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Evropská předmluva
Tento dokument (CEN/TS 16157-8:2020) vypracovala technická komise CEN/TC 278 Inteligentní
dopravní systémy, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Uživatelům tohoto dokumentu je určena webová stránka s dalšími zdroji www.datex2.eu. Tato
webová stránka obsahuje související softwarové nástroje a softwarové zdroje, které napomáhají
implementaci normy EN 16157 DATEX II.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka.

http://www.datex2.eu/


Úvod
Tento dokument stanoví společný soubor specifikací výměny dat s cílem podpořit bezproblémovou
interoperabilní výměnu dopravních a cestovních informací napříč hranicemi, a to národními,
městskými, meziměstskými, správců silnic, poskytovatelů infrastruktury a poskytovatelů služeb.

Tvorba norem je v tomto kontextu klíčovým nástrojem pro zajištění interoperability, snížení rizika,
snížení základních nákladů a podporu otevřeného trhu, což přinese na základě lépe informovaných
cestujících, správců sítě a provozovatelů dopravy mnohé sociální, ekonomické a společenské výhody.

Evropská komise, s cílem podpořit udržitelnou mobilitu v Evropě, již řadu let podporuje vývoj
zaměřený především na výměnu informací mezi aktéry v oblasti řízení silniční dopravy. DATEX II je
v sektoru silniční dopravy dlouhodobě vyvíjen za zásadní podpory Evropské komise, od počáteční
podpory kryté smlouvou až po spolufinancování v rámci euroregionálních projektů, jakož i podpory
činností v rámci Programme Support Action (podpůrných opatření programu).

DATEX II je uveden v následujících evropských předpisech:

–    Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/962 ze dne 18. prosince 2014, kterým se
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování informačních
služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé EU

–    Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 885/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU o inteligentních dopravních
systémech, pokud jde o poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných
parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla

–    Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 886/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o údaje a postupy pro
poskytování minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností
silničního provozu uživatelům, pokud možno bezplatně

–    Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1926 ze dne 31. května 2017, kterým se
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování
multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii

Tento dokument obsahuje rámec, kontext a specifikaci výměny dat, přístupu k modelování dat,
datového obsahu, datové struktury a vztahů.

Tento dokument podporuje metodologii, která je rozšiřitelná.

Tento dokument, který je 8. částí souboru CEN 16157, poskytuje:

–   rozšíření stávajících publikací DATEX II za účelem jeho využití v městském kontextu. Tato
rozšíření jsou specifikována jako rozšíření modelu DATEX II na úrovni B (Level B Extensions)

–   specifikace zveřejňování informací o objížďkách s cílem rozšířit odpovídající stávající strukturu
DATEX II

–   specifikace zveřejňování plánů řízení dopravy rozšiřující stávající základní model DATEX II,
s cílem podpořit jeho využití v městském prostředí.



Specifikace pro zveřejňování plánů řízení dopravy vychází z práce provedené v rámci zadání
programu Programme Support Action pro DATEX II, podporovaného Evropskou komisí, a z dalších
souvisejících projektových prací, které byly na toto téma realizovány.

Tento dokument byl vypracován projektovým týmem PT1709 financovaným Evropskou komisí na
základě grantové dohody SA/CEN/GROW/EFTA/546/2016-10 „Urban ITS – Traffic Management Data
Models and interfaces“ (M/546 [2]).



1 Předmět normy
Tento dokument je součástí souboru norem a technických specifikací CEN 16157 DATEX II. Tento
soubor specifikuje a definuje charakteristiky komponent podporujících výměnu a sdílené používání
dat a informací v oblasti dopravy a cestování. Charakteristiky komponent zahrnují rámec a kontext
pro výměnu dat, přístup k modelování, obsah dat, strukturu dat, vztahy a specifikaci komunikace.

Část 8, tzn. tento dokument, stanoví další struktury datového modelu, které jsou použitelné pro
aplikace řízení dopravy v městském prostředí. Tato část se zabývá datovými koncepty pro podporu
výměny plánů řízení dopravy, objížďkách, rozšíření stávajícího základního modelu DATEX II s cílem
podpořit jeho využití v městském prostředí.

Dokument stanoví specifikace pro výměnu dat mezi kterýmikoli dvěma instancemi následujících
účastníků:

–   dopravní informační centra (TIC),

–   centra řízení dopravy (TCC),

–   poskytovatelé služeb (SP).

Tento dokument může sloužit k použití i jinými účastníky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


