294)  

Vyhláška specifikuje parametry svislého i vodorovného dopravního značení a jejich umístění, 
dále světelné a akustické signály, dopravní zařízení (např. kužely, sloupky, odrazky, zrcadla, 

zábradlí, svodidla, tlumiče nárazu a zařízení pro dopravně bezpečnostní informace) a zařízení 
pro provozní informace. 

6.2.5 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon) (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240) 

Zákon definuje jako krizové řízení činnosti související s přípravou na krizové situace a jejich 
řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury. Dále definuje (mimo jiné): 

· kritickou infrastrukturou je prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků 
kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost 
státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo 
ekonomiku státu, 

· ochranou kritické infrastruktury opatření zaměřená na snížení rizika narušení 
funkce prvku kritické infrastruktury, 

· subjektem kritické infrastruktury provozovatel prvku kritické infrastruktury; jde-li 

o provozovatele prvku evropské kritické infrastruktury, považuje se tento za subjekt 

evropské kritické infrastruktury, 
· průřezovými kritérii soubor hledisek pro posuzování závažnosti vlivu narušení funkce 

prvku kritické infrastruktury s mezními hodnotami, které zahrnují rozsah ztrát na 
životě, dopad na zdraví osob, mimořádně vážný ekonomický dopad nebo dopad na 
veřejnost v důsledku rozsáhlého omezení poskytování nezbytných služeb nebo jiného 
závažného zásahu do každodenního života, 

· odvětvovými kritérii technické nebo provozní hodnoty k určování prvku kritické 
infrastruktury v odvětvích energetika, vodní hospodářství, potravinářství 
a zemědělství, zdravotnictví, doprava, komunikační a informační systémy, finanční 
trh a měna, nouzové služby a veřejná správa. 

 

Protože ŘSD je subjektem kritické infrastruktury (jako provozovatel dálnic a silnic I.třídy, 
rovněž jako provozovatel meteorologického zabezpečení provozu na pozemních 
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komunikacích), vztahuje se na něj pravděpodobně povinnost přípravy plánů krizové 
připravenosti subjektů kritické infrastruktury a ochrany prvků kritické infrastruktury, kterou 

kontroluje Ministerstvo vnitra. 

Podle zákona platí, že subjekt kritické infrastruktury odpovídá za ochranu prvku kritické 
infrastruktury. Za tímto účelem je povinen vypracovat plán krizové připravenosti subjektu 
kritické infrastruktury a oznámit příslušnému ministerstvu nebo jinému ústřednímu 
správnímu úřadu bez zbytečného odkladu informace o organizační, výrobní nebo jiné změně, 
je-li zřejmé, že tato změna může mít vliv na určení prvku kritické infrastruktury, zejména 
informace o trvalém zastavení provozu, ukončení činnosti, nebo restrukturalizaci (tj. při 
trvalém zastavení provozu na silnice I.tř. či dálnici existuje povinnost o tom informovat MV).  
Na tento zákon navazuje nařízení vlády č. 432/2010 Sb. 

6.2.6 Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické 

infrastruktury (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-432) 

Tímto nařízením vláda stanovuje průřezová a odvětvová kritéria pro určení prvku kritické 
infrastruktury. Podle odvětvových kritérií jsou za prvky kritické infrastruktury považovány 
pozemní komunikace v kategorii dálnice a silnice I. třídy, pokud pro ně neexistuje objízdná 
trasa, a dále meteorologické zabezpečení provozu na pozemních komunikacích (jako součást 
předpovědní, varovné a hlásné služby pro Integrovaný záchranný systém).  

6.2.7 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183 

Zákon mimo jiné vymezuje, že veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, 
a to včetně dopravní infrastruktury, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních 
cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení. 
Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat 
polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter 
technické infrastruktury, i výškové umístění. Na žádost pořizovatele územně analytických 
podkladů, územní studie nebo územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele 
o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné 
sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách 
napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby. 
Informace mohou být poskytnuty v digitální podobě. Vlastník technické infrastruktury je 
oprávněn požadovat na žadateli úhradu nákladů spojených s poskytnutím požadovaných 
údajů, nejvýše však do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na 
doručení. Na výzvu orgánu územního plánování a stavebního úřadu jsou vlastníci technické 
infrastruktury povinni jim bez průtahů poskytnout nezbytnou součinnost při plnění úkolů 
podle tohoto zákona. 
Určuje se, že u staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací vykonávají působnost stavebního úřadu, s výjimkou pravomoci ve věcech 
územního rozhodování speciální stavební úřady (orgány vykonávající státní správu na 
uvedených úsecích podle zvláštních právních předpisů). 
Zákon požaduje, aby k žádostem o vydání územního rozhodnutí nebo k žádostem o vydání 
společného povolení byly vždy připojeny i stanoviska vlastníků veřejné dopravní 
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a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásem, případně smlouvy s nimi. 

Při posuzování záměru žadatele nebo ve společném územním a stavebním řízení 
s posouzením vlivů na životní prostředí stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele 
v souladu mimo jiné s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou 
infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem, 
Při žádostí o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu technické nebo dopravní infrastruktury 
stavebník stavebnímu úřadu předloží dokumentaci geodetické části skutečného 
provedení stavby. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby stanoví 
prováděcí právní předpis. 

6.2.8 Vyhláška 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti 
(https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-500) 

Vyhláška stanovuje, že podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a vlastní rozbor 
udržitelného rozvoje území zahrnují údaje o dopravní a technické infrastruktuře včetně 
jejich dostupnosti. 

 

Vyhláška určuje, že databáze územně analytických podkladů obcí obsahuje mimo jiné 
pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma, linky a zastávky veřejné 
hromadné dopravy, cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, 
sjezdovky, a to v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů 
a regulačních plánů a je průběžně aktualizována. Grafické části územního plánu se 
zpracovávají nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1 : 5000 
a vydávají se v měřítku 1 : 5000 nebo 1 : 10000. Pro zvlášť rozsáhlá území lze výkres 
základního členění území a samostatné výkresy koncepce uspořádání krajiny a koncepce 
veřejné infrastruktury vydat v měřítku 1 : 25000. Výkres širších vztahů se zpracovává 
a vydává v měřítku výkresu ploch a koridorů zásad územního rozvoje, případně v měřítku 
1 : 50000 nebo 1 : 25000. Výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném měřítku. 
 

Databáze územně analytických podkladů kraje obsahuje stejné jevy a je zpracována 
v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje. Ty zahrnují 
mimo jiné výkresy, které se vydávají v měřítku 1 : 100 000 nebo v odůvodněných případech 
1 : 50 000, popřípadě 1 : 200 000. Výkres širších vztahů se zpracovává a vydává v měřítku 
1 : 500 000. Výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném měřítku.  

6.2.9 Vyhláška č. 3/2007 Sb. o celostátním dopravním informačním systému 

Vyhláška (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-3) specifikuje informace, které mají vliv na 
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a které především odpovídají 
dynamickým datům dle používaného členění.  
Druhý paragraf definuje způsob sběru informací majících vliv na bezpečnost a plynulost 
provozu na pozemních komunikacích (tj. jmenuje poskytovatele informací a jejich povinnost 
a způsob sběru dopravních informací). Poskytovateli informací jsou Policie České republiky, 
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obecní policie, silniční správní úřady, správci pozemních komunikací a Hasičský záchranný 
sbor České republiky. Poskytovatelé informací jsou povinni předávat informace do 
celostátního dopravního informačního systému v elektronické podobě prostřednictvím datové 
sítě. Přitom přednostně využívají pro digitální geografickou lokalizaci místa události nebo jevu 
topografické mapy státního mapového díla vedené v souřadnicovém systému WGS 84.  
Předávaná informace obsahuje datum a čas vzniku či ohlášení události nebo jevu; datum 
a čas ukončení sledované události nebo jevu; jejich typ, podtyp a rozsah; geografickou 
lokalizaci místa události nebo jevu v digitální formě s využitím státních mapových děl; 
ovlivněný jízdní směr na pozemní komunikaci; popis přijatých opatření či popis aktuální 
situace; datum a čas pořízení informace a údaj o poskytovateli informace.  
Neúplné informace jsou před zveřejněním ověřeny a doplněny. Ministerstvo dopravy nebo 

jím pověřená osoba zveřejňuje informace způsobem umožňujícím dálkový přístup, včetně 
zveřejnění na Portálu veřejné správy, a pro informační systémy poskytovatelů informací 
a orgánů veřejné správy také prostřednictvím referenčního datového rozhraní. 

6.2.10 Metodiky ŘSD 

6.2.10.1 Metodika Konstrukční vrstvy a podloží 

Informace o druhu podloží a konstrukci vozovky je vztažena na část úseku, na kterém se 
podloží ani jednotlivé konstrukční vrstvy nemění. Popis konstrukce vozovky je proveden 
výčtem jednotlivých druhů konstrukčních vrstev, které tvoří kryt vozovky, podkladní vrstvy, 
podsypné vrstvy a podloží. Sběr dat provádí regionální reportéři ručně a následně zapisují 
záznam sledovaných údajů prostřednictvím SW aplikací v GDMS. U podloží se uvede kód dle 
příslušného číselníku. 
Popis jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky v dané sekci na úseku se uvádí v pořadí od 
krytu po pláň zemního tělesa. Lze sledovat maximálně 15 konstrukčních vrstev. Kód druhu 
konstrukční vrstvy se uvede dle příslušného číselníku. Veškeré číselníky, na které se tato 

metodika odvolává, jsou uvedeny v „Přehledu údajů sledovaných v datové základně 
ISSDS“ [22]. 

 

6.2.10.2 Metodika Pasportizační popis silnic 

Metodika Pasportizační popis silnic obsahuje podrobné informace o šířkovém uspořádání 
a eviduje existenci jevů sledovaných na popisovaném úseku silniční komunikace. Jevy 
pasportizačního popisu komunikací mohou být buď průběžné, lokalizované začátkem 
a koncem staničení na úseku uzlového lokalizačního sytému (např. most), nebo bodové, 
lokalizované staničením konce sekce na popisovaném úseku (např. křižovatka s místní 
komunikací). 
Sběr dat provádí regionální reportéři ručně a následně zapisují záznam sledovaných údajů 
prostřednictvím SW aplikací v GDMS, nebo se provádí záznam sledovaných údajů 
prostřednictvím SW aplikací v GDMS buď přímo v měřícím vozidle propojením notebooku 
s měřičem délek, nebo dodatečně stejným SW bez propojení na měřič délek. 
Veškeré číselníky, na které se tato metodika odvolává, jsou uvedeny v „Přehledu údajů 
sledovaných v datové základně ISSDS“ [22]. 



Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 4 Strana 83 / 104  

V metodice je popsán sběr dat pro každý sledovaný jev zvlášť. Např. u šířky jízdního pásu se 
zaznamená vzdálenost vnitřních líců vodících proužků, měřená v daném příčném profilu 
kolmo k ose popisovaného úseku. Nebo pro druh středního dělícího pásu se uvede kód dle 
příslušného číselníku. 

6.2.10.3 Metodika Popis křižovatek 

Popis křižovatek obsahuje podrobné informace o všech křižovatkách, ve kterých se vzájemně 
protínají nebo stýkají dálnice a silnice I., II. a III. tříd. V popisu křižovatky jsou uváděny 
údaje charakterizující křižovatku jako celek (umístění křižovatky, typ křižovatky) a údaje 
o jednotlivých napojeních zaústěných do křižovatky (dopravní význam, trolejová doprava, 
přechod pro chodce, počty pruhů a jejich ohraničení atd.). 
Sběr dat provádí regionální reportéři ručně a následně zapisují záznam sledovaných údajů 
prostřednictvím SW aplikací v GDMS, nebo se provádí záznam sledovaných údajů 
prostřednictvím SW aplikací v GDMS buď přímo v měřícím vozidle propojením notebooku 
s měřičem délek, nebo dodatečně stejným SW bez propojení na měřič délek. 
Veškeré číselníky jsou uvedeny v „Přehledu údajů sledovaných v datové základně 
ISSDS“ [22]. 

Sběr dat o křižovatkách probíhá následovně: 
1. Umístění křižovatky: udává, zda je popisovaná křižovatka umístěna v obci 

v intravilánu) nebo mimo obec (v extravilánu). 
2. Typ křižovatky: Typ křižovatky se určí na základě znalosti způsobu řešení dopravy 

a stavebního uspořádání popisované křižovatky. Vyplní se kód dle příslušného 
číselníku. 

3. Tvar složité křižovatky: Vyplní se kód dle příslušného číselníku 

4. Počet dílčích uzlových bodů: Údaje o počtu krajních a dílčích uzlových bodů 
v popisované složité křižovatce se vyplní podle situačního náčrtku. 

5. Tvar jednoduché křižovatky: Vyplní se kód dle příslušného číselníku 

6. Řízení dopravy v jednoduché křižovatce: Vyplní se kód dle příslušného číselníku 

7. Počet napojovaných úseků: Udává počet napojených (zaústěných) úseků do 
popisované křižovatky 

8. Popis napojení: U každé křižovatky se uvádí popis jednotlivých napojení zaústěných 
do této křižovatky. Popis napojení obsahuje tyto údaje charakterizující jednotlivá 
napojení ležící na sledovaných i nesledovaných komunikacích, konkrétně pořadové 
číslo napojení, číslo navazujícího uzlu, vzdálenost hranice křižovatky, příznak úseku 
nesledované komunikace, dopravní význam, trolejová doprava, přechod pro chodce, 
středový úhel, počet pruhů před křižovatkou, jízdní pruhy na vjezdu a výjezdu, 
způsob ohraničení, směr jízdy na jízdním pruhu, počet pruhů na výjezdu a jízdní 
směry do napojení. 

6.2.10.4 Metodika Registr stavební činnosti 

Registr stavební činnosti (RSČ) eviduje, zpracovává a poskytuje informace o stavební činnosti 
na silniční síti. RSČ se člení na dokončené stavby, základní prostředky dotčené dokončenými 
stavbami a dokončené akce oprav a souvislé údržby. Typ sběru dat je stejný jako byl 

vysvětlen u jiných metodik. 
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Sbírají se dokončené stavby uvedené silničním investorem (nyní ŘSD ČR - Správa nebo 
Závod v příslušném regionu České republiky) v SW aplikaci JSIVV (Jednotný systém 
informací ve výstavbě). Sběr dat pro RSČ je prováděn v roce následujícím po dokončení 
stavby nebo akce regionálními reportéry, kterým připravují podklady příslušní pracovníci 
Správ. Do datové základny RSČ na silnicích a dálnicích lze dodat data o stavební činnosti 
lokalizovatelné na silniční síti v uzlovém lokalizačním systému (ULS). V případě opožděného 
zařazení změny v silniční síti v důsledku dokončené stavby (např. přeložka silnice v obchvatu 
obce) do ULS a registru objektů dochází i k opožděnému dodání dat do registru stavební 
činnosti. Je proto třeba, aby správci silnic žádali o změnu v silniční síti co nejdříve po uvedení 
stavby do provozu (dokončení stavby nebo kolaudaci stavby). 

6.2.10.5 Metodika ULS Principy a zásady pro měření v terénu (11.2012) 

Metodika obsahuje detailní popis uzlového lokalizačního systému, strukturu pojmenování 
uzlových bodů (UB) a úseků. Označení UB je jednoznačné a neopakovatelné v rámci ČR.  

6.2.11 Datové předpisy ŘSD 

6.2.11.1 Předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map 
komunikací provozovaných ŘSD ČR (B2/C1 verze 6.0 2015) 

Předpis definuje pravidla pro vytváření a předávání mapových podkladů pro projekční činnost 
při budování a rekonstrukcích komunikací ve správě ŘSD ČR i všech jejich příslušenství 
a pravidla pro tvorbu Základní mapy komunikace. 
Předpis upravuje tvorbu digitálních map a podkladů pro potřeby ŘSD ČR. Jedná se o: 

- Účelovou digitální katastrální mapu (ÚDKM) 

- Základní mapu komunikace (ZMK) 
- Mapové podklady pro projektování komunikací pro ŘSD ČR (MP) 

Dále definuje základní pravidla a požadavky na přesnost podkladů, jejich obsah, předávání a 
kontrolu, stanovuje jednotný formát pro předávání výstupů a jednotlivé tabulky mapových 
souborů. 

6.2.11.2 Datový předpis Kniha plánů – telematika (B3 verze 1.0 2/2008) 

Upravuje jednotně tvorbu knihy plánů sdělovacích, silových a datových kabelů, které jsou 
v majetku ŘSD. V geodetické části vychází ze směrnice B2 pro tvorbu Základní mapy dálnice. 
Definuje a zahrnuje požadavky vyplývající z podnětů zadavatele KP na dokumentaci SOS 
systému a jeho subsytémů na dálnicích a rychlostních komunikacích. 
Kniha plánů obsahuje údaje ze zaměření skutečné pokládky kabelů. Vstupními daty je 
účelový polohopis, polohopis dálnice, inženýrské sítě a podrobné body. Pro zákres trasy se 
používá základní mapa ČR zpravidla v měřítku 1:50 000, resp. 1:25 000.  
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6.2.11.3 Předpis pro jednotný sběr a evidenci vybraného vybavení pozemních komunikací 
v rámci ředitelství silnic a dálnic ČR (B4 verze 6.1 2016) 

Předpis definuje rámec pro sběr a evidenci těchto datových sad pro další využití při budování, 
správě a rekonstrukcích komunikací ve správě ŘSD ČR i všech jejich příslušenství a je 
v souladu se současně platnými závaznými předpisy ŘSD ČR řady B a C. 

Předpis definuje vstupní data, zájmové území a datové sady s požadavky na přesnost, datový 
model, datové formáty a obsah metadat. Stěžejní částí předpisu je popis metodiky sběru 
a aktualizace datových sad podle přesně stanovených datových struktur s určením konvence 
pro uložení dat a tvorbu názvů pro předávání výstupů, která zabezpečí jednotnou formu 
a možnost automatického zapracování dat. 
Předpis bere ohled na hospodárnost sběru a evidence datových sad s možnostmi dalšího 
využití veškerých údajů jejich jednotlivých částí pro další činnosti a práce s nimi. 
Zájmovým území pro sběr a evidenci datových sad jsou dálnice a silnice I. třídy podle zákona 
13/1997 Sb. Zájmové území je v případě svislého dopravního značení rozšířeno o tzv. 

„nasávací oblasti“. Sběr SDZ se provádí do vzdálenosti cca 500 metrů od křižovatky s dálnicí 
nebo silnicí I. třídy v rozsahu definovaném v přílohách předpisu. 
Předpis pro jednotný sběr a evidenci VVPK se zabývá datovými sadami, které jsou uvedeny 
ve vyhlášce č. 294/2015 Sb. a jeho přílohách. 
Popis jednotlivých datových sad je uveden v dílčích přílohách předpisu z důvodu snazší 
aktualizace v návaznosti na úpravy v zákonech a k nim vydávaných předpisů či jiných 
normativů. 
Součástí předpisu jsou předpřipravené vzorové výstupy (datové formáty) s požadovanou 
datovou strukturou, nastavenými datovými typy a doménami. 
Data jsou pořizována výhradně geodetickým měřením. 
Dle tohoto předpisu jsou metadata chápána jako katalogový list, který je úzce svázaný 
s tvorbou datových sad. ŘSD ČR vyžaduje odevzdání metadat v XLSX formátu s předepsanou 
datovou strukturou, která je v rámci odevzdávané zakázky pro každý jednotlivý prvek 
datových sad shodná. 
Procesy sběru a aktualizace dat VVPK probíhá prvotní naplnění a následná údržba datových 
sad. Oba procesy na sebe vzájemně navazují. 
Sběr a aktualizaci dat VVPK je možné rozdělit do tří částí (zadání stavby, sběr či aktualizace 
dat a výstupy). V zadání stavby jsou definována vstupní data se zájmovým územím a 
požadovanou přesnost pro měření. Při sběru či aktualizaci dat jsou určené datové modely 
s formáty, strukturami a metadaty. Výstupy pak musí odpovídat konvencím pro tvorbu názvů 
souborů s uložením dat v adresářové struktuře. 
Pozn.: dle předpisu B4 ještě sběr dat neproběhl, kromě pilotního ověření metod sběru. 

6.2.11.4 Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR (C2 

verze 5.0 2015) 

Předpis stanovuje pravidla pro předávání digitálních výstupů projektové dokumentace 
pozemních komunikací zpracovaných pro ŘSD.  
Předpis zejména sjednocuje způsob zpracování digitální dokumentace v uzavřeném formátu 
(PDF, případně PDF/A) tak, aby digitální výkresy bylo možné reálně využívat v rámci ŘSD a 
v případě potřeby je bylo možno ve vymezeném rozsahu snadno prezentovat i mimo ŘSD a 



Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 4 Strana 86 / 104  

to jak směrem k orgánům státní správy, tak směrem k veřejnosti. Stanovuje rovněž základní 
požadavky pro předávní dokumentace v otevřeném formátu. 
Pro přípravu výkresů by se měly používat buď Microstation nebo AutoCAD, případně 
kompatibilní SW. Musí být zajištěno kompatibilita s programy na bázi produktů ESRI. 
Používat se má pouze S-JTSK. 

6.2.11.5 Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR (C3 verze 

4.0 2015) 

Účelem předpisu je stanovit pravidla pro tvorbu digitálního záborového elaborátu a jeho 
výstupů pro další použití. 
Záborový elaborát se vytváří v různých stupních projektové dokumentace a je základním 
komplexním podkladem jak pro majetkoprávní přípravu staveb, tak pro vynětí ze 
zemědělského půdního fondu a z pozemků určených k plnění funkce lesa. Na jeho základě 
jsou vydávána územní rozhodnutí a stavební povolení, protože umisťuje stavby do katastru 
nemovitostí a tím určuje stavbou dotčené parcely.  
V kapitolách „grafická část záborového elaborátu“ jsou soupisy vrstev, které v rámci těchto 
kapitol vznikají: hranice trvalých záborů, hranice dočasných záborů nad 1 rok/do 1 roku, 

hranice věcných břemen. Nejucelenější výčet vrstev je v tabulce v kapitole 3.2.3 na straně 11. 
 

Směrnice GŘ 6/2010 Politika, cíle a příručka kvality 

Interní směrnice popisuje systém managementu kvality ŘSD ČR (dále i "SMK" nebo "Systém 
řízení kvality") pro procesy: 

1) Výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy, 
2) Evidence a správy majetku, 
3) Správy pozemních komunikací, 
4) Kontroly kvality staveb, 

5) Sběru, zpracování a poskytování dat a informací, 
6) Zapůjčování, evidence, údržby a skladování mostních provizorií, 
7) Interního auditu a řízení rizik podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,  
8) Vnitřní správy a právní podpory. 

 

Příloha 13 Sběr, zpracování a poskytování dat a informací (model procesů) obsahuje 

popis sběru a zpracování dat formou tzv. karty procesu nebo tzv. mapy procesu. Obsahuje 
seznam souvisejících předpisů vztahujících se k procesu.  

Sběr, zpracování, poskytování a archivace dat z telematických systémů (parametry 

provozu na pozemních komunikacích, stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostních 
podmínek) se provádí automatizovaně nebo v některých případech i dávkově. Získaná data 
jsou zpracovávána tak, aby vznikaly aktuální, přesné a hodnověrné informace (soubory 
strukturovaných a agregovaných dat, které jsou využitelné pro dané účely). Data i informace 
jsou archivovány pro pravidelné analýzy. Informace jsou předávány zejména do NDIC, který 
je distribuuje dalším subjektům a motoristické veřejnosti. 
Centrální evidence pozemních komunikací (CEPK) je (podle §29a zákona č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích) základním evidenčním systémem všech kategorií pozemních 
komunikací ČR a poskytovatelem informací pro JSDI ČR. Podle vyhlášky č. 3/2007 Sb. 
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o celostátním dopravním informačním systému mají silniční správní úřady sbírat z pozemních 
komunikací, v jejichž věcech vykonávají svou působnost, informace podle § 1 písm. e), f), j) 
a p) a to prostřednictvím CEPK. Podle stejné vyhlášky mají správci pozemních komunikací, 
kteří spravují dálnice, rychlostní silnice nebo silnice I., II. a III. tříd, a správci místních 
pozemních komunikací sbírají informace podle § 1 písm. a), h), i), k), m) a q), a to 
prostřednictvím informačního systému správy a údržby vybudovaného v rámci celostátního 
dopravního informačního systému z pozemních komunikací, které spravují. Vzhledem k tomu, 
že MD dosud nevydalo prováděcí vyhlášku k CEPK, není v současné době systém sběru 
informací vytvořen a provozován. Částečně jej nahrazuje stávající Informační systém o 
silniční a dálniční síti (ISSDS). V rámci ISSDS správce ISSDS (ŘSD) zajišťuje sběr, 
zpracování a poskytování informací o pozemních komunikacích ve správě ŘSD ČR a silnic II. 
a III. třídy, jejichž správcem je příslušný kraj. ISSDS obsahuje popis pozemních komunikací 
(dálnic a silnic I. až III. třídy, jejich součástí a příslušenství) včetně pasportu. Data ISSDS 
jsou aktualizována dvakrát ročně. Správce ISSDS/NDIC je provádí na základě podkladů, které 
dodává „reportér“ (externí subjekt, který provádí zjištění skutečných parametrů pozemní 
komunikace měřením v terénu, a který získává další informace pro evidenci od správce 
pozemní komunikace), na základě informací od garantů uzlového lokalizačního systému 
(určení zaměstnanci úseku výstavby), na základě informací od garantů registrů objektů 
(určení zaměstnanci úseku výstavby) a na základě měření prováděných zaměstnanci správce 
ISSDS (ŘSD). 
 

 

Obrázek 6 - Procesy systému poskytování informací o technickém stavu pozemních 
komunikací (SGŘ 6/2010) 

 

6.2.12 Směrnice generálního ředitele č. 17/2015 Pravidla pro aktualizaci 

datových základen Informačního systému o silniční a dálniční síti na 
Ředitelství silnic a dálnic ČR  

Účelem je stanovení povinností a odpovědnosti za sběr, předávání, evidenci a zpracování dat 
do Informačního systému o silniční a dálniční síti. Za rozvoj systému, organizaci sběru dat, 
poskytování informací ze systému a další činnosti zodpovídá odbor SDB a NDIC. 



Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 4 Strana 88 / 104  

Vyjmenovává, které okruhy dat spravuje odbor SDB a NDIC v rámci ULS a evidence 
neproměnných a proměnných parametrů, registru stavební činnosti, dopravního inženýrství 
a ostatních dat. Popisuje prvotní sběr dat, kdo ho provádí (pracovníci ŘSD, pracovníci 
krajských úřadů a jiní dodavatelé na základě smluv).  
Dále se stanovuje, kdo je odpovědný za věcnou správnost, úplnost a aktuálnost údajů, 
kontrolu provádí odbor SDB a NDIC. Popisuje se role garanta ULS, garanta RO, regionálních 
reportérů. Stanovuje harmonogram aktualizací a toky informací pro ISSDS (vnitřní 
dodavatelé v rámci ŘSD + subdodavatelé). 

6.3 Organizační rámec  

Základní skupiny klíčových hráčů byly popsány v kapitole 3.  

V případně statických dat o pozemních komunikacích je většina z nich uživateli dat. Základní 
práva a povinnosti vycházejí z vlastnictví příslušných komunikací a jejich správy. 
Správu pozemních komunikací vykonávají příslušné silniční správní úřady, které dělí 
následovně:  

· Ministerstvo dopravy vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního 
stavebního úřadu pro dálnice, rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie 
silnice nebo dálnice, rozhoduje o zrušení silnice nebo dálnice a rozhoduje 
o odvoláních proti správně příslušným rozhodnutím krajských úřadů.  

· Krajské úřady vykonávají působnost silničního správního úřadu a speciálního 
stavebního úřadu pro silnice I. třídy (vyjma kompetencí MD), rozhodují o zařazení do 
kategorie nebo o zrušení silnic II. a III. třídy a rozhodují o odvoláních proti správně 
příslušným rozhodnutím obecních úřadů.  

· Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají působnost silničního správního 
úřadu a speciálního úřadu zejména ve věcech silnic II. a III. třídy. 

V podkapitole se zaměříme na vybrané organizace a jejich specifické činnosti v oblasti sběru 
a správy dat o pozemních komunikacích. 

6.3.1 Silniční databanka 

Vlastníkem dálnic a silnic I. tříd je stát, vlastníkem silnic II. a III tříd je příslušný kraj. 
Vlastnické právo státu k dálnicím a silnicím I. třídy vykonává ze zákona Ministerstvo dopravy. 
Výkonem vlastnických práv státu k dálnicím a silnicím I. třídy podle ustanovení § 5 a § 20 
zákona č.219/2000 Sb. pověřilo Ministerstvo dopravy státní příspěvkovou organizaci 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Odbor silniční databanky a NDIC je specializovaným 
pracovištěm ŘSD, který spadá v jeho struktuře pod provozní úsek. Odbor se skládá ze tří 
oddělení - Přípravy a sběru dat, GIS a zpracování dat a Národního dopravního informačního 

centra (dále jen NDIC). SDB řeší a zabezpečuje provoz Informačního systému o silniční a 
dálniční síti České Republiky (ISSDS) na sledovaných pozemních komunikacích (dálnice 
a silnice I., II. a III. třídy) a poskytuje dopravní informace z území celé ČR prostřednictvím 
NDIC. 

 

Sběr dat pro ISSDS je prováděn vlastními kapacitami nebo externími dodavateli. V souladu 
s metodickým pokynem Evidence silnic, schváleným MDS, OPK čj.23 282/98-120, jsou 

jedním z externích dodavatelů dat regionální reportéři. Aktualizaci (změny evidence) provádí 
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2x ročně Správce ISSDS (ŘSD) na základě podkladů, které dodává „reportér“ (externí subjekt, 
který provádí zjištění skutečných parametrů pozemní komunikace měřením v terénu, a který 
získává další informace pro evidenci od správce pozemní komunikace), na základě informací 
od garantů uzlového lokalizačního systému (určení zaměstnanci úseku výstavby) a garantů 
registrů objektů (určení zaměstnanci úseku výstavby) a na základě měření prováděných 

zaměstnanci SDB (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Silnicni-databanka, 

http://portal.dopravniinfo.cz/informacni-a-ridici-centra-dopravy/narodni-dopravni-informacni-

centrum#) 

Silniční databanka ke své činnosti aktuálně využívá externí zdroje dat, popsané v další 
podkapitole. 

6.3.2 Přehled externích zdrojů dat pro Silniční databanku 

Externí zdroje dat jsou popsány ve 2 skupinách – zdroje dat externích poskytovatelů vůči 
ŘSD a zdroje dat poskytovaných uvnitř ŘSD, ale v jiných organizačních jednotkách než SDB 
(externí vůči SDB). 

6.3.2.1 Data externích subjektů 

Bridge Management Systém (BMS) 
Správcem je Sdružení firem PONTEX – VIAPONT - VARS. Jedná se o komerční webovou 
aplikaci, do které ŘSD zapisuje prohlídky mostů. ŘSD vlastní licenci BMS a tato licence je 
hostovaná na infrastruktuře ŘSD, na hostování a servis BMS existuje servisní smlouva. 
Uživateli je ŘSD, většina krajů (kromě tří) a některá města. Všichni uživatelé přispívají na 

provoz. Hlavním uživatelem na ŘSD je úsek provozní, odbor správy dálnic, oddělení 
specialistů. Systém obsahuje data z dálnic a silnic I., II. a III.třídy a místních komunikací 
některých měst. Data SDB dostávají každého půl roku jako export z této aplikace. SDB 

rovněž poskytuje data do této aplikace (lokalizace). SDB porovná export s BMS s vlastními 
údaji v registru objektů a řeší se rozdíly v existenci a číslování mostů, podjezdů a tunelů. 

Používá se jako vstup do registru objektů.  
 

Data mostů Jihočeského, Pardubického a Královéhradeckého kraje 

Uvedené kraje nepracují v BMS. Data mostů 2x ročně exportují ze svých systémů na 
vyžádání SDB. SDB provádí kontrolu dat, případné nesrovnalosti se řeší současně i 
s garantem objektu. 

 

DMÚ-25 

Dodavatelem je VGHMÚř Dobruška. Je smluvně zajištěna oboustranná výměna dat 
(prostřednictvím DVD) a četnost aktualizace je 1x ročně. Data přebírají v rozsahu celé ČR a 
využívají 5 témat: vodstvo, komunikace, rostlinstvo, zástavba a vrstevnice. Data se používají 
do map a do SW GDMS (i pro externí klienty) (všechny vrstvy). Žádné speciální analýzy 
s daty se nedělají. Atributy se používají jen pro klasifikace nebo pro generalizaci. Vrstva 

Komunikace se ještě využívá pro ověřování místní situace. Externí firmy, které pracují pro 
ŘSD, mohou tato data také využívat. Do budoucna má AČR začít využívat ZABAGED a DMÚ-

25 nebude k dispozici. 
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ZABAGED 

Dodavatelem je ČÚZK, aktualizace probíhá 1x ročně. Je smluvně zajištěna oboustranná 
výměna dat (prostřednictvím DVD). Aktualizuje se plošně periodicky vybraná část území 
a vybrané typy objektů jsou aktualizovány průběžně ve spolupráci s primárními správci 
těchto dat formou tzv. průběžného způsobu aktualizace. Mají k dispozici jak polohopis, tak 

i výškopis pro celou ČR, ale používají především polohopis jako podklad. Sami používají 
hlavně administrativní členění - jen po obce a KÚ. Výškopis sami nepoužívají (jen pro 
subdodavatele, pokud vznikne tento požadavek). V případě, že ČÚZK najde v datech ULS 

chybu, tak na ni upozorní a SDB to ověří a případně opraví. SDB prakticky více využívá DMÚ. 
Externí firmy, které pracují pro ŘSD, mohou tyto data také využívat (např. pro tvorbu 
hlukových map). 
 

Objekty ÚSOP (Ústřední seznam ochrany přírody) 
Dodavatelem je AOPK. Data pokrývají celou ČR. Na SDB používají jen zvláště chráněná území 
(ZCHÚ): národní parky a CHKO. Maloplošná chráněné území se nevyužívají. Data se 

aktualizují podle potřeby. SDB v současnosti využívá data jen jako podklad. V minulosti byla 

data využita i pro analýzy, např. kolik objektů evidovaných SDB spadá do ZCHÚ. 

 

Záplavová území 
Tvůrcem a dodavatelem je Hydrosoft Veleslavín (dodávky na základě domluvy). Správcem 
dat je VÚV TGM Brno, na jehož stránkách jsou tato data volně ke stažení. Jedná se 
o záplavová území 5, 20 a 100leté vod a hranice aktivní zóny pro Q100 v rozsahu celé ČR. 
Data začala být pořizována a vkládána do SW GDMS na základě žádosti Ministerstva dopravy. 
 

Global Network 

Dodavatelem je CEDA. Data využívá primárně NDIC ve prospěch JSDI. SDB data používá 
občas jako mapový podklad a někdy pro rekognoskaci místních komunikací a výjimečně pro 
nějakou analýzu (1x za rok). Datová sada je průběžně doplňována. Geodatabáze je 
distribuována zdarma v půlročních intervalech a dostávají ji ve formě ESRI shapefile (CEDA 

primárně vede GN jako geodatabázi) všechny organizace resortu dopravy, které o ni požádají. 
Data se poskytují na datových nosičích, případně se stahují z FTP serveru. Obsahují 
komunikace, administrativní členění, železnice, osídlení, využití půdy, chráněná území, vodní 
cesty, zájmové body, adresy, statistické údaje a územní členění. Technická dokumentace je 
k dispozici zde: 

http://portal.dopravniinfo.cz/public/files/userfiles/technicka_dokumentace_GN_2017.12.pdf 

 

Protihlukové zdi 
Dodavatelem pro ŘSD je firma EKOLA group pro dálnice a silnice I. třídy s intenzitou dopravy 

větší než 7000 vozidel/den . Mapování probíhalo v letech 2012, 2015, 2017. Jedná se 
o detailní data o protihlukových zdech, včetně jejich lokalizace. Údaje jsou velmi podrobné 
(materiál, výška, přesné zaměření v podobě linie, jak daleko je od silnice a další).  
 

Svislé dopravní značení 



Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 4 Strana 91 / 104  

Dodavatelem byla CEDA. Jedná se o data svislého dopravního značení, pořízená v letech 

2006 a 2007 na silnicích I. tříd. V roce 2018 se chystá nové mapování (řeší provozní úsek 

ŘSD v Praze). Značení je evidováno jako bodový jev. Data byla využita pro subdodavatele a 

pro geoportál, podobné využití se plánuje i pro nová data. 

 

Mobilní mapování 
Dodavatelem byl GEODIS. Mapování bylo prováděno v letech 2012 – 2015 na dálnicích 
a části silnic I.třídy, jako součást veřejné zakázky na sběr proměnných parametrů. Data jsou 

vizualizována v aplikaci Panorama GIS, kde se dá dobře provádět měření vzdáleností apod. 
Informace jsou užitečné pro správce, který nemusí jezdit do terénu a může v aplikaci měřit 
potřebné údaje (prakticky se to ale příliš nevyužívá). SDB data použila pro zaměření 
kilometrovníků, začátky a konce mostů apod. Jedná se o TB dat. Obsah: 

· LASER - soubory laserových bodů ve formátech LAS a LASX (dálnice a část silnic 

I. třídy) 
· PANORAMATICKÉ SNÍMKY - jednotlivé panoramatické snímky ve formátu JPEG 

· ORTOFOTOMAPA - jednotlivé listy ortofotomapy ve formátu TIFF s hlavičkou TFW 

· CAM1, CAM2 - snímky z externích kamer ve formátu JPEG 

· PODÉLNÝ PROFIL - podélné profily ve formátech ESRI shapefile a DGN 

 

RÚIAN 

Data poskytuje ČÚZK. Přebírají se: 

· Parcely. SDB využívá např. na propojení vlastní (textové) evidence parcel v majetku 

ŘSD nebo pro evidenci billboardů (kvůli likvidaci). Data se stahují každý den ve 
formátu VFR a využívá se import od firmy ArcData Praha. Data se používají jako 

podklad pro geoportál (vektorový), aplikace umožnuje přechod do nahlížení do KN.  
· Stavební objekty. 
· Adresní místa. Jsou určeny především pro uživatele, kteří občas hledají podle adresy. 
· Administrativní jednotky. Jsou odlišné od adekvátních jednotek v ZABAGEDu. Tyto 

jednotky se nepoužívají. 
 

Ortofoto 

Skupina zahrnuje několik různých zdrojů dat: 
1. Výřez ortofot od firmy GEODIS. Snímky jen 200m na obě strany od osy komunikace 

kolem dálnic a silnic I. třídy (na Moravě navíc u vybraných silnic II. třídy). Letecké 
snímkování proběhlo v letech 2002-2003 s prostorovým rozlišením 0,5m ve formátu 
TIFF. Snímky se hodně používaly, ale dnes už zastaralé a jsou k dispozici jiné WMS. 

2. Ortofoto ČR (ČÚZK). Využívají jako WMS službu (tzn. není to přímo součást databáze 
SDB), ale využívá se jen jako podklad. 

3. Ortofoto ČR (TopGIS). Využívají jako WMS službu s placeným přístupem. Základní 
rozlišení je 12,5 cm. Využívá se jako podklad v geoportálu nebo SW podporujících 
WMS služby.  

  

Letecké snímky křižovatek 
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Letecké snímky křižovatek na dálnicích a silnicích I. třídy. Letecké snímkování proběhlo 
v roce 2006 firmou GEODIS s prostorovým rozlišením 0,1m.  

 

DMT 

Digitální model terénu celé ČR od firmy GEODIS. Je to již zastaralé, z let 2002-2003, rozlišení 
asi 25 m. 

 

DMR5G 

Digitální model reliéfu 5.generace celé ČR. Poskytováno jako veřejná služba ČÚZK připojená 
do portálu ŘSD. Využívá se jako podklad v geoportálu. 

Hraniční přechody 

Lokalizace a klasifikace typů hraničních přechodů na všech silničních komunikacích ČR. Data 
se těžko získávají. Jsou uvedena ve vyhlášce MV (Oddělení státních hranic na MV). Zdrojem 

je tabulka, na základě které si SDB připravuje vlastní vrstvu. Více na webu: 
http://www.mvcr.cz/clanek/odbory-odbor-vseobecne-spravy.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d 

 

Železniční přejezdy 

Lokalizace a vybavení železničních přejezdů na území celé ČR. Původně seznam od SŽDC, 
který ale neobsahoval vše (chyběly některé vlečky). Evidence je cca od roku 2009, přechody 
se lokalizují podle silničního čísla. Se SŽDC proběhla výměna dat (ale jen vytištěné krajské 
mapy). Další aktualizace proběhla v roce 2016, již ve formě dat pro GIS. Proběhlo porovnání 
evidence (součást registru objektů, jiné číslování a jiný popis, evidují i číslo dle SŽDC, kvůli 
propojitelnosti). Za problém je považována skutečnost, že rušení přejezdů nikdo nehlásí. 
Seznam je volně dostupný ve formátu PDF na: http://www.szdc.cz/web/prejezdy/seznam-

prejezdu-szdc.html. 

 

Ochranná pásma povrchových vod 

Údaje získané v minulosti, nyní je obtížné získat aktuální údaje, proto se data již nevyužívají. 
  

ZM 10 

Základní mapa ČR v měřítku 1:10 000. Využívají jako WMS službu od ČÚZK jako podklad 

v geoportálu. 

 

6.3.2.2 Ostatní data ve správě jiných organizačních jednotek ŘSD 

Kamery  

Dodavatelem je samostatné oddělení inteligentních dopravních systémů. Datová sada 
obsahující rozmístění kamer na území ČR na dálnicích a silnicích I. třídy. SDB dostává na 
požádání data např. ve formátu MS Excel.  

 

Proměnné dopravní značení 
Dodavatelem je samostatné oddělení inteligentních dopravních systémů. Datová sada 
obsahuje umístění proměnného dopravního značení na území ČR na dálnicích a silnicích 

I.třídy. SDB dostala data 2015 ve formátu MS Access.  
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Vysokorychlostní váhy 

Dodavatelem je samostatné oddělení inteligentních dopravních systémů. Datová sada 
obsahuje umístění vysokorychlostních vah na území ČR na vybraných místech dálnic a silnic 

I.třídy. SDB dostala data 2015 ve formátu MS Access. 

 

Liniové řízení dopravy 

Dodavatelem je samostatné oddělení inteligentních dopravních systémů. Datová sada 
obsahuje umístění zařízení pro liniové řízení dopravy na území ČR na vybraných místech 
dálnic. Jde o automaticky řízený soubor telematických prvků umístěných na pozemní 
komunikaci s možností přímého zásahu obsluhujícím personálem. SDB dostala data 2015 ve 

formátu MS Access.  

 

Zařízení pro provozní informace 

Dodavatelem je samostatné oddělení inteligentních dopravních systémů. Datová sada 
obsahuje umístění zařízení pro zobrazování provozních informací na území ČR na vybraných 
místech dálnic a silnic I.třídy. Zařízení pro provozní informace poskytuje aktuální údaje, které 
jsou významné pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, například 
nehoda, kongesce, omezení provozu, doba jízdy k určenému cíli, teplota vozovky nebo 
vzduchu. SDB dostala data 2015 ve formátu MS Access. 

 

Automatické sčítače dopravy (ASD) 

Dodavatelem je samostatné oddělení inteligentních dopravních systémů. Datová sada 
obsahuje umístění automatických sčítačů dopravy na území ČR na vybraných místech dálnic 
a silnic I. a II.třídy. SDB dostává data ve formátu MS Excel. Zařízení pro sčítání a klasifikaci 
vozidel využívá indukční smyčky. Starý popis ASD je na 
http://www.dopravniinzenyrstvi.cz/clanky/uloha-automatickeho-scitani-dopravy/. 

 

Meteostanice 

Dodavatelem je samostatné oddělení inteligentních dopravních systémů. Soubor obsahuje 

lokalizaci (souřadnice) a popis meteostanic na dálnicích a silnicích I.třídy. Pro meteostanice 

se používá specializovaný SW. SDB dostává data ve formátu MS Excel. 

 

Mýtné brány 

Dodavatelem je úsek elektronického mýta ŘSD. Soubor obsahuje lokalizaci a popis mýtných 
bran na území ČR na dálnicích a silnicích I. třídy. SDB dostává data ve formátu MS Excel 

a doplnili si je o zaměření bran v terénu (jedním bodem definujícím úpatí na jihu). 
 

Odpočívky na dálnicích 

Dodavatelem je úsek provozní, odbor správy dálnic, oddělení odpočívek. Datová sada 
obsahuje odpočívky na dálnicích. Původně data vznikla na SDB, později vzniklo 

specializované oddělení, které má poskytovat aktualizace do databáze SDB. K dispozici jsou 

podrobné údaje, vč. popisu požadavků dle nařízení 885/2013 a kontaktu na provozovatele 

odpočívky (nejsou údaje o provozovatelích dalšího vybavení např. čerpací stanice).  



Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 4 Strana 94 / 104  

 

Jednotný systém informací ve výstavbě (JSIVV) 
Systém obsahující informace o připravovaných akcích a údržbě z primárně ekonomického 
investičního systému. Dodavatelem je ŘSD (do systému přispívá řada odborů). Data zahrnují 
dálnice a silnice I. třídy. Data jsou poskytována ve formě databáze a prostorových dat pro 
GIS. Obsahují název, projektanta a termíny od-do; u investic chybí číslo úseku dle ULS, které 
doplňuje SDB. Je jedním ze zdrojů pro registr stavební činnosti SDB.  
 

Základní mapy komunikace (dříve ZMD pro dálnice) 
Dodavatelem je úsek provozní, samostatné oddělení technické podpory provozu. 

IS obsahuje výkresovou dokumentaci. Zpracovávají to geodeti z různých úseků (zejména 
úsek výstavby, oddělení technické podpory, kde je i právo vydávat data). Data se pořizují 
dodavatelsky a rozdílně v Čechách a na Moravě. Zatím se data týkají dálnic I.třídy 

a vybraných dálnic II.třídy (Pražský okruh a obchvat Olomouce). Jedná se o velmi podrobná, 
geodeticky zaměřená data, s centimetrovou přesností. Výstupem jsou výkresy ve formátu 
DGN po pěti km. Zvlášť je veden polohopis, výškové údaje, bodové pole, dopravní značení 
atd. SDB nepoužívá tato data, ale jsou zařazena v geoportálu. 

 

Celostátní sčítání dopravy 

Sčítání zajišťuje provozní úsek ŘSD na území celé ČR na dálnicích, silnicích I. a II. třídy 

a vybraných silnicích III. třídy. Celostátní sčítání se provádí 1x za pět let. Aktualizace 

lokalizace sčítacích úseků se provádí 2x ročně. Data lokalizace sčítacích úseků nejsou volně 
dostupná a šiřitelná. Pro VS jsou poskytována bezplatně, pro komerční sektor za úplatu 
(bezplatně v případě plnění zakázek ŘSD, MD apod.), pro akademický sektor bezplatně 
(v omezeném rozsahu), pro veřejnost bezplatně formou mapových výstupů. 

6.3.3 ČÚZK 

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) je ústředním správním úřadem zeměměřictví 
a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze. ČÚZK byl zřízen zákonem 
č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, s účinností od 1. 1. 1993.  
ČÚZK dle § 3 zákona č. 359/1992 Sb. v platném znění (https://www.cuzk.cz/Urady/Cesky-

urad-zememericky-a-katastralni/O-uradu/Pusobnost-CUZK/Vecna-pusobnost-Ceskeho-uradu-

zememerickeho.aspx) mimo jiné zabezpečuje jednotné provádění relevantních činností 
(správa katastru nemovitostí ČR; budování a údržby podrobných bodových polí; tvorby, 

obnovy a vydávání základních a tematických státních mapových děl a jiných publikací; 
standardizace jmen geografických objektů; vytváření a vedení automatizovaného 
informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky; dokumentace 

výsledků zeměměřických činností), vykonává správu centrální databáze katastru nemovitostí 
ČR, stanovuje správce základních a tematických státních mapových děl, vydává základní 
státní mapová díla a tematická státní mapová díla a vykonává správu základního registru 
územní identifikace, adres a nemovitostí a informačního systému územní identifikace 

(RÚIAN). ČUZK řídí Zeměměřický úřad. 
Působnost Zeměměřického úřadu je vymezena zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických 
a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Zeměměřický úřad:  
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1. vykonává správu geodetických základů České republiky 

2. rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního 
bodového pole, včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole 

3. vykonává správu základních státních mapových děl a tematických státních mapových 
děl stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním 

4. vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách 

5. vykonává správu základní báze geografických dat České republiky 

6. vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, 

7. provádí zeměměřické činnosti na státních hranicích v dohodě se správcem 
dokumentárního díla státních hranic 

8. projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona 

9. plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří Český úřad zeměměřický 
a katastrální 

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je komplexní digitální 
geografický model území ČR, který je spravován Zeměměřickým úřadem ve veřejném 
zájmu. ZABAGED® je součástí informačního systému zeměměřictví podle zákona č. 200/1994 
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zeměměřictví“). Obsah a předmět správy 
ZABAGED® je dán vyhláškou č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví. 
Seznam typů objektů včetně jejich definic, zdrojů dat, způsobu geometrického vyjádření, 
popisu poskytovaných vlastností a identifikačních klíčů do jiných ISVS vedený formou 
atributů, je publikován v Katalogu objektů ZABAGED. 

ZABAGED® je využívána jako základní informační vrstva v územně orientovaných 
informačních a řídicích systémech veřejné správy ČR. Je také hlavním zdrojem informací pro 
tvorbu základních map ČR měřítek 1:10 000 až 1:100 000. ZABAGED® je současně zdrojem 
vybraných informací pro datovou strukturu INSPIRE. 
ZABAGED® je v současné době tvořena 122 typy geografických objektů zařazených do 
polohopisné nebo výškopisné části ZABAGED®. 

Polohopisná část ZABAGED® obsahuje dvourozměrně vedené (2D) prostorové informace 
a popisné informace o sídlech, komunikacích, rozvodných sítích a produktovodech, vodstvu, 
územních jednotkách a chráněných územích, vegetaci a povrchu a terénním reliéfu. Její 
součástí jsou i vybrané údaje o geodetických bodech na území ČR. Je tvořena 119 typy 

geografických objektů. 

Data ZABAGED® jsou díky přesnějším výstupům z dálkového průzkumu Země i geometricky 
zpřesňována. Na základě dat z leteckého laserového skenování bylo od roku 2012 zahájeno 
cílené systematické zpřesňování vybraných typů objektů, jedná se především o evidované 
silnice a dálnice, železniční tratě, osy vodních toků a břehové čáry, terénní stupně, 
kótované body. 
Pro přípravu ZABAGED® tématu Doprava se využívá meziresortní spolupráce s MD, která 
je v oblasti pozemních komunikací postavena na rámcové smlouvě s MD-ČÚZK z května 1999 

a smlouvě o výměně dat a spolupráci při jejich aktualizaci s ŘSD uzavřené v 11/2008 [38]. 

V současnosti ČÚZK, resp. ZÚ zajišťuje přípravu a publikaci INSPIRE tématu Dopravní sítě 

(viz příslušná podkapitola). 
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ZABAGED primárně není určen pro dopravní úlohy, z toho vyplývají i určitá omezení 
a nevýhody při použití pro tyto účely. Na druhou stranu ho ale někteří uživatelé ho využívají 
pro dobrou evidenci lesních a účelových komunikací. 

6.3.4 Soukromý sektor 

Telematické aplikace a služby lze rozdělit na ty, jejichž rozvoj přímo závisí na poptávce 
objednatelů z veřejného sektoru (typicky provozovatelů dopravní infrastruktury), na firemní 
aplikace (např. provozovatele flotil vozidel) a na aplikace přímo určené uživatelům (řidičům 
a cestujícím). Mezi nejvýznamnější aplikace pro řidiče a cestující patří kromě vyhledávacích, 
informačních a rezervačních služeb i navigační aplikace. Ty jsou dostupné ve vozidlech 
z výroby nebo „after market“ prostřednictvím aplikací v mobilních telefonech či 
jednoúčelových zařízeních. Vozidlové navigace jsou, společně s pokročilými jízdními 
asistenčními systémy, základním kamenem rozvoje automatizovaných vozidel. 
 

Nutnou podmínkou správné funkce navigačních algoritmů je existence kvalitních, především 
podrobných a aktuálních, statických dat o pozemních komunikacích. Soukromé společnosti 
vytvářejí vlastní produkty. Využívají přitom veřejně dostupné informace a doplňují je o vlastní 
šetření a zjišťování. Mezi hlavní klíčové hráče na trhu s prostorovými daty pro potřeby 
navigačních algoritmů patří společnosti TomTom (dříve Teleatlas) a Here (dříve Microsoft, 
Nokia, Navteq). Obě společnosti patří mezi TIER 1(2) partnery automobilového průmyslu. 
S rozvojem ICT a internetu do oblasti prostorových dat pronikly i další společnosti, na 
globální úrovni se jedná o společnost Google, v národním měřítku ČR pak o spol. Seznam. 
Tyto společnosti, podobně jako TomTom a Here, na území ČR provádí vlastní sběr 
a zpracování prostorových dat. Významným hráčem v ČR je také společnost CEDA, která 
v ČR zajištuje sběr dat pro TomTom. CEDA také dlouhodobě a systematicky rozvíjí datovou 
sadu prostorových dat Global Network. 
 

Vztahy mezi klíčovými hráči soukromého sektoru na trhu s prostorovými daty jsou velmi 
konkurenční. KH považují vlastnictví a plnou kontrolu prostorových dat za klíčovou výhodu 
pro své podnikání. Prostorová data nabízí na trhu formou licencí s využitím proprietárních 
lokalizačních sítí, čímž se snaží chránit dosažené pozice na trhu. Vztah soukromého 
a veřejného sektoru je na bázi dodavatel-objednatel nebo partnerský (vzájemná výměna dat). 
V některých případech (např. v rámci platformy TN-ITS) může instituce z veřejného sektoru 
plnit i roli nestranného subjektu a zprostředkovatele výměny prostorových dat mezi 
vzájemně si konkurujícími soukromými subjekty na trhu. 
 

Global Network 

Správcem datové sady Global Network (GN) je společnost CEDA. 

 

Global Network je bezešvou geodatabází s kompletním pokrytím území České republiky. 

Geodatabáze je určena pro podporu mapových služeb v resortu dopravy. K liniím pozemních 
komunikací jsou přiřazeny údaje umožňující navigaci v rámci sítě, údaje o parametrech 
komunikace včetně propojení na informace z datového skladu ŘSD ČR Silniční databanky. 
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Geodatabáze navíc obsahuje i další datové vrstvy s dopravní tematikou a základní 
topografické vrstvy. 
 

Global Network vznikl na základě StreetNet s využitím dalších zdrojů dat. 
 

GN obsahuje: 

Síť komunikací – středová linie komunikace s řadou atributů, zahrnující mimo jiné 
jedinečný identifikátor, typ komunikace, směr dopravního provozu, typ povrchu, indikace 

placeného úseku (časové, výkonové), vertikální úroveň komunikace (logické úrovně), 
označení mostu, tunelu, brodu, průjezdu; vazba na ULS, údržba, omezení průjezdu pro 
znečišťující vozidla, čísla silnic. Síť je využívána pro lineární referencování dalších objektů.  
Global Network obsahuje i silnice ve výstavbě, kde se po uvedení do provozu pouze mění 
atributy. 

 

GN obsahuje vazbu na RÚIAN. Každé adrese je přiřazena poloha vstupního bodu ležícího na 
linii komunikace. Adresa, která má název ulice, je napojena na nejbližší komunikaci 
s odpovídajícím názvem; ostatní adresy jsou napojeny na jakoukoli nejbližší komunikaci. 
Další bodové vrstvy zahrnují: 

· Dálniční exity 

· Kilometrovníky na vybraných silnicích (dálnice, rychlostní silnice, silnice I. třídy) 
· Železniční přejezd  
· Most 

· Podjezd  

· Tunel  

· SOS hláska  
· Mýtná brána  
· Kamera  

· Proměnná dopravní značka  
· Informační tabule  
· Meteostanice  

U většiny z nich jsou atributy především identifikátory podle ULS a GN. 
 

K doplňkovým vrstvám rovněž patří: 
· Administrativní členění  
· Železnice  
· Osídlení 
· Využití půdy  
· Chráněné území 
· Vodní cesty  
· Zájmový bod (zde jsou mimo jiné evidovány čerpací stanice, dobíjecí stanice 

elektromobilů, parkoviště, odpočívka, zastávka VD) 
· Adresní body 
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K úsekům komunikací je možné přiřadit údaje o průměrné rychlosti, rychlostním omezení 
(dálnice), informace o jízdních pruzích (dálnice; typ pruhu), dopravní nehody. 

Do budoucna se připravuje rozšíření o atributy ovlivňující dopravní využití komunikací jako je 
zatáčkovitost, sklonitost na úsecích, podrobnější údaje o křižovatkách a jízdních pruzích, 
omezení dopravy na úsecích. 

 

Licence je poskytována ve prospěch Ministerstva dopravy a jemu podřízených organizací 
v resortu dopravy (zřizované, příspěvkové či jinak řízené organizace – myslí se podřízené 
organizace Ministerstvu dopravu typu státní podniky a státní organizace, organizační složky 
státu, státní příspěvkové organizace, právnické osoby podřízené Ministerstvu dopravy 
a veřejné výzkumné instituce) a rovněž pro potřeby státní správy a veřejné samosprávy 
s dopadem na veškeré agendy a informační systémy související s dopravou. Rozsah takto 
přidělené licence umožňuje nabyvateli licence komfortní užití díla v rámci resortu dopravy, 
pro potřeby státu a rovněž její šíření, formou podlicencí, ve prospěch třetích osob, za 
předpokladu souhlasu poskytovatele licence.  
 

Licence rovněž umožňuje využití pro potřeby Národního geoportálu INSPIRE za předpokladu 
ochrany zdrojových dat (kompletní geodatabáze Global Network) a rovněž využití pro 

realizaci CEPK. Prohlížecí služby jsou pro veřejnost bez omezení, v případě stahovacích 
a publikačních služeb pak takovým způsobem, které neumožní systematickou dekompilaci 

celé geodatabáze směřující ke zneužití datové sady GN. V rámci Geoinfostrategie je možné 
GN využít bez omezení pro dodávky dat garantovaných resortem dopravy v rámci Národní 
sady prostorových objektů (NaSaPO) za účelem tvorby státního mapového díla.  
 

Licence umožňuje využití dat v rámci projektů a informačních systémů, kde Ministerstvo 
dopravy (či jím podřízená organizace) spolupracuje s jinými resorty, orgány státní správy 
a veřejné samosprávy či firmami a organizacemi za předpokladu zajištění ochrany dat před 
zneužitím.  
 

Licence dovoluje aktualizaci předmětné datové sady prostřednictvím zaměstnanců nabyvatele 
licence, jím pověřené organizace či firmy za předpokladu zajištění ochrany dat před 
zneužitím, či autora datové sady. 
 

6.3.5 Veřejností vytvářená data  

OpenStreetMap 

OpenStreetMap (OSM) představuje projekt občanské iniciativy k vytváření volně dostupných 
geografických dat a následně jejich vizualizace do podoby topografických map (např. 
silniční mapa, turistická mapa, cyklomapa a navigování v nich). Pro tvorbu geodat se jako 

podklad využívá záznamů z přijímačů GPS nebo jiné zpravidla digitalizované mapy, která jsou 
licenčně kompatibilní.  
 

Jeho vznik se datuje do června 2004 na University College London [27]. OSM využívá nejen 
amatérská data, ale také volně dostupné datové zdroje a známy jsou také případy 
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spolupráce s komerčními subjekty. Díky poskytovateli navigačních dat Automotive Navigation 
Data se první zemí s kompletním uličním pokrytím stalo Nizozemí [27]. Jak uvádí Horák [29], 
OSM neslouží jen pro vytváření dostupných map území, ale sbíraná data mohou být využita 
i jiným způsobem. Kasemsuppakorn, Karimi (2013) použili záznamy GPS dostupné na OSM 
k automatickému vygenerování pěší sítě, která je jinak velmi obtížně a nákladně získatelná.  
 

OSM má však také negativa, které shrnuje [29] dle [27]:  

· nejasná vhodnost dat pro různé účely,  
· absence garance kvality, kdy není jasná zodpovědnost za datové dílo,  
· různý průběh aktualizace dat v čase,  
· mnohdy nepřesná či chybná data (http://www.ceda.cz/cs/verte---neverte,-kam-az-

vas-muze-zavest-openstreetmap__s1021x7947.html) 

· otázka licencování, původně byl OSM publikován pod licencí Creative Common 
Framework, která může být pro některé úkoly nevhodná. Vytvořená mapa musí být 
šířena pod stejnou licencí, což nelze vždy použít.  

· nerovnoměrné pokrytí území, kdy za 4 roky existence OSM v Anglii bylo pokryto 29 % 

území a z toho 24 % byly jen linie bez atributů [28]. V jiných oblastech může být 
pokrytí naopak velmi dobré, např. uliční síť v Hamburgu byla již v roce 2009 hotova 
z 99,8 %.  

· nerovnoměrná aktivita lidí, kdy 99,8 % registrovaných uživatelů neprovádí žádná 
vylepšení mapy a skutečnými tvůrci je jen několik osob.  

 

Jeden ze zásadních faktorů pro využití OSM je také polohová přesnost, např. [30] hodnotili 

přesnost OSM v Německu a zjistili horizontální přesnost kolem 10 m. Haklay [28] určil 
přesnost v průměru do 6 m a to na základě srovnání přesnosti se záznamy Ordenance 
Survey v Londýně. V České republice se vývoj digitalizace cest veřejností rapidně zvýšil 
v roce 2010 a roste podobným tempem dodnes. Délka cest v roce 2014 dosáhla 245 tisíc km.  
Z hlediska atributů vrstva cest obsahuje celkem 8 atributů [31] – ID, název ulice, číslo ulice, 
typ komunikace, jednosměrnost, most, tunel a maximální rychlost. Naplněnost jednotlivých 
atributů je variabilní a v případě většiny problematicky ověřitelná bez referenčních dat. 
S jistotou se dá určit, že atribut maximální rychlost je nekompletní a je obsažen jen u 5,2 % 
úseků komunikací (stav 2015). Pochopitelně ne všechny záznamy reprezentují komunikace 
pro provoz motorových vozidel, ale i tak je naplněnost velmi nízká. Jediný kompletně 
vyplněný atribut je typ komunikace, kde je však v případě České republiky rozlišováno 
celkem 61 různých typů. Korektní není ani topologie. Pro další využití v oblasti síťových 
analýz je tak OSM značně problematické, ačkoliv jsou vyvinuty nástroje, které mají v této 
oblasti celý proces ulehčit (např. ArcGIS Editor for OpenStreetMap či Routino) [31]. 

OpenStreetMap se pokouší použít jediný klasifikační systém pro všechny místní podmínky. 
Z důvodů původu jsou termíny používané v OSM založeny na britské angličtině, což vede 
k tomu že mezistátní dálnice v USA a Autobahn v Německu jsou značeny jako 'motorway' 
podle britského ekvivalentu. Pod značkou highway je v OpenStreetMap označena jakákoliv 
silnice, trasa, cesta nebo průjezd po zemi, který spojuje jedno místo s jiným a byl zpevněn 
nebo jinak vylepšen, aby umožnil přepravu nějakým dopravním prostředkem včetně 
motorových vozidel, cyklistů, pěších, jezdců na koni a dalších.  
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Open Transport Map 

Open Transport Map (OTM) je otevřená dopravní mapa. Jedná se o webové mapové dílo, 
které zobrazuje silniční síť celé Evropy. Tato vektorová silniční síť je odvozena z otevřených 
dat OpenStreetMap a je uložena v datovém modelu, který je kompatibilní se schématem 
INSPIRE Transport Network. Vzniká datový model kompatibilní s INSPIRE, který ovšem 
nenaplňuje specifikaci kompletně, naplňuje pouze vrstvy RoadLink a RoadNode. Model je 

dále rozšířen o specifické atributy potřebné pro konkrétní účel (např. dopravní intenzity 
v projektu OTN, informace o průjezdnosti pro různé typy zejména nákladních vozidel - 
FOODIE a informace o povrchu komunikace). OTM je topologicky čistá báze dat umožňující 
hledání optimální trasy a další síťové analýzy. Jednou z takovýchto analýz je například 
kalkulace a vizualizace časově proměnných intenzit dopravy. Ty jsou založeny na dopravním 
modelu, který pomocí vstupních dat o prostorovém rozložení obyvatel, pracovních příležitostí, 
případně dalších údajů o využití území, komunikační síti a časové variabilitě dokáže 
modelovat průběhy intenzit dopravy jak v místě, tak v čase.  
 

  



Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 4 Strana 101 / 104  

7 Přílohy 

 

7.1 Dotazník pro zjištění stavu ve vybraných evropských zemích 

7.1.1 Specifikace dotazníku 

Dotazník je určen pro zjištění informací o sběru a správě dat o pozemních komunikacích ve 
vybraných evropských zemích jako součást studie „STRATEGICKÝ PLÁN DALŠÍHO ROZVOJE 
SILNIČNÍ DATABANKY ŘSD S VÝHLEDEM NA 10 LET“.  
Dotazník se soustřeďuje na 2 oblasti statických dat (podle vymezení v preambuli) - technická 
infrastruktura a statické dopravní informace, rozdělené na menší skupiny dat. 
Každá skupina dat je dotazována následujícími otázkami (vysvětlení otázek, aby se 
neopakovalo): 

· Vyjmenujte či specifikujte data v této skupině 

· Kdo data sbírá a spravuje? – uveďte organizace, které zajišťují sběr a správu dat. 
Zpracovávají tyto organizace kromě statických dat nějaká dynamická data (ano/ne)? 

· Které úrovně komunikace se data týkají? – uveďte, kterých tříd komunikací se 
data týkají 

· Jaký je územní rozsah dat? – uveďte, zda je sběr (správa) těchto dat 
centralizovaný na národní úrovni nebo decentralizovaný (na regiony, města apod.) 
a jakého územního rozsahu se týká 

· Jakým způsobem se pořizují? - popište způsob pořízení dat, zejména zda 
vlastními silami zodpovědného subjektu nebo subdodavatelsky 

· Podle jakého zákona, vyhlášek, standardů? – jak je řešena národní legislativa 
ke sběru a správě dat (přitom není třeba uvádět směrnice a nařízení EU)? Jaké 
kompetence a povinnosti s tím souvisí? Jsou specifikovány standardy a parametry 
kvality dat? Kdo je právně zodpovědný za kvalitu dat? Probíhá nad sbíranými daty 
nějaká forma kontroly kvality (systematická, namátková)? 

· Jak probíhá aktualizace dat? – časový aspekt, rozsah, kdo (pokud není jasné 
z bodu 2), stručný popis procesu, zejména zda se provádí vlastními silami 
zodpovědného subjektu nebo subdodavatelsky 

· K čemu se data používají? - evidence (pasport), navigační služby, mapové 
podklady pro další subjekty, jiné služby řidičům 

· Technické detaily: forma dat, objemy dat, rozsah a struktura dat  

· Jak a komu se data distribuují (poskytují)? - pro popis „Jak“ uvádět základní 
způsob technického získání dat, např. data na stažení prostřednictvím webových 
služeb, vystavení ke stažení, datové distribuční rozhraní, udělen přístup do datového 
skladu, zasláno emailem/na DVD atd. 

· Uveďte podmínky poskytování, omezení atd. – licenční podmínky, alespoň zda 
jsou veřejně dostupná (ano/ne) a zda bezplatně či za úplatu (pro koho, doporučeno 
základní rozdělení VS/komerční sektor/akademický/veřejnost) 

· URI odkaz na data, jejich bližší popis  
 



Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 4 Strana 102 / 104  

Poskytnuté informace budou použity jen pro potřeby tohoto projektu a nebudou poskytnuty 
třetím stranám. 

7.1.2 Začátek dotazníku 

Osoba vyplňující dotazník: 
Jméno a příjmení osoby:  
Organizace: 

Funkce:  

E-mail: 

Datum:  

 

7.1.3 Stát 

1. Technická infrastruktura – statická data, týkají se technického, konstrukčního řešení 
silnic a jejich provozního vybavení a jejich blízkého okolí související s výstavbou komunikace. 
Všechny objekty mají explicitně vyjádřenou geometrii (v souřadnicích). 
1.1 Průběh pozemní komunikace (geometrické vedení trasy - centerline, resp. 

směrové a výškové vedení trasy) 

· Vyjmenujte či specifikujte data v této skupině 

· Kdo data sbírá a spravuje?  
· Které úrovně komunikace se data týkají? 

· Jaký je územní rozsah dat?  
· Jakým způsobem se pořizují?  

· Podle jakého zákona, vyhlášek, standardů?  
· Jak probíhá aktualizace dat?  
· K čemu se data používají? 
· Technické detaily: forma dat, objemy dat, rozsah a struktura dat  
· Jak a komu se data distribuují (poskytují)?  
· Uveďte podmínky poskytování, omezení atd.  
· URI odkaz na data, jejich bližší popis:  

 

1.2 Technické řešení komunikace - šířkové uspořádání (jízdní pruhy, nezpevněná 
krajnice atd.), typ povrchu, bezpečnostní zařízení (svodidla, atd.), objekty na 

komunikaci (brod, most, podjezd, propustek, tunel, železniční přejezd), další objekty 
(obrubník, oplocení, zeď atd.), inženýrské sítě (čistící zařízení, chránička, kanalizace, odpad, 
odvodnění bod, odvodnění linie, osvětlovací bod, rozvodné zařízení, vedení nadzemní či 
podzemní), dopravní značení - svislé (nosič SDZ, tabule SDZ), vodorovné  

· Vyjmenujte či specifikujte data v této skupině 

· Kdo data sbírá a spravuje?  
· Které úrovně komunikace se data týkají? 

· Jaký je územní rozsah dat?  
· Jakým způsobem se pořizují?  

· Podle jakého zákona, vyhlášek, standardů?  
· Jak probíhá aktualizace dat?  
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· K čemu se data používají? 
· Technické detaily: forma dat, objemy dat, rozsah a struktura dat  
· Jak a komu se data distribuují (poskytují)?  
· Uveďte podmínky poskytování, omezení atd.  
· URI odkaz na data, jejich bližší popis:  

 

1.3 Vybavení komunikace - odpočívka, parkoviště (včetně informace o 
bezpečných a chráněných parkovacích místech pro nákladní a užitková vozidla dle 
požadavků nařízení EK č. 885/2013), parkoviště typu Park Ride, vážící stanice, 
telematické zařízení, mýtné brány, čerpací a dobíjecí stanice, dohledová a 
monitorovací zařízení, signální a kontrolní zařízení, označníky či zastávky veřejné 
dopravy, stanice pro sdílení jízdních kol, stanice pro sdílení automobilů apod. U jednotlivých 
zařízení i informace o kapacitě a základní provozní údaje (např. informace o počtu míst tj. 
kapacita na parkovišti dle nařízení EK č. 885/2013). 

· Vyjmenujte či specifikujte data v této skupině 

· Kdo data sbírá a spravuje?  
· Které úrovně komunikace se data týkají? 

· Jaký je územní rozsah dat?  
· Jakým způsobem se pořizují?  

· Podle jakého zákona, vyhlášek, standardů?  
· Jak probíhá aktualizace dat?  
· K čemu se data používají? 
· Technické detaily: forma dat, objemy dat, rozsah a struktura dat  

· Jak a komu se data distribuují (poskytují)?  
· Uveďte podmínky poskytování, omezení atd.  
· URI odkaz na data, jejich bližší popis:  

 

2. Statické dopravní informace – statické informace (ve smyslu preambule) související 
s běžným provozem na silnici, s pravidly silniční dopravy. Lokalizace informací je dána buď 
nepřímo (např. lineární referencování nebo přes ID objektu) nebo přímo (souřadnice, typicky 
souřadnice události). 
 

2.1 Statické rychlostní omezení a doporučení, dopravní omezení a doporučení – 

údaje vztažené k úsekům nebo bodům, běžná omezení či doporučení (sekundární 
informace odvozená z pravidel silniční dopravy a dopravního značení, označení 
zpoplatněných úseků silnic) dopravy, dlouhodobé navigační informace jako např. 
omezení k použití komunikace pro objížďku (např. omezeno pro přeroutování pro např. 
vozidla nad 3,5 t) apod. 

· Vyjmenujte či specifikujte data v této skupině 

· Kdo data sbírá a spravuje?  
· Které úrovně komunikace se data týkají? 

· Jaký je územní rozsah dat?  
· Jakým způsobem se pořizují?  

· Podle jakého zákona, vyhlášek, standardů?  
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· Jak probíhá aktualizace dat?  
· K čemu se data používají? 
· Technické detaily: forma dat, objemy dat, rozsah a struktura dat  
· Jak a komu se data distribuují (poskytují)?  
· Uveďte podmínky poskytování, omezení atd.  
· URI odkaz na data, jejich bližší popis:  

 

2.2 Statické (historické) údaje o dopravním provozu – údaje ve smyslu nařízení EK 
2017/1926, statistika provozu, případně jiná statistická data vznikající z dynamických dat  

· Vyjmenujte či specifikujte data v této skupině 

· Kdo data sbírá a spravuje?  
· Které úrovně komunikace se data týkají? 

· Jaký je územní rozsah dat?  
· Jakým způsobem se pořizují?  

· Podle jakého zákona, vyhlášek, standardů?  
· Jak probíhá aktualizace dat?  
· K čemu se data používají? 
· Technické detaily: forma dat, objemy dat, rozsah a struktura dat  
· Jak a komu se data distribuují (poskytují)?  
· Uveďte podmínky poskytování, omezení atd.  
· URI odkaz na data, jejich bližší popis:  
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1 Preambule 

Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky (dále také STP SDB nebo Plán) 
s výhledem na 10 let se skládá z několika na sebe navazujících a vzájemně provázaných 
kapitol (zpráv, dílčích výsledků), kterými jsou manažerské shrnutí, popis klíčových institucí 
dotčených sběrem a správou dat o pozemních komunikacích, hodnocení současného stavu 
organizace a správy dat o pozemních komunikacích, organizace sběru a správy dat 
v podmínkách Silniční databanky ŘSD, vize dalšího rozvoje sběru a správy dat v podmínkách 
této organizace a návrh rozvoje Silniční databanky dle této vize. Kromě těchto částí obsahuje 
Plán také seznam pojmů, zkratek a informačních zdrojů. 
STP SDB volně navazuje na existující Strategický plán JSDI/NDIC zpracovaný pro potřeby 
ŘSD v roce 2017 a schválený Koordinační radou ministra dopravy pro ITS (STP NDIC) [20]. 

JSDI/NDIC byl definován jako regulační člen dopravního systému. STP NDIC popisoval, 

hodnotil a navrhoval funkce, jejichž výstupem byly dynamické dopravní informace, resp. 

informace s periodou aktualizace (četností) kratší než 24hodin. STP SDB se na rozdíl od STP 
NDIC soustředí na informace, jejichž perioda aktualizace je delší než 24 hodin, typicky 
půlroční, roční, a které přímo souvisí s dopravní infrastrukturou. Takové informace lze 
obecně pojmenovat jako statické informace o dopravní infrastruktuře. 

Pro realizaci Plánu založil řešitel interní pracovní skupinu složenou ze špičkových expertů SDT 
na dopravní telematiku. Důležitým aspektem návrhu Plánu je hledání konsensuálního názoru 
odborné veřejnosti k otázkám organizace sběru a správy dat o pozemních komunikacích.  
Tato zpráva představuje Kap. 5 Strategického plánu dalšího rozvoje Silniční databanky 
a zabývá se popisem funkční architektury stávajícího stavu Silniční databanky v rámci ŘSD. 
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2 Informační zdroje a odkazy 

[1] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 https://drive.google.com/file/d/1Y6J1ZgcifpcMUn9w2p2Gjyu8pkmen7Im/ 

[2] Vyhláška č. 104/1997 Sb. k zákonu č. 13 

 https://drive.google.com/file/d/12K-NzYUtxHlQ2S09UJLEi3f2iUaRWiUa/ 

[3] Metodický pokyn „Evidence silnic“ schválený MDS OPK čj. 23282/98-120 

 https://drive.google.com/file/d/1hNAegPS3KZNYbHLQpe8zSWW0prFuwUUQ/ 

[4] Organizační řád ŘSD ČR - Směrnice GŘ 1/2016 

 https://drive.google.com/file/d/1Tc8VtVomtd4dUwSpeKLuukvclzcQSSsB/ 

[5] Směrnice generálního ředitele č. 17/2015 - Směrnice pro aktualizaci datových 
základen Informačního systému o silniční a dálniční síti na Ředitelství silnic a dálnic 
ČR 

 https://drive.google.com/file/d/19I9KqmJM-HLZdLRDHg4wbLTJdN5EAx9v/ 

[6] "Vybrané metodiky ŘSD: 
- Metodika Konstrukční vrstvy a podloží 
- Metodika Okružní křižovatky PPK a PK 

- Metodika Pasportizační popis silnic 
- Metodika Popis křižovatek 

- Metodika Registr stavební činnosti 
- Metodika ULS Principy a zásady pro měření v terénu (11.2012)"
 https://drive.google.com/drive/folders/14MGAFWExGIeD-

Ly1OJlNsyrxLrd1vn6B?usp=sharing 

[7] Směrnice EU 2007/2/ES (INSPIRE) 

 https://drive.google.com/file/d/1t_FquBv3pqOxuqxTXuMzmM7z87OMVLgp/vie

w?usp=sharing 

[8] Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 
 https://drive.google.com/file/d/1ec5oTxSoG9W2teERFy0KEPUouZDBb1Ph/ 

[9] "Vyhláška č. 103/2010 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o právu na 
informace o životním prostředí" 
 https://drive.google.com/file/d/1eIshb-vxQiSrneZrHCgJmAFwK3kLFF3m/ 

[10] "Zákon č. 83/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na 
informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů" 
 https://drive.google.com/file/d/1KECnv5inbHZLFh6C_22d_R67dCadOWWN/ 

[11] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 https://drive.google.com/file/d/1sgpRH1QP1siYPCTxwphrICyuDNu3fMpl/ 

[12] Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti 
 https://drive.google.com/file/d/1Hs387ZolpxhSsj7QULuQ1sJVy1abGwUI/ 
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[13] "Vybrané předpisy ŘSD: 
- B2/C1 

- B4" 

 https://drive.google.com/drive/folders/1rI_Eh22UN0wWNfGMv-

oHT5NB8xW849Ud?usp=sharing 

[14] Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích 

 https://drive.google.com/file/d/109cqwB9-r2Thcwy8ZDGSFDEaGwar8Kde/ 

[15] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
 https://drive.google.com/file/d/1b78gGchfbzZ_BWVFxIXDhyOTUkTc3kvh/ 

[16] Směrnici GŘ č. 6/2010, Politika, cíle a příručka kvality - včetně příloh 

 https://drive.google.com/drive/folders/1yCkOTBdKitT-

7CLv0bq6G8KmADQgbC-H?usp=sharing 

[17] Směrnice generálního ředitele č. 9/2013 Provoz a správa aplikace pro sběr a evidenci 
závad, záruk a prohlídek na pozemních komunikacích ve správě ŘSD ČR DIKOS 

 

[18] Usnesení Vlády ČR č. 590 ze dne 18. 5. 2005 k projektu Jednotného systému 
dopravních informací pro Českou republiku. 
 https://drive.google.com/open?id=1LJW1YqU55T2g4T64tn-5wZZAFTYVWvG6 

[19] "Klíčoví hráči v oblasti organizace a řízení dopravy, jejich role a cíle. Kapitola 3. 
Vytvoření strategického plánu dalšího rozvoje JSDI/NDIC s výhledem na 10 let. 
Sdružení pro dopravní telematiku, Praha 2016." 
 https://drive.google.com/drive/folders/0Bw_yzxGSBYuCVWx0RzBEdWU5RjQ 

[20] Strategický plán dalšího rozvoje JSDI/NDIC s výhledem na 10 let, SDT 

 https://drive.google.com/open?id=0B0q2Ea-7U6NuYjYtcm4yYUdTQ28 

[21] Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění účinném od 20. 2. 2016. BESIP. 
 http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/legislativa/361-od-20-02-2016.pdf 

[22] PŘEHLED ÚDAJŮ sledovaných v datové základně Informačního systému o silniční a 
dálniční síti ČR k 1.7.2017 v2 

 https://drive.google.com/file/d/1ca2cUayZx03CZ-jHAe3f89ad8jPM9vNK/ 

[23] Analýza procesů odboru silniční databanky ŘSD ČR (z roku 2011) 

 https://drive.google.com/file/d/1u_04ZgRS1-DR4TxWOXVMPz5UwDCKd_0E/ 

[24] Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 
2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě 

 https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/58c00e4e-

b59c-4b64-ad83-3d1a02b33fe8 

[25] Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 885/2013 

 http://www.czechspaceportal.cz/files/files/ITS_new/Legislativa%20a%20na%
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C5%99%C3%ADzen%C3%AD/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20EK%20885_2

013.pdf 

[26] Uživatelé dat od SDB za roky 2015-2017 

 https://drive.google.com/file/d/1R-FI2871l5rloFHhukgt3L2zm3fTZufc/ 

3 Pojmy a zkratky 

Aktualizace Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
časovou periodu aktualizace dat SDB. 

BMS Systém hospodaření s mosty, obsahuje modul 
evidenční, inspekční, údržbový a finanční. Jedná se o 
webovou aplikaci agendového typu řešící komplexně 
problematiku mostních prohlídek vyplývající ze zákona. 
V BMS jsou evidovány mosty, podjezdy, tunely, 
částečně propustky na dálnicích a silnicích I. až III. třídy 
(kromě Jihočeského, Pardubického a Královéhradeckého 
kraje). 

Systém byl vytvořen v rámci projektu vědy a výzkumu 
MD ve spolupráci firem PONTEX, VIAPONT, VARS a 
naplněn daty odboru Silniční databanky a NDIC. Je 
doporučen MD pro užívání v ČR. ŘSD má zakoupenou 
licenci. 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

Data Údaje neboli formalizované charakteristiky nějakého 
děje nebo jevu ve formě zpracovatelné informačními 
technologiemi. Data mají přesnou formu a danou 
syntaxi.  

Datový sklad SDB Datový prostor, kde jsou umístěna data související 
s dopravním systémem, které byly pozorovány, 
změřeny, zaznamenány, vypočteny a prostřednictvím 
konverzních funkcí SDB uloženy v Datovém skladu. 

DIKOS Dispečersko–kontrolní systém, jehož podstatou je 
správa a evidence veškerých dat týkajících se závad na 
komunikaci. 

Doprava Úmyslná činnost, která spočívá v prostorovém 
a časovém přemísťování osob, věcí (ale i informace 

nebo energie) s použitím dopravních cest, dopravních 
prostředků, energie a pracovních sil. 
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Dopravce Osoba nebo organizace, která zajišťuje dopravu pro cizí 
potřeby za úplatu podle předem vyhlášených podmínek. 

Dopravní informace Informace o dopravní situaci, která má přímý nebo 
nepřímý vliv na bezpečnost a plynulost provozu na 

pozemních komunikacích. 

Dopravní infrastruktura Stavební a další opatření umožňující pohyb dopravního 
prostředku s cílem dopravit osoby či zboží z místa A do 
místa B. Pozemní komunikace jsou částí dopravní 
infrastruktury. 

Dopravní proces/proces dopravy Je realizován prostřednictvím 1. dopravní infrastruktury, 
2. dopravních prostředků, 3. organizace dopravy. 

Dopravní prostředek Mobilní část dopravního systému: pohyblivý objekt nebo 
jiný technický soubor sloužící k dopravě věcí nebo 
přepravě osob z místa A do místa B. 

Dopravní systém Souhrn vzájemně souvisejících prvků (dopravní 
prostředky a zařízení, dopravní infrastruktura 
a organizace dopravy) na vymezeném území (např. na 
území kraje, státu či kontinentu), na kterém probíhají 
procesy dopravy (přeprava osob, věcí a informací). 

Funkce SDB Funkce Silniční databanky. Předpis, na základě kterého 
ze vstupní informace vzniká výstupní informace. 
Hlavním produktem funkce SDB je výstupní informace. 
Ta je k dispozici uživatelům SDB (klíčovým hráčům - 
KH), včetně ŘSD. 

Garant RO Garantem Registru objektů jsou zaměstnanci ŘSD, 
existují dva garanti v rámci Úseku výstavby – oddělení 
technické přípravy Čechy a oddělení technické přípravy 
Morava. 

Garant ULS Garantem Uzlového lokalizačního systému jsou 
zaměstnanci ŘSD, existují dva garanti v rámci Úseku 
výstavby GŘ – oddělení technické přípravy Čechy a 
oddělení technické přípravy Morava. 

GDMS Databanka majetkových správců silnic je GIS aplikace 
umožňující propojení a analýzu grafické složky dat 
vyjádřené pomocí digitální mapy a popisné složky dat 
ve formě atributů, údajů z databáze. Aplikace je řešena 
modulově a rozdělena na dvě základní části, grafickou a 
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databázovou. Základem grafické části je digitální mapa 
obsahující data o silnicích (uzlové body, úseky, objekty, 
pasportizační popis komunikací, popis křižovatek, 
konstrukce vozovek, intenzity dopravy,…) a data 
Digitálního modelu území DMÚ-25 (zástavba, vodní 
toky, vodní plochy, železnice, porost, vrstevnice). 
Databázová část umožňuje práci (prohlížení, editaci) 
s daty ve formě tabulek, přehledů, výběrů, sumářů. 
GDMS obsahuje vybrané údaje o dálnicích a silnicích I. 
až III. třídy. Aplikace je určena a používána v resortu 
silničního hospodářství (ŘSD ČR, krajské úřady, správy 
a údržby silnic II. a III. tříd, MD a další). 
Software vytvořila SDB (vznik v roce 2001), aktuální 
verzi GDMS vytváří SDB, každá verze obsahuje stejná 
data pro jiné území podle územní působnosti subjektu, 
pro který je verze určena. 

Geoportál Geoportál silniční a dálniční sítě ČR je webová aplikace 
sloužící k prezentaci geografických dat o silniční a 
dálniční síti. Vlastní Geoportál ŘSD je rozcestníkem 
mapových aplikací, mapových služeb, metadat a dalších 
modulů určených pro správu uživatelů, uživatelských 
práv a nastavení. Rozsah přístupu k jednotlivým 
údajům/aplikacím je v závislosti na přístupových 
právech. 
Geoportál je ve správě SDB a dodavatele (VARS). 

HZS Hasičský záchranný sbor 

Integrita Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
požadavek, aby součástí výstupní informace funkce byla 
také informace o správném plnění účelu funkce. 

ISMaP Informační systém majetek a pasport - portálové řešení, 
obsahuje údaje o dálnicích I. a II. třídy a silnicích I., II., 
III.třídy  a obsahuje moduly: 

- Změnové listy – požadavky na aktualizaci referenční 
silniční a dálniční sítě ULS – nové stavby, změna 
průběhu trasy, přečíslování komunikací, vyřazování 
komunikací atd.; 

- Katastr nemovitostí – zabezpečuje prezentaci stavu 
pozemků - inventarizace a majetkového vypořádání 
pozemků; 
- Pasport – evidence a správa pasportních jevů, včetně 
odkazu do videopasportu; používá se pro hromadné 
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zadávání jevů ZDP; 
- Mapa - lokalizace pasportu a prohlížení pasportu v 
souvislosti s dalšími daty (sčítání, ortofoto atd.). 
ISMaP je ve správě SDB a dodavatele (VARS). 
 

ISSDS Informační systém o silniční a dálniční síti ČR, viz níže. 

Informační systém o silniční a dálniční síti ČR ISSDS je informačním systémem o 
dálnicích a silnicích I. až III. třídy. Hlavními prvky 
systému jsou sběr, správa, analýzy a publikace dat a 
statistik, tvorba mapových výstupů a aplikací. Základem 
ISSDS je Datový sklad, který obsahuje data 

neproměnných parametrů (pasportizační popis, mosty, 
podjezdy, železniční přejezdy, tunely, křižovatky, sčítání 
dopravy atd.) a proměnných parametrů (únosnost 
vozovek, příčná a podélná nerovnost, poruchy vozovek 

atd.). 

IZS Integrovaný záchranný systém 

Jednotný systém dopravních informací pro ČR (JSDI) Komplexní systémové prostředí 
pro sběr, zpracování, sdílení, distribuci a publikování 
dopravních informací a dopravních dat o aktuální 
dopravní situaci a informací o pozemních komunikacích, 
jejich součástech a příslušenství od orgánů, organizací 
a institucí veřejné správy a od dalších veřejných 
i privátních subjektů zřízené podle usnesení vlády ČR 
č. 590 ze dne 18. května 2005 Návrh realizace 
Jednotného systému dopravních informací pro ČR 
a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. JSDI je společným projektem 
Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva vnitra ČR 
a Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

KH 1 - 9 Označení podskupiny klíčových hráčů s konkrétními 
zájmy, cíli a vztahy ke svému okolí. 

KH, respektive dotčený subjekt Klíčový hráč v oblasti dopravy (stakeholder). 

Konverzní funkce SDB Konverze Data/Informace zajišťuje, aby potřebná data 
umístěná v Datovém skladu SDB byla sestavena do 
vstupní informace nezbytné pro činnost konkrétní 
Funkce SDB. Konverze Informace/Data zajišťuje, že 
z informace na výstupu konkrétní Funkce SDB vzniknou 
nová data k uložení do Datového skladu SDB. 
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METIS Silniční meteorologický informační systém - softwarové 
řešení pro prezentaci silničních meteorologických 
informací se zaměřením na aktuální a budoucí situaci na 
silnicích. 

NDIC (Národní dopravní informační centrum) Národní dopravní informační centrum je 
centrálním technickým, technologickým, provozním 
i organizačním pracovištěm JSDI. Jde o operační 
pracoviště, které 24 hodin denně 7 dní v týdnu zajišťuje 
sběr, zpracování, vyhodnocování, ověřování a autorizaci 
dopravních informací a dopravních dat. NDIC provozuje 
na základě rozhodnutí Vlády ČR č. 590 ze dne 
18.5.2005 [18] a v souladu s §124 odst. 3 zákona 
č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů [21] 

Ředitelství silnici a dálnic ČR. 

Nezměřené úseky Nové úseky vzniklé po aktualizaci ULS.  

Organizace a řízení dopravy Procesy pracující s dopravními prostředky a dopravní 
infrastrukturou tak, aby doprava osob či zboží z místa 
A do místa B byla optimální. 

PČR Policie České republiky 

Pentlogram Grafické znázornění dopravního zatížení, zatížení je 
úměrné tloušťce čáry, svůj význam má i barva a druh 
čáry. 

Pokrytí Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
požadavek na plošný nebo úsekový rozsah. 

PPP Public Private Partnership - investiční spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru. 

Přesnost Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
shodu výstupní informace funkce s její skutečnou 
hodnotou. 

Regionální reportér Fyzická nebo právnická osoba provádějící sběr dat pro 
SDB na základě smlouvy. V současné době je sedm 
regionálních reportérů, jejich územní působnost 
odpovídá původním krajům (Severočeský, Západočeský, 
Jihočeský, Středočeský, Východočeský, Severomoravský 
a Jihomoravský). 

RO Registr objektů, viz níže. 
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Registr objektů Registr objektů obsahuje data o mostech, podjezdech, 
železničních přejezdech, tunelech a brodech na 
dálnicích I. a II. třídy a silnicích I. až III. třídy. 
Aktualizaci a správu RO zajišťuje SDB a je součástí 
ISSDS (Datového skladu SDB). 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic ČR 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální, 
souřadnicový systém používaný v ČR a na Slovensku. 
S-JTSK je závazným geodetickým referenčním 
systémem na území ČR dle nařízení vlády č. 430/2006 
Sb. Vychází z tzv. Křovákova zobrazení, kde osa X 
směřuje k jihu a osa Y k západu. Pro použití v GIS se 

zpravidla používají přehozené souřadnice X a Y 
v záporných hodnotách (III.kvadrant) ve formě „S-JTSK 

/ Krovak East North“ vztažené k nultému poledníku 
Greenwiche nebo „S-JTSK (Ferro) / Krovak East 

North“ vztažené k nultému poledníku Ferro. 

SDB Silniční databanka. Je specializovaným odborem ŘSD, 
jehož úkolem je sběr, uchovávání, aktualizace, správa a 

publikace dat o pozemních komunikacích ve správě ŘSD 
a krajů (dálnice a silnicemi I., II. a III.třídy), a to jak 

pro interní účely ŘSD a krajů, tak pro účely poskytování 
informací o pozemních komunikacích veřejnosti, tak i 
pro účely poskytování vybraných požadovaných 
informací o pozemních komunikacích třetím stranám, 
KH, (ať už bezplatně či za úplatu) k dalšímu zpracování 
a využití. Z pohledu funkční architektury SDB provozuje 
(nebo by mohla provozovat) řadu funkcí. Informace na 
výstupu a vstupu těchto funkcí souvisí s dopravní 
infrastrukturou, včasnost těchto informací, resp. perioda 

jejich aktualizace je větší než denní (typicky půlroční, 
roční). Popis funkcí a role SDB se může 
v budoucnu změnit, mj. v souvislosti s dalším 
strategickým rozvojem navrhovaným v rámci této studie 
– práce. 

SDT Sdružení pro dopravní telematiku 

Služba ITS Zavedení aplikace ITS prostřednictvím správně 
vymezeného organizačního a provozního rámce s cílem 
přispět k bezpečnosti, účinnosti a pohodlí uživatele nebo 
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usnadnit či podporovat provozní činnosti související se 
zajištěním přepravy nebo cestování. 

Spolehlivost Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
podíl času, po který funkce správně plní svůj účel, vůči 
celkovému času provozu funkce. 

SSÚD Středisko správy a údržby dálnice – organizační 
jednotka ŘSD 

STP SDB Strategický plán rozvoje Silniční databanky s výhledem 
na 10 let 

STP NDIC Strategický plán rozvoje JSDI/NDIC s výhledem na 10 
let 

TAČR Technologická agentura České republiky 

TEN-T Transevropská dopravní síť 

Udržitelná mobilita Obecná organizace přepravy osob a zboží v rámci jejich 
působnosti tak, aby byly naplňovány charakteristiky 
mobility jako: reflektující potřeby obsluhovaného území 
dle jeho rozvoje a předpokladů rozvoje v krátkodobém 
i dlouhodobém horizontu; integrující druhy dopravy 

s preferencí těch místně adekvátních; bezpečná 
a spolehlivá; ekologicky šetrná; cenově dostupná, 
nákladově efektivní; lidsky přívětivá a komfortní, 
respektující potřeby všech skupin cestujících; 
komunikativní, informačně pružná, nabízející alternativy; 
jednoduchá v úhradě a to vše při vědomí přímých 
i nepřímých, krátkodobých i dlouhodobých, pozitivních 
i negativních ovlivňujících vazeb na paralelní 
„ekosystémy“. Společně s tím navazující na blízkou 
přeshraniční a mezinárodní přepravu v rámci okolních 
států a různé druhy (módy) dopravy. 

ULS Uzlový lokalizační systém, viz níže. 

Úplnost Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
podíl obsažených výstupních informací dané funkce ze 
všech možných výstupních informací v rámci 
definovaného pokrytí.  

Uzlový lokalizační systém Uzlový lokalizační systém je základ Informačního 

systému o silniční a dálniční síti (ISSDS). Obsahuje 

průběhy dálnic I. a II. třídy, silnic I. až III. třídy a slouží 
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především pro účely evidence proměnných a 
neproměnných parametrů. 
Jedná se o grafové vyjádření dálniční a silniční sítě 
tvořené uzlovými body (uzly), které jsou mezi sebou 
propojeny hranami grafu (úseky). Grafové vyjádření 
kopíruje průběh dálniční a silniční sítě v souřadnicovém 
systému S-JTSK. 

Aktualizaci a správu ULS zajišťuje SDB a je součástí 
Datového skladu SDB. 

VaV Výzkum a vývoj 

VGHMÚř Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 

Videopasport Aplikace zpřístupňuje upravené videosekvence dálnic a 
silnic I. tříd velkému počtu uživatelů s minimálními 
nároky na klientské PC. Videosekvence jsou 
synchronizovány s mapovou částí pomocí lokalizace v 
uzlovém lokalizačním systému.  

WMS služby a služby ArcGIS Serveru Web Map Service (dále jen WMS) znamená v překladu 
webová mapová služba. Jedná se o standard vyvinutý a 
dále rozšiřovaný Open Geospatial Consortium (OGC). 
Služba pracující na principu klient-server umožňuje 
sdílení geografické informace ve formě rastrových map 
v prostředí internetu. Výsledkem požadavku, např. GIS 
softwaru na WMS server, jsou primárně obrazová data v 

nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG aj.), které 
zobrazují tematické geografické informace (tematickou 
mapu - vrstvu), nebo mohou být výsledkem překrytu 
více vrstev (mapová kompozice). 
WMS služba Ředitelství silnic a dálnic ČR - ULS obsahuje 

vybrané atributy vrstev dálnice, silnice I. třídy, silnice 
II.třídy, silnice III.třídy, uzlové body uzlového 
lokalizačního systému z území ČR. 
WMS služba Ředitelství silnic a dálnic ČR - objekty 

obsahuje vybrané atributy vrstev mosty, podjezdy, 
železniční přejezdy, tunely, brody, kilometráž silnic I. až 
III. třídy, kilometrovníky dálnic, sčítání dopravy 2016 z 
území ČR. 

ZDP Zjednodušený dálniční pasport, viz níže 

Zjednodušený dálniční pasport Datová sada ZDP obsahuje jevy na dálnicích I. třídy – 

patří mezi ně jízdní pruhy, kryt vozovky, přídatné pruhy, 
šířkové uspořádání, přidružené pruhy, střední dělicí pás, 
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svodidlo, telematické zařízení, zábradlí a další. Vzniklo 
na základě lokalizovaných snímků z průjezdu dálnice. 
Prvotní sběr dat probíhá v souvislosti s otevřením 
nových úseků dálnic I. třídy v rámci změn ULS. 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 
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4 Funkce Silniční databanky 

Funkční architektura tvoří jeden ze základů systémového popisu SDB. Popisuje strukturu 
jednotlivých funkcí či podfunkcí, jejich vlastnosti a jednotlivé požadavky. Funkční architektura 
neobsahuje konkrétní fyzické ani komunikační řešení, neobsahuje ani informační rozhraní 
systému s okolím. Tyto další vlastnosti řeší jiné vrstvy architektury, např. informační, fyzická 
nebo komunikační, které z funkční architektury vycházejí. Díky funkční architektuře je možné 
směřovat popis systému k účelu, kterému má sloužit, bez vlivu konkrétní technologie. 
 

Funkční architektura SDB je vytvářena jako standardní a hierarchická. Vychází ze základních 
funkcí a jejich množin na základě potřeb uživatelů – klíčových hráčů, jejich cílů, 
organizačního uspořádání a kompetencí. Funkční architektura obsahuje současné funkce 

SDB.  

 

Na základě studie stávajících činností a dílčích funkcí SDB (viz níže) jsou pro Silniční 
databanku charakteristické tři typy činností: 

· sběr informací 
· zpracování informací 
· sdílení a poskytování informací. 

 

Vzhledem k tomu, že se sběrem informací je většinou nedílně spojeno i jejich zpracování, 
navíc SDB používá i informací třetích stran, bylo zvoleno rozdělení do tří hlavních množin 
funkcí: 

· sběr informací a zpracování dat 

· prezentace dat a poskytování informací 
· specifické funkce (to je funkce poskytující informace konkrétním odběratelům na 

základě jejich informací, dat SDB anebo informací třetích stran). 

 

Hierarchické uspořádání existujících funkcí do tří výše uvedených množin je uvedeno na 
Obrázku 1. Množina funkcí Sběr informací a zpracování dat obsahuje existující funkce SDB, 
kde uživatelem informací na výstupu funkcí je pouze SDB, tj., tyto funkce nemají žádné 
externí odběratele. Množina funkcí Prezentace dat a poskytování informací obsahuje existující 
funkce SDB, jejichž vstupními informacemi jsou výhradně data pocházející ze SDB, tyto 

funkce nepotřebují vstupní informace (data) od externích dodavatelů. Množina Specifických 

funkcí obsahuje ty funkce, které, kromě vstupních informací SDB, např. potřebují i vstupní 
informace (data) od externích dodavatelů, a současně mají externí odběratele výstupních 
informací těchto funkcí. Jedná se typicky o funkce realizované pro konkrétní účel a šité na 
míru konkrétním odběratelům. 
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Obrázek 1: Rozdělení funkcí SDB do tří hlavních množin 

 

 

 

 

 

 

Hlavní funkce Dílčí funkce 

Sběr informací a zpracování 
dat 

Aktualizace Uzlového lokalizačního systému 

Aktualizace Registru objektů 

Zpracování údajů od regionálních reportérů 

Vytvoření nové verze databáze ISSDS 

Pořízení, zpracování a uložení videopasportu 

Zpřesňování geometrického průběhu silnic a dálnic 
Aktualizace Zjednodušeného dálničního pasportu 

Aktualizace sítě TEN-T 

Aktualizace odpočívek na dálnicích 

Zpracování naměřených proměnných parametrů 

Zpracování naměřeného proměnného parametru – únosnost 
vozovek 

Aktualizace dat ve správě jiných organizačních jednotek ŘSD 

Prezentace dat a poskytování 
informací 

Automatické poskytnutí údajů z nové verze databáze ISSDS 

Poskytnutí údajů z databáze ISSDS na základě individuálních 
požadavků 

Tvorba statistik 

Vytvoření a předání podkladů pro regionální reportéry 

Specifické funkce 

Tvorba map 

Vytváření mapových výstupů celostátního sčítání dopravy 

Vytvoření a správa webových mapových služeb 

Správa Geoportálu ŘSD 

Aktualizace ULS v celostátním sčítání dopravy 
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Hlavní funkce Dílčí funkce 

Zaměřování mýtných úseků a mýtných bran 

Příprava dat pro projekty a aplikace ŘSD 

Tvorba a aktualizace map pro operační plán zimní údržby 
jednotlivých SSÚD 

Vývoj a správa vlastních desktop aplikací 
Zaměřování a vytyčování kilometrovníků 

Tabulka 1: Zařazení dílčích funkcí do hlavních funkcí 

V následujících kapitolách bude uveden popis jednotlivých funkcí, tyto funkce budou posléze 
hodnoceny jak z pohledu jejich uživatelů, tak z pohledu jejich kvality. Funkce korespondují 
s činnostmi uvedenými ve Směrnici generálního ředitele č. 1/2017 Organizační řád [4], 

kromě vedení Centrální evidence pozemních komunikací, pro kterou ještě nevyšla ve sbírce 
zákonů prováděcí vyhláška. 

 

4.1 Funkce Sběru informací a zpracování dat 

4.1.1 Aktualizace Uzlového lokalizačního systému 

Jedná se o funkci, která se používá pravidelně dvakrát ročně a pro svoji činnost potřebuje na 
vstupu informace od garantů ULS o změnách v ULS. Garanti ULS získávají informace také od 
krajských úřadů a regionálních reportérů. Tyto informace SDB přebírá prostřednictvím 
webové aplikace Změnové listy v portálu ISMaP. Na základě vstupních údajů od garantů ULS 
a údajů z Datového skladu, SDB provede datové i grafické zpracování (aktualizaci). 

Zpracování spočívá ve vymazání neplatných uzlů/úseků včetně navázaných údajů a vložení 
nových údajů ULS. Při porovnání nové a původní verze ULS vznikají tzv. "nezměřené úseky", 
na kterých je potřeba provést nové měření (nový sběr údajů). Výstupem funkce je nová 
verze ULS, která je uložena do Datového skladu SDB. 
Funkce pracuje s údaji o dálnicích I. a II. třídy a silnicích I. až III. třídy. 
Funkce se řídí Směrnicí generálního ředitele č. 17/2015 [5], Metodikou ULS - Principy a 

zásady pro měření v terénu [6] a Směrnicí generálního ředitele č. 1/2017 Organizační 
řád [4]. 
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Obrázek 2: Funkce Aktualizace ULS 

 

 

 

4.1.2 Aktualizace Registru objektů 

Jedná se o funkci, která se používá pravidelně dvakrát ročně a pro svoji činnost potřebuje na 
vstupu informace od garanta RO o změnách v RO (zařazení, vyřazení, nebo přečíslování 
objektů na silniční a dálniční síti – mostů, podjezdů, železničních přejezdů, tunelů, brodů). 
Tyto informace SDB přebírá od garantů RO prostřednictvím elektronické pošty (garant RO 
posílá export z aplikace Objekty, kterou používá). K informacím od garantů RO jsou následně 
získávány údaje o mostech z BMS a ze systémů Jihočeského, Pardubického a 
Královéhradeckého kraje. Na základě těchto vstupních údajů a údajů z Datového skladu, SDB 

provede datové zpracování. Výstupem funkce jsou aktuální informace o RO, která jsou 

uložena do Datového skladu SDB. 
Funkce pracuje s objekty na dálnicích I. a II. třídy a silnicích I. až III. třídy.  
Funkce se řídí Směrnicí generálního ředitele č. 17/2015 [5] a Směrnicí generálního ředitele č. 
1/2017 Organizační řád [4]. 
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Obrázek 3: Funkce Aktualizace RO 

 

 

4.1.3 Zpracování údajů od regionálních reportérů 

Jedná se o funkci, která se pravidelně používá dvakrát ročně. SDB elektronickou poštou 
obdrží nasbírané údaje od regionálních reportérů, které jsou tvořeny soubory různých 
datových formátů. Jedná se o neproměnné parametry - pasportizační popis komunikací, 
popis křižovatek, registr stavební činnosti a podloží a konstrukční vrstvy vozovek. Dalším 
vstupem funkce jsou i aktuální údaje z ULS a RO. SDB zpracuje údaje od regionálních 
reportérů a výsledkem jsou informace pro aktualizaci, které jsou uloženy do Datového skladu 
SDB.  

Funkce pracuje s údaji o dálnicích II. třídy a silnicích I. až III. třídy. 
Funkce se řídí Směrnicí generálního ředitele č. 17/2015 [5] a Směrnicí generálního ředitele 
č. 1/2017 Organizační řád [4]. 
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Obrázek 4: Funkce Zpracování údajů od regionálních reportérů 

 

 

 

4.1.4 Vytvoření nové verze databáze ISSDS 

Jedná se o funkci, která se pravidelně používá dvakrát ročně. Po dokončení a propojení 
pravidelných dílčích aktualizací SDB z Datového skladu převezme zpracované údaje pro 
aktualizaci a v Datovém skladu SDB je vytvořena aktualizovaná nová verze databáze ISSDS, 

přičemž původní verze jsou nadále uchovávány.  
Nová verze databáze ISSDS obsahuje aktualizované ULS, RO, proměnné a neproměnné 
parametry, registr stavební činnosti, dopravní inženýrství atd., viz PŘEHLED ÚDAJŮ 
sledovaných v datové základně Informačního systému o silniční a dálniční síti ČR k 1.7.2017 
verze 2 [22]. 

Funkce vytváří databázi obsahující údaje o dálnicích I. a II. třídy a silnicích I. až III. třídy. 
Funkce se řídí Směrnicí generálního ředitele č. 17/2015 [5] a Směrnicí generálního ředitele 
č. 1/2017 Organizační řád [4]. 
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Obrázek 5: Funkce Vytvoření nové verze databáze ISSDS 

 

 

4.1.5 Pořízení, zpracování a uložení videopasportu 

Jedná se o funkci, která se používá pro každou dálnici I. a II. třídy každý rok, pro každou 
silnici I. třídy jednou za 2 roky. Na vstupu funkce získává údaje o dálnicích a silnicích z 
Datového skladu SDB. SDB si videopasport (resp. fotozáznam) pořizuje vlastním měřícím 
vozidlem a výstup funkce je ukládán do Datového skladu SDB. 

Funkce pracuje s údaji o dálnicích I. a II. třídy a silnicích I. třídy. 
Funkce se řídí Směrnicí generálního ředitele č. 1/2017 Organizační řád [4]. 

Obrázek 6: Funkce Pořízení, zpracování a uložení videopasportu 
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4.1.6 Zpřesňování geometrického průběhu silnic a dálnic 

Jedná se o funkci, která se používá průběžně. SDB při ní upravuje geometrický průběh úseků 
ULS, aby lépe odpovídal reálnému průběhu silnic a dálnic v terénu. Nepřesnosti 
geometrických průběhů jsou především u silnic III. třídy. Na vstupu funkce přebírá údaje z 
Datového skladu SDB, data ČÚZK a mapovou službu ortofoto a na výstupu se do Datového 
skladu SDB ukládají zpřesněné průběhy silnic a dálnic. 
Funkce pracuje s úseky dálnic I. a II. třídy a silnic I. až III. třídy. 
Funkce se řídí Směrnicí generálního ředitele č. 1/2017 Organizační řád [4]. 

Obrázek 7: Funkce Zpřesňování geometrického 

průběhu silnic a dálnic  
 

 

4.1.7 Aktualizace Zjednodušeného dálničního pasportu 

Jedná se o funkci, která se používá v souvislosti s otevřením nových úseků dálnic I. třídy 
nebo 2x ročně v souvislosti se změnami v ULS nebo nepravidelně dochází k aktualizaci 

vybraných jevů (např. v roce 2017 proběhla aktualizace jevů Šířkové uspořádání dálnic a Kryt 
vozovky na všech stávajících dálnicích I. třídy). Vstupem funkce je Videopasport (součástí 
Datového skladu SDB), ze kterého jsou získány údaje do modulu Pasport aplikace ISMaP, 
odkud jsou exportovány do SDB a je nad nimi provedena kontrola. V případě změny ULS je 
tato změna zohledněna i v aktualizaci ZDP. Výstupem funkce jsou aktuální informace ZDP, 

které se ukládají do Datového skladu SDB. 
Funkce zpracovává údaje o dálnicích I. třídy. 
Funkce se řídí Směrnicí generálního ředitele č. 1/2017 Organizační řád [4]. 
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Obrázek 8: Funkce aktualizace ZDP 

 

 

4.1.8 Aktualizace sítě TEN-T  

Jedná se o funkci, která se používá pravidelně dvakrát ročně.  V souvislosti se zprovozněním 
nových komunikací nebo se změnou v ULS se mění průběh sítě TEN-T. Vstupem funkce jsou 

informace z Datového skladu SDB a výstupem jsou aktuální informace, které se ukládají do 
Datového skladu SDB. 
Funkce pracuje s úseky dálnic I. a II. třídy a silnic I. a II. třídy 

Výstup se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. 
prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě [24] a 

Směrnicí generálního ředitele č. 1/2017 Organizační řád [4]. 

Obrázek 9: Funkce aktualizace sítě TEN-T 
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4.1.9 Aktualizace odpočívek na dálnicích 

Jedná se o funkci, která je používána nepravidelně. Vstupem funkce jsou informace 
z Oddělení odpočívek ŘSD a z Datového skladu SDB. Výstupem jsou aktuální data, která se 
ukládají do Datového skladu SDB. 
Funkce pracuje s údaji o dálnicích I. a II. třídy. 
Funkce se řídí Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 885/2013 [25] a Směrnicí 
generálního ředitele č. 1/2017 Organizační řád [4]. 

Obrázek 10: Funkce Aktualizace odpočívek na dálnicích 

 

 

4.1.10 Zpracování naměřených proměnných parametrů 

Jedná se o funkci, která byla použita naposledy v roce 2015, nikoliv proto, že by nebyla 

potřeba, ale v důsledku nedokončené veřejné zakázky na pořízení vstupních informací. Na 

vstupu SDB přebírá od subjektu, který provedl měření, údaje o protismykových vlastnostech, 
podélných nerovnostech (IRI), příčných nerovnostech (vyjetých kolejích), hloubce vody ve 

vyjetých kolejích, makrotexturách a poruchách. Dalším vstupem funkce jsou i aktuální údaje 
z ULS. Výstupem funkce jsou proměnné parametry, které jsou ukládány do Datového skladu 
SDB. 

Funkce pracuje s parametry úseků dálnic I. a II. třídy a silnic I. třídy. 
Funkce se řídí Směrnicí generálního ředitele č. 17/2015 [5] a Směrnicí generálního ředitele 
č. 1/2017 Organizační řád [4]. 



Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 5 Strana 27 / 47  

Obrázek 11: Funkce Zpracování naměřených proměnných parametrů 

 

 

4.1.11 Zpracování naměřeného proměnného parametru – únosnost vozovek 

Jedná se o funkci, která byla použita naposledy v roce 2016. SDB vlastním vozidlem 
- deflektografem - naměří únosnost vozovky na základě požadavků Správ a Závodů ŘSD. 
Výstupem funkce jsou zpracované naměřené údaje proměnného parametru – únosnost 
vozovek, které se ukládají do Datového skladu SDB. 
Funkce pracuje s parametrem dálnic II. třídy a silnic I. třídy (pouze asfaltové vozovky). 
Funkce se řídí Směrnicí generálního ředitele č. 17/2015 [5] a Směrnicí generálního ředitele č. 
1/2017 Organizační řád [4]. 

Obrázek 12: Funkce Zpracování naměřeného proměnného  
parametru – únosnost vozovek 
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4.1.12 Aktualizace dat ve správě jiných organizačních jednotek ŘSD 

Jedná se o funkci, která se používá nepravidelně, v závislosti na poskytnutí údajů jinými 
organizačními jednotkami ŘSD. Na vstupu funkce přebírá údaje o kamerách, proměnných 
dopravních značeních, vysokorychlostních vahách, liniovém řízení dopravy, zařízeních pro 

provozní informace, automatických sčítačích dopravy a meteostanicích. K těmto informacím 
se ještě z Datového skladu SDB získávají další informace. Výstupem funkce jsou aktuální 
informace, které se ukládají do Datového skladu SDB.  
Funkce pracuje s údaji o dálnicích I. a II. třídy a silnicích I. až II. třídy.  
Pro funkci neexistuje žádný předpis, funkce vznikla na základě vnitřního požadavku ŘSD. 

Obrázek 13: Funkce Aktualizace dat ve správě 

jiných organizačních jednotek ŘSD 

 

 

4.2 Funkce Prezentace dat a poskytování informací 

4.2.1 Automatické poskytnutí údajů z nové verze databáze ISSDS 

Jedná se o funkci, která se pravidelně používá dvakrát ročně. SDB po vytvoření nové verze 
databáze ISSDS předává údaje z ní některým organizačním jednotkám ŘSD, všem krajům, do 
Geoportálu, ISMaPu, smluvním partnerům apod., viz dokument Uživatelé dat od SDB za roky 
2015-2017 [26]. Rozsah poskytovaných informací se liší v závislosti na dohodách, smlouvách, 
zákonech, např. prostřednictvím ČÚZK je řešena problematika směrnice INSPIRE, proto 
informace poskytovaná ČÚZK byla rozšířena a přizpůsobena, aby splňovala požadavky 
směrnice. 
Funkce pracuje s údaji o dálnicích I. a II. třídy a silnicích I. až III. třídy. 
Funkce se řídí podle historických zvyklostí, smluvních dohod nebo zákona (Stavební zákon, 
INSPIRE, O zeměměřictví) a Směrnicí generálního ředitele č. 1/2017 Organizační řád [4]. 
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Obrázek 14: Funkce Automatické poskytnutí údajů  
z nové verze databáze ISSDS 

 

4.2.2 Poskytnutí údajů z databáze ISSDS na základě individuálních požadavků 

Jedná se o funkci, která je používána nepravidelně, podle požadavků vznesených na SDB, viz 
dokument Uživatelé dat od SDB za roky 2015-2017 [26]. Na základě oprávněného požadavku 
subjektu provede SDB zpracování a předání požadovaných údajů. Je zde zahrnuto i předání 
podkladů pro externí dodavatele dat (např. měření proměnných parametrů, geometrické 
vedení apod.) 
Funkce pracuje s údaji o dálnicích I. a II. třídy a silnicích I. až III. třídy. 
Funkce se řídí podle smluvních dohod nebo zákona a Směrnicí generálního ředitele č. 1/2017 
Organizační řád [4]. 
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Obrázek 15: Funkce Poskytnutí údajů z databáze ISSDS  
na základě individuálních požadavků 

 

4.2.3 Tvorba statistik 

Jedná se o funkci, která se používá pravidelně dvakrát ročně po aktualizaci dat ISSDS nebo 

nepravidelně na základě požadavků uživatelů. Vstupem funkce jsou informace z Datového 
skladu SDB a výstupem jsou aktuální statistiky o silniční a dálniční síti pro interní potřeby 
ŘSD nebo pro veřejnost (zveřejněno k anonymnímu odběru na webových stránkách ŘSD), 
pravidelné statistiky se ukládají do Datového skladu SDB. 
Funkce pracuje s údaji o dálnicích I. a II. třídy a silnicích I. až III. třídy. 
Funkce se řídí Směrnicí generálního ředitele č. 1/2017 Organizační řád [4]. 

Obrázek 16: Funkce Tvorba statistik 
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4.2.4 Vytvoření a předání podkladů pro regionální reportéry 

Jedná se o funkci, která se používá pravidelně dvakrát ročně. Při aktualizaci ULS vznikají tzv. 
"nezměřené úseky", které je nutné datově doplnit. SDB vytvoří podklady pro regionální 
reportéry a předá jim je prostřednictvím elektronické pošty.  
Funkce pracuje s nezměřenými úseky na dálnicích II. třídy a silnicích I. až III. třídy. 
Funkce se řídí Směrnicí generálního ředitele č. 17/2015 [5] a Směrnicí generálního ředitele č. 
1/2017 Organizační řád [4]. 

Obrázek 17: Funkce Vytvoření a předání podkladů pro regionální reportéry 

 

4.3 Specifické funkce 

4.3.1 Tvorba map 

Jedná se o funkci, která se používá pravidelně dvakrát ročně po aktualizaci dat ISSDS v 

případě map ČR a krajů nebo nepravidelně na základě požadavků uživatelů v případě 
okresních nebo speciálních, uživatelem definovaných map. Vstupem funkce jsou informace z 
Datového skladu SDB a z externích datových sad DMÚ-25, příp. ZABAGED, a výstupem jsou 
aktuální mapy odeslané uživatelům (v tištěné nebo digitální podobě), ukládají se i do 
Datového skladu SDB. 
Funkce pracuje s údaji o dálnicích I. a II. třídy a silnicích I. až III.. 
Funkce se řídí Směrnicí generálního ředitele č. 1/2017 Organizační řád [4]. 



Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 5 Strana 32 / 47  

Obrázek 18: Funkce Tvorba map 

 

 

4.3.2 Vytváření mapových výstupů celostátního sčítání dopravy 

Jedná se o funkci, která se používá jednou za 5 let v rámci zpracování výstupů celostátního 
sčítání dopravy. Funkce na vstupu pracuje s informacemi z Datového skladu SDB a externí 
datovou sadou DMÚ-25. Výstupem funkce jsou krajské mapy, plánky měst a pentlogramy, 

které jsou uloženy do Datového skladu SDB a zároveň jsou předány v tištěné podobě 
samostatnému oddělení dopravního inženýrství a v digitální podobě správci webové aplikace 
pro celostátní sčítání dopravy. 
Funkce pracuje s údaji o dálnicích I. a II. třídy a silnicích I., II. třídy a vybraných silnicích 
III. třídy. 
Funkce se řídí Směrnicí generálního ředitele č. 1/2017 Organizační řád [4]. 
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Obrázek 19: Funkce Vytváření mapových výstupů  
celostátního sčítání dopravy 

 

 

4.3.3 Vytvoření a správa webových mapových služeb 

Jedná se o funkci, která se používá pravidelně dvakrát ročně po aktualizaci dat ISSDS nebo 
nepravidelně na základě požadavků uživatelů. Vstupem funkce jsou informace z Datového 
skladu SDB nebo data dodaná do SDB pro tento účel od ostatních organizačních jednotek 

ŘSD a výstupem jsou mapové služby (WMS nebo služby ArcGIS Serveru) pro interní potřeby 
ŘSD nebo pro veřejnost (zveřejněno k anonymnímu odběru na webových stránkách ŘSD 
nebo Geoportálu ŘSD). 
Funkce pracuje s údaji o dálnicích I. a II. třídy a silnicích I. až III. třídy. 
Funkce se řídí Směrnicí generálního ředitele č. 1/2017 Organizační řád [4]. 
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Obrázek 20: Funkce Vytvoření a správa webových mapových služeb 

 

4.3.4 Správa Geoportálu ŘSD 

Jedná se o funkci, která se používá pravidelně dvakrát ročně po aktualizaci dat ISSDS nebo 
nepravidelně na základě požadavků uživatelů. Vstupem funkce jsou informace z Datového 
skladu SDB nebo data dodaná do SDB pro tento účel od ostatních organizačních jednotek 

ŘSD (např. reklamní zařízení, parcely ŘSD, plánované uzavírky) a výstupem jsou 
aktualizované informace dostupné uživatelům prostřednictvím aplikací v Geoportálu ŘSD - 
pro interní potřeby ŘSD nebo pro veřejnost (veřejně dostupné aplikace na Geoportálu ŘSD). 
Funkce pracuje s údaji o dálnicích I. a II. třídy a silnicích I. až III. třídy. 
Funkce se řídí Směrnicí generálního ředitele č. 1/2017 Organizační řád [4]. 

 

Obrázek 21: Funkce Správa Geoportálu ŘSD 
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4.3.5 Aktualizace ULS v celostátním sčítání dopravy 

Jedná se o funkci, která se používá jednou za 5 let pro aktualizaci dat celostátního sčítání 
nebo každý půlrok pro aktualizaci průběhu sčítacích úseků v důsledku změny ULS. Funkce na 
vstupu přebírá data ve formátu xls z celostátního sčítání a vizualizuje je na ULS, nebo v 
důsledku změny ULS se provede přiřazení původních údajů sčítání dopravy k novým úsekům 
ULS. Výstupem funkce jsou aktuální data, která jsou uložena do Datového skladu SDB a 
zároveň předána správci webové aplikace pro celostátní sčítání dopravy. 
Funkce pracuje s údaji o dálnicích I. a II. třídy a silnicích I., II. třídy a vybraných silnicích III. 
třídy. 
Funkce se řídí předpisy v gesci samostatného oddělení dopravního inženýrství a Směrnicí 
generálního ředitele č. 1/2017 Organizační řád [4]. 

 

Obrázek 22: Funkce Aktualizace ULS v celostátním sčítání dopravy 

 

4.3.6 Zaměřování mýtných úseků a mýtných bran 

Jedná se o funkci, která se používá nepravidelně v souvislosti s otevřením nových úseků 
zpoplatněných výkonově. Na vstupu je požadavek úseku provozovatele elektronického mýta 
(ÚPEM) na zaměření nových mýtných úseků (souřadnice začátku a konce + staničení, délka) 
a mýtných bran (souřadnice + staničení). Výstupem funkce jsou nové informace, které jsou 

uloženy do Datového skladu SDB a zároveň odeslány na ÚPEM. 
Funkce pracuje s údaji o dálnicích I. a II. třídy a silnicích I. třídy.  
Funkce se řídí Směrnicí generálního ředitele č. 1/2017 Organizační řád [4]. 
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Obrázek 23: Funkce Zaměřování mýtných úseků a mýtných bran 

 

4.3.7 Příprava dat pro projekty a aplikace ŘSD  

Jedná se o funkci, která se používá nepravidelně na základě požadavků správců aplikací ŘSD 
nebo ostatních organizačních jednotek ŘSD (DIKOS, METIS, soutěž na údržbu komunikací – 

oblasti údržby). Vstupem funkce jsou informace z Datového skladu SDB nebo informace 

dodané do SDB pro tento účel od ostatních organizačních jednotek ŘSD (např. rozdělení do 
oblastí údržby, okruhy DIKOS atd.). Výstupem funkce jsou upravená data nebo mapy, které 
jsou uloženy do Datového skladu SDB a zároveň zaslány správcům aplikací ŘSD (data) nebo 

ostatním organizačním jednotkám ŘSD (mapy). 
Funkce pracuje s údaji o dálnicích I. a II. třídy a silnicích I. třídy 

Funkce se řídí Směrnicí generálního ředitele č. 1/2017 Organizační řád [4]. 
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Obrázek 24: Funkce Příprava dat pro projekty a aplikace ŘSD 

 

4.3.8 Tvorba a aktualizace map pro operační plán zimní údržby jednotlivých 
SSÚD 

Jedná se o funkci, která se používá pravidelně jednou ročně před zahájením zimního období. 
Vstupem funkce jsou informace z Datového skladu SDB a informace z jednotlivých SSÚD. 
Výstupem jsou aktuální mapy pro operační plán zimní údržby částí komunikací ve správě 
jednotlivých SSÚD (v tištěné nebo digitální podobě), výstup se ukládá i do Datového skladu 
SDB. 

Funkce pracuje s údaji o dálnicích I. a II. třídy a silnicích I. třídy.  
Funkce se řídí Směrnicí generálního ředitele č. 1/2017 Organizační řád [4]. 
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Obrázek 25: Funkce Tvorba a aktualizace map pro operační plán  
zimní údržby jednotlivých SSÚD 

 

4.3.9 Vývoj a správa vlastních desktop aplikací 

Jedná se o funkci, která se používá nepravidelně na základě požadavků na vytvoření nebo 
úpravu SW pro sběr, zpracování nebo vizualizaci dat SDB (např. GDMS, Objekty, 
RoadRunner-fotopasport, Registr stavební činnosti). Vstupem funkce jsou požadavky 
interního nebo externího charakteru a informace z Datového skladu SDB. Výstupem funkce je 
nový nebo upravený SW. 
Funkce se řídí Směrnicí generálního ředitele č. 1/2017 Organizační řád [4]. 

Tato funkce, na rozdíl od ostatních, nezpracovává a nevytváří informace v té podobě jako 
ostatní funkce, ale výstupem je software. Schéma funkce tedy není uvedeno. 
 

4.3.10 Zaměřování a vytyčování kilometrovníků 

Jedná se o funkci, která se používá nepravidelně v souvislosti s otevřením nových úseků 
dálnic a silnic pro motorová vozidla (zaměřování existujících kilometrovníků) nebo na základě 
požadavku správce u stávajících komunikací (vytyčování umístění nových kilometrovníků dle 
aktuálního provozního staničení). Na vstupu je informace o zprovoznění nové komunikace, 
kterou si SDB zjišťuje sama, nebo požadavek správce. Výstupem funkce jsou nové 
informace, které jsou uloženy do Datového skladu SDB, a vytýčení nových pozic 
kilometrovníků v terénu. 
Funkce pracuje s údaji o dálnicích I. a II. třídy a silnicích I. třídy (jen silnice pro motorová 
vozidla v případě zaměřování existujících kilometrovníků). 

Funkce se řídí Směrnicí generálního ředitele č. 1/2017 Organizační řád [4]. 
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Obrázek 26: Funkce Zaměřování a vytyčování kilometrovníků 
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5 Spolupráce SDB s klíčovými hráči 
Významnou součástí funkční architektury je definice vztahů jednotlivých funkcí s okolím 

systému SDB, tedy se všemi uživateli systému, kteří do systému dodávají informace, nebo je 

z něho čerpají. Následující Tabulka 2 shrnuje vztah funkcí a klíčových hráčů, a to jak na 
výstupu, tak na vstupu systému. U každé funkce jsou uvedeni klíčoví hráči, kteří využívají 
informace generované na výstupu, a také klíčoví hráči, kteří poskytují informace potřebné 
pro vstup funkce. Jako speciální klíčový hráč je uváděna SDB, která pro všechny funkce 

využívá pro vstup informace z Datového skladu SDB a také u většiny funkcí výstup ukládá do 
Datového skladu SDB. 
 

Pro úplnost uveďme relevantní skupiny klíčových hráčů tak, jak byly definovány v [19] a jak 

jsou používány i v tomto návrhu 

· KH1 Státní správa a samospráva, podřízené složky a organizace 

· KH2 Správci a vlastníci dopravních infrastruktur 
· KH3 Dopravní podniky, dopravci, profesní sdružení dopravců 

· KH4 Výrobci, dodavatelé a poskytovatelé ITS služeb, dodavatelé dat, profesní 
sdružení 

· KH5 Výrobci vozidel a jejich OEM dodavatelé, výrobci ITS zařízení, profesní 
sdružení 

· KH6 Stavební firmy, inženýring dopravních staveb, projekční kanceláře 

· KH7 Média a poskytovatelé dopravně-informačních služeb 

· KH8 Vědecko-výzkumné instituce 

· KH9 Řidiči, cestující a jejich zástupci a sdružení 
 

Název funkce 

Vstup – dodavatelé Výstup - uživatelé 

S
D

B
 

K
H

1
 

K
H

2
 

K
H

3
 

K
H

4
 

K
H

5
 

K
H

6
 

K
H

7
 

K
H

8
 

K
H

9
 

S
D

B
 

K
H

1
 

K
H

2
 

K
H

3
 

K
H

4
 

K
H

5
 

K
H

6
 

K
H

7
 

K
H

8
 

K
H

9
 

Aktualizace Uzlového lokalizačního 

systému 
x  x        x          

Aktualizace Registru objektů x x x  x      x          

Zpracování údajů od regionálních 

reportérů 
x    x      x          

Vytvoření nové verze databáze ISSDS x          x          

Pořízení, zpracování a uložení 

videopasportu 
x          x          

Zpřesňování geometrického průběhu 

silnic a dálnic 
x x         x          

Aktualizace Zjednodušeného dálničního 

pasportu 
x          x          

Aktualizace sítě TEN-T x          x          

Aktualizace odpočívek na dálnicích x  x        x          



Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 5 Strana 41 / 47  

Název funkce 

Vstup – dodavatelé Výstup - uživatelé 

S
D
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H

1
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2
 

K
H

3
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H

4
 

K
H

5
 

K
H

6
 

K
H

7
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H

8
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H

9
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D
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1
 

K
H

2
 

K
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3
 

K
H

4
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H

5
 

K
H

6
 

K
H

7
 

K
H

8
 

K
H

9
 

Zpracování naměřených proměnných 

parametrů 
x    x      x          

Zpracování naměřeného proměnného 

parametru – únosnost vozovek 
x          x          

Aktualizace dat ve správě jiných 

organizačních jednotek ŘSD 
x  x        x          

Tabulka 2: Vazba výstupů a vstupů funkcí Sběru informací a zpracování dat na skupiny 

klíčových hráčů 

 

Název funkce 

Vstup – dodavatelé Výstup - uživatelé 

S
D

B
 

K
H

1
 

K
H

2
 

K
H

3
 

K
H

4
 

K
H

5
 

K
H

6
 

K
H

7
 

K
H

8
 

K
H

9
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D
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1
 

K
H

2
 

K
H

3
 

K
H

4
 

K
H

5
 

K
H

6
 

K
H

7
 

K
H

8
 

K
H

9
 

Automatické poskytnutí údajů z nové 

verze databáze ISSDS 
x           x x        

Poskytnutí údajů z databáze ISSDS na 

základě individuálních požadavků 
x           x x x x x x x x  

Tvorba statistik x          x x x x x x x x x x 

Vytvoření a předání podkladů pro 

regionální reportéry 
x              x      

Tabulka 3: Vazba výstupů a vstupů funkcí Prezentace dat a poskytování informací na 

skupiny klíčových hráčů 

 

Název funkce 

Vstup – dodavatelé Výstup - uživatelé 

S
D
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1
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H
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K
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K
H

8
 

K
H

9
 

Tvorba map x x         x x x x x x x x x x 

Vytváření mapových výstupů celostátního 

sčítání dopravy 
x x         x  x        

Vytvoření a správa webových mapových 

služeb 
x  x         x x x x x x x x x 

Správa Geoportálu ŘSD x  x         x x x x x x x x x 

Aktualizace ULS v celostátním sčítání 

dopravy 
x  x        x  x        

Zaměřování mýtných úseků a mýtných 

bran 
x  x        x  x        

Příprava dat pro projekty a aplikace ŘSD  x  x        x  x        
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Název funkce 

Vstup – dodavatelé Výstup - uživatelé 

S
D
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K
H

1
 

K
H

2
 

K
H

3
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4
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5
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H
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7
 

K
H

8
 

K
H

9
 

Tvorba a aktualizace map pro operační 

plán zimní údržby jednotlivých SSÚD 
x  x        x  x        

Vývoj a správa vlastních desktop aplikací - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Zaměřování a vytyčování kilometrovníků x  x        x  x        

Tabulka 4: Vazba výstupů a vstupů Specifických funkcí na skupiny klíčových hráčů 

6 Kvalita výstupních informací funkcí 
Součástí návrhové části strategického plánu je také stanovit kvalitativní požadavky na funkce 
SDB. Posouzení kvality jednotlivých funkcí je komplexní problém umožňující kvantitativní 
i kvalitativní vyjádření s rozličnou škálou možností závisející mj. na subjektivním hledisku 

hodnotitele. Ve snaze o objektivitu hodnocení funkcí a možnost vzájemného srovnání 
hodnocení různých funkcí SDB byly definovány veličiny umožňující posoudit kvalitu funkcí 
z různých hledisek. 
 

Stanovení všech hodnoticích veličin je založeno na souhrnném předpokladu, že kvalita funkce 
systému SDB odpovídá kvalitě informací, které funkce na výstupu poskytuje. Definuje-li se 

potřebná minimální kvalita informací na výstupu, definuje se současně i kvalita funkce SDB. 

Kvalitativní popis funkcí SDB na základě kvality výstupní informace je dostačující, není již 
nutné přidávat závislost na kvalitě vstupů do funkce. Samotná kvalita vstupů totiž nemusí být 
z hlediska kvality funkce relevantní, pokud si s ní funkce dokáže poradit, např. využitím 
většího množství vstupních dat, dalších vstupů z jiných zdrojů nebo vhodných výpočetních 
algoritmů. 
 

Je samozřejmé, že k dosažení jisté kvality výstupních informací jsou zapotřebí informace 
vstupní a další interní informace dané funkce; kvalita těchto vstupních a vnitřních informací 
je však odvislá od požadované kvality výstupu a závisí mj. na konkrétní realizaci funkce, tj. 
může se lišit pro různé technologie nebo varianty realizace. Proto se v rámci tohoto 

dokumentu za zásadní považuje kvalita výstupu funkcí, a té je také dále věnována pozornost. 
Jedná se o metodicky shodný postup jako při přípravě STP NDIC. 
 

Veličiny (indikátory) pro hodnocení kvality stávajících funkcí SDB jsou uvedeny níže, viz 
Tabulka 5. Protože hodnocení závisí na hodnocení výstupních informací z funkcí, konkrétní 
hodnoty hodnocení pro jednotlivé funkce jsou uvedeny dále, viz Tabulka 6, 7 a 8. 
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Název hodnoticí 
veličiny 

Definice hodnoticí veličiny 

Hodnoty, které 
veličina může 

nabývat pro účely 
Strategického plánu 

SDB 

Pokrytí Požadavek na plošný nebo úsekový rozsah dálnice I. třídy (D1t) 
dálnice II. třídy (D2t) 
silnice I. třídy (S1t) 
silnice II. třídy (S2t) 
silnice III. třídy (S3t) 

Úplnost Podíl obsažených výstupních informací 
dané funkce ze všech možných výstupních 
informací v rámci definovaného pokrytí 

základní 
vysoká 

maximální 
Spolehlivost Podíl času, po který funkce správně plní 

svůj účel, vůči celkovému času provozu 
funkce 

základní 
vysoká 

maximální 
Přesnost Shoda výstupní informace funkce s její 

skutečnou hodnotou 

základní 
vysoká 

maximální 
Aktualizace Časová perioda aktualizace dat SDB měsíční 

kvartální 
půlroční 
roční 
pětiletá 

neperiodicky 

Integrita Zda požadujeme, aby součástí výstupní 
informace funkce byla také informace o 
správném plnění účelu funkce 

ANO 

NE 

Tabulka 5: Indikátory hodnotící kvalitu současných funkcí SDB 

 

Tabulka 5 obsahuje hodnoty, kterých každá veličina může nabývat pro účely Strategického 
plánu SDB, v podobě slovního hodnocení dosažené úrovně. Toto rozlišení se zdá být v této 
fázi dostatečné, neboť umožňuje srovnávat hodnocení pro různé funkce SDB, i když 
nestanovuje konkrétní číselné vyjádření požadavku. Číselné vyjádření hodnot často není ani 
možné z důvodu, že přesná hodnota nemusí být předem zřejmá. 
 

Níže uvedené Tabulky 6, 7 a 8 obsahují ohodnocení kvality výstupních informací stávajících 
funkcí SDB. Tyto tabulky vznikly v týmu řešitelů a poskytovatelů dílčích kontribucí v rámci 
mapování stávajícího stavu SDB. 
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Vize organizace a sběru 

statických dopravních dat a informací na ŘSD 

(se zaměřením na Silniční databanku) 
 
 

Číslo výsledku: Kapitola 6 

Dokument verze: 3.3 
 
 
 
 
 
 
Identifikační kód projektu: 97ZA-000644, ISPROFIN5001150001 
Specifikace projektu: V souladu se zadávací dokumentací 

ISPROFIN5001150001 obsahuje tato zpráva příslušnou 
kapitolu Strategického plánu rozvoje SDB na 10 let. 
Strategický plán SDB je realizován Sdružením pro 
dopravní telematiku pro potřeby Ředitelství silnic a dálnic 
České republiky. 

Cíle projektu: Cílem projektu je realizovat Strategický plán rozvoje SDB 
v členění dle těchto kapitol: manažerské shrnutí, seznam 
pojmů a zkratek a informační zdroje, klíčoví hráči, 
organizace sběru a správy dat o pozemních komunikacích, 
organizace sběru a správy dat v podmínkách ŘSD, vize 
organizace sběru a správy dat na ŘSD a silniční 
databanka dle vize. 

Řešitel projektu: Sdružení pro dopravní telematiku, 
Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1 
tel: 226 207 111, email: r.srp@sdt.cz. 
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Řešitelský tým: Roman Srp, Vladimír Faltus, Jiří Horák, Ondřej Miklóš, Michal Jeřábek 
 
 
Další informace o projektu obdržíte 
 
 
Sdružení pro dopravní telematiku. Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1. www.sdt.cz 
 
 
 
Historie revizí dokumentu 
 
Verze Datum Popis revize, změny Autor revize, změny 

1.0 12.5.2018 Textová reprezentace myšlenkové 

mapy, vložení do textové šablony, 1. 

verze dokumentu 

Srp 

1.1 14.5.2018 Stylistické a formátové úpravy Miklóš 

1.2 15.5.2018 Stylistické a formátové úpravy Srp 

1.3 18.5.2018 Doplnění a korekce obsahu Faltus 

1.4 19.5.2018 Revize zkratek, doplnění Srp 

1.4 23.5.2018 Připomínky řešitelů Horák, Jeřábek 

1.5 27.5.2018 Vypořádání návrhů a připomínek Srp, Horák 

2.0 29.5.2018 Příprava verze 2.0 Srp 

3.0 16.6.2018 Vypořádání připomínek na základě 

jednání s pracovníky SDB dne 14.6.2018 

Srp 

3.1 19.6.2018 Zapracování připomínek řešitelů Srp, Horák, Faltus 

3.2 19.6.2018 Finální kontrola Miklóš 

3.3 07.9.2018 Doplnění definice Vybavení PK Srp 
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Seznam tabulek 

Tabulka 1: Hlavní funkce v oblasti organizace řízení dopravy ............................................ 12 

1 Preambule 

Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky (dále také STP SDB nebo Plán) 
s výhledem na 10 let se skládá z několika na sebe navazujících a vzájemně provázaných 
kapitol (zpráv, dílčích výsledků), kterými jsou manažerské shrnutí, popis klíčových institucí 
dotčených sběrem a správou dat o pozemních komunikacích, hodnocení současného stavu 
organizace a správy dat o pozemních komunikacích, organizace sběru a správy dat 
v podmínkách Silniční databanky ŘSD, vize dalšího rozvoje sběru a správy dat v podmínkách 
této organizace a návrh rozvoje Silniční databanky dle této vize. Kromě těchto částí obsahuje 
Plán také seznam pojmů, zkratek a informačních zdrojů. 
 
STP SDB volně navazuje na existující Strategický plán JSDI/NDIC zpracovaný pro potřeby 
ŘSD v roce 2017 a schválený Koordinační radou ministra dopravy pro ITS (STP NDIC) [20]. 
JSDI/NDIC byl definován jako regulační člen dopravního systému. STP NDIC popisoval, 
hodnotil a navrhoval funkce, jejichž výstupem byly dynamické dopravní informace, resp. 
informace s periodou aktualizace (četností) kratší než 24hodin. STP SDB se na rozdíl od STP 
NDIC soustředí na informace, jejichž perioda aktualizace je delší než 24 hodin, typicky 
půlroční, a které přímo souvisí s dopravní infrastrukturou. Takové informace lze obecně 
pojmenovat jako statické informace o dopravní infrastruktuře. Mezi statické dopravní 
informace patří i statistické informace agregující a vyhodnocující data o dopravním 
systému, např. o dopravním provozu, o proměnných parametrech vozovek. 
 
Pro realizaci Plánu založil řešitel interní pracovní skupinu složenou ze špičkových expertů SDT 
na dopravní telematiku. Důležitým aspektem návrhu Plánu je hledání konsensuálního názoru 
odborné veřejnosti k otázkám organizace sběru a správy dat o pozemních komunikacích. 
Tato zpráva představuje Kap. 6 Strategického plánu dalšího rozvoje Silniční databanky a 
definuje vizi organizace a sběru statických dopravních dat a informací v podmínkách ŘSD 
se zaměřením na Silniční databanku a s výhledem na 10 let. 
 

Vize je představa ideálního stavu, do kterého je žádoucí dospět v definovaném časovém 
horizontu (v tomto případě do r. 2028) a určující směr vývoje. Vize musí být ambiciózní, její 
splnění má představovat výzvu, k realizaci dochází prostřednictvím dílčích výzev – tzv. Cílů. 
To platí i pro Vizi SDB popisovanou dále. Tato Vize odráží profesní názor a přesvědčení 
řešitelského týmu projektu na další žádoucí vývoj SDB, což nemusí vždy odrážet současné 
představy pracovníků SDB a zadavatele projektu.  

 
Na definovanou Vizi naváže Kap. 7. Rozsah obou kapitol byl v rámci zadání vymezen 
časovým a rozpočtovým rámcem projektu, což z pohledu řešitelů znamená obsahově setrvat 
na hrubší úrovni detailu.  



Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 6 Strana 5 / 20  

 

2 Informační zdroje a odkazy 

[20] Strategický plán dalšího rozvoje JSDI/NDIC s výhledem na 10 let, SDT 
 https://drive.google.com/open?id=0B0q2Ea-7U6NuYjYtcm4yYUdTQ28 

[50] Klíčoví hráči. Kapitola 3. Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s 
výhledem na 10 let. Sdružení pro dopravní telematiku, Praha 2018. 
 https://drive.google.com/open?id=1UJjss3nM7kiPlPi87ceEnCVoqzNoNcBk 

[51] Aktuální stav sběru a správy dat o pozemních komunikacích. Kapitola 4. Strategický 
plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let. Sdružení pro 
dopravní telematiku, Praha 2018. 
 https://drive.google.com/open?id=1Km-wWrT9entwCXj5Q4cYY9A5dPm9m8gX 

[52] Organizace sběru a správy dat v podmínkách ŘSD. Kapitola 5. Strategický plán 
dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let. Sdružení pro dopravní 
telematiku, Praha 2018. 
 https://drive.google.com/open?id=1HR312AUVEG_m_UuLjjxgsQ5xQu8tL1LD 

[53] Doprava a rozvoj ITS v Pražské aglomeraci. Poziční dokument SDT. Sdružení pro 
dopravní telematiku, Praha 2018. 
 https://drive.google.com/open?id=1CCkO6kYPvgoqlb-yP3oDHYmmd9EHfNe2 

[48] Studie proveditelnosti Centrální evidence pozemních komunikací
 https://drive.google.com/drive/folders/1CdFyL7GFsVI_oiJVvUg5qfOPHlOCRbyJ
?usp=sharing  

3 Pojmy a zkratky 

Autonomní (robotické) vozidlo Vozidlo, které je schopno vnímat (snímat a 
vyhodnocovat stav) prostředí a navigovat k zadanému 
cíli bez lidského zásahu. 

BIM Informační modelování staveb je digitální forma 
výstavby a užívání majetku. Zahrnuje vytváření a 
správu digitálního modelu stavby od projektování, 
výstavby až ke správě stavby po celou dobu její 
životnosti. (Building information modeling) 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

Data Údaje neboli formalizované charakteristiky nějakého 
děje nebo jevu ve formě zpracovatelné informačními 
technologiemi. Data mají přesnou formu a danou 
syntaxi.  
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Datový sklad SDB Datový prostor, kde jsou umístěna data související 
s dopravním systémem, které byly pozorovány, 
změřeny, zaznamenány, vypočteny a prostřednictvím 
konverzních funkcí SDB uloženy v Datovém skladu. 

Doprava Úmyslná činnost, která spočívá v prostorovém 
a časovém přemísťování osob, věcí (ale i informace 
nebo energie) s použitím dopravních cest, dopravních 
prostředků, energie a pracovních sil. 

Dopravní informace Informace o dopravní situaci, která má přímý nebo 
nepřímý vliv na bezpečnost a plynulost provozu na 
pozemních komunikacích.  

Dopravní infrastruktura Stavební a další opatření umožňující pohyb dopravního 
prostředku s cílem dopravit osoby či zboží z místa A do 
místa B. Pozemní komunikace jsou částí dopravní 
infrastruktury. 

Dopravní problém Zhoršení stupně provozu ve sledované oblasti a s tím 
související delší cestovní doby, ekonomické škody, větší 
zátěž dopravy na životní prostředí nebo horší komfort 
cestování z pohledu řidičů a cestujících nebo zvířat.  

Dopravní prostředek Mobilní část dopravního systému: pohyblivý objekt nebo 
jiný technický soubor sloužící k dopravě věcí nebo 
přepravě osob z místa A do místa B. 

Dopravní systém Souhrn vzájemně souvisejících prvků (dopravní 
prostředky a zařízení, dopravní infrastruktura 
a organizace dopravy) na vymezeném území (např. na 
území kraje, státu či kontinentu), na kterém probíhají 
procesy dopravy (přeprava osob, věcí a informací). 

Funkce SDB Funkce Silniční databanky. Předpis, na základě kterého 
ze vstupní informace vzniká výstupní informace. 
Hlavním produktem funkce SDB je výstupní informace. 
Ta je k dispozici uživatelům SDB (klíčovým hráčům - 
KH), včetně ŘSD. 

Integrita Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
požadavek, aby součástí výstupní informace funkce byla 
také informace o správném plnění účelu funkce. 

Intermodalita Kombinace různých dopravních módů při cestě řidiče 
nebo cestujícího z místa A do místa B. 
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KH, respektive dotčený subjekt Klíčový hráč v oblasti dopravy (stakeholder). 

NDIC (Národní dopravní informační centrum) Národní dopravní informační centrum je 
centrálním technickým, technologickým, provozním 
i organizačním pracovištěm JSDI. Jde o operační 
pracoviště, které 24 hodin denně 7 dní v týdnu zajišťuje 
sběr, zpracování, vyhodnocování, ověřování a autorizaci 
dopravních informací a dopravních dat. NDIC provozuje 
na základě rozhodnutí Vlády ČR č. 590 ze dne 
18.5.2005 [18] a v souladu s §124 odst. 3 zákona 
č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů [21] 
Ředitelství silnici a dálnic ČR. 

Organizace a řízení dopravy Procesy pracující s dopravními prostředky a dopravní 
infrastrukturou tak, aby doprava osob či zboží z místa 
A do místa B byla optimální. 

Pokrytí Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
požadavek na plošný nebo úsekový rozsah. 

Přesnost Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
shodu výstupní informace funkce s její skutečnou 
hodnotou. 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic ČR 

SDB Silniční databanka. Je specializovaným odborem ŘSD, 
jehož úkolem je sběr, uchovávání, aktualizace, správa a 
publikace dat o pozemních komunikacích ve správě ŘSD 
a krajů (dálnice a silnicemi I., II. a III.třídy), a to jak 
pro interní účely ŘSD a krajů, tak pro účely poskytování 
informací o pozemních komunikacích veřejnosti, tak i 
pro účely poskytování vybraných požadovaných 
informací o pozemních komunikacích třetím stranám, 
KH, (ať už bezplatně či za úplatu) k dalšímu zpracování 
a využití. Z pohledu funkční architektury SDB provozuje 
(nebo by mohla provozovat) řadu funkcí. Informace na 
výstupu a vstupu těchto funkcí souvisí s dopravní 
infrastrukturou, včasnost těchto informací, resp. perioda 
jejich aktualizace je větší než denní (typicky půlroční, 
roční). Popis funkcí a role SDB se může 

v budoucnu změnit, mj. v souvislosti s dalším 
strategickým rozvojem navrhovaným v rámci této studie 
– práce. 

SDT Sdružení pro dopravní telematiku 
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Spolehlivost Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
podíl času, po který funkce správně plní svůj účel, vůči 
celkovému času provozu funkce. 

STP SDB Strategický plán rozvoje Silniční databanky s výhledem 
na 10 let 

STP NDIC Strategický plán rozvoje JSDI/NDIC s výhledem na 10 
let 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty 

TEN-T Transevropská dopravní síť 

Traffic Management 2.0 Koncept řízení dopravy založený na bázi úzké 
spolupráce dodavatelů inteligentní fyzické i digitální 
infrastruktury, výrobců vozidel, navigačních algoritmů a 
poskytovatelů dopravních informací, prostorových dat a 
mapových podkladů. 

Udržitelná mobilita Obecná organizace přepravy osob a zboží v rámci jejich 
působnosti tak, aby byly naplňovány charakteristiky 
mobility jako: reflektující potřeby obsluhovaného území 
dle jeho rozvoje a předpokladů rozvoje v krátkodobém 
i dlouhodobém horizontu; integrující druhy dopravy 
s preferencí těch místně adekvátních; bezpečná 
a spolehlivá; ekologicky šetrná; cenově dostupná, 
nákladově efektivní; lidsky přívětivá a komfortní, 
respektující potřeby všech skupin cestujících; 
komunikativní, informačně pružná, nabízející alternativy; 
jednoduchá v úhradě a to vše při vědomí přímých 
i nepřímých, krátkodobých i dlouhodobých, pozitivních 
i negativních ovlivňujících vazeb na paralelní 
„ekosystémy“. Společně s tím navazující na blízkou 
přeshraniční a mezinárodní přepravu v rámci okolních 
států a různé druhy (módy) dopravy. 

Úplnost Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
podíl obsažených výstupních informací dané funkce ze 
všech možných výstupních informací v rámci 
definovaného pokrytí.  

VGHMÚř Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 
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Vybavení pozemní komunikace Pro účely této studie se vybavením komunikace 
rozumějí objekty související s poskytováním služeb 
účastníkům provozu na pozemních komunikacích nebo 
správcům pozemních komunikací. Konstrukční části 
pozemní komunikace a zemního tělesa těchto objektů 
nepatří do vybavení (patří do technického řešení 
komunikace). Prvky technického řešení komunikace 
vyskytující se v objektech vybavení patří rovněž 
do technického řešení komunikace (např. pevné 
dopravní značení dle vyhlášky, svodidla, inženýrské sítě 
apod.). Mezi vybavení mimo jiné patří následující: 
• veškerá telematická zařízení (vč. senzorů a aktorů, 
systémů řízení, dopravních informačních systémů, 
systémů pro placení, dohledových systémů); 
• pevná informační zařízení mimo dopravní značení 
dané vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích; 
• odpočívka, parkoviště (včetně informace 
o bezpečných a chráněných parkovacích místech 
pro nákladní a užitková vozidla dle požadavků nařízení 
EK č. 885/2013); 
• čerpací a dobíjecí stanice dopravních prostředků; 
• stanice pro sdílení dopravních prostředků; 
• zastávka veřejné dopravy (záliv nebo nádraží); 
• objekty na zastávkách a parkovištích – jízdní řády, 
automaty na jízdenky nebo občerstvení, odpadkové 
koše, lavičky, přístřešky, čekárny; 
• motel, motorest, autokemp, autoopravna, celniště; 
• retardér – úniková zóna; 
• reklamní poutače; 
• veřejné osvětlení. 
U těchto objektů se sleduje jejich identifikace, lokalizace, 
provozní vlastnosti, funkce nebo vytvářené informace 
(např. kapacita na parkovišti dle nařízení EK č. 
885/2013). Pojem vybavení komunikace se v rámci STP 
SDB zavádí v souvislosti s ideou vzniku katalogů 
statických dopravních informací (Kapitola 6 a 7 STP 
SDB). Katalog vybavení komunikace je v STP SDB 
jedním ze základních navrhovaných katalogů statických 
informací. V rámci STP SDB nejde o vybavení ve smyslu 
ČSN 73 6100-3 (Názvosloví pozemních komunikací – 
Část 3: Vybavení pozemních komunikací) ani dle ČSN 
73 6101 (Projektování silnic a dálnic). 
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4 Dopravní systém 

Dopravní systém na vymezeném území umožňuje, aby probíhala přeprava osob, zvířat a věcí. 
Tvoří jej dopravní prostředky, infrastruktura a prvky organizace a řízení dopravy. [20] [50] 
 

V
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Hlavním cílem – VIZÍ  – dalšího rozvoje dopravního systému musí být 
bezproblémové bezpečné a efektivní cestování, přeprava zvířat a 
věcí, odpovídající požadavkům dnešní doby. Proto je nutné vytvořit a 
udržovat propustnou síť komunikací, neboť pouze taková síť může eliminovat 
dopravní problémy. Současně je nutné podporovat intermodalitu, bez které 
nelze bezproblémového cestování dosáhnout. [53]  
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Dopravním problémem se především myslí zhoršení stupně provozu ve sledované oblasti 
a s tím související delší cestovní doby, ekonomické škody, větší zátěž dopravy na životní 
prostředí nebo horší komfort cestování z pohledu řidičů a cestujících. Hlavními příčinami 
dopravních problémů jsou vysoká poptávka po cestování a přepravě vzhledem k omezené 
kapacitě dopravní sítě a výskyt dopravních nehod nebo jiných mimořádností (např. 
plánovaná, neplánovaná údržba či opravy pozemních komunikací) [53]. Jako dopravní 
problém lze v širším smyslu uvažovat i ztráty na lidských životech a materiální ztráty při 
dopravních nehodách, externality z dopravního provozu, neekonomičnost organizace dopravy, 
nedostatečná informovanost účastníků provozu nebo negativní vlivy lidského faktoru. 
 

Intermodalitou se rozumí kombinace různých dopravních módů při cestě řidiče nebo 
cestujícího z místa A do místa B [53]. Z pohledu provozovatele sítě pozemních 
komunikací je vhodným nástrojem zejména v případech, kdy řešení pro odstranění 
dopravního problému na daném území není možné nalézt při zachování dosavadního podílu 
využívání dopravních módů. Celospolečenský přínos intermodality spočívá v zefektivnění 
dopravy – snížení nákladů a externalit při současném udržení či dokonce zlepšení cestovních 
dob, atraktivity pohodlí cestujících a dalších podmínek cestování, které však musí vyvážit 
negativní faktor změny dopravního módu. 
 
Dopravní systém v ČR v současné době není schopen dostatečně pružně reagovat na 
rostoucí potřebu mobility moderní doby a uspokojit poptávku po přepravě. To způsobuje 
vážné dopravní problémy vlivem vysoké poptávky i dopravních mimořádností, které vyžadují 
všeobecnou pozornost a naléhavé řešení. Odstranění dopravních problémů musí být 
hlavním cílem, který je třeba sledovat v dílčích částech dopravního systému: infrastruktuře, 
vozidlech a organizaci dopravy včetně řízení. Jedním z důležitých nástrojů je zavádění 
inovativních přístupů a technologických trendů do praxe. 
 
Takto pojatá definice vize rozvoje dopravního systému je základem pro hledání cílů v oblasti 
rozvoje organizace a sběru statických dopravních dat a informací, jak je uvedeno 
v následujících podkapitolách. Tyto podkapitoly jsou členěny podle složek dopravního 
systému s doplněním role ŘSD jako klíčového subjektu v oblasti organizace a sběru 
statických dopravních dat a informací. 
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4.1 Organizace a řízení dopravy 

Aktuální stav a Vize rozvoje organizace, řízení a ovlivňování dopravy byly podrobně popsány 
v [20]. Mezi moderní přístupy a trendy, které je potřeba využívat z tohoto úhlu pohledu, patří 
zejména bezpečnost, udržitelná mobilita, jednotný evropský dopravní prostor, multimodální 
přístup, ITS, masové rozšíření komerčních služeb, Traffic Management 2.0 a mobilita jako 
služba. Hlavními cíli v této oblasti rozvoje dopravního systému jsou: 
 

Cíl 1 Žádné úmrtí vlivem dopravního systému, 
Cíl 2 Plně informovaní uživatelé, 
Cíl 3 Minimální zpoždění, 
Cíl 4 Optimalizované náklady, 
Cíl 5 Eliminace bezpečnostních rizik, 
Cíl 6 Jednotný evropský dopravní prostor, 
Cíl 7 Minimalizované dopady na životní prostředí. 

4.2 Dopravní prostředky 

Hlavními trendy aktuálního rozvoje osobních a nákladních vozidel i vozidel pro veřejnou 
osobní dopravu jsou automatizace řízení a alternativní pohony. Tyto trendy rozvíjejí výrobci 
vozidel především na základě evropských politik formulujících konkrétní požadavky na plnění 
Cílů 1, 5 a 7 definovaných výše. Uplatnění alternativních pohonů ve vozidlech je prostředkem 
k naplnění Cíle 7 a je podmíněno současným rozvojem napájecí CNG / vodíkové / nabíjecí 
elektrické infrastruktury. Automatizované řízení vozidel je prostředkem k naplnění Cílů 1 a 5, 
a to především díky snížení případně eliminaci negativ vlivu lidského faktoru na řízení vozidla, 
a dále následujícího cíle: 

Cíl 8 Komfort při řízení vozidla (snížení případně eliminace nežádoucí zátěže řidiče). 

Automatizované řízení vozidel, jehož ultimativním cílem je robotizované (autonomní, Level 5) 
vozidlo, nesplní uvedené cíle, pokud současně s rozvojem dopravních prostředků nedojde 
k rozvoji dopravní infrastruktury tak, že inteligentní vozidla budou nezávisle na lidském 
činiteli prostřednictvím systému organizace a řízení dopravy spolupracovat s inteligentní 
infrastrukturou. Dílčím cílem rozvoje dopravního systému z pohledu vozidel je tedy také: 

Cíl 9 Jednotné plánování rozvoje dopravního systému jako jednoho celku. 

4.3 Infrastruktura 

Nedostatečně rozvinutá síť pozemních komunikací je hlavní příčinou dopravních 

problémů v ČR způsobovaných jak vysokou poptávkou po přepravě, tak i mimořádnými 
událostmi. Situaci na příkladu Pražské aglomerace popisuje [53]. Jednou z popisovaných 
příčin je i nedostatečná spolupráce klíčových hráčů zodpovědných za rozvoj dopravního 
systému v ČR při řešení existujících dopravních problémů. Shodu na formě, rozsahu 
a institucionalizaci této spolupráce bude třeba hledat současně na úrovni expertní, 
manažerské a politické. Při rozvoji dopravní infrastruktury je třeba sledovat všechny výše 
uvedené trendy a cíle 1 –9. V rámci udržitelné mobility je pak třeba důsledně sledovat 
následující dílčí cíl: 
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Cíl 10 Udržitelná kvalita a provoz dopravní infrastruktury v celém životním cyklu. 

Životním cyklem se rozumí proces zahrnující průběžné hodnocení, plánování, přípravu 
výstavby, modernizace či opravy, jejich realizaci, navazující provoz a údržbu v předem 
definované kvalitě. Při plnění tohoto cíle provozovatelé dopravní infrastruktury v ČR dosud 
selhávají. Je dáno především nastavením financování dopravní infrastruktury, které udržitelný 
provoz ani rozvoj pozemních komunikací příliš nepodporuje. Tato situace vyžaduje, dle 
názoru řešitelů tohoto projektu, systémovou změnu. 
 
Jako jedna ze zásadních příčin dopravních problémů byla definována omezená kapacita sítě 
(vzhledem k poptávce po přepravě). Zde je třeba upozornit na skutečnost, že kapacita 
dopravní sítě se snižuje nevhodnou správou a údržbou této sítě. Z toho jednoznačně 
plyne dílčí cíl systematické práce při údržbě infrastruktury pozemních komunikací, který je 
v zásadě začleněn do uvedeného cíle 10. 

4.4 Role ŘSD 

V STP NDIC [20] a [50] jsou definovány hlavní skupiny klíčových hráčů dopravního systému. 
Bylo definováno 14 hlavních funkcí v oblasti organizace a řízení dopravy. ŘSD ČR tedy je: 

- KH 2, správce dopravní infrastruktury v rozsahu svěřeném MD ČR (KH 1), 
- KH 7, poskytovatel dopravních informačních služeb s významným postavením na trhu. 

Jako KH 2 a KH 7 ŘSD plní nebo má ve výhledu 10 let plnit v rámci dopravního systému tyto 
základní funkce, viz STP JSDI/NDIC [20]: 

ID  Akronym funkce Funkci plní Funkci má plnit 

1 Dopravní informace pro 
cestování místa A do místa B 

NE ANO 

2 Investor do infrastruktury ANO ANO 

3 Provozovatel infrastruktury ANO ANO 

4 Ochrana zdraví ANO ANO 

5 Ochrana majetku NE ANO 

6 Řízení na infrastruktuře ANO ANO 

7 Řízení a organizace vozidel NE ANO 

8 Dopravní a cestovní informace ANO ANO 

9 Ovlivňování chování účastníků ANO ANO 

10 Strategický a regulační rámec NE MOŽNÁ 

11 Dohled a vymáhání NE MOŽNÁ 

12 Výstavba infrastruktury NE NE 

13 Výroba vozidel NE NE 

Tabulka 1: Základní funkce v oblasti organizace a řízení dopravy 
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ŘSD se jako správce páteřní silniční sítě v ČR dosud soustředí především na rozšiřování 
a výstavbu nových úseků sítě, modernizaci a udržování existující sítě v provozuschopném 
stavu a na sjízdnost komunikací a odstraňování následků dopravních nehod. V rozsahu 
daném regulačním rámcem JSDI/NDIC realizuje ŘSD také funkci poskytování dopravních 
a cestovních informací a ovlivňování chování účastníků dopravního provozu. ŘSD provozuje 
Silniční databanku (SDB), která poskytuje informační služby jak pro interní potřeby ŘSD, tak 
pro potřeby třetích stran. 

Cíl 11 Udržitelnost existujících funkcí ŘSD v celém jejich životním cyklu 

dosažen dosud nebyl. Jednotlivé funkce provozované ŘSD a role KH 2 / KH 7 nejsou 
v důsledku jejich historického rozvoje vzájemně oddělené s transparentními vstupy a výstupy. 
To neumožnuje realizovat Cíl 4 – Optimalizované náklady (SDB v současnosti provozuje 
výměnu (některých) dat a informací s jinými vlastníky a správci pozemních komunikací na 
bázi vzájemné výhodnosti. Udržitelnost funkcí ŘSD je však bez adekvátního procesního 
zajištění ohrožena. Bez jasného a udržitelného ekonomického modelu, spojeného s jasně 
definovanými funkcemi, nelze dosáhnout požadované optimalizace nákladů). 
 
Potenciál ŘSD zapojit se do moderních konceptů dopravy, provozovat existující funkce, 
případně zajišťovat nové funkce, je v současné době omezený. Pro zajištění definovaných 
cílů v rámci dopravního systému a pro udržitelné provozování existujících funkcí a rozvoj 
funkcí nových, např. pro výkon veřejné správy v rámci CEPK, ŘSD musí projít 
transformací, která se bude týkat strategické role, financování, funkcí, jejich organizace 
i provozu. Pouze takové ŘSD může plnit cíle, vize a funkce popisované v STP JSDI/NDIC 
a STP SDB. Cílem je tedy: 

Cíl 12 Transformace ŘSD do organizace plnící definované role KH2, KH7, a to 
udržitelným způsobem s využitím moderních postupů a trendů. 

5 Dopravní informace a data 

Dopravní informace a data jsou důležitým nástrojem pro realizaci Vize dopravního systému 
popisované v předcházející kapitole. Je důležité chápat rozdíl mezi dopravními informacemi 
a dopravními daty, a také pojem funkce. Dopravní data jsou hodnoty a veličiny související 
s dopravním systémem, které byly pozorovány, změřeny či vypočteny, a jako takové uloženy 
do datového skladu pro další využití. Dopravní informační funkce je předpis, na jehož 
základě ze vstupní informace nebo vstupních dopravních dat vzniká informace výstupní 
jakožto nositel významu a veličina snižující neurčitost v dopravním systému. Většina 
dopravních funkcí potřebuje ke své činnosti dopravní data a většinou také dopravní data 
během vykonávání funkcí vznikají (měří se, zpracovávají a ukládají do datového skladu). [52] 
 
Na rozdíl od STP NDIC, jehož produktem jsou dynamické dopravní informace, pracuje SDB 

se statickými dopravními informacemi. Ty přímo souvisí s dopravní infrastrukturou, 
jejich perioda aktualizace je delší než 24 hodin (v současné době typicky půlroční) nebo 
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aktualizace probíhá neperiodicky v reakci na události s charakterem změny stavu, jejichž 
výskyt je pro konkrétní místo nebo úsek méně častý než 1x za 24 hodin. [52] 

5.1 Statické dopravní informace 

Předmětem zájmu této Vize jsou statické dopravní informace přímo související s pozemními 
komunikacemi. Informace jsou produktem dopravních informačních funkcí, které ke své 
činnosti využívají statická data uložená v datovém skladu. 

5.1.1 Využití dat pro organizaci, řízení a ovlivňování dopravy 

V oblasti organizace a řízení dopravního systému mají primární roli dynamické dopravní 
informace.  Pro jejich využití je však klíčová jejich přesná identifikace v čase a prostoru. 
Silniční dopravní síť zde hraje zásadní roli referenční sítě pro správnou a přesnou lokalizaci 
dynamických událostí, umožňující jak objektové, tak lineární dynamické referencování. Pro 
plnění funkcí (např. Doprava z A do B, Poskytování dopravních, cestovních informací, Výroba 
vozidel) mnoho systémů potřebuje jak dynamické, tak statické dopravní informace. 

5.1.2 Využití ve vozidlech 

Aktuálním trendem ve vývoji dopravních prostředků je jejich automatizace a rozvoj 
senzorického vybavení. Lokalizovaná datově připojená, kooperativní a automatizovaná 
vozidla potřebují pro správný a bezpečný provoz dopravní informace dostupné vozidlu přes 
bezdrátové strojově čitelné rozhraní. Kromě dynamických informací jde především o virtuální 
obraz dopravní infrastruktury dostupný a vytvářený na základě statických dopravních dat. 

5.1.3 Využití na infrastruktuře 

Statické dopravní informace a data jsou z pohledu provozovatelů dopravní infrastruktury 
(KH2) nástrojem pro dosažení Cíle 9 / Jednotné plánování rozvoje dopravního systému 
a zejména Cíle 10 / Udržitelná kvalita a provoz dopravní infrastruktury, pro který je klíčové 
postupné zavádění BIM. Bez kvalitních statických informací a dat o objektové skladbě 
pozemní komunikace svázaných s daty o průběhu pozemní komunikace (virtuálního obrazu 
pozemních komunikací) nelze uvedených cílů dosáhnut. Nelze ani zajistit plánování rozvoje 
dopravního systému jako celku. 

5.1.4 Vize statických dopravních informací 

Statické dopravní informace jsou klíčovým nástrojem dosažení bezproblémového cestování 
a přepravy, vzniku a udržování propustné dopravní infrastruktury po celou dobu jejího 
životního cyklu a nástrojem pro realizaci potřebných funkcí ve vozidlech, v systémech 
organizace a řízení dopravy i na dopravní infrastruktuře. Současně jsou statická dopravní 
data klíčová pro podporu budování Národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI, 
resp. NSDI National Spatial Data Infrastructure), pro optimalizaci výkonu veřejné správy, 
regionální rozvoj, územní plánování, krizové řízení atd. 
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Vizí je proto snadná dostupnost kvalitních statických informací a dat 
pokrývajících všechny pozemní komunikace všech vlastníků v ČR, ve vysoké 
úplnosti, přesnosti, s co možná nejkratší dobou aktualizace a v některých 
případech také s příznakem integrity (myšleno s informací o správném plnění 
účelu funkce v daném čase). 
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Takto definovaná vize v oblasti rozvoje organizace a sběru statických dopravních dat 
a informací naplňuje výše uvedené cíle 1 – 10 rozvoje dopravního systému v prostředí ČR.  

5.1.5 Přístup k informacím a garance 

Při realizaci vize uvedené výše je důležité rozlišovat, jaké informace a data musí být veřejně 
přístupná a jaké informace a data musí garantovat stát. Základní informace a data 
o průběhu komunikací a jejich vybavení (např. parkoviště, odpočívky, čerpací stanice, 
cyklostezky, nabíjecí stanice, jízdní pruhy, dlouhodobé uzavírky a dopravní opatření, dopravní 
značení) musí garantovat stát a poskytovat všem veřejně a bezplatně, současně plnit 
požadavky směrnice INSPIRE a ITS a relevantních nařízení EU. [51] Uživateli těchto 
informací budou především výrobci ITS a poskytovatelé ITS služeb (KH4), výrobci vozidel 
(KH5) a poskytovatelé dopravně informačních služeb (KH7). 
 
Jiná situace může být u pasportizace – detailního obrazu skladby a řešení pozemní 

komunikace, založeném výhledově na BIM. Tento obraz je určen především pro interní 
potřeby vlastníků a správců pozemních komunikací (KH2), zhotovitele dopravních staveb 
(KH6) či VaV instituce (KH8). Není potřeba a v některých případech není ani žádoucí, aby 
takový obraz byl veřejný a jednoduše přístupný všem. 

5.2 Role ŘSD 

ŘSD plní v rámci dopravního systému některé významné funkce a vystupuje v rolích KH 2 – 
pověřený správce dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu a KH 7 – poskytovatel služeb 
dynamických a statických dopravních informací. Statické dopravní informace a data již nyní 
poskytuje ŘSD jak pro vlastní potřebu, tak pro potřeby dalších vlastníků (kraje, města) 
a provozovatelů pozemních komunikací i pro potřeby třetích stran. 

5.2.1 Silniční databanka 

Ústřední roli (ale ne výhradní) v této oblasti sehrává v rámci ŘSD organizační složka Silniční 
databanka. Stávající funkce SDB lze rozdělit do tří hlavních množin funkcí [52]: 

- Sběr informací a zpracování dat 

- Prezentace a poskytování informací 

- Specifické funkce. 

Všechny provozované funkce SDB jsou potřebné, což ale neznamená, že SDB provozuje 
všechny funkce potřebné z pohledu dopravního systému. Rezervy v kvalitě, viz hodnocení 
funkcí provedené v [52], mají některé funkce z množiny Sběr informací a zpracování dat 
v rozsahu pokrytí, úplnosti dat, přesnosti a aktualizaci. Např. úplnost a perioda aktualizace 
dat souvisejících s proměnnými parametry vozovky a také aktualizace některých dat ve 
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správě jiných organizačních jednotek ŘSD je nedostatečná. K aktualizaci výstupních 
informací funkcí SDB musí docházet periodicky a s přiměřeně rychlou reakcí na události 
(změny stavu) v dopravní síti. Rozsah pokrytí se u funkcí liší: některé funkce mají územní 
rozsah sítě ve vlastnictví státu, kterou ŘSD spravuje z pověření Ministerstva dopravy. Územní 
rozsah některých funkcí zahrnuje také silnice II. a III. tř. ve vlastnictví krajů. To vyplývá 
z provozních potřeb, není však dořešen procesní a obchodní model spolupráce SDB s těmito 
vlastníky, kteří na provozu funkcí finančně neparticipují. Je to dáno historickým vývojem 
a má to být předmětem změny. 
 
Současný stav SDB je odpovídá aktuálnímu stavu dopravního systému v ČR, není-li 
dopravní systém dokonalý, nemůže být ani ŘSD a zprostředkovaně ani SDB. Realizace 
uvedeného Cíle 12 (Transformace ŘSD do organizace plnící jasně definované funkce v rámci 
dopravního systému a transparentně oddělené role KH 2 a KH 7, a to udržitelným způsobem 
s využitím moderních postupů a trendů) je systémovým opatřením umožňujícím realizovat 
mimo jiné i rozvoj funkcí ŘSD spojených se statickými dopravními daty. 

5.2.2 Vize Silniční databanky 

Silniční databanka bude hlavní organizační složkou státu zajišťující snadnou dostupnost 
kvalitních statických informací a dat pokrývajících všechny pozemní komunikace všech 
vlastníků v ČR. SDB bude mít významnou roli jako řídicí, metodický a kontrolní orgán pro 
zajištění statických dopravních informací a dat. Konkrétně SDB bude: 
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A. veřejně, bezplatně a všem poskytovat státem garantované základní 
informace a data o průběhu komunikací, vybavení komunikací a také 
statické dopravní či statistické dopravní informace, 

B. pro neveřejné potřeby a v rozsahu sítě ve správě ŘSD, případně dalších 
KH, zajišťovat některé vybrané činnosti v rámci pasportizace komunikací 
a přispívat k vytváření detailního obrazu pozemní komunikace založeném 
na BIM, 

C. z pověření Ministerstva dopravy zajišťovat provoz Centrální evidence 
pozemních komunikací. 
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5.2.3 Etapa 1: Optimalizace současného stavu 

V rámci ŘSD dojde k transparentnímu oddělení rolí KH 2 – správce pozemní komunikace 
a KH 7 – poskytovatel informačních a datových služeb. Jako KH 2 si bude ŘSD počínat jako 
řádný správce pozemních komunikací ve státem svěřeném rozsahu. S tím souvisí využití 
BIM od projektových prací až po řízení a plánování údržby. V současné době se jedná o síť 
dálnic a silnic I. tříd, v budoucnu může dojít ke změně tohoto stavu. Při oddělení rolí však 
tato změna nebude mít vliv na roli ŘSD jako KH 7 (SDB). ŘSD v roli KH 2 bude v pozici 
dodavatele vstupních informací pro ŘSD v roli KH 7 (pro SDB, ad A výše). 
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Jako KH 7 bude ŘSD prostřednictvím JSDI/NDIC poskytovatelem dynamických dopravních 
informací a prostřednictvím SDB poskytovatelem statických dopravních informací (ad 

A výše) s rolí centrální autority, garanta datového díla a provozovatele informačního 
systému veřejné správy. 
 
SDB bude mít jasně definované nastavené činnosti, organizační strukturu a udržitelný 
ekonomický model. Náklady na poskytování dopravních informací budou kryty příjmy od 
odběratelů informací SDB resp. JSDI/NDIC. Významným odběratelem služeb SDB bude 
samotné ŘSD v roli KH 2, vlastníci a správci pozemních komunikací (včetně státu) a další KH 
z veřejného i privátního sektoru (SDB, ad B výše). 
 
Kvalita výstupních funkcí poskytovaných ŘSD jakožto KH 7 bude přímo odpovídat 
požadavkům odběratelů včetně požadavků nařízení a směrnic EU [51]. Dojde k zavedení 
nových služeb / funkcí SDB / informací SDB s ohledem na výše uvedené Cíle 1 - 12. 
Předpokládá se také zvýšení kvality některých existujících funkcí SDB s nedostatečnou 
kvalitou [52]. 
 
U vybraných funkcí může dojít ke změně požadovaného principu aktualizace, kdy namísto 
pravidelné aktualizace celé databáze v delším intervalu (půlroční, roční apod.) budou 
prováděny tzv. přírůstkové aktualizace – tzn. průběžně v reakci na události s charakterem 
změny stavu v dopravní síti. Bude předepsána maximální doba této reakce (např. v řádu dnů 
až týdnů), tzn. za jak dlouho musí být SDB aktualizována o realizované změny v síti 
pozemních komunikací. 

5.2.4 Etapa 2: ŘSD provozovatelem CEPK 

ŘSD v roli KH 7 (SDB, poskytovatel dopravních informací) bude pověřeno vedením CEPK – 
centrální evidence pozemních komunikací. Za tím účelem vznikne v organizační složce ŘSD – 
SDB nová řada funkcí, tak aby byly zcela pokryty veškeré regulatorní požadavky CEPK. ŘSD 
se tak stane provozovatelem dalšího informačního systému veřejné správy. Zajištění provozu 
CEPK je podrobně popsáno v [48]. 
 
Rozvoj statických dopravních informací na ŘSD v Etapách 1 a 2 se stane součástí anebo bude 
jedním z prvních praktických kroků v potřebné transformaci ŘSD popisované v Kap. 4.1.4 
výše (Cíl 12). 

6 Organizace statických informací a sběru dat na SDB 

Při organizaci statických informací a sběru dat bude na ŘSD dále využíváno členění dle 
množin funkcí navržené v [52]: sběr informací a zpracování dat, prezentace a poskytování 
informací a specifická podpora dopravního systému. 
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6.1 Sběr informací a zpracování dat 

Tato množina funkcí mimo jiné bude obsahovat následující funkce: 

6.1.1 Průběh pozemní komunikace 

Tato funkce, v zahraničí často nazývaná jako Reference network, bude zahrnovat specifikaci 
modelu sítě s využitím vhodného standardu, dále pak sběr dat a jejich zpracování dle tohoto 
standardu. Funkce bude aplikována na celý rozsah pozemních komunikací v ČR. Pro 
udržitelnost modelu sítě (zejména zajištění požadovaných parametrů včetně aktuálnosti) je 
vhodné pro editaci dat vytvořit distribuovaný systém, ve kterém by mohli vlastníci 
jednotlivých komunikací či jimi pověřené osoby provádět editaci jim příslušných dat na 
základě jednotné metodiky a za kontrolní činnosti SDB. 

6.1.2 Katalog objektů a dopravních informací 

Tato funkce, v zahraničí často nazývaná jako Object and feature catalog, bude zahrnovat 
podrobné specifikace dílčích katalogů. Půjde o katalogy technického řešení komunikace, 
vybavení komunikace a katalogy statických a statistických dopravních informací. Důležitou 
vlastností těchto funkcí bude pravidelná aktualizace katalogů. Ta zajistí, aby katalogy 
odpovídaly reálným potřebám odběratelů informací SDB i aktuálním trendům rozvoje 
dopravního systému. Pro aktualizaci katalogů bude vytvořen přesný regulační rámec, 
organizační, metodický postup a kontrolní mechanismus. 

6.1.3 Sběr a zpracování dat dle katalogů 

Tato funkce zajistí sběr, zpracování a uložení dat do datového skladu. Půjde o data 
technického řešení komunikace, vybavení komunikace, statické a statistické dopravní 
informace. 

6.2 Prezentace dat a poskytování informací 

Funkce v této množině funkcí zajistí poskytování informací s využitím dat uložených 
v datovém skladu. Bude existovat konverzní funkce mezi různými lokalizačními systémy 
a mezi funkce v této množině bude patřit i popis katalogů, metodik, regulačního rámce 
a nabídka služeb poskytování informací. Výstupní informace budou poskytovány na bázi 
několika důležitých východisek: 

- forma poskytování (publikace) informací se bude měnit tak, aby odpovídala 
posledním technologickým trendům a požadavkům odběratelů informací, 

- informace budou dostupné odběratelům prostřednictvím strojově čitelného rozhraní 
na základě nediskriminačního přístupu, vč. poskytování datových sad na stažení, 

- u každé poskytované informace bude katalogem upřesněno, zda se jedná o základní 
dopravní informace, data veřejně a bezplatně přístupná všem strojově čitelným 
rozhraním (např. průběh pozemních komunikací a vybavení komunikací) jako součást 
otevřených dat, 

- nebo se jedná o informace a data s řízeným přístupem poskytované SDB vlastníkům 
a správcům komunikací a dalším KH na základě smluvních vztahů (např. podrobná 
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skladba vozovky, sběr informací, měření, některé informace o tunelech, mostech) 
nebo za účelem výkonu funkcí státu. 

- nebo zda se jedná o informace a data s řízeným přístupem poskytované pro SDB ze 
strany vlastníků a správců komunikací na základě smluvních vztahů nebo za účelem 
výkonu funkcí státu. 

6.3 Specifická podpora dopravního systému 

Do této množiny funkcí patří pestrá paleta funkcí, které podporují činnosti jiných součástí 
dopravního systému. Základem těchto funkcí jsou funkce provozované SDB v současné době. 

6.3.1 Dopravní infrastruktura 

Do této množiny specifických funkcí patří funkce poskytující statické dopravní informace pro 
podporu dopravní infrastruktury. Jedná se např. o funkce pro inventarizaci majetku, jejíž 
výstupní informace podporují jiné činnosti ŘSD spočívající ve správě majetku. 
 
Další funkce z této množiny realizují výměnu informací mezi SDB a systémy pro přípravu, 

výstavbu a údržbu pozemních komunikací, což jsou opět funkce podporující činnosti 
správců komunikací týkající se udržování a rozšiřování sítě komunikací v jejich správě. Jde 
např. o např. podporu evidence stavební činnosti, vedení archivu projektové dokumentace 
staveb, informační modelování staveb dle standardů BIM, hospodaření s vozovkou a podpora 
průběžné a zimní údržby komunikací. 
 
Do této podmnožiny funkcí patří i funkce CEPK, které by realizovaly výkon veřejné správy 
při vedení Centrální evidence všech pozemních komunikací všech vlastníků v ČR. Součástí 
výstupních informací CEPK budou informace o pozemních komunikacích, objektová skladba, 
stavby a opravy, prohlídky, údržby, zvláštní užívání pozemních komunikací, uzavírky a 
objížďky, rizikové úseky TEN-T. [48] [51] 

6.3.2 Organizace a řízení dopravního systému 

Do této množiny funkcí patří funkce poskytující statické dopravní informace pro podporu 
organizace, řízení a ovlivňování dopravy. Jedná se např. o podporu JSDI/NDIC vytvářením 
rozhraní pro výměnu informací mezi SDB a JSDI/NDIC, případně CEPK a JSDI/NDIC, a také 
podporu systémů třetích stran vytvářením rozhraní mezi danými systémy a SDB. 

6.3.3 Dopravní prostředky 

Do této množiny funkcí patří funkce poskytující statické dopravní informace pro přímou 
podporu výrobců vozidel a jejich subdodavatelů. Např. funkce pro automatizované řízení 
vytváří virtuální obraz pozemních komunikací pro účely automatizovaného řízení vozidel, a to 
v rozsahu definovaném specifikací v příslušném katalogu. 

6.3.4 Průřezové aktivity v rámci dopravního systému 

Jedná se o funkce nezapadající do předchozích skupin. První funkcí je funkce pro plánování 

a hodnocení dopravního systému. Tato funkce poskytuje statické dopravní informace pro 
podporu plánování dopravního systému, bezpečnosti silničního provozu a hodnocení dopadu 
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dopravy na životní prostředí (hluk, kvalita ovzduší). Druhou funkcí je funkce pro spolupráci 

se soukromým sektorem, která slouží ke vzájemné výměně statických dopravních 
informací mezi ŘSD a soukromým sektorem obecně. Třetí funkcí je spolupráce s veřejným 
sektorem a slouží ke vzájemné výměně statických dopravních informací mezi ŘSD 
a institucemi veřejného sektoru (ministerstvo dopravy, ministerstvo vnitra, ministerstvo 
obrany, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo zemědělství, 
SŽDC, ČÚZK, ČHMÚ, VGHMÚř a další). 
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1 Preambule 

Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky (dále také STP SDB nebo Plán) 
s výhledem na 10 let se skládá z několika na sebe navazujících a vzájemně provázaných 
kapitol (zpráv, dílčích výsledků), kterými jsou manažerské shrnutí, popis klíčových institucí 
dotčených sběrem a správou dat o pozemních komunikacích, hodnocení současného stavu 
organizace a správy dat o pozemních komunikacích, organizace sběru a správy dat 
v podmínkách Silniční databanky ŘSD, vize dalšího rozvoje sběru a správy dat v podmínkách 
této organizace a návrh rozvoje Silniční databanky dle této vize. Kromě těchto částí obsahuje 
Plán také seznam pojmů, zkratek a informačních zdrojů. 
 

STP SDB volně navazuje na existující Strategický plán JSDI/NDIC zpracovaný pro potřeby 
ŘSD v roce 2017 a schválený Koordinační radou ministra dopravy pro ITS (STP NDIC) [20]. 

JSDI/NDIC byl definován jako regulační člen dopravního systému. STP NDIC popisoval, 

hodnotil a navrhoval funkce, jejichž výstupem byly dynamické dopravní informace, resp. 

informace s periodou aktualizace (četností) kratší než 24hodin. STP SDB se na rozdíl od STP 
NDIC soustředí na informace, jejichž perioda aktualizace je delší než 24 hodin, typicky 
půlroční, roční, a které přímo souvisí s dopravní infrastrukturou. Takové informace lze 
obecně pojmenovat jako statické informace o dopravní infrastruktuře. 

 

Pro realizaci Plánu založil řešitel interní pracovní skupinu složenou ze špičkových expertů SDT 
na dopravní telematiku. Důležitým aspektem návrhu Plánu je hledání konsensuálního názoru 
odborné veřejnosti k otázkám organizace sběru a správy dat o pozemních komunikacích. 
 

Tato zpráva představuje Kapitolu 7 Strategického plánu dalšího rozvoje Silniční databanky 
a představuje navrhovanou funkční architekturu Silniční databanky a výsledný 
strategický plán obsahující opatření a akční plán, to vše v souladu s definovanou vizí 
organizace a sběru statických dopravních dat a informací v podmínkách ŘSD se zaměřením 
na Silniční databanku a s výhledem na 10 let, která je obsahem Kapitoly 6 STP SDB [56]. 

 

Vize je představa ideálního stavu, do kterého je žádoucí dospět v definovaném časovém 
horizontu (v tomto případě do r. 2028) a určující směr vývoje. Vize musí být ambiciózní, její 
splnění má představovat výzvu, k realizaci dochází prostřednictvím dílčích výzev – tzv. Cílů. 
Vize odráží profesní názor a přesvědčení řešitelského týmu projektu na další žádoucí vývoj 
SDB, což nemusí vždy odrážet současné představy pracovníků SDB a zadavatele projektu. To 

platí i pro navrhovanou funkční architekturu SDB a výsledný strategický plán SDB.   
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2 Informační zdroje a odkazy 
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jHAe3f89ad8jPM9vNK/view?usp=sharing 
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?usp=sharing 

[50] Klíčoví hráči. Kapitola 3. Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD 
s výhledem na 10 let. Sdružení pro dopravní telematiku, Praha 2018.
 https://drive.google.com/open?id=1UJjss3nM7kiPlPi87ceEnCVoqzNoNcBk 

[51] Aktuální stav sběru a správy dat o pozemních komunikacích. Kapitola 4. Strategický 
plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let. Sdružení 
pro dopravní telematiku, Praha 2018. https://drive.google.com/open?id=1Km-

wWrT9entwCXj5Q4cYY9A5dPm9m8gX 

[52] Organizace sběru a správy dat v podmínkách Silniční databanky ŘSD. Kapitola 5. 
Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let. 
Sdružení pro dopravní telematiku, Praha 2018.
 https://drive.google.com/open?id=1HR312AUVEG_m_UuLjjxgsQ5xQu8tL1LD 

[53] Doprava a rozvoj ITS v Pražské aglomeraci. Poziční dokument SDT. Sdružení 
pro dopravní telematiku, Praha 2018.
 https://drive.google.com/open?id=1CCkO6kYPvgoqlb-yP3oDHYmmd9EHfNe2 

[56] Vize organizace a sběru statických dopravních dat a informací na ŘSD (se zaměřením 
na Silniční databanku). Kapitola 6. Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky 
ŘSD s výhledem na 10 let. Sdružení pro dopravní telematiku, Praha 2018.

 https://drive.google.com/open?id=13dsuFdcu8EPCyycVY1OirK-wDuTaGM6Q 

[58] Akční plán a Implementační plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) 

v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050). http://www.czechspaceportal.cz/3-

sekce/its---dopravni-telematika/akcni-plan-rozvoje-its/ 
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3 Pojmy a zkratky 

Aktualizace Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
časovou periodu aktualizace dat SDB. 

BIM Informační modelování staveb je digitální forma 
výstavby a užívání majetku. Zahrnuje vytváření 
a správu digitálního modelu stavby od projektování, 
výstavby až ke správě stavby po celou dobu její 
životnosti. (Building information modeling) 

Data Údaje neboli formalizované charakteristiky nějakého 
děje nebo jevu ve formě zpracovatelné informačními 
technologiemi. Data mají přesnou formu a danou 
syntaxi. 

Datový sklad SDB Datový prostor, kde jsou umístěna data související 
s dopravním systémem, které byly pozorovány, 
změřeny, zaznamenány, vypočteny a prostřednictvím 
konverzních funkcí SDB uloženy v Datovém skladu. 

Dopravní informace Informace o dopravní situaci, která má přímý nebo 
nepřímý vliv na bezpečnost a plynulost provozu na 
pozemních komunikacích. 

Dopravní infrastruktura Stavební a další opatření umožňující pohyb dopravního 
prostředku s cílem dopravit osoby či zboží z místa A 
do místa B. Pozemní komunikace jsou částí dopravní 
infrastruktury. 

Dopravní proces / proces dopravy Je realizován prostřednictvím 1. dopravní infrastruktury, 
2. dopravních prostředků, 3. organizace dopravy.  

Dopravní prostředek Mobilní část dopravního systému: pohyblivý objekt nebo 

jiný technický soubor sloužící k dopravě věcí nebo 
přepravě osob z místa A do místa B. 

Dopravní systém Souhrn vzájemně souvisejících prvků (dopravní 
prostředky a zařízení, dopravní infrastruktura 
a organizace dopravy) na vymezeném území (např. 
na území kraje, státu či kontinentu), na kterém 
probíhají procesy dopravy (přeprava osob, věcí a 
informací). 

Funkce SDB Funkce Silniční databanky. Předpis, na základě kterého 
ze vstupní informace vzniká výstupní informace. 
Hlavním produktem funkce SDB je výstupní informace. 
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Ta je k dispozici uživatelům SDB (klíčovým hráčům – 

KH), včetně ŘSD. 

Garant RO Garantem Registru objektů jsou zaměstnanci ŘSD, 
existují dva garanti v rámci Úseku výstavby – oddělení 
technické přípravy Čechy a oddělení technické přípravy 
Morava. 

Garant ULS Garantem Uzlového lokalizačního systému jsou 
zaměstnanci ŘSD, existují dva garanti v rámci Úseku 
výstavby – oddělení technické přípravy Čechy 
a oddělení technické přípravy Morava. 

Geoportál Geoportál silniční a dálniční sítě ČR je webová aplikace 
sloužící k prezentaci geografických dat o silniční 
a dálniční síti. Vlastní Geoportál ŘSD je rozcestníkem 
mapových aplikací, mapových služeb, metadat a dalších 
modulů určených pro správu uživatelů, uživatelských 
práv a nastavení. Rozsah přístupu k jednotlivým 
údajům/aplikacím je v závislosti na přístupových 
právech. Geoportál je ve správě SDB a dodavatele 
(VARS). 

ISSDS Informační systém o silniční a dálniční síti ČR, viz níže. 

Informační systém o silniční a dálniční síti ČR ISSDS je informačním systémem 
o dálnicích a silnicích I. až III. třídy. Hlavními prvky 
systému jsou sběr, správa, analýzy a publikace dat 
a statistik, tvorba mapových výstupů a aplikací. 
Základem ISSDS je Datový sklad, který obsahuje data 
neproměnných parametrů (pasportizační popis, mosty, 

podjezdy, železniční přejezdy, tunely, křižovatky, sčítání 
dopravy atd.) a proměnných parametrů (únosnost 
vozovek, příčná a podélná nerovnost, poruchy vozovek 
atd.). 

Integrita Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
požadavek, aby součástí výstupní informace funkce byla 
také informace o správném plnění účelu funkce. 

IZS Integrovaný záchranný systém 

Jednotný systém dopravních informací pro ČR (JSDI) Komplexní systémové prostředí 
pro sběr, zpracování, sdílení, distribuci a publikování 
dopravních informací a dopravních dat o aktuální 
dopravní situaci a informací o pozemních komunikacích, 
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jejich součástech a příslušenství od orgánů, organizací 
a institucí veřejné správy a od dalších veřejných 
i privátních subjektů zřízené podle usnesení vlády ČR 
č. 590 ze dne 18. května 2005 Návrh realizace 
Jednotného systému dopravních informací pro ČR 
a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. JSDI je společným projektem 
Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva vnitra ČR 
a Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

KH 1 - 9 Označení podskupiny klíčových hráčů s konkrétními 
zájmy, cíli a vztahy ke svému okolí. 

KH, respektive dotčený subjekt Klíčový hráč v oblasti dopravy (stakeholder) 

Konverzní funkce SDB Konverze Data/Informace zajišťuje, aby potřebná data 
umístěná v Datovém skladu SDB byla sestavena 
do vstupní informace nezbytné pro činnost konkrétní 
Funkce SDB. Konverze Informace/Data zajišťuje, že 
z informace na výstupu konkrétní Funkce SDB vzniknou 
nová data k uložení do Datového skladu SDB. 

NDIC (Národní dopravní informační centrum) Národní dopravní informační centrum je 
centrálním technickým, technologickým, provozním 
i organizačním pracovištěm JSDI. Jde o operační 
pracoviště, které 24 hodin denně 7 dní v týdnu zajišťuje 
sběr, zpracování, vyhodnocování, ověřování a autorizaci 
dopravních informací a dopravních dat. NDIC provozuje 
na základě rozhodnutí Vlády ČR č. 590 ze dne 
18.5.2005 [18] a v souladu s §124 odst. 3 zákona 
č. 361/2000. Sb. ve znění pozdějších předpisů [21] 
Ředitelství silnici a dálnic ČR. 

Nezměřené úseky Nové úseky vzniklé po aktualizaci ULS. 

Organizace a řízení dopravy Procesy pracující s dopravními prostředky a dopravní 
infrastrukturou tak, aby doprava osob či zboží z místa A 
do místa B byla optimální. 

Otevřený formát Formát souboru, který není závislý na žádné platformě 
a je zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení, 
které by znemožňovalo opakované použití dokumentů 
(PSI 2013). 

PČR Policie České republiky 
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Pokrytí Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
požadavek na plošný nebo úsekový rozsah. 

Přesnost Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
shodu výstupní informace funkce s její skutečnou 
hodnotou. 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Regionální reportér Fyzická nebo právnická osoba provádějící sběr dat 
pro SDB na základě smlouvy. V současné době je sedm 
regionálních reportérů, jejich územní působnost 
odpovídá původním krajům (Severočeský, Západočeský, 
Jihočeský, Středočeský, Východočeský, Severomoravský 
a Jihomoravský). 

RO Registr objektů, viz níže. 

Registr objektů Registr objektů obsahuje data o mostech, podjezdech, 
železničních přejezdech, tunelech a brodech 
na dálnicích I. a II. třídy a silnicích I. až III. třídy. 
Aktualizaci a správu RO zajišťuje SDB a je součástí 
ISSDS (Datového skladu SDB). 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic ČR 

SDB Silniční databanka. Je specializovaným odborem ŘSD, 
jehož úkolem je sběr, uchovávání, aktualizace, správa 
a publikace dat o pozemních komunikacích ve správě 
ŘSD a krajů (dálnice a silnicemi I., II. a III. třídy), a to 
jak pro interní účely ŘSD a krajů, tak pro účely 
poskytování informací o pozemních komunikacích 
veřejnosti, tak i pro účely poskytování vybraných 
požadovaných informací o pozemních komunikacích 
třetím stranám, KH, (ať už bezplatně či za úplatu) 

k dalšímu zpracování a využití. Z pohledu funkční 
architektury SDB provozuje (nebo by mohla provozovat) 

řadu funkcí. Informace na výstupu a vstupu těchto 
funkcí souvisí s dopravní infrastrukturou, včasnost 
těchto informací resp. perioda jejich aktualizace je větší 
než denní (typicky půlroční, roční). Popis funkcí a role 
SDB se může v budoucnu změnit, mj. v souvislosti 

s dalším strategickým rozvojem navrhovaným v rámci 
této studie – práce. 

SDT Sdružení pro dopravní telematiku 
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Služba ITS Poskytování aplikace ITS prostřednictvím správně 
vymezeného organizačního a provozního rámce s cílem 
přispět k bezpečnosti, účinnosti a pohodlí uživatele nebo 
usnadnit či podporovat provozní činnosti související 
se zajištěním přepravy nebo cestování. 

Spolehlivost Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
podíl času, po který funkce správně plní svůj účel, vůči 
celkovému času provozu funkce. 

Spolehlivost informace Přesnost poskytnuté informační služby oproti 
skutečnému stavu (nařízení EK č. 885/2013). 

STP NDIC Strategický plán rozvoje JSDI/NDIC s výhledem 
na 10 let 

STP SDB Strategický plán rozvoje Silniční databanky s výhledem 
na 10 let 

Strojově čitelný dokument Formát souboru s takovou strukturou, která umožňuje 
softwarovým aplikacím v něm snadno nalézt, rozpoznat 

a získat z něj konkrétní údaje, včetně jednotlivých 
uvedených fakt a jejich vnitřní struktury (PSI 2013). 

TEN-T Transevropská dopravní síť 

TN-ITS Specifikace TN-ITS je zaměřena na výměnu informací 
týkajících se statických dat o silniční síti. 

ULS Uzlový lokalizační systém, viz níže. 

Úplnost Indikátor hodnocení kvality funkcí SDB, který vyjadřuje 
podíl obsažených výstupních informací dané funkce 
ze všech možných výstupních informací v rámci 
definovaného pokrytí. 

Uzlový lokalizační systém Uzlový lokalizační systém je základ Informačního 
systému o silniční a dálniční síti (ISSDS). Obsahuje 
průběhy dálnic I. a II. třídy, silnic I. až III. třídy a slouží 
především pro účely evidence proměnných a 
neproměnných parametrů. 
Jedná se o grafové vyjádření dálniční a silniční sítě 
tvořené uzlovými body (uzly), které jsou mezi sebou 
propojeny hranami grafu (úseky). Grafové vyjádření 
kopíruje průběh dálniční a silniční sítě v souřadnicovém 
systému S-JTSK. 
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Aktualizaci a správu ULS zajišťuje SDB a je součástí 
Datového skladu SDB. 

Vybavení pozemní komunikace Pro účely této studie se vybavením komunikace 
rozumějí objekty související s poskytováním služeb 
účastníkům provozu na pozemních komunikacích nebo 
správcům pozemních komunikací. Konstrukční části 
pozemní komunikace a zemního tělesa těchto objektů 
nepatří do vybavení (patří do technického řešení 
komunikace). Prvky technického řešení komunikace 
vyskytující se v objektech vybavení patří rovněž 
do technického řešení komunikace (např. pevné 
dopravní značení dle vyhlášky, svodidla, inženýrské sítě 
apod.). Mezi vybavení mimo jiné patří následující: 
• veškerá telematická zařízení (vč. senzorů a aktorů, 
systémů řízení, dopravních informačních systémů, 
systémů pro placení, dohledových systémů); 
• pevná informační zařízení mimo dopravní značení 
dané vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích; 
• odpočívka, parkoviště (včetně informace 
o bezpečných a chráněných parkovacích místech 
pro nákladní a užitková vozidla dle požadavků nařízení 
EK č. 885/2013); 
• čerpací a dobíjecí stanice dopravních prostředků; 
• stanice pro sdílení dopravních prostředků; 
• zastávka veřejné dopravy (záliv nebo nádraží); 
• objekty na zastávkách a parkovištích – jízdní řády, 
automaty na jízdenky nebo občerstvení, odpadkové 
koše, lavičky, přístřešky, čekárny; 
• motel, motorest, autokemp, autoopravna, celniště; 
• retardér – úniková zóna; 
• reklamní poutače; 
• veřejné osvětlení. 
U těchto objektů se sleduje jejich identifikace, 
lokalizace, provozní vlastnosti, funkce nebo vytvářené 
informace (např. kapacita na parkovišti dle nařízení EK 
č. 885/2013). Pojem vybavení komunikace se v rámci 
STP SDB zavádí v souvislosti s ideou vzniku katalogů 
statických dopravních informací (Kapitola 6 a 7 STP 
SDB). Katalog vybavení komunikace je v STP SDB 
jedním ze základních navrhovaných katalogů statických 
informací. V rámci STP SDB nejde o vybavení ve smyslu 
ČSN 73 6100-3 (Názvosloví pozemních komunikací – 
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Část 3: Vybavení pozemních komunikací) ani dle ČSN 
73 6101 (Projektování silnic a dálnic). 

ZDP Zjednodušený dálniční pasport, viz níže 

Zjednodušený dálniční pasport Datová sada ZDP obsahuje jevy na dálnicích I. třídy – 

patří mezi ně jízdní pruhy, kryt vozovky, přídatné pruhy, 
šířkové uspořádání, přidružené pruhy, střední dělicí pás, 
svodidlo, telematické zařízení, zábradlí a další. Vzniklo 

na základě lokalizovaných snímků z průjezdu dálnice. 
Prvotní sběr dat probíhá v souvislosti s otevřením 
nových úseků dálnic I. třídy v rámci změn ULS. 

4 Metodický postup 

Cílem tohoto dokumentu je vlastní strategický návrh úprav SDB a související akční plán 
s výhledem na 10 let, a to v souladu s vizí organizace a sběru statických dat a informací 
o pozemních komunikacích a dopravě na nich, v podmínkách ŘSD se zaměřením na SDB, 

která byla vypracována jako předchozí část (Kapitola) díla [56]. 

 

Dokument navazuje také na předchozí části díla obsahující analytickou část, konkrétně 
popis klíčových hráčů dotčených problematikou sběru a správy dat o pozemních 
komunikacích a dopravě na nich [50], dále evropský rozměr této problematiky doplněný 

popisem stavu v několika vybraných zemích včetně České republiky [51], a v neposlední řadě 
podrobnější popis a hodnocení stávajících funkcí SDB v rámci ŘSD [52]. Na základě 
analytické části dále byla definována vize rozvoje [56] a tento dokument ústí v konkretizaci 
naplňování uvedené vize v podobě akcí, či opatření, navržených k provádění během 
následujících 10 let. 
 

Rozsah díla byl v rámci zadání vymezen časovým a rozpočtovým rámcem projektu, což 
z pohledu řešitelů znamená obsahově setrvat na hrubší úrovni detailu. To odpovídá i povaze 
díla jako strategického dokumentu, který není a ani nemůže být všeobjímající. V návaznosti 
na strategický plán se předpokládá realizace dalších projektů a akcí, které tento 
strategický dokument vymezuje a směřuje tak, aby další rozvoj SDB probíhal smysluplně 
a ve vazbě na strategické cíle a nejnovější trendy v oblasti sběru a správy statických dat 

o pozemních komunikacích a dopravě na nich. 
 

Postup vedoucí k vytvoření požadovaného strategického plánu SDB spočívá ve dvou 

základních krocích: 
· Definování nové funkční architektury (ITS architektury) systému sběru a správy 

statických dat o pozemních komunikacích a dopravě na nich; 

· Sestavení strategického plánu SDB (opatření a akce k realizaci) na základě nové 
funkční architektury a dalších poznatků z analytické části díla a definované vize. 
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Prvním z uvedených kroků je tedy vytvoření funkční vrstvy ITS architektury. ITS 

architektura, jak je běžně chápána, představuje množství vrstev s různou úrovní detailu 
zpracování. Volba úrovní a přístup ke zpracování byly zvoleny s ohledem na plánovaný 
a zadavatelem odsouhlasený rozsah úkolu, a také s ohledem na rozsah, jaký je třeba 
a postačí k tomu, aby mohl být vytvořen strategický plán SDB. Nemohou a nemusejí být tedy 
podrobně definovány veškeré běžné vrstvy ITS architektury, včetně např. fyzické 
a komunikační architektury, ale návrh probíhá ve vazbě na Akční plán ITS [58], ve smyslu 

vytváření FRAME architektury, tzn. zejména detailně rozpracovaného funkčního hlediska 
respektujícího uživatelské potřeby a souvisejícího informačního rozsahu a kvalitativního 
rozboru.  

 

Uživatelé systému jsou klíčoví hráči vymezení v [50]. Uživatelské potřeby byly popsány 

v analytické části díla v [50], [51] a [52] a přispěly k definování obsahu i cílů vize uvedené 
v [56]. Tato vize zohledňuje cíle, které klíčoví hráči sledují, a jejich očekávání v následujících 
10 letech. Na základě těchto potřeb a v kontextu vize je vytvořena funkční architektura 
SDB. Princip návrhu je popsán níže v kap. 5. Funkční architektura je utvářena hierarchicky, 
od množin základních funkcí přes jednotlivé funkce a dále k dílčím funkcím. K funkcím jsou 
přiřazovány atributy a vazby, dochází k rozlišení současných funkcí a funkcí nových. 
Pro jednotlivé funkce je významný informační rozsah, který odpovídá informačnímu 
výstupu z každé funkce a je součástí popisovaného obsahu funkcí. Požadavky na kvalitu 
funkcí jsou definovány za pomoci hodnot kvalitativních kritérií (indikátorů) popisujících 
kvalitu výstupních informací každé funkce. 
 

Druhým krokem procesu je pak vytvoření samotného strategického plánu rozvoje SDB 

v podobě opatření a akčního plánu zavádění nových a úprav stávajících funkcí SDB 
reflektujícího definovanou a ohodnocenou funkční architekturu SDB a vytvořeného za pomoci 
vize SDB i závěrů ze všech provedených analýz. 
 

Zvolený metodický postup je obdobný postupu zvoleném při tvorbě Strategického plánu 
JSDI/NDIC zpracovaného pro potřeby ŘSD v roce 2017 [20]. V případě JSDI/NDIC se 
jednalo o dynamické dopravní informace, předmětem SDB jsou informace statické (rozlišení 
statických a dynamických informací je uvedeno výše v kap. 1 tohoto dokumentu, resp. 

v předchozích dokumentech díla). 

5 Funkční architektura SDB 

Funkční architektura tvoří základ systémového popisu SDB. Popisuje strukturu jednotlivých 
funkcí či podfunkcí, jejich vlastnosti a vztahy, a také kvalitativní požadavky. Součástí funkční 
architektury SDB je, mj., i definování informačních vazeb jednotlivých funkcí na klíčové 
hráče. Funkční architektura spolu s informačním popisem neobsahuje konkrétní fyzické ani 
komunikační řešení. Tyto další vlastnosti řeší jiné vrstvy ITS architektury, např. fyzická nebo 
komunikační, které vycházejí z funkčního a informačního hlediska. Díky funkční architektuře 
je možné směřovat popis systému k účelu, kterému má sloužit, bez vlivu konkrétní 
technologie.  
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5.1 Funkce SDB 

Funkční architektura SDB vychází z chápání funkce tak, jak byla definována v kap. 4 Kapitoly 

3 STP SDB [50]. Funkce SDB je proces, při kterém ze vstupních informací vznikají 
výstupní informace, jak ukazuje Obr. 1. Výstupní informace funkcí SDB jsou hlavním 
produktem SDB a mohou být ukládány do datového skladu SDB a/nebo jsou k dispozici 

uživatelům SDB (klíčovým hráčům – KH), včetně ŘSD. Vstupní informace přicházejí z 
datového skladu SDB, a/nebo z jiných zdrojů (od KH). V datovém skladu SDB jsou 

shromažďovány hodnoty nebo veličiny související s pozemními komunikacemi a dopravou na 
nich, které byly pozorovány, změřeny, zaznamenány a/nebo vypočteny, případně převzaty 
z jiného zdroje nebo vycházejí z projektové dokumentace. Patří sem průběh pozemní 
komunikace, metadata a samotná data jednotlivých veličin (dle metadat). Přístup funkce 
k datovému skladu SDB zajišťují konverzní funkce Data/Informace a Informace/Data 

znázorněné graficky na Obr. 1. 

 

 

Obr. 1: Schéma funkce SDB 

 

5.2 Tvorba funkční architektury SDB 

Funkční architektura SDB je vytvářena jako standardní hierarchická ITS architektura. 

Vychází z definice hlavních množin funkcí, do kterých jsou postupně umísťovány 

podfunkce a iterativně vytvářena celá struktura. Funkční architektura obsahuje současné 
i navrhované funkce SDB s tím, že u vybraných současných funkcí je navržena jejich 

úprava (příp. postupná náhrada) a vlivem úpravy obsahu nebo logického umístění do pozic 
hierarchické struktury dochází i ke změně názvu či rozdělení stávajících funkcí na dvě funkce. 

V zásadě nedochází k rušení stávajících funkcí bez adekvátní náhrady. 
 

Kompletní návrh funkcí provedla skupina expertů – autorů tohoto díla, s přispěním 
poskytovatelů dílčích kontribucí, pomocí iterativní analýzy s využitím grafického prostředí 
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znázorňujícího hierarchickou strukturu a zároveň i vazby a atributy navrhovaných funkcí. 
Významným příspěvkem jsou výsledky části díla [52], tedy analýza současných funkcí SDB, 
která vznikla především díky spolupráci řešitelského týmu s pracovníky SDB. 

 

Proces tvorby funkční architektury obsahuje následující kroky (jsou součástí podkapitol 
uvedených dále): 

· definování pilířů hierarchické struktury – tří hlavních množin funkcí SDB; 

· identifikace funkcí a podfunkcí SDB a jejich umísťování do hierarchické struktury; 

umísťovány jsou všechny současné funkce SDB popsané v [52], u kterých je 
prováděno posouzení případných změn, a dále funkce nové; 

· stručný popis všech identifikovaných funkcí – obsah funkcí; 

· vazba funkcí SDB na cíle definované ve vizi [56]; 

· vazba vstupů a výstupů funkcí SDB na KH;  

· definování kvalitativních parametrů funkcí SDB a posouzení funkcí podle těchto 
parametrů. 

5.3 Hlavní množiny funkcí SDB 

Základní kameny hierarchické struktury funkční architektury SDB jsou zvoleny s ohledem na: 

· role výstupních informací funkcí SDB jakožto hlavního produktu SDB, jak bylo 

popsáno výše v tomto dokumentu v kap. 5.1; to znamená vytvoření jedné množiny 
primárně určené pro plnění datového skladu SDB, druhé množiny pro vyskladňování 
informací na výstup směrem ke KH a třetí množiny určené k podpoře procesů 

v prvních dvou množinách; 

· strukturování vize organizace statických informací a sběru dat na SDB – kap. 6 

v Kapitole 6 STP SDB [56]; i tato vize obsahuje principiálně shodné členění do tří 
skupin; 

· strukturování stávajících funkcí SDB – v kap. 4 Kapitoly 5 STP SDB [52]; i zde je 

strukturování provedeno do tří skupin, byť s jemně odlišným významem. 

Výsledkem je členění struktury do tří množin označených písmeny A, B, C podle následujících 
definic: 

· A: Sběr informací a zpracování dat. Tato množina funkcí zahrnuje funkce SDB 

související s průběhem pozemních komunikací, vedením katalogů objektů 
a dopravních informací a sběrem a zpracováním dat podle těchto katalogů. 
Výsledkem činnosti této množiny funkcí jsou aktuální a kvalitní informace/data 

a metadata k těmto informacím/datům uložené v datovém skladu SDB přístupné 
jiným funkcím SDB. 

· B: Prezentace dat a poskytování informací. Tato množina funkcí obsahuje 

funkce SDB, jejichž primárním účelem je na svém výstupu poskytovat nebo 
prezentovat informace z datového skladu SDB. 
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· C: Specifická podpora dopravního systému. Do této množiny patří funkce SDB, 

které podporují činnosti jiných součástí dopravního systému, resp. se jedná 
o podpůrné procesy pro fungování funkcí v množinách A a B. 

 

Jak je možné identifikovat, zásadní rozdíl mezi množinami A a B je v pohledu na výstup 
funkcí, kdy v případě A funkce primárně přispívají do datového skladu SDB, zatímco 
v případě B se primárně jedná o funkce zpřístupňující informace ostatním KH, včetně ŘSD. 

Dále je možné postřehnout, že definované množiny funkcí mají obdobný název jako 

množiny stávajících funkcí SDB uvedené v části díla [52]. Tam se však definice orientuje 
mimo jiné i na vstupy do funkcí, a tak některé funkce (zejména se jedná o funkce 

zpřístupňující mapové podklady) jsou začleněny do jiné množiny funkcí. 

 

5.4 Identifikace funkcí SDB a jejich umísťování do hierarchické 

struktury 

Do základních množin A, B a C jsou hierarchicky umísťovány identifikované funkce. Jedná se 
o všechny současné funkce SDB popsané v [52], u kterých je prováděno posouzení 
případných změn (úprav), a dále funkce nové. Funkce jsou identifikovány a umísťovány 
bez vlivu jejich fyzické realizace a bez souvisejících komunikačních vazeb. 

 

Funkce byly do struktury na požadované pozice umísťovány postupně v iterativním sledu, 
při průběžném procházení struktury, dílčích i rozsáhlejších úpravách struktury a kontrole 

konzistence struktury, zvažování konkrétního zařazení, pořadí a hloubky umístění každého 

bloku (funkce), při dílčí práci autorů a/nebo na společných pracovních schůzkách autorů 
s poskytovateli dílčích kontribucí a případně i dalšími konzultacemi s externími konzultanty. 

Výsledná struktura představuje účelně organizovaný celek přijatý bez výhrad celým 
řešitelským týmem. 

 

Posouzení úprav stávajících funkcí a definování nových funkcí vychází: 
· z reflektování vizí a cílů organizace a sběru statických dat a informací definovaných 

v [56]; tyto vize a cíle byly odvozeny z uživatelských potřeb, tedy z cílů a kompetencí 
jednotlivých klíčových hráčů uvedených v [50], [51] a [52]; výsledek vzešel mj. 
i z diskuse o tom, které funkce zastává SDB a které může nebo musí zastávat někdo 
jiný, které funkce SDB nezastává a mohla by, na kterých funkcích se podílí více stran 
atd.; zohledněna je zde i vize vycházející ze studie CEPK [48] a zkušenosti 
ze zahraničí [51]; 

· z definičního požadavku na rozlišení dynamických a statických informací; 
pro statické informace platí, že jejich změny jsou pro jedno místo v dopravní síti 
nebo pro jeden úsek typicky v periodách delších než 1 den, na rozdíl 
od informací dynamických, jejichž změny jsou typicky minutové, hodinové (a jsou 

určeny ke správě v systému JDSI/NDIC); z toho také plyne, že některé statické 
informace uvažované v předchozích letech (včetně Strategického plánu rozvoje 
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JSDI/NDIC) pro správu v systému JDSI/NDIC mají být podle aktuální vize [56] 

spravovány v SDB; 

· z odborného rozhledu a praktických zkušeností zpracovatelů díla a poskytovatelů 
dílčích kontribucí, včetně správců současného systému SDB, a dále z konzultací 
a návštěv zpracovatelů přímo v prostředí SDB, z diskusí nad jednotlivými funkčními 
položkami a následnými úpravami plynoucími z dílčích závěrů; 

· z analýzy omezení současných funkcí SDB vedoucích k úpravě stávajících funkcí nebo 
návrhu funkcí nových; 

· z iterativní analýzy funkcí s využitím grafického prostředí. 

 

Výsledkem umísťování funkcí do hierarchické struktury není jen samotná poloha v této 

struktuře, ale také atribut rozlišení na funkce stávající a nové, a u stávajících funkcí dále 
rozlišení, zda funkce zůstává beze změny nebo je určitým způsobem modifikována. Tento 
atribut je graficky vyjádřen barevným rozlišením podle následující definice v Tab. 1, tj. 

rozlišení na barvy modrá, zelená, oranžová, hnědá a žlutá. Barva rozlišuje, zda se jedná 
o množinu funkcí na nejvyšší hierarchické úrovni (modrá), novou funkci (žlutá) nebo zda se 

jedná o stávající funkci (ostatní barvy, s ohledem na případnou modifikaci či postupné 
utlumení funkce). Modifikací (úpravou) funkce se rozumí změna obsahu funkce, změna vazeb 
na klíčové hráče nebo změna kvality výstupní informace (bude upřesněno níže v následujících 
podkapitolách funkční architektury). 

Tab. 1: Barevná definice základních atributů funkcí a množin funkcí SDB 

Množina funkcí SDB na nejvyšší hierarchické úrovni 

Stávající funkce SDB – tuto funkci SDB má a má mít nadále ve stávající formě 

Stávající funkce SDB – tuto funkci SDB má a má mít nadále po potřebné úpravě 

Stávající funkce SDB – tuto funkci SDB má a nemusí mít; resp. může mít po nějakou dobu nadále 

Nová funkce SDB 

 

Zelená barva označuje vlastnost, kdy funkční úroveň zůstává zachována. To ale 

neznamená, že funkce nebude potřebovat upgrade ICT, který není předmětem tohoto 
strategického plánu. Může se jednat např. o aktualizaci hardware či software vykonávající 
činnost funkce, aktualizaci technického rozhraní na vstupech či výstupech funkce nebo 

aktualizaci formátu dat v datovém skladu. Totéž se týká funkcí v kategorii „hnědá“ v období 
do utlumení těchto funkcí. 
 

Názvy stávajících funkcí jsou primárně přebírány ze stávajících funkcí identifikovaných 
v části díla [52]. Existují případy, kdy je nutnost rozdělit původně popisovanou stávající 
funkci v [52] do více funkcí z důvodu logického začlenění do více větví hierarchické struktury. 

V tom případě dochází k modifikaci názvu stávající funkce oproti [52]. Typickým příkladem je 
rozdělení původně identifikované funkce Aktualizace na funkci Správa a funkci Aktualizace. 
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Výraznější rozšíření funkce vyžadující změnu názvu je v hierarchické struktuře ošetřeno 
tak, že stávající funkce s užším rozsahem je umístěna jako podfunkce nové funkce, která má 
širší obsah. V tomto případě je stávající podfunkce uvedena především z důvodu názornosti, 
v zásadě je již obsažena v komplexnější nové funkci. Jedná se o všechny případy, kdy 
libovolná funkce označená zelenou, oranžovou či hnědou barvou je podfunkcí funkce 
označené žlutou barvou. 
 

Výraznější změna stávající funkce vyžadující změnu názvu funkce je ošetřena tak, že 
namísto oranžové barvy jedné funkce je použita dvojice funkcí hnědá a žlutá s různým 
názvem, obvykle na stejné hierarchické úrovni. Takové funkční znázornění označuje, mj., 

i vhodný souběh obou variant funkce po určitou dobu. 

5.5 Výsledná podoba hierarchické struktury funkcí SDB 

Přehledová situace s kódy funkcí je zobrazena na Obr. 2. Kompletní struktura v detailu 

včetně názvů funkcí je součástí Přílohy č. 1 tohoto díla. Výřezy ze struktury s názvy funkcí 
jsou uvedeny na dalších stranách na Obr. 3 a Obr. 4. Hierarchické uspořádání funkcí je 
v grafické podobě vyobrazeno prostřednictvím stromové struktury. Tři hlavní množiny funkcí 
(dle kap. 5.1 tohoto dokumentu) jsou znázorněny třemi hlavními modrými prvky. Na těchto 
základech jsou postupně ve větvích umístěny funkce a podfunkce. Lze teoreticky dospět do 
různé úrovně detailu hierarchie. 

 

 

 

Obr. 2: Celková přehledová podoba navrhované funkční architektury SDB 
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Obr. 3: První množina funkcí SDB 
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Obr. 4: Druhá a třetí množina funkcí SDB 
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Použitá struktura je modulární a umožňuje snadno přesunout funkci do jiné úrovně nebo 
na jiné místo a zajistit tak efektivní práci. Vazby mezi jednotlivými funkcemi ve funkční 
architektuře znamenají souvztažnost více úrovní hierarchie, nikoli informační toky mezi 
funkcemi. Barevné provedení bloků je v souladu s definicí dle Tab. 1. 

5.6 Obsah funkcí SDB 

Následující Tab. 2 udává popis obsahu funkcí SDB ve struktuře uvedené v předchozí 
kap. 5.5. Je tedy členěna podle hierarchické struktury funkční architektury, kdy kód a název 
funkce je uveden v prvním a druhém sloupci tabulky. Oba sloupce zároveň svým 
podbarvením zobrazují atribut funkce rozlišující, zda funkce je v současné době k dispozici 

v požadované podobě, má se upravit nebo se jedná o novou funkci, v souladu s definicí 
dle Tab. 1. Tento atribut odpovídá i shodné barvě bloků ve schématu funkční architektury 

na Obr. 2 až Obr. 4. 

 

Třetí, nosný sloupec Tab. 2 vyjadřuje popis obsahu funkce. Jedná se o hlavní 
charakteristiku funkce tak, jak je chápána z pohledu uživatele, tedy klíčového hráče. 
Obsahem funkce je funkční a informační popis. Popis obsahuje proces probíhající uvnitř 
funkce, případné vstupy a důležitý popis a rozsah výstupní informace, který v zásadě 
charakterizuje celou funkci z pohledu KH. Výstupní informace je formulována funkčním 
přístupem, nejsou tedy uváděna žádná konkrétní metadata ani formáty či protokoly, což by 
již překračovalo rozsah i záměr díla anebo vedlo na popis technologicky závislého řešení, což 
není žádoucí na úrovni funkční architektury. 

 

Popisy nových funkcí byly získány řešitelským týmem za pomoci poskytovatelů dílčích 
kontribucí. V případě funkcí stávajících jsou popisy odvozeny také z funkční analýzy 
provedené v části díla [52] na základě konzultace stávajících funkcí s pracovníky SDB, 

s přihlédnutím k potřebě úprav těchto funkcí. 
 

Tab. 2: Popis obsahu funkcí navrhované architektury SDB 

ID 

funkce 

Název funkce 

+ barevná definice 
dle Tab. 1 

Obsah funkce 

1 
Průběh pozemní 
komunikace 

Jedná se o funkci, jejímž cílem je vytvoření, správa a průběžná 
aktualizace digitálního referenčního modelu sítě pozemních komunikací 
(resp. průběhu pozemních komunikací). Výstupem této funkce jsou 
aktuální a kvalitní informace ke všem pozemním komunikacím v ČR 
uložené v datovém skladu SDB přístupné jiným funkcím SDB. 

1.1 
Model sítě 
(referenční síť) 

Jedná se o funkci, jejímž cílem je vytvoření a správa digitálního 
referenčního modelu sítě pozemních komunikací (resp. průběhu 
pozemních komunikací). Funkce respektuje požadavky uživatelů. Funkce 

poskytuje referenční datový podklad v oblasti dopravy v rámci ČR 
s vazbou na datové podklady stejného typu okolních států a data 
dalších typů dopravy s důrazem na harmonizaci s legislativou 
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na národní a celoevropské úrovni (zejm. INSPIRE). Tento podklad je 

univerzálně využitelný, aktuální a (nejen polohově) přesný. Správa 
informací o pozemních komunikacích probíhá efektivně a v maximálním 
rozsahu. Výstupem funkce je referenční síť pozemních komunikací 
uložená v datovém skladu SDB. Tato síť slouží pro potřeby všech funkcí 
SDB vyžadujících referenční síť včetně funkcí spojených s Centrální 
evidencí pozemních komunikací (CEPK) a funkcí umožňujících publikaci 
informací formou otevřených dat. 

1.1.1 

Správa Uzlového 
lokalizačního 
systému 

Tato funkce zajišťuje správu Uzlového lokalizačního systému (ULS). 
Obsahuje metodiku, jak se jednotlivé prvky/objekty/linie vytvářejí. 
Součástí této funkce je aktuální platná verze ULS [6], [22]. ULS (a tedy 

i tato funkce) bude provozován do okamžiku vytvoření a zprovoznění 
nového modelu sítě (funkce 1.1.2 níže) a dokud jej budou potřebovat 
pro svou funkci jiné funkce SDB. 

1.1.2 
Vytvoření a správa 
nového modelu sítě 

Tato funkce má na starosti vytvoření a správu nového referenčního 
modelu sítě pozemních komunikací, který budou využívat všechny 
funkce SDB vyžadující referenční model. Tento model ve výhledu 
nahradí v současné době používaný model ULS a stane se jedinou 
referenční sítí, na kterou bude SDB mapovat statické dopravní 
informace. Tato funkce obsahuje jak vlastní specifikaci modelu, tak 
i vlastní data o průběhu pozemních komunikací. Specifikace modelu 
bude vytvořena tak, aby odpovídala požadavkům uživatelů (klíčových 
hráčů) a současně vycházela z platných norem a legislativy. Součástí 
funkce je administrace editace dílčích částí referenčního modelu 
na základě připravených schválených metodických postupů 
a kontrolních mechanismů. 

1.1.3 

Konverze mezi 

lokalizačními 
systémy 

Tato funkce propojuje jednotlivé lokalizační systémy a pomáhá 
(polo)automaticky distribuovat informace mezi nimi tak, aby ve všech 
systémech byly co nejaktuálnější. Funkce odpovídá evropským 
standardům, které byly pro tyto účely vytvořeny, včetně směrnice 
INSPIRE. Konverzní funkce není závislá na žádném lokalizačním 
systému. V rámci této funkce dochází kromě konverze jednotlivých 
prvků i ke konverzi jejich atributů. Mezi lokalizační systémy, které jsou 
zdrojem či cílem konverze, patří ULS, nový referenční lokalizační systém 

(funkce 1.1.2 výše) a referenční síť Global Network používaná 
v JSDI/NDIC. 

1.2 

Sběr a zpracování 
dat týkajících se 
modelu sítě 

Jedná se o funkci, která zajišťuje průběžnou aktualizaci referenčního 
modelu sítě. Součástí této aktualizace je sběr a zpracování dat 
o průběhu všech pozemních komunikací a jejich zavedení do datového 
skladu SDB jakožto aktuální platné verze referenčního modelu vedeného 
v rámci funkce 1.1. 

1.2.1 

Aktualizace 

Uzlového 
lokalizačního 
systému 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52]. Na základě vstupních 
údajů od garantů ULS a údajů z datového skladu, SDB provede datové 
i grafické zpracování (aktualizaci). Zpracování spočívá ve vymazání 
neplatných uzlů/úseků včetně navázaných údajů a vložení nových údajů 
ULS. Při porovnání nové a původní verze ULS vznikají tzv. „nezměřené 
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úseky“, na kterých je potřeba provést nové měření (nový sběr údajů). 
Výstupem funkce je nová verze ULS, která je uložena do datového 
skladu SDB. Funkce bude provozována po dobu funkčnosti referenční 
sítě ULS (funkce 1.1.1). 

1.2.1.1 

Zpřesňování 
geometrického 
průběhu silnic 

a dálnic v ULS 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52], která se používá 
průběžně. SDB při ní upravuje geometrický průběh úseků ULS, aby lépe 
odpovídal reálnému průběhu silnic a dálnic v terénu. Funkce bude 
provozována po dobu funkčnosti referenční sítě ULS (funkce 1.1.1). 

1.2.2 

Distribuovaná 
aktualizace nového 
modelu sítě 

Jedná se o funkci, která zajišťuje aktualizaci nového referenčního 
modelu sítě (funkce 1.1.2). Součástí této aktualizace je sběr 
a zpracování dat o průběhu pozemních komunikací a jejich zavedení 
do datového skladu SDB jakožto aktuální platné verze referenčního 
modelu vedeného v rámci funkce 1.1.2. Funkce bude umožňovat 
víceuživatelskou editaci a prohlížení dat referenčního modelu uložených 
v datovém skladu SDB, tj. spolupráci většího počtu editorů (může jít 
o stovky až tisíce editorů). Editace bude probíhat dle předem stanovené 
metodiky a kontrolních postupů a prostřednictvím vyškolených 
a autorizovaných pracovníků těch klíčových hráčů, kteří jsou oprávněni 
provádět aktualizaci referenčního modelu (resp. provádět změny 
na pozemních komunikacích, které mají dopad na geometrii a atributy 

referenční sítě). Funkce umožňuje průběžnou aktualizaci referenční sítě 
tak, aby změny mohly být zanášeny bez zbytečného odkladu. Funkce 
umožní, aby na aktualizaci dat participovali nejen vlastníci a správci 
pozemních komunikací, ale také jejich dodavatelé (KH4). 

2 

Katalogy objektů 
a dopravních 
informací 

Jedná se o funkci, jejímž cílem je vytvoření, správa a aktualizace 

specifikace katalogu technického řešení komunikace, katalogu vybavení 
komunikace, katalogu statických dopravních informací a katalogu 

statistických dopravních informací. Katalogy popisují mj. sémantiku dat. 
Výstupem této funkce jsou dílčí katalogy (včetně katalogů CEPK), 
na základě kterých probíhá sběr a zpracování dat o všech pozemních 
komunikacích. Součástí této funkce je i pravidelná aktualizace těchto 
katalogů. 

2.1 

Katalog 

technického řešení 
komunikace 

Jedná se o funkci, jejímž cílem je vytvoření a správa specifikace 
katalogu technického řešení komunikace. Technickým řešením 
komunikace se rozumějí statická data o technickém, konstrukčním 

řešení pozemních komunikací a jejich blízkého okolí související 
s výstavbou komunikace. Jedná se např. o šířkové uspořádání, typ 

povrchu, bezpečnostní zařízení (svodidla, atd.), objekty na komunikaci 
(brod, most, podjezd, propustek, tunel, železniční přejezd), další 
objekty (obrubník, oplocení, zeď atd.), inženýrské sítě (čisticí zařízení, 
chránička, kanalizace, odpad, odvodnění, osvětlovací bod, rozvodné 
zařízení, vedení nadzemní či podzemní), technické údaje o dopravním 
značení - svislé (nosič, tabule apod.), vodorovné, blíže v [51]. Výstupem 
této funkce jsou dílčí katalogy technického řešení komunikace, 
na základě kterých probíhá sběr a zpracování dat o technickém řešení 
všech pozemních komunikací. 
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2.1.1 

Definice položek 
databáze ISSDS 
vztahující se 

k technickému 
řešení komunikace 

Jedná se o funkci, která je součástí stávající funkce SDB popsané 
v [52], která definuje položky ISSDS pro generování nových verzí 
databáze. Jedná se o položky databáze ISSDS, blíže v [22], vztahující se 
k technickému řešení komunikace. Tato funkce bude nahrazena novým 
katalogem technického řešení komunikace (funkce 2.1.4) a bude 

provozována, dokud ji budou potřebovat pro svou funkci jiné funkce 
SDB. 

2.1.2 
Definice položek 
Registru objektů 

Jedná se o funkci, která je součástí stávající funkce SDB popsané 
v [52], která definuje položky Registru objektů pro vytváření obsahu 
Registru objektů a jeho aktualizaci. Tato funkce bude nahrazena novým 
katalogem technického řešení komunikace (funkce 2.1.4) a bude 

provozována, dokud ji budou potřebovat pro svou funkci jiné funkce 
SDB. 

2.1.3 

Definice položek 
Zjednodušeného 
dálničního pasportu 

Jedná se o funkci, která je součástí stávající funkce SDB popsané 
v [52], která definuje položky Zjednodušeného dálničního pasportu 
pro vytváření obsahu Zjednodušeného dálničního pasportu a jeho 
aktualizaci. Tato funkce bude nahrazena novým katalogem technického 
řešení komunikace (funkce 2.1.4) a bude provozována, dokud ji budou 
potřebovat pro svou funkci jiné funkce SDB. 

2.1.4 

Vytvoření nového 
katalogu 

technického řešení 
komunikace 

vycházejícího 
z ISSDS (vč. RO) 

a kompatibilního 
s CEPK 

V rámci funkce bude vytvořen Katalog technického řešení komunikace. 
Katalog bude obsahovat údaje např. o proměnných a neproměnných 
parametrech. Tento katalog bude vycházet z aktuálních položek 
systému ISSDS (vč. RO) a bude navržen s ohledem na možné zajištění 
jeho kompatibility (i budoucí) se systémem CEPK a jeho katalogy, viz 
funkce 2.5. S ohledem na tuto kompatibilitu bude připraven na pokrytí 
všech kategorií veřejně přístupných komunikací. Podoba katalogu bude 
respektovat platné národní i evropské legislativní předpisy, zejména 
nařízení č. 2015/962 a směrnici INSPIRE. 

2.2 
Katalog vybavení 
komunikace 

Cílem funkce je vytvoření a správa specifikace katalogu vybavení 
komunikace. Vybavením komunikace se rozumějí statická data týkající 
se provozního vybavení pozemních komunikací – např. veškerá 
telematická zařízení, pevná informační zařízení mimo dopravní značení 
dané vyhláškou, odpočívka, parkoviště, čerpací a dobíjecí stanice, 
stanice pro sdílení dopravních prostředků, zastávka veřejné dopravy, 

objekty na zastávkách a parkovištích, reklamní poutače, veřejné 
osvětlení apod., blíže v definici pojmu „Vybavení pozemní komunikace“, 
kap. 3 výše. Výstupem této funkce jsou dílčí katalogy vybavení 
komunikace, na základě kterých probíhá sběr a zpracování dat 
o vybavení všech pozemních komunikací. 

2.2.1 

Definice položek 
databáze ISSDS 
vztahující se 

k vybavení 
komunikace 

Jedná se o funkci, která je součástí stávající funkce SDB popsané 
v [52], která definuje položky ISSDS pro generování nových verzí 
databáze. Jedná se o položky databáze ISSDS, blíže v [22], vztahující se 
k vybavení komunikace. Tato funkce bude nahrazena novým katalogem 

vybavení komunikace (funkce 2.2.2) a bude provozována, dokud ji 
budou potřebovat jiné funkce SDB. 
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2.2.2 

Vytvoření nového 
katalogu vybavení 
komunikace 

vycházejícího 
z ISSDS 

a kompatibilního 
s CEPK 

V rámci funkce bude vytvořen Katalog vybavení komunikace. Tento 
katalog bude vycházet z aktuálních položek ISSDS vztahujících se 
k vybavení komunikace a bude navržen s ohledem na možné zajištění 
jeho kompatibility (i budoucí) se systémem CEPK. S ohledem na tuto 
kompatibilitu bude připraven na pokrytí všech kategorií veřejně 
přístupných komunikací. Podoba katalogu bude respektovat platné 
národní i evropské legislativní předpisy, zejména nařízení č. 2017/1926, 
885/2013, 2015/962 a směrnice INSPIRE [51].  

2.3 

Katalog statických 
dopravních 
informací 
(vytvoření a správa 
položek) 

Jedná se o funkci, která vytvoří a průběžně spravuje katalog statických 
dopravních informací a požadavky na jejich evidenci. Jde především 
o dlouhodobá či stálá dopravní omezení a doporučení související 
s běžným provozem (sekundární informace odvozené z pravidel 

silničního provozu a dopravního značení, označení zpoplatněných úseků 
silnic, dlouhodobé navigační informace jako např. omezení k použití 
komunikace pro objížďku pro vozidla nad 3,5 t apod.). Údaje mohou být 
vztaženy k úsekům nebo bodům. Při tvorbě katalogu se vychází 
z existujících položek ISSDS, požadavků nařízení ke směrnici ITS, 
v současnosti zejména 2015/962 a 2017/1926, dále z pravidel silničního 
provozu, evidence dopravního značení, charakteristik dopravní sítě 

(např. počet jízdních pruhů, šířka a sklon jízdního pruhu), evidence 

nebezpečných a jinak problematických úseků komunikací. Katalog je 

aktualizován v závislosti na nových legislativních požadavcích (EU, ČR) 
a jednou ročně na základě poznatků Dopravní policie ČR a MD 
(zprostředkujícího požadavky odborné veřejnosti). Jedná se pouze 
o statické informace, aktuální uzavírky a doporučení jsou řešeny 
v JSDI/NDIC. Funkce je významná i pro asistenční služby při navigaci 
a řízení vozidla až po plně autonomní vozidla. 

2.4 

Katalog 

statistických údajů 
o dopravním 
provozu (vytvoření 
a správa položek) 

Jedná se o funkci, která vytvoří a průběžně spravuje katalog 

statistických nebo historických charakteristik dopravního provozu 
a požadavky na ně. Charakteristiky provozu jsou navrhovány s ohledem 
na vlastnosti použitých zdrojů dat (často původně dynamických), 
zejména monitoring telematických zařízení, místní a účelová sčítání 
dopravy, aplikace dálkového průzkumu Země, sledování flotily vozidel, 
nepřímé zdroje dat jako časové snímky výskytu mobilních 
komunikačních zařízení apod. 

2.5 

Katalog CEPK 

(vytvoření 
a aktualizace 

položek) 

V souvislosti s realizací systému CEPK bude nezbytné vytvořit katalog, 
který bude obsahovat metadata v rozsahu definovaném v platné 
vyhlášce o CEPK. Součástí této funkce bude také aktualizace katalogu 
v závislosti na znění této vyhlášky. V rámci katalogu CEPK budou řešeny 
vazby na další, respektive existující katalogy již obsahující požadované 
údaje, viz funkce 2.1.4 a 2.2.2. 

2.6 
Aktualizace skladby 

katalogů 

Funkce slouží k aktualizaci položek katalogů (funkce 2.1 až 2.5) 
a probíhá podle přesně definovaného organizačního, metodického 
postupu a regulačního rámce. Prováděcí rámec v současné době 
neexistuje a musí být nově vytvořen tak, aby informace a data sbíraná 
dle katalogu odpovídala reálným potřebám odběratelů informací SDB 
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(tj. aby k aktualizaci skladby katalogů docházelo za jejich účasti) 
i aktuálním trendům rozvoje dopravního systému. 

3 
Sběr a zpracování 
dat dle katalogů 

Jedná se o funkci, jejímž cílem je sběr a zpracování dat podle katalogu 
technického řešení komunikace, katalogu vybavení komunikace, 
katalogu statických dopravních informací a katalogu statistických 
dopravních informací. Výstupem této funkce jsou data o všech 
pozemních komunikacích ukládaná do datového skladu SDB. Součástí 
této funkce je i zajištění zpětné vazby veřejnosti. 

3.1 

Vytvoření nové 
verze databáze 
ISSDS 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52], která se pravidelně 
používá dvakrát ročně. Po dokončení a propojení pravidelných dílčích 
aktualizací SDB z datového skladu převezme zpracované údaje 
pro aktualizaci a v datovém skladu SDB je vytvořena aktualizovaná nová 
verze databáze ISSDS, přičemž původní verze jsou nadále uchovávány. 
Tato funkce bude nahrazena novým funkcemi sběru dat podle 
jednotlivých nových katalogů a bude provozována, dokud ji budou 

potřebovat jiné funkce SDB. 

3.1.1 

Zpracování údajů 
od regionálních 
reportérů 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52], která se pravidelně 
používá dvakrát ročně. SDB elektronickou poštou obdrží nasbírané 
údaje od regionálních reportérů. Jedná se o neproměnné parametry. 
Dalším vstupem funkce jsou i aktuální údaje z ULS a RO. Výsledkem 
funkce jsou informace pro aktualizaci ISSDS, které jsou uloženy 
do datového skladu SDB. Tato funkce bude nahrazena novým funkcemi 
sběru dat podle jednotlivých nových katalogů a bude provozována, 
dokud ji budou potřebovat jiné funkce SDB. Data dle nových katalogů 
mohou být nadále sbírána s využitím regionálních reportérů a dalších 
subdodavatelů KH4, kteří však budou pracovat s novým zadáním (jinak 
řečeno, potřeba regionálních reportérů s ukončením této funkce 
nezbytně nutně nekončí). 

3.2 

Sběr a zpracování 
dat o technickém 
řešení komunikace 

Jedná se o funkci, jejímž cílem je sběr a zpracování dat o technickém 
řešení komunikace. Výstupem této funkce jsou data ve vysoké kvalitě 

o pozemních komunikacích ve správě ŘSD ukládaná do datového skladu 
SDB a využívaná jinými funkcemi SDB. 

3.2.1 
Aktualizace 

Registru objektů 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52], která provádí změny 
v evidovaných objektech na silniční a dálniční síti – mostů, podjezdů, 
železničních přejezdů, tunelů, brodů. SDB zastává funkci sjednotitele 
informací z různých datových zdrojů, které doplňuje informacemi od 
garantů RO. Funkce se používá pravidelně dvakrát ročně a pro svoji 
činnost potřebuje na vstupu informace od garanta RO o změnách v RO 
(zařazení, vyřazení, nebo přečíslování objektů na silniční a dálniční síti). 
Výstupem funkce jsou aktuální informace o RO, které jsou uloženy 

do datového skladu SDB. Tato funkce musí v budoucnu pracovat 

v souladu s rozsahem CEPK, i proto bude nahrazena funkcí 3.2.3 a bude 
provozována, dokud ji budou potřebovat jiné funkce SDB. 
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3.2.2 

Aktualizace 

Zjednodušeného 
dálničního pasportu 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52], která se používá 
v souvislosti s otevřením nových úseků dálnic I. třídy nebo 2x ročně 
v souvislosti se změnami v ULS nebo nepravidelně dochází k aktualizaci 
vybraných jevů. Výstupem funkce jsou aktuální informace 
zjednodušeného dálničního pasportu, které se ukládají do datového 
skladu SDB. Tato funkce bude nahrazena funkcí 3.2.3 a bude 
provozována, dokud ji budou potřebovat pro svou funkci jiné funkce 
SDB.  

3.2.3 

Sběr a zpracování 
dat podle nového 
katalogu 

technického řešení 
komunikace 

Jedná se funkci, která zajišťuje sběr a zpracování dat dle nového 
katalogu technického řešení komunikace. Zpracovaná data jsou uložena 
v datovém skladu SDB pro potřeby jiných funkcí SDB, zejména 
pro funkce z množiny Prezentace dat a poskytování informací. Sběr 
a zpracování informací probíhá v kvalitě a územním rozsahu uvedeném 
v katalogu technického řešení komunikace. Tento katalog také stanoví 
metodický postup sběru a zpracování dat. 

3.2.4 

Pořízení, 
zpracování 
a uložení 
videopasportu 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52], která se používá 
pro každou dálnici I. a II. třídy každý rok, pro každou silnici I. třídy 
jednou za 2 roky. Na vstupu funkce získává údaje o dálnicích a silnicích 
z datového skladu SDB. SDB si videopasport (resp. fotozáznam) 
pořizuje vlastním měřícím vozidlem a výstup funkce je ukládán 
do datového skladu SDB. Tuto funkci lze využít nejen pro potřeby 
existujících funkcí, ale i pro potřeby nových funkcí SDB včetně CEPK. 

3.2.5 

Podrobná 
diagnostika 

pozemních 
komunikací 

Tato funkce zajišťuje sběr a zpracování dat o proměnných parametrech 
pozemních komunikací. Provozem této funkce ŘSD naplňuje Cíl B Vize 
rozvoje SDB [56], tj. pro interní potřeby ŘSD zajišťovat některé vybrané 
činnosti související s provozováním infrastruktury ve vlastnictví státu. 
Hlavním uživatelem této funkce jsou funkce ŘSD nacházející se mimo 
SDB a související se systémy a procesy hospodaření s vozovkou. 
Od těchto funkcí také pochází přesné zadání na sběr dat. 
Ze zahraničních zkušeností a „best practises“ lze odvodit požadavky 
na vysoké kvalitativní parametry funkce, pokud jde o přesnost, úplnost 
a periodu aktualizace. Územní rozsah má odpovídat rozsahu sítě 
svěřené státem ŘSD k provozování. Tj. nejméně jednou ročně podrobně 
změřit celý rozsah sítě ŘSD. 

3.2.5.1 

Zpracování 
naměřených 
proměnných 
parametrů 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52]. Na vstupu SDB přebírá 
od subjektu, který provedl měření, údaje o protismykových 
vlastnostech, podélných nerovnostech (IRI), příčných nerovnostech 
(vyjetých kolejích), hloubce vody ve vyjetých kolejích, makrotexturách 
a poruchách. Výstupem funkce jsou proměnné parametry, které jsou 
ukládány do datového skladu SDB. Jedná se o důležitou funkci, která 
poskytuje data ostatním organizačním jednotkám ŘSD a velmi důležité 
údaje pro systém hospodaření s vozovkou. Perioda aktualizace této 
funkce musí být stanovena a neměla by překročit 1 rok. Funkce se má 
primárně soustředit na síť ve správě ŘSD a může být zajištěna 
i subdodavatelsky. 
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3.2.5.2 

Zpracování 
naměřeného 
proměnného 
parametru – 

únosnost 
asfaltových 
vozovek 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52]. Výstupem funkce jsou 
zpracované naměřené údaje proměnného parametru – únosnost 
vozovek, které se ukládají do datového skladu SDB. Jedná se 
o důležitou funkci, která poskytuje data ostatním organizačním 
jednotkám ŘSD a velmi důležité údaje pro systém hospodaření 
s vozovkou. Perioda aktualizace této funkce musí být stanovena 
a neměla by překročit 1 rok. Funkce se má primárně soustředit na síť 
ve správě ŘSD a může být zajištěna i subdodavatelsky.  

3.3 

Sběr a zpracování 
dat o vybavení 
komunikace 

Jedná se o funkci, jejímž cílem je sběr a zpracování dat ve vysoké 
kvalitě o vybavení komunikací ve správě ŘSD. Výstupem této funkce, 

typicky s půlroční aktualizací, jsou data o pozemních komunikacích 
ukládaná do datového skladu SDB a využívaná jinými funkcemi SDB.  

3.3.1 

Sběr a zpracování 
dat podle nového 
katalogu vybavení 
komunikace 

Jedná se funkci, která zajišťuje sběr a zpracování dat dle nového 
katalogu technického vybavení komunikace. Zpracovaná data jsou 
uložena v datovém skladu SDB pro potřeby jiných funkcí SDB, zejména 
pro funkce z množiny Prezentace dat a poskytování informací. Sběr 
a zpracování dat probíhá v kvalitě a územním rozsahu uvedeném 
v katalogu technického vybavení komunikace. Tento katalog také 
stanoví metodický postup sběru a zpracování dat. Tato funkce má širší 
obsah než jen uvedené podfunkce 3.3.1.1 až 3.3.1.4, které jsou 
ve struktuře funkční architektury zachyceny také z důvodu názornosti 
a konzistence návrhu vzhledem k současnému stavu SDB. 

3.3.1.1 

Aktualizace 

odpočívek 
na dálnicích 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52]. Vstupem funkce jsou 
informace z Oddělení odpočívek ŘSD a z datového skladu SDB. 
Výstupem jsou aktuální data, která se ukládají do datového skladu SDB. 
Úprava funkce by měla být založena na prvotním zpřesnění a aktualizaci 
informací o jednotlivých odpočívkách (především z pohledu geometrické 
složky až na úroveň parkovacího místa), navázání na referenční síť 
průběhu pozemních komunikací, uložení těchto dat do datového skladu 
SDB a jejich průběžná aktualizace na základě terénního sběru 
a aktualizačních impulsů z Oddělení odpočívek ŘSD. Funkce pracuje 
s údaji úseků dálnic. Funkce může být zajištěna subdodavatelsky. 

3.3.1.2 

Aktualizace dat 

ve správě jiných 
organizačních 
jednotek ŘSD 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52]. Na vstupu funkce 

přebírá údaje o kamerách, proměnných dopravních značeních, 
vysokorychlostních vahách, liniovém řízení dopravy, zařízeních pro 
provozní informace, automatických sčítačích dopravy a meteostanicích. 
Výstupem funkce jsou aktuální informace, které se ukládají do datového 
skladu SDB. Úprava funkce spočívá ve významném zlepšení kvality 
výstupních informací, zejména pokud jde o úplnost, přesnost a periodu 
aktualizace. Funkce se má primárně soustředit na síť ve správě ŘSD. 

3.3.1.3 

Zaměřování 
mýtných úseků 
a mýtných bran 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52], která se používá 
nepravidelně v souvislosti s otevřením nových úseků zpoplatněných 
výkonově. Na vstupu je požadavek Úseku provozovatele elektronického 
mýta (ÚPEM) na zaměření nových mýtných úseků a mýtných bran. 
Výstupem funkce jsou nové informace, které jsou uloženy do datového 
skladu SDB a zároveň odeslány na ÚPEM. 
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3.3.1.4 

Zaměřování 
a vytyčování 
kilometrovníků 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52], která se používá 
nepravidelně v souvislosti s otevřením nových úseků dálnic a silnic 
pro motorová vozidla (zaměřování existujících kilometrovníků) nebo 
na základě požadavku správce u stávajících komunikací (vytyčování 
umístění nových kilometrovníků dle aktuálního provozního staničení). 
Výstupem funkce jsou nové informace, které jsou uloženy do datového 
skladu SDB, a vytýčení nových pozic kilometrovníků v terénu. 

3.4 

Sběr a zpracování 
statických 
dopravních 
informací 

Jedná se o funkci, jejímž cílem je sběr a zpracování statických 
dopravních informací. Výstupem této funkce jsou data o pozemních 
komunikacích ukládaná do datového skladu SDB a využívaná jinými 
funkcemi SDB. 

3.4.1 

Pořízení 
a zpracování dat 
dle katalogu 

dopravních 
omezení 
a doporučení 

Jedná se o funkci, která z evidence dopravního značení a dalších zdrojů 
dat (hranice obcí, předpisy pro nákladní dopravu, zmapování 
problematických úseků komunikací apod.) podle katalogu dopravních 
omezení a doporučení vygeneruje atributy dopravních omezení 
a doporučení pro jednotlivé segmenty referenční sítě. Může zahrnovat 
i označení zpoplatněných silnic podle nařízení EK 2015/962. Funkce by 
se měla používat průběžně vždy při aktualizaci zdrojových dat 
(v plošném rozsahu odpovídajícímu změně). Výstupem funkce jsou 
aktuální data, která jsou uložena do datového skladu SDB. Na realizaci 

funkce budou participovat SDB, KH1 a KH2. 

3.4.2 
Aktualizace sítě 
TEN-T 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52], která se používá 
v souvislosti se zprovozněním nových komunikací nebo se změnou 
v referenční lokalizační síti, kdy se mění průběh sítě TEN-T. Vstupem 

funkce jsou informace z datového skladu SDB a výstupem jsou aktuální 
informace, které se ukládají do datového skladu SDB. 

3.5 

Sběr a zpracování 
statistických údajů 
o dopravním 
provozu 

Jedná se o funkci, jejímž cílem je sběr a zpracování statistických 
dopravních informací. Výstupem této funkce jsou statistická data 

o pozemních komunikacích ukládaná do datového skladu SDB 
a využívaná jinými funkcemi SDB. Na realizaci funkce mohou 

participovat KH3 a KH4, je žádoucí významně zkrátit periodu aktualizace 
funkce z 5 let na jeden rok. 

3.5.1 

Pořízení 
a zpracování dat 
dle katalogu 

statistických údajů 
o dopravním 
provozu 

Jedná se o funkci, která podle katalogu statistických údajů o dopravním 
provozu provádí agregaci dat sčítání dopravy (zejména agregace 
dynamických dat z telematických zařízení, dále místní a účelová sčítání, 
protože celostátní je ve funkci 3.5.2), provádí jejich vazbu k úsekům 
referenční sítě a provádí jejich vizualizaci. Pravidelné zpracování 
dynamických dat, ideální je např. měsíční interval. Výstupem funkce 
jsou aktuální data, která jsou uložena do datového skladu SDB. 

3.5.2 

Aktualizace ULS 

v celostátním 
sčítání dopravy 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52], která se používá 
jednou za 5 let pro aktualizaci dat celostátního sčítání nebo každý 
půlrok pro aktualizaci průběhu sčítacích úseků v důsledku změny ULS. 
Úprava této funkce spočívá v tom, že bude data o celostátním sčítání 
mapovat nejen na ULS, ale také na novou referenční síť (a po ukončení 
činnosti ULS pouze na novou referenční síť). V té souvislosti se 
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předpokládá změna rozsahu použití funkce (bude pokrývat veškeré 
komunikace vedené v CEPK) a způsob aktualizace (průběžný, nikoliv 1x 
za 5 let). Z pohledu vytvořené struktury funkční architektury tato funkce 

neposkytuje přímý výstup správci webové aplikace pro celostátní sčítání 
dopravy, ale poskytuje ho prostřednictvím funkcí 4 a 5. 

3.6 
Sběr a zpracování 
dat pro CEPK 

Tato funkce bude implementována ve vazbě na realizaci systému CEPK. 
Sběr dat pro CEPK bude procesně probíhat způsobem, který je/bude 
definován v souvisejících vyhláškách/zákonech, tzn. elektronickou 
cestou a v definovaných lhůtách. Celkový rozsah sbíraných dat bude 
vycházet z platné vyhlášky, čemuž bude odpovídat rozhraní systému. To 
bude umožňovat předávání vstupů všem dotčeným subjektům. V rámci 
zpracování dat bude po jejich přijetí probíhat autorizace, validace dat 
apod. Funkce bude závislá na plnění povinností jednotlivých 
správců/vlastníků komunikací, tzn. předáváním relevantních dat 
do systému. Pro zajištění efektivního fungování CEPK bude nezbytné 
tyto povinnosti v požadovaném rozsahu ukotvit také v příslušných 
legislativních předpisech. 

3.7 Vstup veřejnosti 

Jedná se o funkci, která umožňuje externím uživatelům datových sad, 

odborné veřejnosti a případně i ostatním občanům nahlédnout 
do některých datových sad skrze webové rozhraní a zároveň hlásit 
nedostatky či přímo opravovat údaje, které neodpovídají reálnému 
stavu. Pomocí této funkce dochází k získávání informací o chybách 
v datové sadě případně o poničení či odcizení majetku (krádeže 
vybavení komunikací) a to dvojí formou – přímou editací mapy 
a datových sad (např. dopravní značení, bezpečnostní prvky apod.) 
skrze webové rozhraní případně mobilní aplikaci; nebo popisem situace 
skrze formulář (přes webové rozhraní i mobilní aplikaci). I v tomto 
případě je vše propojeno s mapovým rozhraním tak, aby uživatelé 
snadněji lokalizovali konkrétní problém. Výstupem funkce jsou podněty 
pro opravy datových sad prioritizované v závislosti na stupni 
důvěryhodnosti zadavatele. Tyto podněty jsou průběžně kontrolovány, 
zapracovávány do datové sady, případně (automaticky) 
rozdistribuovány dále jednotlivým vlastníkům a správcům infrastruktury. 

4 

Poskytování 
statických 
informací a dat 
ve strojově 
čitelném 
otevřeném formátu 

Cílem této funkce je zpřístupnění obsahu datového skladu SDB, tj. 
informací o průběhu komunikací (referenční sítě), informací 
o technickém řešení a vybavení komunikací, statických dopravních 
a statistických dopravních informací včetně informací vedených dle 
CEPK. Výstupní informace budou zpřístupněny prostřednictvím strojově 
čitelného rozhraní v otevřeném formátu. Součástí informací vedených 

v jednotlivých katalozích je informace o tom, zda příslušná informace 
má být k dispozici bezplatně a všem (OpenData), nebo zda se jedná 
o informaci s omezeným přístupem. Řízení přístupu uživatelů 
k informacím prostřednictvím strojově čitelného rozhraní je proto také 
součástí této funkce. Funkce také zpřístupňuje uživatelům činnost 
funkce 1.1.3 Konverze mezi lokalizačními systémy, čímž podporuje 
vzájemnou spolupráci (včetně platformy TN-ITS) globálních producentů 
mapových podkladů do navigací, výrobce vozidel nebo poskytovatele 
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dopravních informačních služeb nebo provozovatele silniční 
infrastruktury jiných evropských zemí. Funkce pracuje tak, že 
zpřístupňuje obsah datového skladu SDB anebo výstupy činností jiných 
funkcí SDB okamžitě bez zbytečného prodlení a v takové kvalitě 
a četnosti, v jaké v tu chvíli v datovém skladu SDB existují. Uživatelé se 
buď přihlašují k pravidelnému odběru informací v uživatelem 
definovaných intervalech, nebo zasílají jednotlivé požadavky 
na dodávku konkrétních informací. Výstupní kvalita informací této 
funkce přímo závisí na kvalitě informací jiných funkcí SDB. 

4.1 
Poskytování 
informací z CEPK 

Poskytování informací z CEPK bude jedna z činností SDB, pod jejíž gesci 
tato funkce ve strategickém plánu rozvoje přechází z původního 
zařazení v plánu rozvoje JSDI/NDIC. V této souvislosti bude tato změna 
provedena rovněž v STP JSDI/NDIC v rámci jeho budoucí aktualizace. 
Informace z CEPK budou poskytovány oprávněným uživatelům 
v rozsahu a detailu závisejícím na typu uživatele. Obecně budou mít 
orgány veřejné správy přístup k širšímu spektru informací a dat, a to 

ve větší úrovni detailu, než bude mít k dispozici veřejnost a další 
subjekty. Výstupy budou uživatelům dostupné v grafickém uživatelském 
rozhraní i přes datové rozhraní, což umožní datovou integraci 
na systémy třetích stran. Bude se jednat např. o informace o plánované 
stavební činnosti pro potřeby koordinace činností na síti pozemních 
komunikací, uzavírky apod. Podoba této funkce bude upřesněna v rámci 
realizačního projektu/dokumentace CEPK. 

5 

Poskytování 
statických 
informací a dat 
v ostatních 
podobách 

Tato funkce zajišťuje poskytování informací na základě dat uložených 
v datovém skladu jinou formou než pomocí strojově čitelného rozhraní. 
Podle typu konkrétní podfunkce se může jednat např. poskytování 
informací formou elektronických souborů zasílaných odběratelům 
elektronickou poštou, vystavených k odběru na webovém portálu, 
formou vytištěných informací na mapovém podkladu. Kvalita výstupních 
informací této funkce odpovídá požadavkům jejích odběratelů a je 
limitována rozsahem (obsahem) informací vedeném v datovém skladu 
SDB v okamžiku poskytování informace touto funkcí. Tato funkce má 
širší obsah než jen uvedené podfunkce 5.1 až 5.8, které jsou 
ve struktuře funkční architektury zachyceny také z důvodu názornosti 
a konzistence návrhu vzhledem k současnému stavu SDB. 

5.1 

Automatické 
poskytnutí údajů 
z nové verze 
databáze ISSDS 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52]. SDB po vytvoření nové 
verze databáze ISSDS předává údaje z ní některým organizačním 
jednotkám ŘSD, všem krajům, do Geoportálu, ISMaPu, smluvním 
partnerům apod., blíže v [26]. Rozsah poskytovaných informací se liší 
v závislosti na dohodách, smlouvách nebo zákonech. Tato funkce bude 

nahrazena novými funkcemi 4 a 5 poskytujícími informace podle nových 
katalogů a bude provozována, dokud ji budou potřebovat pro svou 
funkci jiné funkce SDB. 

5.2 

Poskytnutí údajů 
z databáze ISSDS 
na základě 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52], blíže v [26]. 

Na základě oprávněného požadavku subjektu provede SDB zpracování 
a předání požadovaných údajů. Tato funkce bude nahrazena novými 
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individuálních 
požadavků 

funkcemi 4 a 5 poskytujícími informace podle nových katalogů a bude 

provozována, dokud ji budou potřebovat pro svou funkci jiné funkce 
SDB. 

5.3 

Vytvoření a předání 
podkladů 
pro regionální 
reportéry 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52]. SDB vytvoří podklady 
pro regionální reportéry a předá jim je za účelem datového doplnění 
„nezměřených úseků“. Data dle nových katalogů mohou být nadále 
sbírána s využitím regionálních reportérů a dalších subdodavatelů KH4, 
kteří potřebují ke své práci přesné zadání od SDB prostřednictvím této 
funkce. Úprava této funkce bude spočívat v jiném způsobu práce 
regionálních reportérů a ve sběru informací v rozsahu dle nových 
katalogů. 

5.4 Tvorba statistik 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52]. Výstupem funkce jsou 

aktuální statistiky o silniční a dálniční síti pro interní potřeby ŘSD nebo 
pro veřejnost, pravidelné statistiky se ukládají do datového skladu SDB. 

5.5 Tvorba map 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52], která se používá 
pravidelně dvakrát ročně po aktualizaci dat ISSDS v případě map ČR 
a krajů nebo nepravidelně na základě požadavků uživatelů v případě 
okresních nebo speciálních, uživatelem definovaných map. Výstupem 
funkce jsou aktuální mapy odeslané uživatelům (v tištěné nebo digitální 
podobě), ukládají se i do datového skladu SDB. 

5.6 

Vytváření 
mapových výstupů 
celostátního sčítání 
dopravy 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52]. Výstupem funkce jsou 
krajské mapy, plánky měst a pentlogramy, které jsou uloženy 
do datového skladu SDB a zároveň jsou předány v tištěné podobě 
samostatnému oddělení dopravního inženýrství a v digitální podobě 
správci webové aplikace pro celostátní sčítání dopravy. 

5.7 

Vytvoření a správa 
webových 
mapových služeb 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52]. Výstupem funkce jsou 

mapové služby (WMS nebo služby ArcGIS Serveru) pro interní potřeby 
ŘSD nebo pro veřejnost. Úprava této funkce spočívá v rozšíření 
územního rozsahu na všechny komunikace vedené v CEPK a průběžnou 
aktualizaci nebo aktualizaci v intervalu max. týden automatickým 
exportem z datového skladu SDB. Tato funkce umožní řízený přístup 
k poskytovaným informacím pro jednotlivé uživatele. 

5.8 
Správa Geoportálu 
ŘSD 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52]. Výstupem funkce jsou 

aktualizované informace dostupné uživatelům prostřednictvím aplikací 
v Geoportálu ŘSD. Funkce navazuje na funkci 5.7 „Vytvoření a správa 
webových mapových služeb“. Tuto funkci je žádoucí průběžně technicky 

upravovat tak, aby její ovládání a uživatelský komfort stále odpovídaly 
možnostem současných technologií a očekávání uživatelů. 

6 
Strojově čitelné 
rozhraní 

Tato funkce představuje specifikaci (přesný popis) strojově čitelného 
a otevřeného rozhraní, které slouží k distribuci informací a dat 
obsažených v datovém skladu SDB. Strojově čitelným rozhraním se 
rozumí formát dle ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, definovaný jako „formát datového 
souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení 
snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní 



Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let 

Kapitola: 7 Strana 34 / 64  

informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury“. Laicky 

řečeno, strojově čitelný formát je takový, který dokáže přečíst 
i počítačový program, je tedy automaticky zpracovatelný. 
Za nejvhodnější strojově čitelné formáty bývají považovány RDF, Odata, 
XML, CSV a JSON. Naopak nevhodnými formáty jsou oblíbené PDF nebo 

DOC. Otevřený formát je definován zákonem č. 106/1999 Sb. 
v ustanovení § 3 odst. 8 jako „formát datového souboru, který není 
závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení a je 
zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo 
využití informací obsažených v datovém souboru“. Zákonodárce tím má 
na mysli formáty, které jsou žadatelům přístupné (čitelné) za použití 
běžného programového vybavení počítače bez právních omezení 
na používání. Otevřený formát tedy lze chápat jako formát bez právních 
omezení na používání, jehož cílem je garantovat dlouhodobý přístup 
k údajům bez současné nebo budoucí nejistoty ohledně legálních práv 
nebo technické specifikace. V praxi se zřejmě budou poskytované 
informace poskytovat v otevřených formátech jako TXT, PDF, RTF, RDF, 
XML, HTML/XHTML, JPEG, JSON nebo CSV. Jak vyplývá z výše 
uvedeného, ne každý otevřený formát je strojově čitelný, viz např. 
formát PDF. 

7 Popis katalogů 

Tato funkce zajišťuje veřejnou dostupnost popisu všech katalogů 
informací. Všichni klíčoví hráči dopravního systému i veřejnost mají 
touto funkcí k dispozici informace o struktuře, obsahových položkách, 
vlastnostech těchto položek (metadata), týkající se průběhu komunikací, 
technického řešení, vybavení komunikací, statických dopravních 
informací a statistických dopravních informací. Tato funkce tedy 

poskytuje specifikace a metadata, nikoliv vlastní obsah SDB vedený 
podle těchto specifikací. 

8 
Nabídka a popis 
služeb SDB 

Tato funkce poskytuje uživatelům přehledný popis nabídky služeb SDB. 
Nabídka odráží obchodní model SDB, který má být dle vize [56] 

vytvořen. Promyšlenost této funkce významnou měrou ovlivní vztah 
SDB a jejích uživatelů (odběratelů služeb SDB). Jedná se 
o dokumentaci, která může sloužit jako návod pro klíčové hráče. Bude 
obsahovat pravidla a doporučení v podobě popisu „životních situací“ – 

postupů pro jednotlivé typy případů. Z interního pohledu to budou 
konkrétní metodické pokyny řešící procesní stavy, z vnějšího pohledu 
podrobný a strukturovaný přehled služeb, podmínky jejich využívání 
(technické, licenční, organizační…) a ceník. Nabídka bude důsledně 
rozlišovat mezi informacemi a daty dostupnými veřejně a bezplatně 
všem a mezi informacemi a daty, které SDB poskytuje jako službu 
za úplatu anebo bezplatně řízeným přístupem (tzn. omezené skupině 
uživatelů). Součástí této funkce je i publikace těchto služeb 
na webových stránkách organizace a pravidelná aktualizace. 
S odběrateli služeb SDB musí být koncepčně pracováno, budou 
evidováni např. pro marketingové účely. 

9 
Podpora dopravní 
infrastruktury 

Jedná se o sadu specifických funkcí pro podporu správy majetku 
a hospodaření s majetkem pozemních komunikací ve správě ŘSD ČR 
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(těleso komunikace, vozovka, ostatní objekty). Do budoucna by tyto 
funkce měly zajišťovat aktualizaci dat v CEPK a pro systém hospodaření 
s vozovkou nebo obecně s majetkem. Funkce slouží k ukládání 
a poskytování různých typů dat získaných sběrem v terénu (různé typy 
mapování – MMS, videopasport, letecké snímkování, měření 
proměnných parametrů apod.), podrobnou diagnostikou, nákupem 
pro specifické potřeby ŘSD jakožto správce vybrané sítě pozemních 
komunikací (dálnice I. a II. třídy a silnice I. třídy). 

9.1 
Podpora evidence 

stavební činnosti 

Jedná se o funkci, která zajišťuje přísun vstupních dat do datového 
skladu SDB a aktualizaci datového skladu SDB v platné struktuře (těleso 
komunikace, vozovka, ostatní objekty) z projektové dokumentace (resp. 
dokumentace skutečného provedení stavby), případně projektu údržby. 
Data jsou poskytována ostatními organizačními složkami ŘSD, 
především úsekem výstavby a provozním úsekem. Do budoucna by tato 
funkce měla umět konzumovat výměnný formát BIM (IFC). V rámci této 
funkce je prováděna správa rozhraní pro načítání dat, správa datového 
modelu, kontroly, validace vstupních dat, vedení historie stavební 
činnosti. Vstupem funkce je projektová dokumentace staveb, projekty 
údržby, data ve výměnném formátu BIM. Výstupem funkce jsou 
aktualizované údaje o stavbách (náhrada Registru stavební činnosti) 
a aktualizované údaje o tělese komunikace, vozovce, ostatních 
objektech (náhrada Registru objektů). 

9.2 
Inventarizace 

majetku 

Jedná se o funkci, která slouží pro podporu vedení majetkové evidence 
silnic a ostatních objektů. Odběratelem výstupů jsou organizační složky 
ŘSD. Funkce využívá datový sklad SDB (těleso komunikace, vozovka, 

ostatní objekty) a poskytuje výstupy a aplikační prostředí pro správu 
a aktualizaci majetkové evidence. Funkce je užívána při Hlavních 
prohlídkách při přebírání staveb do majetkové evidence (v té době už 
by měla být naplněna data z projektové dokumentace), při periodických 
Hlavních prohlídkách, při kontrolní činnosti ŘSD ČR. 

9.3 

Podpora přípravy, 
výstavby a údržby 
pozemních 
komunikací 

Jedná se o funkci, která poskytuje tematická data z datového skladu 

SDB pro speciální potřeby ostatních organizačních složek ŘSD – 

zejména úseku výstavby, provozního úseku a úseku kontroly kvality. 
Funkce slouží k předávání veškerých dat k dané lokalitě, která jsou 
v datovém skladu SDB dostupná na základě zadání. Může se jednat 

o pasportní data, zdrojová data z měření, mračna bodů, snímky 
z kamer, data z podrobné diagnostiky, historická data.  

9.3.1 

Podpora 

hospodaření 
s vozovkou 

Jedná se o funkci, která zajišťuje správu a aktualizaci datového skladu 
systému hospodaření s vozovkou (SHV). Funkce zajišťuje integraci dat 
z různých vstupů do jednoho prostředí, nad kterým jsou prováděny 
expertní analýzy. Vstupem do funkce jsou všechny dostupné informace 
o majetku silničních komunikací v majetku státu a ve správě SDB 
a ostatních organizačních složek ŘSD ČR a jeho stavu (v podstatě data 
z ISSDS nebo jeho nástupce), zejména silniční síť, neproměnné 
parametry, proměnné parametry, stavební objekty, intenzity dopravy, 

průběžná a zimní údržba, nehodové lokality, stavby a plánovaná údržba 
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(JSIVV = Jednotný systém informací o výstavbě), ASPE – Centrální 
rozpočtování staveb a údržbových prací, systém hospodaření s mosty – 

BMS, socioekonomická a jiná data externích dodavatelů. Výstupy z SHV 

jsou plány údržby a oprav pro další využití. Výstupem funkce je datový 
sklad SDB naplněný daty ve struktuře dle konkrétního systému 
hospodaření s vozovkou. Funkce pracuje s údaji o dálnicích I. a II. třídy 
a silnicích I. třídy, a obecně s různými daty podle potřeby SHV.  
Funkce se řídí metodikami konkrétního SHV a aktuálně platnými 
předpisy. 

9.3.2 
Podpora běžné 
a zimní údržby 

Jedná se o část stávající funkce SDB popsané v [52] pod názvem 
„Příprava dat pro projekty a aplikace ŘSD“ pokrývající běžnou a zimní 
údržbu (zbytek funkce s nezměněným názvem je uveden níže jako 
funkce 11.2.1). Jedná se o funkci, která poskytuje vstupní data 
do provozních aplikací pro běžnou a zimní údržbu komunikací, případně 
do zadávacích dokumentací pro soutěže na zimní a běžnou údržbu 
komunikací. Funkce je vykonávána nepravidelně na základě požadavků 
správců aplikací ŘSD nebo ostatních organizačních jednotek ŘSD 
(DIKOS, METIS, soutěž na údržbu komunikací – oblasti údržby), 
většinou je prováděna před začátkem zimní sezóny. Vstupem funkce 

jsou informace z datového skladu SDB nebo informace dodané do SDB 
pro tento účel od ostatních organizačních jednotek ŘSD (např. rozdělení 
do oblastí údržby, okruhy DIKOS atd.), nebo externí data – územní 
členění. Výstupem funkce jsou speciálně připravená data (dle 
požadavků) nebo mapy, které jsou uloženy do datového skladu SDB 
a zároveň zaslány správcům aplikací ŘSD (data) nebo ostatním 
organizačním jednotkám ŘSD (mapy), případně publikovány 
v Geoportálu ŘSD ČR. Funkce pracuje s údaji o dálnicích I. a II. třídy 
a silnicích I. třídy.  

9.3.2.1 

Tvorba 

a aktualizace map 

pro operační plán 
zimní údržby 
jednotlivých SSÚD 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52] využívající také 
informace z jednotlivých SSÚD. Výstupem jsou aktuální mapy 
pro operační plán zimní údržby částí komunikací ve správě jednotlivých 
SSÚD (v tištěné nebo digitální podobě), výstup se ukládá i do datového 
skladu SDB. 

9.4 

Provozování CEPK 
(výkon veřejné 
správy) 

CEPK bude provozován v prostředí ŘSD ČR (SDB Ostrava), které bude 
zajišťovat administraci systému. Vlastní výkon veřejné správy budou 
zajišťovat příslušné silniční správní úřady s využitím funkcionalit CEPK. 
Tato zastřešující funkcionalita bude spočívat především v centrální 
evidenci informací z vydaných rozhodnutí o povolení objížděk, uzavírek, 
zvláštního užívání pozemních komunikací a informací o pozemních 
komunikacích, jejich součástech a příslušenství. Vedení této evidence 
bude závislé na vydaných povoleních, rozhodnutích, stanoviscích 
a dalších aktech silničních správních úřadů příslušících jednotlivým 
kategoriím (třídám) pozemních komunikací. 

10 

Podpora 

organizace a řízení 
dopravy 

Pro potřeby organizace a řízení dopravy je potřeba kombinovat 
dynamické a statické informace a s jejich využitím vydávat organizační 
a řídicí pokyny. Proto tato funkce, na základě dat uložených v SDB, 
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poskytuje potřebné statické informace. Odběrateli těchto informací jsou 
klíčoví hráči provozující systémy a funkce v oblasti organizace a řízení 
dopravy, včetně ŘSD provozujícího JSDI/NDIC. Kvalita výstupních 
informací této funkce odpovídá požadavkům jejích odběratelů a je 
limitována rozsahem (obsahem) informací vedeném v datovém skladu 
SDB v okamžiku poskytování informace touto funkcí. 

10.1 

Rozhraní 
pro výměnu 
informací 
k JSDI/NDIC 

Tato funkce poskytuje statické dopravní informace pro potřeby funkcí 
JSDI/NDIC. 

10.2 

Rozhraní 
pro výměnu 
informací 
se systémy PČR 

a složkami IZS 

Provoz na pozemních komunikacích v ČR ze zákona řídí Policie ČR. Tato 
funkce zajišťuje vzájemnou výměnu statických informací mezi SDB 
a systémy ČR, tzn., poskytuje statické informace PČR dle jejích 
požadavků, přijímá statické dopravní informace od PČR a ukládá je ve 

formě dat do datového skladu SDB. 

10.3 

Podpora 

automatizovaného 
řízení dopravních 
prostředků 

Tato funkce podporuje automatizované řízení vozidel tím, že vytváří 
a poskytuje relevantní statické dopravní informace. Odběratelem těchto 
informací mohou být různí klíčoví hráči v rámci dopravního systému, 

výrobci ITS služeb a vozidel také JSDI/NDIC. Obsah, rozsah ani kvalita 
informací nejsou v současné době známé a budou předmětem definice 
v dalších letech na mezinárodní úrovni. Předpokládá se, že kombinací 
statických informací SDB a dynamických informací JSDI/NDIC bude 

JSDI/NDIC schopen poskytovat vysoce kvalitní centrální databázi 
dopravního značení (dopravních opatření), s příznakem integrity, 
využitelnou automatizovanými vozidly. 

11 

Průřezové aktivity 
v rámci dopravního 
systému 

Tato funkce zajišťuje spolupráci a vzájemnou výměnu informací mezi 
SDB a dalšími klíčovými hráči v dopravním systému za účelem, který 
není předmětem činnosti jiných funkcí SDB. 

11.1 

Podpora plánování 
a hodnocení 
dopravního 
systému 

Tato funkce poskytuje, na základě dat uložených v datovém skladu SDB 
a požadavků klíčových hráčů, statické dopravní informace pro účely 
plánování dopravního systému, bezpečnosti silničního provozu nebo 
pro účely hodnocení dopadů dopravy na životní prostředí.  

11.2 

Podpora 

spolupráce 
s veřejným nebo 
soukromým 
sektorem 

Tato funkce umožňuje, na základě individuálních nepravidelných 
či pravidelných požadavků, vzájemnou výměnu informací mezi SDB 
a dalšími klíčovými hráči z veřejného nebo soukromého sektoru, např. 
výrobci aplikací ITS, tvůrci mapových děl a prostorových dat, resorty 
státní správy a samosprávy a jimi zřízenými organizacemi i samotným 
ŘSD. Může se jednat o domácí i zahraniční subjekty. 

11.2.1 

Příprava dat 
pro projekty 

a aplikace ŘSD 

Jedná se o část stávající funkce SDB popsané v [52] s tím, že 
problematika běžné a zimní údržby je přesunuta do funkce 9.3.2. 

Vstupem funkce jsou také informace od ostatních organizačních 
jednotek ŘSD. Výstupem funkce jsou upravená data nebo mapy, které 
jsou uloženy do datového skladu SDB a zároveň zaslány správcům 
aplikací ŘSD (data) nebo ostatním organizačním jednotkám ŘSD 
(mapy). U této funkce je možný průnik s funkcí 9.3.2. 
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11.3 

Vývoj a správa 
vlastních desktop 
aplikací 

Jedná se o stávající funkci SDB popsanou v [52], která se používá 

nepravidelně na základě požadavků na vytvoření nebo úpravu SW 
pro sběr, zpracování nebo vizualizaci dat SDB (např. GDMS, Objekty, 
RoadRunner-fotopasport, Registr stavební činnosti). Vstupem funkce 
jsou požadavky interního nebo externího charakteru a informace 

z datového skladu SDB. Výstupem funkce je nový nebo upravený SW. 

 

Jak je z definic funkcí zřejmé, pro funkci 2 bylo definováno několik druhů katalogů. Takto 

členěné katalogy mají za cíl tematicky rozlišit metadata i samotná data/informace a vycházejí 
mj. z členění analytické části rozboru stavu v několika vybraných evropských zemích, viz 

kap. 5 Kapitoly 4 STP SDB [51]. 

5.7 Vazba funkcí SDB na cíle definované ve vizi 

Následující Tab. 3 udává vazbu funkcí navrhované architektury SDB na cíle vize [56] 

organizace a sběru statických dat a informací o pozemních komunikacích a dopravě na nich. 

Díky těmto vazbám je možné vidět, nakolik systém SDB ve své uvažované podobě naplňuje 
cíle stanovené ve vizi. 

 

Tab. 3 je opět členěna podle hierarchické struktury funkční architektury SDB, kdy kód 
a název funkce je uveden v prvním a druhém sloupci tabulky. Oba sloupce zároveň 
barevným pozadím zobrazují atribut funkce rozlišující, zda funkce je v současné době 
k dispozici v požadované podobě, má se upravit nebo se jedná o novou funkci, v souladu 
s definicí dle Tab. 1. 

 

Pro úplnost uveďme jednotlivé cíle tak, jak byly definovány v kap. 4 Kapitoly 6 STP SDB 

[56] a jak jsou používány i v Tab. 3: 

· Cíl 1 Žádné úmrtí vlivem dopravního systému; 

· Cíl 2 Plně informovaní uživatelé; 

· Cíl 3 Minimální zpoždění; 
· Cíl 4 Optimalizované náklady; 

· Cíl 5 Eliminace bezpečnostních rizik; 

· Cíl 6 Jednotný evropský dopravní prostor; 
· Cíl 7 Minimalizované dopady na životní prostředí; 
· Cíl 8 Komfort při řízení vozidla (snížení případně eliminace nežádoucí zátěže řidiče); 
· Cíl 9 Jednotné plánování rozvoje dopravního systému jako jednoho celku; 

· Cíl 10 Udržitelná kvalita a provoz dopravní infrastruktury v celém životním cyklu; 

· Cíl 11 Udržitelnost funkcí ŘSD v celém jejich životním cyklu; 

· Cíl 12 Transformace ŘSD do organizace plnící definované role KH2, KH7, 
 a to udržitelným způsobem s využitím moderních postupů a trendů. 

 

Prvních sedm uvedených cílů (Cíl 1 až Cíl 7) jsou cíle společně definované z hlediska 

organizace a řízení dopravy, byly podrobně popsány v [20] a z pohledu aktuální vazby jsou 
v Tab. 3 uvedeny souhrnně. Účelem Tab. 3 je zdůvodnit potřebnost jedné každé uvedené 
funkce prostřednictvím definice cílů, které jsou nebo budou prostřednictvím příslušné funkce 
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podporovány. Jinak řečeno, čím více cílů daná funkce podporuje, tím je funkce z pohledu 

vize potřebnější. Cíle uvedené v tabulce daná funkce podporuje buď přímo, anebo nepřímo 
prostřednictvím jiných (např. prezentačních) funkcí. 
 

Tab. 3: Vazba funkcí SDB na cíle vize 

ID 

funkce 

Název funkce 

+ barevná definice dle Tab. 1 

Plnění cílů vize 

Cí
le

 1
-7

 

Cí
l 8

 

Cí
l 9

 

Cí
l 1

0 

Cí
l 1

1 

Cí
l 1

2 

1 Průběh pozemní komunikace x  x x x x 

1.1 Model sítě (referenční síť) x  x x x x 

1.1.1 Správa Uzlového lokalizačního systému   x x   

1.1.2 Vytvoření a správa nového modelu sítě   x x x x 

1.1.3 Konverze mezi lokalizačními systémy x  x x x x 

1.2 Sběr a zpracování dat týkajících se modelu sítě x  x x x x 

1.2.1 Aktualizace Uzlového lokalizačního systému x  x x   

1.2.1.1 Zpřesňování geometrického průběhu silnic a dálnic v ULS    x   

1.2.2 Distribuovaná aktualizace nového modelu sítě    x x x 

2 Katalogy objektů a dopravních informací   x x x x 

2.1 Katalog technického řešení komunikace   x x x x 

2.1.1 
Definice položek databáze ISSDS vztahující se 
k technickému řešení komunikace 

  x x   

2.1.2 Definice položek Registru objektů   x x   

2.1.3 Definice položek Zjednodušeného dálničního pasportu   x x   

2.1.4 
Vytvoření nového katalogu technického řešení komunikace 
vycházejícího z ISSDS (vč. RO) a kompatibilního s CEPK 

  x x x x 

2.2 Katalog vybavení komunikace   x x x x 

2.2.1 
Definice položek databáze ISSDS vztahující se k vybavení 
komunikace 

  x x   

2.2.2 
Vytvoření nového katalogu vybavení komunikace 
vycházejícího z ISSDS a kompatibilního s CEPK 

  x x x x 

2.3 
Katalog statických dopravních informací (vytvoření 
a správa položek) 

    x x 

2.4 
Katalog statistických údajů o dopravním provozu 
(vytvoření a správa položek) 

  x x x x 

2.5 Katalog CEPK (vytvoření a aktualizace položek)   x x x x 

2.6 Aktualizace skladby katalogů    x x x 
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ID 

funkce 

Název funkce 

+ barevná definice dle Tab. 1 

Plnění cílů vize 

Cí
le

 1
-7

 

Cí
l 8

 

Cí
l 9

 

Cí
l 1

0 

Cí
l 1

1 

Cí
l 1

2 

3 Sběr a zpracování dat dle katalogů x x x x x x 

3.1 Vytvoření nové verze databáze ISSDS x  x x   

3.1.1 Zpracování údajů od regionálních reportérů    x   

3.2 Sběr a zpracování dat o technickém řešení komunikace   x x x x 

3.2.1 Aktualizace Registru objektů   x x   

3.2.2 Aktualizace Zjednodušeného dálničního pasportu   x x   

3.2.3 
Sběr a zpracování dat podle nového katalogu technického 
řešení komunikace 

  x x x x 

3.2.4 Pořízení, zpracování a uložení videopasportu   x x x x 

3.2.5 Podrobná diagnostika pozemních komunikací   x x x x 

3.2.5.1 Zpracování naměřených proměnných parametrů   x x x x 

3.2.5.2 
Zpracování naměřeného proměnného parametru – 

únosnost asfaltových vozovek 

  x x x x 

3.3 Sběr a zpracování dat o vybavení komunikace x x x x x x 

3.3.1 
Sběr a zpracování dat podle nového katalogu vybavení 
komunikace 

x x x x x x 

3.3.1.1 Aktualizace odpočívek na dálnicích x x x x x x 

3.3.1.2 
Aktualizace dat ve správě jiných organizačních jednotek 
ŘSD 

  x x   

3.3.1.3 Zaměřování mýtných úseků a mýtných bran    x   

3.3.1.4 Zaměřování a vytyčování kilometrovníků    x   

3.4 Sběr a zpracování statických dopravních informací x x x x x x 

3.4.1 
Pořízení a zpracování dat dle katalogu dopravních omezení 
a doporučení 

x x x x x x 

3.4.2 Aktualizace sítě TEN-T   x    

3.5 Sběr a zpracování statistických údajů o dopravním provozu   x x x x 

3.5.1 
Pořízení a zpracování dat dle katalogu statistických údajů 
o dopravním provozu 

  x x x x 

3.5.2 Aktualizace ULS v celostátním sčítání dopravy   x x x  

3.6 Sběr a zpracování dat pro CEPK x  x x x x 

3.7 Vstup veřejnosti    x  x 
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ID 

funkce 

Název funkce 

+ barevná definice dle Tab. 1 

Plnění cílů vize 

Cí
le

 1
-7

 

Cí
l 8

 

Cí
l 9

 

Cí
l 1

0 

Cí
l 1

1 

Cí
l 1

2 

4 
Poskytování statických informací a dat ve strojově čitelném 
otevřeném formátu 

x x x x x x 

4.1 Poskytování informací z CEPK x x x x x x 

5 
Poskytování statických informací a dat v ostatních 
podobách 

x  x x x  

5.1 
Automatické poskytnutí údajů z nové verze databáze 
ISSDS 

  x x   

5.2 
Poskytnutí údajů z databáze ISSDS na základě 
individuálních požadavků 

  x x   

5.3 Vytvoření a předání podkladů pro regionální reportéry    x   

5.4 Tvorba statistik x  x x x  

5.5 Tvorba map x  x x x  

5.6 Vytváření mapových výstupů celostátního sčítání dopravy x  x x x  

5.7 Vytvoření a správa webových mapových služeb x  x x x  

5.8 Správa Geoportálu ŘSD x  x x x  

6 Strojově čitelné rozhraní    x x x 

7 Popis katalogů    x x x 

8 Nabídka a popis služeb SDB     x x 

9 Podpora dopravní infrastruktury   x x x x 

9.1 Podpora evidence stavební činnosti   x x x x 

9.2 Inventarizace majetku   x x x x 

9.3 
Podpora přípravy, výstavby a údržby pozemních 
komunikací 

  x x x x 

9.3.1 Podpora hospodaření s vozovkou   x x x x 

9.3.2 Podpora běžné a zimní údržby   x x x x 

9.3.2.1 
Tvorba a aktualizace map pro operační plán zimní údržby 
jednotlivých SSÚD 

   x   

9.4 Provozování CEPK (výkon veřejné správy) x x x x x x 

10 Podpora organizace a řízení dopravy x x   x x 

10.1 Rozhraní pro výměnu informací k JSDI/NDIC x x   x x 

10.2 
Rozhraní pro výměnu informací se systémy PČR a složkami 
IZS 

x    x x 
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ID 

funkce 

Název funkce 

+ barevná definice dle Tab. 1 

Plnění cílů vize 

Cí
le

 1
-7

 

Cí
l 8

 

Cí
l 9

 

Cí
l 1

0 

Cí
l 1

1 

Cí
l 1

2 

10.3 Podpora automatizovaného řízení dopravních prostředků x x   x x 

11 Průřezové aktivity v rámci dopravního systému x x x x x x 

11.1 Podpora plánování a hodnocení dopravního systému x    x x 

11.2 
Podpora spolupráce s veřejným nebo soukromým 
sektorem 

x x x x x x 

11.2.1 Příprava dat pro projekty a aplikace ŘSD   x x x  

11.3 Vývoj a správa vlastních desktop aplikací   x x   

 

5.8 Vazba vstupů a výstupů funkcí SDB na KH 

Významnou součástí funkční architektury je definice vztahů jednotlivých funkcí s datovým 
skladem SDB a s okolím systému SDB, tedy se všemi uživateli systému, kteří do systému 
dodávají data/informace nebo je z něho čerpají. Na základě vazeb vstupů a výstupů funkce 
na datový sklad SDB a klíčové hráče jsou vymezeny informační vazby a vztahy funkcí. 
 

Následující Tab. 4 udává vztah funkcí a klíčových hráčů, a to jak na vstupu, tak na výstupu 

funkcí. To znamená, že u každé funkce jsou uvedeni klíčoví hráči v roli dodavatelů, kteří 
poskytují informace potřebné pro vstup dané funkce, a také klíčoví hráči v roli odběratelů, 

kteří využívají informace generované na výstupu funkcí. Jako speciální klíčový hráč je 
uváděna SDB, ve smyslu datového skladu SDB, který může být vztažen jak ke vstupu, tak 
k výstupu funkcí. 
 

Již v části díla [52] probíhala obdobná práce pro stávající funkce SDB, kde vazba na skupiny 
KH byla uvedena tabelárně v závěru dokumentu, konkrétní příklady KH byly navíc uvedeny 

graficky ve schématech jednotlivých stávajících funkcí. Pro funkce navrhované bude použit 
obdobný princip – vazby na skupiny KH udává Tab. 4. Příklady KH pro současné i výhledové 

období jsou uvedeny v části díla [50]. 

 

Pro úplnost uveďme relevantní skupiny KH tak, jak byly definovány v [50] a jak jsou 

používány i v Tab. 4: 

· SDB Silniční databanka, resp. datový sklad SDB; 
· KH1 Státní správa a samospráva, podřízené složky a organizace; 
· KH2 Správci a vlastníci dopravních infrastruktur; 
· KH3 Dopravní podniky, dopravci, profesní sdružení dopravců; 
· KH4 Výrobci, dodavatelé a poskytovatelé ITS služeb, dodavatelé dat, profesní 

sdružení; 
· KH5 Výrobci vozidel a jejich OEM dodavatelé, výrobci ITS zařízení, profesní sdružení; 
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· KH6 Stavební firmy, inženýring dopravních staveb, projekční kanceláře; 
· KH7 Média a poskytovatelé dopravně-informačních služeb; 
· KH8 Vědecko-výzkumné instituce; 
· KH9 Řidiči, cestující a jejich zástupci a sdružení. 

 

Součástí ID i názvu funkce je pro přehlednost i v Tab. 4 opět barevný příznak (podbarvení 
buňky) rozlišující, zda funkce je v současné době k dispozici v požadované podobě, má se 
upravit nebo se jedná o novou funkci, v souladu s definicí dle Tab. 1. Pokud se jedná 
o funkci, která má být upravena (kategorie „oranžová“), jsou uvedeny jak současné 
hodnoty (v prvním řádku), tak hodnoty výhledové (ve druhém řádku). To platí 
i pro kategorii „hnědá“, v tomto případě se jedná o snadnou přechodnou úpravu 
před samotným utlumením funkce, např. zkrácení intervalu aktualizace apod. Z důvodu 
přehlednosti jsou současné hodnoty odlišeny šedou barvou textu a změněné hodnoty žlutým 

pozadím (jedná se o případy, kdy je přiřazení KH u výhledového stavu odlišné od přiřazení 
ve stavu současném). Vyznačené podstatné změny jsou komentovány v obsahu příslušných 
funkcí v Tab. 2 v kap. 5.6 tohoto dokumentu. 

 

Tab. 4: Vazba vstupů a výstupů funkcí SDB na skupiny klíčových hráčů 

ID 

funkce 

Název funkce 

+ barevná definice 

dle Tab. 1 

Vstup – dodavatelé Výstup – odběratelé 

S
D

B
 

K
H

1
 

K
H

2
 

K
H

3
 

K
H

4
 

K
H

5
 

K
H

6
 

K
H

7
 

K
H

8
 

K
H

9
 

S
D

B
 

K
H

1
 

K
H

2
 

K
H

3
 

K
H

4
 

K
H

5
 

K
H

6
 

K
H

7
 

K
H

8
 

K
H

9
 

1 Průběh pozemní komunikace 
x x x        x          

x x x  x  x x   x          

1.1 Model sítě (referenční síť) 
x          x          

x x x  x   x   x          

1.1.1 
Správa Uzlového lokalizačního 
systému 

x          x          

x          x          

1.1.2 
Vytvoření a správa nového 
modelu sítě 

x x x  x   x   x          

1.1.3 
Konverze mezi lokalizačními 
systémy 

x          x          

1.2 
Sběr a zpracování dat 
týkajících se modelu sítě 

x x x        x          

x x x  x  x    x          

1.2.1 
Aktualizace Uzlového 
lokalizačního systému 

x  x        x          

x  x        x          

1.2.1.1 
Zpřesňování geometrického 
průběhu silnic a dálnic v ULS 

x x         x          

x x         x          

1.2.2 
Distribuovaná aktualizace 
nového modelu sítě 

x x x  x  x    x          
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ID 

funkce 

Název funkce 

+ barevná definice 

dle Tab. 1 

Vstup – dodavatelé Výstup – odběratelé 

S
D

B
 

K
H

1
 

K
H

2
 

K
H

3
 

K
H

4
 

K
H

5
 

K
H

6
 

K
H

7
 

K
H

8
 

K
H

9
 

S
D

B
 

K
H

1
 

K
H

2
 

K
H

3
 

K
H

4
 

K
H

5
 

K
H

6
 

K
H

7
 

K
H

8
 

K
H

9
 

2 
Katalogy objektů a dopravních 
informací 

x          x          

x x x  x   x x  x          

2.1 
Katalog technického řešení 
komunikace 

x          x          

x          x          

2.1.1 

Definice položek databáze 
ISSDS vztahující se 
k technickému řešení 
komunikace 

x          x          

x          x          

2.1.2 
Definice položek Registru 
objektů 

x          x          

x          x          

2.1.3 

Definice položek 
Zjednodušeného dálničního 
pasportu 

x          x          

x          x          

2.1.4 

Vytvoření nového katalogu 
technického řešení 
komunikace vycházejícího 
z ISSDS (vč. RO) 

a kompatibilního s CEPK 

x          x          

2.2 Katalog vybavení komunikace 
x          x          

x          x          

2.2.1 

Definice položek databáze 
ISSDS vztahující se k vybavení 
komunikace 

x          x          

x          x          

2.2.2 

Vytvoření nového katalogu 
vybavení komunikace 
vycházejícího z ISSDS 
a kompatibilního s CEPK 

x          x          

2.3 

Katalog statických dopravních 
informací (vytvoření a správa 
položek) 

x          x          

2.4 

Katalog statistických údajů 
o dopravním provozu 
(vytvoření a správa položek) 

x          x         x 

2.5 
Katalog CEPK (vytvoření 
a aktualizace položek) 

 x         x          

2.6 Aktualizace skladby katalogů x x x  x   x x  x          

3 
Sběr a zpracování dat dle 
katalogů 

x x x  x      x          

x x x x x  x  x x x          

3.1 
Vytvoření nové verze 
databáze ISSDS 

x          x          

x          x          
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ID 

funkce 

Název funkce 

+ barevná definice 

dle Tab. 1 

Vstup – dodavatelé Výstup – odběratelé 

S
D

B
 

K
H

1
 

K
H

2
 

K
H

3
 

K
H

4
 

K
H

5
 

K
H

6
 

K
H

7
 

K
H

8
 

K
H

9
 

S
D

B
 

K
H

1
 

K
H

2
 

K
H

3
 

K
H

4
 

K
H

5
 

K
H

6
 

K
H

7
 

K
H

8
 

K
H

9
 

3.1.1 
Zpracování údajů 
od regionálních reportérů 

x    x      x          

x    x      x          

3.2 

Sběr a zpracování dat 
o technickém řešení 
komunikace 

x x x  x      x          

x x x  x      x          

3.2.1 Aktualizace Registru objektů 
x x x  x      x          

x x x  x      x          

3.2.2 
Aktualizace Zjednodušeného 
dálničního pasportu 

x          x          

x          x          

3.2.3 

Sběr a zpracování dat podle 
nového katalogu technického 
řešení komunikace 

x  x  x      x          

3.2.4 
Pořízení, zpracování a uložení 
videopasportu 

x          x          

3.2.5 
Podrobná diagnostika 
pozemních komunikací 

x    x      x          

3.2.5.1 
Zpracování naměřených 
proměnných parametrů 

x    x      x          

x    x      x          

3.2.5.2 

Zpracování naměřeného 
proměnného parametru – 

únosnost asfaltových vozovek 

x          x          

x    x      x          

3.3 
Sběr a zpracování dat 
o vybavení komunikace 

x  x        x          

x  x  x      x          

3.3.1 

Sběr a zpracování dat podle 
nového katalogu vybavení 
komunikace 

x  x  x      x          

3.3.1.1 
Aktualizace odpočívek 
na dálnicích 

x  x        x          

x  x  x      x          

3.3.1.2 

Aktualizace dat ve správě 
jiných organizačních jednotek 
ŘSD 

x  x        x          

x  x        x          

3.3.1.3 
Zaměřování mýtných úseků 
a mýtných bran 

x  x        x          

3.3.1.4 
Zaměřování a vytyčování 
kilometrovníků 

x  x        x          

x  x        x          

3.4 
Sběr a zpracování statických 
dopravních informací 

x          x          

x x x        x          
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ID 

funkce 

Název funkce 

+ barevná definice 

dle Tab. 1 

Vstup – dodavatelé Výstup – odběratelé 

S
D

B
 

K
H

1
 

K
H

2
 

K
H

3
 

K
H

4
 

K
H

5
 

K
H

6
 

K
H

7
 

K
H

8
 

K
H

9
 

S
D

B
 

K
H

1
 

K
H

2
 

K
H

3
 

K
H

4
 

K
H

5
 

K
H

6
 

K
H

7
 

K
H

8
 

K
H

9
 

3.4.1 

Pořízení a zpracování dat dle 
katalogu dopravních omezení 
a doporučení 

x x x        x          

3.4.2 Aktualizace sítě TEN-T x          x          

3.5 

Sběr a zpracování 
statistických údajů 
o dopravním provozu 

x  x        x          

x  x x x      x          

3.5.1 

Pořízení a zpracování dat dle 
katalogu statistických údajů 
o dopravním provozu 

x  x x x      x          

3.5.2 
Aktualizace ULS v celostátním 
sčítání dopravy 

x  x        x  x        

x  x        x  -        

3.6 
Sběr a zpracování dat 
pro CEPK 

x x x    x              

3.7 Vstup veřejnosti         x x x          

4 

Poskytování statických 
informací a dat ve strojově 
čitelném otevřeném formátu 

x           X x x x x x x x x 

4.1 Poskytování informací z CEPK x           x x x x x x x x x 

5 

Poskytování statických 
informací a dat v ostatních 
podobách 

x x x        x x x x x x x x x x 

5.1 
Automatické poskytnutí údajů 
z nové verze databáze ISSDS 

x           x x        

x           x x        

5.2 

Poskytnutí údajů z databáze 
ISSDS na základě 
individuálních požadavků 

x           x x x x x x x x  

x           x x x x x x x x  

5.3 
Vytvoření a předání podkladů 
pro regionální reportéry 

x              x      

x              x      

5.4 Tvorba statistik x          x x x x x x x x x x 

5.5 Tvorba map x x         x x x x x x x x x x 

5.6 
Vytváření mapových výstupů 
celostátního sčítání dopravy 

x x         x  x        

5.7 
Vytvoření a správa webových 
mapových služeb 

x  x         x x x x x x x x x 

x  x        x x x x x x x x x x 

5.8 Správa Geoportálu ŘSD x  x         x x x x x x x x x 

6 Strojově čitelné rozhraní x          x x x x x x x x x x 

7 Popis katalogů x          x x x x x x x x x x 
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ID 

funkce 

Název funkce 

+ barevná definice 

dle Tab. 1 

Vstup – dodavatelé Výstup – odběratelé 

S
D

B
 

K
H

1
 

K
H

2
 

K
H

3
 

K
H

4
 

K
H

5
 

K
H

6
 

K
H

7
 

K
H

8
 

K
H

9
 

S
D

B
 

K
H

1
 

K
H

2
 

K
H

3
 

K
H

4
 

K
H

5
 

K
H

6
 

K
H

7
 

K
H

8
 

K
H

9
 

8 Nabídka a popis služeb SDB x x          x x x x x x x x x 

9 
Podpora dopravní 
infrastruktury 

x  x        x  x        

9.1 
Podpora evidence stavební 
činnosti 

x  x        x  x        

9.2 Inventarizace majetku x  x        x  x        

9.3 

Podpora přípravy, výstavby 
a údržby pozemních 
komunikací 

x  x        x  x        

9.3.1 
Podpora hospodaření 
s vozovkou 

x  x        x  x        

9.3.2 Podpora běžné a zimní údržby x  x        x  x        

9.3.2.1 

Tvorba a aktualizace map pro 

operační plán zimní údržby 
jednotlivých SSÚD 

x  x        x  x        

9.4 
Provozování CEPK (výkon 
veřejné správy) 

x x x        x x x        

10 
Podpora organizace a řízení 
dopravy 

x x      x   x x x  x x  x   

10.1 
Rozhraní pro výměnu 
informací k JSDI/NDIC 

x       x   x       x   

10.2 

Rozhraní pro výměnu 
informací se systémy PČR 
a složkami IZS 

x x         x x         

10.3 
Podpora automatizovaného 
řízení dopravních prostředků 

x            x  x x  x   

11 
Průřezové aktivity v rámci 
dopravního systému 

x x x x x x x x x  x x x x x x x x x  

11.1 

Podpora plánování a 
hodnocení dopravního 
systému 

x           x x x x  x  x  

11.2 

Podpora spolupráce s 
veřejným nebo soukromým 
sektorem 

x x x x x x x x x  x x x x x x x x x  

11.2.1 
Příprava dat pro projekty 
a aplikace ŘSD 

x  x        x  x        

11.3 
Vývoj a správa vlastních 
desktop aplikací 

x          x          
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5.9 Kvalitativní parametry funkcí SDB 

Součástí funkční architektury SDB je také stanovení kvalitativních požadavků na funkce SDB. 

Posouzení kvality jednotlivých funkcí je komplexní problém umožňující kvantitativní 
i kvalitativní vyjádření s rozličnou škálou možností závisející mj. na subjektivním hledisku 
hodnotitele. Ve snaze o objektivitu hodnocení funkcí a možnost vzájemného srovnání 
hodnocení různých funkcí SDB byly definovány veličiny umožňující posoudit kvalitu funkcí 
z různých hledisek. 
 

Stanovení všech hodnoticích veličin je založeno na souhrnném předpokladu, že kvalita 

funkce systému SDB odpovídá kvalitě informací, které funkce na výstupu poskytuje. 

Tato kvalita pak závisí nejen na výkonu vlastní funkce, ale i na výkonu jiných funkcí, jejichž 
produktem jsou informace, které vstupují do hodnocené funkce. Definuje-li se potřebná 
minimální kvalita informací na výstupu, definuje se současně i kvalita funkce SDB. Kvalitativní 
popis funkcí SDB na základě kvality výstupní informace je dostačující, není již nutné přidávat 
závislost na kvalitě vstupů do funkce. Samotná kvalita vstupů totiž nemusí být z hlediska 

kvality funkce relevantní, pokud si s ní funkce dokáže poradit, např. využitím většího 
množství vstupních dat, dalších vstupů z jiných zdrojů nebo vhodných výpočetních algoritmů. 
Požadavky na kvalitu vstupních a vnitřních částí funkce jsou tedy odvislé od požadované 
kvality výstupu a závisejí mj. na konkrétní realizaci funkce, tj. mohou se lišit pro různé 
technologie nebo varianty realizace. Proto se v rámci tohoto dokumentu za zásadní považuje 
kvalita výstupu funkcí, a té je také dále věnována pozornost. 
 

Veličiny (indikátory) pro hodnocení kvality funkcí SDB jsou uvedeny níže v Tab. 5. Vycházejí 
z hodnot definovaných pro hodnocení stávajících funkcí v části díla [52]. U všech hodnoticích 
veličin, vyjma veličiny Pokrytí, je standardním výstupem jedna hodnota z množiny uvedené 
v posledním sloupci Tab. 5. Naopak, pro veličinu Pokrytí je možné vybrat libovolnou 

podmnožinu uvedených hodnot. 
 

V Tab. 5 jsou pro hodnocení uvedeny hodnoty, kterých každá veličina může nabývat 
pro účely Strategického plánu SDB, v podobě lingvistických ukazatelů dosažené úrovně. 
Toto rozlišení se zdá být v této fázi dostatečné, neboť umožňuje srovnávat hodnocení 
pro různé funkce SDB, i když nestanovuje konkrétní číselné vyjádření požadavku. Číselné 
vyjádření hodnot často není ani možné z důvodu, že přesná hodnota nemusí být předem 
zřejmá a mj. závisí na konkrétním fyzickém a komunikačním řešení, které není předmětem 
tohoto úkolu. 
 

Tab. 5: Hodnoticí veličiny (indikátory) kvality funkcí SDB 

Název 
hodnoticí 
veličiny 

Definice hodnoticí veličiny 

Hodnoty, které veličina může 
nabývat 
pro účely STP SDB 

Pokrytí Požadavek na plošný nebo úsekový rozsah funkce 

dálnice I. třídy (D1t) – správa státu 

dálnice II. třídy (D2t) – správa státu 

silnice I. třídy (S1t) – správa státu 
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silnice II. třídy (S2t) – správa kraje 

silnice III. třídy (S3t) – správa kraje 

komunikace ve správě měst a obcí (m/o) 
komunikace ostatních správců (ost) 

Úplnost 
Podíl obsažených výstupních informací dané funkce ze 
všech možných výstupních informací v rámci 
definovaného pokrytí 

základní, vysoká, maximální 

Spolehlivost 
Podíl času, po který funkce správně plní svůj účel, vůči 
celkovému času provozu funkce 

základní, vysoká, maximální 

Přesnost 
Shoda výstupní informace funkce s její skutečnou 
hodnotou 

základní, vysoká, maximální 

Aktualizace 
Způsob aktualizace dat na výstupu funkce, případně 
časová perioda aktualizace. 

průběžná, týdenní, měsíční, kvartální, 
půlroční, roční, pětiletá, neperiodicky 

Integrita 

Zda požadujeme, aby součástí výstupní informace 
funkce byla také informace o správném plnění účelu 
funkce. To znamená, že data pocházejí z originálního 
zdroje a mají kvalitu definovanou pomocí výše 
uvedených parametrů. 

ANO, NE 

 

Nižší než maximální úplnost označuje případy, kdy příslušná funkce nepokrývá veškeré 
úseky definované funkcí pokrytí. Nižší než maximální spolehlivost předpokládá jistou 
pravděpodobnost poruch funkce, kdy funkce nemusí plnit svůj účel. Maximální přesnost 
nemusí nutně znamenat 100% přesnost. Integrita pak zajistí, že uživatel má možnost díky 
dodatečné poskytované informaci určit, zda informace získávané danou funkcí jsou 
v pořádku, pocházejí z originálního zdroje a funkce tak plní správně svůj účel. 
 

Některé hodnoty parametrů jsou oproti verzi z [52] popisující stávající funkce SDB 

doplněny, a to s ohledem na požadovanou úpravu funkcí. Konkrétně se jedná o parametr 
pokrytí, kde jsou doplněny komunikace ve správě měst a obcí a komunikace ostatních 
správců. Druhý případ úpravy hodnot se týká parametru aktualizace, kde byly doplněny 
hodnoty „týdenní“ a „průběžná“. 
 

Všechny hodnoty aktualizace, kromě hodnot „průběžná“ a „neperiodicky“, znamenají 
periodickou aktualizaci s periodou dle hodnoty parametru. Při této periodě dochází 
k aktualizaci funkce o nejnovější naměřené, či jinak získané hodnoty během poslední periody. 
Stáří dat používaných ve funkci se tak teoreticky ve svém maximu může blížit dvojnásobku 
periody aktualizace. Extrém platí pro případ, kdy měření proběhlo na začátku periody 
před aktualizací, bezprostředně po něm došlo ke změně reálné hodnoty a aktuální čas je 
na konci periody po aktualizaci, kdy reálná změněná hodnota stále ve funkci chybí. 
V případě průběžné aktualizace, která se nově objevuje až v návrhové části funkcí SDB, 

se rozumí, že změny v datech jsou do funkce zaváděny průběžně přírůstkovým způsobem 
bez zbytečného odkladu, tedy např. s maximálním zpožděním 7 dní. Konkrétní hodnota 
tohoto maximálního zpoždění musí být posouzena a definována pro každou funkci a typ 
případu užití a není předmětem STP SDB. 
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Každá funkce musí obsahovat kontrolní procesy spojené s řízením své kvality. Kvalita 

funkce popsaná pomocí výše uvedených indikátorů musí být řízena interními součástmi každé 
funkce. K tomu je možné použít nástroje automatické i poloautomatické, za účelem 
systematické nebo náhodné kontroly kvality. Řízení kvality je spojeno s jistou zárukou, že 
výstupní informace z funkce je validní a funkce odpovídá požadovaným kvalitativním 
parametrům. Kontrola kvality nesmí být opomenuta u funkcí, které pracují 
s daty/informacemi ze zdrojů mimo SDB vstupujících do SDB. 

5.10 Kvalitativní posouzení funkcí SDB 

Hodnocení funkcí pomocí výše uvedených indikátorů z kap. 5.9 (Tab. 5) závisí na hodnocení 
výstupních informací z funkcí. Konkrétní hodnoty hodnocení pro jednotlivé funkce jsou 

uvedeny v Tab. 6. 

 

Součástí ID i názvu funkce je pro přehlednost i v Tab. 6 opět barevný příznak (podbarvení 
buňky) rozlišující, zda funkce je v současné době k dispozici v požadované podobě, má se 
upravit nebo se jedná o novou funkci, v souladu s definicí dle Tab. 1. Obdobně jako u Tab. 4, 

u funkcí kategorie „oranžová“ a „hnědá“ jsou uvedeny jak současné hodnoty, tak hodnoty 

výhledové. Z důvodu přehlednosti jsou současné hodnoty odlišeny šedou barvou textu 

a změněné hodnoty žlutým pozadím (jedná se o případy funkcí kategorie „oranžová“, kdy je 

hodnota u výhledového stavu odlišná od stavu současného, včetně případů, kdy u veličiny 
Pokrytí mizí křížek). Vyznačené podstatné změny jsou komentovány v obsahu příslušných 
funkcí v Tab. 2 v kap. 5.6 tohoto dokumentu. 

 

Tab. 6: Hodnoty kvalitativních indikátorů pro jednotlivé funkce SDB 

ID 

funkce 

Název funkce 

+ barevná definice 

dle Tab. 1 

Pokrytí 

Ú
pl

n
o
st
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Př
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a
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t 

S
1
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2
t 
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3
t 
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1 Průběh pozemní komunikace 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

x x x x x x x vysoká vysoká vysoká průběžná NE 

1.1 Model sítě (referenční síť) 
x x x x x   vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

x x x x x x x maximální vysoká vysoká průběžná NE 

1.1.1 
Správa Uzlového lokalizačního 
systému 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

1.1.2 
Vytvoření a správa nového 
modelu sítě 

x x x x x x x maximální vysoká vysoká průběžná NE 

1.1.3 
Konverze mezi lokalizačními 
systémy 

x x x x x x x maximální vysoká vysoká průběžná NE 

1.2 
Sběr a zpracování dat 
týkajících se modelu sítě 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

x x x x x x x vysoká vysoká vysoká průběžná NE 
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ID 

funkce 

Název funkce 
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1.2.1 
Aktualizace Uzlového 
lokalizačního systému 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

1.2.1.1 
Zpřesňování geometrického 
průběhu silnic a dálnic v ULS 

x x x x x   vysoká vysoká 

vysoká / 
základní 

(S3t) 

neperiodicky NE 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

1.2.2 
Distribuovaná aktualizace 
nového modelu sítě 

x x x x x x x vysoká vysoká vysoká průběžná NE 

2 
Katalogy objektů a dopravních 
informací 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

x x x x x x x maximální vysoká vysoká neperiodicky NE 

2.1 
Katalog technického řešení 
komunikace 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

x x x x x x x maximální vysoká vysoká neperiodicky NE 

2.1.1 

Definice položek databáze 
ISSDS vztahující se 
k technickému řešení 
komunikace 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

2.1.2 
Definice položek Registru 
objektů 

x       vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

x       vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

2.1.3 

Definice položek 
Zjednodušeného dálničního 
pasportu 

x       vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

x       vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

2.1.4 

Vytvoření nového katalogu 
technického řešení 
komunikace vycházejícího 
z ISSDS (vč. RO) 

a kompatibilního s CEPK 

x x x x x x x maximální vysoká vysoká neperiodicky NE 

2.2 Katalog vybavení komunikace 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

x x x x x x x maximální vysoká vysoká neperiodicky NE 

2.2.1 

Definice položek databáze 
ISSDS vztahující se k vybavení 
komunikace 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

2.2.2 

Vytvoření nového katalogu 
vybavení komunikace 
vycházejícího z ISSDS 
a kompatibilního s CEPK 

x x x x x x x maximální vysoká vysoká neperiodicky NE 

2.3 

Katalog statických dopravních 
informací (vytvoření a správa 
položek) 

x x x x x x  maximální vysoká vysoká neperiodicky NE 

2.4 

Katalog statistických údajů 
o dopravním provozu 
(vytvoření a správa položek) 

x x x x x x  maximální vysoká vysoká neperiodicky NE 
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2.5 
Katalog CEPK (vytvoření 
a aktualizace položek) 

x x x x x x x maximální vysoká vysoká neperiodicky NE 

2.6 Aktualizace skladby katalogů x x x x x x x vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

3 
Sběr a zpracování dat dle 
katalogů 

x x x x x   základní vysoká vysoká půlroční NE 

x x x x x x x vysoká vysoká vysoká 
půlroční/ 
průběžná 

NE 

3.1 
Vytvoření nové verze 
databáze ISSDS 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

3.1.1 
Zpracování údajů 
od regionálních reportérů 

 x x x x   vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

 x x x x   vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

3.2 

Sběr a zpracování dat 
o technickém řešení 
komunikace 

x x x x x   základní vysoká vysoká půlroční NE 

x x x - -   vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

3.2.1 Aktualizace Registru objektů 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

x x x     vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

3.2.2 
Aktualizace Zjednodušeného 
dálničního pasportu 

x       vysoká vysoká vysoká 
půlroční/ 

neperiodicky 
NE 

x       vysoká vysoká vysoká 
půlroční/ 

neperiodicky 
NE 

3.2.3 

Sběr a zpracování dat podle 
nového katalogu technického 
řešení komunikace 

x x x     vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

3.2.4 
Pořízení, zpracování a uložení 
videopasportu 

x x x     vysoká vysoká vysoká 
roční a 

dvouletá 
NE 

3.2.5 
Podrobná diagnostika 
pozemních komunikací 

x x x     vysoká vysoká vysoká roční NE 

3.2.5.1 
Zpracování naměřených 
proměnných parametrů 

x x x     základní vysoká vysoká neperiodicky NE 

x x x     vysoká vysoká vysoká roční NE 

3.2.5.2 

Zpracování naměřeného 
proměnného parametru – 

únosnost asfaltových vozovek 

 x x     základní vysoká základní neperiodicky NE 

x x x     vysoká vysoká vysoká roční NE 

3.3 
Sběr a zpracování dat 
o vybavení komunikace 

x x x x    základní vysoká vysoká neperiodicky NE 

x x x -    vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

3.3.1 

Sběr a zpracování dat podle 
nového katalogu vybavení 
komunikace 

x x x     vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

3.3.1.1 
Aktualizace odpočívek 
na dálnicích 

x x      vysoká vysoká základní neperiodicky NE 

x x      vysoká vysoká vysoká půlroční NE 
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3.3.1.2 

Aktualizace dat ve správě 
jiných organizačních jednotek 
ŘSD 

x x x x    základní vysoká základní neperiodicky NE 

x x x -    vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

3.3.1.3 
Zaměřování mýtných úseků 
a mýtných bran 

x x x     maximální vysoká vysoká neperiodicky NE 

3.3.1.4 
Zaměřování a vytyčování 
kilometrovníků 

x x x     základní vysoká vysoká neperiodicky NE 

x x x     vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

3.4 
Sběr a zpracování statických 
dopravních informací 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

x x x x x x  vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

3.4.1 

Pořízení a zpracování dat dle 
katalogu dopravních omezení 
a doporučení 

x x x x x x  vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

3.4.2 Aktualizace sítě TEN-T x x x x    maximální vysoká vysoká půlroční NE 

3.5 

Sběr a zpracování 
statistických údajů 
o dopravním provozu 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká pětileté NE 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká roční NE 

3.5.1 

Pořízení a zpracování dat dle 
katalogu statistických údajů 
o dopravním provozu 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká roční NE 

3.5.2 
Aktualizace ULS v celostátním 
sčítání dopravy 

x x x x (x)   maximální vysoká vysoká 
pětileté/ 
půlroční 

NE 

x x x x (x)   maximální vysoká vysoká průběžná NE 

3.6 
Sběr a zpracování dat 
pro CEPK 

x x x x x x x maximální vysoká vysoká průběžná NE 

3.7 Vstup veřejnosti x x x x x x x vysoká vysoká vysoká průběžná NE 

4 

Poskytování statických 
informací a dat ve strojově 
čitelném otevřeném formátu 

x x x x x x x maximální vysoká maximální průběžná ANO 

4.1 Poskytování informací z CEPK x x x x x x x maximální vysoká maximální průběžná ANO 

5 

Poskytování statických 
informací a dat v ostatních 
podobách 

x x x x x x x vysoká vysoká vysoká průběžná NE 

5.1 
Automatické poskytnutí údajů 
z nové verze databáze ISSDS 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

5.2 

Poskytnutí údajů z databáze 
ISSDS na základě 
individuálních požadavků 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

5.3 
Vytvoření a předání podkladů 
pro regionální reportéry 

 x x x x   vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

 x x x x   vysoká vysoká vysoká půlroční NE 
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5.4 Tvorba statistik x x x x x   vysoká vysoká vysoká půlroční NE 

5.5 Tvorba map x x x x x   vysoká vysoká vysoká 
půlroční/ 

neperiodicky 
NE 

5.6 
Vytváření mapových výstupů 
celostátního sčítání dopravy 

x x x x (x)   vysoká vysoká vysoká pětiletá NE 

5.7 
Vytvoření a správa webových 
mapových služeb 

x x x x x   vysoká vysoká vysoká 
půlroční/ 

neperiodicky 
NE 

x x x x x x x vysoká vysoká vysoká průběžná NE 

5.8 Správa Geoportálu ŘSD x x x x x   vysoká vysoká vysoká 
půlroční/ 

neperiodicky 
NE 

6 Strojově čitelné rozhraní x x x x x x x maximální vysoká maximální neperiodicky NE 

7 Popis katalogů x x x x x x x maximální vysoká vysoká neperiodicky NE 

8 Nabídka a popis služeb SDB x x x x x x x maximální vysoká vysoká neperiodicky NE 

9 
Podpora dopravní 
infrastruktury 

x x x x x x x vysoká vysoká vysoká průběžná NE 

9.1 
Podpora evidence stavební 
činnosti 

x x x     vysoká vysoká vysoká průběžná NE 

9.2 Inventarizace majetku x x x     vysoká vysoká vysoká průběžná NE 

9.3 

Podpora přípravy, výstavby 
a údržby pozemních 
komunikací 

x x x     vysoká vysoká vysoká průběžná NE 

9.3.1 
Podpora hospodaření 
s vozovkou 

x x x     vysoká vysoká vysoká průběžná NE 

9.3.2 Podpora běžné a zimní údržby x x x     vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

9.3.2.1 

Tvorba a aktualizace map 

pro operační plán zimní 
údržby jednotlivých SSÚD 

x x x     vysoká vysoká vysoká roční NE 

9.4 
Provozování CEPK (výkon 
veřejné správy) 

x x x x x x x maximální vysoká vysoká průběžná NE 

10 
Podpora organizace a řízení 
dopravy 

x x x x x x x vysoká vysoká vysoká průběžná NE 

10.1 
Rozhraní pro výměnu 
informací k JSDI/NDIC 

x x x x x x x vysoká vysoká vysoká průběžná NE 

10.2 

Rozhraní pro výměnu 
informací se systémy PČR 
a složkami IZS 

x x x x x x x vysoká vysoká vysoká průběžná NE 

10.3 
Podpora automatizovaného 
řízení dopravních prostředků 

x x x x x x x vysoká vysoká maximální průběžná ANO 
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11 
Průřezové aktivity v rámci 
dopravního systému 

x x x x x x x vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

11.1 

Podpora plánování a 
hodnocení dopravního 
systému 

x x x x x x x vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

11.2 

Podpora spolupráce s 
veřejným nebo soukromým 
sektorem 

x x x x x x x vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

11.2.1 
Příprava dat pro projekty 

a aplikace ŘSD 
x x x     vysoká vysoká vysoká neperiodicky NE 

11.3 
Vývoj a správa vlastních 
desktop aplikací 

x x x x x   - - - neperiodicky NE 

 

Případy, kdy funkce na vyšší hierarchické úrovni má u vybraného indikátoru nižší stupeň 
hodnocení než její složka na nižší hierarchické úrovni, označují, že všechny neuvedené složky 
funkce vyšší hierarchické úrovně mají definovánu nižší požadovanou úroveň kvality, než 
složky funkce uvedené na nižší hierarchické úrovni. 

6 Strategický plán rozvoje SDB 

Na základě definované a kvalitativně ohodnocené funkční architektury SDB v kap. 5 výše je 
v této kapitole vytvořen vlastní strategický plán rozvoje SDB v následujících 10 letech. 

Podstatou strategického plánu je návrh opatření a akcí, které mají být realizovány. Jádrem 

strategického plánu je množina pěti opatření a akční plán zavádění nových a úpravy 
stávajících funkcí. Strategický plán rozvoje SDB kromě výše zmíněné funkční architektury 
(kap. 5) vychází také z vize SDB [56] i závěrů ze všech analýz provedených v částech díla 

[50], [51] a [52]. 

 

Opatření strategického plánu rozvoje SDB v sobě obsahují oblast strategickou, funkční, 
organizačně-technickou, legislativní, institucionální anebo jejich kombinaci. Jedná se 
o následující opatření, která budou níže podrobněji rozvedena v kap. 6.1 až 6.5: 

· Opatření č. 1: Oddělení rolí ŘSD; 

· Opatření č. 2: Ekonomický model; 

· Opatření č. 3: Realizace SDB dle funkční architektury; 

· Opatření č. 4: Otevřená architektura SDB; 

· Opatření č. 5: Legislativní a normativní vazby v SDB. 

Uvedená opatření vycházejí z analytické části díla a především z vize rozvoje SDB [56] 

a z funkční architektury SDB popsané v kap. 5. Číslo opatření neoznačuje časovou 
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posloupnost, všechna opatření jsou v zásadě aplikována v kombinaci společně po celé 
desetileté cílové období strategického plánu SDB. 

 

Časovým hlediskem strategického plánu SDB jsou etapy 1 a 2, které byly ve vizi rozvoje 

SDB [56] definovány jako dvě stěžejní, vzájemně se doplňující období rozvoje SDB. Cílové 
období strategického plánu 2018 – 2028 je tedy rozděleno následovně: 

· Etapa 1: Optimalizace současného stavu SDB – dle kap. 5.2.3 v Kapitole 6 STP SDB 

[56]; 

· Etapa 2: Provozování CEPK v SDB – dle kap. 5.2.4 v Kapitole 6 STP SDB [56]. 

 

V první etapě zahájené v roce 2018 budou realizována všechna opatření (resp. jejich části) 
týkající se provozu SDB, která nesouvisejí s provozováním CEPK. Konkrétní načasování 
druhé etapy, která není vázána na dokončení etapy 1, závisí na organizačních 
a legislativních procesech, jejichž zajištění musí být věnována dostatečná pozornost 

(viz Opatření č. 5). Detailní časové plánování konkrétních opatření na konkrétní roky 
či měsíce není definováno, a to z důvodu mnoha vlivů na přesnou časovou polohu; na úrovni 
strategického dokumentu postačí definování opatření a funkcí v rámci stanovených dvou 
etap. 

 

Akční plán zavádění nových a úpravy stávajících funkcí bude uveden v kap. 6.6. 

Pět opatření strategického plánu SDB je obsahem následujících kap. 6.1 až 6.5. 

6.1 Oddělení rolí ŘSD 

Toto opatření požaduje vytvořit podmínky pro realizaci vize rozvoje SDB popsané v [56]. To 

znamená zajistit v ŘSD transparentní oddělení role poskytovatele dopravních 

informací (KH7) prostřednictvím SDB (a JSDI/NDIC) od role správce pozemních 
komunikací v rozsahu svěřeném státem (KH2). Zakotvit SDB jako „státní datovou 
agenturu“ a poskytovatele statických dopravních informací o pozemních komunikacích s rolí 
centrální autority, garanta datového díla a provozovatele informačního systému veřejné 
správy. Realizace tohoto opatření bude vyžadovat revizi regulačního a organizačního rámce 
SDB v rámci ŘSD ČR. 

6.2 Ekonomický model 

Toto opatření požaduje vytvořit udržitelný model provozu funkcí SDB založený na existenci 
„ekonomického modelu“ a jasně definované nabídce služeb SDB. To znamená zajistit 

vzájemnou spolupráci SDB a dalších klíčových hráčů dopravního systému, mj. vlastníků 
a správců pozemních komunikací, státu jakožto objednatele funkcí CEPK, státních organizací 
mimo resort dopravy. Spolupráce bude zajištěna tak, aby vycházela z ekonomického modelu 
provozu funkcí SDB a umožňovala udržitelný provoz funkcí SDB v požadované kvalitě. 
 

Etapa 2 rozvoje SDB spočívající v tom, že SDB bude provozovatelem CEPK, bude klást 
zvýšené nároky na finanční a personální zajištění této činnosti pro její udržitelné 
provozování, neboť CEPK má obsahovat informace o všech pozemních komunikacích všech 
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vlastníků v ČR. Předpokládá se, že toto financování zajistí stát. SDB tak bude v pozici 

dodavatele služeb zajišťovaných prostřednictvím funkcí SDB a stát prostřednictvím MD ČR 
v pozici objednatele těchto služeb. 

6.3 Realizace SDB dle funkční architektury 

Toto opatření požaduje provést transformaci SDB do organizační složky ŘSD provozující 
funkce podle funkční architektury popsané ve Strategickém plánu SDB (konkrétně výše 
v kap. 5). To znamená, že všude, kde to bylo v návrhu funkční architektury SDB popsáno, je 

třeba zlepšit kvalitu existujících funkcí SDB, a dále implementovat funkce nové. Po realizaci 

některých nových funkcí SDB bude možné utlumit některé stávající funkce, jak bylo rovněž 
popsáno v návrhu funkční architektury. 
 

Funkční architektura tak, jak je uvedena v kap. 5, byla vypracována s ohledem na potřeby 
uživatelů (klíčových hráčů). Realizaci nových funkcí, resp. úprav těch stávajících, podmiňují 
také kvalitativní požadavky, které jsou součástí funkční architektury. 

 

Nezbytnou součástí transformace SDB je i nastavení interních procesů spojených s řízením 
vzájemné spolupráce jednotlivých funkcí, s průběžným hodnocením kvality výstupních 
informací funkcí a přijímáním nápravných opatření. 
 

U řady funkcí je v Tab. 6 požadovaná kvalita výstupních informací vyšší než současná (žlutě 
podbarvené buňky u hodnot kvalitativních parametrů). Jedná se mj. o případy funkcí, kdy 

parametr úplnost, spolehlivost a přesnost uvedený v Tab. 6 se mění na vyšší úroveň. 

Dosažení požadované kvality u existujících funkcí je součástí realizace Etapy 1 vize SDB. 

 

Opatření č. 3 obsahuje několik dílčích opatření uvedených v kap. 6.3.1 až 6.3.7 v souladu 

s funkční architekturou SDB. 

6.3.1 Vazba SDB a JSDI/NDIC 

Toto opatření požaduje zajistit vzájemnou spolupráci funkcí rozvíjených podle 
Strategického plánu rozvoje JSDI/NDIC a podle Strategického plánu SDB. Některé funkce 
NDIC a SDB mají z pohledu uživatelů tvořit jeden celek. Půjde např. o situace, kdy uživatelé 
(řidiči, cestující, automatizovaná vozidla) očekávají od provozovatele infrastruktury statické 
a dynamické informace současně. Jedná se např. o informace o platném dopravním značení 
(dopravním opatření), aktuální dopravní informace, reálnou dostupnost parkovacích ploch, 
napájecích (nabíjecích) stanic nebo informace o platných dopravních uzavírkách 
(dlouhodobých i krátkodobých). Funkce CEPK, které byly popsány v STP NDIC [20] jako 

funkce 3.9 a 3.9.1, převezmou podle tohoto návrhu funkce SDB. 

 

Cílem je směřovat klíčové hráče vždy do jednoho systému. Pokud má KH zájem 
o dopravní informaci, měl by primárně kontaktovat JSDI/NDIC, který si případně stáhne 
statická data a informace z SDB a přidá k nim dynamické informace. SDB zde bude hrát roli 
poskytovatele a JSDI/NDIC roli odběratele statických dat a informací. Pokud však má KH 
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zájem o objektovou skladbu pozemních komunikací (nebo jiné čistě statické informace), bude 
primárně odebírat služby od SDB resp. od provozovatele CEPK. 

6.3.2 Strojově čitelné a otevřené rozhraní 

Toto opatření požaduje vytvořit specifikaci strojově čitelného a otevřeného rozhraní, 
které bude sloužit k distribuci informací a dat uložených v datovém skladu SDB a zajistit jeho 
implementaci v rámci příslušné funkce SDB. 

6.3.3 Referenční model sítě 

Toto opatření požaduje vytvořit nový digitální referenční model sítě všech pozemních 
komunikací v ČR, který by byl univerzálně využitelný, aktuální a přesný, byl v souladu 
s národními a evropskými předpisy, umožňoval efektivní správu pozemních komunikací 
a sloužil také pro potřeby CEPK. Tento model perspektivně nahradí Uzlový lokalizační systém 
(ULS). 

6.3.4 Sada katalogů 

Toto opatření požaduje připravit regulační, organizační a metodický rámec pro sběr 
statických dat o pozemních komunikacích prostřednictvím katalogů statických dat 
a dopravních informací. Zajistit vznik výchozích specifikací katalogů a prováděcí rámec jejich 
aktualizace. Při přípravě katalogů je třeba důsledně rozlišovat, která konkrétní data patří 
mezi základní informace o pozemních komunikacích (a dopravě na nich) strojově 
přístupné všem a která data mají řízený přístup. Katalogy byly definovány ve funkční 
architektuře (kap. 5) a jedná se o následující: 

· Katalog technického řešení komunikace; 

· Katalog vybavení komunikace; 

· Katalog statických dopravních informací; 

· Katalog statistických údajů o dopravním provozu. 

Tyto katalogy definuje funkční architektura SDB a podrobný popis je uveden v podfunkcích 
funkce č. 2 v Tab. 2. Jejich obsah musí zahrnovat i obsah požadovaný evropskými 
směrnicemi a také požadavky CEPK. Katalog CEPK bude podmnožinou všech datových 
položek ve všech uvedených katalozích provozovaných v SDB. 

6.3.5 Distribuovaná aktualizace dat 

Toto opatření požaduje umožnit distribuovanou aktualizaci statických dat uložených 
v datovém skladu SDB, která by probíhala pod vedením a kontrolou SDB pomocí vyškolených 
a autorizovaných editorů z řad vlastníků pozemních komunikací, správců pozemních 
komunikací a jejich dodavatelů. Pouze tak bude možné dosáhnout stavu, že v datovém 
skladu SDB budou uložena aktuální a kvalitní data všech pozemních komunikací v ČR. 

6.3.6 Schopnost využívat různé referenční sítě 

Toto opatření požaduje zajistit schopnost vzájemné automatické nebo poloautomatické 
výměny statických informací vázaných na různé referenční lokalizační sítě, a to jak 
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na národní, tak i mezinárodní úrovni. Je požadováno prověřit vhodnost aplikace specifikace 
TN-ITS pro tento účel. 

6.3.7 Zpětná vazba veřejnosti 

Toto opatření požaduje zajistit zpětnou vazbu široké veřejnosti ohledně kvality informací 
o pozemních komunikací uložených v datovém skladu SDB. Prostřednictvím snadno 
ovladatelných nástrojů umožnit veřejnosti hlásit nedostatky pozemních komunikací, pokud 
jde o technický stav, vybavení nebo dopravní značení. 

6.4 Otevřená architektura SDB 

Základním opatřením k tomu, aby všechny funkce SDB mohly být hladce a bez komplikací 
provozovány, musí být provoz SDB v otevřené architektuře. Principem otevřené architektury 
je sdílení dat a informací mezi všemi funkcemi SDB tak, aby tyto informace a data byly 

dostupné pro všechny funkce. To umožňuje snadné provádění úprav funkcí a začleňování 
funkcí nových. Otevřená architektura znamená, že vstupní i výstupní rozhraní všech funkcí 
musí být srozumitelně popsáno a tento popis musí být pro SDB k dispozici. Jinými slovy, 
SDB musí rozumět všem datovým tokům na vstupu i výstupu z funkcí SDB. Na straně 
datového skladu SDB může vlivem otevřené architektury docházet k postupnému 
sjednocování dat a informací, ve smyslu postupu od oddělených databází k jednotnému 
datovému skladu umožňujícímu efektivní správu všech uložených dat. 
 

Otevřená architektura umožňuje mj. i přeshraniční spolupráci a výměnu informací SDB se 
zahraničními poskytovateli statických i dynamických dopravních informací u těch funkcí SDB, 

kde bude tato spolupráce vyžadována (např. pro ošetření úseků v okolí státních hranic). 

6.5 Legislativní a normativní vazby v SDB 

Pro všechny funkce SDB je třeba provádět průběžné úpravy funkcí v souvislosti s vývojem 
národní i mezinárodní legislativy a normativních předpisů, z nichž ty nejdůležitější v současné 
době byly uvedeny v části díla [51] a jedná se o následující předpisy nebo skupiny předpisů: 

· Směrnice ITS 40/2010/EU – blíže v kap. 4.1 Kapitoly 4 STP SDB [51]; 

· Směrnice PSI 2003/98/3 a směrnice 2013/37/EU o opakovaném použití informací 
veřejného sektoru EU – blíže v kap. 4.2 Kapitoly 4 STP SDB [51]; 

· Směrnice INSPIRE 2007/2/ES – blíže v kap. 4.3 Kapitoly 4 STP SDB [51]; 

· Specifikace TN-ITS – blíže v kap. 4.5 Kapitoly 4 STP SDB [51]; 

· Národní strategický, regulační a organizační rámec popsaný v kap. 6 Kapitoly 4 STP 

SDB [51]. 

Nejdůležitější vlivy těchto směrnic jsou již zapracovány v popisné části funkční architektury 
formou obsahu funkcí, blíže v kap. 5.6 v Tab. 2. 

 

V blízké budoucnosti bude třeba zohlednit regulační rámec týkající se chystaných událostí 
popsaných i ve vizi [56]: 
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· Postupné zavádění BIM v evropském kontextu – blíže v kap. 4.4 Kapitoly 4 STP SDB 

[51]; 

· Provozování CEPK v prostředí ČR – blíže v [48]. 

Přípravu výše uvedených regulací je třeba průběžně sledovat a funkce SDB rozvíjet 
v koordinaci s přípravou směrnic. CEPK bude provozován na základě právního předpisu 
(pravděpodobně vyhlášky MD ČR). Tato vyhláška nebo jiný právní předpis týkající se CEPK 
musí zohledňovat navržené funkce CEPK (přístup ke katalogům a další) tak, jak byly 

definovány ve funkční architektuře v kap. 5 výše. K tomu je třeba na straně ŘSD provést 
příslušné kroky spočívající v komunikaci ŘSD s MD ČR. Stejně tak by bylo možné právním 
předpisem zakotvit i samotnou existenci SDB. 

6.5.1 Vnitřní předpisy ŘSD 

Při rozvoji SDB bude docházet k úpravám stávajících funkcí a tvorbě nových a pro tento 
proces bude třeba průběžně upravovat také vnitřní směrnice ŘSD. Konkrétní směrnice jsou 

uvedeny v části díla [52] pro jednotlivé funkce. Vnitřní směrnice budou zřejmě muset být 
aktualizovány při každé úpravě funkce, a je doporučeno zahrnout do nich i funkce nové 
(formou aktualizace nebo vytvoření nového vnitřního předpisu), pokud jejich provoz nebude 

prováděn na základě obecnější regulace. 

6.6 Akční plán zavádění a úprav funkcí SDB 

Akční plán SDB je konkretizací Opatření č. 3 „Realizace SDB dle funkční architektury“ 
(kap. 6.2) strategického plánu SDB pro desetileté období. Obsahuje akce pro jednotlivé 
funkce v etapách 1 a 2. Akcí se rozumí realizace nové funkce nebo realizace úpravy funkce 

existující. Úpravou funkce se rozumí změna obsahu funkce, změna vazeb na klíčové hráče 
nebo změna kvality výstupní informace tak, jak to pro konkrétní funkci bylo uvedeno 

ve funkční architektuře (kap. 5). 

 

Nové nebo upravované funkce je třeba rozvíjet podle níže uvedeného postupu tak, aby byl 
pokryt celý životní cyklus funkce, tedy: 

· schválení záměru na realizaci nové funkce nebo záměru na realizaci úpravy stávající 
funkce; 

· podrobná funkční a technická specifikace; to znamená mj. prověřit fyzické 

a komunikační možnosti, včetně hardware, software, stávajících databází apod.; 

· úprava regulačního a předpisového rámce; 

· pořízení funkce či jejích úprav – zadání nebo soutěž, projekt a implementace funkce; 

· provoz funkce, údržba a aktualizace funkce. 

Výše uvedený životní cyklus funkce jakožto plnění Cíle 11 vize [56] definovaného jako 
„Udržitelnost existujících funkcí ŘSD v celém jejich životním cyklu“ je i doporučením 
pro udržitelný životní cyklus SDB. Během celého životního cyklu každé funkce je třeba 
dbát o plnění Opatření č. 4 a 5. To mj. znamená, že v celém tomto životním cyklu musejí 
být respektovány požadavky otevřené architektury, což je důležité zejména u podrobné 
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funkční a technické specifikace a zadání nebo soutěže na pořízení funkce či jejích úprav. Dále 
z toho plyne, že funkce musí být provázána s aktuálně platnou legislativou i normativními 
předpisy, což je důležité zejména v souvislosti s provozem a aktualizací funkce, kdy je třeba 
trvale sledovat vývoj legislativy i dalších předpisů. 

 

Preferována je souběžná realizace akcí v rámci etapy; předpokládá se realizace akcí 
v časovém překryvu, neboť u každé akce se uvažuje min. cca 1 rok trvání její realizace. 

V případě potřeby určitého pořadí realizace jednotlivých akcí v rámci etapy je doporučeno 
pořadí dle čísel funkcí, resp. dle umístění v Tab. 7 odshora dolů (které je shodné 
s pořadím ve funkční architektuře, tedy v Tab. 2, Tab. 3, Tab. 4 nebo Tab. 6). Takový 
přístup mj. umožňuje naplnit logickou souvislost a informační návaznost realizovaných funkcí, 
kdy funkce vyžadující informační obsah na výstupu jiných funkcí jsou realizovány tak, aby 
tento informační obsah byl pro realizovanou funkci v době realizace k dispozici. Funkce 

stejného funkčního celku vyšší úrovně hierarchie funkční architektury je doporučeno 
realizovat společně. 
 

Obsahem následující Tab. 7 je vlastní akční plán, tedy příslušnost všech funkcí SDB k akcím 
v první nebo druhé etapě rozvoje SDB dle vize [56]. Součástí ID i názvu funkce v Tab. 7 je 

pro přehlednost opět barevný příznak (podbarvení buňky) v souladu s definicí ve funkční 
architektuře dle Tab. 1. Je tak rozlišeno, zda je funkce v současné době k dispozici 

v požadované podobě (zelená), zda se jedná o stávající funkci, která se má upravit 

(oranžová), postupně utlumit (hnědá) nebo se jedná o novou funkci (žlutá). 
 

V případě, že je třeba u dané funkce provést akci v příslušné etapě, je v odpovídajícím 
řádku a sloupci tabulky zobrazen křížek. Akcí se rozumí zavádění nové funkce (první křížek 
u funkce se žlutým podbarvením) nebo realizace úpravy funkce (ostatní případy). Při akci se 

uvažuje celý životní cyklus funkce popsaný výše. Křížek v Tab. 7 pak označuje etapu, kdy 
tento životní cyklus začíná. 
 

Pro úplnost jsou v Tab. 7 uvedeny i ty funkce, se kterými není třeba provádět žádné akce, 
tedy u nich není uveden žádný křížek. Buďto se jedná o funkce, které jsou již 
v požadované podobě (zelené podbarvení) nebo se funkce postupně budou utlumovat a není 
třeba na nich cokoli měnit (hnědé podbarvení). Výjimečně se kategorie hnědého podbarvení 
týkají i nějaké akce, a to v případě změny kvality dle Tab. 6 funkční architektury (jedná se 
konkrétně o zkrácení periody aktualizace) v době dřívější, než je očekáváno utlumení funkce. 
To se týká pouze funkce č. 1.2.1.1. Samotné utlumení funkcí kategorie hnědého podbarvení 
není chápáno jako akce a bude provedeno (v souladu s obsahem funkcí v Tab. 2) 

v momentě, kdy výstup funkce již nebude potřebován pro žádnou další funkci SDB. 
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Tab. 7: Akční plán zavádění a úprav funkcí SDB 

ID funkce 
Název funkce 

+ barevná definice dle Tab. 1 

Vytvoření 
nebo 

úprava 
během 
Etapy 1 

Vytvoření 
nebo 

úprava 
během 
Etapy 2 

1 Průběh pozemní komunikace x  

1.1 Model sítě (referenční síť) x  

1.1.1 Správa Uzlového lokalizačního systému   

1.1.2 Vytvoření a správa nového modelu sítě x  

1.1.3 Konverze mezi lokalizačními systémy x  

1.2 Sběr a zpracování dat týkajících se modelu sítě x  

1.2.1 Aktualizace Uzlového lokalizačního systému   

1.2.1.1 Zpřesňování geometrického průběhu silnic a dálnic v ULS x  

1.2.2 Distribuovaná aktualizace nového modelu sítě x  

2 Katalogy objektů a dopravních informací x x 

2.1 Katalog technického řešení komunikace x x 

2.1.1 
Definice položek databáze ISSDS vztahující se k technickému 
řešení komunikace 

  

2.1.2 Definice položek Registru objektů   

2.1.3 Definice položek Zjednodušeného dálničního pasportu   

2.1.4 
Vytvoření nového katalogu technického řešení komunikace 
vycházejícího z ISSDS (vč. RO) a kompatibilního s CEPK 

x x 

2.2 Katalog vybavení komunikace x x 

2.2.1 
Definice položek databáze ISSDS vztahující se k vybavení 
komunikace 

  

2.2.2 
Vytvoření nového katalogu vybavení komunikace vycházejícího 
z ISSDS a kompatibilního s CEPK 

x x 

2.3 
Katalog statických dopravních informací (vytvoření a správa 
položek) 

x  

2.4 
Katalog statistických údajů o dopravním provozu (vytvoření a 
správa položek) 

x  

2.5 Katalog CEPK (vytvoření a aktualizace položek)  x 

2.6 Aktualizace skladby katalogů x x 

3 Sběr a zpracování dat dle katalogů x x 

3.1 Vytvoření nové verze databáze ISSDS   

3.1.1 Zpracování údajů od regionálních reportérů   
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ID funkce 
Název funkce 

+ barevná definice dle Tab. 1 

Vytvoření 
nebo 

úprava 
během 
Etapy 1 

Vytvoření 
nebo 

úprava 
během 
Etapy 2 

3.2 Sběr a zpracování dat o technickém řešení komunikace x x 

3.2.1 Aktualizace Registru objektů   

3.2.2 Aktualizace Zjednodušeného dálničního pasportu   

3.2.3 
Sběr a zpracování dat podle nového katalogu technického řešení 
komunikace 

x x 

3.2.4 Pořízení, zpracování a uložení videopasportu   

3.2.5 Podrobná diagnostika pozemních komunikací x  

3.2.5.1 Zpracování naměřených proměnných parametrů x  

3.2.5.2 
Zpracování naměřeného proměnného parametru – únosnost 
asfaltových vozovek 

x  

3.3 Sběr a zpracování dat o vybavení komunikace x x 

3.3.1 
Sběr a zpracování dat podle nového katalogu vybavení 
komunikace 

x x 

3.3.1.1 Aktualizace odpočívek na dálnicích x  

3.3.1.2 Aktualizace dat ve správě jiných organizačních jednotek ŘSD x  

3.3.1.3 Zaměřování mýtných úseků a mýtných bran   

3.3.1.4 Zaměřování a vytyčování kilometrovníků x  

3.4 Sběr a zpracování statických dopravních informací x  

3.4.1 
Pořízení a zpracování dat dle katalogu dopravních omezení 
a doporučení 

x  

3.4.2 Aktualizace sítě TEN-T   

3.5 Sběr a zpracování statistických údajů o dopravním provozu x  

3.5.1 
Pořízení a zpracování dat dle katalogu statistických údajů 
o dopravním provozu 

x  

3.5.2 Aktualizace ULS v celostátním sčítání dopravy x  

3.6 Sběr a zpracování dat pro CEPK  x 

3.7 Vstup veřejnosti x  

4 
Poskytování statických informací a dat ve strojově čitelném 
otevřeném formátu 

x  

4.1 Poskytování informací z CEPK  x 

5 Poskytování statických informací a dat v ostatních podobách x  

5.1 Automatické poskytnutí údajů z nové verze databáze ISSDS   
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ID funkce 
Název funkce 

+ barevná definice dle Tab. 1 

Vytvoření 
nebo 

úprava 
během 
Etapy 1 

Vytvoření 
nebo 

úprava 
během 
Etapy 2 

5.2 
Poskytnutí údajů z databáze ISSDS na základě individuálních 
požadavků 

  

5.3 Vytvoření a předání podkladů pro regionální reportéry x  

5.4 Tvorba statistik   

5.5 Tvorba map   

5.6 Vytváření mapových výstupů celostátního sčítání dopravy   

5.7 Vytvoření a správa webových mapových služeb x x 

5.8 Správa Geoportálu ŘSD   

6 Strojově čitelné rozhraní x  

7 Popis katalogů x x 

8 Nabídka a popis služeb SDB x x 

9 Podpora dopravní infrastruktury x x 

9.1 Podpora evidence stavební činnosti x  

9.2 Inventarizace majetku x  

9.3 Podpora přípravy, výstavby a údržby pozemních komunikací x  

9.3.1 Podpora hospodaření s vozovkou x  

9.3.2 Podpora běžné a zimní údržby   

9.3.2.1 
Tvorba a aktualizace map pro operační plán zimní údržby 
jednotlivých SSÚD 

  

9.4 Provozování CEPK (výkon veřejné správy)  x 

10 Podpora organizace a řízení dopravy x  

10.1 Rozhraní pro výměnu informací k JSDI/NDIC x  

10.2 Rozhraní pro výměnu informací se systémy PČR a složkami IZS x  

10.3 Podpora automatizovaného řízení dopravních prostředků x  

11 Průřezové aktivity v rámci dopravního systému x  

11.1 Podpora plánování a hodnocení dopravního systému x  

11.2 Podpora spolupráce s veřejným nebo soukromým sektorem x  

11.2.1 Příprava dat pro projekty a aplikace ŘSD   

11.3 Vývoj a správa vlastních desktop aplikací   

 

--- KONEC TEXTU --- 


