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hranice státu / state boundary

hranice kraje / region boundary

hranice okresu / district boundary

dálnice / motorways

dálnice plánované / planned motorways

silnice I. třídy / 1st class highways

silnice II. třídy / 2nd class highways

rychlostní silnice / express highways (similar to motorways)

rychlostní silnice plánované / planned express highways (similar to motorways)

mezinárodní silnice / European highways

označení tahu mezinárodní silnice / number of European highways

číslo silnice / number of highways

číslo rychlostní silnice / number of express highways

okresní města / district towns

hraniční přechody / border crossings
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úplný rozsah zpracovávaných událostí dle EN ISO 14819-3: dopravní situace a očekávaný vývoj (kolony, 
dopravní kolaps,..), nehody, uzavírky a omezení, informace o cestovních dobách, nebezpečné situace, 
obsazenost parkovišť, povětrnostní podmínky, sjízdnost vozovky, stav dopravních zařízení, zdržení a čekací 
doby,… 

využití senzorických dat z dopravních ústředen (ve spolupráci s dodavatelem SSZ)

sdílení aktuálních a ověřených dat se JSDI (jednotný systém dopravních informací ČR) a jeho agendami 
(uzavírky, zimní údržba, nehody…)

tvorba lokalizační databáze a dodávka mapových podkladů pro lokalizace dopravních informací

klasifikace událostí v normalizovaném tvaru Alert-C a jejich lokalizace v mapové aplikaci

RDS-TMC vysílání pro dynamickou navigaci ve vozidle 

využití dopravních dat v dalších GIS a dispečerských aplikacích

Systémy pro Dopravní informační centra

Central European Data Agency, a.s.  
(CEDA) Štefánikova 43A, 150 00 Praha 5 
Telefon: +420 227 018 440
Fax: +420 227 018 439
E-mail: info@ceda.cz
www.ceda.cz

VARS BRNO a.s.
Kroftova 80c, 616 00 Brno
Telefon: +420 531 022 111, Fax: +420 531 213 862
E-mail: info@vars.cz, www.vars.cz
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Bezpečně k cíli

SILNIČNÍ DOPRAVA

TELEKOMUNIKACE

KOLEJOVÁ DOPRAVA

V oboru řídicích signalizačních a zabezpečovacích systémů pro silniční dopravu patří AŽD Praha  

k tradičním českým výrobcům. Pro své partnery zajišťujeme komplexní dodávku telematických 

systémů od vývoje a projekce přes výrobu, montáž až po servis zařízení. Naše systémy bezpečně 

řídí silniční dopravu na mnoha silničních komunikacích, křižovatkách, významných dopravních 

uzlech a parkovištích P+R.

Systémy řízení dopravy
��telematické systémy
��SSZ ve městech
��tunelové systémy
��dálniční systémy
��dopravní systémy

Parkovací systémy
��systémy P+R
��vjezdové systémy
��rozpoznávání RZ

Inteligentní dopravní systémy
��kamerové systémy
��měření úsekové rychlosti
��identifikace průjezdu na červenou
��vyhledávání odcizených vozidel

Inženýrské činnosti
a projekční práce

Instalace, montáž, údržba a servis 
dodávaných technologií









- Světelnou dopravní signalizaci pro řízení všech typů křižovatek a přechodů

- Dopravní řídící systémy koordinace provozu v městských aglomeracích

- Systémy preference veřejné hromadné dopravy

- Zařízení ovlivňující dopravu - řízení dopravy na dálnicích a silnicích

- Systémy řízení parkovišť - navádění a provoz

- Systémy pro řízení dopravy v tunelech - bezpečnostní a provozní technika

- Informační systémy - sběr a vyhodnocování 

- Televizní dohled, kamerové systémy a videodetekce

- Zařízení pro „Sympatické měření rychlosti“ umísťované před školy - DAVID 1.

- Zařízení pro řízení dopravy na dětských dopravních hřištích

- Dopravní průzkumy všeho druhu

Divize dopravních systémů

GRADIOR GROUP a.s.
Divize dopravních systémů
Křižíkova 68
660 90 Brno

tel.: + 420 538 717 700
fax: + 420 538 717 701

e - mail: gradior@gradior.cz

www.gradior.cz

  Naše nabídka zahrnuje:

GRADIOR GROUP a.s.

Poskytujeme zákazníkům komlexní nabídku produktů, systémů a služeb v oboru 
dopravní techniky. Naši zkušení a kompetentní pracovníci Vám poradí při výběru 
a specifikaci produktů. V úzké spolupráci se zákazníkem tak mohou zaručit optimální 
řešení jakýchkoliv požadavků. Programy vytvářené zákazníkům „na míru“ zajistí, že 
všechny systémy jsou aplikovány v souladu s konkrétním uživatelským záměrem.

GRADIOR GROUP a. s. provede  instalaci zařízení a postará se o rychlé, bezpečné 
a odborné provedení všech souvisejících prací.
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ODBOR SILNIČNÍ DATABANKY
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BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE a. s.
specialised in road systems

657 68  Brno, Renneská třída 1a,
tel.: 420 543 321 225,   fax: 420 543 214 098
e-mail: bkom@bkom.cz
www.bkom.cz
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