TISKOVÁ ZPRÁVA

Informační systém viaRODOS je využíván i ve zpravodajství České
televize
Ostrava, 6. října 2014 – Centrum RODOS, které působí v rámci Národního
superpočítačového centra IT4Innovations, vyvinulo systém viaRODOS. Ten
pomáhá řidičům zjistit, jak vypadá aktuální dopravní situace na vybraných
silnicích v České republice. Systém se soustředí na to, co zajímá řidiče nejvíce –
kde jsou kolony, jak dlouho se v nich řidiči zdrží a případně kudy je efektivně
objet. Spolehlivý informační systém, který v současnosti pokrývá páteřní síť
komunikací ČR, začala využívat České televize ve svém každodenním vysílání
Studia 6.
Aplikace viaRODOS, která představuje aktuální dopravní situaci na vybraných
komunikacích ČR formou jednoduché grafiky je dostupná na adrese viarodos.cz.
Informace jsou aktualizovány každou půlminutu a poskytují tak věrný obraz situace na
silnicích.
Informace ze systému viaRODOS se získávají především ze 130 tisíc referenčních vozidel,
jejichž pohyb monitorují satelitní systémy. „Satelitními jednotkami, které dávají informaci
o poloze a rychlosti v kroku jedné minuty, máme osázeno pět procent dopravního
proudu. To je dostatečné pokrytí k tomu, aby se jednak řídily dopravní proudy a jednak
se kvalitně informovali řidiči. V tuto chvíli je pokrytí na úrovni šesti až sedmi procent,
jedná se o jeden z nejpřesnějších monitorovacích systémů dopravy v Evropě,“ říká
dopravní expert Národního superpočítačového centra IT4Innovations Martin Hájek.
Data z viaRODOS jsou
informačním centrem.
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Další výraznou pomocí pro pohyb řidičů je monitoring měst – Prahy, Brna a Ostravy. Na
interaktivní mapě si řidiči mohou zobrazit aktuální dopravní situaci v jednotlivých ulicích
těchto měst. Systém zobrazí veškeré kolony a také délku čekání s přesností na minuty.
„Začínali jsme s nejdůležitější dopravní tepnou, D1. Pokrytí největších českých měst
znamená další zlepšení našeho systému směrem ke konečným uživatelům. Vzhledem
k pokrytí, které máme k dispozici, jsou časy uváděné v aplikaci naprosto přesné. Mohu
říci, že se jedná o systém, který jinde v Evropě v takovém rozsahu nenajdete,“ doplňuje
Martin Hájek.

Následným krokem pro vylepšení aplikace, na kterém centrum RODOS pracuje, je vývoj
systému pro předpovědi dopravní situace. Výsledný model založený na průběžné analýze
obrovských objemů historických dat a jejich porovnáním s aktuální naměřenou situací
umožní předpovědět, kdy a kde se začnou na silnicích tvořit kolony, jak bude velké jejich
časové zdržení a umožní nám navrhnout pro každého jednotlivého uživatele aktuálně
nejlepší trasu z pohledu času a nákladů.
Kontakt: Zuzana Koláriková, mluvčí, 733 677 629, zuzana.kolarikova@vsb.cz

Doplňující informace:
Centrum RODOS
Centrum pro rozvoj dopravních systémů RODOS je největším současným subjektem působícím v
oblasti aplikovaného výzkumu v odvětví dopravy se zaměřením na monitorování, řízení silniční
dopravy a jejího financování. Centrum RODOS tvoří tři největší technické vysoké školy v ČR, jedna
veřejná výzkumná instituce a šest podniků, které patří mezi přední dodavatele a výrobce v oblasti
IT technologií, software, sběru dat a zavádění inteligentních dopravních systémů do praxe na
českém trhu.
Vice info na www.centrum-rodos.cz

IT4Innovations Národní superpočítačové centrum
Národní superpočítačové centrum IT4Innovations realizuje výzkum zejména v oblastech
superpočítání a vestavěných výpočetních systémů. Provozuje nejmodernější technologie a služby
v této oblasti a zpřístupňuje je českým i zahraničním výzkumným týmům z akademické oblasti i
průmyslu. Od svého počátku je součástí mezinárodní sítě superpočítačových center PRACE a
členové jeho týmu jsou mezinárodně uznávanými odborníky. Partnery projektu jsou Vysoká škola
báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Ústav
geoniky Akademie věd ČR a Vysoké učení technické v Brně. V současné době centrum provozuje
superpočítač Anselm. Velký cluster, který bude uveden do provozu v roce 2015, se zařadí mezi sto
největších superpočítačů na světě. Vybudování centra IT4Innovations je financováno
prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, 85% je financováno
z prostředků Evropské unie a 15% ze státního rozpočtu České republiky.
Více info na www.it4i.cz

