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 informační a komunikační systémy

Svou nabídku pro města a obce ČD - Telematika neustále 
rozšiřuje

Převažují chytrá řešení

 Řešení v rámci konceptu smart 
city se zatím nejvíc uplatňují pře-
devším v dopravě a počet instalací 
v tomto segmentu neustále roste. 
Tento trend platí jak pro nákladní 
dopravu, tak pro osobní – indivi-
duální i hromadnou. A doprava 
obecně patří dlouhodobě k nejpal-
čivějším tématům, se kterými se 
města a obce a jejich představitelé 
musejí potýkat.

Za beZpeČnou Dopravu
Velká dopravní zátěž trápí mnoho 
českých měst a obcí. Nabídka  
ČD - Telematiky obsahuje nejen 
řešení pro parkování, ale také pro  
zvýšení bezpečnost provozu a sní-
žení negativních vlivů. Jedním z ta-
kových řešení je měření rychlosti, 
ať již okamžité či úsekové. Odbor-
níci z ČD - Telematiky jsou schopni 
připravit systém na míru podle prio-
rit konkrétního zákazníka. Měření 
rychlosti je vhodné kombinovat se 
systémem umožňujícím automa-
tizaci přestupkové agendy. Zvýší 
se nejen bezpečnost, ale městům 
a obcím vznikají dodatečné finanční 
zdroje za vybrané pokuty od 
neukázněných řidičů. Jde o inves-
tici s rychlou návratností. Velkým 
problémem jsou také přetížené 
kamiony. V portfoliu ČD - Tele-
matiky jsou i systémy umožňující 
vysokorychlostní vážení vozidel. 
Ačkoliv se jedná spíše o řešení na 
krajské úrovni, jeho přínosy ocení 
i obyvatelé měst a obcí.

HromaDná Doprava Si 
ZaSlouží roZvoj
Další možností, jak zlepšovat 
podmínky k životu, jsou investice 
do hromadné dopravy. Stále častěji 
se tak ve městech objevují chytré 
zastávky osazené různými typy 
informačních panelů, které ukazují 
aktuální informace o jednotlivých 
spojích, především reálné časy 
příjezdu. Řešení od ČD - Telema-
tiky je vhodné jak pro samostat-

né zastávky, tak i pro dopravní 
terminály například autobusového 
nádraží s řadou spojů integrovaných 
dopravních systémů.

elekTromobiliTa na vZeSTupu
Počet elektromobilů sice stoupá, ale 
jedním z limitujících faktorů je stá-
le poměrně nízký počet nabíjecích 
stanic. Některá města se rozhodla 
podpořit rozvoj elektromobility 
v rámci snahy zlepšovat podmínky 
pro život svých občanů a životní 
prostředí obecně. ČD - Telematika 
nabízí jednoduché nabíjecí stanice 
s vysokou odolností a spolehlivostí. 
Stanice mohou být buď stojanového 
typu, nebo umístěny na stěně ob-
jektu. Součástí nabídky je i platební 
systém a speciální mobilní aplika-
ce. Využít nabíjecí stanici ale může 
i zákazník, který se do platebního 
systému nezaregistroval.

veřejné oSvěTlení jako 
DůležiTá infraSTrukTura
Nedávno rozšířila ČD - Telematika 
portfolio nabízených služeb také do 
oblasti správy veřejného osvětlení. 
Hlavní město Praha totiž plánuje 
rozsáhlou revizi svého veřejného 

osvětlení a ČD - Telematika se na 
ní bude významně podílet. Kontrola 
zahrne více než 45 000 světelných 
bodů, což představuje zhruba 1/3 
všech svítidel v Praze. Předmětem 
zakázky je revize veřejného osvět-
lení, zapínacích bodů – rozvaděčů 
a osvětlení přechodů. ČD - Tele-
matika zakázku vyhrála v otevře-
ném výběrovém řízení vypsaném 
společností Technologie hlavního 
města Prahy, která spravuje v Praze 
více než 135 tisíc svítidel.

řešení pro buDoucnoST
ČD - Telematika pečlivě dbá na to, 
aby její řešení byla opravdu funkční 
a přinášela reálná zlepšení v daných 
oblastech. I proto počet úspěš-
ných instalací neustále roste a také 
nabízené portfolio řešení v rámci 
konceptu smart city se postupně 
rozšiřuje. Jeho nespornou výhodou 
je možnost přizpůsobení se aktu-
álním požadavkům jednotlivých 
zadavatelů, ať už se jedná o menší 
obce, či velká města. Uplatnění 
tato řešení nacházejí i ve firmách či 
logistických parcích. ●

Komerční prezentace

ČD - Telematika rozšířila portfolio nabízených služeb také do oblasti správy 
veřejného osvětlení

PR
O

m
o 

11
/2

01
9/

10




