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Úvod 
       Mobilní  informační tabule   jsou  na  naší  silniční  síti  novým moderním prvkem, který si postupně  
hledá  své uplatnění. Naše společnost  tento  produkt  vyrábí, používá  a  testuje  již pátým  rokem 
v podmínkách  České republiky  a  současně sleduje i   hledisko působení na  naši  motoristickou veřejnost.   
Účelem  tohoto  příspěvku  je seznámit Vás s našimi zkušenostmi, které jsme  získali   v průběhu testovacího 
období na  naší silniční síti a současně  i zkušenostmi, které jsme  získali od  našich partnerů v zahraničí.  
 
 
Co jsou  to  vlastně  mobilní  informační tabule a k čemu slouží ? 
 

       Mobilní informační tabule mohou sloužit   jako  doplněk  pevných informačních  tabulí (informačních 
portálů),  které jsou dnes  v ČR   umístěny  na  některých dálnicích a rychlostních silnicích.  Jsou použitelné  
všude tam, kde informace  pomocí pevných tabulí není možné zajistit nebo  tam, kde již   řidič  získanou 
informaci z pevné tabule nemůže  přiřadit  k dané situaci na silnici.  Stejně dobře lze mobilní tabule použít na 
všech dalších komunikacích nižších tříd, a to jak v extravilánu, tak v intravilánu obcí a měst. Mobilní tabule 
jsou schopny účastníkům silničního provozu poskytnout důležité a hlavně aktuální informace  potřebné ke 
korekci chování účastníků provozu v souvislosti s plánovanými i neplánovanými událostmi a jevy (informace 
o uzavírkách, práci na silnici, kolonách, objízdných trasách, řazení do jízdních pruhů, sjízdnosti silnic, 
klimatických a povětrnostních podmínkách a podobně). 
     Na tabulích lze zobrazovat informace nejen o tom, jak  se má  řidič  v daném úseku silnice chovat (co má 
učinit nebo čeho se naopak zdržet), ale také informace s výchovnou či vysvětlovací působností  (vysvětlení či 
zdůraznění pravidel silničního provozu, která  nejsou všude obvyklá, řádně zažitá   nebo  jsou  mezi  
motoristickou  veřejností   méně  známá), jako například řazení do „ZIPU“ nebo upozornění na cyklisty 
jedoucí v cyklopruzích. 
     V silničním  provozu nastává celá řada situací, resp.komplikací, jejichž zvládnutí mohou výrazným 
způsobem usnadnit informace poskytnuté prostřednictvím mobilních tabulí. Jednoznačně tak dojde ke 
zrychlení, zlepšení plynulosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.  Naše zkušenosti, které jsme 
v uplynulém období získali, svědčí o tom, že informace (rady, pokyny) poskytované prostřednictvím 
mobilních tabulí jsou účastníky silničního provozu intenzivně vnímány a na rozdíl od běžně používaného 
dopravního značení také respektovány. 
      Je  však nutno zdůraznit, že mobilní  informační  tabule  v žádném  případě  nesmí  být  použity  jako  
náhrada  legislativně definovaného dopravního značení.  Tabule by měly být vždy  vnímány a prezentovány  
jako  technický prostředek sloužící k poskytování informací, s cílem seznámit   řidiče  s nečekanými nebo 
vážnými  problémy na  silnici,  připravit  ho na  případnou změnu  podmínek   v dopravě  s možností  v době  
klidu působit  i  výchovně. 
     Informace poskytované účastníkům silničního provozu prostřednictvím pevných portálů i mobilních 
informačních  tabulí,  by dle našeho názoru a našich zkušeností,  nemusely mít vždy podobu příkazů či 
pokynů, ale také podobu návodů, rad či vysvětlení, která by svým dlouhodobým působením mohla mít 
pozitivní vliv na chování a ohleduplnost řidičů s konečným cílem zvýšit bezpečnost na našich silnicích. 



 
 
Rozdělení  informačních tabulí  na silniční síti a jejich  základní funkce 
 

      K rozdělení  informačních  tabulí lze  přistoupit  z několika  hledisek,  například z hlediska jejich mobility 
či imobility (koresponduje se způsobem využití a typem zobrazovaných informací), z hlediska velikosti činné 
plochy tabule (koresponduje s typem komunikace a druhem cílového uživatele), z hlediska barevnosti displeje 
a podobně. Poslední hlediska se vztahují k mobilním tabulím, informační portály stacionární mají technické, 
velikostní i další specifikace pevně stanoveny. 
 

a) Informační  tabule   stabilní (informační portály 2.generace) 
 

      Dnes  jsou rozmístěny na některých dálnicích a na   rychlostních  silnicích. Způsob použití a ovládání 
těchto informačních portálů je stanoven v tzv. Příručce VMS „Zobrazování zpráv na informačních portálech 
na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR“ (ŘSD ČR, 05/2011). Ovládání 
portálů je řešeno centrálně z Řídícího centra SOKP Rudná a NDIC Ostrava. 
      Shora citovaná příručka VMS definuje principy tvorby dopravních zpráv na pevných portálech. Základním 
pravidlem pro tvorbu dopravních zpráv je struktura zprávy LOKACE – PŘÍČINA – RADA s tím, že je 
preferována minimalizace používání textu a naopak co největší použití piktogramů a mezinárodně 
srozumitelných alfanumerických řetězců a zkratek. Tato příručka dále stanoví, že nesmí být zobrazovány 
všeobecné, duplicitní či zjevné informace nebo zprávy, jako např. “Nebezpečí“, „Zvýšený provoz“, „Jeďte 
opatrně“, „Dodržujte dovolenou rychlost“ apod. Toto ustanovení je dle našeho názoru diskutabilní samo o 
sobě a není navíc dodržováno ani samotným provozovatelem informačních portálů, vzpomeňme právě na 
často používané „Dodržujte dovolenou rychlost“ na D1 nebo ony zásadní a důležité informace „Brno 23 min“, 
„B řeclav 9 min“, „Slovensko 16 min“, které tak důvěrně známe z dálnice D2. Zapovězeno je také užívání 
cizojazyčných textů, a to i přesto, že naše dánice užívá nemálo zahraničních řidičů, kteří našim českým 
pokynům a upozorněním pramálo rozumějí. 
       Domníváme se, že shora uvedené postřehy svědčí o tom, že pevné informační portály nejsou dosud 
užívány v rozsahu, který by odpovídal jejich pořizovacím cenám a jako nedílná součást dopravní 
infrastruktury své místo na slunci teprve hledají. 
 

b) Informační  tabule  mobilní 
 

       Mobilní informační tabule jsou novým moderním prvkem dopravní infrastruktury a jejich využívání je 
dnes běžné hlavně na mimoevropských silnicích, v USA, Kanadě, Austrálii, ale také např. v Brazílii, Číně 
nebo dokonce v některých zemích blízkého východu. V Evropě můžeme mobilní tabule najít především ve 
Velké Británii či Irsku, v Evropě kontinentální  pak především v její západní části. Na českých silnicích jsou 
mobilní tabule používány dosud minimálně a naše společnost je jediným subjektem, který má v ČR 
s používáním a ovládáním mobilních tabulí v reálném silničním provozu zkušenosti. 
       Právě z tohoto důvodu je tento příspěvek především zaměřen na problematiku mobilních  informačních 
tabulí, mezinárodně označovaných zkratkou VMS (variable message signs), někdy také PVMS (portable 
variable message signs). 
 
       Informační  tabule  mobilní  lze dále dělit dle dalších  parametrů, a to např. dle  velikosti   či barevnosti 
displeje (činné plochy). 
 
 
Podle  barevnosti  displeje lze rozdělit tabule do dvou skupin: 
 

- jednobarevné, texty nebo piktogramy jsou zobrazovány v jedné barvě  (žlutá,bílá), v našem případě 
v barvě označované termínem „amber“ (jantarová) 

 
- barevné,  jde o relativně nový prvek, jehož vznik umožnil rozvoj technologií LED, texty a 
piktogramy mohou být zobrazovány ve více barvách a informace tak mohou být pomocí různých 
barev zvýrazněny, na trhu jsou dnes k dispozici VMS v 5-ti barevném provedení 



 
 
Podle velikosti displeje lze rozdělit tabule do tří skupin: 
 

VMS  400,  velikost  displeje  2 735  x  1 850 mm, tyto tabule jsou určeny  především pro využití  na  
dálnicích a  rychlostních  silnicích, cílovými uživateli jsou řidiči motorových vozidel 
 
VMS  300, velikost displeje 2 200 x  1 200 mm, tyto tabule jsou určeny  pro  využití na  
ostatní  silniční  síti  včetně  městských  komunikací, cílovými uživateli jsou řidiči motorových 
vozidel 
 
VMS  200, velikost displeje 1 625 x  1 040 mm, tyto tabule jsou určeny  pro  využití  na 
místních komunikacích především v intravilánech obcí a měst, cílovými uživateli jsou jak řidiči 
motorových vozidel, tak cyklisté a pěší 

 
 
Mobilní informa ční tabule, základní charakteristiky, nápisy a piktogramy 
 

            K tomu, aby mobilní informační tabule mohly bez problémů sloužit účelu, ke kterému jsou prioritně 
určeny – tedy k poskytování důležitých informací účastníkům silničního provozu, je nutno zajistit, aby provoz 
tabulí byl co nejspolehlivější a jejich obsluha a údržba co nejjednodušší. Je třeba si uvědomit, že tabule nejsou 
nějakou kabinetní hříčkou pro pár odborníků, ale zařízením, které bude prakticky permanetně umístěno 
v reálných podmínkách našich silnic, zařízením, které bude intenzivně ovlivňováno nepříznivými 
klimatickými podmínkami, zařízením, které by mělo odolat atakům vandalů či zlodějů. 
 
           Za zásadní výhodu či přednost mobilních informačních  tabulí lze tedy považovat jejich fungování  bez  
nutnosti zajištění externího zdroje elektrické energie.  Mobilní VMS  nepotřebuje  žádné připojení k elektrické 
síti nebo jinému zdroji energie (dieselagregát apod.). VMS je napájena 12 V akumulátory, které jsou průběžně 
dobíjeny prostřednictvím fotovoltaických panelů. Tabuli tedy lze umístit prakticky kdekoliv, samozřejmě při 
respektování hlediska bezpečnosti silničního provozu. Fotovoltaické panely jsou plně funkční i v zimním 
období  a tabule tak běžně pracují více než půl roku bez nutnosti dobíjení nebo jiných udržovacích prací či 
oprav.    
  
          Podobně uživatelsky příjemné je také vlastní ovládání – programování tabulí. Za nejkomfortnější 
způsob ovládání tabulí lze považovat ovládání prostřednictvím internetu, kdy lze dálkově, z jakéhokoliv PC 
posílat do tabulí texty, symboly či piktogramy. Tento způsob ovládání umožňuje také sledovat další 
charakteristiky, jako například lokalizaci tabule (GPS), aktuálně zobrazené informace či stav napájení 
akumulátorů. Dalším způsobem ovládání tabulí je opět ovládání dálkové pomocí   mobilního telefonu, a to 
prostřednictvím textových zpráv či předem definovaných kódů. Samozřejmostí je pak ovládání tabule přímo 
na místě prostřednictvím notebooku pevně připojeného kabelem. 
 
 
Nápisy a piktogramy 
 

         Jak již bylo uvedeno výše, dokáže tabule zobrazit prakticky jakékoliv informace. Je však zřejmé, že 
pokud hovoříme o použití tabulí v silničním provozu, měly by mít zobrazované texty či piktogramy relativně 
pevnou strukturu a měly by být koncipovány jasně a stručně tak, aby měly vypovídací hodnotu a řidiče 
nemátly. Neměly by tedy být zobrazovány sdělení komerčního charakteru, odkazy na webové stránky, 
telefonní čísla nebo příliš obsáhlá sdělení, která řidič nedokáže vstřebat.  
         Vzhledem k tomu, že v reálném silničním provozu může nastat široká škála situací, není prakticky 
možné mít „předdefinovány“ všechny zprávy, alespoň částečné sjednocení zobrazovaných zpráv je však 
žádoucí, a to především zpráv informujících o relativně běžných a často se opakujících dopravních situacích. 
Shora uvedené platí dvojnásob v případě piktogramů, které by měly být co nejjednodušší a měly by odpovídat    
schváleným piktogramům na evropské silniční síti. 



         Samostatnou kapitolou jsou animace či pohybující se „obrázky“ (jejich zobrazení tabule umožňují 
prostřednictvím střídajících se stránek ve stanovených časových intervalech), které upozorňují řidiče na 
činnosti či jevy, které mohou řidiči očekávat nebo mají vykonávat. Jedná se  například o již zmiňované 
znázornění  řazení  vozidel do  zipu  (v animaci  vozidla  jedou vedle  sebe  a  střídavě se  řadí)  nebo  o  
znázornění přednosti  cyklisty  na  cyklopruhu  před  vozidlem  odbočujícím vpravo (vozidlo  i cyklista  jedou 
vedle sebe, vozidlo bliká vpravo a zastavuje, cyklista  jede přímo a následně  vozidlo odbočuje). Současná 
„legislativa“ používání animací či pohybujících se symbolů zakazuje, domníváme se však, že v určitých 
případech a situacích je jejich použití nejen možné, ale i žádoucí. 
 
  
Použití   mobilních informačních  tabulí 
 

      Možností kde, kdy a jak použít mobilní VMS je celá dlouhá řada. Pravděpodobně nejobecnějším 
pravidlem pro použití VMS je, že VMS lze použít všude tam, kde je žádoucí poskytnout účastníkům 
silničního provozu důležité aktuální sdělení informující o plánovaných či neplánovaných dopravních situacích 
a směřující ke korekci chování účastníků provozu s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu. Je tedy 
zřejmé, že níže uvedený přehled možností použití je pouze ilustrativní. 
   
 
Mobilní VMS lze použít: 

• v blízkosti stavby nebo prováděné údržby silnic (stavební práce, práce údržby, výměna krytu 
vozovky, oprava svodidel, obnova dopravního značení, sečení příkopů apod.) 

• při speciálních událostech za účelem informovat, varovat a upozorňovat účastníky silničního provozu, 
aby provedli určitou akci kvůli změněným dopravním podmínkám (nesjízdnost v zimě, povodně, 
výtluky po zimě, vyjeté koleje, silnice poškozena, stojící vozidlo, kluzká vozovka, akvaplaning apod.) 

• při rozsáhlejších dopravních nehodách (nehoda, provoz jedním pruhem, silnice neprůjezdná apod.) 
• pro  navigaci vozidel  (objízdná trasa, použij exit xy, řadit po x m ZIP apod. ) 
• pro poskytování provozních informací (stavební práce od-do, zde staví, technologická přestávka, 

musíme to opravit apod.) 
 
Principy zobrazování zpráv na mobilních informačních tabulích 
 

      Pevná pravidla pro zobrazování zpráv na mobilních VMS nejsou stanovena. Tohoto tématu jsme se 
v tomto příspěvku již dotkli v části pojednávající o pevných informačních portálech a v obecné rovině také 
v části „nápisy a piktogramy“.  
Základním principem psaní zpráv na pevných portálech je struktura zprávy v podobě lokace-příčina-rada. 
 

LOKACE: jedná se o údaj informující řidiče o lokalizaci události, o které je informován. Na pevných 
portálech má údaj o lokaci podobu např.: km 120, před km 125, km 56 – 64, od Jihlavy, do Brna, 
EXIT 134, R 10, D 8 km 34 a podobně. V případě mobilních VMS postrádá údaj o lokaci ve většině 
případů smysl (zvláště u bodových událostí) vzhledem k tomu, že tabule jsou umístěny bezprostředně 
před nebo dokonce uvnitř události (liniové události). 

 
PŘÍČINA: jedná se údaj charakterizující událost samu o sobě. Na pevných portálech má údaj o příčině 
podobu např.: práce údržby, stavební práce, nehoda, zúžená vozovka, vysypaný náklad, provoz 
omezen, olej na vozovce, silný vítr, náledí, sněhové jazyky, vyjeté koleje a podobně). V případě 
mobilních VMS lze použít údaje o příčině v podobném duchu. 

 
RADA: jedná se o údaj informující řidiče o činnostech, které má vzhledem k příčině události vykonat. 
Na pevných portálech má tento údaj podobu např.: zpomal, uprav rychlost, EXIT 134 možný, jeď 
vpravo, provoz 1 pruhem, provoz omezen, čekej, použij EXIT 134 a podobně. V případě mobilních 
VMS lze použít údaje o radách v podobném duchu. 

 



         Dle našeho názoru by se na mobilních VMS mohly shora uvedené principy používat „přiměřeně“, 
záležet bude jistě také na provozovateli či uživateli VMS, na účelu použití a v neposlední řadě také na správci 
příslušné silnice.  
 
 
Použití VMS na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR 
 

        Dlouhodobou snahou naší společnosti je najít společnou řeč s ŘSD ČR při používání mobilních VMS na 
dálnicích a dalších silnicích.  Nalézt všeobecně přijatelný konsensus mezi požadavky ŘSD a parametry 
mobilních VMS, které jsou v současné době na trhu k dispozici se zatím nepodařilo. Do nedávna neexistoval 
předpis či norma, která by jednoznačně formulovala požadavky na vzhled, funkci či používání těchto zařízení. 
V říjnu 2011 byl provozním ředitelem ŘSD schválen předpis PPK – VOZ „Požadavky na provedení a kvalitu 
výstražných, předzvěstných a informačních vozíků používaných pro přechodné značení a zobrazování 
aktuálních zpráv o provozu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR. Tento předpis definuje několik typů 
zařízení pro uvedený účel, mezi kterými jsou zahrnuty i tzv. “informační vozíky LED“, tedy zařízení, které se 
svým vzhledem, charakterem, způsobem a účelem použití nejvíce blíží či rovná mobilním informačním 
tabulím. Tento informační vozík LED je zde definován jako „přívěsné vozidlo nesoucí mobilní PDZ/ZPI pro 
zobrazování aktuálních údajů významných pro bezpečnost a plynulost provozu“. V textu se dále dočteme, že 
informační vozík LED slouží (má sloužit) jako mobilní náhrada informačních portálů 2.generace a umožňuje 
zobrazit aktuální zprávy v graficky obdobném tvaru a sestavě jako informační portál. 
       Požadavky na provedení a kvalitu vozíků LED jsou v tomto předpise zpracovány naprosto detailně a 
dokonale. Na straně druhé se však lze domnívat, že tento předpis je v mnoha ohledech velmi složitý až 
komplikovaný (nebo spíše směřuje ke vzniku složitého a komplikovaného zařízení), stanovené požadavky 
jdou mnohdy až nad rámec „rozumných mezí“, což v konečném důsledku může znamenat popření základních 
principů fungování těchto zařízení, tedy operativnosti, mobility, snadné údržby či ovládání. Pominout 
samozřejmě nelze ani vysokou finanční náročnost vývoje, výroby a tedy pořízení takového zařízení, což je 
v dnešní době škrtů, úspor a restriktivních opatření v silničním hospodářství zvláště alarmující. V případě 
mobilních informačních vozíků by pak mohlo snadno dojít k podobné situaci, která dle nejen našeho názoru 
nastala v případě pevných informačních portálů, tedy k situaci, kdy je poměr mezi pořizovací cenou a 
získaným výkonem více než diskutabilní. 
 
 
Praktické  příklady  využití, shrnutí 
 

        Jak již bylo v textu tohoto příspěvku zmíněno několikrát, má naše společnost s praktickým používáním 
mobilních VMS bohaté a dlouholeté zkušenosti. Již více než čtyři roky používáme toto zařízení na všech 
typech komunikací (včetně dálnic), a to v souvislosti s mnoha typy událostí v silničním provozu. Jednalo se 
především o omezení provozu, částečné či úplné uzavírky silnic způsobené opravami či udržovacími pracemi, 
opatření směřující k regulaci dopravy a navádění vozidel (mistrovství světa v lyžování v Liberci, závody 
motocyklů na brněnském okruhu, významné veletrhy na brněnském výstavišti), regulaci dopravy 
v intravilánech obcí a měst v souvislosti se stavebními pracemi apod. Zdůraznit je třeba fakt, že mobilní VMS 
nepoužíváme svévolně, ale ve většině případů po dohodě či na žádost dopravní policie, správců komunikací 
nebo municipalit. 
 
        Získané zkušenosti s používáním mobilních VMS nás opravňují k formulaci tvrzení, že toto zařízení bez 
diskuse patří mezi moderní prvky dopravní infrastruktury, které si zaslouží masovější rozšíření na silnice i 
dálnice v naší republice. Vždyť aktuální, důležité a v pravou chvíli poskytnuté informace mohou být pro 
úspěšné zvládnutí často složitých a neočekávaných dopravních situací prospěšnější, než běžně používané 
dopravní značení nebo nákladná technická opatření. Doufejme proto, že se s mobilními informačními 
tabulemi budeme na našich silnicích v budoucnu setkávat stejně často, jako ve vyspělejší části Evropy. 
 
 
 


