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Upozorn�ní!

Dotyková plocha Terminálu se ovládá pouze špi�kou prstu. V jiných 
zp�sobech ovládání m�že dojít k chybnému vyhodnocení dotyku. Zcela 
zakázáno je dotýkat se obrazovky terminálu tvrdými nebo ostrými 
p�edm�ty, které mohou plochu poškrábat a poškodit. Toto poškození je 
nevratné!

�idi�i je rovn�ž zakázáno jakkoli do terminálu nebo palubního po�íta�e
fyzicky zasahovat, odpojovat konektory, p�ipojovat jiná za�ízení, lepit 
nálepky a podobn�. USB konektor je ur�en pouze pro servisní ú�ely,   
a pokud se do systému nep�ihlásí technik, je neaktivní. P�esto je �idi�i
zakázáno do n�j cokoli zasouvat a riskovat tak jeho poškození.  

Veškerá �innost s palubním po�íta�em je zaznamenávána v pam�ti   
a archivována pro p�ípadné vyhodnocení. 

P�esný �as, datum a poloha jsou získávány pro všechna vozidla 
jednotn� z GPS.
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Úvod 

Tato p�íru�ka je dopln�nou verzí P�íru�ky pro obsluhu terminálu palubního 
systému, která vznikla na konci roku 2014 a která byla rozdávána �idi��m
na školeních. V pr�b�hu následujících m�síc� byly dopln�ny další funkce, 
n�které z nich p�ímo na základ� požadavk� �idi�� vyslovených na školeních 
a následn� schválených. Dále p�ináší informace, na které se �idi�i p�i
školeních �asto ptali, a další, u nichž realiza�ní tým považuje za vhodné, aby 
vešly ve všeobecnou známost. 

Palubní systém, resp. palubní po�íta� je vyvíjen a dále zdokonalován jako 
jeden ze základních pracovních nástroj� �idi�e. Je proto již od po�átku 
vyvíjen ve spolupráci s �idi�i, reflektuje jejich podn�ty a provozní zkušenosti 
a i nadále je t�mto podn�t�m otev�en. Požadavky na úpravy je však nutno 
p�edávat prost�ednictvím p�íslušného nad�ízeného pracovníka, který 
posoudí oprávn�nost požadavku, p�ípadn� posoudí, zda se jedná 
o požadavek v�tší skupiny �idi��. Opa�n�, pokud realiza�ní tým pot�ebuje 
znát názor �idi�� na n�jakou p�ipravovanou zm�nu, je v pravomoci 
nad�ízeného pracovníka vybrat si skupinu �idi��, které se dotáže. Není 
reálné dotazovat se všech �idi�� nebo vypisovat referenda na intranetu. 

Palubní systém a ostatní na n�j napojená elektronika provádí naprostou 
v�tšinu funkcí automaticky. Základní podmínkou bezchybného chování 
ovšem z�stává správná obsluha �idi�em - p�edevším správné potvrzování 
za�átk� jízdy a konc� tras (viz strana 60). Za�átek jízdy je �idi� povinen 
potvrdit tla�ítkem OK p�ed otev�ením dve�í tak, aby se zejména odbavovací 
systém (ale i další elektronika vypnutá po dobu p�estávky) sta�il uvést do 
plné funk�nosti. 
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Schéma palubního systému 
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Technické parametry 

Palubní po�íta� EPIS 4.0B:
Jádro palubního po�íta�e je založeno na procesoru Intel ATOM E640 
o taktovací frekvenci 1 GHz, 512 kB cache, opera�ní systém LINUX. Pam��
DDR RAM 1GB. Dále po�íta� disponuje mikro SD kartou t�ídy 10 o kapacit�
8 GB. Pam�� použitelná pro data �iní 5,5 GB, zbývajících 2,5 GB je vyhrazeno 
pro opera�ní systém. Náb�hová doba po�íta�e od jeho startu do zobrazení 
uvedení obrazovky p�ihlášení �idi�e je cca 80 vte�in. P�íkon je 5 až 7 W, 
provozní teplota -200C do +700C. Po�íta� disponuje rozhraními Ethernet, USB, 
RS 485, RS 232 atd. 

Ovládací terminál EPT 4.08B:

Jeho jádrem je dotykový LCD displej Hitachi založený na IPS technologii 
o svítivosti 550 cd/m2, úhlop�í�ka 8“, rozlišení 480x800 bod�, formát WVGA 
16:9, životnost 70.000 hodin, provozní teplota - 30°C až +80°C, p�íkon max. 
13W p�i plném podsvitu displeje. Spojení s po�íta�em zajiš�uje DVI-HDMI 
kabel o délce 3 až 15 m dle typu vozidla. 
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Základní popis terminálu 

31 2

4 6 5
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1 - Informa�ní �ádek p�inášející v závislosti na zvoleném režimu informace 
o pojížd�né lince, zadané služb�, zadaném typu dne, aktuální tarifní zón�,
datu a p�esném �ase. Pozn. P�esný �as je získáván z GPS a je tedy skute�n�
p�esný a pro všechna vozidla jednotný. 

2 - pracovní plocha 

3 - Stavový �ádek p�inášející informace o p�ihlášeném �idi�i, �ísle vozu, verzi 
dat (P - palubní po�íta�, T - terminál, E - hlási�, I - napájecí jednotka, D - jízdní 
�ád) a stavu periferií: 

• RDST- radiostanice (OK/OFF/ERROR), 
• GPS - indikuje po�et viditelných satelit� (max.7) nebo poruchu 
• OS - odbavovací systém (OK/CHYBA BRÁNY/UZAM�EN/AKTUALIZACE)
• T – dálkové povolení topení (zelen� - povoleno, �erven� – blokováno) 

Význam barev: šedá - vypnuto (OFF), zelená - v po�ádku (OK), �ervená - 
porucha (ERROR), žlutá - aktualizace dat, modrá - probíhá spoušt�ní systému 

4 - �te�ka �ipových karet, k níž se p�ikládají karty zam�stnanc� pro p�ihlášení
do palubního systému. V závislosti na oprávn�ní se palubní systém otev�e
bu� v režimu �idi�e (není p�ístupné servisní menu) nebo v menu servis (není 
p�ístupné menu pro jízdu s cestujícími). 

5 - Diody indikující správný chod terminálu (zelená) a p�enos dat systémem 
dálkového nahrávání (žlutá). 

6 - Klávesnice se šesti podsvícenými tla�ítky: 

V p�ípad� stisknutí je navázán prioritní hovor na dispe�ink. 
V p�ípad� trojího stisknutí je na dispe�ink odeslána zpráva „	idi�
v nouzi“ a obdobný text se zobrazí také na informa�ních panelech.

zrušení nebo krok zp�t

potvrzení

vstup do základního menu výb�ru �inností

vstup do menu pro komunikace s radiostanicí a spoušt�ní hlášení

návrat do menu „režim jízdy“
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P�ihlášení do systému 

P�ihlášení do systému se standardn� provádí p�iložením zam�stnanecké karty 
k �te�ce. Systém si na�te osobní �íslo a oprávn�ní (�idi� nebo technik), 
na jehož základ� zp�ístupní povolené funkce. 	idi� má možnost výb�ru jízdy 
s cestujícími a jen omezenou zm�nu nastavení hlasitosti, jasu apod., technik 
má zp�ístupn�na veškerá menu nastavení a diagnostiky. 
P�i p�iložení zam�stnanecké karty vystavené na osobní �íslo bez oprávn�ní 
�idi�e nebo technika, systém p�ihlášení nepovolí: 

Pokud se �idi� kartou p�ihlásit nem�že (kartu zapomn�l, �te�ka nefunguje), 
m�že se p�ihlásit také ru�n�, ale o tomto nestandardním zp�sobu p�ihlášení 
bude datovou zprávou informován dispe�ink.

Po p�ihlášení �idi�e se ve stavovém �ádku zobrazí jeho osobní �íslo a systém 
nabídne obrazovku pro zadání služby: 

Pokud palubní po�íta� nenalezne dle 
zadané služby p�íslušný jízdní �ád, zobrazí 
upozorn�ní: 
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Po zadání služby se systém dotáže na typ dne, resp. nabídne výb�r z verzí 
jízdního �ádu platných k aktuálnímu datu: 

Na první pozici se zobrazuje výlukový jízdní �ád pro zadaný kurz, je-li tento 
v palubním po�íta�i pro platné datum k dispozici. 

Vždy je však k dispozici standardní jízdní �ád platný k aktuálnímu datu. Typ 
dne lze ov��it ve vozovém J	.

Pro mimo�ádný p�ípad, kdy J	 v palubním po�íta�i není k dispozici nebo je 
chybný, má �idi� možnost navolit si pro p�íslušnou linku sled zastávek bez 
�asových poloh. P�i p�ihlášení je pro každou linku k dispozici pod typem dne 
90. Systém pak b�žným zp�sobem bude vyhlašovat zastávky a zobrazovat 
informace na panelech, pouze �idi� se bude muset �ídit vozovým J	.
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Režim jízdy 

Po zadání služby, typu dne a výb�ru jízdního �ádu na�te palubní po�íta� data 
a zobrazí potvrzovací okno. Po stisku OK se zobrazí aktuální úsek J	 s výchozí 
zastávkou a odpo�tem �asu:

1 - Informa�ní �ádek p�inášející informace o pojížd�né lince, zadané služb�,
zadaném typu dne, aktuální tarifní zón� a p�esném �asu.

2 - Aktuální zastávka, do níž v�z jede           nebo v níž práv� stojí              
plus odpo�et �asu do plánovaného odjezdu (+ indikuje zpožd�ní oproti J	).

9
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3 - seznam následných zastávek 

4 - kone�ná zastávka 

5 - tla�ítko pro vstup do menu komunikace 

6 - tla�ítko pro vstup do menu jízdního �ádu

7 - tla�ítko pro vstup do menu hlášení 

8 - tla�ítko pro vstup do informa�ního menu 

9 - tla�ítko pro vstup do obslužného menu pro odbavovací systém 

Po výjezdu se u zastávky zobrazí �as uskute�n�ní odjezdu. �as u p�íští 
zastávky se zobrazuje jako odpo�et �asu do odjezdu z ní. Kladné hodnoty 
znamenají zpožd�ní. 

V pr�b�hu jízdy mezi zastávkami se terminál samo�inn� p�epne do režimu 
spo�i�:
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Zp�t do režimu jízdy se terminál op�t samo�inn� p�epne po p�íjezdu 
do zastávky: 

Spo�i� lze kdykoli zrušit dotykem na obrazovku. 

Nastavení spo�i�e nebo jeho vypnutí lze provést v základním menu 

nastavení 
 displej 
 spo�i�. Tla�ítky lze upravit �as mezi rozjezdem vozu 
a spušt�ním spo�i�e v rozmezí 5 až 120 vte�in. Nastavením hodnoty menší 
než 5 se spo�i� deaktivuje. 
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Pod �ádkem zastávky m�že být zobrazena poznámka o p�ípoji, �azení
na smy�ce, zastávce na znamení apod. – nap�.: 

Na konci trasy si palubní po�íta� vyžádá potvrzení dojetí na kone�nou 
zastávku:

Potvrzením OK je palubnímu po�íta�i sd�leno, že v�z dojel na kone�nou 
zastávku, vysadil cestující a odstavil na obratišti, což spustí n�které funkce – 
nap�. dojde k vypnutí energeticky náro�ných periferií, v závislosti na pohybu 
vozu m�že být sledována doba odpo�inku a dispe�inku je zaslána zpráva, že 
v�z skute�n� dojel na kone�nou zastávku. Pozor, potvrzením „konce trasy“ 
dojde k vypnutí validátor�.
Palubní po�íta� poté zobrazí následný úsek J	 s výchozí zastávkou 
a odpo�tem �asu a dle nastavení budíku m�že �idi�e upozornit na blížící se 
odjezd.
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Menu jízdního �ádu

Do menu se lze dostat z menu jízdy stiskem tla�ítka               . Menu umož�uje 
posun po zastávkách v rámci jedné trasy, zm�nu trasy a zadání n�které 
z p�ednastavených tras odklonu: 

Posun po zastávkách nebo trasách se provádí šipkami a stvrzuje tla�ítkem OK. 

V p�ípad�, že dispe�er vyhlásí odklon, má �idi� možnost navolit si dle aktuální 
polohy p�íslušnou odklonovou trasu, aby systém mohl samo�inn� vyhlašovat 
zastávky a informovat cestující prost�ednictvím informa�ních panel�.
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Pro p�ípad, kdy v�z v rámci služby pojíždí více linek, je v p�ípad� pot�eby 
k dispozici volba „zm�nit pojížd�nou linku“. 

Po zadání odklonové trasy se p�estaví
informa�ní panely a �idi�i je nabídnuto 
vyhlásit hlášení o zm�n� trasy: 

V menu „jízda“ je pak zobrazen sled 
zastávek vybrané odklonové trasy, ovšem 
bez �as� odjezdu. 
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St�ídání

Dojede-li v�z na zastávku, v níž má dle vozového J	 dojít k plánovanému 
st�ídání, dotáže se systém �idi�e, zda k n�mu má dojít �i ne: 

Pokud st�ídání nic nebrání, potvrdí je �idi� tla�ítkem OK, �ímž dojde k jeho 
automatickému odhlášení, ukon�ení provozních log� a uložení spot�eby
energie apod. Poté se zobrazí úvodní obrazovka pro p�ihlášení dalšího �idi�e,
jemuž bude dle J	 automaticky nabídnut st�ídající kurz. 

St�ídání na trase: 	idi� má p�edvypln�nou linku/kurz, typ dne p�ejímá PP 
automaticky od ranního kurzu. Pouze pokud PP nalezne pro st�ídání výluku i 
standardní J	, musí si �idi� vybrat. 

St�ídání na kone�né: 	idi� má p�edvypln�nou linku/kurz, typ dne vybírá vždy. 

P�i stisknutí volby NE bude stávajícímu �idi�i na�ten J	 st�ídajícího kurzu. 
V p�ípad� pozd�jšího st�ídání na jiném míst� se �idi� musí odhlásit pomocí
volby v základním menu a st�ídající �idi� musí provést manuální zadání služby. 

18



Komunika�ní menu 

Do komunika�ního menu se lze dostat kdykoli stiskem tla�ítka          nebo 
z menu jízdy pomocí tla�ítka           . 

Komunika�ní menu 
vypadá takto: 

1 – tla�ítko pro vstup do podmenu komunikace s dispe�inkem 
2 – tla�ítko pro vstup do podmenu odesílání zprávy na dispe�ink 
3 – tla�ítko pro vstup do podmenu historie komunikace s dispe�inkem
4 – tla�ítko pro vstup do podmenu použití mikrofonu do vozu 
5 – tla�ítko pro odeslání zprávy ŽÁDOST O HOVOR na dispe�ink 
6 – tla�ítko pro nastavení radiového kanálu pro sunutí tramvají 

1

5

6

2 3 4
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Radiová komunikace s dispe�inkem

Úsp�šné odeslání žádosti o hovor je potvrzeno sd�lením ODESLÁNO. 
V opa�ném p�ípad� se zobrazí NEODESLÁNO. V p�ípad�, že je v�z mimo 
dosah datového spojení, je zobrazen text „pouze fonie“, což znamená, 
že není možno odesílat zprávy, ale je možno klí�ovat a p�ímo zahájit hovor. 

Pokud dispe�er naváže s vozem radiové spojení, objeví se na terminálu text 
ZA�ÁTEK HOVORU doprovázený hlášením stejného zn�ní. 

Komunika�ní menu v pr�b�hu hovoru zobrazuje, která strana práv� klí�uje, 
odpo�et délky hovoru a umož�uje nastavovat hlasitost p�íposlechu �idi�e: 

Když dispe�er hovor ukon�í, je zobrazen text KONEC HOVORU doprovázený 
hlášením stejného zn�ní. Upozorn�ní na zmeškaný hovor uvádí také �as, kdy 
se dispe�er pokusil o navázání hovoru. Pokud dispe�er vy�izuje více hovor�,
m�že zp�t na v�z zaslat zprávu „�ekejte, jste v po�adí …“, která z�stane 
zobrazena až do uskute�n�ní hovoru: 
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Obdobným zp�sobem probíhá indikace generálního volání, po jehož ukon�ení 
je pot�eba potvrdit, zda informaci o generálním volání �idi� zaznamenal, 
a� p�ímo ve voze nebo po p�íchodu do n�j.

Stisk tla�ítka klí�ování je ve stavovém �ádku indikován modrým podbarvením 
polí�ka RDST. 

Veškerá radiová komunikace je uchovávána v p�ehledu v podmenu historie. 

Nouze

Ocitne-li se �idi� v situaci, která vyžaduje p�ednostní radiové spojení 
s dispe�inkem, m�že použít tla�ítko nouze, jímž odešle žádost o hovor, která 
se neza�adí do fronty žádostí, ale bude p�ednostn� zobrazena dispe�erovi. 
�ervená tla�ítka nouze jsou k dispozici dv�: jedno na terminálu a druhé 
instalované v kabin� �idi�e.

Nachází-li se �idi� v kritické situaci (je napaden, má ve voze rva�ku apod.) 
m�že trojím stisknutím tla�ítka nouze krátce po sob� odeslat na dispe�ink
zprávu „�idi� v nouzi“. Trojstisk není možno provést omylem a dispe�er proto 
ví, že opravdu nastala kritická situace a musí okamžit� reagovat. Dále se 
na informa�ních panelech objeví blikající text „	IDI� V NOUZI“ pro snazší 
navigaci dispe�erského vozu nebo policie. Tento režim lze zrušit op�tovným 
zadáním služby. 
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Odesílání zprávy na dispe�ink

	idi� má p�ednastaveno osm nej�ast�ji užívaných zpráv, zbylé nalezne 
v podmenu SEZNAM. Tla�ítko „�íselná volba“ umož�uje zadat konkrétní �íslo 
zprávy pro p�ípad, že by zpráv byl v�tší po�et a �idi� si p�íslušné �íslo 
pamatoval z d�vodu, že ji �asto používá. 
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Po odmá�knutí volby se zobrazí ODESÍLÁNÍ ZPRÁVY. Úsp�šné odeslání zprávy 
je potvrzeno sd�lením ODESLÁNO. V opa�ném p�ípad� se zobrazí 
NEODESLÁNO. 

Obdobným zp�sobem budou zobrazovány také p�íchozí zprávy – a� už 
z dispe�inku nebo nap�íklad z p�ijíma�e signálu nevidomého: 
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Použití mikrofonu do vozu 

Pokud �idi� pot�ebuje informovat cestující o mimo�ádné události v doprav�,
m�že k tomuto ú�elu použít mikrofon radiostanice. V podmenu MIC si zvolí, 
do kterého z vozových reproduktor� má být zvuk sm�rován a poté již m�že 
stisknout klí�ovací tla�ítko a hovo�it.

Ukon�ení hlášení se provádí stiskem tla�ítka „ukon�it“, �ímž dojde k odpojení 
reproduktor�.

Sunutí 

Po stisku tla�ítka SUNUTÍ se zobrazí okno, v n�mž si �idi� vybere, zda bude 
pokra�ovat s cestujícími (vše z�stane nastaveno) nebo ne (systém se p�epne 
do režimu služební  jízda).  
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Po potvrzení tla�ítkem OK p�ejde PP do zvoleného režimu jízdy, radiostanice 
se p�epne na kanál pro sunutí, což je indikováno ve stavovém �ádku fialovým 
podbarvením. V tomto režimu není možné spojení s dispe�inkem.

Do standardního radiového režimu se vozidlo vrátí po stisku tla�ítka ZRUŠIT 
SUNUTÍ. 
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Historie hovor� a zpráv 

V podmenu „historie“ lze nalézt historii radiové komunikace: 

Význam symbol�:

odeslaná zpráva 

p�ijatá zpráva nebo uskute�n�ný hovor 

neodeslaná zpráva 

zmeškaný hovor 
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Spoušt�ní hlášení cestujícím 

Menu p�ehrávání hlášení cestujícím se spouští stiskem tla�ítka .. …..      
z menu jízdy. 

	idi� má p�ednastaveno osm nej�ast�ji užívaných hlášení, zbylá nalezne 
v podmenu SEZNAM. Tla�ítko „�íselná volba“ umož�uje zadat konkrétní �íslo 
hlášení pro p�ípad, že by hlášení byl v�tší po�et a �idi� si p�íslušné �íslo 
pamatoval.
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Informa�ní menu 

Po stisku tla�ítka              se otev�e informa�ní menu: 

DOKUMENTY – provozní p�edpisy, služební p�íkazy aj., 

MAPY – mapy jednotlivých linek a NAD, 

TRASY ODKLON� - mapy s trasami odklon� linek závislé trakce a nájezdové 
trasy autobusových linek, 

KAMERY – menu pro nastavení základní obsluhu kamerového systému, 

JÍZDNÍ 	ÁD - jednoduchý vyhledáva� spojení pro pot�eby informování 
cestujících v souladu s provozními p�edpisy, 

PO�ÍTADLO DOBY 	ÍZENÍ - pomocník pro po�ítání dob �ízení a stání na 
základ� potvrzování za�átk� a konc� tras, 
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Dokumenty

V menu se lze pohybovat šipkami a po výb�ru tla�ítkem OK se zobrazí první 
stránka dokumentu. Posun mezi stránkami lze provád�t kliknutím na okraj 
stránky. Návrat do menu režim jízdy lze provést tla�ítky ESC nebo              .  
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Mapy

Kliknutím na obrazovku se zobrazí detail mapy. Kliknutím na jeho okraj se lze 
posouvat nahoru, dol� a do stran. 
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Kamery

V menu lze volit, která kamera nebo která kombinace kamer se má 
zobrazovat na monitoru kamerového systému, jehož jas lze rovn�ž
upravovat. V p�ípad� pot�eby lze v dob� stání na kone�né monitor vypnout. 
Aktivován bude automaticky p�i potvrzení za�átku nové trasy. 

Chybová hlášení kamerového systému jsou p�ístupná jen v servisním menu. 
	idi�i je na LCD monitoru zobrazován pouze výpadek kamery: 
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Po�ítadlo doby �ízení

Tento nástroj slouží pouze jako pom�cka pro sledování dob �ízení
a stání a je závislé na správném zadávání za�átk� a konc� tras �idi�em.
Nenahrazuje kalibrovaný tachograf! 

	idi� potvrdí tla�ítkem OK konec trasy a stojí na kone�né. V tu chvíli se spustí 
odpo�et modrého po�ítadla doby stání. �erné po�ítadlo doby stání stojí. 
V okamžiku, kdy se má modré po�ítadlo p�eklopit z 00:09:59 na 00:10:00, 
zmizí, 10 minut se p�ipo�te k �ernému po�ítadlu, které pak dál pokra�uje 
v po�ítání. 

Pauza kratší než 10 minut se po�ítá jako doba jízdy. Pokud tedy �idi� nap�íklad 
v �ase 00:08:00 zahájí jízdu, modré po�ítadlo zmizí a 8 minut se p�ipo�te 
k dob� �ízení. 
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Po stisku tla�ítka OK následuje p�ímý návrat do menu jízdy.  

Když údaj v �erném po�ítadle doby stání p�esáhne 30 minut, ob� po�ítadla se 
vynulují a �idi� je informován zprávou "Vynulování po�ítadla doby �ízení". 
Pokud �idi� dále �erpá p�estávku, po�ítadla stojí a aktivují se až s výjezdem 
na trasu. 

Pokud údaj v po�ítadle doby �ízení p�esáhne 4 hodiny (tzn. po�ítadlo doby 
stání nedošlo na povinných 30 minut a tedy k nulování), je �idi� informován 
zprávou "Po�ítadlo doby �ízení: 4 hodiny!" a �asový údaj po�ítadla bude 
nadále zobrazován �erven� až do vynulování. 

Systém není schopen jednozna�ným, pr�kazným a nezneužitelným zp�sobem 
detekovat r�zné provozní anomálie jako nap�. posouvání na kone�ných nebo 
výpomoc manipulanta p�i pr�jezdu vozovnou a proto je koncipován pouze 
jako pom�cka.
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Základní menu 

Základní menu je kdykoli dostupné stisknutím tla�ítka            : 

SLUŽBA – vstup do menu pro zadání služby, 

JÍZDA DLE CÍLE – vstup do menu pro nastavení jízdy dle cíle, 

JÍZDA BEZ CESTUJÍCÍCH – vstup do menu pro výb�r typu jízdy, 

NASTAVENÍ – vstup do �idi�i p�ístupných m�nitelných parametr�,

ODHLÁSIT – vstup do menu odhlášení obsluhy, 

PROHLÍŽENÍ J� – vstup do prohlížení jízdního �ádu libovolné služby 

Zadání služby 

Po stisku tla�ítka SLUŽBA má �idi� možnost zadat službu stejným zp�sobem,
jako bylo popsáno na stránkách 9 a 10. Volba v základním menu slouží 
pro p�ípadné zm�ny služby v pr�b�hu sm�ny �idi�e.
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Jízda dle cíle 

V p�ípad� r�zných mimo�ádných událostí, pro které není k dispozici jízdní �ád,
má �idi� možnost zvolit jízdu dle linky a cíle (kone�né stanice). 
Na informa�ních panelech bude zobrazeno pouze �íslo linky, název kone�né, 
p�ípadn� upozorn�ní na skute�nost, že v�z jede odklonem nebo jako posila, 
vsuvka nebo na výluce. Hlášení zastávek ani jiné funkce �ízené z GPS 
nefungují.  

V závislosti na volb� následuje po stisku p�íslušného tla�ítka:  
• zadání linky a cíle – u volby Linka, Odklon, Výluka, Vsuvka, Posila 
• pouze zadání cíle – u volby ND za tramvaj, ND za trolejbus, Vs, logo 

DPO, vozí�ká�, ú�elový spoj 
• U ostatních voleb ihned následuje p�echod do menu jízdy a nastavení 

informa�ních panel�.
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P�íklad: Po stisku tla�ítka „ND za tramvaj“ se zobrazí okno pro zadání �ísla 
cíle, které je možno zadat ru�n� nebo vybrat ze seznamu.  

Pod tla�ítkem „SEZNAM“ jsou k dispozici všechny zastávky, pod tla�ítkem
„SEZNAM - ND“ všechny kone�né pro ND: 

V seznamu se lze pohybovat pomocí šipek nebo použít filtrování pomocí 
tla�ítka se symbolem klávesnice. 
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Po výb�ru cíle a stisku tla�ítka OK se p�íslušn� nastaví informa�ní panely 
a na terminálu se zobrazí okno pro potvrzení za�átku jízdy: 

P�i jízd� v režimu „odklon“ se za �íslem linky zobrazí symbol          p�i jízd�
v režimu „vsuvka“ pak symbol             . Posila je znázorn�na symbolem            , 
výluka symbolem            . 

Po dojetí na kone�nou zastávku je nutno pro opa�ný sm�r op�t stejným 
zp�sobem navolit další pokra�ování v závislosti na dopravní situaci.  

Pro úplnost uvádíme p�íslušná �ísla linky a cíle pro jednotlivé volby: 

linka cíl
250 dle volby ú�elový spoj 
901 dle volby logo DPO 
922 922 školní mládež 
923 923 zam�stnanecký spoj 
924 dle volby Vs
932 dle volby vozí�ká�
932 929 zájezd-vozí�ká�i
937 937 zájezd 
991 dle volby ND za tramvaj 
995 dle volby ND za trolejbus 
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Jízda bez cestujících 

Po výb�ru kterékoli z t�chto možností se automaticky nastaví p�íslušné kódy 
v palubním systému i texty na informa�ních panelech. 

linka cíl
920 920 technická závada 
921 921 cvi�ná jízda 
925 925 zkušební jízda 
927 927 služební jízda 
930 930 p�estávka
932 932 zvláštní jízda 
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Odhlášení a vypnutí systému 

V pr�b�hu odhlášení systém ukon�í veškeré logy, provede ode�tení trak�ní 
energie a další požadované operace vztažené k zadanému osobnímu �íslu.
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Odhlášení a následné vypnutí palubního systému je nutno provád�t pouze 
na vozidle s vypnutým motorem/�ízením, nebo� pokud po odhlášení �idi�e
systém zaznamená chod motoru nebo pohyb vozu, vyhodnotí to jako jízdu 
bez p�ihlášení a neprodlen� odešle zprávu na dispe�ink. Po odhlášení 
a vypnutí �ízení se automaticky smažou informace z informa�ních panel�.
Pokud po odhlášení �idi� zcela vypne motor/�ízení nebo to již u�inil d�íve,
zobrazí se odpo�et do vypnutí systému a sou�asn� možnost jeho okamžitého 
vypnutí: 
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Po stisku OK se palubní systém b�hem n�kolika desítek vte�in vypne (zhasne 
zelená ledka na terminálu). V této dob� nesmí být v�z znovu nastartován, aby 
nedošlo k poškození palubního systému. 

Nastavení 
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Nastavení displeje a terminálu 

V podmenu DISPLEJ je možno upravit: 
• Podsvit - automatická regulace – zapnutí/vypnutí automatické regulace 

jasu v závislosti na venkovním osv�tlení, 
• Podsvit - aktivní displej – nastavení úrovn� jasu displeje, 
• Podsvit - spo�i� – nastavení úrovn� jasu textu spo�i�e, 
• Spo�i� - timeout – nastavení �asu, po n�mž se má spo�i� aktivovat. 00:00 

znamená vypnutí spo�i�e.

V podmenu TERMINÁL je možno zapnout �i vypnout podsvit tla�ítek bo�ní 
klávesnice a pípání tla�ítek p�i stisku. 

43



�išt�ní terminálu 

Stiskem tla�ítka �IŠTNÍ DISPLEJE se deaktivuje dotykový displej. Stiskem 
žlutého tla�ítka ESC na postranní klávesnici se funkce dotykového displeje 
obnoví.

K �išt�ní dotykové plochy je doporu�eno použít m�kký had�ík ur�ený 
pro dotykové LCD displeje a �isticí prost�edky bez obsahu organických 
rozpoušt�del s výjimkou alkoholu.  
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Budík 

V podmenu BUDÍK je možno budík zapnout, vypnout a nastavit �as aktivace 
p�ed za�átkem jízdy dle J	.

Budík je nastavován v krocích po 30 vte�inách. Maximální nastavitelný �as je 
5:00 minut. 
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Poznámka

Stiskem tla�ítka POZNÁMKA v podmenu Nastavení si �idi� m�že napsat 
poznámku, které se jemu nebo st�ídajícímu �idi�i zobrazí v ur�ený �as.

Zadávání se d�je k hodin� a minut� a je tedy možné zobrazení poznámky 
vztáhnout k �asu p�ijetí na konkrétní zastávku. Tento �as lze navolit 
maximáln� 24 hodin dop�edu. V p�ípad� chyby nebude možné poznámku 
uložit s varováním "nesprávn� zadaný �as".

Uložení poznámky se provádí stiskem tla�ítka OK. Poznámka z�stane uložena 
i v p�ípad� vypnutí systému nebo vozu. Editování není možné. Poznámku je 
nutno smazat a nastavit znovu. Uložení obsahuje �as zadání a osobní �íslo.

Je-li systém zapnut, zobrazí se poznámka v nastavený �as spolu 
s upozor�ovacím zvukem. Je ji tedy možné využít i jako budík nastavitelný 
na konkrétní �as.
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Nastavení hlasitosti 

V podmenu AUDIO - 	IDI� je možno upravit hlasitost hlášení k cestujícím 
(do vozu) a hlasitost poslechu radiového spojení s dispe�inkem. Obdobná 
volba v menu otev�eného radiového spojení má ú�inek pouze na ono 
konkrétní spojení.

Kontrola stavu periferií 

Po stisku tla�ítka ZAHÁJIT KONTROLU se provede detekce periferií 
informa�ního systému a po chvíli se zobrazí výsledek. Zelené 
podbarvení je OK, �ervené zna�í chybu a fialové špatné nastavení. 
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Do�asná deaktivace odbavovacího systému 

Stiskem tla�ítka P	EPRAVNÍ KONTROLA v podmenu Nastavení se vypne tisk 
ozna�ova�� a sou�asn� provede zablokování validátor� ve voze, což je 
indikováno modrým podbarvením kolonky OS ve stavovém �ádku s nápisem 
REVIZOR. Op�tovným stiskem tla�ítka nebo otev�ením dve�í se ozna�ova�e
i validátory znovu aktivují. 

Deaktivovat a následn� i aktivovat odbavovací systém m�že také p�ímo
revizor p�iložením speciální �ipové karty k libovolnému odbavovacímu 
validátoru ve voze. 	idi� je o deaktivaci pouze informován modrým 
podbarvením kolonky OS ve stavovém �ádku s nápisem REVIZOR. 
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Prohlížení J�

Prohlížení J	 nikterak nem�ní nastavení služby nebo informa�ních panel�, ani 
není indikováno na dispe�inku. 

výb�r typu dne 
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Výpadek GPS 

Vyhlašování zastávek provádí palubní systém automaticky na základ� polohy 
GPS. V p�ípad� výpadku GPS nebo p�i zastavení mimo definovaný okruh 
od zastávky a sou�asném otev�ení nebo odblokování, bude �idi� upozorn�n
na nemožnost automatického vyhlašování a vyzván k manuálnímu 
vyhlašování: 

Reset systému 

V p�ípad�, že se palubní po�íta� nebo terminál „zasekne“ nebo vykazuje 
chyby v �innosti, je možno provést t�i druhy resetu: 

Reset terminálu: Pokud nastane na terminálu stav, že nereaguje na stisk 
kláves dotykové obrazovky, je možné jej resetovat stiskem dvojice kláves: 

+

Reset palubního po�íta�e: Reset celého palubního po�íta�e lze provést 
stiskem dvojice kláves: Systém obnoví svou �innost do cca 90 vte�in. Poté je 
nutno obnovit p�ihlášení a zadání služby. 

+

Reset palubní elektroniky: Celý palubní systém (a spolu s ním také 
informa�ní a odbavovací systém) resetovat stiskem tla�ítka RESET 
umíst�ného v kabin� �idi�e. Systémy obnoví svou �innost do cca 90 vte�in.
Poté je nutno obnovit p�ihlášení a zadání služby. 
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Zastávky na znamení 

Zastávka na znamení je v J	 uvedená vždy s poznámkou: 

Pokud cestující prost�ednictvím stisku tla�ítka „stop“ nebo „dve�e“ ve voze 
požádá o výstup, na terminálu se zobrazí informa�ní okno. Celé toto okno 
funguje jako potvrzovací tla�ítko a �idi� má povinnost bez zbyte�ného 
odkladu žádost o výstup potvrdit. Okno poté zmizí a na vnit�ním informa�ním 
panelu nebo LCD displeji bude od této chvíle zobrazován text „zastavíme“. 
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V p�ípad�, že �idi� opomene v zastávce na znamení zastavit, p�estože o to 
cestující požádal, palubní po�íta� po pr�jezdu okolo zastávky vyhodnotí, že 
nedošlo k otev�ení dve�í, a upozorní �idi�e: 

Palubní po�íta� loguje: 1) p�esný �as a místo stisku tla�ítka cestujícím, z �ehož 
lze dovodit, zda jej cestující stiskl „v�as“, 2) potvrzení této žádosti �idi�em, 
a také tyto nep�ípustné stavy: 3) �idi� nepotvrdil žádost cestujícího o výstup, 
4) �idi� nezastavil v zastávce, p�estože cestující o to požádal. 

P�íklad logu se správn� provedenou obsluhou zastávky na znamení: 

16:08:33  zastavka na znameni  stisknuto ZASTAVIME cestujicim + zobrazeno obsluze, gps=[49.752748 , 18.312583]
16:08:38 zastavka na znameni stisknuto tlacitko ZASTAVIME obsluhou, gps=[49.752277 , 18.312365]
16:09:01 dvere – vstupy otevreni=1, uvolneni=0 
16:09:01 zastavka - otevr. dvere n="Vratimov U Krize", zpozd=+01:01,  rychlost=0, gps=[49.750160 , 18.311643]
16:09:11 dvere – vstupy otevreni=0, uvolneni=0
16:09:11 zastavka - uzavr. dvere n="Vratimov U Krize", zpozd=+01:11,  rychlost=0, gps=[49.750147 , 18.311643]
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Informa�ní systém návazností 

Smyslem tohoto informa�ního systému je v�as informovat �idi�e o jízd�
spoje, s nímž má dle J	 p�ípoj, a omezit dotazování dispe�era na jeho polohu. 
O uskute�n�ní nebo neuskute�n�ní p�ípoje bude existovat záznam v logu 
a také dispe�erský systém bude pr�b�h p�ípoj� monitorovat. 
P�ípoj je v J	 dop�edu avizován poznámkou: 

Po p�íjezdu do zastávky a otev�ení/odblokování dve�í se na terminálu objeví 
okno P	ÍPOJ a PP odešle dotaz na aktuální polohu p�ípoje. Než získá 
odpov��, zobrazí text “nemám informace“. Dole b�ží odpo�et �asu strávený 
�ekáním na p�ípoj po pravidelném odjezdu dle J	.
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Po obdržení odpov�di zobrazí poslední projetou zastávku p�ípoje a p�ípadné
aktuální zpožd�ní. 

Je-li zpožd�ní do +3 minut, �idi� dle provozního p�edpisu �eká. Pakliže je 
avizované zpožd�ní vyšší, má �idi� povinnost kontaktovat dispe�era pomocí 

stisku tla�ítka NEDOJEL. Tla�ítko ZRUŠEN smí �idi� použít pouze na p�íkaz
dispe�era. Na dispe�ink se odešle zpráva „nedojel p�ípoj“ a dispe�er následn�
�idi�i sd�lí, zda má �ekat �i jet. Stejným zp�sobem bude �idi� dotazovat 
dispe�ink i v p�ípad�, kdy odpo�et �asu stání v zastávce p�esáhne +3:00 
(podbarví se �erven�) a p�ípoj stále není v dohledu.  
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Po dojetí druhého vozu se údaje aktualizují, p�i�emž zelené zbarvení a OK 
zna�í, že oba vozy stojí ve stejné zastávce. Poté mohou oba �idi�i potvrdit 
uskute�n�ní p�ípoje tla�ítkem OK.   

Na druhém voze v po�adí (v p�íkladu 4/101) se systém chová stejn� s tou 
výjimkou, že po otev�ení dve�í se údaje objeví rovnou zelen� (první v�z již 
v zastávce �eká). V p�ípad�, že první v�z na pokyn dispe�era ne�ekal a již 
odjel, se na druhém voze po p�íjezdu zobrazí text „zrušeno“. 	idi� potvrdí 
tla�ítkem „ZRUŠEN“, odbaví cestující a pokra�uje v jízd�.
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V p�ípad�, že okno „p�ípoj“ z n�jakého d�vodu zmizí (nap�. po generálním 
volání), má �idi� možnost jej op�t vyvolat zav�ením a otev�ením dve�í. Pokud 
se okno z n�jakého d�vodu zasekne nebo není ukon�eno stiskem n�kterého 
z tla�ítek, zmizí samo�inn� po vyjetí z okruhu zastávky, ale na voze 
i dispe�inku to bude zalogováno jako nestandardní ukon�ení p�ípoje.

Pr�b�h p�ípoje na dispe�inku – schématicky: V okamžiku 10 minut p�ed
zahájením návaznosti se okno návaznost aktivuje a vyplní:  
4:00, Karolina 
                1/106, 1000, 4:00 
                4/101, 1001, 4:00 

Poté, co první vozidlo p�ijede do zastávky Karolina a pošle informaci 
o p�íjezdu, tak se podbarví mod�e: 

4:00, Karolina 
                1/106, 1000, 4:00, Karolina, 0, v zastávce 
                4/101, 1001, 4:00, Nám�stí Republiky, +1 

Pak p�ijde informace o p�íjezdu i od druhé tramvaje: 

4:00, Karolina 
                1/106, 1000, 4:00, Karolina, 0, v zastávce 
                4/101, 1001, 4:00, Karolina, +1, v zastávce 

Pak dorazí potvrzení o uskute�n�ném p�ípoji z první tramvaje: 

4:00, Karolina 
                1/106, 1000, 4:00, Karolina, 0, v zastávce, OK 
                4/101, 1001, 4:00, Karolina, +1, v zastávce 

Pak dorazí potvrzení o uskute�n�ném p�ípoji z druhé tramvaje: 

4:00, Karolina 
                1/106, 1000, 4:00, Karolina, 0, v zastávce, OK 
                4/101, 1001, 4:00, Karolina, +1, v zastávce, OK 
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Celé se okno návaznosti stane zeleným, zav�e se a za�adí do seznamu p�ípoj�
(�ervená – neprob�hlo, zelená – OK, šedá – není dokon�eno, oranžová – 
nejsou informace): 

20:00 Kotva, zrušen 
21:00 Karolina, OK  
22:20 Most Miloše Sýkory 

V p�ípad�, kdy �idi� nevy�ká na p�ípoj a odjede z okruhu zastávky (p�estože 
potvrdil p�ípoj OK), systém informuje dispe�era zprávou „Nedodržení 
p�ípoje“.

Obdobn�, ale jednodušeji, funguje informa�ní systém i u nezávazných 
p�ípoj�:

Zvláštním p�ípadem je pak informa�ní okno o poloze protijedoucího spoje, 
které je v p�ípad� žádosti provozovny k dispozici v zastávce p�ed vjezdem 
do zúženého úseku. 

57



Komunikace vozidla s �adi�em k�ižovatky

Vozidla vybavená novým palubním systémem umí prost�ednictvím 
radiostanice komunikovat s �adi�em k�ižovatky. Bohužel v�tšina �adi��
v Ostrav� ješt� není pro tuto komunikaci v sou�asné dob� p�ipravena, ale 
jejich dovybavení se p�ipravuje a po malých kr��cích realizuje. 
Pro tuto komunikaci je vyhrazen zvláštní radiový kanál se sníženým vysílacím 
výkonem. Odesílání a p�ijímání dat se d�je nezávisle na ostatní datové nebo 
fonické komunikaci, nemá na její kvalitu vliv, je zcela automatizován 
a nevyžaduje žádnou sou�innost �idi�e.
Na následujícím obrázku je znázorn�no obecné schéma „stani�ení“ tramvaje 
p�ed sv�teln� �ízenou k�ižovatkou. Povšimn�te si bodu �. 4. 	idi� dostane 
na terminál informaci o blížící se náv�sti „volno“, zav�e dve�e a rozjede se 
proti náv�sti „st�j“. B�hem p�iblížení ke k�ižovatce se však náv�st zm�ní 
na „volno“ a v�z plynule projede. 

Vzdálenosti a kódy p�ihlášek, odhlášek, korekcí atd. jsou stanoveny 
projektantem signaliza�ního plánu každé jednotlivé k�ižovatky.
Jiným možným využitím této funkce je blokování sv�teln� �ízeného p�echodu 
pro chodce, kdy si p�ijížd�jící tramvaj v p�edstihu zajistí, aby nemusela 
p�ed p�echodem zastavit. 
Principiáln� mohou takto komunikovat všechna vozidla MHD, ale u trolejbus�
a autobus� je toto možné plánovat pouze tam, kde mají p�ed k�ižovatkou 
vyhrazený jízdní pruh. 
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Komunikace s �adi�em p�i stani�ení

Po zastavení v zastávce p�ed k�ižovatkou se v�z p�ihlásí do �adi�e. 	adi� mu 
toto p�ihlášení potvrdí a barva modrého pruhu s názvem zastávky zm�ní na 
�ervenohn�dou. To je pro �idi�e signál, že o n�m systém ví. M�že se však stát, 
že se modrá barva zm�ní ihned na zelenou. 

• �ervenohn�dý pruh = �adi� o vozidle ví a p�ipravuje pro n�j pr�jezd
• zelený pruh = povel k odjezdu 

Po zm�n� barvy pruhu na zelenou m�že �idi� opustit zastávku. Má zajišt�n
plynulý pr�jezd nebo alespo� minimální �as �ekání na signál volno. 
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Pokud �idi� nestihne ukon�it stani�ení v�as, zelený pruh op�t zm�ní barvu na 
�ervenohn�dou.  V tom p�ípad� je nutno vy�kat na zm�nu barvy na zelenou.  

Pokud by cca do 90 vte�in nedošlo ke zm�n� barvy pruhu z hn�dé na zelenou, 
�idi� ne�eká a odjede ze zastávky. N�kde v systému je chyba a je pot�eba tuto 
skute�nost nahlásit (�as, �. vozu, linka, sm�r). Totéž platí i v p�ípad�, že se 
barva pruhu po p�íjezdu do zastávky p�ed k�ižovatkou nezm�ní a z�stane 
modrá – tzn., že v�z se v�bec nep�ihlásil do SSZ. 

Systém neposkytuje 100% preferenci MHD, ale v rámci provozních možností 
se snaží umožnit pr�jezd bez zastavení nebo alespo� minimalizovat �as 
�ekání. 

P�íklad komunikace tramvaje s �adi�em k�ižovatky 

Tramvaj p�ijíždí po ulici 17. listopadu ve sm�ru šipky ke k�ižovatce s ulicí 
Dr. Slabihoudka a zasílá �adi�i p�íslušné p�eddefinované zprávy. 	adi� na tyto 
zprávy reaguje zm�nou signálního plánu s cílem umožnit tramvaji 
p�i dodržení p�edepsané rychlosti hladký pr�jezd bez zastavení. 

1 – stani�ení 
2 – p�ihláška 
3 – korekce 
4 – odhláška 
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Systém po�ítání cestujících 

Celkem 71 vozidel DPO je vybaveno stereokamerovým systémem po�ítání 
cestujících. Tento systém nevyžaduje ze strany �idi�e žádnou obsluhu, 
nicmén� nedodržení základních pravidel obsluhy palubního systému m�že
celé po�ítání znehodnotit. Proto je nutné dodržovat tato t�i základní pravidla: 

1) Správn� zadávat za�átek trasy: 

Palubní elektronika je v dob� stání na kone�né vypnuta nebo 
v úsporném režimu a pro nab�hnutí do plné funkce pot�ebuje cca 5s. 
Za�átek trasy je proto pot�eba potvrdit alespo� t�chto 5s p�ed
otev�ením dve�í v nástupní zastávce. 

Obvyklá chyba: 	idi� p�ijede do nástupní zastávky, otev�e dve�e a pak 
teprve potvrdí za�átek trasy. Systém nabíhá, a tudíž nezaznamená 
všechny nastupující cestující, a s�ítání je na tomto spoji definitivn�
znehodnoceno. Rovn�ž odbavovací systém nabíhá a cestující jej 
nemohou p�i nástupu použít. 

2) Správn� zadávat konec trasy: 

Elektronika je v dob� stání na kone�né vypínána nebo p�epínána do 
úsporného režimu. Konec trasy je proto pot�eba potvrdit zásadn� až 
po výstupu všech cestujících, odstavení vozu a vypnutí motoru. 

Obvyklá chyba: 	idi� ihned po dojezdu do kone�né zastávky potvrdí
konec trasy a otev�e dve�e. Systém tudíž nezaznamená všechny 
vystupující cestující a s�ítání je na tomto spoji op�t zcela 
znehodnoceno. Odbavovací systém je vypnut a neumož�uje 
cestujícím provést check out, �ím p�icházejí o peníze. 
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3) Nevyjížd�t na trasu již s cestujícími:  

Obvyklá chyba: Revizo�i nebo �idi�i nastoupí již p�ed výjezdem na 
trasu nebo v dob� stání na kone�né a systém je nezaznamená. Jejich 
výstup na trase již ano. Výsledkem je zkreslené s�ítání. 

Systém po�ítá s 5% chybovostí (po�ítá se ze všech nástup� a výstup�, tzn. 
po�et p�epravených cestujících × 2). Další chybovost m�že být zp�sobena
nesprávnou obsluhou palubního systému, jak bylo uvedeno výše. Pokud �idi�
obsluhuje systém správn� a vezl na spoji nap�íklad 62 cestujících, je chyba -
6 cestujících na konci trasy v rámci povolené chybovosti, tzn. menší než 5% 
(6 × 100 / 62 × 2 = 4,8%). 
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Logování 

Palubní po�íta� zaznamenává a archivuje celý pr�b�h jízdy – p�íklad: 

4:59:07 trasa linka=37, kurz=37/104, typ_dne=60, trasa_id=370407, trasa_index=1, 
cil_kod=249, prvni_zast=9701 (05:00) UAN, posl_zast=24903 (05:34) Studentska 

4:59:07 trasa - faze pred zahajenim jizdy 

4:59:07 budik aktivace

4:59:12 trasa - faze zahajena jizda 

5:00:18 dvere - vstupy otevreni=1, uvolneni=1 

5:00:18 zastavka - otevr. 
dvere

index=0, id=9701, n="UAN", zpozd=+00:18, geo=ano, rychlost=0, 
gps=[49.830837 , 18.278858] 

5:00:38 dvere - vstupy otevreni=0, uvolneni=0 

5:00:38 zastavka - uzavr. 
dvere

index=0, id=9701, n="UAN", zpozd=+00:38, geo=ano, rychlost=0, 
gps=[49.830868 , 18.278862] 

5:02:40 dvere - vstupy otevreni=1, uvolneni=1 

5:02:40 zastavka - otevr. 
dvere

index=1, id=14804, n="Ceskobratrska", zpozd=-00:19, geo=ano, rychlost=0, 
gps=[49.835682 , 18.277530] 

5:02:49 dvere - vstupy otevreni=0, uvolneni=0 

5:02:49 zastavka - uzavr. 
dvere

index=1, id=14804, n="Ceskobratrska", zpozd=-00:10, geo=ano, rychlost=0, 
gps=[49.835660 , 18.277495] 

5:04:37 tl. zastavka-prujezd stisknuto 

5:04:37 zastavka - prujezd manual, index=2, id=33802, n="Pivovar", zpozd=-00:22, geo=ano, rychlost=21, 
gps=[49.840348 , 18.271978] 

…

5:13:29 dvere - vstupy otevreni=1, uvolneni=1 

5:13:29 zastavka - otevr. 
dvere

index=9, id=3505, n="Nova Ves vodarna", zpozd=-00:30, geo=ano, rychlost=0, 
gps=[49.825748 , 18.233660] 

5:13:42 dvere - vstupy otevreni=0, uvolneni=0 

5:13:42 zastavka - uzavr. 
dvere

index=9, id=3505, n="Nova Ves vodarna", zpozd=-00:17, geo=ano, rychlost=0, 
gps=[49.825743 , 18.233667] 

5:13:42 zastavka na znameni zobrazeno obsluze, gps=[49.825743 , 18.233667] 

5:14:00 zastavka na znameni stisknuto tlacitko ZASTAVIME obsluhou, gps=[49.825230 , 18.233920] 

5:15:26 zastavka - prujezd auto, index=10, id=25901, n="Nova Ves", zpozd=+00:26, geo=ne, rychlost=48, 
gps=[49.823523 , 18.222228] 

5:16:27 dvere - vstupy otevreni=1, uvolneni=1 

…

5:33:15 zastavka - prujezd auto, index=22, id=25002, n="K Myslivne", zpozd=+00:15, geo=ano, 
rychlost=45, gps=[49.828698 , 18.154350] 

5:34:22 dvere - vstupy otevreni=1, uvolneni=1 

5:34:22 zastavka - otevr. 
dvere

index=23, id=24903, n="Studentska", zpozd=+00:22, geo=ano, rychlost=0, 
gps=[49.832663 , 18.156888] 

5:34:22 trasa - faze konec trasy 
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Logování sledovaných stav� a program aRNE 

Palubní po�íta� a dispe�erský systém zaznamenávají a archivují tyto 
sledované stavy (samoz�ejm� s jistou tolerancí), které jsou po p�íjezdu
do vozovny automaticky vy�teny a zpracovány v programu aRNE p�íslušného 
vedoucího provozovny: 

• jízda bez p�ihlášení – pohyb s vozem bez p�ihlášení �ipovou kartou 
nebo zadání osobního �ísla,

• p�ekro�ení rychlosti nad ur�itou hodnotu – zaznamenáno je každé 
p�ekro�ení limitu stanoveného pro p�íslušnou trakci, 

• rychlost v konkrétním míst� – ve vybraném míst� je zaznamenána 
aktuální rychlost, 

• odchylka od J� – p�ed�asný odjezd ze zastávky o více než 15 vte�in,
p�ed�asný výjezd z kone�né, opožd�ný výjezd z kone�né, 

• p�ekro�ení maximální povolené doby �ízení – zaznamenáno je každé 
upozorn�ní zobrazené na terminálu a každé vynulování po�ítadla,

• chod motoru p�i stání na kone�né – nevypnutí motoru na kone�né 
nad 3 minuty od ukon�ení trasy a nastartování motoru d�íve než 
2 minuty p�ed zahájením trasy, 

• nedodržení p�ípoje – odjezd ze zastávky p�ed p�íjezdem navazujícího 
spoje, nebyl-li p�ípoj zrušen, 

• neuskute�n�né st�ídání
• zadání typu dne 90
• zastavení daleko od zastávky
• manuální p�ihlášení do systému 
• informování cestujících pomocí hlášení nebo mikrofonu
• izola�ní stav
• nesprávná obsluha zastávky na znamení

Program aRNE slouží k automatickému prohledávání všech log� palubního 
po�íta�e dle p�eddefinovaných parametr�. Výsledky zobrazí v tabulce se 
zvýrazn�ním výše uvedených sledovaných stav�. V této tabulce lze snadno 
filtrovat a vedoucí m�že jednoduše a rychle zjistit, kdo nap�. �ádn�
informoval cestující nebo kdo opakovan� nechává na kone�né b�žet motor. 
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Pro každý �ádek pak program m�že zobrazit podrobný výpis:  
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Menu a funkce nep�ístupné �idi��m

Palubní po�íta� obsahuje daleko v�tší množství funkcí, než je vid�t
pod p�ihlášením �idi�e. Pro ilustraci uvádíme alespo� servisní menu p�ístupné 
pod p�ihlášením servisního technika. 
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Jak to vidí dispe�er 

Pro p�edstavu o tom, jak vypadá dispe�erský program SPRINTER, následuje 
n�kolik základních pracovních oken. 
V tzv. „okn� grafika“ dispe�er vidí vozy na jednotlivých linkách s barevným 
rozlišením podle dodržování jízdního �ádu ve škále oranžová (zpožd�ní v�tší 
než 10 minut) až �ervená (p�ed�asná jízda). Šed� jsou zbarveny vozy, které 
mají být dle výpravy v provozu, ale z n�jakého d�vodu radiov� nekomunikují. 
Bíle pak jsou vozy, které komunikují, ale mají nefunk�ní nebo odpojenou GPS. 
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Kliknutím na ikonu kteréhokoli vozu m�že dispe�er zahájit radiový hovor 
nebo zvolit odeslání zprávy. Také se m�že podívat na detail aktuálních 
informací došlých z vozu. Tyto informace jsou p�ijímány v intervalu každých 
cca 20 sekund.  

Pohyb vozidel vidí dispe�er na map�, p�i�emž levý horní roh obdélní�ku zna�í
polohu vozidla a šipka sm�r jízdy. 
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P�íchozí zprávy a žádosti o hovor se �adí do fronty podle �asu p�ijetí a dále 
podle d�ležitosti. Pokud je žádost o hovor za�azena do fronty, na vozidlo 
bude automaticky doru�ena zpráva „�ekej, jsi v po�adí.“
Obrázek ukazuje situaci, kdy dispe�er práv� vy�izuje delší hovor s kurzem 
10/402 a v jeho pr�b�hu mu bylo doru�eno dalších 10 zpráv, v�. �erven�
podbarvené zprávy s vysokou prioritou, která „p�edb�hla“ ostatní zprávy ve 
front�. Je z�ejmé, že �idi� kurzu 2/103 bude muset na vybavení svého 
požadavku n�kolik minut po�kat. Pokud použije zelenou linku a jeho 
požadavek nebude pat�i�n� závažný, patrn� se od dispe�era pochvaly 
nedo�ká. 
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R�zná dopln�ní a poznámky 

• Nájezd na trasu - V p�ípad�, že v�z po výjezdu z vozovny ihned na 
první zastávce nabírá cestující, vyjíždí již z vozovny pod linkou a cílem 
a ne pod služební jízdou. 

• Nájezd na trasu - V p�ípad�, že v�z záhy po výjezdu z vozovny 
nenabírá cestující na první zastávce, ale až na n�které z dalších 
na trase, odma�kává �idi� poslední zastávku režijn� s p�edstihem, tak, 
aby k cestujícím p�ijížd�l již s p�íslušnou linkou a cílem. 

• �as odjezdu ze zastávky = zav�ení dve�í nebo zrušení uvoln�ní. 
• Op�tovné uvoln�ní nebo otev�ení dve�í p�i fungující GPS v okruhu 

zastávky = návrat zp�t do režimu stání v zastávce. 
• Op�tovné uvoln�ní nebo otev�ení dve�í p�i nefunk�ní GPS do 

30 vte�in od posledního zav�ení/zrušení uvoln�ní = návrat zp�t do 
režimu stání v zastávce. 

• No�ní kurz má p�i p�ihlášení do systému po p�lnoci (nap�.
po restartu) na výb�r také p�edchozí typ dne. P�íklad: 	idi� v sobotu 
ve�er zvolí p�i výjezdu typ dne 60. Po restartu v ned�li v 0:01 mu PP 
nabídne typy dne 60 i 70. 	idi� op�t zvolí 60 a dojezdí svou sm�nu. 

• V p�ípad� jízdy p�eddefinovaným odklonem palubní po�íta�
samo�inn� nastaví typ dne na 80, v p�ípad� jízdy dle cíle na 89.

• Pokud je doba do odjezdu dle J	 v�tší než 15s, odpo�et �asu je 
podbarven �erven�, je-li v rozmezí 15-1s, je podbarven oranžov�.
Pokud �idi� zav�e dve�e d�íve než 10s p�ed odjezdem dle J	, je 
upozorn�n také zvukem. 
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• USB konektor v kabin� �idi�e je pod p�ihlášením �idi�e nefunk�ní v�.
napájení. Je proto zbyte�né do n�j zkoušet zastrkovat nap�.
nabíje�ky. USB konektory p�ímo v PP jsou aktivní a neoprávn�né 
použití bez p�edchozího p�ihlášení technika je zaznamenáváno. 

• Pokud �idi� ukon�í trasu ješt� p�ed vystoupením všech cestujících 
(�ímž uzamkne validátory) a je následn� cestujícím požádán 
o umožn�ní check-outu, lze validátory op�t aktivovat navolením 
posledního spoje, který jste práv� ukon�ili.

1) Stiskn�te tla�ítko              . 

2) Dále stiskn�te tla�ítko TRASY a pomocí šipek vyberte nástupní 
zastávku, ze které jste vyjížd�li p�i posledním spoji. Volbu potvr�te 
zeleným tla�ítkem „OK“ 

3) Znovu stiskn�te tla�ítko J	 a v kolonce ZASTÁVKY vyberte kone�nou
zastávku posledního spoje – tedy tu, na které práv� stojíte (sta�í
stisknout šipku nahoru). Potvr�te zeleným tla�ítkem „OK“ 
a validátory se po chvíli aktivují. 

4) Teprve poté, co cestující provede check-out a vystoupí, m�žete 
potvrdit konec trasy. 
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Pravidla volání v rádiové síti DPO 

Veškeré hovory zahajuje a ukon�uje dispe�er (D). Chce-li �idi� (	)
hovo�it s dispe�inkem, musí o to požádat odesláním žádosti 
o hovor. Jedinou výjimkou je situace, kdy se vozidlo nachází 
v režimu otev�ené fonie, tedy v místech s nekvalitním signálem - 
místa zastín�ná vysokými budovami, v blízkosti velkých ocelových 
konstrukcí nebo energetických za�ízení. Tehdy m�že �idi� stiskem 
klí�ovacího tla�ítka zahájit hovor sám.

• Vyjad�ování musí být stru�né, jasné, slušné a srozumitelné. 
• Konec sd�lení ukon�uje hovo�ící strana slovem „p�íjem“, jímž 

p�edává slovo druhé stran�.
• Hovor se ukon�uje slovem „konec“. 
• Jednoduchými zaužívanými odpov��mi na pokyny dispe�era 

jsou: „rozumím, provedu, zkusím, ov��ím a podám zprávu, 
opakujte prosím, omlouvám se.“ 

• Chybou je hovo�it do mikrofonu p�íliš nahlas, z bezprost�ední
blízkosti a ned�lat krátkou pomlku mezi stiskem tla�ítka
a vy��ením prvního slova. Hovor pak bývá nesrozumitelný. 

P�íklad relace:
informace palubního systému: za�átek hovoru 

D:  „GGN 1, 12:45, p�íjem.“
	:  „Zde GGN 9/102 (gé-gé-en dev�t sto dva), k�ižovatka ulic 

28. �íjna a Výstavní, sm�r Plynárny. Mám nehodu 
s osobním automobilem. Bez zran�ní. Automobil je 
v kolejišti. P�íjem.“

D: „Rozumím. Vy�kejte na míst�. Posílám dispe�erský v�z.
P�íjem.“

	:  „Rozumím. �ekám na míst�. GGN 9/102, konec.“
D:  „GGN 1, konec.“ 

informace palubního systému: konec hovoru 
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Poznámky:
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