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Abstrakt 
Přednáška pojednává o roli Telematiky, o.z. ve struktuře ČD, a.s. Přibližuje své 

poslání, představuje hlavní produkty a služby, popisuje trh, kde se výstupy Telematiky 
uplatňují. Vyznění příspěvku cílí k budování partnerství, z nichž profitují zejména koncoví 
klienti telematických služeb, kteří dosahují vlastní přidané hodnoty díky implementaci 
systémové podpory týmů specialistů Telematiky,.o.z a nákupu jejich výhodných služeb, 
produktů a projektů.  
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Vážené dámy, vážení pánové, kolegové, milí hosté, 
 
Dovolte mi, abych se zamyslel nad úlohou nově vzniklého odštěpného závodu 

Telematika Českých drah a zpřesnil význam pojmu telematika v chápání naší akciové 
společnosti.  

V důsledku stále častější integrace produktů a nadstavbových činností s přidanou 
hodnotou na trhu informačních technologií a vzhledem k jejich úzkému propojování 
s telekomunikačními službami došlo v prostředí společnosti České dráhy, a.s. 
k podchycení tohoto trendu; k aktivní reakci, jejímž smyslem bylo vytvoření systémové 
struktury schopné reflektovat předmětný tržní vývoj. Vznikla Telematika. o.z. Došlo 
k integraci bývalých závodů SŽT a Datis. Telematika chce umět reagovat na výzvy trhu, 
proto ČD, a.s. vytvořily k 1.3.2004 předmětný odštěpný závod, který integruje portfolio 
„IT“ i portfolio „telco“. Vznikla jednotka, která rozsahem svých zaměstnanců (1500 lidí) 
aspiruje na druhého, největšího telekomunikačního operátora v ČR. 

Telematika je definována jako entita poskytující koexistenční integrované produkty, 
resp. služby na pomezí informačních a telekomunikačních technologií. Telematika v praxi 
ČD,a.s. se zaměřuje mimo jiné např. na vývoj aplikací a jejich následnou implementaci 
na bázi telekomunikačních technologií, na harmonizaci HW a SW platforem, na 
bezproblémovou podporu informačního systému ČD, a.s., na integrální provoz a současný 
servis IT a telco potřeb ČD, na optimalizaci podpory řízení, na rozvoj hlasových řešení, 
kvalitní nabídku datových služeb, na technologický rozvoj tvorby okruhů a na budování 
efektivní, bezpečné, kapacitní a spolehlivé komunikační architektury odpovídající svojí 
moderností a užitnými vlastnostmi době počátku 21. století. 

Naším posláním je zabezpečovat služby a produkty spojené s informačními a 
telekomunikačními potřebami všech organizačních složek Českých drah v všech oblastech 
našeho předmětu podnikání určené zákonem, resp. smlouvou se SŽDC, s.o., tj. 
provozování drážní dopravy, provozování dráhy a management infrastruktury.  

Abychom odpovědně dostáli našemu poslání, integrujeme jak proces nákupu, tak 
proces prodeje přidané hodnoty vygenerované naší společností. A právě v nabídce 
integrovaných telematických řešení spatřujeme klíč k obchodním úspěchům Českých drah 
v oblasti podpůrných činností k jádrovému businessu. Stavíme na partnerství s klíčovými 
hráči trhu v segmentu telco a IT. Naším klíčovým interním zákazníkem jsou všechny 
organizační složky Českých drah, avšak nejen tyto. Sekundární strategie zaměřená na 
obsluhu externího trhu, tj. subjektů mimo České dráhy, akcentuje prvky pro-tržně 
orientovaného hlavního procesu: poskytovat svým klientům takovou přidanou hodnotu, 
která jim přinese zisk tím, že používají služeb Telematiky,o.z.. S klienty mimo ČD a.s. 



  

spolupracujeme především na řešení jejich informačních, telekomunikačních, tedy 
telematických potřeb, pomáháme těmto subjektům nalézat dlouhodobá, efektivní řešení, 
jež podporují jejich obchodní zájmy. Abychom byli úspěšní, je nezbytné, aby byl úspěšný 
náš klient. Jsme si toho náležitě vědomi; to vše si vyžaduje nové přístupy zaměřené na 
zákaznicky orientovaný přístup vůči každému účastníku trhu (zákazník, partner, 
dodavatel, složka ČD aj.). Pro dosažení nových, náročných cílů, přistoupili jsme k zásadní 
transformaci procesů v našem odštěpném závodě, stavíme obchodně-marketingový 
proces do popředí, provádíme reengineering  ne plně harmonizovaných činností, 
efektivně snižujeme náklady v oblasti režie, podporujeme kreativitu, nové přístupy 
a systematickou péči o rozvoj a udržení tržního potenciálu.  

Novým posláním naší společnosti, které jsme si vložili do vínku, je generovat 
přidanou hodnotu a dosahovat zisku uplatňováním integrovaných telematických služeb 
a řešení na externím trhu, tj. na trhu mimo České dráhy. Kooperace s ostatními partnery 
trhu je „brána do prostředí ČD“. Ona brána představuje pozvánku všem partnerským 
řešením a společnostem, které mohou obohatit svým know-how naší společnost 
a současně ta brána znamená vlastní výzvu spolupráce parterům, s nimiž chceme 
atakovat volné, resp. obsazené trhy a dosahovat tak společně a nerozdílně obratů, tržeb 
a zisků. Jediným kritériem, které je dostatečně validní na hodnocení našeho odštěpného 
závodu, je výše dosaženého zisku na externím trhu a současné bezvadné zabezpečení 
chodu informatiky a telekomunikací v prostředí ČD, a.s.. 

Chceme-li v dnešní době obstát na trhu, je nezbytné disponovat přesnými, včasnými 
a úplnými informacemi. Každý článek logistického procesu přepravy od výrobce až ke 
konečnému zákazníkovi je determinován parametry jako rychlost, přesnost, včasnost, 
spolehlivost a jakost. Všechny články logistického řetězce zapojené do dopravně-
přepravního procesu musí sdílet takové informace, aby svoji službu mohly poskytovat co 
nejefektivněji. Aby je mohli i sdílet, je nezbytné používat integrální nástroje, služby 
a kapacity, jež to umožní.  

Účastníci trhu, kteří chtějí být obchodně úspěšní na dopravním trhu, jistě ocení 
profesionální, včasné a finančně jednoznačně výhodné služby a produkty Telematiky. 
Vždyť spolupráce s partnerem, který je svým posláním nejbližším všemu, na čem 
železniční trh v segmentu IT a telco stojí, může být vždy jen velkou výhodou. Abychom 
vám tuto výhodu přiblížili, dovolte mi, vážení posluchači, představit naše produktové 
portfolio a základní rámce jeho užitné hodnoty. 

Dovolte mi, dámy a pánové, představit naše služby a řešení. Věřím, že jejich rozsah 
a kvalita zaujme nejednoho z vás: 

Naše profilace v segmentu telekomunikačních služeb a řešení zahrnuje: 
 
1. hlasová řešení: realizaci telefonních linek, pronájem telefonních přístrojů, 

zabezpečení internetu po telefonu, zřizování virtuálních PBX, telefonních VPN 
atp. Tyto služby poskytujeme všem složkám ČD, a.s. a všem subjektům 
externího trhu. 

2. datové služby: datové VPN (64 kBit – 2048 kBit), přístupy klientů k interním 
zdrojům ČD - extranet ČD 

3. internet: internet po telefonu, internet po digitálním okruhu, internet v IP síti 
4. pronájmy okruhů: analogové i digitální okruhy 
5. pronájmy zařízení: pronájem, dohled, servis koncových zařízení, optických 

vláken a prostor 
6. montáž, provoz, servis a dohled  telekomunikačních zařízení: kabelová vedení 

s optickými vlákny, výstavba, montáže, realizace sítí na klíč, přenosové 
systémy PDH, SDH (linkové i digitální trakty), radiostanice, vytyčování 
podzemních i pozemních tras, zařízení, tto služby provádíme prioritně a.s. 
a SŽDC, s.o. 

7. komunikační architektura: bezpečnost sítí, výstavba LAN, WAN, servis 
připojování do datových sítí 

8. projekční činnost: datové a kabelové sítě, přenosová zařízení, technologické 
celky aj. zpracovávání projektů staveb telekomunikačních zařízení aj. tyto 
služby provádíme prioritně a.s. a SŽDC, s.o. 



  

 
Naše profilace v segmentu služeb informačních technologií zahrnuje poskytování 

komplexní IT podpory, poradenské a konzultační služby v oblasti IT, zajišťování provozu 
a vývoje informačních systémů, poskytování odborných informací z oboru dopravy 
(knihovna, rešerše, právní předpisy EU): 

 
1. Aplikace v osobní přepravě 

1.1. IDOS - elektronický jízdní řád, vyhledává dopravní spojení v osobní dopravě 
(vlak, autobus, MHD nebo jejich kombinace), poskytuje doplňující informace 
(informace o stanici, trase, ceně jízdného, informace o řazení vozů u vybraných 
vlaků apod), ve spolupráci s interními systémy ČD umožňuje předrezervaci 
místenky, lůžka, lehátka ve vlaku, zjišťuje polohu vlaku nebo s jinými veřejnými 
systémy zobrazuje trasu spojení na mapě. Prostřednictvím operátorů mobilních 
sítí v ČR umožňuje vyhledání spojení prostřednictvím mobilních telefonů, stejně 
jako informace o poloze vlaku (zpoždění). Tento SW je k dispozici i v lokální verzi 
pro PC, která však nemá funkce vyžadující připojení k internetu (poloha vlaku, 
předrezervace) 

2. Aplikace v nákladní přepravě 

2.1. VPSND výpočetně přenosový systém nákladní přepravy: komplexní informační 
systém evidence a sledování pohybu vozů, vlaků a zásilek na železničních sítích; 
určeno zejména pro ČD (dopravce) a dále pro přepravce, speditéry a vlastníky 
vozů 

 Základní součásti VPSND: 

2.1.1. CEVIS centrální vozový informační systém: sleduje pohyb vozů a vlaků; 
shromažďuje a poskytuje informace pro operativní a základní řízení ČD 

2.1.2. CDZ centrální databáze zásilek: sleduje pohyb zásilek; poskytuje 
informace o pohybu zásilky na železnici 

Prostřednictvím WWW aplikace mají k vybraným informacím přístup i zákazníci ČD 
a. s. (přepravci, speditéři nebo vlastníci vozů), kteří tak mohou prostřednictvím 
dotazů sledovat své zásilky na síti ČD. Tyto informace mohou využívat i jako zdroj 
informací pro vlastní informační systém.  

Ze systému lze poskytovat informace těmto zákazníkům i automatizovaně bez 
nutnosti zadávání dotazů zákazníkem. Tyto informace je nutno dále zpracovat buď 
standardními aplikacemi (např. Excel) nebo speciálními aplikacemi (např. IS 
zákazníka nebo nebo SW jiných firem) 

2.2. MIS – místní informační systém, sleduje technologické děje ve větších 
železničních stanicích nebo v regionech (několik železničních stanic) (určen pouze 
pro použití na ČD) 

2.3. TaVz – tarifní vzdálenost, výpočet tarifních vzdáleností a určení směrování 
a traťových tříd v mezinárodní i vnitrostátní dopravě  

2.4. TaDo - tarifní dovozné, výpočet tarifního dovozného podle vybraných tarifů 

2.5. NHM -  nomenklatura zboží (podle celního sazebníku), vyhledání položky zboží 
podle čísla nebo názvu zboží  

2.6. D 16 - kniha směrovacích údajů, zjištění směrovacích údajů vozové zásilky na síti 
ČD 

3. Další aplikace a služby 

3.1. IS NORMIS – aplikace pro práci s legislativními dokumenty; evidence 
dokumentů, předpisů, zákonů v elektronické formě pro klienty; výstupy lze třídit, 
řadit, vyhledávat 

3.2. TRIS – databáze anotací odborných článků z oblasti všech druhů dopravy 
z tuzemských a především zahraničních časopisů 



  

3.3. On-line výuka – implementace, poradenství, provoz, správa; tvorba šablon 
výukových lekcí, vývoj audiovizuálních lekcí, vývoj statických aplikací nad 
databází SQL výukového systému včetně vyhodnocení dotazníku z jednotlivých 
lekcí, počítačové simulátory (např. simulátor dopravní kanceláře), konzultační 
činnost při zavádění on-line výuky 

3.4. provoz a outsourcing IS - služby spojené s provozem IS zákazníka na HW o. z. 
TELEMATIKA vč. možnosti uživatelské správy zákazníkem 

3.5. komplexní HW servis - správa a údržba HW u zákazníka nebo v servisních 
střediscích v celé ČR 

3.6. provoz, správa a údržba standardních a uživatelských aplikací - služby 
spojené s provozem, správou a údržbou standardních a uživatelských aplikací 
u zákazníka 

3.7. školení standardních a vlastních uživatelských aplikací 

 

Na závěr bych rád zdůraznil, že jsme připraveni nabídnout vám řešení šité na míru a 
to jak interně do Českých drahách, tak nově i externě subjektům na volný trh. 

Neváhejte kontaktovat odborníky odboru nákladní přepravy nebo mě, obchodního 
šéfa Datisu. 

Vězte, že nejpotřebnější a nejdůležitější schopností manažera je jeho odvaha 
i odpovědnost nebýt svázán paradigmaty a schopnost rozhodovat, i když ví, že jeho 
rozhodnutí je proti vůli většiny. Abyste to měli snazší, existuje nyní nové řešení: České 
dráhy – Telematika, odštěpný závod. 

 
Dámy a pánové, děkuji za pozornost 
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