
Autonomní doprava je výzvou pro budoucnost

Věříte, že budeme na našich cestách opravdu potkávat auta, která se řídí sama?
Ano. Již dnes se i na našich silnicích setkáváme s vozidly, která disponují nejrůznějšími asistenčními systémy, jež vykoná-
vají některé úkony místo řidiče. Ta ale nejsou autonomní, stále je řídí primárně člověk. Pokud se hovoří o autech bez řidiče, 
zpravidla se tím míní vozy, kde řidič v podstatě jen zadá cíl, přičemž o zbytek se postará samotné auto. Taková vozidla 
dnes vyvíjí desítky firem a na silnicích celého světa jich v testovacím režimu jezdí zhruba tři tisíce. Jde o prototypy, které 
si koncový zákazník zatím nekoupí, byť se s nimi v provozu setkat lze. Nově i v České republice.

Kde se budou vozidla testovat?
Zmíněný projekt SHOW zahrnuje zkušební provoz autonomních vozidel na území města Brna. V brněnských ulicích 
se s těmito vozy s logy Centra dopravního výzkumu (CDV), technologické firmy ARTIN a Statutárního města Brna, jež 
jsou partnery v projektu, budou lidé moci setkávat již v průběhu příštího roku. Kromě toho CDV vytvořilo Katalog tes-
tovacích oblastí, který vývojářům autonomních vozidel poskytuje informace o silnicích napříč Českou republikou, takže 
potenciálně je možné se s autonomními vozidly setkat i na úsecích popsaných v Katalogu, který je veřejně přístupný.

Proč jste si vybral výzkum právě v této oblasti?
Autonomní vozidla představují odvětví vědy a techniky, které zažívá ohromný rozvoj. Mohli bychom jej do určité míry při-
rovnat k závodům o Měsíc z šedesátých let. Je zde velké množství technologických výzev, s nimiž se musí vývojáři vyrovnat, 
zároveň navzájem soupeří, komu se podaří tuto doménu aplikované umělé inteligence ovládnout nejdříve a nejlépe. Výzkum 
uskutečňovaný v CDV pak usiluje o to, aby toto soupeření nemělo negativní dopad na bezpečnost silničního provozu a životy 
všech zúčastněných. A to je činnost, která má ohromný smysl.

Co byste chtěl vzkázat účastníkům Noci vědců?
Věda a výzkum je nekonečné dobrodružství i tvrdá práce. Přináší výsledky, které ovlivní naši budoucnost a vy můžete být 
u jejich zrodu. 

Abychom veřejnosti poodhalili tajemství našeho bádání, připojili jsme se k celostátní Noci vědců. Původně jsme naše hosty 
chtěli překvapit ukázkou autonomního vozidla společnosti ARTIN, partnera zmíněného projektu, ale současná hygienická 
opatření nám náš plán zkomplikovala. Pro příznivce dopravního výzkumu jsme proto připravili program na dálku. Virtuální 
prohlídku našich laboratoří a soutěžní kvíz o zajímavé ceny. 

Na osobní setkání se budu těšit v příštím roce.
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Potkat na cestě vozidlo, které jezdí bez řidiče, 
již nepatří do vzdálené budoucnosti. Jedná 
se o průlomovou technologii, která vyžaduje špičko-
vou technickou přípravu i výzkum reakcí nás, lidí.

Lídrem výzkumu a vývoje autonomních vozidel jsou sice Spojené 
státy americké, mnoho důležitého se ale děje i na Starém konti-
nentu. Evropská unie podporuje v oblasti autonomní mobility na-
příklad ambiciózní projekt s názvem SHOW – SHared automa-
tion Operating models for Worldwide adop-tion. Pracuje v něm 
i mladý výzkumník Marek Vanžura z Centra dopravního výzkumu, 
veřejné výzkumné instituce. Zeptali jsem se ho na podrobnosti.
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