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Centrum kompetence RODOS 

 
• RODOS (ROzvoj DOpravních systémů): Financováno 

programem Technologické agentury ČR na podporu rozvoje 

dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi 

veřejným a soukromým sektorem „Centra kompetence“. 

• Trvání finanční podpory centra: 1.5. 2012 – 31. 12. 

2018  

• Celkový rozpočet centra: 247 mil. Kč 

• Centrum je vytvářeno s ideou průběžného zvyšování 

konkurenceschopnosti ČR v oblasti inteligentních 

dopravních systémů a jeho činnost je plánována i po 

ukončení finanční podpory. 
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Konsorcium centra 
• Příjemce:  

• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IT4Innovation 

• Partneři: 

• Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.  

• České vysoké učení technické v Praze, FD  

• Vysoké učení technické v Brně, FIT 

• CAMEA, spol. s r. o. 

• CE Traffic, a.s. 

• Central European Data Agency, a.s  

• ELTODO dopravní systémy s.r.o. 

• Kapsch Telematic Services spol. s. r.o. 

• KVADOS, a.s.  
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Vnější vazby centra 
• Z důvodu dosažení efektivního zavádění výsledků Centra do praxe byl 

vytvořen Externí poradní výbor centra. Je složen 

se zodpovědných pracovníků veřejných institucí, jejichž odbornost 

odpovídá zaměření centra.  

• Zapojené instituce: 

• Ministerstvo dopravy,  

• Ředitelství silnic a dálnic ČR ,  

• Technická správa komunikací Praha a.s.,  

• Brněnské komunikace a.s., 

• Ostravské komunikace a.s.  

• Asociace Krajů ČR.  
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Výzkumná strategie 
• Centrum RODOS představuje dnes chybějící platformu, která umožní 

systematický náhled na dopravu jako vzájemně propojený, 

komunikující a spolupracující systém.  

• Výzkumná strategie reaguje na současný stav výzkumu a vývoje, potřeby 

střednědobého horizontu a nové příležitosti v oblastech sběru a analýzy 

dat, simulace a optimalizace mobility osob a zboží. 

• V průběhu řešení výzkumné strategie centra budou vyvinuty nové metody 

monitorování, modelování, řízení, ovlivňování, podpory a 

zpoplatnění mobility.  

• Cílem je vytvoření komplexní informační nadstavby využívajících nástrojů 

„Supercomputingu“ a metod umělé inteligence. 

• Centrum propojuje špičkové pracovníky v oblastech inteligentní dopravní 

systémy, IT, ekonomie, sociologie a sociální geografie, environmentálního a 

bezpečnostního inženýrství.  
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Cíle a výstupy 
• Spuštění poloprovozu komplexní databáze mobility osob a 

zboží na území ČR.   

• Spuštění poloprovozu Dynamického Modelu Mobility (model 

dopravní, emisní a energetický), včetně integrace submodelů, 

analytických a predikčních funkcí a vytvořených rozhraní pro navazující 

systémy,  aplikace a speciální mapy.  

• Spuštění poloprovozů inovativních systémů řízení dopravy 

založených na nových metodách řízení a typech vstupních dat.  

• Vypracování nových metod simulace a optimalizace multi-

modální mobility.  

• Veškeré technologie a aplikace budou realizovány v podobě 

poloprovozu.  A tedy budou připraveny k reálnému 

nasazení. 
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