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Abstrakt 
Zavádění Říčních informačních služeb (RIS – River Information Services) je v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních 
službách na vnitrozemských vodních cestách v Evropském společenství. Směrnice definovala 
zavedení RIS na všech evropských vodních cestách kategorie IV. a vyšší. Legislativně jsou služby 
RIS podepřeny zákonem č. 187/2014 Sb., o vnitrozemské plavbě a prováděcí vyhláškou 
č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách. 

Do oblasti RIS je v České republice zahrnuta labsko-vltavská vodní cesta, která je součástí 
transevropské páteřní dopravní sítě TEN-T. Na Labi jsou RIS provozovány od Přelouče ř. km 
949,40 po státní hranici se Spolkovou republikou ř. km 726,60, včetně plavební dráhy vymezené 
na vodní ploše Velké Žernoseky plavebními znaky. Vltava je součástí RIS od Třebenic ř. km 91,5 
po soutok s vodním tokem Labe, včetně vyústění vodního toku Berounky až po přístav Radotín. 

Rozvoj RIS v České republice byl realizován prostřednictvím mezinárodního projektu IRIS 
Europe 3. Tento projekt je zaměřen na Implementaci říčních informačních služeb v Evropě 
a představuje mezinárodní iniciativu podporovanou Evropskou komisí v rámci programu 
financování dopravní sítě TEN-T s hlavním cílem podporovat harmonizovaný rozvoj a zavádění 
RIS na evropské úrovni. Těžiště této iniciativy je zaměřeno na rozšíření portfolia služeb RIS 
s cílem zvýšení bezpečnosti, účinnosti a šetrnosti vnitrozemské plavby k životnímu prostředí. 

Říční informační služby mají několik oblastí: 

 Meteo a hydro informace 
 Ledové jevy 
 NtS (Notices to Skippers) zprávy vůdcům plavidel o vodních stavech a stavu vodní cesty 
 ENC (Electronic Navigation Charts) mapové a navigační služby 
 VTT (Vessel Tracking and Tracing) sledování polohy a pohybu plavidel 
 AIS (Automatic Identification System) automatický identifikační systém 
 EHDB (European Hull Database) evropský rejstřík plavidel 
 Národní rejstřík plavidel 
 FWC (FairWay Code) a RIS index, číselníky úseků vodních cest a objektů na vodních 

cestách 
 Dispečink RIS 
 LAVDIS Labsko-vltavský dopravní informační systém, webový portál 

Tento příspěvek je zaměřen především na tu část Říčních informačních služeb využívajících 
technologií Esri zabývajících se Dispečinkem RIS, AIS a sledováním polohy a pohybu plavidel. 

  


