
…POMOHOU VYŘEŠIT PROBLÉMY I VÁM



O NÁS

• ČD - Telematika je významným poskytovatelem velkoobchodních 
internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti 
správy, údržby i výstavby optických infrastruktur.

• Jsme stabilní česká společnost působící na trhu od roku 1994 a zaměstnáváme 
stovky odborníků.

• Vlastníme druhou největší optickou síť v ČR.

• Disponujeme geograficky nezávislými datovými 
centry s vysokým stupněm zabezpečení.

• Zajišťujeme nepřetržitý dohled i zákaznickou 
podporu sedm dní v týdnu 24 hodin denně.

• Pro kraje i města jsme partnerem v oblasti chytrých 
řešení



BEZPEČNOST
JE PRO VÁS 
NA PRVNÍM 
MÍSTĚ?

POTŘEBUJETE VYBUDOVAT 
SENZORICKOU SÍŤ VE 
MĚSTĚ?

ŘEŠÍTE PROBLÉMY 
S PARKOVÁNÍM?

CHCETE SLEDOVAT 
SPOTŘEBU ENERGIÍ 
V BUDOVÁCH?

MONITORUJETE 
VZDÁLENÉ OBJEKTY, 
SLEDUJETE ZÁSILKY, 
KONTEJNERY NEBO 
JINOU TECHNIKU?



OBLASTI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

My v ČD - Telematice hledáme a 
zavádíme řešení, která opravdu 
zlepšují lidem život – urychlí jejich 
cestu do práce, umožní jim snáze 
zaparkovat, zvýší jejich bezpečnost 
nebo zrychlí připojení k internetu. 
Ušetří čas i peníze a zároveň jsou 
ohleduplná k životnímu prostředí.

CHYTRÁ ŘEŠENÍ

INFORMACE

ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

BUDOVY
BEZPEČNOST

DOPRAVA



Parkovací systémy pro vnitřní i vnější 
použití.

Dopravní dispečinky

Kooperativní systémy komunikace Proměnné dopravní značení

Řešení pro cyklodopravu a 
elektromobilitu Vybavení pro tunely.

DOPRAVA

Inteligentní zastávky Zjišťování rychlosti či hmotnosti 
vozidel v provozu

40t!

ŘÍKÁ SE, ŽE AŽ 50 % ŘIDIČŮ NEZAPLATÍ PARKOVNÉ. RÁDI PRO VÁS ZJEDNÁME NÁPRAVU.



Systémy informující chodce i řidiče

BEZPEČNOST

Inteligentní  analýza obrazu Ověření 
identity osob

Propojení kamerových, bezpečnostních a 
varovných systémů

Úsekové měření rychlosti

Zajištění kyberbezpečnosti

Veřejné osvětlení reagující na dění v 
okolním prostředí

Moderní 
technologie 
pomáhají chránit 
vás i vaše blízké.



Více než 90 % času tráví dnes lidé v budovách. Je proto důležité, aby se v nich cítili dobře.

Instalace a zprovoznění systému 
řízení budov

BUDOVY

PŘízení osvětlení a topení

Monitoring a řízení 
životního prostředí

Instalace informačních a 
komunikačních technologií

Zabezpečovací a přístupové 
systémy

Infopanely a indoor navigace

Energymetering
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Telekomunikační služby

Datová platforma pro řízení 
města

Budování sítí LoRa

Služby datových center

Zařízení informující obyvatele i 
turisty

Pasportizace majetku

Sledování polohy objektů

INFORMACE

Spolehlivé informace potřebujete pro vaše rozhodování. Umíme je získat, uchovat i vyhodnocovat.



ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

Energomanagement
budov

Spoříme 
energie, 

snižujeme 
emise.

Zavádění 
ekologických 

způsobů 
dopravy

Efektivní MHD

Detektory emisíMeteostanice

Navigace na 
parkoviště

CO2



CO SE OSVĚDČILO A CO NE

„Puky“ - parkováníCIS - parkování



ZKUŠENOST ZE ZAHRANIČÍ



VYBRANÉ REFERENCE

Montáž řídících jednotek pro lokomotivy a autobusy  – průběžná modernizace lokomotiv a autobusů 

Informační systém pro cestující Brno hl.n. – realizace květen 2015 – nový informační systém v železniční stanici Brno, 
LCD monitory, informační tabule, automatický rozhlas a audio systém pro nevidomé

Kontrolně analytické centrum řízení dopravy pro SŽDC - realizace 2015 – 2016  – prostřednictvím stávajících a nových 
datových sítí integruje a archivuje data ze systémů pro snímání a záznam hlasové komunikace a objektového videa v 
rámci celé ČR - snížení nehodovosti a zlepšení efektivity dálkového řízení železniční dopravy

Dodávka CIS České Budějovice - Centrální informační systém pro dopravu v klidu, realizace leden 2018 – duben 2018,  
shromažďování, analýza a reportování všech informací podstatných pro vyhodnocování parkování v Zónách placeného 
stání, podpora vyúčtování Parkovného a zajišťování platební morálky

Pokrytí nádraží a vozů ČD WiFi – realizace 2016 - 2018 – pokrytí nejdůležitějších přestupních uzlů a vozů signálem WiFi, 
služba je cestujícím poskytována zdarma

Měřící vůz pro pražské metro – realizace 2018 – dodávka špičkově vybaveného měřícího vozu pro kontrolu kolejového 
svršku v metru

Technický pasport infrastruktury – realizace do konce srpna 2020 – dodávka a implementace řešení technického 
pasportu infrastruktury pro SŽDC s architekturou orientovanou především na poskytování služeb

Bezpečný Středočeský kraj – realizace 2017 – serverová infrastruktura pro Krajská ředitelství Policie, instalace zařízení 
pro monitoring dopravy a dynamické vážení nákladních vozidel



VYBRANÉ REFERENCE

Inteligentní parkomaty Brno – realizace 2018 – 2019, 120 inteligentních parkomatů, všechny druhy hotovostních i 
bezhotovostních plateb, připojení na centrální dohledové centrum (celý projekt na 5 let – 600 ks parkomatů)

Rozšíření datové sítě Plzeňského kraje – realizace listopad 2017 – dodávka komunikační infrastruktury – optických vláken, 
napojení objektů kraje do uzlového bodu sítě CamelNET a poskytování servisní podpory po dobu 20 let 

Chytré parkování v Liberci – první v ČR – realizace prosinec 2016, osazení 240 míst senzory, které komunikují přes síť 
Sigfox a hlásí obsazenost daného parkovacího místa

Dodávka Parkomatů České Budějovice - Realizace Prosinec 2017 – Únor 2018, 70 parkomatů, platba na RZ pomocí 
hotovosti, platebních karet, SMS a městské karty

Parkoviště P+R u železniční stanice v Blansku – realizace duben 2018 – Informační systém umožňuje získávat a publikovat 
data o aktuální obsazenosti parkoviště, jde o kombinaci podzemních průjezdových detektorů a podzemních detektorů 
obsazenosti parkovacích míst

Chytrá odpočívka na D1 u obce Vrážné - realizace 2017 – terénní testovací laboratoř Centra dopravního výzkumu -
Zkoumá spolehlivost různých technologií při monitorování obsazenosti parkovacích míst pro kamiony na odpočívkách

Diagnostika jedoucích železničních vozidel – realizace listopad 2016 – instalace diagnostických zařízení měřících vybrané 
parametry všech náprav projíždějících železničních vozidel na 42 lokalitách po ČR – prevence závažných nehod na železnici



OBRAŤTE SE NA NÁS 
SPOLEČNĚ PRODISKUTUJEME 
VAŠE POTŘEBY A NAVRHNEME 
VÁM ŘEŠENÍ NA MÍRU

Jan Hlaváček
Business Development Manager
Jan.Hlavacek@cdt.cz
601 350 155


