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1. Úvod 

1.1 Důvod a cíl tvorby metodiky 
Doprava a změny v sídelní struktuře  jsou odedávna spojité nádoby, díky  čemuž se  rozvoj dopravy 
významně podepsal na mnohých procesech ovlivňujících podobu a utváření města a naopak. Rozvoj 
města významně ovlivňuje celý dopravní systém. Zásadním problémem současných měst  je  jejich 
rychlá  expanze  od  okolní,  doposud  volné  krajiny,  kde  dochází  na  úkor  záboru  půdního  fondu  a 
přírodních  biotopů  k nárůstu  antropogenních  aktivit.  Tato  rychlá  expanze  s sebou  nese  zvýšené 
nároky  na  dopravu.  Stávající  praxe  v dopravním  inženýrství  při  vytváření  predikčních  modelů 
dopravy nedokáže dostatečně  rychle reagovat na tyto změny, které s sebou proces suburbanizace 
přináší. Odborná úroveň zpracování  jednotlivých modelů  se významně  liší u  různých  zpracovatelů 
v závislosti  na  jejich  kreativitě  při  sběru  dat,  přípravy modelu  i  samotného  výpočtového  řešení 
modelu.  Další  nesourodá  řešení  lze  sledovat  následně  po  zpracování  modelu  při  interpretaci 
předkládaných výsledků. 

1.2 Srovnání „novosti postupů“ 
Z důvodů uvedených v kapitole 1.1 se tento metodický postup snaží doplnit stávající praxi a uceleně 
kodifikovat komplexní návod pro vytváření dopravního modelu aglomerace velkého města, přičemž 
jsou  brány  v  potaz  vedle  samotného  dopravního modelování,  také  aspekty  zaměřené  na oblasti 
dopravního chování a zejména vliv uspořádání území na dopravní toky. Tím je zajištěn také důraz na 
možná  řešení pro  tvorbu dopravních modelů  v  rychle  se  rozvíjejících oblastech  v příměstské  zóně 
velkých sídel. 

1.3 Popis uplatnění metodiky 
Metodika má sloužit zejména pro dvě cílové skupiny uživatelů: 

a) úředníci  státní  správy  a  samosprávy  –  jim  bude  sloužit  při  procesu  posuzování  různých 
záměrů k ověření, zda‐li při návrhu projektu (a jednotlivých variant) a následném posouzení 
v hodnocení EIA/SEA, byly všechny relevantní aspekty brány v potaz a řádně zohledněny. 

b) projektanti a urbanisté – budou mít k dispozici přehled aspektů, se kterými je nutné pracovat 
při návrhu územně‐plánovací dokumentace a při návrhu projektů pro jednotlivé záměry. 

1.4 Ekonomické aspekty metodiky 
Stanovení ekonomických nákladů a přínosů, které aplikace metodiky bude vyžadovat/přinese nelze 
jednoznačně  stanovit. Náklady  na  straně  zpracovatele  představují  zvýšené  nároky  na  zpracování 
vstupních údajů  –  jejich  rozsah  se při  každé  jednotlivé  aplikaci metodiky bude  lišit  v závislosti na 
dostupnosti údajů o území, obyvatelstvu a ekonomických aktivitách v území. 

Obdobně obtížné je vyjádřit přímé ekonomické přínosy, neboť přínos metodiky spočívá zejména ve 
zkvalitnění  rozhodování  z hlediska  využití  území  a  ekonomických  aktivit  v něm,  s cílem  návrhu 
 environmentálně  šetrného  a  energeticky  úsporného  dopravního  systému.  Budou‐li  rozhodovací 
procesy  ctít  zásady  takového  rozhodování,  projeví  se  ve  střednědobém časovém  horizontu 
významné úspory  ve  snížené  energetické náročnosti, nižší produkci  škodlivin  z dopravy a  celkové 
úspoře  ztrátových  času  při  uspokojování  mobilitních  potřeb  obyvatelstva  (omezení  kongescí, 
kvalitnější  a  rychlejší MHD,  apod.)  Jde  tedy  zejména  o  celospolečenské  přínosy,  které  prakticky 
nelze obecně stanovit, pro jednotlivé konkrétní případy však lze využít technik pro vyjádření úspory 
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externích  nákladů  –  viz  např.  projekt  VaV MD  č.  CG712‐111‐520  „Kvantifikace  externích  nákladů 
dopravy  v  podmínkách  České  republiky“  řešený  v letech  2007  až  2011  na COŽP UK  (Máca  et  al., 
2010), příp. metodika ExterneE (Bickel & Friedrich, 2004). Hodnocení celospolečenských dopadů by 
mělo být bráno v potaz při rozhodování o každém významném záměru v území. 
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2. Výchozí teoretické předpoklady 

2.1 Definice a pojmy 
Suburbanizace 

Významný  demografický  proces  spočívající  v  dekoncentraci  rezidenčních,  komerčních  i 
průmyslových  aktivit  přesunem  z jádrových  částí  měst  do  jejich  příměstské  zóny.  Převážně 
negativním  způsobem  se  podepisuje  na  utváření  příměstské  krajiny  a  na  prostorové  expanzi 
městských sídel do venkovského prostředí. 

Dopravní model 

Představuje matematickou reprezentaci nabídky a poptávky po dopravě, obvykle se zpracovává pro 
městské aglomerace. Nabídkovou stranu v modelu reprezentuje dostupná dopravní infrastruktura ‐ 
silniční síť a síť veřejné dopravy. Procesy, které ovlivňují poptávku po dopravě, bývají v rámci modelu 
popsány  pomocí soustavy matematických funkcí. 

Dopravní zóna 

Základní jednotka prostorového členění území řešeného v dopravním modelu reprezentující oblast, 
kde  začíná  nebo  končí  dopravní  toky.  Z pohledu  poptávky  po  přepravě  jde  o  homogenní  území. 
Obvyklá  velikost  dopravní  zóny  závisí  na  celkové  velikosti  dopravního modelu:  je‐li modelována 
jedna městská  oblast mohou  představovat  zóny  např.  sídliště,  centrum,  velké  nákupní  středisko 
nebo  průmyslovou  zónu.  Při  modelování  většího  regionu  jsou  zóny  představovány  například 
jednotlivými městy a obcemi. Počet dopravních zón se v jednotlivých modelech může  lišit, obecně 
však  jde  o  několik  desítek  u  modelů  menšího  území  až  o  stovky  či  tisíce  (modely  rozsáhlých 
městských aglomerací – např. model města Los Angeles obsahuje více než 2000 zón). 

Územně‐plánovací dokumentace (dle stavebního zákona) 

1. zásady územního rozvoje; 
2. územní plán; 
3. regulační plán. 

Územní plán obce 

Plán, který stanoví urbanistickou koncepci, řeší přípustné, nepřípustné, případně podmíněné funkční 
využití ploch,  jejich uspořádání, určuje základní  regulaci území a vymezuje hranice zastavitelného 
území obce. 

Regulační plán 

Plán, který stanoví využití  jednotlivých pozemků a určuje regulační prvky plošného a prostorového 
uspořádání. V případě, že pro řešené území není schválen územní plán obce, stanoví regulační plán 
hranice zastavitelného území a vyznačí se hranice současně zastavěného území obce. 

2.2  Dopravní model 
Dopravní model  je nástroj určený pro dopravní plánování.  Jeho hlavním úkolem  je poskytnout  co 
nejpřesnější podklady určené pro  rozhodovací procesy v dopravě –  tedy zejména k otázkám kde a 
kdy realizovat vylepšení stávajícího dopravního systému, aby bylo možné dosáhnout požadovaných 
cílů co nejefektivnějším způsobem. Portfolio řešených typů aplikací je rozsáhlé, zahrnující předvídání 
změn  dopravních  toků  ve  vazbě  na  vývoj  struktury města,  socio‐ekonomické  podmínky,  dopady 
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změn  v legislativě a  v neposlední  řadě  i uplatnění  faktorů ovlivňujících  zátěž  životního prostředí a 
dopady na zdraví obyvatelstva. 

Základním  předpokladem  pro  takový  model  je  existence  úzké  pevné  vazby  mezi  prostorovým 
rozmístěním lidských aktivit v území a poptávkou po dopravě. Tato vazba je kvantifikována pomocí 
matematických modelů  kalibrovaných  na  data  získaná  pomocí  terénních  šetření,  ať  už  na  straně 
faktorů  socioekonomických,  tak  i  na  straně  informací  o  dopravním  systému  řešeného  území. 
V konceptu  dopravního  modelu  jsou  všechny  procesy  ovlivňující  poptávku  po  dopravě 
reprezentovány  pomocí  soustavy  matematických  funkcí,  které  představují  zobecněné  vyjádření 
reality. 

V rámci matematického konceptu dopravního modelu lze rozlišit tři základní samostatné vrstvy, jež 
se však v reálném prostředí navzájem významně ovlivňují : 

1. Model využití území – představuje prostorovou strukturu města vyjádřenou pomocí zonace 
řešeného území do jednotek nejnižší hierarchické úrovně, které jsou následně seskupovány 
do  dopravních  zón,  jež  reprezentují  části  území  homogenní  v kontextu  poptávky  po 
dopravě. Klasifikace  jednotek nejnižší hierarchické úrovně  je založena na hodnocení využití 
krajiny  z pohledu  funkčního  a  urbanistického.  Dopravní  význam  každé  dopravní  zóny  je 
charakterizován  dopravní  produkcí  a  dopravní  atraktivitou,  jejichž  hodnoty  jsou  funkcí 
souboru proměnných popisujících ekonomické a sociální aktivity v dané zóně. 

2. Model  prostorových  interakcí  –  vyjadřuje  vzájemné  prostorové  vazby  mezi  jednotlivými 
dopravními  zónami  ve  vazbě  na  tok  dopravy  v řešeném  území  jako  funkce  produkcí  a 
atraktivit  (tedy  poptávky  po  dopravě)  a  dopravní  infrastruktury  (nabídka  dopravy).  Toky 
mezi  jednotlivými  zónami  symbolizuje matice  přepravních  vztahů,  která může  být  dále 
disagregována  na  základě  účelu  přepravy,  druhu  použité  dopravy  a  časových  variací 
v průběhu dne. 

3. Model  dopravní  sítě  –  řeší  přiřazení  toků  dopravy  na  danou  dopravní  síť,  která  je  často 
tvořena  navíc  více  subsystémy  představujícími  jednotlivé  druhy  dopravy  (individuální 
doprava vs. hromadná doprava). Výsledkem  je předpokládaná dopravní  intenzita na každé 
jednotlivé komponentě dopravní sítě. 

Jednotlivé vrstvy modelu jsou provázány formou sdílení informací – například produkce a atraktivity 
jednotlivých  zón  jsou  vstupem  pro  model  prostorových  interakcí.  Jeho  výstupem  je  matice 
přepravních vztahů, která je zase klíčovým vstupem pro model dopravní sítě. 

Přesnost  výsledků každého modelu  je daná dostupností a přesností  vstupních údajů a dostatkem 
dopravních dat z reálného provozu pro kalibraci modelu. Nikdy nelze považovat výsledky z modelu 
za přesnější, než jsou data využitá pro jeho sestavení a kalibraci. 

2.3 Časová dostupnost 
Čas  je  pro  dopravní  model  obvykle  základní  veličinou.  Dopravní  dostupnost  jádrového  města 
vyjádřená cestovním  časem pak v případě dekoncentrace obyvatelstva roste, neboť dochází k jeho 
většímu prostorovému rozptýlení. Projeví se to zejména na dostupnosti veřejnou dopravou, u které 
je zajištění dopravní obsluhy méně hustě zalidněných oblastí značně problematičtější než v případě 
husté městské zástavby. Variantně může být společně s časem mírou i nákladová položka, budeme‐
li  v modelu  uvažovat  se  simulací  ekonomických  opatření  v dopravě  (mýtné,  jízdné  ve  veřejné 
dopravě apod.) To však předpokládá převedení časové úspory na monetární vyjádření. 

Hodnocení časové dostupnosti zahrnuje všechny základní druhy pravidelných cest, které obyvatelé 
města vykonávají zejména v  trasách mezi bydlištěm, zaměstnáním, nákupy, případně dalšími cíly. 
V zásadě lze hodnotu časové dostupnosti zjišťovat dvěma základními přístupy: 
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1. pomocí  dat  zjišťovaných  v reálném  provozu  –  takový  přístup  vyžaduje  rozsáhlé  sledování 
aktuálního  provozu  na  silniční  síti,  např.  pomocí  indukčních  smyček  a  je  vhodný  pro 
krátkodobé  usměrňování  dopravních  proudů  pomocí  technických  prostředků  z oblasti 
inteligentních  dopravních  systémů  (ITS)  v reálných  dopravních  situacích  (např.  odklon 
vozidel  z momentálně  přetížených  úseků  dálnice  v důsledku  nehody  na  souběžné 
komunikace).  Tento  přístup  je  vhodný  pro  sledování  aktuální  zátěže,  neumožňuje  však 
predikci ve středně‐ a dlouhodobém výhledu. 

2. pomocí  dopravního  modelu  dané  oblasti  –  dopravní  model  je  založený  na  lokalizaci 
jednotlivých socioekonomických aktivit do jednotlivých dopravních zón. Umožní, s poměrně 
vysokou  přesností,  identifikaci  směru  a mohutnosti  jednotlivých  vzájemných  dopravních 
toků  a  jejich  přidělení  k  dopravní  síti.  V modelu  je  možné,  pro  výhledové  scénáře, 
promítnout  předpokládané  změny  ve  využívání  území  a  očekávaný  rozvoj  dopravy,  díky 
čemuž jde o vhodný nástroj pro determinaci očekávaných dopravních zátěží v budoucnosti. 
Model  však  neumí  pracovat  v reálném  čase  a  reagovat  na  bezprostřední  a krátkodobé 
změny vstupních parametrů. 

Tento  metodický  postup  se  zabývá  druhým  z uvedených  přístupů,  přičemž  se  snaží  zohlednit 
specifika rychle se proměňujících oblastí v zázemí velkých měst.  
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3. Hodnocení časové dostupnosti 

3.1 Obecný proces  tvorby dopravního modelu 
Využití  matematického  modelování  v dopravě  vychází  ze  základů,  které  byly  položeny  v druhé 
polovině  padesátých  letech minulého  století  v USA  (např.  CATS,  1959)  a  jsou  popsány  v úvodní 
kapitole metodiky.  

Pro rovnovážné zatěžování, které je používáno pro stanovení modelových dopravních intenzit, platí 
pro každou dvojici zón (neboli pár zdroj – cíl, angl. „OD pair“) několik předpokladů (Mekky, 2001): 

- každý účastník dopravy se snaží minimalizovat svůj cestovní čas 
- jestliže se v průběhu cesty objeví časově kratší cesta, účastník ji použije, 
- rovnováha v systému nastane, nemůže‐li si již žádný účastník zlepšit cestovní čas své cesty 
- čas všech použitých cest je stejný 
- čas všech nepoužitých cest je vyšší než čas všech cest použitých 
- dopravní poptávka je konstantní během časové periody modelování. 

Poslední uvedený předpoklad,  totiž  že dopravní  poptávka by měla být  konstantní během  časové 
periody  modelování,  není  v  případě  modelování  celodenní  dopravy  splněn,  neboť  poptávka  je 
nejsilnější (a stálá) v ranní dopravní špičce (obvykle. mezi 7. a 10. hodinou), poté slábne, zesiluje se 
zase  v odpolední  špičce  (mezi  15.  a  18.  hodinou).  Poté  opět  slábne,  až  téměř  ustane  v  nočních 
hodinách.  V současné  době  však  dopravní  průzkumy  naznačují,  že  se  rozdíly  mezi  dopravními 
špičkami a poledním dopravním sedlem ve velkých městech stále více vyrovnávají. 

Modelování špičkových hodin má oproti 24hodinovému modelování několik výhod: především jsou v 
dopravní špičce zastoupeny cesty pravidelné  (bydliště – pracoviště, pracoviště – bydliště, případně 
pracoviště  –  nákupní  centrum  –  bydliště),  cesty  nepravidelné  jsou  prakticky  vyloučeny.  Dále  je 
možno lépe zohlednit jeden z nejdůležitějších údajů dopravní sítě – kapacitu úseků, která má zásadní 
vliv  na  nalezení  časově  nejkratších  tras  a  která  se  vždy  udává  jako  hodinová.  V  oblasti  veřejné 
dopravy  je  také možné použít  špičkový  interval  linek,  což  rovněž dává přesnější  výsledky než při 
24hodinovém modelování. 

Pro zpracování je využíváno mnoho vysoce sofistikovaných programů pro modelování dopravy, mezi 
něž patří např. EMME  (dodavatel  INRO, Kanada), PTV VISION  (dodavatel PTV, Německo), CUBE 
(dodavatel  CITILABS,  USA),  SATURN  (dodavatel  Institut  dopravních  studií,  Spojené  království), 
PARAMICS (dodavatel Quadstone, Spojené království) a další. 

Proces samotného modelování se skládá z celkem čtyř základních kroků: 

1. vznik  cest  (trip  generation)  –  stanovení  počtu  cest,  které  v každé  jednotlivé  zóně  vznikají 
(dopravní  produkce),  a  které  v dané  zóně  končí  (dopravní  atraktivita). A  to  pro  každý  ze 
základních účelů cest samostatně  (dojížďka do zaměstnání, nakupování, příp. volnočasové 
aktivity).  Atraktivita  v  ranních  hodinách  (příjezdy  obyvatel  do  zaměstnání,  škol  atd.)  se 
v odpoledních hodinách změní na produkci (odjezdy obyvatel ze zaměstnání domů nebo na 
nákupy) a naopak. 

2. rozdělení  cest  (trip  distribution)  –  stanovení matice  dopravních  vztahů mezi  jednotlivými 
dopravními  zónami  na  základě  jejich  produkce  a  atraktivity.  Nejčastěji  se  využívá 
gravitačních modelů. 

3. podíl  jednotlivých  druhů  dopravy  (modal  split)  –  známý  celkový  počet  cest  mezi  dvěma 
zónami je rozdělen mezi jednotlivé modelované druhy dopravy. 
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4. zatěžování sítě (assignment) – objemy poptávky po dopravě stanovené ve třetím kroku jsou 
přiděleny  na  implementované  dopravní  sítě,  samostatně  pro  každý  z modelovaných 
dopravních módů.  Přidělení  dopravy  na  síť  je  iteračním  procesem,  při  kterém  je  hledána 
taková  rovnováha  (equlibrium),  při  které  již  není možné  zlepšit  cestovní  čas  pro  žádný 
z dopravních vztahů. Tento proces  je kapacitně závislý – zohledňuje kapacitu  jednotlivých 
komunikací,  v případě,  že  tato  je  na  dané  komunikaci  překročena,  snižuje  se  cestovní 
rychlost,  čímž  dochází  k prodloužení  času  nutného  k překonání  daného  úseku  a  tím  i  ke 
snížení jeho atraktivity. Tento přístup odráží výskyt kongescí na přetížených úsecích sítě. 

Výsledkem  výše  popsaného  procesu  jsou  dopravní  objemy  přidělené  k  dané  dopravní  síti  a  to 
samostatně  v jednotlivých  dopravních módech. Mezi  další  údaje,  které  lze  zjistit,  patří  kapacitně 
závislá  rychlost  nebo  čas,  který  je  potřebný  k překonání  jednotlivých  úseků  i  celé  trasy,  mezi 
zdrojovou  a  cílovou  zónou.  Doprava  realizovaná  na  krátké  vzdálenosti  v rámci  jednotlivých  zón 
(intrazonální) není součástí modelu. 

 

Obr. 1: Příklad postupných kroků při modelování dopravy (a – trip generation; b – trip distribution; c 
– modal split; d – assignment)  (Zdroj: Medelská et al., 1991) 
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3.2 Realizace vlastního modelu 

3.2.1 Rozdělení oblasti na dopravní zóny 
Při  hodnocení  využití  území  pro  dopravní  model  se  využívá  nejčastěji  GIS  a  metod  dálkového 
průzkumu  Země.  Celé  řešené  území  je  klasifikováno  na  základě  základních  typů  využití  území 
(podrobněji viz Mackovčin, 2009): 

1 – orná půda, 
2 – trvalý travní porost, 
3 – zahrada a sad, 
4 – vinice a chmelnice, 
5 – les, 
6 – vodní plocha, 
7 – zastavěná plocha, 
8 – rekreační plocha, 
0 – ostatní. 

Z výše  uvedených  kategorií  má  klíčový  význam  pro  stanovení  dopravní  produkce  a  dopravní 
atraktivity zejména kategorie č. 7 – zastavěná plocha. Neboť jde o značně heterogenní typ území, je 
nutné tuto kategorii dále zpřesnit na základě  jejího funkčního využití. Následující přehled možných 
funkčních využití zastavěných ploch vychází ze Seznamu standardních typů ploch využívaných pro 
digitální zpracování územních plánů v GIS  (Poláček et al., 2009) zgeneralizovaného  s ohledem na 
význam jednotlivých kategorií pro stanovení dopravních charakteristik různých typů území: 

BI – bydlení individuální, 
BH – bydlení hromadné, 
SX – smíšené plochy, 
OK – komerční zařízení (obchodní areály), 
OX – plochy občanského vybavení (sportovní zařízení, veřejná infrastruktura), 
DX – plochy dopravní infrastruktury, 
VT – těžký průmysl a energetika, 
VL – lehký průmysl, drobné řemeslné provozovny, montážní závody, 
VK – plochy pro logistiku a skladování, 
VZ – zemědělská výroba, 
ZX – veřejná zeleň a parky. 

Vzniklé  polygony  o  shodném  způsobu  využití  představují  nejnižší  hierarchickou  úroveň. 
Nejjednodušší  je  jejich  určení  pomocí  GIS  při  analýze  ortofotosnímků,  případně  pravidelně 
aktualizovaných mapových podkladů (např. Zabaged). Četnost aktualizací  je poměrně vysoká, celé 
území ČR je snímkováno ve tříletých intervalech, oblasti velkých měst i každoročně.  

Takto  určené  polygony  je  potřebné  seskupit  do  větších  územních  celků,  které  budou  co  nejvíce 
homogenní  z pohledu  poptávky  po  dopravě.  Jejich  počet  závisí  na  velikosti  řešeného  území, 
požadované  přesnosti  modelu  a  dostupnosti  věrohodných  statistických  údajů.  Čím  podrobnější 
členění bude stanoveno, tím bude možné dosáhnout vyšší podrobnosti modelu, menší ztráty dat při 
agregacích (model nezahrnuje cesty konané v rámci jedné zóny) a lepší shody s členěním území pro 
jiné účely  (např. administrativní,  sčítání  lidu, apod.) Naopak,  co nejnižší počet  zón přináší výhody 
v podobě  snadnějšího  zpracování  vstupních  údajů  a  jejich  vyšší  dostupnost,  snížení  nákladů  a 
potřebného výpočetního času při zpracování modelu. Pro území velkých měst v ČR se v praxi nejvíce 
osvědčilo  dělení  na  základní  sídelní  jednotky  (ZSJ),  neboť  k nim  existují  poměrně  bohatá 
socioekonomická  data  (např.  ze  Sčítání  lidu,  domů  a  bytů  ‐  SLDB).  Základní  statistické  údaje 
potřebné pro určení poptávky po dopravě  v každé  zóně  jsou: počet obyvatel,  (ne‐)zaměstnanost, 
počet pracovních míst. Ty pak mohou doplnit další  charakteristiky  jako  stupeň motorizace, počet 
domácností a jejich struktura, velikost příjmu, apod. 
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Připravujeme‐li dopravní model, který bude hodnotit různé scénáře vývoje území v budoucnosti,  je 
pro  každý  v připravovaných  scénářů  vytvářena  nová  sada  polygonů  o  shodném  způsobu  využití  
krajiny,  vč.  funkčního  členění  zastavěných  ploch,  avšak  agregace musí  proběhnout  do  stejného 
systému dopravních zón jako u základního scénáře, neboť je nezbytnou podmínkou validity modelu, 
aby systém dopravních zón byl zachován napříč všemi modelovanými scénáři. 

Specifickou  skupinou  zón,  které  je  nutno  při  dopravním  modelu  brát  v potaz,  jsou  vjezdy  do 
modelového území (externí zóny), které představují silnice, jež překračují hranice modelové oblasti. 
U celostátního modelu by šlo o hraniční přechody, u modelu města pak všechny silnice, které vedou 
za  jeho  administrativní  hranice.  Produkce  a  atraktivity  externích  zón  se  stanovují  odděleně  od 
interních.  Je  u  nich  nutné  obvykle  využít  dopravní  data,  zjištěná  přímo  sčítáním  dopravy  (ať  už 
automatickým nebo ručním). 

3.2.2 Stanovení dopravní produkce a atraktivity interních zón 
Pro stanovení produkce a atraktivity každé interní dopravní zóny platí pravidlo, že pokud je známá, 
např.  z  výzkumu  dopravního  chování, místního  šetření  nebo  z  projektové  dokumentace  záměru 
apod.,  použije  se  přímo  tato  hodnota,  v ostatních  případech  je  třeba  ji  určit  pomocí  známých  
socioekonomických  charakteristik  zóny.  Vzhledem  k  tomu,  že  v Česku  existuje  jen  několik málo 
průzkumů dopravního chování, na jejichž základě je nejvhodnější produkci a atraktivitu jednotlivých 
zón stanovovat, je nutné využívat obecnější koeficienty uvedené v literatuře (Mekky, 2001; Martolos 
et al., 2009). V případě dostupnosti územně‐plánovací dokumentace  (územní plán obce,  regulační 
plán)  pro  dané  území  lze  pro  stanovení  produkcí  a  atraktivit  jednotlivých  ploch  z  regulativů 
stanovených v textové části takové dokumentace. 

Výpočet produkcí/atraktivit pro danou  interní zónu se počítá samostatně pro různé funkce daného 
území,  reprezentující  nejběžnější  účely  cest.  Obvykle  jde  o  produkci/atraktivitu  každé  zóny 
z hlediska:  bydlení  (home),  pracovních  příležitostí  a  studijních míst  (work)  a  obchodních  aktivit 
(shop).  V případě  dostupnosti  dat,  je  možné  model  rozšířit  o  další  účely  jako  jsou  například 
volnočasové aktivity (leisture time). 

Výpočet dopravní  produkce/atraktivity dané  zóny pro daný  účel U  vychází  z  obecného  vzorce  ve 
tvaru:  

∑
=

⋅+=
n

i

p
ii

ixaaY
1

0   (1) 

kde: 
Y  závislá proměnná (počet cest vznikajících v dané zóně pro daný účel U) 
xi  nezávislé  proměnné  (socioekonomické  parametry  zóny  významné  pro  stanovení 

produkce pro daný účel U) 
ai  výsledné koeficienty získané regresní analýzou 
pi  exponenty příslušné k proměnným 
n  počet nezávislých proměnných 

 

Při regresní analýze se provede vyšetření regresního tripletu. Tento postup představuje: 

1. kritiku dat – prozkoumání kvality dat pro daný  regresní model  ‐ v tomto kroku  se posoudí 
vlivné body, extrémy, outliery v datech. Data musejí mít dostatečný rozsah, neměly by mít 
outliery.  V případě  problémů  je možné  data  rozdělit  na  dva  nebo  více  podsouborů  a  ty 
analyzovat  zvlášť.  Tento  problém  indikuje,  že  analyzovaná  data  nepocházejí  z jednoho 
souboru  a  může  se  projevovat  při  exploratorní  analýze  dat  například  multimodalitou 
rozdělení.  K posouzení  je  nejvhodnější  kromě  statistických  testů  využít  diagnostických 
grafů. K posouzení relevantnosti jednotlivých datových bodů se použije analýza reziduí. Tato 
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analýza může  odhalit  heteroskedascitu  v datech  (nekonstantní  rozptyl),  vybočující  data, 
autokorelaci dat. K analýze dat se použije např. Williamsův graf, graf predikovaných reziduí, 
Pregibonův graf, LR graf rankitové grafy a pod.  

2. kritiku modelu ‐ prozkoumání vhodnosti regresního modelu ‐ zhodnotí se výstavba modelu a 
jeho  testy.  Exploratorní  analýza  může  odhalit  existenci  skrytých  proměnných,  v datech 
může  být  v multikolinearita.  Posuzuje  se  statistická  významnost  koeficientů  regrese, 
případně  stupeň mocniny  proměnných,  v neposlední  řadě,  zda  se  jedná  vůbec  o  lineární 
regresi. Kvalita modelu se posuzuje podle hodnot Akaikeho kritéria,  reziduálního součtu a 
střední  kvadratická  chyba  predikce  (MEP).  Rovněž  je  nutné  provést  analýzu  pomocí 
diagnostických grafů, jako jsou graf reziduí a parciální regresní graf. Významnost modelu se 
hodnotí  Fisher‐Snedecorovým  testem,  významnost  koeficientů  regrese  Studentovým 
testem. Uvedená kritéria testují rovněž případný stupeň polynomu v lineární regresi. 

3. kritiku  metody  odhadu  –  prověření  splnění  všech  předpokladů  požadovaných  metodou 
nejmenších čtverců (MNČ) ‐ provedou se testy předpokladů MNČ. Ověří se, zda se v datech 
nevyskytují  odchylky  od  normálního  rozdělení.  Zde  se  rovněž  využívá  analýzy  reziduí. 
V datech  nesmí  být  multikolinearita  (Scottovo  kritérium),  heteroskedascita  (Cook‐
Weisbergův  test),  autokorelace  (Waldův  test)  a  rezidua  by měla mít  normální  rozdělení 
(testy normality: Jarque‐Berra, D’Agostinuv test, Shapiro‐Wilkův test atd) 

Popsané  kroky  regresní  analýzy  dat  je  třeba  provádět  s využitím  vhodného  software.  Ucelený 
přístup  k hodnocení  regresního  tripletu  podává  komerční  produkt  QC.Expert  (TriloByte,  ČR). 
Regresní  analýzu  je  dále možné  provádět  pomocí  dalších  komerčních  programů,  jako  jsou  např. 
Statistica  (StatSoft, USA), NCSS  (NCSS,  LLC, USA). Problém  však  je možné  řešit  i  pomocí  open 
source nástrojů. Na Internetu (http://www.r‐project.org) je dostupný freewarový programový balík R 
(The R Foundation for Statistical Computing), který může pracovat  jak na platformě Windows, tak 
Linux, Solaris a MacOS. Výsledkem této regresní analýzy je sada regresních koeficientů s hranicemi 
95% konfidenčního intervalu. Vzhledem k uvedeným podmínkám regresní analýzy dat je třeba, aby 
tuto analýzu prováděl specialista podrobně ovládající techniky vícerozměrné statistické analýzy dat 
s odpovídajícím SW vybavením. 

Pro  každý  z řešených  účelů  cest  jsou  významné  jiné  socioekonomické  charakteristiky,  které 
celkovou  produkci  /  atraktivitu  v dané  zóně  ovlivňují.  V ČR  lze  z běžně  dostupných  výsledků 
statistických zjišťování určit zejména: 

bydlení ‐  počet obyvatel, stupeň automobilizace, (ne‐)zaměstnanost 

Nejdostupnějšími socioekonomickými daty pro stanovení produkcí zón z hlediska bydlení jsou údaje 
ze  SLDB.  Nevýhodou  při  řešení rychle  rozvíjejících  oblastí  je  poměrně  značná  prodleva  mezi 
aktualizacemi – pouze 1x za 10  let, avšak na druhou  stranu SLDB poskytuje podrobná data až do 
úrovně ZSJ. Nejdůležitější údaj,  tedy počet obyvatelstva  v území  lze  zjistit  i  z průběžná  evidence 
obyvatelstva,  která  poskytuje  údaje  výrazně  častěji,  ovšem  pouze  do  úrovně  obcí,  případně 
městských  částí  statutárních  měst.  Při  využití  dat  průběžné  evidence  pro  modelování  dopravy 
v oblastech  s projevy  suburbanizace  jsou  stále  častěji vyskytující  se případy, kdy oficiální evidence 
obyvatelstva  neodpovídá  reálnému  stavu.  Z různých  důvodů,  ať  už  administrativních  nebo 
ekonomických, obyvatelé nemají zájem o změnu trvalého bydliště. Pro nově vystavěné suburbánní 
oblasti je proto typické, že je v nich oficiální statistikou vykazováno výrazně méně obyvatel, než jich 
v dané lokalitě ve skutečnosti žije.  

Tento rozpor v evidenci obyvatelstva  lze obejít pomocí analýzy  funkčního využití území v řešeném 
modelovém území. Pro  známé údaje  ze SLDB provedeme  srovnání  s funkčním využitím území ve 
shodném období (při frekvenci snímkování 1x za 3 roky pro celé území ČR, lze vždy pro dané území 
získat stav lišící se maximálně o jeden rok od SLDB) pomocí vícerozměrné regresní analýzy pro typ 
funkčního využití BH, BI a SX. Odpovídající regresní model má tvar dle vzorce (2). 



Stanovení časové dostupnosti s využitím dopravního modelování  13     
   

  SXcBIbBHaO ⋅+⋅+⋅=2009_    (2) 

Získaný  počet  obyvatel  v dané  zóně  je  pak  nutné  převést  na  celkový  počet  cest  pomocí 
předpokládané hybnosti obyvatelstva v dané dopravní zóně.  

pracoviště a školy ‐  počet pracovních míst, počet studentů 

Pro období ranní špičky představují zaměstnání a studující atraktivitu, která se pro období odpolední 
špičky mění naopak na produkci. Počet pracovních míst se zjišťuje obvykle ze statistik využívaných 
pro  analytické  potřeby  při  šetření  trhu  práce,  je  však  problémem  jejich  prostorové  rozmístění  u 
organizací, které mají několik poboček, neboť počet zaměstnanců bývá obvykle vztahován pouze na 
sídlo  firmy. Proto, obdobně  jako u stanovení počtu obyvatel v jednotlivých dopravních zónách,  lze 
využít funkčního využití území. V tomto případě se nejvíce uplatňují následující funkce území: OK – 
komerční  zařízení  (obchodní areály), SX –  smíšené území, VT –  těžký průmysl a energetika, VL – 
lehký  průmysl,  drobné  řemeslné  provozovny,  montážní  závody,  VK  –  plochy  pro  logistiku  a 
skladování  a VZ  –  zemědělská  výroba. Obvyklý  počet  pracovních míst  i  na  jednotku  plochy  se  u 
jednotlivých  funkčních  využití  liší,  lze  jej  však  odhadnout  pomocí  koeficientů  z výše 
uvedené literatury, stejně jako běžný počet cest na jedno pracovní místo. 

obchodní aktivity ‐  prodejní plocha, počet návštěvníků 

Z hlediska  dopravní  atraktivity  jsou  uvažovány  pouze  takové  obchodní  jednotky,  které  svým 
významem  přesahují  dosah  jedné  dopravní  zóny.  Běžné  maloobchodní  jednotky,  které  slouží 
obyvatelům především ze svého nejbližšího okolí  je možné zanedbat, neboť představují atraktivitu 
zejména pro  intrazonální cesty  . Typicky se posuzuje prodejní plocha, případně v závislosti na typu 
prodejny (hypermarket, supermarket, prodejna pro dům a zahradu, prodej nábytku apod.) 

3.2.3 Vytvoření dopravních sítí 
Je vytvořen model dopravní sítě pro jednotlivé dopravní módy formou uzlů a úseků, jež je navzájem 
propojují. Jednotlivé úseky mají základní charakteristiky (u silnic např. délka, kapacita, počet pruhů, 
povolená  rychlost,  atd.;  u linek  veřejné  dopravy  jde  o  zastávkové  body,  průměrné  zdržení  spojů 
v jednotlivých zastávkách,  interval spojů, apod.), uzly zase představují křižovatky charakterizované 
jednotlivými křižovatkovými pohyby  (turns), kde se zadávají zákazy odbočení a časová penalizace, 
která zohledňuje zdržení vozidla na křižovatce.  

3.2.4 Matice přepravních vztahů 
Pro svoji jednoduchost, přehlednost a snadné provádění kalibrace cest s pomocí parametru θ, je při 
hodnocení dopadů  rozrůstání měst doporučeno používat model entropy. Počet cest ze zóny p do 
zóny  q  (myšleno  všech  cest,  bez  ohledu  na  použitý  druh  dopravy)  vypočteme  následujícím 
způsobem: 

( )∑ =

⋅−

⋅−

⋅

⋅
= n

q q
U

q
U

ppq
De

De
Og

pq

pq

1

θ

θ

   (3) 

kde: 
gpq  počet cest ze zóny p do zóny q 
Op  produkce zóny p 
Dq  celková atraktivita zóny q 
Upq  cestovní čas ze zóny p do zóny q 
θ  konstanta ke kalibraci (doporučená hodnota 0.006) 
n  celkový počet zón v systému 
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Vzhledem k potřebě modelovat účelově orientované cesty (tj. do zaměstnání, do škol, do nákupních 
center, atd.)  je  silně doporučeno modelovat období  ranní a odpolední dopravní  špičky. Pro  toto 
doporučení svědčí i další důvody, které jsou podrobněji popsány v kapitole 3.1. Celkem by měly být 
modelovány následující typy cest: 
‐  cesty bydliště – pracoviště – bydliště  ( HWH: Home – Work – Home), 
‐  cesty bydliště – pracoviště – nákupní centrum – bydliště (HWSH: Home – Work – Shop – Home), 
‐  cesty studentů do škol z bydliště, 
‐  cesty studentů do škol z kolejí. 
 

Dalším krokem  je  sečtení uvedených matic, v členění na  ranní  špičku  (cesty do práce a do  škol) a 
odpolední  špičku  (cesty  do  nákupních  center,  transponované  cesty  z práce  domů  a  rovněž 
transponované  cesty  ze  škol domů). Tímto  způsobem  jsou  stanoveny matice přepravních  vztahů, 
která musí být následně rozděleny na část automobilové a veřejné dopravy. 

Pro modelování dělby přepravní práce, mezi  jednotlivé druhy dopravy  (individuální automobilová, 
veřejná  (bez  rozlišení  módu,  zejména  v oblastech  s funkčním  integrovaným  systémem  veřejné 
dopravy  ‐  IDS),  případně  i  cyklistická)  lze  doporučit model  typu  LOGIT  ,  s pomocí  kterého  jsou 
z celkových poptávkových matic  (pro  ranní  i odpolední špičku) vypočítány  IAD a veřejnou dopravu 
(dále  jen  IDS) poptávkové matice. Model LOGIT  spočívá  ve  výpočtech  „funkce užitečnosti“  (angl. 
utility function) pro každý uvažovaný dopravní mód, tedy v našem případě  IAD a  IDS a následném 
výpočtu dělby přepravní práce: 
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kde: 

P IAD, pq 
pravděpodobnost využití individuální automobilové dopravy (IAD) pro přepravu ze zóny 
p do zóny q) [0‐1, 1=100 %] 

U(IAD)pq  hodnota "užitečnosti"  automobilové dopravy (IAD) pro přepravu ze zóny p do zóny q) 
U(IDS)pq  hodnota "užitečnosti"  veřejné dopravy (IDS) pro přepravu ze zóny p do zóny q) 

e  základ přirozeného logaritmu 
 

 
 
Hodnota funkce užitečnosti pro každý uvažovaný dopravní mód je bezrozměrná veličina a závisí na: 

- socioekonomické  charakteristice  jednotlivých  zón  (věk,  pohlaví,  příjmy  a  ekonomická 
aktivita obyvatel, počet aut na domácnost, podíl rodinných domů, apod.), 

- parametrech, podle kterých se  lidé rozhodují který dopravní mód si vyberou pro příslušnou 
cestu: tj. cestovní čas a náklady na přepravu a parkování. 

 

Při modelování dopadů rozrůstání měst na dopravu  je nutné zohlednit  i další specifické parametry. 
Zejména  jde o to, že po přestěhování se do satelitních městeček přechází naprostá většina z nově 
přibyvších obyvatel výlučně na automobilovou dopravu.  V rámci projektu byly definovány speciální 
funkce užitečnosti pro IAD i IDS, které odrážení tyto změny v dopravním chování. Funkce užitečnosti 
pro IAD je definována dle vztahu (5). 
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( ) pxqpqpqIADpqIADpqIAD zagcjjasapacataaU ⋅+∈⋅⋅++−⋅−⋅−= 6543,2,10, )(..   (5) 

kde: 
Um,pq  hodnota "užitečnosti"  dopravního módu m pro přepravu ze zóny p do zóny q 
tIAD,pq  cestovní čas IAD ze zóny p do zóny q [min] 
cIAD,pq  náklady na přepravu IAD ze zóny p do zóny q [Kč] 
pq  náklady na parkování v cílové zóně q [Kč/hod] 
sp  podíl rodinných domů ve zdrojové zóně p 
jq  atraktivita zóny q s podmínkou, že se v zóně nachází velké nákupní centrum (gc) 
zpx  počet obyvatel přistěhovaných v rámci rozrůstání měst do zóny p, ve scénáři x 

a1 ‐ an  konstanty ke kalibraci 
 

Funkci užitečnosti pro systém veřejné dopravy je možné definovat takto: 

( ) pxqpqpqIDSpqIDSpqIAD zagcjjasapacataaU ⋅−∈⋅⋅−−+⋅−⋅−= 6543,2,10, )(..   (6)
     

kde: 
Um,pq  hodnota "užitečnosti"  dopravního módu m pro přepravu ze zóny p do zóny q 
tIDS,pq  cestovní čas IDS ze zóny p do zóny q [min] 
cIDS,pq  náklady na přepravu IDS ze zóny p do zóny q [Kč] 
pq  náklady na parkování v cílové zóně q [Kč/hod] 
sp  podíl rodinných domů ve zdrojové zóně p 
jq  atraktivita zóny q s podmínkou, že se v zóně nachází velké nákupní centrum (gc) 
zpx  počet obyvatel přistěhovaných v rámci rozrůstání měst do zóny p, ve scénáři x 

a1 ‐ an  konstanty ke kalibraci 
 

Matice  cestovních  časů  jak  IAD,  tak  IDS,  jsou  získány  v rámci  procesu  zatěžování  –  tj.  přidělení 
vztahů na časově nejkratší trasy (viz následující kapitola).  Matice nákladů na IAD je stanovena jako 
součin matice délek nejkratších tras  (opět  lze získat v procesu zatěžování) a průměrné sazby v Kč / 
 km.  Matice  nákladů  na  IDS  lze  stanovit  s pomocí  tarifu  hlavních  dopravců  (v  případě  oblasti 
s realizovaným IDS se zónovým tarifem  lze sledovat počet projetých zón při přepravě ze zóny p do 
zóny  q,  kterýžto  údaj  pak  podle  tarifu  převedeme  na  běžnou  cenu  jízdenky  (je‐li  v rámci  IDS 
zavedeno časové jízdné, je dobré započítat do průměrné ceny jízdenky na danou vzdálenost fakt, že 
pro cestující s měsíční/čtvrtletní/roční jízdenkou jsou náklady na jednu výrazně nižší než jednorázové 
jízdné, které ve velkých městech používá jen asi 25 – 30 % cestujících, v oblasti mimo město obvykle 
50% i více).  

Faktory ovlivňující dělbu přepravní práce  je možno  rozdělit na  faktory působící nepřímo a  faktory 
působící  přímo.  Ve  funkcích  užitečnosti  jako  přímo  působící  faktory  vždy  s kladným  a  nepřímo 
působící faktory vždy se záporným znaménkem.  

Oproti  „standardním“  funkcím  užitečnosti  IAD  a  IDS  (např. Mekky,  2001), mají  funkce  vyvinuté 
v rámci  projektu  SPRAWL  několik  nových  parametrů,  které  reálněji  popisují  dopravní  chování 
obyvatel  České  republiky,  zejména  v oblasti  vztahů  spádového města  a  jeho  venkovského  okolí. 
Parametr  jq  postihuje  fakt,  že  do  zón  s velkými  nákupními  centry  jezdí  lidé  téměř  výlučně 
automobilem, i když by z hlediska času a nákladů mohli využít i dopravu veřejnou. Tento parametr je 
doplněn do funkce pro zvýšení pravděpodobnosti použití automobilové dopravy při realizaci cesty ze 
zóny p do  zóny q, nachází‐li  se  v zóně q nákupní  centrum  (podmínka q€gc). Podobný  efekt má  i 
parametr zpx – počet přestěhovaných obyvatel (zohlednění vysokého závislosti obyvatel nově vzniklé 
suburbánní zástavby na individuální automobilové dopravě). 
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Tento model  je vždy nutno kalibrovat, na existující výsledky z dopravních průzkumů, se kterými se 
porovnávají modelové dopravní  intenzity.  ty  jsou  vypočítány  v kroku následujícím po modelování 
dělby  přepravní  práce  zatěžování  dopravní  sítě  přepravními  vztahy. Vzhledem  k tomu,  že  časová 
perioda modelování  je dopravní špička,  je nutno mít pro kalibraci údaje ze sčítání v tomto období. 
Ideální jsou data z automatických sčítačů. 

Jsou‐li  k dispozici  údaje  o  dělbě  přepravná  práce  z průzkumů,  musí  být  provedeno  porovnání 
průměrných hodnot podílu  IAD z modelu a známými údaji z průzkumů.   Pro toto porovnání  , které 
současně  správnost nastavení modelu dělby přepravní práce,  je doporučeno vypočítat   následující 
indikátory  (viz  tabulka). Výpočty  lze  provést  agregací  poptávkových matic  s výběrem  příslušných 
OD‐párů (sub‐matic). 

Indikátor  Možný způsob výpočtu 
Podíl  cest  IAD  na  cestách 
celkem ve spádovém městě 

Agregace  příslušné  poptávkové  matice  (ranní  nebo  odpolední 
špička, submatice: zdroje i cíle jsou ve spádovém městě 

Podíl  cest  IAD  na  cestách 
celkem mimo spádové město 

Agregace  příslušné  poptávkové  matice  (ranní  nebo  odpolední 
špička, submatice: zdroje i cíle jsou mimo spádové město 

Podíl  cest  IAD  na  cestách  do 
spádového města 
 

Agregace  příslušné  poptávkové  matice  (ranní  nebo  odpolední 
špička, submatice: zdroje jsou mimo spádové město, cíle jsou ve 
spádovém městě 

 

Ve spádovém městě by podíl  IAD měl vycházet nižší  (40‐50 %), zatímco mimo spádové město  je 
podíl vyšší (50‐60 % i více). Cesty ze zázemí do spádového města jsou specifické – významně záleží 
na dopravní dostupnosti,  kvalitě  silničního  spojení  i  frekvenci  spojů  veřejné dopravy,  ale  také na 
charakteru a utváření osídlení – obce s velkým podílem novousedlíků (satelitní městečka) znamenají 
vždy významný nárůst individuální automobilové dopravy. 

3.2.5 Zatěžování  scénářů  modelové  dopravní  sítě,  výpočty  modelových 
dopravních intenzit 

3.2.5.a Automobilová doprava 

Dopravní  objemy  (intenzity)  jsou  v  modelu  vypočítány  s pomocí  procesu  zatěžování,  kdy  jsou 
přepravní  vztahy matice automobilové dopravy přidělovány na  síť  s nejkratším  cestovním  časem. 
Lze  doporučit  použití  tzv.  rovnovážné  zatěžování  metodou  lineární  aproximace  pro  svoji 
transparentnost  (Mekky,  2004). Pro modelování dopadů  suburbanizace  lze doporučit  rovnovážné 
zatěžování spíše než  jiné metody (např. stochastické zatěžování) neboť se při něm generují matice 
nejkratších časů (IAD i IDS) i délek cest (pouze IAD), které mají použití v modelování dělby přepravní 
práce  popsané  v předchozí  kapitole.  Pro  rovnovážné  zatěžování  platí  Wadropův  první  princip 
(Wadrop,  1952)  pro  každý  jednotlivý  OD  pár:  čas  všech  použitých  tras  je  stejný  a  čas  všech 
nepoužitých tras je vyšší než čas použitých tras. 

Při rovnovážném zatěžování jsou matice přepravních vztahů přidělovány na modelovou dopravní síť, 
na  trasy  s  nejkratším  cestovním  časem,  nejnižšími  náklady  nebo  s  nejnižší  hodnotou  kombinací 
těchto faktorů. Čas  je dán funkcí, která v sobě obsahuje rovněž parament přiděleného dopravního 
objemu (v) a kapacity úseku (c). Funkce má exponenciální charakter a zohledňuje náhlé zpomalení 
až téměř zastavení dopravního proudu při přibližování se a dosažení (případně překročení) kapacity 
úseku. Funkce počítá  zpoždění a  tomu odpovídá  její anglický název  „volume‐delay  function  (dále 
VDF).  Existuje  mnoho  typů  funkcí  VDF.  Pro  posuzování  suburbanizace  lze  stejně  jako  pro 
modelování  většiny  dopravních  situací  doporučit  tzv.  funkci  "BPR"  (zkr.  Bureau  of  Public  Road), 
která byla vyvinuta  v 70tých letech v USA. Tato funkce má tvar dle vzorce (7). 
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kde: 
tv  reálný čas průjezdu úsekem u (min) 
t0  volný průjezd úsekem u (min) 
γ  proměnný parametr 
v  objem dopravy přidělený na úsek u při n‐té iteraci zatěžování 
lan  počet pruhů na úseku u 
c  kapacita úseku u připadající na jeden jízdní pruh 
n  proměnný parametr 

Proměnné  této  funkce  mají  vliv  na  výsledný  cestovní  čas  všech  cest  v  modelu  a  na  plynulost 
dopravního  proudu.  Čím  vyšší  je  exponent  n,  tím  strmější  je  nárůst  cestovního  času  (zpomalení 
dopravního proudu) při přibližování se ke kapacitě daného úseku. 

 

3.2.5.b Veřejná doprava 

Chování cestujících  IDS  lze simulovat obdobně  jako v případě  individuální automobilové dopravy  ‐ 
výběrem  časově  nejkratších  tras.  Na  základě  modelování  dělby  přepravní  práce  je  stanovena 
poptávka (matice) počtu cestujících, kteří se přepravují ze zóny p do zóny q veřejnou dopravou. Je 
zde předpokládáno, že tito cestující budou, podobně  jako v případě automobilové dopravy, hledat 
nejrychlejší  trasy.  

Na  rozdíl od  IAD,  je u veřejné dopravy cestovní  čas dán  součtem dílčích cestovních  časů:  čas pěší 
dopravy od  zdroje k  zastávce,  čas  čekání na  spoj(e),  čas  strávený  ve  vozidle(ch)  veřejné dopravy, 
časy  pěších  přestupů mezi  linkami  a  čas  příchodu  k  cíli  cesty  od  posledního  výstupu.  Čas  je  pro 
veřejnou dopravu odvozen z atributu rychlosti dané linky, při zohlednění snížení rychlosti na úsecích 
kde  jsou  linky  veřejné  dopravy  zpomaleny.  Tento  čas  je  dále  prodloužen  o  dobu  přerušení  jízdy 
v zastávkách, která  je  jedním ze vstupních atributů modelu veřejné dopravy. Čas  čekání na spoj  je 
v modelu počítán dle vzorce: 

 
∑ −= 1

a

tw
w hw

f
t    (8) 

kde: 
tw  čas čekání na spoj 
ftw  faktor cestovního času 
hwa  interval spoje a zastavující v daném uzlu (zastávce) 
 

 

Čas čekání na spoj  je tedy přímo úměrný tzv. faktoru cestovního času. Tento faktor  je ve vnitřních 
zónách zadáván v rozmezí hodnot 0.4 – 0.6, což simuluje situaci, kdy cestující přicházejí na zastávku 
průběžně a tedy průměrná čekací doba  je přibližně polovina cestovního  intervalu. V lokalitách, kde 
spoje  veřejné dopravy dlouhé  intervaly  chodí  cestující  "načas",  tj.  krátce    před  odjezdem  spoje  a 
proto se faktor ftw zadává v hodnotách nižších (0.01 – 0.1). 
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4. Interpretace výsledků 
Dopravní model je univerzálním nástrojem, který má velmi široké uplatnění. Při hodnocení koncepcí 
a  záměrů  pomocí  modelu  je  základním  principem  srovnávání  dopadů  jednotlivých  rozvojových 
scénářů s výchozím stavem, který je reprezentován základním scénářem.  

4.1 Výsledky procesu modelování dopravy a jejich využití 
Postupem popsaným v kapitole 3 získáme pro každý z úseků dopravní sítě v řešeném území  soubor 
informací, který obsahuje především následující charakteristiky: 

směrově  rozdělené  intenzity  dopravy  –  celkový  počet  vozidel  v každém  z obou  dopravních  směrů 
daného úseku 

cestovní  čas  –  doba  potřebná  k překonání  daného  segmentu  dopravní  sítě  včetně  započteného 
případného zpomalení vznikajícího v důsledku překročení kapacity dané komunikace 

kapacitně  závislá  rychlost  –  cestovní  rychlost  na  daném  úseku  včetně  započteného  případného 
zpomalení  vznikajícího  v důsledku překročení  kapacity dané komunikace  (které nezohledňuje  tzv. 
volná rychlost) 

počet cestujících na linkách veřejné dopravy – počet osob, které cestují veřejnou dopravou na daném 
úseku sítě veřejné dopravy 

obrat  cestujících  na  zastávkách  veřejné  dopravy  –  počet  osob,  které  v  daném  zastávkovém  bodu: 
pouze  projíždějí,  začínají  cestu,  končí  cestu,  přestupují  z linky  na  linku  (vč.  případného  pěšího 
přesunu mezi různými zastávkovými body) 

dělba přepravní práce – podíl cestujících ve veřejné dopravě  (případně podíl IAD) ku celkovému počtu 
cest v modelu.  

 

Z těchto  dopravních  charakteristik  každého  úseku  je  následně  možno  stanovit  některé  další 
parametry, zejména environmentální: 

emisní tok daného úseku – stanovuje se pomocí aplikace metodiky pro emisního toku silniční dopravy 
pro sledování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. (Dufek et al., 2009). Pro hodnocení dopadu  emisní 
zátěže silniční dopravy na obyvatelstvo  je však environmentálním  limitem  imise škodlivin.  Imisi  lze 
stanovit pouze pomocí rozptylové studie zpracované ve specializovaném software. Emisní tok úseku 
je pro tuto studii klíčovým vstupním údajem. 

základní  ekvivalentní  hladina  akustického  tlaku  –  představuje  hladinu  akustického  tlaku  v příčné 
vzdálenosti 7,5 metru od komunikace. Tento environmentální limit je funkcí intenzity dopravy, lze jej 
proto stanovit výpočtem přímo v dopravním modelu a využít při hodnocení jednotlivých scénářů : 
  Leq (7.5) = 10.lg X ‐ 10,1 
  X = F1.F2.F3  (9) 
  F1 = nOAd . FvOA . 10^(LoA/10) + nNAd . FvNA . 10^(LNA/10) 

kde:   
nOAd  průměrná hodinová intenzita dopravy osobních vozidel 
nNad  průměrná hodinová intenzita dopravy nákladních vozidel 
FvOA  funkce  závislosti  ekvivalentní  hladiny  akustického  tlaku  dopravního  proudu  osobních 

vozidel na rychlosti dopravního proudu 
FvOA = 3.59 . 10^‐5 . v^0.8 pro rychlost jízdy v <= 60 km/h 
FvOA = 2.70 . 10^‐7 . v^2   pro rychlost jízdy v nad 60 km/h 
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LOA   hladina akustického tlaku A osobních vozidel pro zadaný výpočtový rok; hodnota LOA  je 
dána tabulkou C z metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Liberko et al., 2005)  

FvNA  funkce  závislosti  ekvivalentní  hladiny  akustického  tlaku  dopravního  proudu  nákladních 
vozidel na rychlosti dopravního proudu 
FvNA = 1.50 x 10^‐2 x v^‐0.5 pro rychlost jízdy v <= 60 km/h 
FvNA = 2.45 x 10^‐4 x v^0.5 pro rychlost jízdy v nad 60 km/h 

LNA  hladina akustického tlaku A nákladních vozidel pro zadaný výpočtový rok, hodnota LNA je 
dána tabulkou C z metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Liberko et al., 2005) 

F2  faktor sklonu, určen tabulkou D z metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Liberko 
et al., 2005) 

F3  faktor povrchu 
 

Hodnota základní ekvivalentní hladiny akustického tlaku představuje zgeneralizovaný výpočet, který 
nemusí vždy přesně odpovídat reálné situaci v dané lokalitě, neboť může být modifikována místními 
podmínkami (např. těsná blízkost zástavby, výrazně nehomogenní proud vozidel, apod.) Umožňuje 
však stanovit lokality, ve kterých lze očekávat problémy z hlediska překročení hlukových limitů. 

Vedle  environmentálních  limitů  je  možné  pomocí  modelu  také  určit  lokality,  kde  lze  očekávat 
problémy  dopravního  charakteru.  Níže  uvedený  postup  musí  být  chápán  jako  generelní  pro 
posouzení dostatečnosti kapacity silniční sítě ve velkých oblastech v kontextu širších vztahů. Protože 
takto  zpracovaný dopravní model    je  svým  charakterem  statický, nelze  jím beze  zbytku nahradit 
detailní  dynamický mikroskopický model  řešící  dopravní  kapacitu  jednotlivých  křižovatek.  To  se 
provádí  ve  specializovaných  programech,  mezi  které  patří  AIMSUN  nebo  VISSIM.  Dynamický 
mikromodel  však  ze  své  podstaty  nemůže  postihnout  změny  atraktivit  jako důsledek  různých 
záměrů, které často ovlivňují i dosti vzdálené trasy v jiných částech řešeného území. 

překročení  kapacity  dopravní  sítě  –  identifikace  lokalit,  kde  bude  docházet  k překročení  dopravní 
kapacity  silniční  sítě  a  tedy  lze  očekávat  zpomalení  dopravního  proudu  a  častý  výskyt  kongescí. 
K identifikaci  lokalit  se  využije poměru mezi  kapacitně  závislou  a  volnou  rychlostí  congu.  Lokality 
s nejvyšším  rozdílem  těchto  dvou  hodnot  (a  tedy  nejvyšší  hodnotou  tohoto  atributu)  představují 
místa nejpravděpodobnějšího výskytu kongescí v reálném provozu: 
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kde: 
congu  index kongescí na úseku u 
v0u  volná rychlost dopravního proudu při průjezdu úsekem u [km.h‐1] 
vu  reálná rychlost dopravního proudu průjezdu úsekem u, závislá na přiděleném 

objemu dopravy [km.h‐1] 
lu  délka úseku u [km] 
tu  reálný čas projetí dopravního proudu úsekem u [min] 

Pro posouzení kongescí v příslušném výhledovém scénáři  je  index kongesce vypočítán pro všechny 
úseky modelové dopravní sítě daném scénáře. Na základě ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic a 
praktických zkušeností lze uvažovat s limitní hodnotou v rozmezí 2,5 až 2,7.  

4.2 Hodnocení dopadů územně‐plánovací dokumentace a záměrů 
na dopravu 

Dopravní model je potřeba vnímat jako jeden z účinných nástrojů pro stanovení konfliktních míst a 
vyhodnocení  požadavků  pro  zajištění  dopravní  obslužnosti  území  v rámci  územně‐plánovací 
činnosti.  Tento  nástroj  lze  na  principech  uvedených  v tomto  metodickém  pokynu  využít  pro 
stanovení  efektivních,  environmentálně  šetrných  a  technicky optimalizovaných  řešení dopravních 
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systémů  v dotčeném  území.  Územní  plán  zakládá  předpoklady  pro  racionální  funkční  využití  a 
prostorové  uspořádání  území  s výhledem mnoha  let.  Základním  požadavkem  z pohledu  dopravy 
směrem  k  tvorbě  územních  plánů  je  proto  vytvoření  územních  předpokladů  pro  dosažení 
výhledových dopravních potřeb nejpozději v návrhovém horizontu územního plánu.  

Při tvorbě územních plánů a rozhodovacích procesů při umisťování konkrétních záměrů by měly být 
z pohledu dopravy dodržovány a vyžadovány následující zásady: 

• optimalizace rozmístění a kapacit funkčních ploch i konkrétního řešení významných veřejně 
prospěšných  staveb  (včetně  dopravních)  na  základě  dopravního  a  emisně‐imisního 
modelování.  

• funkční  plochy,  na  nichž  se  předpokládá  velká  koncentrace  pracovních  příležitostí, 
administrativy  nebo  obchodů,  budou  umisťovány  přednostně  u  tras  kolejové  hromadné 
dopravy. 

• v silně zatížených lokalitách je nutno důsledně omezovat umisťování nových cílů individuální 
dopravy a nepřipustit zvyšování míry antropogenního využití území. 

• komunikační síť měst by měla být řešena tak, aby byly vytvořeny podmínky pro soustředění 
rozhodující  části  přepravních  nároků  automobilové  dopravy  na  nadřazené  komunikace, 
přičemž  ovšem  i  jejich  okolí  musí  být  ochráněno  v  souladu  s  hygienickými  požadavky 
v závislosti na jeho funkčním využití. 

• je  nutno  dodržovat  princip  odlehčování  centra  města,  což  se  týká  i  lokálních  center 
jednotlivých městských částí. 

• vytvářet předpoklady pro zachycení dopravních vztahů na parkovištích P+R 

• vytvářet  podmínky  pro  rozvoj  cyklistické  dopravy,  při  přípravě  dopravních  staveb  zajistit 
prostor pro pěší a cyklistické komunikace. 

• v  rámci  města  vytvořit  a  uplatňovat  princip  „dopravně  chráněných  koridorů“  určených 
přednostně pro bezkolizní a komfortní zdravý pohyb pěších,  s vyloučením nebo zásadním 
omezením individuální automobilové dopravy.  

Přístupy navržené v tomto metodickém pokynu by měly přispět k naplňování výše uvedených zásad 
a tím zefektivnit a optimalizovat dopravní nároky na dotčeném území. 
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5. Přehled opatření v dopravě 
Jako  součást  předkládaného metodického  postupu  byl  zpracován  i  přehled  základních  opatření, 
která mohou mít dopad na změny v dopravních proudech dané lokality a s tím související pozitivní i 
negativní dopady na silniční infrastrukturu a životní prostředí. Opatření jsou navržena tak, aby bylo 
možno jejich realizaci ověřit pomocí výpočetní techniky resp. specializovanými SW pro modelování 
dopravy  a  zároveň  řešila  možné  problémy  (konflikty)  v zájmovém  území.  Každé  opatření  je 
rozepsáno  z pohledu  cíle,  který  by  mělo  řešit,  jsou  zde  uvedeny  přínosy  a  rizika  při  uplatnění 
opatření a využitelnost výstupních dat z dopravních modelů pro následnou evaluaci. 

 

Opatření  Vhodná urbanistická koncepce území 

Charakteristika 
 

Územní  plánování  soustavně  a  komplexně  řeší  funkční  využití  území,  stanoví 
zásady  jeho  organizace  a  věcně  a  časově  koordinuje  výstavbu  a  jiné  činnosti 
ovlivňující  rozvoj  území.  Vytváří  předpoklady  k  zabezpečení  trvalého  souladu 
všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem 
na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší. 
Územní  rozhodování se  týká umisťování staveb, změn využití území a ochrany 
důležitých zájmů v území. Jedním ze základních úkolů územního plánování  je  i 
organizace  území  takovým  způsobem,  aby  jeho  dopravní  obsluha  neměla 
zbytečně velký negativní vliv na životní prostředí. 

Přínosy opatření 
 

Územní plán obce  stanoví urbanistickou koncepci,  řeší přípustné, nepřípustné, 
případně  podmíněné  funkční  využití  ploch,  jejich  uspořádání,  určuje  základní 
regulaci  území  a vymezuje  hranice  zastavitelného  území  obce.  V rámci 
územního  plánování  má  obec  možnost  ovlivnit  umisťování  nových  staveb 
a zařízení, která vesměs mají dopad i na organizaci dopravy. Výstupy dopravního 
modelování  se  dají  využít  v rámci  posuzování  variant  územního  plánu  např. 
konfrontací s výkresem střetů v území, popř. konfliktním výkresem. Zde mohou 
získané  údaje  sloužit  k přijetí  opatření  na  minimalizaci  nároků  a  dopadů 
dopravy. 

Rizika aplikace  Výstupy z hodnocení nemusí být v souladu se stanovenými cíli územního plánu, 
popřípadě  v souladu  s realizací  konkrétních  záměrů.  Z hlediska  strategického 
plánování by proto měly být hodnoceny územní plány a záměry multivariantně a 
právě na základě porovnání výstupů dopravního modelování a kvantifikace rizik 
stanoven  konsenzus  mezi  navrženými  cíly  a  dopravní  a  environmentální 
únosností daného území. 

Evaluace 
v dopravním 
modelu 

Hodnocení efektivity takového opatření lze v dopravním modelu provést a může 
významně  přispět  k efektivitě  dopravního  řešení  a  eliminaci  případných 
negativních dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel v zájmovém území. 
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Opatření  Výstavba obchvatů a nových komunikací 

Charakteristika 
 

Z hlediska  dopravního  inženýrství  je  primárním  cílem  budování  komunikací 
zvýšit  kapacity  úseků  a  odstranit  kongesce.  Zvyšování  kapacity  však  zvyšuje 
atraktivitu automobilové dopravy a znamená nebezpečí její další indukce. Cílem 
by však mělo být  spíše atraktivitu automobilové dopravy  snížit, aby obyvatelé 
dávali přednost jiným, ekologicky příznivějším druhům dopravy.  

Přínosy opatření 
 

Infrastruktura pro motorovou dopravu ve městech by měla zahrnovat především 
obchvaty,  tangenty a systémy okružních komunikací, v dostatečné vzdálenosti 
od oblastí bydlení, které odvádějí dopravu směrem od centra. Zároveň je nutné 
vzít  v úvahu  další  opatření  jako  parkovací  politiku,  systémy  Park&Ride, 
Bike&Ride, IDS, omezení vjezdů atd. Při realizaci souboru těchto opatření může 
dojít k celkovému zefektivnění dopravní obslužnosti území  

Rizika aplikace  Výstupy modelování  jasně  pospíší  nároky  na  stávající  a  plánovanou  dopravní 
infrastrukturu,  která  může  být  ovšem  v přímém  protikladu  např.  s územním 
plánem  a  především  s nedostatkem  finančních  prostředků  na  její  realizaci. 
Přesto  je  nezbytné  především  z pohledu  dalšího  rozvoje  území  mít  jasnou 
představu o nárocích na dopravní infrastrukturu po realizaci záměrů v území. 

Evaluace 
v dopravním 
modelu 

Při jasných vstupních parametrech o realizaci záměrů v území, znalosti současné 
dopravní  situace  a  stavu  dopravní  infrastruktury  je  vyhodnocení  efektivity 
takového opatření  reálné provést  formou  srovnání  scénářů před a po  realizaci 
záměrů.  
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Opatření  Rozvoj integrovaných dopravních systémů (IDS) 

Charakteristika 
 

Zavedení,  zlepšování  a  rozvoj  IDS  by  se  měl  zaměřit  na  rozšíření  městské 
veřejné dopravy na úroveň  regionu, optimalizace  linkového vedení a přepravní 
kapacity  linek  (např.  využití  minibusů  a  nízkokapacitních  autobusů  na  málo 
vytížených  linkách)  a  na  přestavby  a  úpravy  přestupních  terminálů 
(bezbariérovost,  zkracování  nutných  pěších  přesunů  při  přestupech  (přestupy 
hrana – hrana).  

Přínosy opatření 
 

Opatření  by  mělo  zvýšit  preference  MHD  při  každodenním  rozhodování 
obyvatel, který druh dopravy zvolit při cestách zejména z bydliště na pracoviště. 
Změnou  přepravní  dělby  práce  ve  prospěch  veřejné  dopravy  dojde  také  ke 
snížení zátěže životního prostředí individuální automobilovou dopravou. 

Rizika aplikace  Zavádění  IDS může pro některé  lokality  zahrnuté do  tohoto  systému přinést  i 
určité  zhoršení  dostupnosti  spádové  obce.  Zároveň  toto  opatření  přináší  i 
nemalé ekonomické nároky pro  jeho  zřizovatele. Z těchto důvodů  je potřebné 
systémy  IDS  ponechat  otevřené  pro  vstup  nových  subjektů  zajišťující  obsluhu 
území  a  využít  výstupů  získaných  modelováním  poptávky  po  dopravě  pro 
provozní a ekonomickou optimalizaci systémů. 
Za  vhodné  řešení  při  zavádění  systému  IDS  je  zřízení  funkce  koordinátora, 
nejlépe  jako  příspěvkové  organizace  kraje.  Tento  koordinátor má  na  starosti 
organizaci dopravy ve veřejném zájmu,kde by měl definovat jízdní řády a zajistit 
obslužnost  všech  obcí  ve  všechny  dny  v týdnu.  K tomu  je  vhodné  definovat 
standardy kvality (nízkopodlažnost, informační systém, emisní standard vozidel, 
spolehlivost  spojů,  atd.).  Na  základě  definovaných  standardů  pak  vyhlásit 
výběrové řízení na určitou linku nebo soubor souvisejících linek s tím že výherce 
dostane  licenci  na  předem  dané  období  (ideálně  7‐8  let  = morální  životnost 
autobusu). Do  toho  výběrového  řízení  se může přihlásit kterýkoliv dopravce  z 
EU, vyhraje kdo dá nejmenší cenu při naplnění požadovaných standardů. 

Evaluace 
v dopravním 
modelu 

Výstupy dopravních modelů lze pro hodnocení efektivity opatření využít. Přesto 
je  nutné  zároveň  provádět  fyzickou  kontrolu  vytíženosti  jednotlivých  linek  a 
průběžně  reagovat na změny které mohou poptávku významně ovlivnit  (např. 
socioekonomická situace).  
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Opatření  Realizace dopravní infrastruktury pro cyklistickou dopravu 

Charakteristika 
 

V oblasti  cyklistické  dopravy  ve městech  a  jejich  okolí  je  cílem  vybudovat  síť 
ucelených  tras,  zajišťujících  relativně  rychlé  a  hlavně  bezpečné  propojení 
důležitých  cílů  cest,  nejen  rekreačních,  ale  především  pro  pravidelné  cesty 
mezi bydlištěm a pracovištěm či školou.  

Přínosy opatření 
 

Pro  podporu  cyklistické  dopravy  je  nutno  zahustit  stávající  síť  cyklistických 
stezek,  které  by  vhodně  propojily  zdroje  a  cíle  dopravy.  Při  budování 
cyklistických  stezek  je nutno položit důraz na okolní prostředí, oddělit cyklisty 
od  motorizované  dopravy  v extravilánu,  v intravilánu  ponechat  cyklisty 
v hlavním  dopravním  prostoru  avšak  jim  zajistit  bezpečnost  např.  formou 
vyhrazeného pruhu.  

Rizika aplikace  Vliv  cyklistické  dopravy  je  pozitivní,  ale  nelze  jej  přeceňovat.  Především  ve 
městech s členitým terénem cyklistická doprava mnoho neřeší, ale v kombinaci 
s vhodnou  urbanizací  městského  území,  využitím  veřejné  zeleně,  zajištěním 
bezpečných přístupů do škol, hromadnou dopravou osob a dopravou pěší může 
přispět ke zlepšení kvality ovzduší. 

Evaluace 
v dopravním 
modelu 

Řešení cyklistické dopravy v dopravním modelování je z hlediska absence, nebo 
nedostatečně  kvalitních  vstupních  dat  (reálné  intenzity  na  stávajících 
komunikacích,  zdroje  a  cíle  cest  atd.)  celkem  složitý problém. Přesto  lze  toto 
opatření pomocí dopravních modelů  vyhodnotit  a  stanovit potřeby  cyklistické 
infrastruktury.  

 

 

Opatření  Omezení vjezdu do některých částí města 

Charakteristika 
 

Vjezd určených vozidel do městských center, nebo vybraných částí měst by měl 
být  zakázán. Do  tohoto  opatření  spadají  i  tzv.  zádržné  systémy,  což  je  např. 
zabudování  vysouvacích  sloupků  pro  zablokování  komunikace  ve  zvolených 
hodinách. 

Přínosy opatření 
 

Na  základě  příslušné  vyhlášky  obce  může  být  omezen  vjezd  předem 
definovaných  vozidel  do  vybraných  částí  obce.  Na  základě  znalostí  skladby 
dopravního proudu v zájmové  lokalitě  je možné vybrat vozidla, které například 
nesplňují emisní charakteristiky příslušné EURO normy,  jsou nadměrně hlučná, 
přesahují určitou hmotnost. Těmto  vozidlům  zamezit  vjezd do  vybraných  zón 
obce a  tím  zklidnit dopravu a případně  zmírnit negativní  vlivy dopravy  v dané 
lokalitě 

Rizika aplikace  Účinnost  opatření  je  závislá  na  skutečné  skladbě  dopravního  proudu  dané 
lokality  a  případné  kombinaci  s dalšími  opatřeními  jako:  parkovací  politikou, 
zaváděním  systému Park&Ride a  IDS. Toto opatření nemusí být  stejně účinné 
v různých regionech.  

Evaluace 
v dopravním 
modelu 

Hodnocení  efektivity  takového  opatření  lze  v dopravním modelu  provést,  jde 
však o poměrně složitý proces s detailní znalostí současného stavu dopravního 
proudu  a  následnou  kvantifikací  zmírnění  negativních  dopadů  na  životní 
prostředí a zdraví obyvatel.  
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Opatření  Placené vjezdy do vybraných částí města (mýto) 

Charakteristika 
 

Podstatou  je  zavedení  poplatků  za  vjezdy  do  center měst. U  tohoto  opatření 
vznikají  také  výnosy  (mýtné),  kterými  je  možné  realizaci  opatření 
spolufinancovat.  

Přínosy opatření 
 

Opatření  snižuje  atraktivnost  individuální  automobilové dopravy,  zejména pro 
pravidelné  cesty  a  tím  se  zároveň  snižují  nároky  na  dopravní  infrastrukturu  a 
případně negativní dopady na životní prostředí. 

Rizika aplikace  Účinnost  opatření  je  přímo  závislá  na  přijetí  dalších  opatření  jako  parkovací 
politika,  systémy  P&R  a  IDS,  které  svým  spolupůsobením  ovlivní  dopravní 
chování lidí na daném území. 

Evaluace 
v dopravním 
modelu 

Hodnocení  efektivity  takového  opatření  lze  v dopravním modelu  provést,  jde 
však  o  poměrně  sofistikovaný  postup,  který  je  náročný  na  nastavení 
ekonomických  parametrů,  resp.  jejich  převedení  a  uplatnění  v  dopravních 
modelech.  

 

 

Opatření  Parkovací politika 

Charakteristika 
 

Parkovací  politika  patří  mezi  nejčastěji  uplatňované  nástroje  regulace 
automobilové  dopravy,  zejména  v  centrech  měst.  Omezováním  možnosti 
zaparkovat u cíle cesty či zpoplatněním parkování dochází ke snížení atraktivity 
využití individuální dopravy, a tím i k snížení počtu jízd do regulované oblasti.  

Přínosy opatření 
 

Koordinovaná parkovací politika má za cíl provázat do komplexního rámce celé 
spektrum opatření,  zahrnující  regulovaná a placená  stání, odstavná parkoviště 
P+R, systém  IDS, organizaci hromadných garáží a parkovišť včetně naváděcích 
systémů  atd.  a  tím  přispět  ke  koordinaci  a  zefektivnění  dopravy  na  daném 
území. 

Rizika aplikace  Nezbytnou podmínkou úspěšné realizace opatření je dostatečná informovanost 
řidičů  a  odpovídající  možnost  odstavení  vozidla  např.  na  záchytných 
parkovištích. 

Evaluace 
v dopravním 
modelu 

Dopravní model  dá  jednoznačnou  odpověď  na  potřebu  parkovacích  kapacit  a 
jich umístění v území. Hodnocení efektivity opatření lze provést.  

 



  Stanovení časové dostupnosti s využitím dopravního modelování   
     

26

 

Opatření  Systém Park and Ride 

Charakteristika 
 

Budování a provoz systému záchytných parkovišť, která  jsou vhodně navázána 
na linky veřejné dopravy. Taková parkoviště se budují jednak na okrajích velkých 
měst  ve  vazbě  na  páteřní  linky  MHD  (metro,  tramvaj)  a  jednak  v místech 
navázaných  na  kapacitní  rychlou  železniční  dopravu,  která  spolehlivě  dopraví 
cestujícího do centra města. 

Přínosy opatření 
 

Zvýšit  podíl  cestujících  přepravených  veřejnou  dopravou  na  úkor  individuální 
dopravy,  zejména  v centrální  části  velkých měst.  Je  vhodným  doplňkem  pro 
zmírnění dopadu vůči IAD restriktivních opatření realizovaných v centrech měst 
(parkovné, mýtné, apod). 

Rizika aplikace  Účinnost opatření je pro dosažení významnějšího efektu nutné podpořit tarifním 
zvýhodněním  v rámci  integrovaného  dopravního  systému  (např.  formou 
zvýhodněné  jízdenky  kombinující  jízdné  MHD  a  symbolické  parkovné),  což 
s sebou  nese  nutnost  zvýšené  subvence  systému  veřejné  dopravy  z jiných 
zdrojů. 

Evaluace 
v dopravním 
modelu 

Hodnocení  efektivity  takového  opatření  lze  v dopravním modelu  provést,  jde 
však o poměrně sofistikovaný postup, který  je v současnosti předmětem  řešení 
v samostatném výzkumném úkolu VaV MŠMT č. 2B08012 „Výzkum modelování 
systémů  Park  and  Ride  a  jeho  efektivní  využití  pro  redukci  automobilové 
dopravy“.  

 

Opatření  Zavedení systému „Bike and Ride“ 

Charakteristika 
 

Zatímco  řidiči automobilu většinou nic nebrání uskutečnit cestu multimodálně, 
tj. zaparkovat auto na vhodném místě a pokračovat do cílového místa veřejnou 
dopravou,  cyklista obvykle nemá možnost kolo nechat bez dozoru u  zastávky 
MHD  a  využít  MHD  pro  pokračování  cesty.  V  současné  době  je  nutné 
podporovat  vznik  systému  B+R  (Bike  and  Ride),  kde  se  na místech  zastávek 
veřejné  hromadné  dopravy  umožní  parkování  nebo  úschova  kol  a  další 
pokračování veřejnou hromadnou dopravou a při cestě zpět je umožněno si kolo 
opět vyzvednou a pokračovat do místa bydliště.  

Přínosy opatření 
 

Lokality  pro  B+R  je  třeba  vybírat  na  základě  dostupnosti  pro  cyklisty  (na 
cyklotrase, silnice s nízkou intenzitou dopravy) a návaznosti na MHD. Objekty by 
byly tvořeny železnou klecí se zabezpečeným vchodem. Nabízí se také možnost 
kombinace  B+R  se  systémem  P+R,  kde  by  stačilo  instalovat  stojany  na  kola. 
Tímto opatřením by  se  cyklistická doprava  zatraktivnila  i pro obyvatele méně 
fyzicky  zdatné,  kteří  by  rádi  kolo  používali  k dojížďce  do  práce,  ale  pro  které 
znamená  absolvování  celé  trasy  bydliště  –  pracoviště  na  kole  velkou  fyzickou 
zátěž.  Obyvatelé  by  tak  mohli  uskutečnit  cestu  multimodálně  s vyloučením 
automobilu.  

Rizika aplikace  Účinnost  opatření  je  pro  dosažení  významnějšího  efektu  nutné  podpořit 
kombinací ostatních opatření jako propojení se systémy P&R a IDS, což s sebou 
může  nést  ekonomické  vícenáklady,  které  nemusí  vyvážit  účinnost  tohoto 
opatření. 

Evaluace 
v dopravním 
modelu 

Hodnocení  efektivity  takového  opatření  lze  v dopravním  modelu  provést, 
zároveň  je  nutné  následné  ověření  v praxi  monitoringem  využitelnosti  a 
kapacitního vytížení B&R.  
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Opatření  Podpora zvýšení plynulosti dopravy 

Charakteristika 
 

Cílem opatření je koncepční řešení oblasti telematických systémů řízení dopravy 
v zájmovém území.  

Přínosy opatření 
 

Přínosy je možné spatřovat zejména v následujících  třech oblastech: 
• řízení a monitorování dopravy v tunelech, 
• poskytování dopravních informací 
• harmonizaci telematických systémů v zájmovém území. 

Zavedení  telematických  systémů může  přispět  ke  zmírnění  negativních  vlivů 
velkých  objemů  silniční  dopravy  na  životní  prostředí  a  současně  zvýšení 
plynulosti  a  bezpečnosti  silničního  provozu  na  vybraných  úsecích.  Realizací 
těchto systémů pak bude dosaženo zlepšení průjezdnosti dané lokality. 

Rizika aplikace  Účinnost  opatření  je  nutné  podpořit  sjednocením  telematických  systémů,  což 
může narážet na již dnes velmi roztříštěnou strukturu těchto systémů na národní 
úrovni. 

Evaluace 
v dopravním 
modelu 

Z hlediska výstupů dopravních modelů lze toto opatření velmi účinně navrhnout 
a realizovat.  

 

 

Opatření  Zavedené zón snížené rychlosti ve vybraných částech města 

Charakteristika 
 

V oblastech  sídlišť  a  bezprostředního  sousedství  zatížených  komunikací  a 
osídlených oblastí by měla být snížena rychlost, cca na 30 km.h‐1. Toto opatření 
je  velmi  významné  především  z pohledu  bezpečnosti  než  snížení  negativních 
dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel. 

Přínosy opatření 
 

Opatření může celkově přispět ke zklidnění dopravy v realizovaném území, čímž 
se může zvýšit kapacita komunikací a tím i celková dopravní propustnost. 

Rizika aplikace  Aplikací  opatření může  dojít  ke  snížení  atraktivity  území  a  řidiči  individuální 
automobilové  dopravy  si  budou  hledat  jiné  trasy  cest,  popřípadě  jiné  druhy 
dopravy. Toto může  způsobit nežádoucí přesun dopravního proudu do území, 
které nemá patřičné technické zabezpečení a může dojít k významného zhoršení 
dopravní situace.  

Evaluace 
v dopravním 
modelu 

Hodnocení  efektivity  takového  opatření  je  v dopravním  modelu  relativně 
jednoduchou  záležitostí  a  to  aplikací  příslušných  funkcí  v dopravním  SW. 
Následné hodnocení je proto celkem objektivní. 
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Opatření  Využití  výpočetních  modelů  pro  celkové  snižování  přepravní  náročnosti  
území 

Charakteristika 
 

Pro  operativní  potřeby  dopravního  plánování  a  pro  ověřování  koncepčních 
variant by se ve městech měly vytvářet, udržovat a využívat výpočetní systémy 
modelování dopravy.  

Přínosy opatření 
 

Tyto výpočetní systémy jsou vlastně nástrojem k hodnocení dopravních opatření 
a měly  by  sloužit  pro multimodální  prognózy  změn  v dopravě.  Prognóza  by 
mohla  objevit  potenciál  ke  snížení  individuální  automobilové  dopravy  a  k její 
částečné  náhradě  ekologicky  šetrnějšími  druhy  dopravy.  Vliv  je  pozitivní,  ale 
spíše  nepřímý,  který  by  se měl  projevit  až  po  výběru  a  realizaci  konkrétních 
variant městských dopravních projektů. 

Rizika aplikace  Nejvýznamnějším rizikem je odborná kompetentnost zpracovatele modelu a do 
jisté  míry  finanční  náročnost  prvotního  pořízení  dopravního  modelu  dané 
lokality.. 

Evaluace 
v dopravním 
modelu 

Využívání  tohoto  opatření  může  přispět  k optimalizaci  dopravní  obslužnosti 
území,  vhodné  volbě  nových  dopravních  tras,  k ekonomickým  úsporám  při 
zavádění  vybraných opatření a  snížení negativních dopadů dopravy na  životní 
prostředí a zdraví obyvatel.  
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6. Závěr 
Předkládaný  metodický  postup  prezentuje  možnosti  využití  dopravního  modelování  k evaluaci  
různých  záměrů  v  území  a  v  územně‐plánovací  dokumentaci,  se  specifickým  zaměřením  na 
možnosti podchycení rychlých změn v území, které přináší proces suburbanizace. V materiálu  jsou 
shrnuty  principy,  které  je  nutné  dodržet  při  vytváření  dopravního modelu,  aby  jeho  vypovídací 
schopnost byla na požadované úrovni a model  tak byl  relevantní vůči  řešenému území. Obecnost 
udávaných principů je nezbytná s ohledem na nutnost, aby celý postup byl nezávislý na používaném 
software, které se pro dopravní modelování využije. Dokument  je dále doplněn o soubor opatření, 
který uvádí možnosti omezení negativních dopadů dopravy vzniklé v důsledku rozrůstání měst.  

Každé  vyhodnocení  opatření  či  záměrů  prováděné  s pomocí  dopravního  modelování  musí  být 
prováděno formou srovnávání dvou, či více scénářů, toho samého modelu. Nelze zaručit naprostou 
korektnost vyhodnocení dopadů záměru,  je‐li prováděno na základě variant zpracovaných pomocí 
různých  dopravních  modelů.  Vždy  dva  různé  modely  pro  různá  území  je  nutno  považovat  za 
vzájemně neporovnatelné. 
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Použité zkratky 
BPR  Bureau of Public Road 

CATS  Chicago Area Transport Study 

COŽP  Centrum pro otázky životního prostředí 

GIS  geografický informační systém 

IAD  individuální automobilová doprava 

IDS  integrovaný dopravní systém 

ITS  inteligentní dopravní systémy 

MD ČR  Ministerstvo dopravy České republiky 

MEP  střední kvadratická chyba predikce 

MNČ  metoda nejmenších čtverců 

SLDB  Sčítání lidu, domů a bytů 

SW  software 

UK  Univerzita Karlova v Praze 

VDF  funkce zpoždění vlivem saturace dopravního proudu (angl. volume‐delay function) 

ZSJ  základní sídelní jednotka 
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