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Кратък профил на партньорите на ITS&S - Чешка 
република в ИТС София ’07, Чешки дни 

 

Наименование на компанията: Чешка асоциация по транспортна телематика  
Ръководител на компанията: инж. д-р Мирослав Свитек, инж. Роман Сръп 
Сфера на бизнеса: Професионално сдружение с над 60 членуващи компании 
Адрес:  Ohradní 65, 140 00 Praha 4, Czech Republic 
За контакти: тел.: +420 261 066 211, факс: +420 261 066 212 
URL:  www.sdt.cz  

Асоциацията по транспортна телематика на Чешката република (SDT ČR, ITS&S Czech 
Republic) обединява над 60 чешки фирми и институции, които се занимават с прилагането 
на информационни и комуникационни технологии в транспортния сектор, за да се подобрят 
икономичността, екологичността и безопасността на транспорта. Целта на асоциацията 
е да се популяризира транспортната телематика, да се обучи по-голяма група от 
потребители и участици в търговете, да се осигури за публичната администрация 
законодателна подкрепа и помогне при създаване на стандарти и да се способства за 
общите интереси на нашите членове. Асоциацията активно защитава икономическите 
и бизнес интереси на своите членове. За повече информация посетете нашия уебсайт 
www.sdt.cz. 
 
 
Наименование на компанията: AŽD Praha, s.r.o. 
Ръководител на компанията: инж. Франтишек Йекел 
Сфера на бизнеса: Сигнални, телекомуникационни, информационни 

технологии и автоматика за транспортния сектор 
Адрес:  Žirovnická 2/3146, 106 17, Praha 10, Czech Republic 
За контакти: тел.: +420 267 287 111, факс: +420 272 650 831 
URL:  www.azd.cz  

Компанията AŽD Praha е важен производител и доставчик за цяла Чехия на сигнални, 
телекомуникационни, информационни технологии и автоматика. Тя концентрира 
вниманието си най-вече в областта на  железопътния и шосейния транспорт, включително 
телематика и други технологии. Компанията осигурява научноизследователска и развойна 
дейност, проектиране, производство, монтаж, реконструкция и поддръжка на устройства, 
системи и капитално оборудване в следните основни области: ж.п. транспорт, операции по 
метро линии и заводски линии, телекомуникационни, информационни и радио системи, 
свързани с телематиката решения, пътни, сигнални и паркинг системи, нови телефонни 
и телекомуникационни системи за контрол на железопътния транспорт и общо за 
информиране на пътниците. В изделията, произвеждани от компанията, се използват най-
модерни технологии и процеси. В AŽD Praha работят близо 2 000 души. Компанията е 
създадена през 1954 г. и благодарение на дългогодишните си традиции има водеща 
позиция между останалите доставчици в тази област.  
 

Наименование на компанията: ČD-Telematika a.s. 
Ръководител на компанията: инж. Станислав Бенеш 
Сфера на бизнеса: Приложения в областта на телематиката, предаване на 

данни   
Адрес:  Pernerova 2819/2a, Praha 3, Czech Republic 
За контакти: тел: +420 972 245 518, факс: +420 972 245 565 
URL:  www.cdt.cz  

Компанията ČD-Telematika функционира на пазара като системно обединяваща в областта 
на използването и поддръжката на ИКТинфраструктура, електронни комуникационни 
услуги, услуги на базата на информационните технологии, производствени технологии, 
разработване на решения на базата на телематиката, изпълнение и експлоатация. Всички 
изделия и услуги на компанията са насочени главно към обществения железопътен 
транспорт, превоза на товари, логистиката, други видове транспорт, обслужването на 
граждани, общинското управление и други дейности. 
 

http://www.sdt.cz/
http://www.azd.cz/
http://www.cdt.cz/
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Наименование на компанията: CROSS Zlín, s.r.o. 
Ръководител на компанията: инж. Томаш Юржик, инж. Томаш Поспишек 
Сфера на бизнеса: Контролни устройства за улично осветление, 

метеорологични станции за пътищата и зимната им 
поддръжка, решения на базата на телематика, 
паркингови системи 

Адрес:  Louky 397, 763 02 Zlín, Czech Republic 
За контакти: тел.: +420 577 110 211, факс: +420 577 110 222 
URL:  www.cross.cz  

Компанията CROSS Zlín, s.r.o. има над дванадесетгодишен опит в разработването, 
доставката, монтажа и поддръжката на наймодерни технологични компоненти на 
електрическата инфраструктура на шосейния транспорт. Тя е водещ доставчик в областта 
на контрола на трафика, метеорологичните пътни информационни системи, 
автоматизацията в шосейния транспорт и паркингови системи. 
 
 
Наименование на компанията: ČSAD SVT Praha, s.r.o. 
Ръководител на компанията: Иржи Здобницки, д.н. 
Сфера на бизнеса: Глобални информационни системи 
Адрес:  Křižíkova 4-6, 186 50, Praha 8, Czech Republic 
За контакти: тел: +420 224 894 215-7, факс:  +420 224 894 423 
URL:  www.svt.cz  

Предмет на дейност на ČSAD SVT - Прага: 
ОБМЕН НА КАРТИ – системата предлага прецизен финансов клиринг между превозвачи с 
използването на смарт карти в интегрирани транспортни системи 

  

AMSBUS – система за предварителна продажба и резервации (e-shop) използвана най-вече 
за автобусни билети, както при вътрешните, така и при международните редовни 
транспортни линии 
BUSPORTAL – интернет списание за автобусния транспорт. Информационни щандове за 
самообслужване с транспортни решения, предлагани също и за потребители с увредено 
зрение. 
 
 
Наименование на компанията: Dynavix 
Ръководител на компанията: инж. Томаш Твързски 
Сфера на бизнеса: Навигационни системи 
Адрес:  Na Žertvách 34, 180 00, Praha 8, Czech Republic 
За контакти: Тел.: +420 284 094 630, факс: +420 284 094 631 
URL:  www.dynavix.com  

Компанията Dynavix е доставчик на навигационни програмни продукти, а също на лично 
навигационно устройство Dynavix. Системата Dynavix е разработена през 2003 г. и сред 
нейните най-известни клиенти са например противопожарната спасителна бригада на 
община Дубай, Е.ON и Skoda Auto. 
 
 
Наименование на компанията: Kapsch TrafficCom AG 
Ръководител на компанията: г-н  Георг Капш - председател на Изпълнителния съвет; 

инж. Ервин Топлак, Изпълнителен съвет 
Сфера на бизнеса: Разработване, прилагане и използване на интелигентни 

решения за транспорта на базата на телематиката 
Адрес:  Wagenseilgasse 1, A-1120 Wien, Austria 
За контакти: г-жа Силвия Кощалова, Връзки с обществеността за 

района на Централна и Източна Европа, телематика за 
шосейния транспорт 
Тел.: +43 (0) 50 811 2316, факс: +43 (0) 50 811 2301 

URL:  http://www.kapsch.net/  

 
 

http://www.cross.cz/
http://www.svt.cz/
http://www.dynavix.com/
http://www.kapsch.net/
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Kapsch TrafficCom е водещ международен доставчик на системи, изделия и услуги за 
телематика на пътния движение, като има монтирани над 100 инсталации в 27 държави. 
Седалището на Kapsch TrafficCom е във Виена, Австрия. Компанията има над 700 работници 
и служители в цял свят, 120 от които се занимават с научноизследователска и развойна 
дейност. Компанията има свои представителни офиси и филиали в Аржентина, Австралия, 
Чили, Китай, Хърватска, Чешка република, Франция, Унгария, Италия, Малайзия, Нова 
Зеландия, Словакия, Южна Африка, Швеция, Великобритания и САЩ. 
 
 
Наименование на компанията: Mikroelektronika spol. s r. o. 
Ръководител на компанията: Индржих Надворник 
Сфера на бизнеса: Системи за таксуване  
Адрес:  Kpt. Poplera 55, 566 01, Vysoké Mýto, Czech Republic 
За контакти: Тел.: +420 465 467 111, факс: +420 465 467 191 

email: info@mikroelektronika.cz 
URL:  www.mikroelektronika.cz  

Mikroelektronika е водещата компания в Европа в областта на автоматизирани системи за 
събиране на такси в обществения транспорт. Компанията е основана през 1991 г. и не след 
дълго заема първо място на пазарите в Европа и Южна Америка. Понастоящем 
устройствата, изработени от Mikroelektronika, работят в 25 държави по цял свят. 
 
 
Наименование на компанията: SPEL, spol. s r.o. 

Отдел по транспортни технологии (Division of 
transport technologies -DDT) 

Ръководител на компанията: инж. Иржи Свобода, инж. Иржи Бартон 
Сфера на бизнеса: Транспортна телематика, транспортни технологии, 

технологии по поръчка на клиента 
Адрес:  Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V, Czech Republic 
За контакти: тел.: +420 321 759 080, факс: +420 321 759 085 
URL:  http://ddt.spel.cz  

Компанията SPEL и нейният Отдел по транспортни технологии са активен доставчик 
в областта на транспортната телематика от 1996 г. насам. Първото създадено от нея 
значимо решение бе създаването на магистрална информационна система (DIS) за 
магистралата D5 от Пилзен до Розвадов. Това е широка информационна система 
с променящи се пътни знаци, свързана към метеорологическа система и система за 
наблюдение на движението, която по онова време бе първата по рода си система, 
изградена в Чешка република.  В следващия период системата DIS включи нови услуги, 
свързани със обаждания за спешна помощ, метеорологическа информация, информация за 
степента и вида на натоварването по пътищата, системи за регулиране на пътното 
осветление, електронна сигурност на обекти по автомагистралите, наречена с ново име - 
DIS SOS. Тази система бе успешно приложена по цялата дължина на магистралите D8 
(с приложение за контрол в тунелите) и D11, по магистралата D5, новооткритите участъци 
на магистралата D1, околовръстното шосе на Прага, високоскоростните пътища R35, R48, 
I/55. В процес на подготовка е мащабно решение по магистралата D47. 
 
 
Наименование на компанията: Teco a.s. 
Ръководител на компанията: Иржи Коваржик 
Сфера на бизнеса: Контролни устройства и системи за машини, процеси, 

сгради и шосеен, железопътен и обществен транспорт 
Адрес:  Havlíčkova 260, 280 58, Kolín 4, Czech Republic 
За контакти: тел.: +420 321 737 611, факс: +420 321 737 633,  

email: klaban@tecomat.cz 
URL:  www.tecomat.cz  

Teco a.s. е чешка компания, която разработва и произвежда програмируеми контролни 
устройства за промишлеността TECOMAT съгласно стандарт IEC/EN 61131. Контролерите 
имат широко приложение в транспорта: в чешките железници, трамвайната мрежа на 

 

mailto:info@mikroelektronika.cz
http://www.mikroelektronika.cz/
http://ddt.spel.cz/
http://www.tecomat.cz/
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Прага, първия магистрален тунел в Чехия - VALIK и в някои кабелни линии. Изделията на 
Тесо се използват също и в движещи се обекти като влакове, автобуси, 
трамваи,тролейбуси. Те са отворени и многоезични, така че могат да бъдат прилагани 
навсякъде по света и интегрирани в местни системи. 
 
 
Наименование на компанията: TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. 
Ръководител на компанията: Ричард Хартман 
Сфера на бизнеса: Производство на телекомуникационно оборудване 
Адрес:  Třebohostická 987/5, 100 00 Praha 10, Czech Republic 
За контакти: тел.: +420 234 052 111, факс: +420 234 052 999 
URL:  www.ttc.cz  

TTC TELEKOMUNIKACE е чешка компания с богати традиции и опит в развойната 
и научноизследователската дейност и в производството на телекомуникационно 
оборудване. Широката й гама от изделия обхваща модерна телекомуникационна апаратура, 
разработване на специфични функции по поръчка на клиента, и изработване на цялостни 
комуникационни решения. TTC TELEKOMUNIKACE извърши инсталирането на мрежите на  
чешките железници, на Telefónica O2 CR, на чешки и словашки електрически компании, на 
чешката армия, италианските железници и много други клиенти. 
 
 
Наименование на компанията: Značky Praha, s. r. o. 
Ръководител на компанията: Инж. Михал Хайош 
Сфера на бизнеса: Пътни знаци 
Адрес:  Černý Vůl 90, 252 62 Statenice, Czech Republic 
За контакти: Тел.: +420 220 199 311, факс: +420 220 970 050,  

email: info@znacky-praha.cz 
URL:  www.znacky-praha.cz  

Компанията  Značky Praha s.r.o. се занимава с проектиране и производство на стационарни 
пътни знаци и такива с изменящо се съдържание за използване в различни видове 
разработки в телематиката. Нашите изделия се използват по-специално в тунели, 
автомагистрални информационни системи и градски системи за паркиране. В областта на 
пътните знаци с изменящо се съдържание ние произвеждаме устройства с използване на 
всички съществуващи до момента технологии: въртящи се призми, LCD-екрани, светодиоди. 
Нашите изделия се използват в съоръжения в страните от Европейския съюз и Русия. 

  

 

http://www.ttc.cz/
mailto:info@znacky-praha.cz
http://www.znacky-praha.cz/

