
Sběr, přenosy, zpracování, využití a archivace dopravních 

dat a informací v dopravě. 

1. Data využívána pro dopravní inženýrství 
V Ostravských komunikacích – oddělení dopravního inženýrství každoročně shromažďujeme a vyhodnocujeme: 

- data o intenzitách dopravy 
- data o dopravních nehodách 
- data pasportu dopravního značení a SSZ 

 
Data o intenzitách dopravy získáváme z: 

-  dohledových ústředen SSZ (data ze smyček na křižovatkách osazených SSZ) – řadiče CROSS a Siemens 
(program Sittrafic). Data jsou stahována buď průběžně (u Siemensů) nebo jednou týdně (Cross). Formát dat je 
textový případně csv. Data se načtou a následně upravují v programu Excel, kde se vkládají do připravených 
tabulek. V tabulce je vždy vyhodnocen každý vjezd do křižovatky zvlášť. Dále jsou v tabulce součty pro jednotlivé 
dny v týdnu (za 24 hodin a za 16 hodin).  

 
Používáme také výpočet běžného pracovního dne (průměr úterý+středa+čtvrtek). Z profilů sčítaných na 
přechodech pro chodce osazených SSZ získáváme také roční průběh dopravy po týdnech i měsících. Tato data 
zpracováváme v programu AZEL. 
 

- sčítacích karet NC-30x osazovaných v průběhu roku na různých místech – především kordonu města Ostravy a 
kordonu centra Ostravy. Karty (v souč.době 8ks) osazujeme na 24 hodin tj. jeden den. Za rok osadíme karty cca 
20x, což představuje údaje o cca 75 profilech. Tyto profily jsou každým rokem stanoveny v plánu průzkumů a mění 
se dle potřeby tak, aby byly aktuální informace o intenzitách dopravy na sledované síti komunikací. Karty jsou 
malé, mobilní, lehké, osazujeme do drážky frézované pilou s kotoučem šíře 1cm. Karty zalepíme do igelitové 

taštičky, spáru s osazenou kartou zakryjeme pryžovým proužkem.  

 



Data jsou: celková doprava v jízdním pruhu a z toho procenta nákladních (delších než 1,5x osobní) - funguje to 
dobře na rovných úsecích se stálou rychlostí. Celková intenzita je vždy dobře. Data jsou z karet exportována před 
interface do počítače do programu k tomu určenému. Jsou uložena ve formátu dbf. Takto uložená data potom dále 
zpracováváme v programu excel, kde pro každý sčítaný profil vytvoříme tabulku pro tisk a graf. Pro sčítání 
křižovatek se tyto karty příliš nepoužívají – jen tam, kde nejsou pruhy se sdruženým řazením. 

- v letošním roce jsme použili nově koupené sčítací zařízení NC-200 (větší karty). 

 
 
Měli jsme 4ks a osadili je na 2 profilech na týden. Dvě se nám při tom utrhly z vozovky, jedna se poškodilo, druhá 
se ztratilo. Výsledky jsou velmi dobré, avšak osazování těchto karet je náročnější. Pro programování těchto 
zařízení, import dat z nich a vyhodnocování nasbíraných dat je samostatný program. Výsledkem jsou tabulky a 
grafy jak rychlostí vozidel, tak i délek vozidel (možnost volby až 8 délek a 10 rychlostí). Je možno z něj také 
exportovat do excelu případně do jiných formátů (csv, txt). 

 
- sčítání klasickým způsobem – zápisem do formulářů. Tato sčítání provádíme především na křižovatkách, kvůli 

rozdělení dopravy na směry a rovněž ke zjištění skladby dopravního proudu. Délku sčítání volíme převážně 2x 4 
hodiny (7-11; 13-17). Provádí je většinou brigádníci – středoškoláci či vysokoškoláci. Nasčítané hodnoty pak z 
formuláře přepíšeme do počítače buď přímo do programu UPAN nebo do tabulky v programu excel, ze kterého 
vyexportujeme data pro UPAN (formát csv), který používáme pro tisk pentlogramů křižovatek. V excelu je 
zpracovávána tabulková část. 



 
 
Někdy pro krátkodobé ověřovací sčítání dopravy na křižovatce využíváme kamerový systém ovanetu. Jedná se o kamery 
osazené na křižovatkách řízených SSZ v Ostravě. Připojením přes internet je možné sledovat vybranou křižovatku a 
provádět sčítání dopravy. Toto provádíme klasickým způsobem – tedy zápisem do formuláře. Program pro vyhodnocování 
dat z kamer na křižovatkách zatím nemáme. 
 
 
 
 
 
Data o dopravních nehodách: 

- získáváme od Policie ČR-DI, která nám z OIKT zasílá každý měsíc data za předešlé období. Data jsou ve formátu 
.dat, ze kterého jsou importovány do programu NEHODY, který má pro uložení dat vlastní formát. V tomto 
programu jsou vyhodnocovány jak statistiky o nehodách za celé město, tak i vyhodnocení nehodovosti na 
jednotlivých uzlech či úsecích sledované (vybrané) sítě. 

 
 
 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
Data pasportu dopravního značení a SSZ: 
od roku 2005 jsou pasporty dopravního značení a SSZ vedeny s využitím speciálně zaměřeného software. Na základě 
zkušeností jiných měst, připravenosti řešení a kompatibilitě s příbuznými programy byl vybrán software společnosti CDSw, 
spol. s r. o. Data v software CDSw jsou rozdělena do dvou kategorií. V prvé kategorii jsou aktivní podkladové vrstvy, ve 
druhé kategorii jsou zařazeny pasivní podkladové vrstvy. Mezi pasivní podkladové vrstvy patří mapové podklady, 
ortofotomapa, vrstva adres, parcel, atd. Tyto vrstvy jsou do systému dodány a není možné je uživatelsky ovlivňovat. 
Výjimkou je vrstva liniové sítě, kterou může aktualizovat přes pasport LINST hlavní správce programu, a to na základě 
výkresové dokumentace skutečného provedení stavby, kterou lze do systému importovat. Vrstvu aktivních dat pak 
uživatelsky tvoří a ovlivňují jednotliví správci pasportů, což v případě dopr. značení a SSZ činí oddělení dopr. inženýrství. 
V jednotlivých pasportech je každému evidovanému objektu přiřazena „karta“, která obsahuje informace o spravovaném 
objektu. Dále je možno připojit fotodokumentaci objektu, případně navázat další databázi vedenou např. v aplikaci Excel, 
apod. Na jednotlivé úseky liniové sítě spravované oblasti lze navázat videopasport. Data z programu lze zpětně exportovat 
do aplikace Excel, grafické výstupy pak do aplikací pracující s příponami *.dgn. 
Na obrázku 1 můžeme vidět základní obrazovku programu (v pravé části je ovládací menu jednotlivých vrstev pasportu a 
připojených aplikací, v horní části se nalézají menu pro správu a tvorbu objektů). 



 
                                                   Obr. 1 Základní obrazovka programu DOPRAVA 

 
V aplikaci SSZ jsou vedeny údaje o řadičích SSZ, měřících a jistících skříních, napájecích bodech, napájecím vedení, 
kabelových trasách, stožárech, návěstidlech, koordinačních kabelech, indukčních smyčkách a ostatních objektech SSZ. 
K aplikaci lze připojit další informace o jednotlivých SSZ, jako jsou údaje o týdenní automatice provozu SSZ, tabulky 
mezičasů, signální plány apod.-viz.obr.č.2-4. 

 
 

 
Obr. 2 Situace pasportu SSZ 



 
Obr. 3  Návěstidla 

 
 

 

 
Obr. 4  Kabelové trasy 

  



Z obr.č. 5 je vidět široké možnosti zaznamenání údajů o dopravním značení. Program umožňuje následnou tvorbu výstupů 

z pasportu dle zvolených požadavků. Lze vyhledávat DZ dle příslušnosti k ulicím, vlastníkům, stavu a opotřebení DZ, filtrovat 

jednotlivé typy DZ na komunikační síti (počty kusů, plošná výměra vodorovného DZ), atd. Výstupní sestavy lze exportovat do 

aplikace Excel a následně dále zpracovávat. Pro účely návrhů úprav dopravního značení lze exportovat také samotnou 

kresbu dopravního značení jako výchozí stav k návrhu. Využití grafického podkladu je však velmi závislé na kvalitě 

zakreslení DZ (zejména značení vodorovného) správcem pasportu DZ. Velmi dobrým doplňkem pro běžnou praxi je 

videopasport, který nabízí pohled na komunikaci z místa řidiče. Video soubory jsou softwarově navázány na jednotlivé úseky 

vytvořené liniové sítě.  

 
Obr. 5 Karta objektu svislé dopravní značky s připojenou fotodokumentací 

Se zjištěnými daty pracujeme v následujících software: 

- LISA+ 

Software pro komplexní navrhování a řízení světelné signalizace a umožňuje také přímou přípravu dat pro řadiče světelné 

signalizace 

- EDIP-Ka 

Software pro posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek 

- Nehody 

Software pro vyhodnocování dopravní nehodovosti. V podstatě umožňuje vyhodnocování nehodovosti dle různých 

ukazatelů. 

- UPAN 

Software pro vyhodnocování intenzit dopravy v křižovatkách. V tabulkové a grafické (kartogramy) formě prezentuje zatížení 

křižovatky dle jednotlivých pohybů v různých časových obdobích. 

- AZEL 

Software pro vyhodnocování intenzit dopravy z automatických sčítačů. 

- Doprava 

Software pro evidenci dopravního značení a SSZ. 

 

 

 
 
 



2. Data využívaná pro funkce řídících a informačních systémů v dopravě 
 

Námi sbírána data nemají využití v současném stavu řídících a informačních systémů v Ostravě.  Na portálu města Ostravy 

jsou poskytované informace veřejnosti omezeny pouze na informování o uzavírkách na komunikacích a možnostech 

parkování ve vybraných lokalitách Ostravy, zejména pak v centru a jsou zde uvedeny odkazy na JSDI, kamerový systém a 

na městské firmy zabývající se dopravou v Ostravě.  

 

 
 

Další portál (www.doprava.ostrava.cz), který vznikl v rámci tzv. I. etapy pilotního projektu IDS (Naváděcí systém na 

parkoviště v centru) měl být oficiálním portálem města poskytujícím veřejnosti informace o situaci v dopravě ve městě. 

Vzhledem k doposud nevyřešeným vztahům, si portál žije více méně vlastním životem. 

V dubnu letošního roku byly schválené finance pro SMO z ROPu,  a nyní běží výběrové řízení na realizaci II. etapy pilotního 

projektu IDS, jehož součástí je realizace Dopravně řídícího a informačního centra (DIC a DŘC), osazení strategických 

detektorů, výměna zastaralých řadičů a doplnění detekčních prvků v řízených křižovatkách. DŘC a DIC je plánováno umístit 

v Ostravských komunikacích. 

 

Zpracoval: 

Petr Hohn 

Ing. Margita Navrátilová 


