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automatizace v dopravě

provoz bude pro automobilový průmysl ješ-
tě velkým oříškem.

Izraelská společnost Mobileye, kterou 
akvizoval Intel, v současnosti vyvíjí tech-
nologii Road Experience Manager (REM). 
Ta používá data z multifunkční kamery za 
čelním sklem a na jejich základě vůz přes-
ně lokalizuje. Poté navrhne tu nejlepší tra-
jektorii. To je sice velmi užitečné, nedojde-
me ale jednou do stavu, kdy nás všechny 
ty technologie budou spíše rozptylovat?

Konkrétně technologie REM řidiče určitě 
rozptylovat nebude, vše bude totiž probíhat 
automaticky. Pokud jde ale o informačně-
-zábavní systémy, infotainment, a podobně, 
nebezpečí ztráty pozornosti je samozřejmě 
nasnadě. Vývojáři kromě stále výkonnějších 
technologií tedy musí myslet i na jednodu-
ché a efektivní použití. Nemůžeme ale opo-
menout, že některé technologie se naopak 
snaží minimalizovat rozptylování – napří-
klad hlasové ovládání, handsfree či asis-
tenční systémy pro hlídání mrtvého bodu 
a podobně.

A kdy se tedy dostaneme alespoň do bodu, 
kdy podobnými vychytávkami bude vyba-
vena většina aut na cestách?

Konkrétně u technologie REM to už 
bude velmi brzy. Využívá totiž multifunkč-
ní kameru nové generace, kterou budou vy-
baveny i mnohé vozy středních a nižších vý-

robních řad. Tato inovativní kamera mimo-
chodem umí dohlížet i na dodržování jízdy 
ve správném pruhu, dopravní značky nebo 
se postará o automatické spouštění dálko-
vých světel.

Vzhledem k tomu, že společnost Mobileye 
tuto technologii nedodává jen našemu koncer-
nu Volkswagen, ale i ostatním automobilkám, 
pokrok bude v tomto směru opravdu rychlý.

Při loňské nehodě autonomního vozidla 
služby Uber zahynul člověk. Co podob-
né tragédie znamenají pro celý trend au-
tomatizace?

Tyto nešťastné události mohou v široké 
veřejnosti vyvolat především ztrátu důvě-
ry. U této konkrétní nehody se bohužel se-
šlo více faktorů – od nesprávně nastaveného 
testovacího autonomního řízení přes nepozor-
nost řidiče až po nevhodné chování chodce, 
který na neosvětlené silnici přecházel mimo 
přechod. Jakákoliv inovativní technologie na 
svém počátku přitahuje velký zájem veřejnos-
ti – v současnosti jsou na mušce právě auto-
nomní vozidla nebo elektromobily.

Jen v České republice se za rok 2018 sta-
lo více než 100 tisíc dopravních nehod, bě-
hem nichž zahynulo 565 osob. Díky auto-
nomním systémům bude možné eliminovat 
chybující lidský faktor, který je stále zodpo-
vědný za většinu z nich, a zlepšit tak tyto ne-
šťastné statistiky.

Zásadní problém ale vidím i v příliš hor-
livé víře v současné autonomní technolo-
gie – až dosud jsou to jen lepší asistenční 
systémy, a tak je k nim třeba i přistupovat. 
Je nutné si také uvědomit, že dnešní vozy 
s autonomní technologií druhé úrovně ne-
jsou uzpůsobeny ke zcela samostatné jízdě. 
Cesta k plně autonomním vozidlům bude 
ještě velice dlouhá.

(ŠKODA AUTO, a. s.)

Zaujaly vás asistenční systémy a vize 
autonomních vozidel? Přidejte se k týmu 
vývojářů ve ŠKODA AUTO. Hledáme po-
sily do týmu zabývajícího se vývojem zob-
razovací techniky – vychytávky, jako jsou 
parkovací asistenty, head-up displeje a dal-
ší, mohou být i vaší pracovní náplní. Více 
informací na www.skoda-kariera.cz/vyvoj.

Společnosti Kontron a SYSGO společně 
zahájily vývoj plně integrované bezpečnost-
ní platformy pro kritické železniční aplikace 
provozované na hardwaru SAFe-VX od spo-
lečnosti Kontron. Cílem této spolupráce je 
poskytnout zákazníkům flexibilní a spolehli-
vé řešení pro certifikované aplikace ve vlako-
vých soupravách a v oblasti železniční signa-
lizace. Kontron poskytne komerčně dostupné 
hardwarové produkty, které jsou již využívá-
ny v mnoha železničních systémech a spl-
ňují požadavky na nejvyšší úroveň integrity 
funkční bezpečnosti elektronických systémů 
(SIL 4) podle normy IEC 61508. Hardwarová 
platforma SAFe-VX bude provozována pod 
operačním systémem reálného času PikeOS 
od společnosti Sysgo, který je již využíván  
v systémech certifikovaných podle EN 50128 
(SIL 4), a to s jedno- i vícejádrovou archi-
tekturou. Mimoto je PikeOS jediný operač-
ní systém reálného času s odděleným jádrem 
(kernel), který má certifikaci podle EAL 3+ 
Common Criteria pro ochranu proti naruše-
ní bezpečnosti.

Několik vývojářů železničních aplikací již 
používá operační systém PikeOS na komerč-

Kontron a SYSGO vyvíjejí bezpečnostní 
platformu pro železnice

ně dostupném hardwaru společnosti Kontron. 
„Naše spolupráce a společný vývoj integro-
vané platformy umožní našim zákazníkům 
urychlit vývoj vlastních systémů a zjednodu-
šit proces certifikace,“ řekl Robert Negre, vi-

ceprezident společnosti Kontron 
pro segment železničního trhu. 
Kontron i Sysgo nabízejí certifi-
kační sady s podrobnou produk-
tovou dokumentací.

Společnosti Kontron a Sysgo 
již identifikovaly několik mož-
ností využití, jako autonom-
ní řízení vlaků a aplikace že-
lezniční signalizace, pro které 
bezpečnostní platforma SAFe-
-VX představuje perfektní řeše-
ní. „Kontron i Sysgo mají roz-
sáhlé zkušenosti s certifikova-
nými systémy pro železniční 
trh, které musí splňovat vysoké 
bezpečnostní požadavky,“ uvedl 
Markus Jastroch, ředitel marke-
tingové komunikace společnos-
ti Sysgo. „Díky naší společné 
platformě budeme moci vývo-

jářům nabídnout produkt, který splňuje nej-
přísnější požadavky na funkční bezpečnost  
i celkové zabezpečení.“
[Tisková zpráva Kontron, duben 2019.]
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Obr. 1. Oblast drážní dopravy je pro Kontron dlouhodobě 
jedním z cílových segmentů trhu


