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Evaluation of Asphalt Binder Permanent Deformation Properties 

with Multiple Stress Creep and Recovery Test 

Marek Blaščíki 

 

Abstrakt: Článek se zaměřuje na korelaci mezi nevratnou smykovou poddajností asfaltového pojiva a 

náchylnosti na tvorbu trvalých deformací výsledné asfaltové směsi. Pro stanovení elastických vlastností 

pojiva bylo provedeno testování opakovaného creepového namáhání. Při tomto zkoušení byly použity 

různé hodnoty smykového namáhání (0.1 a 3.2, také 6.4, 12.8 a 25.6 kPa), ty byly měřeny při různých 

teplotách (64, 72 a 76°C). Pro zjištění náchylnosti na trvalé deformace asfaltových směsí bylo 

provedeno zkoušení opakovaného pojezdu kolem. Pro modifikaci pojiva byly použity různé polymery, 

rovněž síťování SBS polymeru sírou a vytvrzování RET polymeru kyselinou polyfosforečnou. Všechna 

pojiva byla modifikována na stejnou třídu PG 72(±1°C).  

Klíčová slova: Modifikované asfaltové pojivo, Multiple Stress Creep and Recovery test, RET, SBS, 

Hamburg Wheel Tracking test 

Abstract: This paper evaluates correlation between asphalt binder non-recoverable creep compliance 

properties and hot mix asphalt rutting potential. Multiple Stress Creep and Recovery testing was carried 

out with different parameters, varying in applied stress level (0.1, 3.2, 6.4, 12.8 a 25.6 kPa) and test 

temperatures (64, 72 a 76°C). To measure hot mix asphalt rutting potential, Hamburg Wheel Tracking 

test was performed. Different polymers has been used for asphalt modification and crosslinking with 

sulfur (SBS) and curing (polyphosphoric acid for RET) of polymer modified binders was also carried 

out. All the binders were modified to the same PG of 72 (±1°C).  

Keywords: Polymer modified asphalt binder, Multiple Stress Creep and Recovery test, RET, SBS, 

Hamburg Wheel Tracking test 

 

1. Introduction 

Two common distresses of asphalt pavements are cracking and rutting. The first is typically 

associated with lower temperatures and high traffic volumes and can be an issue for all the 

layers of an asphalt road. The former appears mostly at middle to elevated temperatures, thicker 

layers and only in the surface layer of an asphalt pavements. There are miscellaneous reasons 

for rutting, mostly wrongly designed pavement, insufficient compacting during the construction 

or simply higher traffic volume than estimated.  

It is important to underline that all the pavement failures (rutting, thermal cracking, fatigue 

cracking) are directly related to the viscoelastic behavior of the asphalt binder. In fact, all the 

standards developed in the field, whether they be the Ring and Ball test or a modern Super-pave 

standards, are based on rheology. The main issue remains to find such test procedures that can 

directly relate the classical rheological material functions (complex shear modulus G* and 

phase angle δ) to the “in life” behavior of the material, which is, in this case, an asphalt binder 

                                                 
i Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Transportation 
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or pavement. This is understandable, considering that it requires high quality simulation of the 

traffic loads, atmospheric effects and aging phenomena to which the binder is subjected [1]. 

Also, things get more complicated by the fact that the asphalt binder makes only about five 

percent of the asphalt pavement, the rest being aggregate and other additives.  

The crucial part of pavement design is the choice of an asphalt binder that is why it is necessary 

to be able to evaluate binder's properties before mixing with aggregate. Asphalt binder 

properties are always dependent on the temperature at which they are evaluated. That is why 

Superpave PG plus grading system is a powerful tool when it comes to terms like cracking or 

rutting performance of asphalt pavements. Based on asphalt testing it assigns low and high 

temperature value to each binder so the end user knows that in a given temperature range the 

material will perform according to the standard.  

To overcome rutting and cracking of asphalt pavement, it is possible to modify asphalt binder 

with different polymers. In this paper, two polymers were used for asphalt binder modification, 

thermoplastic elastomer styren-butadien-styren (SBS) copolymer and reactive ethylene 

terpolymer (RET), both industrially used for this purpose. While the elastomers might be more 

prone to oxidation and lower heat resistance (as is typical for unsaturated rubbers) is typical, its 

superior elasticity is the main advantage. [1] 

RET polymers are typical for their high compatibility with asphalt binder. While the SBS 

elastomers form a bi-phase system with asphalt binder, reactive terpolymers reacts (the epoxy 

functional group on one of the ethylene molecules) with the asphaltenes of the binder's colloidal 

structure. [2] Typical benefit of RET is high ageing resistance and storage ability, with a very 

low amount of polymer in the final blend. [3] [4] 

With the Superpave PG Plus grading system a new way of evaluating a rutting performance 

of polymer modified asphalt binders (PMB) was introduced. Based on creep and recovery 

cycles at different shear stress values (0.1 and 3.2kPa) a new test and specification (AASHTO 

TP70 and AASHTO MP19) was implemented in the PG grading system. 

The previous method, using G∗/sin(δ) for straight run and RTFO aged binder (AASHTO 

M320),was replaced with a new specification test, which evaluates the rutting performance 

based on non-recoverable creep compliance (Jnr parameter), which is calculated during each 

loading cycle. The resulting value is an average of ten cycles for two loading shear stress values 

(0.1 and 3.2k P a), the temperature at which is the test performed is based on the upper binder 

temperature from G∗/sin (δ) test. The upper PG temperature is then given by the Jnr, which 

needs to be bellow 1.0 𝑘𝑃𝑎−1for shear stress value of 3.2 kPa, in order to minimize the rutting 

of the material. Non-recoverable creep compliance is calculated according to the Equation 1 

(the lower the Jnr value the stiffer the binder): 

𝐽𝑛𝑟 =
𝑈𝑛𝑟𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 𝑆ℎ𝑒𝑎𝑟 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛

𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑 𝑆ℎ𝑒𝑎𝑟 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠
 [𝑘𝑃𝑎−1] (1) 

The evaluation of rutting performance of hot mix asphalt (HMA) is more straight forward, 

although more time consuming as well. Test used in this paper is The Hamburg Wheel Tracking 

test, which is widely used for measuring a rutting potential of an asphalt mix. By measuring the 

actual rut depth of the specimen with 10 000 loading cycles there is a very close relationship 

between a model and a real-life asphalt pavement. This test method has it's drawbacks as well, 

especially the sample homogeneity, caused by the segregation of individual fractions 

of aggregate, but is partially solved by testing two samples (the result is an average of the two) 

and by the experience of the technicians preparing the samples.   
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Between these two tests (Multiple Stress Creep and Recovery and Hamburg Wheel Tracking) 

there should be a linear relation ship. Asphalt binder that exhibits low Jnr values at the MSCR 

test should result in hot mix asphalt (HMA) that exhibits low rut depth at the HWT test. As 

Skronka [5] showed in his work, this correlation might be questionable. By performing the 

same MSCR testing and mixing the HMAs with the same mix formula, further investigation 

for stiffer binders is presented.  

 

2. Empirical Part 

2.1. Material  

The base asphalt, in this research, was a binder with penetration 120/150. Thermoplastic 

elastomers (SBS and SB) and ethylene terpolymers (Elvaloy®) were used for modification and 

crosslinking agent (sulfur) andor polyphosphoric acid as a curing agent were used. The resulting 

grade was PG72±1 was reached with these technologies for all the binders. In total, there were 

five different formulas for polymer modification, air-blown binder and blown and blended 

material (Table 1) prepared. 

For the modification with thermoplastic elastomers, linear triblock copolymer (D1101) and 

diblock copolymer (D243) were used, both in combination with sulphur as a crosslinking agent. 

The modification with terpolymers were performed with two Elvaloy® products with a 

different reactivity, namely: 5160 and 5170, for the latter one with and without polyphosphoric 

acid (PPA). In addition, binder with original penetration grade 300/400, oxidized to PG 73.2-

27 and blown and blended binder (PG72.6-26) were tested. 

Table 1 Test samples; † 300 minutes air - blown 300/400 + 45% 80/100 

Modification 
Original Binder 

[Penetration Grade] 

Crosslinking/ 

Curing 
Concentration [%]  

Resultin

g PG 

E5160 120/150 none 2.4 72.1 - 33 

E5170 120/150 none 2.0 71.9 - 31 

E5170 120/150 PPA 1.1 + 0.3 72.7 - 32 

D1101 120/150 Sulfur 3.0 + 0.12 72.0 - 33 

D243 120/150 Sulfur 3.4 + 0.12 72.6 - 32 

Air-blown 300/400 205 minutes  73.2 - 37 

Blown&Blended † 300/400 + 80/100 300 minute  72.6 - 36 

2.2. Method 

Superpave 

In order to determine PG grade for each binder, standard Superpave binder specification tests 

were performed, following PG plus grading. Rotational viscosity was measured at temperature 

of 135°C, according to AASHTO T 316-13 [6]. The short term ageing (RTFO) and long term 

ageing (PAV) were performed according to AASHTO T 240-04 [7] and AASHTO R 28-12 [8], 

respectively. Per standard AASHTO T 315-12 [9] the upper PG grade for each sample was 

determined using a dynamic shear rheometer (DSR) and then following the standard AASHTO 
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T 313-12 [10] creep stiffness and m-value were measured, using bending beam rheometer 

(BBR), for each specimen and thus determining the lower PG grade for each sample. 

Creep and Recovery  

Each binder was also tested by various creep and recovery tests, similar to PG plus MSCR test 

but with different values of shear stress levels, namely: 0.1 and 3.2 kPa, 0.1 and 6.4 kPa, 0.1 

and12.8 kPa and last 0.1 and 25.6 kP a, each cycle consisted of 1 second of loading and 9 

seconds of recovery, given by AASHTO MSCR test from PG plus grading system. All of the 

tested binders had PG grade 72±1, so in order to better understand the Jnr/rut depth relationship, 

the tests were performed at three different temperatures, namely 64°C, 70°C, and 76°C. These 

tests were performed in order to evaluate the relationship between the rutting performances 

of asphalt mix measured with Hamburg Wheel Tracking test and the non-recoverable creep 

compliance Jnr (or percent of recovery) for different shear stress levels. 

HMA preparation  

The job desired mix formula (JMF) contained five different mineral aggregate fractions 

produced by Lafarge North America Inc. (Canada - Calgary), namely from 16 mm Spyhill, 12.5 

mm Spyhill, 5 mm Chips, MF (Manufactured Fines) Spyhill, and Washed MF Spyhill.  The 

combined gradation of these five different aggregates follows standard AASHTO M323-12 

Table 3 [11]. Hot mix asphalt preparation followed the standard AASHTO R35-12 [12].  

Hamburg Wheel Tracking Test 

The Hamburg Wheel Tracking Test was performed at temperature of 70°C for each binder the 

temperature was maintained by controlling the hot air in the testing chamber. The sample 

preparation and the test method were performed per standard AASHTO T 324-16 [13] . 

For each binder two slabs were prepared and then 10 000-test cycles were performed, the result 

is an average of two samples. 

2.3. Data 

In order to properly evaluate the effect of each parameter change (five shear stress levels and 

three temperatures) of the MSCR test and it's effect on correlation with HWTT data (measured 

all at the same temperature and with the same JMF) the results were plotted with Jnr parameter 

on the horizontal axes and the rut depth of HWT test on the vertical one. The MSCR test has 

been performed for all the binders at standard test parameters (PG temperature at 0.1 and 3.2 

kPa) and at two different temperatures and three different shear stress levels as well. The other 

temperatures were one bellow the PG grade and one above it (so 64 and 76°C). The extra shear 

stress levels were set at 6.4, 12.8 and 25.6 kPa. To determine the effect of parameter change 

on the MSCR/HWTT correlation, Figures 1, 2, and 3 are presented.  
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Figure 1 Jnr (70°C) vs HWTT results (70°C) at different shear stress levels (0.1, 3.2, 6.4, 12.8, and 25.6 kPa) 

At standard shear stress values (0.1 and 3.2 kPa), the relationship between binder and mix 

testing should be linear (at least for the PG temperature), low values of Jnr should correlate 

with low rut depth obtained at the mix testing and vise versa, high permanent deformation 

of mixes should correlate with high values of MSCR testing. 

It can be observed in Figure 1, that not only for the standard shear stress levels but also for other 

values (6.4, 12.8, and 25.6 kPa) the linearity of the relationship is questionable. Calculating an 

R square coefficient for seven data inputs would not be appropriate but it is shown (Figure 1) 

that there are samples with lower Jnr values while the rutting measured at HWT test was rather 

higher (p.e. sample 5160 ot 5170 + PPA). On the other hand, values with high Jnr but low 

rutting also appears (Figure 1, Oxidized 300/400).  

In order to determine the temperature effect on the correlation, the MSCR tests were also 

performed at two other temperatures (Figure 2 and 3). Although more linear relationship does 

not appear with the change of the test temperature, an interesting change might be observed 

in the relative performance between the modifications. While at 70°C (Figure 1), the D1101 + 

Sulfur, 5170 + PPA, and D243 + Sulfur show similar performance at MSCR test (although the 

rut depth is different), this relative relationship changes rapidly at 76°C (Figure 3), the similar 

trend can be observed between other temperatures and shear stress levels as well 

(Blown&Blended and Oxidized 300/400 samples).  
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Figure 2 Jnr (64°C) vs HWTT results (70°C) at different shear stress levels (0.1, 3.2, 6.4, 12.8, and 25.6 kPa) 

Also, the performance of Blown&Blended and Oxidize 300/400 is very interesting to compare. 

Both samples prepared with a similar technology (and as all the samples have the same PG) 

performed similarly at MSCR test but completely differ in rutting performance.  

 
Figure 3 Jnr (76°C) vs HWTT results (70°C) at different shear stress levels (0.1, 3.2, 6.4, 12.8, and 25.6 kPa) 

It can be observed (for all the temperatures) that binder modified with 5170 and Oxidized 

sample performed exceptionally well at the Hamburg Wheel Tracking test. In contrast to that 

Blown and Blended sample, so a similar technology to oxidation in a certain way, performed 

poorly at this test, although the MSCR results were similar to the oxidized sample. Another 

interesting sample was 5170 modified with polyphosphoric acid (PPA). The effect of PPA 

on binder performance needs to be studied more closely in the future research, as the 

modification with PPA can result (for certain parameters) in same or even lower Jnr values but 

for all the parameters results in considerably worse results at HWTT.  
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3. Conclusions 

Since all the binders were modified to PG 72, the non-recoverable creep compliance (Jnr), 

obtained with MSCR test, should be very similar for all the test samples. Also, all the HMA 

samples, prepared from the PG 72 binders, were prepared with the same JMF, so the HWT 

performance should be very similar as well.  

Based on the figures presented and the discussion in the section 3.3 Data, the following results 

might be concluded. PG grading system seems not to fully correspond with different 

performance of the selected materials. Also, with increasing loading stress value, the relative 

performance of materials changes. Linear correlation of rut depth and Jnr value is questionable 

for the presented data and this PG, for binder with penetration 300/400, Oxidized material 

completely exceeds Blown & Blended asphalt. At lower temperatures, the PG grading seems 

to be more precise, as the Jnr and HWTT results are less scattered than at elevated temperatures. 

It would be necessary to have a larger dataset in order to reach a universal conclusion about 

correlation of Multiple Stress Creep and Recovery test and Hamburg Wheel Tracking test 

(between asphalt binder testing and hot mix asphalt testing). There are also other parameters 

to change for the future research such as a number of MSCR cycles or ration of creep and 

recovery time. Still, it is very important to identify the limits of such methods. 
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Procedures to Determine the Appropriate Capacity of the Vehicle with 

Regard to its Effective Use Over Time 

Petr Fridrišek, Vít Janoši 

 

Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na oblast železniční osobní dopravy, konkrétně nasazování železničních 

vozidel s ohledem na poptávanou kapacitu a stanovený jízdní řád. Vzhledem k odlišným potřebám 

provozu a variaci poptávky v průběhu dne a týdne je vhodné nabízenou kapacitu adekvátně dimenzovat 

pro dosažení optimálního využití vozidel. Cílem výzkumu je stanovit nástroj pro výběr vhodného typu 

vozidla a jeho kapacity pro příslušný provozní soubor nebo linku. Je nezbytné přitom zohlednit provozní 

aspekty, variaci poptávky po přepravě a nákladovost zvoleného řešení.   

Klíčová slova: regionální železnice, oběhy vozidel, kapacita vozidel, optimalizace kapacity vozidel, 

taktový grafikon 

Abstract: The paper is focused on the area of rail passenger transport, specifically the assignment  

of railway vehicles with regard to required capacity and designed timetable. Due to different 

operational needs and variations in demand during the day and week, it is appropriate to adequately 

dimension the capacity offered to achieve optimal vehicle use. The aim of the research is  

to establish a tool for selecting the appropriate vehicle type and its capacity for the relevant train line 

or group of lines. It is essential to take operational aspects into account, variation in transport demand 

and the cost of chosen solution. 

Keywords: regional railways, vehicle circuits, vehicle capacity, vehicle capacity optimization, periodic 

timetable 

 

1. Introduction 

1.1. Inputs and Given Conditions 

The topic of this paper is based on the author's research in the field of designing capacity  

of railway passenger vehicles. In general, the chosen procedure and approach can be applied  

in regional and long-distance passenger transport. The results have the ambition to be applicable 

to all transport segments in rail passenger transport. The aim of the research is  

to create a tool for determining the appropriate capacity of the vehicle with regard to its effective 

use over time.  

Daily and weekly variations of demand are sufficient for a basic assessment of a suitable 

vehicle. Variations over a longer period of time, such as influence of tourism season or other 

effects entering the variation every season of the year, can be addressed by keeping a certain 

reserve of vehicle capacity. 

                                                 
i Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Logistics and 

Management of Transport, Konviktská 20, 110 00 Prague, Czech Republic, [fridrisek, janos]@fd.cvut.cz 
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1.2. Capacity Optimization 

The occupancy rate of particular trains is the fundamental knowledge for capacity optimization. 

The occupancy rate in the sections between two nodes and throughout time periods is crucial, 

there may be several determining sections on the train line. At the terminal stations of the 

section (in nodes), a sharp reduction in train capacity can be considered due to significant turn 

of number of passengers. An appropriate measure is for instance hanging off the wagons or 

dividing of multiple units. The ratio of occupancy to capacity in each section between nodes is 

assessed and evaluated [1]. 

The train capacity and the method of capacity scaling are decisive for capacity optimization. 

The scaling depends on the configuration of the train. The train can be composed  

of individual wagons, several carriages forming multiple unit or various number of multiple 

units. Firstly, it is appropriate to find general principles and variables that influence the choice 

of train arrangement, secondly it is appropriate to verify these general principles on a model 

example. 

1.3. Cost Optimization 

In the third phase, it is necessary to focus on fleet management. It consists of planning  

a week-long vehicle circulation with regard to ensuring maintenance, daily cleaning or other 

activities related to the operation of vehicles. Generally, shorter train units (independent 

wagons, short multiple units) can be expected to have a lower failure rate because it contains 

fewer components, the accumulated probability of failure on the unit will be lower.  

In the case of long multiple unit, in the event of a failure of one part, the whole set is shut down 

and cannot be used. On the contrary the higher acquisition costs for short multiple units  

(if the same capacity is required, the units must be doubled or tripled). A similar case  

is regular maintenance (in relation to shorter or longer multiple units). 

The cost assessment includes several influences that are related to the operational costs 

of chosen arrangement and capacity of the train. In this phase of optimization, an analysis  

of availability is assumed. The chosen vehicle solution also includes the issue of backup 

vehicles. 

The above-mentioned approaches in individual chapters from 1.1. to 1.3. are usually applied 

separately and research task consists of an optimization only one part. Already known 

assignments are usually based on optimizing the circulation of vehicles on a fixed timetable  

or compiling an operational concept with knowledge of the outputs from the transport model.  

The benefit of described approach is in the search for synergetic effects, taking into account the 

transport demand, its variation during the day and week and, last but not least,  

in the management of vehicles and their capacity. This different view allows effective 

management of vehicles in terms of their absolute number, but also in terms of vehicle capacity 

and fleet composition. 
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2. Methods 

2.1. Motivation 

The motivation for studying this topic in more detail was based on opening of the research task 

in the author’s master thesis [2]. For the needs of the master thesis, this task was simplified, the 

vehicle capacity and vehicle configuration were fixed. When solving the master thesis, there 

was not enough space to pay more attention to the capacity of vehicles and the possibilities 

of capacity allocation. At the same time, the authors haven’t found satisfactory publications that 

would address the issue of vehicle capacity in relation to the operational concept of regional 

rail transport. The author considers the mentioned approach to be innovative in this and decided 

to devote himself further and in more detail.  

From a methodological point of view, this is a multi-criteria approach. Firstly, the variation  

of transport demand is assessed, inhabitants’ trips in the area are monitored and analysed. 

Secondly, capacity optimization tools are used to covering the needs of passengers  

and covering all commitments. The vehicle capacity is not exceeded. Thirdly, the research task 

is approached from the point of view of cost optimization, which aims to assess  

the effectiveness of the offered suboptimal solutions arising from capacity optimization. 

2.2. Inputs and Given Conditions 

Regarding the mentioned boundary conditions in Chapter 1.1. a week has been set  

as the maximum time unit for assessment, seasonal influences and other factors are considered 

in the form of a capacity reserve. 

Furthermore, it is necessary to determine the sensitivity of the time period division. It seems  

to evaluate the absolute number of passengers in trains in period of one hour. In the case  

of a periodic timetable with a period of two hours, the evaluation of passengers is more 

convenient in two-hour period, considering the difference between odd and even hour  

of the periodic timetable [3-5]. 

Prediction of the number of passengers is a fundamental source for demand in sections between 

nodes in the corresponding time slot. This prediction is based on current travel demand and 

reflects the principal outlines of the proposed operational concept, the expected development 

of demand depending on the change in travel time and transport supply.  

The passengers’ trips in specific time slot and relation can be considered as input data.  

In order to reduce degrees of freedom of the designed operational concept, the period length, 

number of train lines, stopping policy and assignment of the line to the transport segment can 

be considered as invariable input [6, 7]. 

The next step, which should also be determined at the beginning of the research,  

is the passengers’ allocation to trains. The allocation of travel demand to a specific train line  

in a given time slot is fixed and does not change regardless of the current occupancy  

of the train. 

2.3. Capacity Optimization 

Capacity depends on the chosen operating concept and its value is determined in relation  

to the expected number of passengers. However, regarding the computational complexity,  

it is inefficient to look for the exact value with an accuracy on the seating units. It is desirable 

to simplify the task in the defining capacity intervals, which are based on selected occupancy 
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intervals, or to determine a basic capacity unit representing individual wagon or carriage 

forming multiple unit. 

To illustrate the differences among basic capacity unit with respect to the chosen train 

arrangement, it can be stated that one carriage of the multiple unit with Jacobs bogies reaches 

a capacity of 55 seats on average, one carriage of the multiple unit with conventional bogies 

reaches 70 seats and individual standard wagon for regional trains reaches capacity  

of 80 seats. 

Subsequently, according to the known travel demand in sections between nodes  

(train occupancy based on the predicted demand including the distribution among individual 

trains) and the possible capacity of the trains, the calculation determines the effective ratio  

of occupancy to train capacity. The effective ratio can be found on individual train lines  

(each line requires a different type of vehicle) or in the whole group of lines. It is desirable that 

only one type of vehicle is used in the group of lines. An alternative representation  

of the solved problems may be the requirement to provide vehicles for one long-distance train 

line with a large variation in demand, or a combination of the previous can be considered  

(for example, two vehicle configurations or two variants of the train arrangement for peak  

and off-peak periods) [8]. 

2.4. Cost Optimization 

The aim of cost optimization is not to compile a specific circulation of vehicles,  

but to calculate the number of vehicles (individual units and their arrangement). The number 

of vehicles and their type is an essential item of the economic aspect of the researched problem. 

The question is if cost optimization is in court with capacity optimization and how important 

capacity optimization influence the area of costs. For the assessment within the cost model, 

it would be appropriate to evaluate few capacity optimization solutions and compare their costs 

[9]. 

 

3. Results 

Within the master thesis, the author solved a similar research task as part of the design of a new 

operating concept on the track Ostrava - Valašské Meziříčí. Due to the complexity of the task, 

the following procedure was applied in the master thesis. From the census prospective numbers 

of passengers per hour and for each section between two nodes were determined. Subsequently, 

the operating concept was designed, and adequate vehicles were selected from the current 

vehicles on the market. In the last step, vehicle circulation was compiled with an emphasis  

on the efficient use of vehicles. Based on the knowledge from the procedure within the master 

thesis, the procedure described below was specified with the aim of higher relevance of outputs. 

The research was made for the design of the new vehicle capacity concept. Passenger intensities 

will be predicted and determined from available surveys. In relation to the number 

of passengers, it is also possible to determine the optimal train capacity. The PRIVOL method 

seems to be a suitable tool for cost optimization consisting in finding suitable vehicle capacity. 

Subsequently, it is possible to determine a suitable operational concept for track or railway line. 

Operational concepts for rush hour periods and transport saddle periods can be designed. 
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In accordance with the procedure described in Section 2.4., a vehicle capacity optimization will 

be created [10]. 

The aim of the research is to establish a tool for selecting the appropriate vehicle type  

and its capacity for the relevant operational concept. It is necessary consider operational 

aspects, variation in transport demand and the cost of the chosen solution. 

In general, above-mentioned procedure consists of new approach to the research task.  

The required capacity of vehicles is combined with vehicle circulation, while the operational 

concept is flexible under certain specific conditions and can be adapted in favour of more 

efficient management of vehicles and their capacities. The entire research task is covered  

by cost optimization, which aims to find an efficient and sustainable vehicle concept. Among 

individual methods there are mutual iterations in order to achieve not only a capacity-optimal 

but also a cost-optimal solution. 

 

4. Conclusion 

In conclusion, the authors would like to state that there are no sophisticated considerations  

in Czech conditions. A design of the operational concept is usually accomplished without  

a detailed analysis. As a result of this procedure, vehicles are often oversized for the intended 

operational concept or, conversely, vehicles are inadequate, and it is not possible to serve all 

passengers in the required quality of transport services. The combination of these approaches 

will lead to further research to design optimal capacities with a minimum number of vehicles. 
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Public Transport Priority Decision-Making Tool: Case Study Pilsen 

Nikol Dousková and Vojtěch Novotnýi 

 

Abstrakt: Metoda určení kvality infrastruktury je důležitou součástí vyvíjeného rozhodovacího nástroje 

pro preferenci veřejné dopravy, jehož principem je hledání závislosti mezi kvalitou provozu veřejné 

dopravy (cestovní rychlost a spolehlivost) a infrastrukturními podmínkami vytvořenými pro povrchovou 

veřejnou dopravu v uličním prostoru. Článek představuje výsledky případové studie – aplikace této 

metody na trase páteřní trolejbusové linky 16 plzeňské MHD s cílem ověření její použitelnosti a určení 

směru dalšího rozvoje, respektive kalibraci samotného rozhodovacího nástroje. 

Klíčová slova: veřejná doprava, preference veřejné dopravy, level of service, uspořádní místních 

komunikací, kvalita veřejné dopravy 

Abstract: Determining the conditions for the public transport operation on urban roads is an important 

part of the developed public transport priority decision-making tool based on the dependence between 

the quality of public transport operation (cruising speed and reliability) and infrastructure conditions 

created for public transport in street space. This article presents the results of a case study using the 

method on line 16, the backbone trolleybus line of the Pilsen public transport system. The aim of the 

case study was to verify its applicability and determining the direction of further development and 

calibration of the decision tool itself. 

Keywords: public transport priority, public transport, level of service, urban road design, quality 

of public transport 

 

1. Public Transport Priority 

Successful, attractive and competitive public transport must have the infrastructure to provide 

the conditions for passengers to achieve the expected speed and reliability. With the metro or 

railway, which has its own segregated infrastructure, achieving high speed and reliability is 

easy. The situation is more complicated for surface modes of public transport, which to a greater 

or lesser extent share street space with other modes of transport (typically car traffic). The 

public transport operation can be affected by a number of factors, and irregular delays can occur 

when moving in a section among stops.  

 
Fig. 1 Influence of infrastructure on the resulting quality of public transport [1] 

                                                 
i Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Transportation 

Systems, Konviktská 20, 110 00 Prague, Czech Republic, [dousknik, novotvo4]@fd.cvut.cz 

15 / 201



 

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta dopravní 

19. listopadu 2020 

Praha, Česká republika 

 

2 

The systematic creation of favorable conditions for the operation of public transport in the street 

network is a basic tool for ensuring attractive public transport for passengers, economic and 

energy efficiency of public transport operation as well as for ensuring better quality public 

spaces. We describe this systematic creation of favorable conditions for the operation of public 

transport in the street network as public transport priority. 

Multimodal streets serve more people [2]. Creating the conditions for sustainable modes 

of transport in the street network means realistically fulfilling the goals of sustainable mobility, 

while public transport in cities is its key element. 

 

Fig. 2 The same street space when designed in two different ways. In the multimodal street, the capacity of the 

street is increased by a more balanced allocation of space between the modes. Public transport and other 

sustainable modes are prioritized (Figure based on [2]). 

 

2. Infrastructure Quality Assessment Method for Public Transport 

The infrastructure quality assessment method for public transport is based on an objective 

assessment of the “level of friendliness” of a given section of infrastructure for surface public 

transport and the degree of “resilience” of the public transport route to the impact of its 

operation by car traffic. The decision-making tool for public transport priority [1] subsequently 

seeks a relationship between the infrastructure index Q(infra) and the “quality of operation” of 

public transport connections [3], i.e. its main characteristics in terms of travel speed and 

operating reliability, as it is evident that there is a dependence between  

the parameters of the infrastructure and the qualitative parameters of  public transport operation. 

In practice, it is based on expressing the degree of risk of delay and quantification of its potential 

length in a given section of infrastructure (typically in an inter-stop section) through the (load) 

infrastructure index Q(infra): 
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  (1) 

The principle of the method is decomposition of a public transport vehicle path into  

the characteristic maneuvers and partial sections of a journey between them. Then, we assess 

the level of risk of delay and its potential length separately for these elements. 

Characteristic maneuvers are certain typical and repeating public transport vehicle trajectories 

resulting from the layout of the infrastructure and requiring characteristic behavior from  

the driver, repeated at all connections passing through a given point in the infrastructure. This 

is for example: changing lanes, making left turns from the main road, exiting from a dedicated 

lane, passing through a traffic light intersection, etc. To assess the risk of delay and  

the potential length of this delay, the theory of decomposition of these segments of motion into 

3 modules was introduced – the collision traffic flow module (crossed traffic flow), traffic lights 

module and lane type module at the approach to a characteristic maneuver segment from which 

any kind of characteristic maneuver can be made [1]. 

  

Fig. 3 An example of characteristic maneuver (left turn from side road) and its decomposition into modules. 

This decomposition makes it possible to determine a partial model of dependencies for each of 

the modules and allows the evaluation of a specific characteristic motion to be expressed as the 

sum of the evaluations of the individual modules of which the characteristic maneuver segment 

consists. For individual modules, the effect coefficient of the module on the occurrence of delay 

k (influ) is expertly determined, expressing the “probability of delay occurrence” and, based on 

the input values, the calculated index i (delay) describing  

a potention length of delay. 

𝑄𝐼𝑁𝐹𝑅𝐴~ 𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦;𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ  
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For example, for the module of crossed traffic flows in the same/opposite directions, the input 

values for the partial model of dependencies of traffic flow characteristics C(flow) and  

the number of crossed lanes of the flow n(lanes):  

 

Fig. 4 An example of characteristic maneuver (left turn from side road) and its decomposition into modules. 

A partial model for calculation of the length of delay index i(delay) is calculated according 

to the formula (2):  

    (2) 

The weights of the individual variables are also determined using expert methods, resulting in a 

decision table covering all possible combinations. 

In the case of partial ride sections between characteristic maneuver sections, only the delay 

length index is expressed depending on whether a dedicated lane is available in this partial 

section or whether public transport vehicles share the lane with other traffic. And if not,  

the delay index depends on the characteristics of the traffic flow. 

The infrastructure quality index Q_ (INFRA; peak) then expresses the “delay rate of public 

transport vehicles” due to the usual maximum effect of all aspects affecting their operation 

(traffic flow and its parameters, traffic flow control, construction-traffic layout of the road).  

It is practically given by the sum of individual indices evaluating partial sections of the ride  

as well as characteristic maneuver segments (3): 

 

 

 

   (3) 

 

 

 

 

idelay ;count /lat = 0,532 . Cflow + 0,468 . nlanes  

QINFRA ;peak  = qsec + qseg  

QINFRA ;peak  =  idelay  (i)

n

i=1

+  iseg  (j)

n

j=1

 

QINFRA ;peak  =  idelay  (i)

𝑛

𝑖=1

+     kinflu  (k) .  idelay  (k) . kcorr ;W type  (k)    

n

k=1

 

(j)

n

j=1

 

𝑄𝐼𝑁𝐹𝑅𝐴~ 𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦; 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ  

𝑄𝐼𝑁𝐹𝑅𝐴 ;𝑝𝑒𝑎𝑘 … 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥  𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟  

𝑞𝑠𝑒𝑐 … 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 

𝑞𝑠𝑒𝑔 … 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑜𝑓 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑢𝑣𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡)  

𝑖𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 …𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 

𝑘𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢 …𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦  

𝑘𝑐𝑜𝑟𝑟 ;𝑊 𝑡𝑦𝑝 𝑒  𝑘 …  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑙𝑎𝑛𝑒 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒  

𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎ 𝑡𝑜 𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑢𝑣𝑒𝑟 
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3. Case Study Pilsen: Route of Line 16 

Trolleybus line number 16 is one of the most important trolleybus lines in Pilsen. It runs from 

the south of the city through the center, train and bus station and ends at the northeastern 

outskirts of the city. The route is very diverse from the traffic-engineering point of view, which 

is why this line was chosen for the test deployment of the infrastructure quality assessment 

method. 

This method was applied, as part of the case study, along the entire length of the trolleybus line 

in the direction of travel from the Sídliště Bory stop to the final Doubravka stop. Thus,  

a total of twenty sections among stops were decomposed and subsequently evaluated. These 

sections were first analyzed in detail and then graphically represented in clear schematic 

representations. Each section among stops is specific, and therefore each section consists of a 

different number of characteristic maneuver segments. To give an idea, we present  

an example of the inter-stop section Mrakodrap - Pařížská (length 510 m, 6 characteristic 

maneuver segments, 6 partial ride sections; Fig. 5). 

 

Fig. 5 Schematic depiction of the segment Mrakodrap – Pařížská including decomposition of vehicle movements 

on the line (www.mapy.cz) 

Within the scope of the evaluation of these inter-stop sections, it was revealed that the method 

is functional, but at the same time situations were found which, according to the current version 

of the method, cannot be evaluated, but which affect public transport operation in the given 

section. These are: 

 Road edge parking spaces (blocking of passage/delay when vehicles are parked) 

 Priority for public transport in the cross-traffic direction at light-controlled intersections 
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 Improperly located supply points blocking the operation/passage of public transport 

 Improper parking/lane parking restricting the passage of vehicles 

 Unclear traffic signs or unclear right of way 

Based on the knowledge of the infrastructure in the sections among stops, the partial sections 

of the journey and the characteristic maneuver segments were evaluated by the indices. 

From the determined indices, the QINFRA;peak infrastructure quality index was then calculated 

according to formula (3). The results are presented in Table 2. 

 

4. Extension of Method Based on the Findings in the Pilsen Case Study 

Case study Pilsen identified situations that the current version of the method is not able 

to evaluate. Therefore, the method needs to be extended to assess infrastructure situations that 

potentially lead to further local reductions in travel speed and reliability of public transport 

connections, both linearly in the sub-section and in spots within the characteristic maneuver 

section. 

4.1. Local Deterioration of Passage –Linear 

As part of the calculation of the ride sub-section index, as an expression of delay risk in this 

sub-section, a supplement was proposed to express the effect of local deterioration of passage 

calculating the magnitude of line deterioration depending on the length of the causing element 

within the infrastructure, i.e., longitudinal parking, against the entire length of the sub-section 

and at the same time the magnitude of influencing the smooth flow of the ride. 

idelay = Wtype .
s .ks.Cflow

100
+

𝑙𝑠

𝑙𝑢
 . 𝑘𝑥              (4) 

 idelay…index of magnitude of delay 

Wtype… type of lane 

s…length of partial ride section [m] 

ks… length effect coefficient 

Cflow…. traffic flow characteristics 

𝑙𝑠… length of impacting element of deterioration  

𝑙𝑢… length of the partial ride section 

𝑘𝑥… coefficient affecting the ride continuities 

 

Linear local deterioration of passage is intentionally designed universally. It can be used, 

for example, to express the negative impact of inappropriate parking/lane parking, which 

restricts the passage of vehicles, or the existence of parking spaces along the road. 

The coefficient affecting the ride continuities kx is defined by linguistic values. For the purposes 

of further calculation, based on expert estimation and in view of the mathematical construction 

of the method, numerical values were assigned to linguistic values: 

Table 1 Numerical values kx entering the linear calculation i(del) 

Linguistic value kx low medium high 

Numerical value kx 0.050 0.150 0.300 
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4.2. Local Deterioration of Passage – Spots 

To express the complications during passage through a characteristic maneuver segment, it will 

be necessary to add to the calculation of the index of characteristic maneuver the effect of local 

deterioration of passage at a point, for example due to public transport priority in the cross-

traffic direction at light-controlled intersections. This will be a coefficient that will be assigned 

to the evaluation of individual segments in specific cases affecting the flow of traffic and that 

will thus increase the resulting coefficient of the length of delay. To assign numerical values, it 

is necessary to carry out a series of traffic surveys that will provide sufficient information on 

the extent of the impact of individual local problems. 

4.3. Evaluation of Case Study Pilsen for Expansion of the Method  

For the inter-stop sections from the Pilsen case study, an evaluation was performed again,  

this time with the local deterioration already taken into account. The resulting QINFRA; peak 

infrastructure indices and their comparison with the evaluation of the quality of public transport 

operation [1] is presented in the following table (Table 2) and chart (Fig. 6): 

Table 2 Comparison of resulting QINFRA; peak values with the level of service by individual segments 

 

From To Level of Service Q(infra; peak) 

1 Sídliště Bory U Luny 1 0.910 

2 U Luny U Teplárny 1 0.899 

3 U Teplárny Adelova 2 2.088 

4 Adelova Nemocnice Bory 2 3.619 

5 Nemocnice Bory Dobrovského 1 0.879 

6 Dobrovského Nám. Čes. Bratří 4 2.917 

7 Nám. Čes. Bratří Jižní Předměstí 3 2.406 

8 Jižní Předměstí Tylova 3 2.673 

9 Tylova U Práce 1 1.007 

10 U Práce Mrakodrap 1 1.922 

11 Mrakodrap Pařížská 1 2.365 

12 Pařížská Hlavní nádraží 3 1.960 

13 Hlavní nádraží Železniční poliklinika 1 0.751 

14 Železniční poliklinika Gambrinus 4 5.774 

15 Gambrinus Stavební stroje 5 7.918 

16 Stavební stroje Těšínská 1 1.097 

17 Těšínská Opavská 1 1.595 

18 Opavská Poliklinika Doubravka 2 2.512 

19 Poliklinika Doubravka Habrmannovo nám. 1 0.674 

20 Habrmannovo nám. Doubravka 1 0.635 
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Fig. 6 Level of Service a QINFRA values; peak for individual sections among stops 

The resulting correlation coefficient is 0.849, which can be assessed as a satisfactory result. We 

would like to increase this result even further in the future by additional development of the 

method. 

 

5. Where Do We Go from Here? 

The Pilsen Case study confirmed that the infrastructure quality assessment method for public 

transport is usable in practice. However, we want to further improve the method through further 

case studies. These should further confirm the universality of the principle of maneuver 

decomposition of a public transport vehicles paths and at the same time provide  

a much larger set of data, thanks to which we can better calibrate the method. 

The aim is to express the most accurate relationship between the evaluation of infrastructure 

and the real quality of public transport in a given section, which will open the opportunity 

to evaluate the proposed preferential measures and predict expected improvements in service 

quality of public transport before their implementation. The public administration would thus 

be given an objective tool on the basis of which it can decide on investments and adjustments 

to the arrangement of local roads, recommend or not recommend the proposed measures 

for implementation or select the most suitable option from the point of view of public transport. 
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Faktory ovlivňující energetické dopravní simulace  

Jan Antoši 

 

Abstrakt: Hlavním cílem dopravních simulací je co nejvěrnějším způsobem počítačově zachytit 

simulovanou skutečnost. Z hlediska energetických simulací se v tomto smyslu rozumí zejména co 

možná nejpřesnější výpočet toků energetických kvant ve vozidle či v soustavě, kde se vozidlo pohybuje. 

Tyto toky jsou ovlivňovány různými vnějšími nebo vnitřními faktory. Vnitřní faktory mají původ ve 

vozidle. Jsou to tedy vlastnosti jednotlivých jeho částí a součástek, které pak popisujeme jednotnou 

fyzikální veličinou účinnost. Těmto energetickým tokům a vnitřním faktorům na ně působícím je 

věnován tento článek. 

Klíčová slova: energetický tok, vozidlo, simulace, účinnost 

Abstract: The main goal of traffic simulations is to describe the simulated reality by computer as good 

as possible. In energy simulations it means the most accurate possible calculation of energy quantum 

flows in the vehicle or in the system where the vehicle is moving. These flows are influenced 

by various external or internal factors. Internal factors originate in the vehicle. They are in fact the 

properties of vehicle individual parts and components, which we then describe as a physical quantity 

of efficiency. This article is devoted to these energy flows and internal factors affecting them.  

Keywords: energy flow, vehicle, simulation, efficiency 

 

1. Energetické ztráty v dopravní simulaci – při pohybu vozidla 

Energetické dopravní simulace lze v zásadě rozdělit na dva základní typy. Jedním jsou 

simulace z hlediska toku energií v dopravní infrastruktuře. Do této skupiny patří zejména 

trolejová vedení, měnírny apod. Druhým typem jsou simulace toku energií ve vozidle nebo 

vozidlech, která se na této infrastruktuře pohybují. Do budoucna je samozřejmě snaha tyto 

typy simulací propojovat za účelem vzniku komplexní energetické dopravní simulace. 

V současné době zatím ale takový simulační nástroj, který by s dostatečnou přesností 

odpovídal skutečným parametrům provozu reálné dopravní infrastruktury a vozidel, 

neexistuje.  Pro účely tohoto článku byl zvolen bližší popis druhého typu, tedy energetické 

simulace jednoho vozidla.  

    Energetická simulace zde znamená modelování energetických toků uvnitř vozidla, které 

jsou ovlivněny dvěma faktory. Faktory, které působí vně vozidla a faktory vznikajícími přímo 

uvnitř vozidla. Tyto faktory energetický tok ovlivňují v zásadě vždy tak, že dochází k jeho 

omezení a snížení, popřípadě je tak alespoň nastaven pohled nás jako uživatelů. Tyto faktory 

tak způsobují v energetickém toku ztráty, o nichž bude tento článek. V nejobecnější formě je 

možné je definovat jako vztah výkonu, příkonu a účinnosti. 

 

                                                 
i Ing. Jan Antoš, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravních prostředků, 

Konviktská 20, 110 00 Praha 1, antosja2@fd.cvut.cz 
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0PP   (1) 

 

V tomto obecném vztahu jsou:  

P  ... výkon [W] 

0P
 ... příkon [W] 

  ... účinnost [%] 

 

1.1. Ztráty vně vozidla 

Energetické ztráty, ovlivněné z vnějšku vozidla, jsou dány faktory jako jsou převod tažných 

nebo brzdných sil mezi obvodem kol a kolejnicí popřípadě jiným druhem povrchu (odpor 

na styku kolo-kolejnice). Dále pak odporem prostředí (odpor vzduchu apod.). Odpor prostředí 

může být nahodilý (např. způsobený změnou počasí), ale tyto vlivy se v simulacích tohoto 

typu neuvažují, nebo určený příslušnou infrastrukturou, např. odpor při průjezdu tunelem, 

výhybkou apod. Jedná se tedy v zásadě výhradně o ztráty mechanické, které lze až následně 

přepočtem vyjádřit v podobě elektrické energie. Tyto odpory mohou vznikat a tím způsobovat 

energetickou ztrátu pouze v případě, kdy se vozidlo pohybuje. Nazýváme je tedy obecně 

odpory jízdními. 

 

 

Obr. 1- lokomotiva řady 363.5 - vně 

1.2. Ztráty uvnitř vozidla 

Na rozdíl od vnějších ztrát jsou ztráty uvnitř vozidla jak mechanického původu (odpor 

v převodovce, tření v ložiscích, odpor vzduchu v rotoru apod.), tak jsou z velké části ztrátami 

v elektrických zařízeních. Jejich charakter se při zachování "stálých vnějších podmínek" (tedy 

zejména teploty) prakticky nemění a faktory způsobující tyto ztráty jsou tak vhodné 

pro přesné počítačově zpracované simulace. Energetické ztráty uvnitř vozidla mohou vznikat i 

když se vozidlo nepohybuje. Sem patří ztráty z ventilátorů chlazení (jsou spuštěny i když 

vozidlo zastaví), dobíjení akumulátorů a další. 
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Obr. 1- chladící ventilátory 

 

2. Energetické ztráty na elektrických zařízeních uvnitř lokomotivy 

Na úvod je třeba zdůraznit, že se jedná o ztráty zjištěné empirickým pozorováním zvolené 

referenční lokomotivy řady 363.5, tedy té rekonstruované řady 363, která je schopna 

rekuperovat elektrickou energii. Nicméně i u jiných klasických typů lokomotiv bude charakter 

těchto ztrát v zásadě velmi podobný.  

Jedná se o tyto ztráty:  

Pzkrt  ... ztráty kotvy [kW] 

PzLvt ... ztráty vyhlazovací tlumivky [kW] 

Pt ... ztráty sekundárního vinutí trafa [kW] 

PzRe... ztráty buzení [kW] 

Pm ... ztráty trakčního měniče [kW] 

PzL04… ztráty rezonančního filtru (tlumivky) [kW] 

Pch ... ztráty chlazení [kW] 

Dalšími faktory, které sice také odčerpávají určitou část energetického toku uvnitř 

lokomotivy, ale nejsou energetickými ztrátami, jsou tzv. pomocné pohony. Pomocné pohony 

jsou zařízení nutná pro provoz lokomotivy (různé servo pohony, kompresory tlaku vzduchu 

apod.). 

Celkové ztráty elektrických zařízení uvnitř hnacího vozidla lze vyjádřit vztahem: 

chzLomztzLvtzkrtcelkové PPPPPPPP  + ++ ++ + 4Re  (2) 

Tento vztah je praktické, nejen z důvodů měřitelnosti, vyjádřit pro proudy tekoucí uvnitř 

vozidla (proud kotvy, proud jedním vinutím, budící proud a proud do sítě) tímto vztahem: 
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Tab. 1 Fyzikální veličiny ve vztahu celkových ztrát 

 popis jednotka 

tk
 

tepelný koeficient 

mědi 
[-] 

201tkR
 

odpor kotvy [Ω] 

kI  proud kotvy [A] 

zLvtR
 

odpor vyhlazovací 

tlumivky za tepla 
[Ω] 

secR
 

odpor jednoho 

sekundárního 

vinutí trafa 

[Ω] 

secI
 

proud jedním 

sekundárním 

vinutím trafa 

[A] 

eR
 

odpor buzení [Ω] 

 mP
 

ztráty trakčního 

měniče 
[kW] 

04zLR
 

odpor tlumivky [Ω] 

lI  
proud do sítě [A] 

chP
 

ztráty chlazení [kW] 

 

3. Závěr 

Jak z tohoto článku vyplývá, není simulativní řešení energetických dopravních modelů 

z důvodu velkého počtu ovlivňujících faktorů triviální záležitostí. Většina dosud vytvořených 

simulačních nástrojů si toho je plně vědoma a snaží se proto pouze o zjednodušený popis 

reálného stavu. V současné době však vzniká na dopravní fakultě nástavba na doposud 

existující simulační model s využitím velmi přesné tzv. exaktní metody výpočtu, která by 

měla již v nejbližší době nabídnout možnost přesného simulování energetických toků 

z pohledu vozidla.  

 

Literatura 

[1] ANTOŠ J., Efektivita rekuperačního brzdění, teze k DP, FD ČVUT, Praha 2018 

[2] OPAVA J., Exact Calculations of Traction  Energy Quantities, článek k 20. výročí založení 

ČVUT FD v Praze - 01.-30.09.2013, Praha, 2013, s. 225-230. ISBN 978-80-01-05320-1 

 

26 / 201



 

České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta dopravní 
19. listopadu 2020 

Praha, Česká republika 

 

 

Proposal of Processing Machine-Readable Railway Infrastructure Data 

Zdeněk Michl, Vít Janoš, Rudolf Vávrai 

 

Abstrakt: Tento příspěvek je zaměřen na velmi aktuální problematiku konstrukce železničního jízdního 

řádu s pomocí výpočetní techniky. Cílem je prozkoumat možnosti automatizovaného čtení dat 

o železniční infrastruktuře a jejich převod do podoby konkrétních elektronických souborů na 

infrastruktuře. Cílem je Rozvoj a stabilizace databáze železniční infrastruktury pro akademické 

a komerční účely v působnosti ČVUT, včetně možností využití nových zdrojů strojově čitelných dat a 

metodiky jejich využití pro konkrétní případy použití – konstrukce železničního jízdního řádu 

a mikrosimulace železničního provozu. 

Klíčová slova: softwarová konstrukce jízdního řádu, železniční provoz, železniční infrastruktura, čtení 

dat, konverze dat  

Abstract: This paper is focused on a very current issue of software aided timetabling in railway 

transport. The topic is to examine the possibilities of automatic reading of data on railway infrastructure 

from various data formats and their conversion into the form of specific electronic files 

on infrastructure. The aim is Development and stabilization of the railway infrastructure data base 

for academic and commercial purposes within the competence of CTU, including possibilities of using 

new sources of machine-readable data and methodology of their use for specific use cases - railway 

timetabling and microsimulation of railway traffic. 

Keywords: software timetabling, railway traffic, railway infrastructure, data reading, data conversion 

  

1. Introduction 

This article discusses the possibilities of using currently newly available machine-readable data 

sources on railway line parameters for automation of data processing of railway infrastructure 

in the administration of the state organization Správa železnic, their conversion into usual 

formats of exchange files and web services and their use in timetabling process. life cycle 

of railway infrastructure projects and in microsimulation of railway projects. 

1.1. Motivation 

The research team has been processing data on timetable and railway infrastructure in software 

tools licensed to the CTU FTS for last 25 years. To this end, it has developed an infrastructure 

database over time. This base serves as a basis for scientific and research work and teaching. 

However, each of its uses represents a considerable effort to update the infrastructure used. 

Given the new possibilities of available machine-readable data on infrastructure, the 

development of the iPlan and OpenTrack software tools used and the possibilities of their 

                                                 
i Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Logistics and 

Management of Transport, Konviktská 20, 110 00 Prague, Czech Republic, [michlzde, janos, 

vavrarud]@fd.cvut.cz 
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interfaces and the development of data exchange formats themselves opens the option 

to analyze the possibilities of automating updates and ensure their accuracy. 

The issue of the exchange of machine-readable data on railway infrastructure and their 

relevance for individual examples of use (such as the construction of a train schedule) is now a 

well-addressed topic by the European Railway Agency. With the support of UIC, the 

association of users of SW tools created a platform, a technical description of prerequisites 

on data for major use cases, a railML data format for data exchange and RailTopoModel, a 

logical hierarchical model of railway infrastructure. Authors are active members of this 

community, contributing with the certification manual for railML users for instance. 

In the meantime, a machine-readable description of operated infrastructure was created 

by Správa železnic in the form of XML files in own scheme with technical parameters for each 

railway line and set of parameters. These files are shared among railway undertakings and 

should be incorporated in their systems and to support engine drivers with actual information. 

The goal is to analyse ways of updating infrastructure data in the two programs providing an 

updated database on the national railway infrastructure, analysis of available sources 

for updating and methodology of its updating. This updated infrastructure database will support 

the research team in solving problems in conceptual transport planning for passenger rail 

transport. 

 

2. Analysis 

2.1. Available Data of Technical Parameters 

A common standard used for exchange of timetable data is railML, which is also available 

for import in both timetabling tools. Unfortunately, the newly available data is strictly derived 

from former tables of technical parameters (see example cut-outs on fig. 1 and 2) and its XML 

version is just copying the structure of those tables. 
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Fig. 1 Example cut-out from TTP of line 713A Beroun - Plzeň; Table 1 - Location of designated technical 

equipment and technical parameters of the track construction. 
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Fig. 2 Example cut-out from TTP of line 713A Beroun - Plzeň; Table 1 - Speed limits for different speed profiles. 
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2.2. Available Import Interface – FBS / iPlan  

FBS’s main goal is to support timetable designers in the timetabling process. As the data engine 

data is generally provided as a blackbox to the customer, the infrastructure part allows users 

to fill for each track beneath classification and chainage zones the tables of: 

 waypoints (stations, stops and other important places on the track), 

 speed limit profiles, 

 longitudinal and height profile 

The waypoints are described only as mass points. 

Even though FBS has import and export options for timetable data, the only available option 

for importing infrastructure data is using text files for each individual railway line, as shown 

on Figure 3. Those files are simple text based, tab separated values, and can therefore be created 

from many other sources. 

 

Fig. 3 Interface for entering the route - sequences of transport points into the SW FBS 

  

31 / 201



 

České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta dopravní 
19. listopadu 2020 

Praha, Česká republika 

 

 

3. Proposal 

The goal is to convert imported XML data and fill as much as possible in text files available 

for import in FBS. 

The main structure of the network and railway line files has to be generated in FBS manually.  

 

Fig. 4 Sample model of lines processed using the new format of tables of track parameters (TTP) 

The import functions only make available importing of waypoints, speed limits and height 

profile. Current TTP data provide no information on height profile, but this is already available 

in our past FBS files and is still actual enough for most of the lines. 
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Fig. 5 Example of processed machine-readable infrastructure data for line 713A (170) 

The table of waypoints provides basic information on chainage sections. The relation between 

absolute (real) and relative (continuous from the start) chainage of the railway line has to be 

found or guessed from the table (which is not straightforward in complicated scenarios) or 

completed from other sources. The absolute chainage, which is the only chainage shown in TTP 

tables, might be ambiguous in many cases, which makes automatic processing rather 

completed. 

The next task is completion of the list of waypoints. Railway stations, stops, junctions and some 

other places are searched in internal code list Nr. SR70 for the identification of transport points 

- "Code list of railway stations, points of interest and tariff points". As only the name of the 

point is provided in TTP, this might again lead to errors and needs supervision of a skilled 

importer. In case of success, the type and abbreviation of the point is found out, providing an 

option to complete the text file for FBS. 

Depending on the purpose of the data also additional data, as blockposts, might be generated 

form the TTP’s waypoint table to FBS. 

 
Fig. 6 Example of processed machine-readable data on speed limits in individual speed profiles of line 713A 

(170) in the direction to Pilsen in the FBS / iPlan program 
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Last task is reading the speed limits. This uses the chainage found in the table of waypoints, but 

the problem of the ambiguous absolute chainage remains the same. The speed profiles are 

recalculated for double tracks (only the “proper” direction of travel is processed) and for the 

typically used profiles. 

 

4. Conclusion 

Based on the above search on relevant data for timetable design and simulation, on existing 

procedures for their processing, on the state of international cooperation and standardization 

of this data and its current development in Europe, experience with the open state of interfaces 

of relevant software tools in rail transport technology for input of this data and own experience 

from work on compiling both timetables and transport technology for construction projects, 

We find that the proposed process of optimizing the processing of data on railway infrastructure 

is not only beneficial, but due to the advanced state of progress of these tools and their support 

in programs also real. 

In the introductory part of this article a research of the current practice of decomposing railway 

infrastructure in order to create its computer model for transportation technology is provided, 

i. e. to create train timetable and to evaluate construction variants, both nationally and 

internationally - on european scale. 

Furthermore, the work analyses what data are relevant for processing transport-technological 

calculations on railway infrastructure models, i. e. what elements of the railway network and 

which attributes are appropriate to include in computer models of railway infrastructure, as 

from the theoretic point of view (traction calculations) as from the practical point of view (what 

is implemented in the programs). 

Based on the knowledge of the context between those elements on two levels (linear lines, 

hierarchical switch areas and track junctions), a database will be designed that appropriately 

describes this railway infrastructure model system and allows its effective management in terms 

of time validity and design variants, validation of entered data for error detection and export 

to existing software tools. The current knowledge from the design of the UIC RailTopoModel 

and the interchangeable railML format for infrastructure will be used. 

The aim of this article was to propose a methodology which, using the results of current 

international research, will speed up, reduce the cost and transparency of processing models 

for microsimulation (extensive simulation) of railway infrastructure so that verification of draft 

concepts and comparison of railway construction variants by microsimulation model obeying 

national realities in an usual, affordable way. This goal has been fulfilled. 

Due to the state of the infrastructure description, unavailability of reliable timetable data, 

current railway infrastructure design practices (design in raw CAD without objects / BIM) and 

immaturity of interchangeable formats and interfaces of individual programs, optimistic 

assumptions could not be met, however further steps were set to describe case studies and usage 

examples within the RailML consortium, supporting Správa železnic in the change of position 

to the provider of open network data, f. e. in the Network Statement, and processability of this 

data. 
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The proposed automation enables faster, easier and more frequent updates, a large part 

of manual work is eliminated, even when maintaining a large network. It will enable 

standardised work with large networks. 
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Big Data in Carsharing 

Ing. Marko Šidlovský, Ing. Filip Ravas , Ing. Václav Jirovský, Ph.D.i 

 

Abstrakt: Trend sdílené ekonomiky ve službách mikromobility přináší možnost kombinace individuální 

dopravy spolu s veřejnou dopravou. Sdílení aut, skútrů či koloběžek v doplnění městské či meziměstské 

dopravy dává možnost plánování delších výletů mimo města, zároveň také přináší řešení problému 

poslední míle v městech. Univerzitní carsharing Uniqway je projektem třech pražských univerzit. 

Studenti s podporou univerzit a partnera ŠKODA AUTO provozují v Praze službu sdílení aut. Flotila 

o aktuální velikosti 23 vozidel procestovala už více jako 550 000 kilometrů. Cílem článku je popsat 

proces sběru, zpracování a vyhodnocování dat v systému sdílení dopravních prostředků spolu 

s praktickými ukázkami jejich realizace. 

Klíčová slova: Uniqway, carsharing, big data, mobilita, sdílená ekonomika, Mobility-as-a-Service, 

Mobility-on-Demand, transport 

Abstract: The trend of sharing economy in services of micromobility brings the opportunity of a 

combination of individual and public transport. Sharing cars and scooters with public or intercity 

transport offers the possibility of planning longer trips outside cities. It also brings a solution to the last 

mile problem. The university carsharing Uniqway is a project of three Prague universities. With the 

support of universities and ŠKODA AUTO, the students provide service of sharing cars in Prague. The 

fleet counts 23 cars now and traveled more than 550 000 kilometers. The article aims to describe 

collecting, processing, and analysing data in the sharing means of transport and practical illustration 

of their realisation. 

Keywords: Uniqway, carsharing, big data, mobility, sharing economy, Mobility-as-a-Service, Mobility-

on-Demand, transport 

 

1. Introduction 

Uniqway student carsharing project started in 2015 as a creative students’ study initiated 

by ŠKODA AUTO marketing division. Students of three universities, Czech Technical 

University in Prague, Prague University of Economics and Business and Czech University 

of Life Sciences in Prague, created two studies providing two different visions of carsharing 

for students. Later in 2016, these creative studies were combined in a third more profound study 

applying ideas from both studies. Students of CTU Prague designed the first in-vehicle 

hardware unit for keyless vehicle access based on combination of internet and Bluetooth 

communication onlyii 

                                                 
i Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Security Technologies 

and Engineering, Konviktská 20, 110 00 Prague, Czech Republic, [sidloma1, ravasfil]@fd.cvut.cz, 

Vaclav.Jirovsky@cvut.cz 
ii Today, the operation by NFC/RFID card and internet is required, as such design was defined by an insurance 

company. 
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– to our knowledge it was the first of a kind in the world at that time. Brand design, marketing 

and business plan were all designed by students of all cooperating universities. The project 

received more clear business and technological image and was transferred to new digital 

business subsidiary – ŠKODA AUTO DigiLab. The project is still being held as strictly 

students’ based with motto “from students, for students”, while each university provides a 

mentor, who supports and guides the student team in the whole service development. Currently, 

more than 50 students are involved in development and operation of the service, which is being 

used by more than 3000 users on a daily basis. We can proudly say the Uniqway project is 

unique and definitely one of a kind not only in the Czech Republic. Current project 

infrastructure provides not only a modern mobility service for students and university 

employees, but is also a valuable knowledge source about young people mobility behavior. The 

presented paper focuses on two parts of the project realized by the student team of CTU 

in Prague – IT system design, which started as a product of three bachelor students and their 

work on service backend, frontend, infrastructure and Android app and now is being developed 

by twelve students of bachelor, master and fresh doctoral degree students, developing all 

necessary software.iii 

The second part presents bits of analyses performed on the service and focusing on mobility 

demand satisfaction. 

 

1. IT System Design Evolution 

From the point where it was decided that we will start designing and implementing Uniqway 

service, to the current state of the system, the approach to data processing and storage changed 

significantly. The initial design was sufficient just enough to satisfy proof of concept 

requirements. After the service was opened to the public and the number of vehicles and rides 

increased, data analysis became more important. This triggered additional requirements for data 

processing and storage. During the first phase of the project (where we aimed at working proof 

of concept), core parts of the system were designed. The Uniqway ecosystem consists of four 

main parts: 

 Backend application with SQL database: Provides REST API that is called by multiple 

client applications. System state and collected data are stored in the PostgreSQL 

database server. 

 Hardware car unit: Consists of a network module that provides access to REST API 

endpoints, an embedded car key for locking/unlocking of the vehicle, and a GPS 

module. The unit is also connected to the CAN bus, which enables the unit to access 

information such as fuel level, current speed, odometer, etc. 

 Mobile client applications: Native Android and iOS smartphone applications 

for customers to interact with the system. Basic use cases for the apps are listing 

of available cars, vehicle reservations, locking/unlocking, etc. 

                                                 
iii Hardware unit started as a work of two fresh PhD students and now the team has grown to three together. 
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 Frontend web application: Used by administrators and caretakers of the car park. The 

application allows admins to access all the cars regardless of their state 

(reserved/available), reservations, users, etc. 

 

 All the data that the system collects are products of two main sources: 

 Hardware car unit 

As mentioned, the hardware unit in the car has a GPS module and is connected to the CAN 

bus. Available information such as GPS location, fuel level, or locked/unlocked state is 

required for the system to be functional on the basic level. Naturally, there is a requirement 

stating that we need to have information about the current location of all the vehicles in the 

car park and also we need to assure they stay locked and last, but not least that only verified 

user can trigger unlocking. There is also a category for data that can be used for analytical 

purposes and make the service more usable, available, and overall better. That is why the 

system has to be able to store not just the latest but also historical data. 

The hardware unit has internet access so all currently accessible data are periodically sent 

to the backend API endpoint. Interval of the data transfer depends on the state of the car 

in the system - if the vehicle is reserved, the period is 5 seconds and if the car is available 

for reservation (data are basically not changing during this state) interval is prolonged. 

 Mobile client application: 

The main purpose of the data collected from client applications is analytical. An example 

of such data is information about user location and it's the distance from available cars 

during basic app activities. The information is again sent to the backend API endpoint where 

it's further processed. 

1.1. Data Processing 

All collected data are sent in JSON format and processed in the backend application. In case 

that the data are being forwarded into other storage besides SQL database (NoSQL database 

mentioned later), data enrichment needs to be done - for example, data from hardware unit that 

are not mapped to a particular ride and user are not valid for analytics. 

Fig. 1 Basic system structure 
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1.2. Data Storages 

Data storage solution in the early phases was to save all the necessary data to the PostgreSQL 

database. This design was sufficient for a small number of cars, but after the Uniqway service 

was successfully launched and became available to the public, the number of cars, rides, and 

overall load on the system considerably increased. We started to experience performance 

problems that manifested as a slow request-response duration, which lowered usability mainly 

of the web application for administrators. Performance issues that affected the system to the 

levels when request duration exceeded 30s seconds needed to be addressed. 

The starting point for investigation of the mentioned performance problems leads to the 

implementation of an automated way of simulating average or increased load on the system. 

For those purposes, we used a library called Locust [1] that provides a way of defining the 

behavior of the client applications using a python programming language. The easiest solution 

for running the load tests was to use TeamCity build server, which is basically a requirement 

as running the tests from the development machine is not practical and can't be automated 

further. 

From available system logs, we were able to identify a bottleneck that caused the mentioned 

issues - a highly inefficient way of storing and accessing car data telemetry. SQL database 

design from early stages was sufficient for small amount of vehicles, but after a few weeks with 

X cars, number of rows in table that was used for the telemetry was counted in tens of millions 

and access to the often-needed data became slow. 

During research of an alternative technology, which we could use for satisfying our use case, 

we tested two NoSQL technologies for telemetry storage - MongoDB and ElasticSearch. Since 

both technologies are suitable for different purposes we utilized MongoDB as storage that is 

integrated with backend application and ElasticSearch to feed the data to analytical use-cases, 

where it's easier for an analyst to query and search the data since ElasticSearch comes with a 

web-based UI called Kibana [2]. 

Over time, collected data and their analysis enabled us to do better decisions regarding service 

development. Now we have almost real-time feedback and great insight into how our users 

behave and we can adapt our service to be more suitable for our specific target users group.  

Fig. 2 Final IT system structure 
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Thanks to the data and the way we are processing them we'll be able to automate repetitive 

tasks that are time-consuming and be more focused to deliver new features and overall 

improvements of the service. 

 

3. Data Analysis 

In this chapter, we present data analysis in the car-sharing system. The goal is to introduce the 

ideas, techniques and tools used in every step of data analysis life-cycle in car-sharing domain. 

The main focus is on data preparation, data modeling and visualization. We covered data 

gathering and storing in the previous chapter. All analyses are demonstrated on the data from 

the Uniqway project in two weeks period in April 2020. 

3.1. Distance to the Reserved Vehicle 

One of the car-sharing system's fundamental questions is: "How far is the user willing to walk 

to a reserved car?" We analyze the distance in meters and walking duration in minutes between 

a reserved vehicle and the user to answer that question. Our primary scripting language for data 

analysis is Python. We use popular Pandas library [3] for data preparation and run an open-

source routing engine called GraphHopper [4] on our premises for walking distance duration 

calculation. We apply the LocalOutlierFactor from scikit-learn library [5] during the data 

modeling phase to detect the outliers in a dataset.  

Tab. 1 Distance to the reserved vehicle results 

 Mean Std 25 % 50 % 75 % 

Distance[m] 1132.91 1561.84 162.15 308.10 1966.85 

Duration[min] 13.59 18.74 1.95 3.70 23.61 

As we can see in Table 1, the median value is less than 5 minutes for a walking duration and 

about 300 meters for distance. This parameters must be taken in consideration for the following  

analyses.  

3.2. Demand Map 

It is critical to have the parking zones in the high demand area to operate stationary zones car-

sharing service efficiently. Based on anonymized user location data, we analyze where users 

book the car. To visualize the result, we created a heat map of hexagons in Prague, Czech 

Republic. We use H3 library [6] hexagons with a size adapted to previous results. The map is 

created in a geospatial analysis tool called kepler.gl [7]. Figure 3 shows an example of the heat 

map.  
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The analysis result shows the areas with high demand and can be used to adjust existing or 

create new parking zones. 

3.3. Idle Time 

In the stationary based car-sharing services, the zones location and size is crucial to keep a good 

utilization of the shared fleet. One of our defined parameters for parking zones is idle time. Idle 

time represents a timespan between two rides of a single vehicle parked in specific zone. Short 

idle time means the car remains for a short time period in the area and a user books a vehicle 

quicker than in a location with high idle time.  

We look at the idle time from 2 perspectives: 

1. Idle time for each parking zone 

We calculate the average time between the end of the ride and the start of the next ride in the 

zone on the parking zones level. We can use this parameter to compare the zones.  

In Uniqway, parking zones near universities, city center and train stations have short idle time. 

2. Idle time for hexagons inside a parking zone 

On the level of hexagons, we create an idle time heat map similar to the demand map discussed 

in chapter 1.2. Then, we can compare the actual parking zones and adjust the borders based 

on the map. See an example in Figure 4. 

Fig. 3 Demand heat map in Dejvice, Prague Czech Republic 
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4. Conclusion 

The paper presented a brief overview of a project developed solely by students of three Czech 

universities. Uniqway provides not only the service itself, but major impact is seen in a very 

tight integration of education and application of the fresh knowledge gained at school with 

virtually immediate feedback. While the technical development of all hardware and software is 

currently being realized only by fifteen students, their view on real system and technology 

behavior is very close. If such project would be realized by typical technology company, the 

distance between real customer and developer will be usually much larger and the interaction 

less effective. In Uniqway the student community of developers, marketers, business 

developers and operation managers shares everything. They don’t share cars only. Primarily, 

they share knowledge. Therefore, the value of Uniqway project, where already a third 

generation of student developers is being involved in project design, is unaccountable.  
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Možnosti využívania dronov pri dokumentovaní dopravných nehôd  

na území Slovenskej republiky 

Stanislav Stehel, Juraj Janura , Juraj Bernát , Peter Vertaľi

 

Abstrakt: Článok sa zaoberá súčasnými legislatívnymi možnosťami využívania dronov 

pri dokumentovaní miesta dopravnej nehody. Nakoľko rozvoj vedy a techniky je rýchly a legislatíva 

mnohokrát nedokáže držať nastavené tempo a zväzuje ruky používateľom týchto moderných technológií. 

V minulosti bolo použitie dronov pri dokumentovaní miesta dopravnej nehody problematické, avšak 

v súčasnosti sa už pravidlá upravili a používanie bezpilotných prostriedkov pri dokumentovaní je 

jednoduchšie. Článok bude podrobne analyzovať Rozhodnutie č. 2/2019 zo dňa 14. 11. 2019, ktoré 

určuje podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota. Jedným z dôležitých ustanovení 

daného rozhodnutia sú výnimky, ktoré majú štátne orgány a jedným z nich je aj Polícia. Nakoľko Polícia 

zabezpečuje dôkazy nielen do trestného ale aj priestupkového konania, je neoceniteľným podkladom 

pre vypracovanie znaleckého posudku okrem iného aj podrobná fotodokumentácia, prípadne video 

z miesta dopravnej nehody zaznamenaná bezpilotným prostriedkom. 

Klíčová slova: legislatíva, drony, polícia, dopravná nehoda 

Abstract: The article is dealing with present legislative possibilities of drone usage by traffic accidents 

documentation. Due to rapid development of science and technologies, legislative doesn’t respond 

appropriately and is often considered to be an obstacle for users of new technologies. In the past, it was 

problematic to use drone by documentation of traffic accidents, however currently it is much easier as 

rules for pilotless devices usage have been adapted. The article is analyzing in details The Resolution 

2/2019 date 14. 11. 2019  which specify conditions for flight of pilotless aircrafts. One of the important 

article of Resolution are exceptions for state authorities including Police forces. Due to fact, that police 

forces are securing evidence not only for criminal but also for offence proceedings, the exact and full 

photo documentation or pilotless device video from accident place is valuable material for forensic 

expertise. 

Keywords: law, drones, police, car accident 

 

1. Úvod 

Letecké dokumentovanie zeme a vytváranie ortofoto mapy bolo realizované na území 

Slovenskej republiky už v roku 1950. Forma snímkovania pomocou lietadiel bola veľmi 

nákladná a tieto fotografie boli používané nielen na vojenské ale aj na poľnohospodárske účely. 

Príchodom bezpilotných lietadiel sa letecké snímkovanie stalo dostupnejším a využíva ho 

množstvo organizácií, firiem a aj súkromných osôb. Letecké snímkovanie sa taktiež ukázalo 

ako neoceniteľná možnosť pri dokumentovaní miest dopravných nehôd. Nie je však jednoduché 

z pohľadu legislatívy vykonať let s bezpilotným prostriedkom kedykoľvek a kdekoľvek a 

vyhotoviť letecké snímky bez akýchkoľvek obmedzení. V článku bude priblížená problematika 

                                                 
i Ing. Stanislav Stehel, Ing. Juraj Janura, Ing. Juraj Bernát, Ing. Peter Vertaľ Ph. D. – Ústav znaleckého výskumu 

a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline, Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina, Slovenská republika, 

stanislav.stehel@gmail.com, juraj.janura@gmail.com, juro.bernat@gmail.com, peter.vertal@usi.sk  
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dokumentovania miesta dopravnej nehody dronom z pohľadu legislatívy na území Slovenskej 

republiky. Nebude však podrobne rozoberať a analyzovať legislatívu ale poukáže na základné 

obmedzenia pri používaní dronov znalcami. 

  

2. Legislatíva 

V minulosti podliehali akékoľvek vyhotovené fotografie a videozáznamy utajeniu a museli sa 

do 1 mesiaca od vyhotovenia predložiť Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, ktoré 

po posúdení jednotlivých záznamov ich následne odtajnilo. Taktiež boli potrebné povolenia 

od majiteľov pozemkov, nad ktorými sa vykonával let. Pre zjednodušenie vykonávania letov 

s bezpilotnými lietadlami sú vydávané rozhodnutia Dopravného úradu a v súčasnosti je 

v platnosti rozhodnutie Dopravného úradu č. 2/2019 zo dňa 14. 11. 2019. Národný 

bezpečnostný úrad Slovenskej republiky vydal vo februári 2019 metodické usmernenie, že 

vykonávanie leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, 

stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum, ako vyhliadkové lety 

a podobne, na účely zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, nie je 

definované ako letecké snímkovanie. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné fotografie a 

videozáznamy vyhotovené z dronu predkladať na Ministerstvo obrany a žiadať si od nich 

povolenie na vykonanie takéhoto letu. Uvedeným rozhodnutím a metodickým usmernením sa 

výrazne zjednodušilo využívanie dronov na vyhotovovanie snímok z vtáčej perspektívy. 

Avšak ak chce znalec vyhotovovať fotodokumentáciu alebo videozáznam z dronu na účely 

znaleckej činnosti a vykonáva svoju činnosť za odplatu, je jeho povinnosťou vybaviť si 

Povolenie na lietanie s bezpilotným lietadlom a Povolenie na vykonávanie leteckých prác, 

registráciu a poistenie dronu. 

 

3. Povolenie na lietanie s bezpilotným lietadlom 

Povolenie na lietanie s bezpilotným lietadlom je prvá podmienka na lietanie s bezpilotným 

lietadlom. Skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť pozostáva zo 100 

testových otázok, ktoré sú vytvorené zo 6 okruhov. Na ich vypracovanie je vyčlenený čas 90 

minút. Na otázky sa odpovedá formou viacnásobnej možnosti výberu odpovedí. Pri každej 

otázke sú na výber uvedené tri odpovede, z ktorých je iba jedna správna. Žiadateľovi je priznané 

hodnotenie prospel, ak vo všetkých požadovaných okruhoch získal minimálne 75%. V prípade, 

ak žiadateľ nie je úspešný z jedného alebo viacerých predmetov, je hodnotený ako neprospel. 

Z predmetov, z ktorých bol hodnotený ako neprospel, je potrebné opakovať teoretickú skúšku. 

V prípade, ak žiadateľ vykonávajúci teoretickú skúšku UAV, nie je úspešný z jedného predmetu 

zo všetkých požadovaných predmetov štyrikrát za sebou alebo vyčerpal všetkých šesť sedení 

v priebehu 18 mesiacov od prvého pokusu zložiť skúšku, zamestnanec ho hodnotí ako 

neprospel.  

Po úspešnom absolvovaní teoretickej skúšky pilot - čakateľ absolvuje praktickú skúšku lietania 

s dronom. Na praktickej skúške sú overované znalosti z ovládania drona pri lietaní a taktiež 

z čítania leteckej mapy, kde sú zaznačené rôzne obmedzenia a zákazy. 
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3.1. Registrácia a poistenie bezpilotného lietadla 

Pre používanie dronov pri vykonávaní leteckých prác je potrebné tieto drony zaregistrovať 

na Dopravnom úrade do Evidencie bezpilotných lietadiel. Dron musí byť taktiež poistený proti 

škodám spôsobeným tretím osobám pri výkone leteckých prác minimálne do výšky 950 000 €. 

Poistná suma sa pohybuje cca od 300 do 370 € ročne. Presná suma záleží od konkrétneho typu 

dronu. 

3.2. Povolenie na vykonávanie leteckých prác 

Letecké práce sú za odplatu vykonávané letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a 

vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, 

na prieskum. Letecké práce možno vykonávať len na základe povolenia vydaného Dopravným 

úradom. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky na vykonávanie leteckých prác. 

Zoznam držiteľov Povolení na vykonávanie leteckých prác je uverejnený na stránke 

Dopravného úradu Slovenskej republiky.  

Základná podmienka získania Povolenia na vykonávanie leteckých prác je vypracovanie 

Prevádzkovej príručky. Prevádzková príručka je vytvorený dokument priamo pre potreby 

konkrétnej osoby. Okrem iného obsahuje zoznam pilotov, používaných zariadení (dronov) a 

presný postup činností, ktoré bude treba dodržiavať pri vykonávaní leteckých prác s dromi. 

Vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác je spoplatnené sumou 600 €. Povolenie má 

platnosť 1 rok a následne si je ho potrebné obnovovať, čo je spoplatnené sumou 360 €. 

 

4. Prevádzka dronu 

Pri výbere dronu vhodného pre znaleckú činnosť je potrebné brať taktiež do úvahy aj jeho 

maximálnu vzletovú hmotnosť, lebo v budúcnosti môže byť obmedzujúca pri vykonávaní 

snímkovania miesta záujmu. Rozhodnutie Dopravného úradu č. 2/2019 rozdeľuje bezpilotné 

lietadlá na nasledujúce triedy: 

 C0 – diaľkové riadené lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou, ktorá neprekračuje 

250 g, 

 C1 – diaľkové riadené lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 250 g 

a neprekračuje 900 g, 

 C2 – diaľkové riadené lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 900 g 

a neprekračuje 4 kg, 

 C3 – diaľkové riadené lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 4 kg a 

neprekračuje 25 kg s typickým rozmerom menej ako 3 metre, 

 C4 – model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 4 kg a 

neprekračuje 25 kg. 

 

5. Letové podmienky 

5.1. Maximálna výška letu bezpilotného lietadla 

Akýmkoľvek bezpilotným lietadlom je možné lietať maximálne do výšky 120 m nad najvyššou 

prekážkou v okruhu 30 metrov od bezpilotného lietadla. Uvedené pravidlo neplatí, ak ide 
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o vykonanie letu v okrsku neriadeného letiska po koordinácií s prevádzkovateľom takéhoto 

letiska. Výška 120 metrov pri dokumentovaní miesta dopravných nehôd je dostačujúca. 

5.2. Ďalšie obmedzenia 

 Zákaz vykonania letu dronom v noci, 

 zákaz vykonania letu v zakázanom vzdušnom priestore (väznice, jadrové elektrárne), 

aktivovanom obmedzenom vzdušnom priestore (vzdušný priestor obmedzený 

ministerstvom obrany), prechodne vyčlenenom vzdušnom priestore a prechodne 

rezervovanom vzdušnom priestore. 

 

Podľa jednotlivých tried dronov je následne obmedzená ich prevádzka. Obmedzenia sú 

rozdelené do 3 subkategórií A1, A2 a A3. 

5.3. Subkategória A1 

Let podľa podmienok subkategórie A1 možno vykonať s bezpilotným lietadlom triedy C0 a C1 

okrem iného: 

 Tak aby neboli prelietavané zhromaždenia ľudí, 

 za meteorologických podmienok na let za viditeľnosti, ak nie je výrobcom dronu určené 

inak,  

 s udržaním priameho vizuálneho kontaktu s dronom, 

 v horizontálnej vzdialenosti drona najviac 1000 metrov od pilota, 

 vo vzdialenosti väčšej ako 3,7 km od referenčného bodu letiska, 

- v prípade menšej vzdialenosti do výšky najviac 30 m nad úrovňou zeme. 

5.4. Subkategória A2 

Let podľa podmienok subkategórie A2 možno vykonať s bezpilotným lietadlom triedy C2 

okrem iného: 

 Vo vzdialenosti viac ako 50 m od nezúčastnených osôb, 

 za meteorologických podmienok na let za viditeľnosti, ak nie je výrobcom dronu určené 

inak, 

 s udržaním priameho vizuálneho kontaktu s dronom, 

 v horizontálnej vzdialenosti drona najviac 1000 metrov od pilota, 

 vo vzdialenosti väčšej ako 3,7 km od referenčného bodu letiska, 

- v prípade menšej vzdialenosti do výšky najviac 30 m nad úrovňou zeme, 

 tak, aby neboli prelietavané husto osídlené oblasti miest, obcí, zón alebo urbanistických 

koncentrácií, zhromaždenia ľudí na voľnom priestranstve, stavby, ochranné pásma 

letísk, ochranné pásma leteckých pozemných zariadení alebo chránené územia. 

5.5. Subkategória A3 

Let podľa podmienok subkategórie A3 možno vykonať s bezpilotným lietadlom triedy C3 a C4 

okrem iného: 

 Vo vzdialenosti viac ako 50 m od nezúčastnených osôb a v takej vzdialenosti od nich 

aby s prihliadnutím na spôsob pohonu a výkony dronu neboli takéto osoby vystavené 

nadmernému hluku, 
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 za meteorologických podmienok na let za viditeľnosti, ak nie je výrobcom dronu určené 

inak, 

 s udržaním priameho vizuálneho kontaktu s dronom, 

 v horizontálnej vzdialenosti drona najviac 1000 metrov od pilota, 

 vo vzdialenosti väčšej ako 5,6 km od referenčného bodu letiska, 

- v prípade menšej vzdialenosti do výšky najviac 30 m nad úrovňou zeme 

 tak, aby neboli prelietavané husto osídlené oblasti miest, obcí, zón alebo urbanistických 

koncentrácií, zhromaždenia ľudí na voľnom priestranstve, stavby, ochranné pásma 

letísk, ochranné pásma leteckých pozemných zariadení alebo chránené územia, 

 za podmienky že, prevádzkovateľ dronu s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a 

väčšou uzatvoril a plní zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou bezpilotného lietadla tretím stranám. 

Pri využívaní dronov na fotografovanie a filmovanie, prichádzame k prvému problému, že ak 

má znalec dron kategórie C2, C3 alebo C4 (nad 900 g), nemôže s ním vykonať let nad husto 

osídlenými oblasťami miest, obcí, stavbami, ochrannými pásmami letísk, ochrannými pásmami 

leteckých pozemných zariadení a ochrannými územiami. Na území Slovenskej republiky je 

pozemná komunikácia stavba, takže podľa tohto rozhodnutia nie je možné nad nimi lietať 

dronom so vzletovou hmotnosťou väčšou ako 900 g. 

5.6. Podmienky vykonania letu dronom v kategórií prevádzky B 

Let v kategórií prevádzky B možno vykonať v súlade so všeobecnými podmienkami vykonania 

letu a so súhlasom Dopravného úradu a určenými podmienkami na vykonanie letu dronom, ak 

nie je ustanovené inak, ak ide o let dronom vykonaný iným spôsobom ako podľa podmienok 

kategórie prevádzky A, najmä: 

 v noci, ak je bezpilotné lietadlo vybavené primeraným osvetlením,  

 v riadenom vzdušnom priestore, ak je vykonanie letu bezpilotným lietadlom 

koordinované s príslušným stanovišťom riadenia letovej prevádzky, 

 v inej vzdialenosti od nezúčastnených osôb ako je vzdialenosť určená na vykonanie letu 

bezpilotným lietadlom podľa podmienok kategórie prevádzky A, 

 bezpilotným lietadlom, ktoré ho maximálne vzletová hmotnosť je väčšia ako 25 kg. 

Prevádzkovateľ dronu uzavrel a plní zmluvu o poistení zodpovednosti, vedie palubný denník 

bezpilotného lietadla, a pilot je držiteľom povolenia na lietanie s dronom a má pri sebe súhlas 

Dopravného úradu, potvrdenie o evidencii bezpilotného lietadla. 

5.7. Koordinácia v riadenom vzdušnom priestore 

Ak znalec potrebuje vzlietnuť dronom v oblasti riadeného letiska vo vzdialenosti menšej ako 

3,7 km od referenčného bodu letiska s dronom ľahším ako 4 kg alebo 5,6 km s dronom ťažším 

ako 4 kg, je potrebné aby prevádzkovateľ drona najmenej 24 hodín pred vykonaním letu e-

mailom doručil žiadosť o povolenie na vykonanie letu dronom v riadenom vzdušnom priestore. 

Pilot dronu následne 15 minút pred predpokladaným časom vzletu telefonicky vyžiada 

od príslušného stanovišťa riadenia letovej prevádzky povolenie na vykonanie letu. 
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6. Dokumentovanie miesta dopravnej nehody Políciou SR. 

Orgány činné v trestnom alebo v priestupkovom konaní zadovažujú akékoľvek dôkazy 

do priestupkového alebo trestného konania. Základným úkonom pre zabezpečovanie dôkazov 

je obhliadka miesta trestného činu prípadne priestupku. Obhliadky sa môže zúčastniť osoba, 

ktorá vykonáva odbornú činnosť alebo pribratý znalec. Ak je vhodné a potrebné 

zadokumentovať miesto dopravnej nehody dronom, znalec ním disponuje a spĺňa všetky 

zákonné podmienky na vykonanie letu, môže tak vykonať. Znalec však nie je orgán činný 

v trestnom alebo priestupkovom konaní, a preto nie je možné aby vykonával obhliadku a 

zabezpečoval dôkazy do konania. Nielen z  uvedeného dôvodu boli v rozhodnutí Dopravného 

úradu Polícii udelené výnimky pri vzlete s dronom aby mohli vykonať neodkladné a 

neopakovateľné úkony, akým je napríklad aj obhliadka miesta dopravnej nehody. 

V súčasnosti na území Slovenskej republiky Polícia využíva drony k svojej činnosti a taktiež 

ich môže použiť na dokumentovanie miest trestných činov a priestupkov. 

6.1. Výnimky 

Rozhodnutie Dopravného úradu č. 2/2019 udelilo ozbrojeným silám, ozbrojeným 

bezpečnostným zborom (pozn. do ktorých spadá aj Polícia) , finančnej správe, informačnej a 

spravodajskej službe výnimky na vykonanie letu bezpilotným lietadlom pri plnení ich úloh.  

Polícia pri vykonaní letu musí dodržať iba tieto podmienky: 

 Pilot na diaľku nesmie vykonať let bezpilotným lietadlom, ak je pod vplyvom 

psychoaktívnej látky 

 let možno vykonať iba v neriadenom vzdušnom priestore triedy G maximálne do výšky 

120 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 30 m, to neplatí ak ide o vykonanie letu 

v okrsku neriadeného letiska po koordinácií s prevádzkovateľom takéhoto letiska, 

 bezpilotné lietadlo nesmie byť vybavené pulzačným alebo raketovým motorom; to 

neplatí, ak je raketový motor použitý iba na účel vykonania vzletu, 

 let bezpilotným lietadlom sa vykoná tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť iných 

lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred 

hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z bezpilotného lietadla, 

 zákaz ohrozenia iných lietadiel neplatí navzájom medzi diaľkovo riadenými modelmi 

lietadiel za podmienky predchádzajúcej dohody zúčastnených pilotov na diaľku a 

prijatia primeraných bezpečnostných opatrení na zachovanie bezpečnosti inej letovej 

prevádzky, osôb a majetku na zemi, 

 pilot na diaľku je povinný počas letu neustále vizuálne a zároveň s použitím vhodných 

technických prostriedkov, ak je takýmito prostriedkami systém diaľkovo riadeného 

lietadla vybavený, pozorovať okolie, prekážky a letovú prevádzku a vyhnúť sa inej 

letovej prevádzke na základe princípu vidieť a vyhnúť sa. 

 ak počas letu bezpilotného lietadla nastane mimoriadna situácia za letu, pilot na diaľku 

je povinný okamžite bezpečne ukončiť let bezpilotného lietadla, 

 bezpilotné lietadlo nesmie byť použité na vykonávanie obchodnej leteckej dopravy, 

 pilot na diaľku je povinný pred vykonaním letu bezpilotným lietadlom dôkladne sa 

oboznámiť a vykonať let v súlade najmä s 

- meteorologickou situáciou v mieste vykonania letu, 

- využitím vzdušného priestoru v čase a mieste vykonania letu, 

- podmienkami prevádzky bezpilotného lietadla, 
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- pokynmi výrobcu pre bezpečnú prevádzku bezpilotného lietadla, 

- obmedzeniami prevádzkovej výkonnosti bezpilotného lietadla, výrobnými 

obmedzeniami bezpilotného lietadla a obmedzeniami letovej spôsobilosti 

bezpilotného lietadla a 

- letovými postupmi a núdzovými postupmi bezpilotného lietadla určenými jeho 

výrobcom. 

Policajný zboru musí pri vykonaní letu dronom v riadenom vzdušnom priestore, ktorý je 

koordinovaný s príslušným stanovišťom riadenia letovej prevádzky spôsobom určeným 

v dohode uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra a poskytovateľom letových prevádzkových 

služieb.  

V súčasnej dobe je pri neodkladných a neopakovateľných úkonoch Policajný zbor povinný 

ohlásiť svoju činnosť s dronom v riadenom vzdušnom priestore bezodkladne, avšak najneskôr 

15 minút pred predpokladaným časom vzletu. 

 

7. Záver 

Podľa súčasne platnej legislatívy, ak by znalec z odboru cestnej dopravy na území Slovenskej 

republiky potreboval vykonať dokumentáciu miesta dopravnej nehody dronom pre účely 

vypracovania znaleckého posudku, je potrebné aby mal Povolenie na lietanie s bezpilotným 

lietadlom, Povolenie na vykonávanie leteckých prác, mať registrovaný dron na Dopravnom 

úrade v Evidencii bezpilotných lietadiel, a poistenie proti škodám spôsobeným tretím osobám 

pri výkone leteckých prác. Ďalej podľa lokalizácie miesta dopravnej nehody a použitého dronu 

je potrebné vybaviť povolenie od Dopravného úradu na vykonanie letu iným spôsobom ako 

podľa podmienok kategórie prevádzky A, ak v prevádzkovej príručke nie sú uvedené analýzy 

rizík spojených s vykonaním letu bezpilotným lietadlom pre konkrétne situácie vykonania letu. 

Ak je miesto dopravnej nehody v riadenom vzdušnom priestore, je potrebné najmenej 24 hodín 

pred vykonaním letu doručiť príslušnému stanovisku riadenia letovej prevádzky žiadosť 

o povolenie na vykonanie letu dronom v riadenom vzdušnom priestore. Vyhotovenú 

fotodokumentáciu, prípadne videozáznam však nie je možné pribrať do konania ako výstup 

z obhliadky miesta trestného činu prípadne priestupku, pretože nebol vyhotovený orgánmi 

činnými v trestnom alebo v priestupkovom konaní a s prostriedkami Policajného zboru. 

Vyhotovené poklady z letu dronom však znalec môže využiť pri svojej činnosti. 

Policajný zbor v tomto prípade má jednoduchšiu cestu pri vykonaní letu. Netýka sa to 

administratívnych povolení a registrovaní, pretože každý pilot Policajného zboru musí mať 

Povolenie na lietanie s bezpilotným lietadlom a poistenie, každý dron je zaregistrovaný 

v Evidencii bezpilotných lietadiel a Ministerstvo vnútra je držiteľom povolenia na vykonávanie 

leteckých prác. Avšak pri vykonaní letu za účelom obhliadky je Policajný zbor limitovaný 

maximálne poveternostnými podmienkami a vlastnosťami dronu.  

Z uvedeného dôvodu je na území Slovenskej republiky pri dokumentovaní vhodnejšie vyzvať 

príslušníka Policajného zboru dokumentujúceho miesto dopravnej nehody, aby pre väčšiu 

prehľadnosť, presnosť a zjednodušenie zabezpečil nasnímanie miesta dopravnej nehody 

dronom. Následná rekonštrukcia nehodového deja bude prebiehať jednoduchšie, eliminujú sa 

chyby pri obhliadke, a presnosť zadokumentovaných polôh jednotlivých stôp bude vyššia ako 

pri meraní krokomerom. 
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Systémy pro inteligentní parkování nákladních vozidel na dálničních 

odpočívkách jako součást Stavebnictví 4.0 

Pavel Krupíki 

 

Abstrakt: Ředitelství silnic a dálnic České republiky zavádí v rámci projektu URSA Czech Republic 

systém chytrého parkování kamionů na dálničních odpočívkách. Díky použití detekčních technologií 

v místě odpočívek a propojení s NDIC, kde se dopravní informace sbírají a zpracovávají, je možné tuto 

technologii zařadit do konceptu Stavebnictví 4.0. Předmětem tohoto článku je stručný popis těchto 

systémů včetně příkladů použití. Za pomoci SWOT analýzy budou za pomoci odborníků určeny slabé a 

silné stránky, respektive příležitosti a hrozby těchto systémů. 

Klíčová slova: Inteligentní parkování, dálniční odpočívka, Stavebnictví 4.0 

Abstract: The Road and Motorway Directorate of the Czech Republic is introducing a system of smart 

truck parking at motorway rest areas as part of the URSA Czech Republic project. Thanks to the use 

of detection technologies in the place of rest and connection with NDIC, where traffic information is 

collected and processed, it is possible to include this technology in the Construction 4.0 concept. The 

subject of this article is a brief description of these systems, including examples of use. With the help 

of SWOT analysis, the strengths and weaknesses, respectively opportunities and threats of these systems 

will be identified with the help of experts. 

Keywords: Intelligent parking, highway rest, Construction 4.0 

 

1. Úvod 

Každý, kdo byl někdy frustrovaný při jízdě automobilem při hledání parkovacího stání, by si 

přál rychle najít nějaké volné místo. Možným řešením je zefektivnění procesů zajišťujících 

inteligentní parkování pomocí bezdrátového monitoringu a propojovacích zařízení a Internetu 

věcí (IoT). Tyto informace jsou v podobě Stavebnictví 4.0 jedním z možných podkladů 

pro efektivní rozšiřování sítě odpočívek na základě dat o jejich využívání. 

 

2. Stavebnictví 4.0 

Digitální a technologické inovace mohutně se rozvíjející v posledních letech bývají označovány 

jako 4. průmyslová revoluce nebo Průmysl 4.0. Zdá se, jako by stavebnictví stálo tak trochu 

stranou. Velkým tématem je BIM (Building Information Modelling), ale to je jen jedna 

ze složek uvažovaného Stavebnictví 4.0. Ostatní témata, pokud nejsou úplně opomíjeny, jsou 

minimálně upozaděny. Přesto je důležité se jimi zabývat. Jedná se například o virtuální a 

rozšířenou realitu, 3D tiskárny, pokročilé stavební materiály, prefabrikované a modulární 

konstrukce, Big data a prediktivní analytika, 3D skenování a fotogrametrie, autonomní vozidla 

                                                 
i Ing. Pavel Krupík, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení 

ve stavebnictví, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 – Dejvice, pavel.krupik@fsv.cvut.cz 
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a drony, spolupráce přes cloud (spolupráce v reálném čase), Internet věcí nebo bezdrátový 

monitoring a propojovací zařízení. 

 

Obr. 1 Stavebnictví 4.0, zdroj: https://www.blazethread.com/wp-content/uploads/2019/03/construction-4.0.jpg 

 

3. URSA Czech Republic - systém chytrého parkování kamionů na 

dálničních odpočívkách 

Cílem projektu URSA Czech Republic je v souladu s okolními státy vyvinout služby zaměřené 

na těžká nákladní vozidla zhodnocující potřeby a podmínky organizování a usměrňování 

silničního provozu v ČR. Projekt má poskytovat v reálném čase kvalitní informace určené 

řidičům nákladních automobilů. Základ je sběr relevantních dat, jejich zpracování, následné 

vytvoření informace a její šíření prostřednictvím Národního dopravního informačního centra 

(NDIC). [1] [2] 

Implementace v ČR se soustředí na inteligentní parkování kamionů (část WG 2.1) a 

poskytování informací pro kamiony v reálném čase (část WG 2.2). Projekt Inteligentní 

parkování kamionů - URSA CZ-WG 2.1  zahrnuje doplnění 4 vybraných dálničních odpočívek 

na dálnici D1 v Moravskoslezském kraji dohledovými systémy, detektory pro monitoring 

obsazenosti parkovacích stání a přenosové infrastruktury a to v lokalitách Klimkovice, 

Antošovice a Vražné. Rozhodnutí Ministerstva dopravy – povolení umístění a provedení stavby 

č. j.: 185/2019-910-IPK/5 ze dne 15. 4. 2019, kterým byla umístěna a povolena stavba 

„Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ-WG 2.1“, nabylo dnem 1. 5. 2019 právní moci. 

Stavba byla realizována v roce 2019. [1] [2] 

 

4. Princip fungování systému chytrého parkování kamionů na dálničních 

odpočívkách 

Na parkovacím místě je v asfaltovém krytu vozovky umístěn integrovaný bezdrátový senzor 

(Obr. 2). Ukázku, jak vypadá zabudovaný senzor je na Obr. 3. 
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Obr. 2 Tinynode B4-H truck sensor, zdroj: https://ep.rai.nl/noviteiten/popup/img?inn=513eeae4-1ca6-4ab0-

b63f-498314e22010&vraag=17&hires=1 

 

 

Obr. 3 Zabudovaný senzor, zdroj: https://i.iinfo.cz/images/4/oo-cd-1.jpg 

Senzor snímá, zda je parkovací místo obsazeno či nikoliv a tuto informaci vysílá. Tu zachytí 

opakovač (Repeater) a předá informaci bráně (Gateway), která slouží jako propojení 

infrastruktury fyzického parkovacího prostoru s informačními a komunikačními technologiemi 

- NDIC. Tam jsou tyto informace zpracovány a vyhodnoceny. Schéma sběru dat je zachyceno 

na obrázku Obr. 4. 
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Obr. 4 Schéma sběru dat, zdroj: https://www.pdxeng.ch/tinynode/tinynode-products/#truck-parking 

Aktuální počty volných míst jsou zobrazovány na informačních tabulích (Obr. 5) nebo 

v mobilní aplikaci. [5] 

 

 

Obr. 5 Informační tabule, zdroj: https://www.pdxeng.ch/tinynode/tinynode-products/#truck-parking 

Řidiči tak vidí s předstihem na informační tabuli, kolik je volných parkovacích míst 

na nejbližších odpočívkách a mohou tak lépe plánovat, kde zaparkují. 
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5. SWOT analýza 

Možnosti a možné problémy systémů inteligentního parkování ve vztahu k swot analýze byly 

projednány s dalšími odborníky. Následující informace byly stanoveny na základě dotazování. 

Kromě toho byla také provedena rešerše dříve publikovaných článků. 

5.1. Silné stránky a příležitosti 

 Systém může detekovat blokující vozidla, případně i jízdu v protisměru [3] 

 Pro řidiče lze lépe plánovat i jednotlivé povinné přestávky na základě aktuální 

obsazenosti dálniční odpočívky [3] 

 Možnost získat data o vytíženosti jednotlivých odpočívek pro efektivní plánování jejich 

rozvoje a rozšíření 

 Snížení četnosti stání a odstavování vozidel během nucených přestávek v místech 

k tomu primárně neurčených (bezpečnostní zálivy, připojovací a odbočovací pruhy 

apod.) [7] 

 V případě využití RFID tagů (vysokofrekvenční identifikace) ve vozidlech a v systému 

inteligentního parkování je možné snadněji nalézt ukradené vozidlo [6] [8] 

 Možnost vizuálního dohledu nad parkovištěm a detekce dlouho stojících vozidel, které 

blokují možnost krátkodobého odpočinku pro ostatní řidiče (Obr. 6) [3] 

 

Obr. 6 Vizuální dozor nad parkovištěm, zdroj: https://www.parkingdetection.com/wp-

content/uploads/2018/12/hylkedal.jpg 

55 / 201

https://www.parkingdetection.com/wp-content/uploads/2018/12/hylkedal.jpg
https://www.parkingdetection.com/wp-content/uploads/2018/12/hylkedal.jpg


 

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta dopravní 

19. listopadu 2020 

Praha, Česká republika 

 

 

 Možnost sledovat neoprávněné parkování na místech nevyhrazených k parkování nebo 

dobíjecích stanicích elektrických vozidel 

 Senzor Tinynode B4-H (Obr. 2) má životnost baterie 10 let a stupeň krytí IP68. Je tedy 

perfektně vhodný pro venkovní instalace, protože obstojí v nepříznivých povětrnostních 

podmínkách nebo při přepravě těžkých nákladních vozidel [9] 

5.2. Slabé stránky a hrozby 

 Nedostatečná kapacita parkovacích míst pro kamiony. Pokud budou všechna parkovací 

místa obsazena na nejbližších odpočívkách, pak je takovýto systém zbytečný 

 Parkování na odpočívkách je bezplatné, a tudíž není zajištěna přímá návratnost investice 

v porovnání se zpoplatněným parkovištěm například v městě [5] 

 

6. Závěr 

V současné době jsou Systémy pro inteligentní parkování nákladních vozidel na dálničních 

odpočívkách již realizovány. Bude však nějakou dobu trvat, než se tyto systémy rozšíří 

na všechny odpočívky. Správce dálnic v České republice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

připravuje instalaci těchto systémů nebo už je v nedávné době realizoval například na 

dálničních odpočívkách na D1 Střechov a Mikulášov, nebo na dálnici D35 na odpočívce Dolní 

Roveň.  

Významnou roli při využití těchto systémů hrají rovněž i kapacity parkovacích míst. 

V současnosti, vzhledem k nedostatku parkovacích míst pro kamiony, je systém zatím jen 

obtížně využitelný v celém zamýšleném rozsahu. Nicméně s plánovaným rozšiřováním 

odpočívek je počítáno i s instalací těchto systémů, což by mělo vést k naplnění primární funkce 

tohoto systému. I tak tento systém bude hrát důležitou roli ve Stavebnictví 4.0 a to z pohledu 

získávání dat o reálném aktuálním vytížení dálničních odpočívek. 
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Public Perception of the Railway Factor – Railway Line No. 113 Lovosice – 

Most Case Study 

Stanislav Metelka, Vít Janoši 

 

Abstrakt: Článek je zaměřen na vnímání rozdílů v atraktivitě drážních a nedrážních systémů veřejné 

dopravy známých jako drážní factor. Shrnuje výsledky sociologického průzkumu provedeného v obasti 

podél nevyužívané železniční trati č. 113 Lovosice – Most krátce před návratem pravidelného provozu. 

Existence drážního faktoru je zkoumána ve zvýšené míře tolerance k horší dostupnosti železnice nebo 

její delší cestovní době ve srovnání s regionálními autobusovými linkami. Závěrečná část článku se 

zabývá cestujícími požadovanou frekvencí obsluhy a jejich ochotou ke změně dopravních návyků 

ve vztahu ke aktuální nabídce ve veřejné dopravě. 

Klíčová slova: drážní faktor, regionální železnice, modální atraktivita, cestovní doba 

Abstract: The article deals with the differences of the stated preferences regarding the public perception 

of the rail-based and other public transport modes called rail factor. It summarizes the results of the 

sociologic study conducted along the disused regional railway line No. 113 Lovosice – Most shortly 

before its reintroduction. The existence of the so-called rail factor is observed within the tolerance rate 

towards worse approach possibilities or longer travel times for a regional railway line in comparison 

to regional bus lines. The last part of the article deals with the desired operation frequency and the 

passengers´ willingness to change their transport habits concerning the actual public transport modal 

supply. 

Keywords: rail factor, regional railway, modal attractiveness, travel time 

 

1. Introduction 

Rail factor is an important phenomenon observed especially with the newly established and 

current urban rail-based and trolleybus systems. It is often experienced that the new rail-based 

mode can attract more passengers than the initial bus lines with similar characteristics in terms 

of travel time and accessibility. This tendency is also to be seen with cities of comparable size 

where one city has an electric-powered public transport mode where this city reports a higher 

modal share of public transport.  

However, the impact of the rail factor has never been truly researched as there were not 

available any before-after data sets for the Czech conditions. This situation was about to change 

with the reopening of the disused regional railway line no. 113 between Lovosice and Most 

in the Ústí Region which meets the worldwide phenomenon of regional railway modernization 

[1]. Together with consequent transport surveys in the relevant regional bus and railway lines, 

a sociologic survey was organized to determine the passengers´ attitudes towards the new 

concept and potential modal changes. 
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2. Methodology of the Survey 

The survey was conducted at the beginning of December 2019 shortly before the reintroduction 

of the regular train service on railway line no. 113. Because of the time consent, the online form 

was chosen as the best means to attract a higher number of participants, especially those who 

reside along the railway line. Because the questions were mainly focused on the line no. 113 

and its surroundings, the passengers that do not reside in the Ústí Region or do not commute 

to it were omitted from the results. 

The total number of participants was 164 and their characteristics are demonstrated in the 

following sections. 

2.1. Demographic Structure 

Considering the age stratification of the respondents a realistic representation of the population 

in the Ústí Region was achieved as there were over 70 % of the people who belonged to major 

age groups 27–40 years and 41–65 years (see Tab. 1). The group of school children and students 

as typical public transport users in two age groups 0–15 and 16–26 years nearly 25 % of the 

respondents. The former age group was less frequent than with the normal population (less than 

2 %) due to the distribution channel of the survey (local websites of the villages and the Region 

etc.) and related unwillingness to fill in the online form. A similar problem was encountered 

with the people older than 65 years where the shares were despite the short amount of time over 

4 %.  

Tab. 1 Demographic structure of the participants (N=164) 

Age 0–15 16–26 26–40 40–35 66+ 

Share 1.2 % 23.8 % 34.8 % 36.0 % 4.3 % 

 

The classification according to economic activity shows that over 70 % of the passengers are 

standard taxpayers and 16.5 % represent the high school or college students. The reasons for 

lower shares of retired people (6 %) and the absence of the elementary school students were 

mentioned above. 

2.2. Relationship to Public Transport 

Vast majority of the respondents (over 63 %) use public transport for regular journeys whereas 

about 28 % are occasional users. Many of them may use annual or seasonal tickets [2] and thus 

form some kind of captive riders. In these groups of public transport riders, over 60 % use the 

regional bus service between Most and Lovosice. The rest of the respondents claim that despite 

not using public transport now they are not strictly against it. This fact confirms that no captive 

drivers participated in the survey as there is hardly any reason for them to fill in the form. The 

most frequent reasons for not using public transport are car ownership long travel times reached 

by public transport and long distance to public transport access points. 
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3. Perceived Attractiveness of the Regional Railway 

3.1. Comfort 

As only the stated preferences were collected an objective methodology of the qualitative 

assessment [3] could not be applied. Therefore, the presented data are focused on the subjective 

perception of the participants. 

When comparing regional bus and regional railway in general without further localization the 

train is strictly preferred (see Tab. 2). For a non-specific regional journey, almost 80 % of the 

respondents choose a train and a similar number of participants perceive the train as more 

comfortable than the bus. The data indicate that if there are similar key performance 

characteristics e. g. travel time with the bus and the train, the train may carry more passengers 

than the bus with the same parameters. Such a result was expected in terms of the rail factor 

influence.  

Tab. 2 General modal preferences of the respondents (N=164) 

Aspect Train Bus No difference 

Preference for general regional journey 79.3 % 20.7 % - 

Perceived as more pleasant and comfortable  79.3 % 8.5 % 12.2 % 

3.2. Frequency 

The respondents who stated they did not know the planned operational concept for the reopened 

railway line no. 113 were asked about the operation frequency of the new line on workdays. 

The desired operation frequencies that alone may convince the respondents to take the train are 

shown in Fig. 1. 

Some 70 % of the respondents answered in favor of the new operation concept (train every 60 

min during peak hours with the period fluctuation [4] to 120 min during off-peak hours) with 

the 60 min headway being strongly preferred. The results fully correspond to the authors´ 

expectations and support the claim that an attractive regional public transport supply may be 

reached if there is at least 60 min headway on offer in the core network during peak hours. 
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3.3. Travel Time 

The same group of respondents was asked about their door-to-door travel time perception 

regarding different modal choice possibilities. The original door-to-door travel time reached 

by a regional bus was set to 30 min and the reaction to possible travel time extension when 

switching to the regional railway was a subject of the survey. The respondents were introduced 

to a realistic span of travel times usually reached by short or medium regional public transport 

journeys between 20 and 60 min.  

The results are shown in Fig. 2. Approximately one third of the respondents were unwilling 

to any door-to-door travel time extension and even wanted to shorten the door-to-door travel 

time reached by train whereas more than 20 % even wanted to shorten the travel time by one 

third. This phenomenon may be caused by a public image of the train as a fast means of transport 

and travel time reductions may fit in. However, another third accepts the original travel time 

and the last third could cope with a travel time extension.  

The original hypothesis with prevailing preservation of the original travel time and slight 

preference in favor of mild travel time extension could therefore not be confirmed. It also shows 

that the passengers are quite sensitive to door-to-door travel time value and if there is room for 

its change or a tolerance of its extension, minor changes such as 5 min are less important. 

However, the influence of the rail factor may be contained in the fact that even with the train 

being less accessible (usually longer distances to its stops in comparison with bus stops), the 

overall travel time seems to remain the same which indicates the willingness of the respondents 

to approach the more distant train station and to compensate for this discomfort by faster and 

more comfortable train ride.  

Fig. 1 What is the minimum headway during the weekdays for you to start using the train? (N=88) 
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3.4. Modal Shift 

Despite the reintroduction of the disused regional railway line no. 113 with 60- or 120-minute 

headways since December 2019, the Ústí Region decided not to reduce any of the bus lines 

between Most and Lovosice so the new train line is a massive extension of the regional public 

transport supply. After some evaluation of the new concept, related partial bus lines reductions 

Fig. 2 If your door-to-door travel time by bus is 30 min, what travel time would do you accept by train with the 

same journey? (N=88) 

Fig. 3 What would you do if there was a significant reduction of the current bus lines in favor of the train with 

similar timetable? (N=164) 
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and the modifications of the transport supply in favor of the new railway line are to be expected 

since not only operation concept changes but also the inevitable infrastructure means for travel 

time reduction were introduced. Only the combination of these factors in contrast to the mere 

reintroduction of the railway operation may contribute to relevant modal split changes [5]. 

All respondents were asked if they were going to use the train as a potential substitution of the 

bus with similar timetable features. The results presented in Fig. 3 show that the train is an 

acceptable alternative for more than 80 % of the respondents. Only 10 % of people would switch 

to individual transport and for 3 % such change would be a subject of an official complaint. 

These results may also mean that the new operational concept was designed to successfully 

meet the needs of its customers and that the rail-based mode with similar timetable features 

may compensate for the minor discomfort its distant access points may cause.  

 

4. Reflection 

Despite the best efforts of the researchers, the collected data and the related claims are somehow 

limited by the data collection method. The online form used for the survey was not able to fully 

represent all the relevant age groups and especially the typical public transport customers. It 

does not include the proportional shares of the youngest schoolchildren that form an essential 

share of the public transport customers as captive riders in the regional bus lines. The online 

form may have been an obstacle for the elderly or retired passengers, too.  

Also, the qualitative attitude of the participants may be influenced by the fact that the people 

with natural interest in the railway mode are more likely to fill in the form. This fact was also 

confirmed by the absence of captive drivers in the survey with respect to higher preferences 

of individual transport in suburban and rural areas [6]. However, only the answers from the 

participants of the Ústí Region were considered to prevent undesirable preferences towards the 

popular railway mode based on pure fandom.  

 

5. Conclusion 

According to the survey if the passengers have to choose between a train and a bus the train is 

preferred because of its comfort, speed, ability to carry bicycles or the on-board restroom. 

However, if the train cannot achieve at least similar values as the bus in terms of the door-to-

door travel time, the advantages mentioned above become neglected as the passengers are 

unwilling to accept longer journey only because they can travel by train. 

The Stated Preferences given by the passengers are to be further verified using the Revealed 

Preferences collected in a transport survey that is to be conducted next year. The survey will 

help to determine if the passengers´ preferences and their transport behavior correspond to their 

willingness to use the train rather than the regional bus lines. The comparison of the passenger 

numbers collected before the railway line reintroduction and after it may support the existence 

of perceived higher attractiveness of the rail-based transport modes called rail factor and further 

contribute to its research.  
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Bezpečné cesty do škol 

Karolína Moudrá, Roman Dostál, Josef Kocourek i 

 

Abstrakt: V České republice dochází každý rok k mnoha dopravním nehodám s chodci a s cyklisty. 

Za posledních 5 let zahynulo na českých silnicích 549 chodců. Dětem, nejzranitelnějším ze zranitelných 

účastníků silničního provozu, se nehody nevyhýbají. Naopak. V roce 2019 bylo 23,2 % dopravních 

nehod s chodci s účastí dítěte. Problémy vznikají mimo jiné v souvislosti s docházkou do školy, protože 

rodiče často vozí děti do školy automobilem, podílí se na zvyšování intenzity silniční dopravy v okolí 

škol. Je proto nutné nalézt optimální způsob řešení bezpečnosti dětí při cestě do školy. Než bude nalezení 

řešení možné, je nezbytná důkladná inventarizace a analýza dostupných zdrojů dat včetně vyhodnocení 

jejich potenciálu a následné vytipování datových setů k doplnění analyzovaných souborů dat. Právě 

tomu se tento článek věnuje. 

Klíčová slova: bezpečnost silniční dopravy, bezpečnost chodců, bezpečná cesta do školy, data 

o dopravní nehodovosti, dopravní inspekce 

Abstract: In the Czech Republic there are many an accident with pedestrians and cyclists each year. 

In the last 5 years, 549 pedestrians lost their lives on the Czech roads. Children, being the most 

susceptible to fatal repercussions, are no exception. Quite the contrary. In 2019, 23,2 % of accidents 

with pedestrians involved children. The problems are rooted, among other, in the way children get 

to school. The parents often drive children to schools and therefore contribute to increasing traffic flow 

intensities around schools. It is therefore vital to find an optimal solution for the children's safety 

on their way to school. Before we may find the solution, it is necessary to conduct a thorough 

inventorisation and analysis of available data sets, evaluate their potential, and identify additional 

suitable data sets. This is the very topic of this article. 

Keywords: road safety, pedestrian safety, safe road to school, road accidents data, road safety 

inspection 

 

1. Úvod 

Neopomenutelným druhem dopravních nehod, ke kterým v České republice každý rok dochází 

jsou nehody s chodci a s cyklisty. I těchto nehod se často účastní i děti. V roce 2019 bylo 23,2 % 

dopravních nehod s chodci s účastí dítěte. V daném roce došlo ke 3 265 nehodám s chodci, 

přičemž 87 osob při nich přišlo o život, 427 osob bylo zraněno těžce a 2 687 osob bylo zraněno 

lehce. Z toho v 757 případech bylo chodcem dítě. Pět dětí bylo usmrceno, 66 těžce zraněno 

a 701 lehce zraněno [1]. Ačkoliv množství usmrcených osob při nehodách s chodci v průběhu 

let má v současnosti spíše klesající tendenci, problém stále zdaleka není vyřešen (z grafu je 

patrné, že se hodnota zaslavila na počtu zhruba 100 usmrcených za rok) – absolutní čísla 

podléhají množství faktorů a reálný počet se tak může turbulentně měnit (viz obr. 1). 

                                                 
i Ing. Karolína Moudrá, Ing. Roman Dostál, doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D., České vysoké učení technické 

v Praze, Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, [moudra, dostal, kocourek]@fd.cvut.cz 
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Počet dopravních nehod s účastí cyklistů, při nichž došlo k usmrcení má sice v posledních 

letech také spíše klesající tendenci, nicméně hodnoty dosahují stále vysokých čísel. 

Pouze v loňském roce došlo k 4 034 nehodám s účastí cyklisty, při nichž došlo k 36 usmrcením, 

322 těžkým zraněním a 3 272 lehkým zraněním [1]. Počet dopravních nehod s účastí cyklisty 

nemá dlouhodobě klesající tendenci a je tedy nezbytné se bezpečnosti cyklistické dopravy 

rovněž věnovat. 

 

Obr. 1 Vývoj počtu usmrcených chodců při dopravních nehodách [1] 

Ačkoliv se jedná o široký problém, zasahuje, mimo jiné, zejména i do blízkého okolí škol. 

Ovlivňuje tak pocit bezpečí dětí a rodičů a přispívá k nevhodné dělbě přepravní práce 

při přepravě dětí do škol. To pak vyvolává „začarovaný kruh“, kdy je nadále snižována 

bezpečnost silniční dopravy v okolí škol kvůli vyšším intenzitám silničního provozu. Mezi lety 

2014-2017 bylo zjištěno na 49 školách napříč republikou, že průměrný podíl automobilové 

dopravy, využívané k tomuto účelu, byl 23,8 % [2]. Je třeba nalézt optimální a pokud možno 

univerzální způsob řešení bezpečnosti dětí při cestě do školy. Než bude řešení nalezeno, je nutná 

inventarizace dostupných zdrojů dat a vytipování datových setů, které je potřeba doplnit. 

 

2. Dostupné zdroje dat 

Veřejně dostupné zdroje potenciálně užitečných dat, které byly nalezeny představuje 

následující souhrnná tabulka (viz. tab. 1).  Zdroje dat byly roztříděny podle nejvýznamnějšího 

typu informace, který poskytují. Blíže jsou popsány v samostatných podkapitolách. 

2.1. Celostátní sčítání dopravy 2016 

CSD  2016 poskytuje veřejně dostupná data o intenzitách dopravy a skladbě dopravního proudu 

na vybraných (zejména páteřních) komunikacích v České republice, mimo hlavní město Prahy. 

Jedná se o roční průměry denních intenzit (RPDI), tedy vozidla za den. Dále poskytuje data 

o skladbě dopravního proudu, data RPDI pro pracovní dny, volné dny a všechny dny, a nakonec 

pak intenzity dopravy pro hlukové a emisní výpočty, koeficienty nerovnoměrnosti dopravy 

a padesátirázovou a špičkovou intenzitu dopravy. Kromě hodnot intenzity z roku 2016 

na měřených komunikací, obsahuje mapa i sledované hodnoty z roku 2010. [3] 

2.2. Intenzity dopravy, podíly noci a průměrné jízdní rychlosti roku 2019 

Pro Prahu jsou údaje o intenzitách dopravy dohledatelné na internetových stránkách TSK a. s. 

Tyto hodnoty jsou každoročně aktualizovány a zahrnují cca 950 úseků komunikační sítě 

hlavního města. Na rozdíl od Celostátního sčítání dopravy, jsou data o intenzitách 
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na komunikacích dělena podle směru. Nachází se zde i údaje o skladbě dopravního proudu. 

Dále se zde nachází mapa s údaji o průměrných jízdních rychlostech v průměrný pracovní den 

na vybraných komunikacích (z roku 2017) a mapa s podíly noci automobilové dopravy. [4] 

Tab. 1 Souhrn dostupných zdrojů dat a poskytovaná data 

Typ 

informace 
Zdroje dat Poskytovaná data 

Intenzity 

dopravy 

Celostátní sčítání dopravy 

2016 

Intenzity dopravy na území ČR mimo 

hl. m. Prahu 

Skladba dopravního proudu 

Intenzity dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty 

Padesátirázové denní intenzity 

Špičkové intenzity dopravy 

Intenzity dopravy, podíly 

noci a průměrné jízdní 

rychlosti roku 2019 (TSK) 

Intenzity dopravy na území hl. m. Prahy 

Skladba dopravního proudu 

Cílené průzkumy dopravy 

Záleží na způsobu provedení a cíli průzkumu 

(intenzity dopravy, skladba dopravního proudu, 

směrovost aj.) 

Nehodovost 

Jednotná dopravní 

vektorová mapa Policie 

ČR 

Základní parametry dopravních nehod 

Charakteristiky řidičů a příčiny nehod 

Charakteristiky následků osob do 24 hodin 

Charakteristiky vozidel, viníků nehod 

a následků nehod na vozidlech 

Charakteristiky druhů nehod a podmínek nehod 

Ročenky nehodovosti 

na pozemních 

komunikacích v České 

republice 

Základní údaje o nehodách (souhrnné 

statistiky) 

Nehody v krajích 

Nehody v okresech 

Následně usmrcené osoby 

Nehody v Evropě 

Dopravní 

chování 

Česko v pohybu Dopravní chování domácností na území ČR 

Ročenky dopravy Praha 

Intenzity dopravy na území hl. m. Prahy 

Vybudované stavby a zařízení v daném roce 

Nehodovost na území hl. m. Prahy 
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2.3. Cílené dopravní průzkumy 

Příkladem mohou být křižovatkové a kordonové dopravní průzkumy. Tyto průzkumy obvykle 

slouží k zjištění intenzit, skladby a směrovosti silniční dopravy v určitých oblastech – 

např. na více křižovatkách v rámci jedné oblasti na více křižovatkách nebo na vjezdech 

a výjezdech z obcí. Těmito průzkumy lze např. zjistit i podíl tranzitní dopravy na průtazích 

městy. Jiným druhem cílených průzkumů jsou například průzkumy vztahující se k dopravnímu 

chování určitých skupin lidí v konkrétních lokalitách. 

2.4. Jednotná dopravní vektorová mapa 

JDVM poskytuje ve veřejně přístupné sekci informace o dopravních nehodách. Znázorňuje 

lokaci vždy konkrétních dopravních nehod, o nichž lze zobrazit tabulku se základním 

informativním výpisem o dané nehodě obsahující údaje o základních vlastnostech (obec, datum 

a čas, druh pozemní komunikace a její číslo), charakteristiky řidiče vozidla a příčiny nehody 

(zavinění, kategorie řidiče, ovlivnění řidiče, alkohol, stav řidiče), charakteristiky následků osob 

do 24 hod. (počet usmrcených, těžce a lehce zraněných osob), charakteristiky vozidla, viníka 

nehody a následků nehody na vozidle (např. hmotná škoda a druh vozidla) a nakonec 

charakteristiky druhu nehody a podmínek nehody (charakter nehody, druh srážky jedoucích 

vozidel, hlavní příčiny, povětrnostní podmínky, rozhledové poměry, druh nehody, stav 

komunikace, viditelnost aj.). Webová aplikace umožňuje také vybrat konkrétní oblast zájmu 

a vygenerovat statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybrané lokalitě. [5]  

2.5. Ročenky nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice 

Ročenky nehodovosti na PK v ČR vydává každý rok PČR. Jedná se o statistické údaje 

o dopravních nehodách, dělené v základním dělení na nehody podle zavinění, vlivu alkoholu, 

místa nehody, následků nehod, časového rozložení nehod, hmotných škod a druhu nehody. Dále 

podle krajů a okresů. Ročenka také obsahuje data o počtu následně usmrcených osob, popis 

situace v Evropě a tabulkové statistické přehledy. [1] 

2.6. Česko v pohybu 

V letech 2017-2019 proběhl celostátní průzkum dopravního chování domácností z ČR. 

Dotazováni byli jejich členové starší pěti let. Výsledky obsahují data o přístupu k dopravním 

prostředkům (hromadná doprava, automobil, jízdní kolo) a jejich vlastnictví (automobil, jízdní 

kolo), množství a účely cest v běžný pracovní den, podíl času stráveným cestováním, kdy, čím 

a na jaké vzdálenosti lidé cestují. Údaje lze třídit podle kraje, velikosti obce a dále dle pohlaví, 

věku, vzdělání a ekonomické aktivity respondentů. [6] 

2.7. Ročenky dopravy Praha 

Ročenky dopravy Praha (vydává TSK a.s.) obsahují informace o dopravě v hlavním městě. 

Kromě intenzit dopravy a nehodovosti na území Prahy informují také o současném stavu 

dopravní infrastruktury a její využívanosti a dále například o proběhlých projektech věnujících 

se dopravní výchově. [7] 
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3. Potenciál využití dostupných dat 

U jednotlivých zdrojů dat byl vyhodnocen jejich potenciál využití. Poznatky jsou shrnuty 

v bodech níže:  

1) Celostátní sčítání dopravy 

 Data nejsou aktuální (pochází z roku 2016), nepokrývají celou hodnocenou síť 

a jsou ovlivněna významnými omezeními, které probíhaly v době měření (práce 

na silnici aj.). 

 Data mohou po přepočtu pro aktuální rok sloužit pro orientační hodnoty intenzity 

dopravy v širším okolí, většinou však neposkytují data o intenzitách na silnicích 

přímo před školami.  

2) Intenzity dopravy, podíly noci a průměrné jízdní rychlosti roku 2019 

 Intenzity dopravy jsou z roku 2019, údaje o rychlostech z roku 2017, hodnoty byly 

měřeny jen na sběrných komunikacích v Praze (obvykle ne před školami škol) 

a lze je tedy vnímat pouze jako orientační. 

3) Cílené dopravní průzkumy 

 Uskutečněné dopravní průzkumy mohou obsahovat zajímavá užitečná data 

o intenzitách dopravy nebo dopravním chování v závislosti na účelu, lokalitě 

a způsobu provedení. 

 Užitečné mohou být projekty jako Bezpečná cesta do školy, kdy např. v Olomouci 

byl zjišťován současný způsob dopravy dětí do škol a odpovědi na otázky vztahující 

se k pocitu bezpečí při cestě do školy, bylo provedeno vyhodnocení nahlášených 

problémů, případně slovní doporučení k jejich řešení [8]. 

4) Jednotná dopravní vektorová mapa 

 Data využitelná pro analýzu nehodovosti; lze identifikovat shluky nehod 

(potencionálně rizikové oblasti); databáze obsahuje pouze hlášené nehody. 

 Pro zhodnocení bezpečnosti dostačující – závažné nehody jsou plně evidovány. 

5) Ročenky nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice 

 Statistické údaje o nehodovosti lze použít pro celkový přehled současné situace 

a historického vývoje nehodovosti v ČR. 

6) Česko v pohybu 

 Nelze vyfiltrovat data týkající se způsobu dopravy za účelem cesty do školy. 

 Data o chování obyvatel ČR jsou zajímavá, ale velmi obecná a nedostatečná. 

7) Ročenky TSK 

 Data poskytují přesnější informace o dopravním chování v Praze, 

opět ale nesoustředěné na způsob dopravy dětí do škol. 
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4. Předpokládaná další potřebná data 

Po provedení inventarizace dostupných dat a vyhodnocení jejich potenciálu byly vytypovány 

předpokládané další potřebné datové soubory. Shrnuty jsou v následujících odstavcích. 

Nejvýznamnějším datovým souborem, který je potřeba doměřit jsou aktuální intenzity dopravy, 

protože dostupné zdroje obsahují pouze orientační hodnoty na vybraných úsecích sítě. Intenzity 

dopravy jsou základním (výchozím) informačním zdrojem pro analýzu stávajícího stavu 

dopravy a návrhu možných opatření k řešení případných komplikací v dopravě. 

Dalšími neopomenutelnými potřebnými údaji jsou aktuální hodnoty rychlostí na komunikacích 

u škol. Mezi zdroji dat nebyly nalezeny aktuální údaje o rychlostech na komunikacích. Tato 

data mohou sloužit kromě zjištění podílu vozidel překračujících rychlost 50 km/h, 

i jako důležité podklady pro případnou aplikaci prvků zklidňování dopravy.  

Pro analyzování dopravního chování, je potřeba provést dopravní průzkumy cílené na dopravní 

chování konkrétních skupin obyvatel vztahujících se ke konkrétním lokalitám (děti při cestě 

do škol). Informace o dopravním chování slouží jako významný podklad pro zjištění 

současného stavu. Protože vyznaným faktorem ovlivňujícím volbu dopravního prostředku je 

i pocit bezpečnosti dětí, lze za vhodné datové zdroje považovat i tzv. pocitové mapy. 

Ty poskytují informace a názory občanů a dětí na lokality v nichž mají bydliště. Mohou být 

řešeny papírovou formou – děti zaznamenávají do mapy, či formou webové aplikace, 

která umožňuje dlouhodobý monitoring. Jsou užitečné např. jako podpůrné podklady pro 

plánování veřejných prostor – tvorba koncepce dopravy, informace pro městskou policii aj.[9]. 

V neposlední řadě je potřeba zjistit informace o stavu silniční infrastruktury v řešených 

oblastech např. od konkrétních správců komunikací nebo provedením bezpečnostních inspekcí. 

Bezpečnostní inspekce tvoří základní souhrn dat popisujících stav bezpečnosti řešené oblasti. 

Dle příslušné metodiky by měla probíhat bez ovlivnění znalosti stavu nehodovosti. 

Bezpečnostní inspekcí lze zjistit bezpečnostní deficity v konkrétních oblastech: rozhledové 

poměry, nevhodné či chybějící dopravní značení, nevhodné upořádání uličního prostoru 

a křižovatek aj. A v závislosti na identifikovaných dopravně-bezpečnostních deficitech 

následně umožňuje specifikovat navrhovaná opatření pro jejich eliminaci. Souhrnná 

bezpečnostní inspekce vč. doporučených opatření pak vytváří základ pro komplexní řešení 

konkrétní lokality a vytipování vhodných celoplošných opatření a řešení [10]. 

Ideálním řešením by bylo nastavení způsobu evidence stavu komunikací skrze otevřenou 

databázi, kde by bylo možné exportovat data (vč. souřadnic) přiřazená na infrastrukturu a dále 

data analyzovat. Je nezbytné však nejprve zajistit jednotný standard. Ideální by byla spolupráce 

jednotlivých správců, MD ČR, výzkumných institucí a např. Českého statistického úřadu.  

Protože v rámci dopravní nehodovosti často dochází k opomenutí některých velmi rizikových 

lokalit, je vhodné provést analýzu dopravních konfliktů. Na rozdíl od analýzy dostupných dat 

o nehodách od PČR, dává analýza dopravních konfliktů významnou doplňkovou informaci 

o nehodách, ke kterým nedošlo, ale dojít mohlo – na základě znalosti lokací, četnosti a typů 

dopravních konfliktů lze předcházet vzniku dopravních nehod aplikací vhodných opatření.  

Data lze získat bodovými průzkumy, plošnou analýzou, či případně částečně automaticky 

analýzou obrazu (nelze kompletně nahradit)[11].  
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5. Shrnutí a doporučení 

Jednotlivé zdroje dat jsou využitelné s odlišnou mírou přesnosti a spolehlivosti, kdy problémem 

bývá např. aktuálnost nebo neúplnost dat. Dalším problémem je kombinace výše uvedených 

dat mezi sebou a jejich společná analýza. To je momentálně možné například za využití 

dopravního modelování. Vyčtená data jsou však pro tyto účely nekompletní. Po porovnání 

nalezených zdrojů dat rozdělených do skupin dle hlavního poskytovaného typu informace se 

nejužitečnější jeví JDVM, která působí jako vhodnější zdroj statistických údajů o nehodovosti 

než Ročenky nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, protože je zde 

možné sledovat a poté zanalyzovat nehodovost v konkrétních lokalitách nedaleko škol. Pro data 

o intenzitách dopravy je pro orientační účely vhodné jak celostátní sčítání dopravy pro území 

ČR, tak pro Prahu údaje z internetových stránek TSK a. s. Vzhledem k tomu, že data obvykle 

nebyla sbírána u škol, bude nezbytné provést další dopravní průzkumy cílené právě na tyto 

komunikace. Při těchto průzkumech lze nasbírat i data o rychlostech. U dopravního chování 

bude nezbytné provést dopravní průzkumy vztahující se přímo na způsob dopravy dětí do škol, 

protože ani Česko v pohybu ani Ročenky dopravy Prahy tyto konkrétní údaje neposkytují 

a obsahují píše obecné nebo doplňkové informace. Naprosto nezbytné je zcela jistě provedení 

bezpečnostních inspekcí, neboť chybí data o současném stavu infrastruktury u škol. Přínosná 

mohou dále být i data o skoronehodách. Pocitové mapy mohou být užitečným zdrojem dat, 

ale předpokládá se, že nikoliv naprosto nepostradatelným. 

 

6. Závěr 

Nejužitečnější se jeví Jednotná dopravní vektorová mapa, a to zejména pro zjištění nehodovosti 

v okolí škol ve spojení s bezpečnostní inspekcí doplněné o data o intenzitách silniční dopravy 

v bezprostřední blízkosti škol. Ostatní zmiňovaná data mohou být velmi zajímavou doplňkovou 

informací upřesňující skutečný stav bezpečnosti silničního provozu v okolí škol (pomáhající 

přesněji definovat konkrétní problémy a faktory ovlivňující volbu dopravního prostředku). 

Další zmiňované datové sety rovněž napomáhají k vhodnější volbě konkrétních opatření – 

především v ohledu na sociální zázemí a dopravní chování. Obecně lze říci, že v současnosti 

neexistují veřejně přístupná data, která by sama o sobě tvořila dostatečný datový set popisující 

kompletně stav bezpečnosti silničního provozu v blízkosti škol a je nezbytné část dat 

doměřovat. Je tedy možné konstatovat, že momentálně nelze proces analýzy kompletně 

zautomatizovat. V současnosti však existují dostatečné prostředky pro zajištění konkrétních 

dat, aby bylo možné bezpečnost provozu zhodnotit a doporučit konkrétní opatření. Data nejen 

z bezpečnostních inspekcí by bylo vhodné evidovat, doplňovat a aktualizovat. Významným 

přínosem by byla změna ideového přístupu k některým datům. Umožnění doplňovat data 

z celostátního sčítání dopravy odbornou veřejností (za předpokladu důkladně popsaného 

standardu, který je nezbytné dodržet) by například mohlo pomoci vytvořit velmi detailní set 

informací. Jako další vhodný krok se jeví vybavení flotil větších společnostních o senzorické 

prvky, aby bylo možno evidovat stav sítě pozemních komunikací. S využitím kompletních, 

veřejně přístupných souborů dat by mělo být možné např. vytvořit kompletní databázi 

bezpečnostních závad v okolí škol (kterou je posléze stále nezbytné doplnit o bezpečnostní 

inspekci), které by bylo možné seřadit v pořadí dle závažnosti nebo např. filtrovat dle typu 

deficitu. Tvorba takové databáze je možná již dnes. Velké množství dat je však nutné doměřit. 

Databáze by mohla též obsahovat seznam možných opatření, která by zvýšila bezpečnost 

v okolí škol, přiřazených k jednotlivým typům závad. Příkladem může být použití prvků 
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zklidňování dopravy na komunikacích, kde často nebývá dodržována nejvyšší povolená 

rychlost 50 km/h, nebo kde je vhodné rychlost snížit i více. Mezi pro tyto účely využívané 

stavební úpravy komunikací patří kupříkladu zpomalovací prahy nebo zvýšené křižovatkové 

plochy. Jiným příkladem je aplikace přechodů pro chodce s ochranným ostrůvkem (viz obr. 2) 

na sběrných komunikacích, kde není možné použít zvýšené plochy z důvodu obvyklého 

provozu nákladní dopravy. 

 

Obr. 2 Ochranný ostrůvek 
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Analýza nehôd s účasťou autonómnych vozidiel 

Juraj Bernát, Juraj Janura, Stanislav Stehel, Peter Vertaľ i 

 

Abstrakt: S vývojom automobilovej techniky sa do popredia stale viac dostávajú autonómne systémy 

vozidiel. Vývoj technológií resp. vozidiel a samotné testovanie prebieha prevažne v “laboratórnych 

podmienkach” a to simuláciou všetkých možných situácii, ktoré môžu v bežnej prevádzke vozidiel nastať. 

Jednou z prvých krajín na svete, ktorá povolila testovanie autonómnych vozidiel v plnej prevádze sú 

Spojené štáty americké a konkrétne štát Kalifornia. Samotné testovanie je podmienené tým, že pri každej 

dopravnej nehode, ktorej účastníkom je autonómne vozidlo, je potrebné vyplniť špeciálny formulár 

‘’Report of traffic collision involving an autonomous vehicle’’, ktorý je vyžadovaný správou oddelenia 

pre motorové vozidlá v štáte Kalifornia. Prínos analýzy spočíva v podaní uceleného obrazu o správaní 

sa autonómnych vozidiel v rôznych krízových situáciách, ktoré môžu počas bežnej prevádzky vozidla 

nastať. 

Klíčová slova: autonómne vozidlo, bezpečnosť, dopravná nehoda 

Abstract: With the development of automotive technology all the autonomous vehicle systems are 

becoming more and more important. The development of autonomous technology and vehicles is the 

responsibility of developers and testing of the vehicles runs in most of the cases only in ‘’laboratory 

conditions’’ with focus on situations which may occur in real traffic. The very first country in the world, 

where testing of autonomous vehicles in normal traffic was allowed is California in the USA. The testing 

is conditioned by special form (Report of traffic collision involving an autonomous vehicle) which has 

to be full filled in case autonomous vehicle is a part of traffic accident. The main added value of this 

research is to bring entire information about the behavior of autonomous cars in critical situations 

which may in normal traffic occur. 

Keywords: autonomous vehicle, safety, traffic accident 

 

1. Čo je to autonómne vozidlo 

S nástupom 21. storočia a s tým súvisiaci pokrok vývoja v oblasti automobilovej techniky 

prináša postupný nástup autonómnych vozidiel(AV), resp. vozidiel s prvkami autonómneho 

riadenia. Z hľadiska implementácie autonómnych prvkov je možné výrobcov a vývojárov 

rozdeliť na dve základné skupiny. Prvou skupinou sú výrobcovia automobilov nižšej, nižšej 

strednej až strednej triedy, ktorí sa snažia do vozidiel implementovať niektoré z prvkov 

autonómneho riadenia (napr. ACC – adaptívny tempomat, LKA – systém udržiavania jazdného 

pruhu a pod.) na zvýšenie aktívnej bezpečnosti vozidiel. Medzi takýchto výrobcov patrí napr. 

Volkswagen, Škoda, PSA, Hyundai-Kia a iní. Druhou skupinou sú automobily vyššej 

a luxusnej triedy(Mercedes-Benz, BMW, Tesla), kde sú používané autonómne technológie 
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vyššieho stupňa, ktoré za istých splnených okolností umožňujú autonómne riadenie vozidla 

v plnom rozsahu za prítomnosti vodiča.  

Na bližšie špecifikovanie a detailnejšie rozdelenie technológií autonómnych vozidiel bola 

v roku 2019 spoločnosťou SAE (Society of Automotive Engineers) aktualizovaná norma 

J3016. Popis jednotlivých úrovní autonómneho riadenia podľa tejto normy je detailnejšie 

vysvetlený na obr.1. 

Obr. 1 Rozdelenie autonómneho riadenia vozidiel podľa SAEJ3016 [1] 

Ako je možné vidieť na obr. 1, norma J3016 rozdeľuje autonómne technológie(vozidlá) 

do šiestich kategórií podľa komplexnosti jednotlivých technológií a podmienok ich používania. 

1.1. Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom autonómnych technológií 

Množstvo národných inštitúcií a v prevažnej miere súkromných spoločností sa venuje vývoju  

„hardware a software“ pre autonómne vozidlá všetkého druhu. Niektoré z nich sú však 

z hľadiska testovania v reálnom svete podstatne ďalej ako iné.  

Medzi najúspešnejšie spoločnosti z hľadiska vývoja technológií a možnosti testovania v reálnej 

prevádzke môžeme bez pochyby zaradiť nasledovné značky. 

Waymo 

Vo svete autonómnych vozidiel je táto dcérska spoločnosť firmy Alphabet ďaleko pred 

ostatnými čo sa týka počtu najazdených kilometrov (32 miliónov v reálnej revádzke) a 

sofistikovanosti použitých technológií. Okrem kamier, LiDAR-u a radarových senzorov 

používajú vozidlá Waymo aj mikrofóny na detekciu sirén vozidiel bezpečnostných zložiek 

(polícia, záchranná služba, hasiči). 

V súčasnosti Waymo prevádzkuje službu robotických taxislužieb patriacich SAE (Society 

of Automotive Engineers) autonómneho levelu 4 v meste v Phoenix v Arizone. Vo väčšine 

z nich je prítomná osoba ako záložný vodič. Súbežne s tým prebieha testovanie vozidiel úrovne 

autonómneho levelu 5. Okrem Phoenixu si Waymo zriadilo testovacie centrá aj Michigane 

a Kalifornii a to z dôvodu možnosti aklimatizácie technológií na iné poveternostné 

podmienky.[2] 
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Obr. 2 Popis prvkov autonómneho riadenia vozidla Jaguar I-Pace testovaného v meste Phoenix [3] 

GM Cruise 

Divízia Cruise spoločnosti General Motors má k dispozícii na testovanie druhý najväčší vozový 

park na svete (180 vozidiel). Doteraz majú najazdených viac ako 1,6 milióna kilometrov. 

Väčšina testovaných vozidiel vyzerá ako továrensky vyrábaný Chevrolet Bolt. 40% dielov je 

však upravených pre potreby autonómneho riadenia. Na rozdiel od väčšiny spoločností 

zaoberajúcich sa autonómnymi vozidlami im ich hlboká integrácia so spoločnosťou General 

motors umožňuje vyrábať autonómne vozidlá priamo na výrobnej linke v meste Orion (štát 

Michigan). Výhoda divízie Cruise spočíva v skúsenostiach automobilky General Motors 

s výrobou automobilov a zaručuje jej silnú prevahu nad desiatkami ďalších hráčov (napr. 

Apple). [2] 

 
Obr. 3 Popis prvkov autonómneho riadenia vozidla Chevrolet Bolt spoločnosti GM Cruise[4] 

Vozidlo spoločnosti GM Cruise je vybavené piatimi LiDAR-mi, 16-mi kamerami a 21 radarmi. 

Všetky tieto snímače a kamery skenujú dlhý aj krátky dosah s 360 ° výhľadom okolo vozidla. 

Tesla 

Tesla je spoločnosť, ktorá sa radí k popredným technologickým gigantom v oblasti 

autonómneho riadenia vozidiel, ale jej zvyk zveličovať úspechy ju neradí k úplne 

najúspešnejším. Na druhej strane je potrebné dodať, že Tesla má na cestách viac vozidiel 

schopných vysokej úrovne autonómie ako ktorýkoľvek iný výrobca. Spoločnosť Tesla má 

na globálnych cestách viac ako 900 000 vozidiel, ktoré majú najazdené viac ako 3,2mld 

kilometrov. [2] 
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Obr. 4 Popis prvkov autonómneho riadenia vozidla Tesla Model X [5] 

Hlavný rozdiel medzi Teslou a zvyškom spoločností zaoberajúcich sa vývojom AV je fakt, že 

Tesla vôbec vo svojich vozidlách nepoužíva LiDAR(Light Detection And Ranging - metóda 

merania vzdialenosti na základe výpočtu doby šírenia impulzu laserového lúča odrazeného 

od snímaného objektu). Ako príčinu uvádzajú vysokú cenu a možnosť nahradenia lacnejšími 

kompomentami (napr. ultrazvukové a radarové zariadenia). [2] 

 

2. Testovanie autonómnych vozidiel v reálnej prevádzke 

Po dlhom vývoji a testovaní autonómnych technológií v „laboratórnych“ podmienkach je 

potrebné overiť funkčnosť technológií v reálnej prevádzke. Iba tento spôsob testovania 

umožňuje vývojárom overiť fungovanie technológií a algoritmov v rôznych kolíznych 

situáciách a za rôznych podmienok (viditeľnosti a poveternostných podmienok). V Európe 

takéto testovanie začala automobilka Volvo a v USA už spomínané spoločnosti Waymo, GM 

Cruise, Apple a iné. 

2.1. Testovanie autonómnych vozidiel s vodičom v Kalifornii 

S cieľom podporiť inovácie a lepšie porozumieť efektívnosti a obmedzeniam AV umožňuje 

štát Kalifornia (pod dozorom DMV – Department of Motor Vehicles) od roku 2014 testovanie 

AV. V tomto programe sú testované iba vozidlá, ktoré vyžadujú prítomnosť človeka na sedadle 

vodiča, ktorý môže kedykoľvek prevziať kontrolu nad vozidlom. Samotné testovanie je 

podmienené okrem iného aj vyplnením formuláru (Report of traffic collision involving 

an autonomous vehicle) v prípade vzniku kolíznej situácie v doprave. Formulár obsahuje 

podrobne popísané okolnosti a technické detaily dopravnej nehody ako napr. čas, miesto, 

informácie o účastníkoch a iné. Uvedené reporty boli zdrojom vstupných údajov na analýzu 

dopravných nehôd autonómnych vozidiel. 
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2.2. Analýza nehôd autonómnych vozidiel 

Analyzované boli všetky dopravné nehody autonómnych vozidiel, ktoré sa stali v štáte 

Kalifornia v období od januára 2019 až do septembra 2020. Vozidlo pri týchto nehodách bolo 

riadené buď autonómnou technológiou, alebo bolo krátko po odpojení autonómneho riadenia 

a prevzatia kontroly vodičom. Celkom bolo v tomto období registrovaných 144 dopravných 

nehôd s účasťou autonómneho vozidla a na analýzu bolo vybraných 100 nehôd, ktoré spĺňajú 

spomínané kritéria. 

2.3. Početnosť spoločností zastúpených v analýze 

Ako je možné vidieť na obr.5, najväčšie zastúpenie v analýze mali spoločnosti GM Cruise 

(57%) a Waymo (26%), čo zodpovedá už skôr spomínaným faktom o najväčších flotilách 

testovaných vozidiel. Zvyšných päť spoločností tvorí spolu menej ako pätinu(17%) z celkového 

počtu. 

 

Obr. 5 Graf zobrazujúci zastúpenie jednotlivých spoločností v analýze 

2.4. Výskyt početnosti nehody v závislosti od jazdného módu 

Pri samotnej analýze je dôležité rozdeliť nehody do dvoch základných skupín a síce prvú, ktorá 

reprezentuje vozidlá, ktoré boli v čase nehody riadene autonómne, bez zásahu vodiča (65%). 

Druhú skupinu tvoria dopravné nehody vozidiel, ktorým bol v čase nehody, alebo krátko pred 

nehodou manuálne odpojený autonómny mód, teda zodpovednosť za vedenie vozidla prebral 

vodič (35%). Na grafe je tiež možné vidieť rovnaké rozdelenie zodpovedajúce jednotlivým 

spoločnostiam. 
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Obr. 6 Výskyt početnosti nehody v závislosti od jazdného módu 

2.5. Vyjadrenie podielu ďalších účastníkov dopravnej nehody 

Z obr.7 je zrejmé že kolízne situácie vznikali vo väčšine prípadov(87%) medzi dvomi 

vozidlami, z ktorých vždy jedno bolo autonómne. Veľmi pozoruhodný je údaj o nulovej 

početnosti kolíznych situácií medzi autonómnym vozidlom a chodcom (z celkového počtu 100 

nehôd).  

 

 
Obr. 7 Vyjadrenie podielu ďalších účastníkov dopravnej nehody 

2.6. Miesto kontaktu AV s ďalším účastníkom dopravnej nehody 

Veľmi zaujímavé výsledky prináša analýza určenia miesta kontaktu autonómneho vozidla 

s ďalším účastníkom nehody. S výsledkov uvedených na obr. 8 je zrejmé, že AV bolo v drvivej 

väčšine prípadov kontaktované v zadnej časti a to konkrétne v sektoroch E a F. Celková zvýšená 

početnosť je spôsobená tým, že pri väčšine nehodách dochádzalo ku kontaktu AV s ďalším 

účastníkom vo viacerých sektoroch. 
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Obr.8 Miesto kontaktu AV s ďalším účastníkom dopravnej nehody 

Hlbšou analýzou spracovaných údajov je možné zistiť, že ku kontaktu zadnej časti 

autonómneho vozidla došlo v 30% prípadov v čase, keď vozidlo stálo (napr. križovatka, 

dopravná zápcha a pod.). Z uvedeného vyplýva, že v spomínaných 30% prípadoch malo AV 

veľmi malú až žiadnu šancu zabrániť kolíznej situácii vhodným a včasným manévrom. 

2.7. Početnosť zranení spôsobených dopravnou nehodou 

Ako už bolo spomínané, pri žiadnej z nehôd nedošlo ku kolízii AV a chodca. V takomto prípade 

hovoríme o zraneniach, ktoré utrpel  buď vodič, alebo posádka AV resp. ďalší účastník 

dopravnej nehody a tým mohol byť vodič a posádka iného vozidla, alebo cyklista/motocyklista. 

V žiadnom zo 100 prípadov neboli reportované žiadne ťažké zranenia a ani fatálne následky 

dopravnej nehody, čo možno považovať za pozitívne zistenie. V prípade riadenia vozidla 

autonómnou technológiou, iba v ôsmich prípadoch (Obr.9) došlo k zraneniu niektorého 

z účastníkov nehody z čoho môžeme usudzovať, že jej využívanie je opodstatnené a prínos 

badateľný. 

 
Obr. 9 Početnosť zranení spôsobených dopravnou nehodou 
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3. Záver 

Analýza vykonaná na vzorke 100 dopravných nehôd autonómnych vozidiel potvrdzuje, že 

aplikácia autonómnych technológií prináša so sebou presne to, čo od nej automobilky a 

vývojové tímy očakávajú a to je zvýšenie aktívnej bezpečnosti vozidiel a teda ochranu zdravia 

posádky samotného vozidla a aj ostatných účastníkov dopravy. Na technické schvaľovanie a 

bezpečné používanie autonómnych technológií (vyššieho stupňa – Level4/5) bude však 

potrebné vytvoriť ucelenú legislatívu, ktorá jednoznačne zabezpečí, že používanie 

autonómnych vozidiel bude bezpečné pre každého účastníka dopravy. 
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Metoda STEM a její variantní využití v případě omezené kapacity 

železniční dopravní cesty 

Pavel Purkarti 

 

Abstrakt: Každá dopravní cesta má omezenou kapacitu, tedy nemusí být schopná vyhovět všem 

požadavkům na její přidělení – významná je tato skutečnost zejména u železniční dopravní cesty. Cílem 

je vyhovět takovým požadavkům, které přinesou co nejvíce benefitů v případě jejich využití. Tento 

příspěvek nastiňuje řešení tohoto problému s využitím lineárně optimalizační metody STEM. V několika 

variantách ukazuje její využití a výsledky pro teoretický a reálný traťový úsek s ohledem na očekávatelné 

požadavky různých kategorií vlaků osobní dopravy na těchto úsecích 

Klíčová slova: metoda STEM, lineární optimalizace, železniční dopravní cesta, kapacita dopravní cesty, 

propustnost, požadavky dopravců a objednatelů 

Abstract: Each transport infrastructure has a limited capacity in which case it is clear that it may not 

be able to satisfy all requirements. This fact is especially important for the railway transport 

infrastructure. The aim is to satisfy such requirements, which will bring as many benefits in the case 

of their implementation. This paper deals with this issue using the linear optimization method STEM. 

In several variants, its use shows the results for a theoretical and a real railway line section with regard 

to the expected traffic requirements in passenger transport on these sections. 

Keywords: step method, linear optimization, railway infrastructure route, capacity of transport 

infrastructure, requirements of carriers and orderers 

 

1. Motivace, metoda STEM a její teoretické představení  

Kapacita železniční dopravní cesty je jednoznačně parametrem, který ovlivňuje její 

využitelnost. Nejen v České republice, ale ve všech vyspělých zemích, kde se železniční 

doprava využívá jako páteřní v obsluze regionů, je významným problémem právě její kapacita, 

která často nedokáže uspokojit všechny požadavky. Je tak nastolena otázka, kterým vlakům 

přidělit v GVD trasu, aby to bylo s ohledem na omezující infrastrukturu co nejúčelnější. 

Neexistují přitom jednotné postupy a prakticky každý stát (provozovatel dráhy) k této 

problematice přistupuje jinak [1][2]. 

Touto problematikou se zabývá nicméně i ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních 

systémů, který se s touto komplikací setkává nejen při vědecké práci, ale též při řešení 

praktických studií pro různé subjekty. Pro řešení problému je aktuálně uvažována a testována 

metoda STEM (Step Method) [3]. 

Metoda STEM umožňuje řešení lineárních matematických problémů s více účelovými 

funkcemi. Cílem metody je najít kompromisní řešení, jehož realizace by přinesla nejvíce 

benefitů. Hlavní princip metody spočívá v tom, že nejdříve se spočtou ideální hodnoty účelové 

                                                 
i Ing. Pavel Purkart, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 
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funkce pro jednotlivé případy zvlášť a poté se minimalizují vážené odchylky kompromisního 

řešení od ideálních hodnot účelové funkce. Prakticky se tak nejdříve vyčíslí vhodnost výběru 

jednotlivých projektů pro každé kritérium zvlášť, následně se stanoví váhy jednotlivých kritérií 

a poté se vypočte vhodnost výběru jednotlivých projektů na základě všech kritérií jako celek. 

Metoda STEM má tu výhodu, že vyžaduje relativně minimální spolupráci mezi zadavatelem 

úlohy a jejím řešitelem oproti jiným metodám. Metoda stanoví váhy pro jednotlivá kritéria 

vlastním výpočtem a následně se zadavatel musí rozhodnout, zda je výsledek pro něj 

akceptovatelný či nikoli. Metoda se tak skládá jednak z procesu výpočetního a dále z procesu 

rozhodovacího. Pokud zadavatel rozhodne, že výsledek výpočtu je pro něj akceptovatelný, 

výpočet je konečný. Pokud tomu tak není, musí zadavatel informovat řešitele úlohy o změně 

vybraných kritérií nebo úpravě jejich počtu a výpočet je proveden znovu.   

Metoda STEM se skládá z následujících kroků  

1. Řešitel spočte optimální řešení pro jednotlivá kritéria (účelové funkce) zvlášť. Počet výpočtů 

tedy odpovídá počtu kritérií. 

2. Řešitel vyčíslí váhy jednotlivých kritérií na základě následujícího vzorce: 

𝑤𝑖 =
𝑧𝑖𝑖− min

í=𝑗…𝑘
𝑧𝑖𝑗

𝑧𝑖𝑖

𝛼

√∑ 𝑐𝑖𝑗
2𝑛

𝑖=1

    (1) 

kde: 

zij – prvek matice hodnot optimalizačních kritérií pro optimalizaci pro jednotlivá optimalizační 

kritéria (zij je hodnota optimalizačního kritéria j = 1,…, k v případě optimalizace podle kritéria 

i = 1,…, k, [-] 

cij – prvek tzv. „cenové matice“ – prvek matice koeficientů jednotlivých optimalizačních kritérií    

[-] 

Hodnota α se získá z následující rovnice: 

∑
𝑧𝑖𝑖− min

í=𝑗…𝑘
𝑧𝑖𝑗

𝑧𝑖𝑖

𝑘
𝑖=1

𝛼

√∑ 𝑐𝑖𝑗
2𝑛

𝑖=1

= 1  (2) 

V praxi musíme nejdříve vypočítat hodnotu koeficientu a pak můžeme teprve vyčíslit váhy 

jednotlivých kritérií. Pokud je zadavatel spokojen s vybranými hodnotami optimalizačních 

kritérií, pak ohodnotí hodnotu wi = 0. Pokud váha pro více kritérií splňuje podmínku wi > 0, 

řešitel přidá novou proměnnou d ≥ 0 a řeší model s novým optimalizačním kritériem: 

min𝑓(𝑥, 𝑑) = 𝑑   (3) 

Pro korektní výpočet se zavede jednoduchá omezující podmínka: 

𝑤𝑖𝑖(𝑧𝑖𝑖 − ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑋𝐽𝑗𝜖𝐽 ) ≤ 𝑑  (4) 

Pokud podmínka wi > 0 platí pouze pro jedinou hodnotu i = 1,…, k, řešitel smí zjednodušit 

omezující podmínku takto: 

min𝑓(𝑥) = ∑ 𝑤𝑖𝑖(𝑧𝑖𝑖 − ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑋𝐽𝑗𝜖𝐽 )𝑘
𝑖=1  (5) 

3. Řešitel prezentuje výsledky zadavateli. Pokud výsledek pro zadavatele není uspokojivý, ten 

musí upravit kritéria, případně jiná přidat nebo použitá zčásti odebrat. Pokud zadavatel není 
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spokojen s výsledkem, vrací se řešitel k výpočtům dle bodu 2. Pokud je zadavatel s výsledky 

spokojen, řešitele nalezl tzv. kompromisní řešení. Pokud dosáhne při řešení problému hodnota 

d = 0, bylo dosaženo řešení optimálního [4]. 

1.1. Modifikace metody STEM na daný problém 

Metoda STEM byla modifikována z původního použití primárně pro hodnocení projektů, kdy 

poskytuje hodnocení a výsledky pro výběr projektů při omezených finančních možnostech. 

Nově je dáno obsazení kapacitně limitujícího úseku železniční dopravní cesty za daný časový 

interval, kterým mají projet takové vlaky, aby celospolečenský přínos byl maximalizován. 

Zde je nutné podotknout, že metoda STEM je v tomto velmi komplexní. Došlo-li by ke změně 

hodnot vybraných kritérií, je nutné celou úlohu od začátku přepočítat, 

jelikož  s pravděpodobností hraničící s jistotou dojde ke změně vah jednotlivých kritérií. 

Následně již bylo možné přistoupit k celkové lineární optimalizaci v prostředí programu Xpress 

Workbench. 

Pro stanovení výběru tras vlaků, které přinesou nejvíce benefitů, byla stanovena následující 

kritéria, přičemž se předpokládá, že jednotlivé definované vlaky tvoří ucelené provozní linky: 

 Denní předpokládaný průměrný počet cestujících v omezujícím úseku v tisících 

Parametr vyjadřuje denní průměrný počet cestujících na lince v omezujícím úseku, tj. 

v úseku s nejnižší propustností. Hodnota vyjadřuje využití vlaků dané linky v tomto 

úseku. 

 Denní předpokládaný průměrný počet cestujících v rámci celé linky v tisících  

Parametr vyjadřuje denní průměrný počet cestujících na celé lince, resp. logicky 

omezeném provozním úseku linky (typicky linku R11 Plzeň – Brno by bylo možné 

rozložit na logické provozní celky Plzeň – České Budějovice a České Budějovice – 

Brno, které mohou v případě potřeby fungovat odděleně bez negativního dopadu 

na značnou část cestujících). Parametr poskytuje hodnocení celkového využití linky. 

Dle názoru doktoranda není dostačující uvažovat potenciál pouze na omezujícím úseku, 

ale je klíčové hodnotit i potenciál linky jako celku. 

 Využití traťové rychlosti v logicky ohraničeném úseku 

Nezřídka se vyskytují případy, kdy na trati v logicky ohraničeném úseku (obvykle 

v omezujícím úseku) jezdí soupravy nižší rychlostí bez schopnosti využít plné traťové 

parametry. Doktorand se jako základní rychlostní profil rozhodl hodnotit profil V130, 

který by soupravy hodné současného provozu měly být schopny využívat jako základ. 

Pokud je souprava schopna vyvinout rychlost v omezujícím úseku železniční trati dle 

rychlostníků určených pro profil V130, pak poměr bude činit 1 (100 %). Pokud toto 

dosaženo nebude, poměr se bude snižovat. Pokud např. bude na trati v omezujícím 

úseku umožněna rychlost dle rychlostníků pro profil V130 až 100 km/h a souprava bude 

schopna vyvinout maximální rychlost pouze 80 km/h, poměr se logicky sníží na 0,8 

(80 %). Pokud na trati nebude k dispozici rychlostní profil V130, bude hodnocení 

vztaženo k běžnému rychlostnímu profilu V (nedostatek převýšení I = 100 mm). 

Parametr je zaveden z důvodu hodnocení hospodárného využití kapacity omezujícího 

úseku. 
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 Ohodnocení systémových přípojových vazeb na lince v logicky vymezeném úseku  

Parametr je nastaven z důvodu hodnocení návazností na další linky, cílem je určit míru 

síťového charakteru linky. Celkové ohodnocení parametrů je součtem následujících 

bodů za všechny přestupní uzly v logicky ohraničeném úseku linky. Přestupní 

uzly/body se ohodnotí následovně: 

o 2 body – železniční přestupní uzel se systémovými návaznostmi na linky alespoň 

do tří dalších směrů (tj. minimálně křižovatková železniční stanice, spíše však 

uzlová) v gesci železniční dopravy s možností systémových vazeb i na veřejnou 

linkovou dopravu či MHD; 

o 1 bod – železniční přestupní bod se systémovými návaznostmi na linky alespoň 

do jednoho nebo dvou dalších směrů v působnosti železniční dopravy 

s možností systémových vazeb i na veřejnou linkovou dopravu či MHD, 

případně přestupní bod s možností četných systémových vazeb pouze 

na veřejnou linkovou dopravu či MHD. 

Je-li linka trasována přes důležitý přestupní uzel, za tento uzel obdrží 2 body. Za každý 

přestupní bod (tj. přestupní uzel s nižší důležitostí) obdrží 1 bod. Čím vyšší součet bodů, 

tím jsou návaznosti četnější a důležitější, a tudíž je provoz linky klíčový pro účelnou 

funkci dalších linek veřejné dopravy.  

 Porovnání cestovních dob IAD a dané linky ve třech nejzatíženějších relacích 

na lince 

Parametr je nastaven za účelem porovnání konkurenceschopnosti linky. V logicky 

ohraničeném úseku linky budou vybrány tři nejvytíženější relace a stanoven poměr 

cestovní doby IAD v daném úseku vůči cestovní době při využití spoje dané linky. Pro 

tři jednotlivé relace bude stanovena hodnota zvlášť a následně spočítán průměr tří 

hodnot, který vstoupí do hodnocení. Z výše uvedeného principu plyne, že překračuje-li 

hodnota číslo 1, veřejná doprava je v daném vějíři relací průměrně rychlejší než IAD 

[3].  

 

2. Konkrétní výsledky modelu 

Test metody byl proveden na příkladu železniční trati jak teoretickém, tak praktickém. 

2.1. Konkrétní výsledky modelu – teoretický příklad 

Po sestavení modelu byl nejprve proveden teoretický test. Pro ten byl uvažován následující 

příklad: 

Je uvažována jednokolejná železniční trať se smíšeným provozem. V omezujícím úseku dlouhém 

cca 6 km nejsou prostorové oddíly. Objednatelé dopravy požadují úsekem vést jednu linku vlaků 

kategorie R, jednu linku vlaků kategorie Sp a dvě linky vlaků kategorie Os. U linek se 

předpokládají následující parametry provozu dle tabulky 1: 
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Tab. 1: Parametry modelových linek 

linka interval [min] 
potřeba kapacity dopravní cesty 

v omezujícím úseku [min/spoj] 

R 60 5 

Sp 60 5 

Os 1 30 7 

Os 2 60 7 
 

Úkolem je zjistit, které linky na úseku je nejvíce účelné provozovat, tj. linky, jejichž provoz 

přinese nejvíce benefitů. 

Pro výpočet úlohy bylo využito programového vybavení MS Excel (pro mezivýpočty) a Xpress 

Workbench (pro lineární optimalizaci). Pro výpočet byl zvolen časový úsek 60 minut. V tomto 

případě – uvažujeme-li ucelený provoz linky Os 1 zásadně pouze v intervalu 30 minut – byla 

vybraná hodnoticí kritéria zdvojnásobena, jelikož linka úsekem projede za hodnoticí období 

každým směrem dvakrát, tudíž i některé skutečnosti nastanou dvakrát (zde lze jako případ 

zmínit například ohodnocení přestupní vazeb, kdy je zcela přirozené, že při výpočetním období 

60 minut u linky s intervalem 30 minut je potenciál dosažení přestupních vazeb zpravidla 

dvojnásobný než kdyby byla linka v provozu v intervalu 60 minut).  

Jako výpočetní období byl uvažován jeden směr, tedy každou hodinu byl uvažován provoz 

vlaků v jednom směru po dobu 30 minut. S ohledem na hodnoty  uvedené ve směrnici UIC 406 

byla tato hodnota ponížena na možnost čerpání kapacity 22,5 minuty pro jeden směr za každou 

započatou hodinu provozu. Tím prakticky ani neuvažujeme provoz nákladní dopravy během 

občanského dne, což v případě požadavku na průvoz většího množství vlaků nákladní dopravy 

by znamenalo další omezení kapacity pro dopravu osobní [3]. 

Rozsah tohoto příspěvku bohužel neposkytuje významný prostor pro zevrubný rozbor výsledků 

teoretického testu, nicméně ten proběhl poměrně úspěšně. Proto bylo přistoupeno dále 

na testování metody STEM na konkrétním praktickém příkladě. 

2.2. Konkrétní výsledky modelu – praktický příklad 

Pro praktický test modelu byla vybrána trať Plzeň – Žatec. Zejména v plzeňské aglomeraci je 

propustnost železniční infrastruktury na této trati velmi omezující, proto byla vybrána jako 

testovací. 

Je uvažováno, že na trati zhruba ve stávajícím stavu infrastruktury dojde ke střetu následujících 

požadavků objednatelů veřejné hromadné dopravy v působnosti železniční dopravy: 

 linka R Plzeň – Most v intervalu 120 minut, 

 linka Sp Plzeň – Žihle v intervalu 120 minut, 

 linka Os Plzeň – Žihle v intervalu 60 minut, 

 linka Os Nýřany – Plzeň – Plasy v intervalu 60 minut. 

Takto stanovené linkové vedení zajišťuje dosažení souhrnného intervalu rychlého segmentu 

vlaků v úseku Plzeň – Žihle v intervalu 60 minut a v případě osobních vlaků souhrnného 

intervalu osobních vlaků ve špičkovém období 30 minut.  

S ohledem na skutečnost, že základní interval nejřidčeji zastoupených segmentů vlaků činí 

120 minut, byla i tato hodnota zvolena jako výchozí pro stanovení délky hodnoticího období. 

Uvažujeme rovnoměrný provoz v obou směrech, tím pádem je pro každý směr v tomto období 

k dispozici kapacita dráhy se započtením všech úkonů (rušení a stavění vlakových cest apod.) 
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60 minut za předpokladu, že ji vyjádříme počtem minut, nikoli počtem tras, jak je v modelu 

uvažováno. Aby nedosáhl stupeň obsazenosti 100 %, je tato hodnota snížena na 50 minut. 

V tomto případě je zároveň uvažováno, že ve špičkových obdobích je provoz nákladních vlaků 

na této trati minimální, tudíž pro ně nejsou vyžadovány pravidelné trasy, jinak by tato hodnota 

musela být snížena ještě více.  

Z nákresného jízdního řádu plyne, že nejzásadněji omezujícím úsekem je úsek Horní Bříza – 

Kaznějov [5]. Ten je pro výpočet uvažován s tím, že pro jednotlivé linky je počítáno 

s následujícím časem obsazení: 

 linka R 8 minut, 

 linka Sp 9 minut, 

 linky Os 10 minut. 

Poté, co byla stanovena jednotlivá hodnoticí kritéria, byl pro daný případ vytvořen model 

v programu Xpress Workbench, který zobrazuje následující obrázek 1. 

 

 
 

Obr. 1 Konkrétní ukázka modelu v prostředí programu Xpress Workbench 

Výsledkem lineární optimalizace je, že na trati by měly být provozovány linky R, Os 1 a Os 2. 

Tato kombinace se dle metody STEM jeví jako nejúčelnější. Hodnota koeficientu d dosáhla 

obsazeni_useku: obsazení úseku v 

minutách jednotlivými uvažovanými 

linkami 

 

benefit_x: optimaliční kofecienty kritérií 

pro jednotlivé linky 

 

Q: doba obsazení kritického úseku (výše 

uvedených 50 minut) 

 

Následují jednotlivé rovnice modelu a 

jeho vyhodnocení (výběr 

suboptimálních variant a výpočet 

hodnoty d) 

86 / 201



 

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta dopravní 

19. listopadu 2020 

Praha, Česká republika 

 

 

0,167, což znamená, že bylo nalezeno kompromisní řešení, nikoli globální optimum. Z pohledu 

provozu na této trati je výsledek dosažený modelem v zásadě logický. 

Z pohledu přepravených počtů cestujících v celých provozních úsecích těchto linek bylo 

dosaženo dokonce optima globálního, jelikož se jedná kumulativně o linky s největšími 

předpokládanými počty cestujících. Je však patrná právě komplexnost modelu, když byla 

vyřazena z výběru linka Sp, která v omezujícím úseku má druhý nejvyšší předpokládaný počet 

cestujících ze všech čtyř. Tudíž naopak z tohoto případu je jasně patrné, že z celkového pohledu 

bylo dosaženo kompromisu. 

 

3. Závěr 

Výše uvedená forma výzkumu ukazuje, že metodu STEM bude možné modifikovat nejen pro 

problém kapacity železniční dopravní cesty, ale i pro řešení jiných problémů. Ve výše 

uvedených úlohách dosahuje metoda uspokojivých výsledků, nicméně je další výzvou 

vědeckého týmu otestovat i jiné metody a porovnat jimi dosažené výsledky. 

Je však zřejmé, že hodnoticí kritéria musí být volena pečlivě a odpovědně, jinak metoda 

neposkytne uspokojivé výsledky. Pokud je však toto splněno, může být vhodným nástrojem 

k rozhodování nebo posuzování situací, jejichž optimální, příp. suboptimální řešení, není 

na první pohled či s využitím jednodušších metod zřejmé.  
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Plošné nároky cestujících v závislosti na přepravovaném zavazadle 

Jan Kruntorád, Jana Jíšovái 

 

Abstrakt: V současných tuzemských technických předpisech se pro stanovení minimální podlahové 

plochy cestujícího v prostorách železničních stanic a zastávek nerozlišuje zavazadlo, jež cestující s sebou 

přepravuje. Uvědomění si této skutečnosti je důležité při výstavbě nebo rekonstrukci nástupišť, ploch a 

objektů, které cestující využívají při cestování nejen železniční dopravou. Článek se zabývá 

kvantifikováním plochy pro cestující dle přepravovaných spoluzavazadel na základě využití 

videozáznamů a jejich následné analýzy. 

Klíčová slova: podlahová plocha pro cestující, plošný nárok, zavazadlo, terminál veřejné dopravy 

Abstract: The current technical standards in the Czech Republic for determining the minimum 

passenger floor area in railway stations and stops do not differentiate between the luggage that the 

passenger carries with them. Awareness of this fact is important in the construction or reconstruction 

of platforms, areas and buildings that passengers use when traveling by public transport. The paper 

deals with the quantification of the passenger floor area demands by the transported luggage, based 

on the use of video recordings and their subsequent analysis. 

Keywords: passenger floor area, area demand, luggage, public transport terminal 

 

1. Úvod 

Dimenzování ploch pro cestující je jedním z důležitých prvků návrhu terminálů veřejné 

hromadné dopravy, ať už pro jejich pohyb, tak pro jejich vyčkávání. Je proto podstatné stanovit 

plošné nároky jednotlivých cestujících. 

V článku jsou popsány prvky ovlivňující plošné nároky cestujícího, které vychází ze stavby těla 

a jejichž hodnoty jsou porovnány napříč státy. Dále jsou cestující zařazeni do jednotlivých 

kategorií podle plošných nároků v souvislosti s převáženým zavazadlem. 

Článek shrnuje výsledky terénního měření uskutečněného k ověření hodnot plošných nároků 

uváděných v odborné literatuře, ale také pro validaci použité metody měření. Součástí je i 

vyhodnocení naměřených hodnot pomocí statistických metod a jejich srovnání s již 

naměřenými certifikovanými hodnotami používanými v tuzemsku. 

 

2. Plošné nároky osob 

Pro porozumění prostorovým nárokům cestujících je nutné nejdříve analyzovat prostorový 

nárok jednotlivce, který reflektuje fyziologickou stavbu lidského těla. Hodnoty mohou být 

                                                 
i Ing. Bc. Jan Kruntorád, Ing. Jana Jíšová, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav 
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vyjádřeny jako hustota (počet osob vztažen k jednotce plochy, jednotkou jsou os/m2) nebo jako 

její převrácená hodnota, kterou chápeme jako plošný nárok jedné osoby (jednotkou je m2/os). 

2.1. Půdorysné rozměry lidského těla 

Půdorysné rozměry lidského těla činí přibližně 50 cm na šířku a 30 cm na hloubku [1]. Obecné 

hodnoty se pro muže a ženy liší, stejně tak se hodnoty liší napříč různými státy. 

Tab. 1 Rozdílnost velikostí lidského těla podle zemí [2, s. 178-193, překlad a úprava vlastní] 

Země 
Šířka ramen [cm] Hloubka hrudníku [cm] 

muži ženy muži ženy 

Francie 51,5 47,0 28,0 29,5 

Japonsko 47,5 42,5 23,0 23,5 

Nizozemsko 52,0 44,5 33,0 35,0 

Polsko 47,5 41,0 27,5 28,5 

Spojené státy americké 51,5 44,0 29,0 30,0 

Švédsko 51,0 42,5 25,5 30,0 

Velká Británie 51,0 43,5 28,5 29,5 

Průměr 50,3 43,6 27,8 29,4 
 

Údaje uvedené v Tab. 1 uvádí 95 % percentil, tzn. že 5 % obyvatel daného státu dosahuje těchto 

a vyšších hodnot šířky ramen a hloubky hrudníku.  

2.2. Osobní elipsa 

Pro snadnější geometrické vyjádření a zahrnutí i minimálních prostorových rezerv pro rozdílné 

držení těla osob a snaze vyhnout se přímému kontaktu s okolím se okolo půdorysu lidského těla 

opisuje tzv. osobní elipsa. Hlavní osa osobní elipsy měří 60 cm a vedlejší osa 50 cm.  

 
Obr. 1 Půdorys lidského těla a opsaná osobní elipsa [1, s. 3] 

 

Obsah elipsy je dán jako součin Ludolfova čísla, délky hlavní poloosy a a vedlejší poloosy b: 

𝑆 = 𝜋 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏   (1) 

Dosazením rozměrů osobní elipsy do vztahu (1) vychází plocha osobní elipsy cca 2 356 cm2 

(0,24 m2). Metodika CERO 1/2016 [3] uvádí obvyklou velikost této plochy v intervalu 0,20–

0,26 m2, což odpovídá hustotě 4–5 os/m2. 
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2.3. Kategorizace cestujících dle přepravovaného spoluzavazadla 

Prostorové nároky cestujícího bez zavazadla jsou odlišné od plošných potřeb cestujícího 

se zavazadly, přičemž jiný plošný zábor se dá očekávat u cestujícího s malou nákupní taškou a 

jiný u cestujícího s velkým kufrem. Z toho důvodu je třeba specifikovat kategorie zavazadel, 

které s sebou mohou cestující přepravovat. Jacura a kol. [4] zavádí kategorie cestujících, které 

se liší v závislosti na přepravovaném zavazadle spolu s cestujícím: 

 cestující bez zavazadel, příp. s příručním zavazadlem (kabelka, kufřík, malá nákupní 

taška) 

 cestující s malým batohem (běžný školní batoh) 

 cestující s velkým batohem (řádově batohy o objemu nad 50 l, krosny) 

 cestující s kufrem nebo taškou přes rameno (zavazadlo obdobné jako velký batoh, 

ovšem nesené po boku cestujícího) 

 cestující s kufrem na kolečkách 

 cestující s dětským kočárkem 

 cestující s jízdním kolem 

 

3. Měření a vyhodnocení dat 

3.1. Metodika sběru dat 

Kolektiv autorů z ČVUT FD [4] využívá metodu ručního sčítání počtu dlaždic (s plochou 100–

225 cm2), tedy kolik jich cestující se svým zavazadlem obsazuje. Metodika byla vydána v roce 

2012. Terénní měření probíhala ve vybraných významných stanicích na tuzemské železniční 

síti během pracovních dní i víkendů.   

Autoři článku využili kombinace pořízení videozáznamu a ručního odečtu dat z videozáznamu. 

Měření proběhlo ve špičkách pracovního dne v prostoru před vstupem do vestibulu stanice 

metra Vltavská v Praze 7. Nad vstupem do stanice metra byla umístěna videokamera, jež 

snímala půdorysné obrysy vcházejících a vycházejících cestujících. Ruční část vyhodnocení 

spočívala v odměření šířky ramen a hloubky hrudníku ze zobrazovacího zařízení (televizor, 

monitor, tablet) a rozlišení pohlaví a identifikaci přepravovaného zavazadla. Pokud cestující 

přepravuje zavazadlo, pak je k šířce ramen i hloubce hrudníku zahrnut i rozměr zavazadla. 

Ve výpočetní části byla spočtená plocha elipsy z odečtených hodnot vynásobena hodnotou 

vyjadřující poměr zvětšení mezi délkami odečítaným ze zobrazovacích zařízení a z reálných 

délek. Za referenční délku byla zvolena čtvercová dlaždice o délce hrany 20 cm. 

Vztah (1) pro výpočet plochy elipsy byl modifikován pro odměřované veličiny a rozšířen 

o koeficient zvětšení mezi odměřenou hodnotou ze zobrazovacího zařízení a skutečností:  

𝑆 =
𝜋∙𝑠∙ℎ

4
∙ (

𝑑

𝑚
)
2

 (2) 

kde:  S – plošný nárok jedince (odpovídá ploše elipsy, v cm2), 

s – šířka ramen (odpovídá hlavní ose elipsy a, v cm),  

h – hloubka hrudníku (odpovídá vedlejší ose elipsy b, v cm), 

d – skutečný rozměr referenční vzdálenosti (délka hrany dlaždice = 20 cm),  

m – odměřená délka referenční vzdálenosti na zobrazovacím zařízení (v cm) 
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Obr. 2 Hodnoty odečítané ze zobrazovacího zařízení [vlastní] 

3.2. Vyhodnocení a porovnání dat 

Výsledky zjištěné ve [4] a vlastním měřením vykazují u kategorií cestujících s malým batohem, 

dětským kočárkem a jízdním kolem relativní rozdíl vyšší než 10 % (vztaženo k vlastním 

hodnotám). Tato odchylka byla u cestujících s dětským kočárkem a jízdním kolem dána 

především nízkým počtem pozorování (n < 10), což vede i k velkému rozptylu hodnot v rámci 

výběrů. 

Hodnoty plošných nároků cestujících bez zavazadel, s velkým batohem, taškou přes rameno 

nebo kufrem na kolečkách se v rámci porovnávaných dat liší nejvýše o 9,0 %. Plochy 

cestujících bez zavazadel můžeme přímo srovnat s plochou osobní elipsy. Měřením byla 

stanovena plocha 0,23 m2, Jacura a kol. [4] vykazuje 0,21 m2 a Apeltauer a kol. [3] určuje 

interval 0,20–0,26 m2. Můžeme se proto domnívat, že využitá metoda sběru dat poskytuje 

výsledky oscilující okolo skutečných hodnot v dostatečně konkrétním intervalu, abychom je 

mohli prohlásit za spolehlivá. Relativního rozdílu 9,0 % se dosahuje u ploch cestujících bez 

zavazadel nebo s malým příručním zavazadlem, přičemž ten je dán nízkým základem, vůči 

kterému procentuální rozdíl vyhodnocujeme, když absolutní rozdíl činí pouze 0,02 m2.  

Přesnějších výsledků dosáhneme vyšším počtem pozorování, a to ideálně na různých místech a 

během všech ročních období. 

Tab. 2 Porovnání hodnot dle Jacury a kol. [4, s. 21] a výsledků měření [m2] 

Spoluzavazadlo 
Jacura a 

kol. [1] 

Vlastní 

měření 

Rozdíl 

absolutní 

Rozdíl 

relativní 

bez zavazadla, příruční zavazadlo 0,21 0,23 0,02 9,0 % 

malý batoh 0,22 0,30 0,08 27,0 % 

velký batoh 0,48 0,47 -0,01 -1,7 % 

kufr, taška přes rameno 0,42 0,43 0,01 3,4 % 

kufr na kolečkách 0,73 0,78 0,05 6,6 % 

dětský kočárek 0,83 1,16 0,33 28,7 % 

jízdní kolo 0,74 1,46 0,72 49,4 % 

     

4. Statistické testování hypotéz 

Nagy [5] uvádí, že podstatou testování hypotéz je srovnání dvou tvrzení o hodnotě určitého 

parametru rozdělení f (x, θ). První tvrzení nazveme nulovou hypotézou H0, druhé tvrzení 
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alternativní hypotézou HA. Nulová hypotéza H0 je základní hypotéza a zpravidla potvrzuje 

stávající stav, oproti ní alternativní hypotéza HA je nová hypotéza a jedním ze třech způsobů 

popírá hypotézu nulovou H0: 

I. parametr má podle HA větší hodnotu než podle H0 

II. parametr má podle HA menší hodnotu než podle H0 

III. parametr se podle HA nerovná hodnotě parametru podle H0 

Testovou statistikou t rozumíme normovanou statistiku pro bodový odhad testovaného 

parametru. 

Hladina významnosti α je pravděpodobnost α z intervalu spolehlivosti. Jedná se 

o tzv. pravděpodobnost I. druhu, což znamená, že nulová hypotéza bude zamítnuta, ačkoliv je 

ve skutečnosti pravdivá. 

Oborem přijetí je množina hodnot normované statistiky, která odpovídá intervalu spolehlivosti. 

Pokud normovaná statistika leží v oboru přijetí, pak nulová hypotéza není zamítnuta. Doplňkem 

intervalu spolehlivosti je kritický obor W. Pokud normovaná statistika padne do kritického 

oboru W, pak nulová hypotéza je zamítnuta. 

P-hodnota pv odpovídá ploše pod hustotou pravděpodobnosti normované statistiky a zavádí se 

pro číselné vyjádření výsledku testování hypotéz. Je-li dosažená P-hodnota pv nižší nebo rovna 

hladině významnosti α, pak nulovou hypotézu zamítáme. V opačném případě ji nezamítáme. 

4.1. Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů 

Dvouvýběrové testování provádíme v situacích, kdy měříme jednu veličinu ve dvou 

nezávislých skupinách a zajímá nás porovnání jejich středních hodnot. Hlavní myšlenka 

spočívá v porovnání průměrů obou skupin a pakliže je mezi nimi velký rozdíl, zamítáme 

nulovou hypotézu H0. [6] 

Výpočet testové statistiky se řídí vztahem: 

𝑡 = √
𝑚𝑛

𝑚+𝑛

𝑋𝑚̅̅ ̅̅ ̅−𝑌𝑛̅̅ ̅

𝑆
    (3) 

kde:  m – počet pozorování ve výběru X,  

n – počet pozorování ve výběru Y,  

𝑋𝑚̅̅ ̅̅  – střední hodnota ve výběru X o m pozorováních, 

𝑌𝑛̅̅̅ – střední hodnota ve výběru Y o n pozorováních, 

S – společný odhad rozptylu σ2 spočítaný z obou výběrů 

𝑆2 =
1

𝑚+𝑛−2
[(𝑚 − 1)𝑆𝑋

2 + (𝑛 − 1)𝑆𝑌
2]  (4) 

𝑆𝑋
2
 – výběrový rozptyl výběru X 

𝑆𝑋
2 =

1

𝑚−1
∑ (𝑋𝑖 − 𝑋𝑚̅̅ ̅̅ )

2𝑚
𝑖=1     (5) 

𝑆𝑌
2
 – výběrový rozptyl výběru Y 

𝑆𝑌
2 =

1

𝑛−1
∑ (𝑌𝑖 − 𝑌𝑛̅̅̅)

2𝑛
𝑖=1    (6) 

Předpokladem pro výpočet testové statistiky dle vztahu (3) jsou dva nezávislé náhodné výběry 

z normálního rozdělení N(μ,σ2) a shodnost rozptylů obou výběrů. V případě neshody rozptylů 

se t-test modifikuje pro nestejné rozptyly a nazývá se Welchův test. 
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4.2. F-test shody rozptylů 

Nulovou hypotézou je shoda rozptylů obou výběrů 𝜎𝑋
2 = 𝜎𝑌

2, alternativní hypotézou pak jejich 

neshoda 𝜎𝑋
2 ≠ 𝜎𝑌

2. Testovou statistikou F je podíl výběrových rozptylů 𝑆𝑋
2

 a 𝑆𝑌
2
: 

𝐹 =
𝑆𝑋
2

𝑆𝑌
2     (7) 

Pokud testová statistika F překračuje kritickou hodnotu F (např. v MS Excel zjistíme pomocí 

funkce FINV), nulovou hypotézu o rovnosti rozptylů zamítáme. V opačném případě můžeme 

předpokládat shodu rozptylů. 

4.3. Statistické testování hypotéz na vzorku naměřených dat 

Autorský tým se domnívá, že muži vzhledem ke své rozdílné fyziologické stavbě oproti ženám 

zabírají větší prostor. Tento předpoklad je navíc podpořen vyhodnocením dat z měření, kdy 

průměr plošného nároku u žen byl vyšší než u mužů pouze v jedné ze sedmi kategorií. Postup 

testování hypotéz je dle [6] a [7]. 

 

Obr. 3 Plošné nároky cestujících dle pohlaví a přepravovaného spoluzavazadla [vlastní měření] 

Vyslovujeme proto následující hypotézy, které se v obou výběrech vážou pouze k cestujícím 

bez zavazadel: 

 Nulová hypotéza: Střední hodnota plošného nároku u mužů je stejná jako střední 

hodnota plošného nároku u žen.  

 Alternativní hypotéza: Střední hodnota plošného nároku u mužů je vyšší než střední 

hodnota plošného nároku u žen. 

Ověření normality provedeme zjednodušeným grafickým způsobem, kdy do histogramu 

vyneseme relativní četnosti naměřených dat a porovnáme je s relativními četnostmi, které 

odpovídají normálnímu rozdělení. Pro ověření normality dat lze využít např. Shapirův-Wilkův 

test. 
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Obr. 4 Histogram relativních četností plošných nároků u mužů a žen [vlastní zpracování] 

Z Obr. 4 je patrné, že naměřená data výrazným způsobem neodporují normálnímu rozdělení. 

Předpoklad normality považujeme za splněný, následuje ověření shodnosti rozptylů s využitím 

doplňku Analýza dat v aplikaci MS Excel.  

Tab. 3 Výsledek dvouvýběrového F-testu pro rozptyl [vlastní zpracování] 

 
 

P-hodnota testu pro shodnost rozptylu vychází 0,39, což je výrazně vyšší hodnota než zvolená 

hladina významnosti α = 0,05. Z toho důvodu nulovou hypotézu nezamítáme, mezi rozptyly 

není statisticky významný rozdíl. 

Tab. 4 Výsledek dvouvýběrového t-testu s rovností rozptylu [vlastní zpracování] 

 

Stanovení alternativní hypotézy vede na použití jednostranného testu (viz kap. 3, I. varianta 

popření nulové hypotézy). Opět s využitím nástrojů aplikace MS Excel byla stanovena hodnota 

testové statistiky 1,939, která překračuje kritickou hodnotu 1,662, tedy zamítáme nulovou 

hypotézu. P-hodnota nabývá hodnoty nižší, než je hladina významnosti (0,028 < 0,050), což 

potvrzuje zamítnutí nulové hypotézy, že střední hodnoty plošného nároku u mužů jsou stejné 

jako u žen. 

Výše uvedeným testováním bylo zjištěno, střední hodnota plošného nároku u mužů je 

statisticky vyšší než střední hodnota plošného nároku u žen. 

Muži Ženy

Stř. hodnota 25,368 21,661

Rozptyl 87,933 81,055

Pozorování 40,000 54,000

F 1,085

P(F<=f) (1) 0,387

F krit (1) 1,625

Muži Ženy

Stř. hodnota 25,368 21,661

Rozptyl 87,933 81,055

Pozorování 40,000 54,000

Společný rozptyl 83,971

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0,000

t Stat 1,939

P(T<=t) (1) 0,028

t krit (1) 1,662

P(T<=t) (2) 0,056

t krit (2) 1,986

94 / 201



 

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta dopravní 

19. listopadu 2020 

Praha, Česká republika 

 

 

Závěr 

Článek definuje plošné nároky cestujících, jak z hlediska jejich tělesné konstituce, tak i 

z hlediska převáženého zavazadla. Z vyhodnocených dat je zřejmé, že metoda videozáznamu a 

následného ručního odečtu poskytuje relevantní data. Díky tomu předpokládáme využití této 

metody i při dalších měřeních. 

Autorský tým plánuje rozšířit počet pozorování do více lokalit různého typu (nejen stanice 

metra, ale též železniční stanice, tramvajové zastávky apod.) a více ročních období (měření 

proběhlo v létě, záměrem je získat data i z ostatních ročních období). Bude tak možné 

vyhodnotit i vliv lokality a ročního období na prostorové nároky cestujících. 

Na vzorku cestujících bez zavazadel (n = 94) se podařilo dokázat, že plošný nárok u mužů 

vykazuje statisticky vyšší hodnotu než u žen. V návaznosti na širší základnu nasbíraných dat je 

možné se v budoucnu zaobírat zkoumáním předpokladu, že v zimě bude plošný nárok 

cestujících větší, protože se do plošného nároku jednotlivce promítne i vliv tloušťky teplejšího 

oblečení. 
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Vliv osob se sníženou schopností pohybu a orientace na parametry pěších 

proudů 

Jana Jíšová, Jan Kruntorád, Dagmar Kočárková i 

 

Abstrakt: Článek se zabývá mapováním chování cestujících v uzlech hromadné dopravy z hlediska 

rychlosti, intenzity a hustoty pohybu pěších. Článek se konkrétně soustředí na osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace, kam lze zařadit i osoby s těžkým nebo objemným zavazadlem či osoby 

s kočárky nebo malými dětmi. Tyto skupiny mohou ovlivňovat zvyklosti pěších proudů. Míra ovlivnění 

je zkoumána na základě vyhodnocení kamerových záznamů. Je tak možné porovnat odlišnosti pohybu 

pěších proudů bez a s handicapovanými osobami. 

Klíčová slova: osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, pěší proudy, chování cestujících, 

hromadná doprava 

Abstract: The paper deals with passenger behaviour in public transport nodes considering speed, 

intensity and density of passenger movement. The paper is focused on persons with reduced mobility 

and orientation, where we can include people with heavy or large luggage or people with baby carriages 

or small children. These groups can affect customs of pedestrian flows. The extent of the influence is 

investigated based on camera recordings. It is possible to compare the dissimilarities of pedestrian 

flows with and without handicapped people. 

Keywords: Persons with reduced mobility and orientation, pedestrian flow, passenger behavior, public 

transport 

 

1. Úvod 

V rámci studentského grantu se zabýváme pohybem pěších proudů v uzlech hromadné dopravy 

nebo jejich okolí. Pěší proud může být z hlediska skladby velmi rozmanitý a každá osoba se 

může v závislosti na svých možnostech (časové, zdravotní) pohybovat jinou rychlostí. V rámci 

sledování bude identifikována skupina, která může plynulost pěšího proudu značně narušit. 

Bezbariérové užívání staveb definuje vyhláška č. 398/2009 Sb. pro osoby s “pohybovým, 

zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, 

osobami doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let.” [1] Společnost se však často 

domnívá, že bezbariérovost a dostupnost dopravy je nutné zajistit pouze pro osoby s nějakým 

fyzickým handicapem. Je však důležité si uvědomit, že je tato skupina lidí daleko větší už třeba 

kvůli osobám pokročilého věku, které tvoří podstatnou část populace. Dle Českého statistického 

úřadu [2] bude v roce 2050 asi 3,2 mil. populace ČR ve věku 65 let a více. Což znamená, že 

bude v druhé polovině 21. století 2,5 x seniorů než dětí. 

 

                                                 
i Ing. Jana Jíšová, Ing. Bc. Jan Kruntorád, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav 

dopravních systémů, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, [jisovjan, kruntjan]@fd.cvut.cz 
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2. Rychlost chůze 

Ochota cestujících jít pěšky na zastávky hromadné dopravy je závislá na mnoha aspektech – 

vzdálenost zastávky, prostředí chůze, kvalita povrchu, četnost spojů, dostupnost ve smyslu 

bezbariérovosti atd. Ne vždy je v nabídce přímé spojení a je nutné přestoupit mezi dopravními 

prostředky, ať už stejnými nebo různými. Navíc tyto přestupy bývají často s výrazným 

převýšením, což může lidem s omezenou schopností pohybu a orientace ještě více pohyb 

zkomplikovat nebo jsou nuceni využít výtahů, které nemusí mít dostatečnou kapacitu. 

2.1. Rychlost chůze jedince 

Obecně je rychlost chůze velmi závislá na fyzických schopnostech jedince. Studie zkoumající 

rychlost chůze mají velmi podobné výsledky po celém světě. Odlišné průměrné hodnoty 

rychlosti vykazují především asijské země, což může být v důsledku menšího vzrůstu obyvatel. 

Níže je zobrazena tabulka průměrných rychlostí. [4] 

Tab. 1 Průměrné rychlosti chůze ve světě [4] 

Oblast rychlost chůze [m/s] rychlost chůze [km/h] 

evropské země 1,41                   5,076 

Spojené státy 1,35                   4,86 

Austrálie 1,44                   5,184 

Asie 1,24                   4,464 

Jak je již zmíněno výše, jedním z hlavních činitelů ovlivňujících rychlost chůze jsou fyzické 

schopnosti, které jsou samozřejmě spojeny také s věkem. Graf závislosti rychlosti chůze 

na věku je zobrazen níže. 

 

Obr. 1 Graf závislosti rychlosti chůze a věku [4] 

Další z parametrů, který ovlivňuje rychlost chůze je pohlaví. Muži chodí o necelých 11 % 

rychleji než ženy. To je dáno především fyzickými charakteristikami, jako je větší délka kroku 

a vyšší kroková frekvence. Větší délka kroku je proměnná, která úzce koreluje s výškou vzrůstu, 

a proto platí úměra, že čím vyšší je chodec, tím má větší délku kroku a tím pádem je i rychlejší. 

Mimo tyto fyzické parametry ovlivňuje rychlost chůze také důvod cesty. V tabulce níže 

můžeme vidět porovnání standardizovaných hodnot a naměřených rychlostí chůze. [4] 
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Tab. 2 Rychlosti chůze dle důvodu [4] 

Důvod chůze Rychlost chůze [m/s] 
Standardizované hodnoty 

[m/s] 

pracovní 1,45 1,61 

dojíždění 1,34 1,49 

nákup 1,04 1,16 

volno 0,99 1,10 

celkový průměr 1,20 1,34 

Mimo jiné mají vliv také okolní podmínky jako je teplota, vlhkost vzduchu a denní doba. 

Podstatné jsou také parametry samotné cesty, a to především její sklon. Stoupání rychlost chůze 

samozřejmě zpomaluje a klesání, pokud je do 20 %, tak chůzi zrychluje. Pokud jsou pak sklony 

stoupání vyšší než 20 % nebo je nutné spojit dvě úrovně, využívá se prvků jako jsou schodiště, 

rampy, eskalátory nebo travelátory. 

Využití schodišť je nutné v případě velkých výškových rozdílů, kde by sklon rampy byl již 

příliš velký nebo v případě, že pro rampu není prostor. Rychlost v obou směrech je pochopitelně 

pomalejší než na chodnících, pro směr nahoru do schodů se rychlost snižuje na 46 % a ve směru 

dolů na 52 %. [4] 

2.2. Rychlost chůze pěšího proudu 

Pěší proud je možné definovat jako počet lidí, kteří projdou určitým profilem za jednotku času. 

Při porovnání hodnot z různých částí světa jsou hodnoty pro Evropu a Ameriku 

1,0 - 1,29 osob/m/s a Asie má opět velmi specifické hodnoty, pohybují se od 1,48 

do 1,53 os/m/s, což je dáno menším vzrůstem obyvatel. Hodnoty jsou velmi závislé na hustotě 

osob v pěším proudu. Pokud je hustota menší než 0,5 os/m2, pak je možnost si svobodně vybírat 

rychlost chůze. Jakmile je hustota vyšší, dochází ke korelaci hustoty a rychlosti, to znamená, 

že se rychlost se zvyšující hustotou snižuje. “...lidé se vyhýbají fyzickému kontaktu, to ale není 

možné, pokud je hustota vyšší než 3,0 - 3,5 os/m2.” [4] Lidé se pohybují po ideálních 

trajektoriích, pokud se však k sobě přiblíží na nějakou vzdálenost, pak se z této trajektorie 

odchýlí, aby se vzájemně vyhnuli, a následně se na zmíněnou trajektorii zase vrátí. [4] 

2.3. Rychlost chůze osob se sníženou schopností pohybu a orientace 

Dosahovaná rychlost chůze se může lišit pro různé druhy postižení nebo omezení, která mají 

osoby z této skupiny. Jak je již zmíněno v předchozích kapitolách, rychlost chůze závisí 

především na fyzických schopnostech a z Obrázku 1 je možné vidět, že rychlost chůze 

významně klesá pro osoby starší 60 let. Následující tabulka shrnuje naměřené rychlosti 

specifických skupin osob. Hodnoty jsou převzaty z diplomové práce [6] a je nutné zmínit, že 

měření probíhalo v prostoru nádraží a rychlosti mohou být mírně zvýšené. Rychlost chodců, 

kteří nemají žádné omezení, byla na měřeném rovném úseku 1,49 m/s, rychlost na rampě ve 

stoupání pak 1,44 m/s a ve směru dolů 1,43 m/s. Mezi osoby s rozměrným zavazadlem lze 

zařadit osoby s batohem a taškou nad 50 litrů, osoby vedoucí jízdní kolo nebo kufr 

na kolečkách. Skupina osob s pomůckou pro chůzi může zahrnovat osoby s holí, chodítkem 

nebo berlemi. V tabulce jsou shrnuty průměrné hodnoty vypočtených rychlostí. [5] 
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Tab. 3 Rychlosti chůze pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace [5] 

Omezení 
Rychlost chůze rovný 

úsek[m/s] 

Úsek ve sklonu/rampa 

nahoru[m/s] 

Úsek ve sklonu/rampa 

dolů [m/s] 

senioři 0,96 0,89 1,025 

osoby s rozměrným 

zavazadlem 
1,28 1,29 1,315 

osoby doprovázející 

dítě do 3 let 
0,96 0,94 0,98 

osoby s kočárkem 1,35 1,12 1,42 

osoby s pomůckou pro 

chůzi 
0,88   0,665   0,795 

nevidomí a slabozrací 1,08   1,115   1,175 

osoby na elektrickém 

vozíku 
2,22 1,67 2,21 

osoby na mechanickém 

vozíku 
1,44 0,91 1,54 

Z tabulky je zřejmé, že nejmenších rychlostí dosahují především osoby s holemi, berlemi nebo 

chodítkem, senioři a osoby doprovázející dítě do tří let. 

 

3. Průzkum 

Pro získání potřebných dat k tématu byl proveden kamerový průzkum u stanice metra Vltavská 

v Praze 7, kde je silná přestupní vazba mezi metrem a tramvají. Průzkum byl proveden ve středu 

26. srpna od 7:00 hod do 11:00 hod a následně od 14:00 do 19:00 hod. Pěší proudy byly 

zaznamenávány na několik kamer a záznam byl následně vyhodnocen v programu GoodVision. 

Umístění kamer je možné vidět na následujícím satelitním snímku. Ve skutečnosti měření 

probíhalo na více kamer, ale pro účely této práce jsou využívány záběry pouze z těchto dvou 

na obrázku níže. 

 

Obr. 2 Schematické umístění kamer Vltavská 
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Umístění východní kamery směřující na západ (směr Strossmayerovo náměstí) bylo na podestě 

schodiště vedoucího na střechu nad vestibulem metra Vltavská. Sledován byl právě proud 

cestujících ve/ze směru Strossmayerovo náměstí, kam vede chodník (rampa) ve sklonu cca 3 %. 

Šířka rampy je 4,0 m a stoupání je od metra pod mostní objekt (magistrálu). Zároveň kamera 

zachycovala i schodiště, stoupající taktéž ve směru od metra. Výška jednotlivých schodů je cca 

15 cm a odděluje je vždy podesta o délce asi 1,2 m a sklonu zhruba 6 %. Šířka schodiště je asi 

2,3 m. Sledované profily zachycené touto kamerou jsou zobrazeny na následujícím obrázku 

a byly definovány v programu GoodVision. 

 

Obr. 3 Definované profily západní kamery ve směru Strossmayerovo náměstí 

Žluté čáry na obrázku znázorňují jednotlivé průchody cestujících. Z programu jsme získali časy 

jednotlivých chodců mezi určenými profily a samozřejmě také jejich intenzity. Při známé délce 

úseku tak bude možné vyhodnotit rychlosti jednotlivých chodců. 

Druhá východní kamera zachycuje rovný úsek chodníkové plochy ve směru na Holešovice, je 

zobrazeno na následujícím obrázku. Již z obrázku je vidět, že pěší vazba je zde podstatně slabší 

než ve směru na Strossmayerovo náměstí. 
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Obr. 4 Definované profily východní kamery ve směru Holešovice 

Z kamerových záznamů pak bude nutné přiřadit chodce do jednotlivých skupin, které budou 

definované v podobném rozsahu jako v Tabulce 3. Tak získáme rychlost pohybu chodců pro 

stoupání a klesání na rampě, pro schodiště a ve směru na Holešovice pak pro rovný úsek. 

V rámci programu je také zaznamenána časová stopa a bude tak možné určit, zda zde dochází 

k ovlivňování pěších proudů či nikoli. 

3.1. Vyhodnocení průzkumu a využití dat 

Jak je již zmíněno v úvodu, úkolem je především určení skupin, které nejvíce narušují plynulost 

dopravního proudu. Data získaná z programu GoodVision budou dále analyzována 

v kombinaci se sledováním videozáznamů a rozřazením osob do předem definovaných skupin. 

Takto bude zjištěna průměrná rychlost například osob s kočárkem, holí či rozměrným 

zavazadlem. Kromě toho musí být sledována i intenzita chodců v daném časovém úseku, aby 

bylo možné určit, při jakých intenzitách (hustotách) již dochází k ovlivňování pěších proudů 

a naopak, kdy už jsou intenzity tak vysoké, že se dopravní proudy obecně pohybují pomalu. 

V souvislosti s tímto projektem jsou plánována ještě další měření a jejich následné zpracování 

- například v lokalitě Černý most. Průzkumy ve více lokalitách si kladou za cíl najít obecné 

vzorce a stereotypy panující při pohybu pěších proudů, jejich následné porovnání a ověření se 

známými hodnotami rychlostí pohybů a případná aplikace při návrhu komunikací pro pěší nebo 

organizaci pěších dopravních proudů. 

 

4. Závěr 

V rámci studentského grantu je zkoumán pohyb pěších v terminálech veřejné hromadné 

dopravy či jejich okolí. Jsou zohledněny také osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, 

do které se řadí také senioři nebo osoby doprovázející kočárek a další. Jedná se tedy o poměrně 

širokou skupinu osob a nikoli pouze fyzicky handicapované osoby. V současné době byl 
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proveden celodenní průzkum u stanice metra Vltavská, kde je silná přestupní vazba mezi 

metrem a tramvají. Pěší proudy v okolí stanice byly zaznamenány pomocí několika kamer 

a kamerové záznamy byly zpracovány programem GoodVision. Získaná data o intenzitách 

a časech mezi jednotlivými profily budou dále zpracována standardními statistickými 

metodami v prostředí excelovských tabulek. K určení rychlosti pohybu osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace je však nutné časy chůze rozřadit do konkrétních kategorií – lidé 

bez omezení, senioři, osoby na vozíku, osoby s berlemi atd. Toto vyhodnocení je časově 

náročné a v době zpracování článku ještě nebyly výsledky k dispozici. Bude však zjištěn rozdíl 

rychlostí mezi těmito skupinami a bude posuzováno, zda dochází ke vzájemnému ovlivňování. 

Příspěvek vznikl s podporou grantu SGS20/137/OHK2/2T/16 
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Analýza kvality historických dat z úsekových dopravních detektorů 

Lukáš Hrdina, Vladimír Faltus i 

 

Abstrakt: Měření dopravními detektory je, stejně jako všechna automatizovaná měření, zatíženo chy-

bami, zejména výpadky měření, které snižují výtěžnost dat. Data z úsekových dopravních detektorů 

v Praze byla analyzována s cílem výpadky měření kvantifikovat. Popsány jsou i další druhy chyb, které 

se v datech vyskytují, ale nelze je odstranit na základě jednoduchých pravidel. Článek také uvádí mož-

nosti práce s výstupními daty, kdy problémy s chybami mohou být utlumeny díky využití historických 

dopravních modelů. 

Klíčová slova: dopravní detektory, kvalita dat, úsekové měření rychlosti, historický dopravní model 

Abstract: Measurements done by traffic detectors are, like any other automated measurements, subject 

to errors, especially outages that limit the usability of data. Data from sectional traffic detectors was 

analysed to quantify measurement outages. Other types of errors present in data that cannot be simply 

removed are described as well. The paper also presents the possibilities of output data applications, 

where errors can be mitigated by using historical transport models. 

Keywords: traffic detectors, data quality, section speed measurement, historic traffic model 

 

1. Úvod 

Odchylky v datech, které detektory dopravy produkují, jsou dvojího druhu: výpadky a chyby. 

Výpadky jsou stavy, kdy detektor neposkytuje žádná data. Chyby jsou stavy, kdy detektorem 

vrácená data jsou (výrazně) nepravdivá. 

Odchylky v datech se vyskytují systematicky nebo náhodně. Systematické odchylky mají ob-

jektivní příčiny, které lze popsat, jejichž původ je znám a vyskytují se předvídatelně. Oproti 

tomu náhodné odchylky mají charakter šumové složky, jejich původ není známý a lze je obtížně 

odhadnout. Pokud se podaří odhalit příčinu náhodné nepravidelnosti a popsat její chování, stane 

se tato nepravidelnost systematickou. 

Před použitím dat v dopravních modelech a/nebo návazných aplikacích je nutné identifikovat, 

jaké chyby se v datech vyskytují a pokusit se tyto chyby opravit nebo chybná data odstranit. 

Dále je nutné se vypořádat se skutečností, že data nejsou vždy kompletní. 

Tento článek si klade za cíl popsat chyby, které se v datech vyskytují a kvantifikovat množství 

výpadků v datech a z toho vyplývající kvalitu dat metodikou, která byla pro tento účel vytvo-

řena. 

Tento článek byl vytvořen v rámci projektu GLOMODO (r.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/ 

0000370), který byl řešen v rámci programu „Operační program Praha – pól růstu ČR“. 

  

                                                 
i Ing. Lukáš Hrdina, Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 

Ústav dopravních systémů, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, [hrdinlu1, faltus]@fd.cvut.cz 
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2. Analyzovaná data 

Data z 84 úsekových dopravních detektorů na silniční síti hlavního města Prahy byla pořízena 

v období mezi 1. lednem 2019 a 31. prosincem 2019. Tyto detektory spadají do dvou skupin 

podle určení na statistické a penalizační, ale pro potřeby analýzy dat je lze považovat za shodné. 

Detektory, jejichž data byla analyzována, pracují na principech videodetekce a rozpoznávání 

registrační značky vozidla. Měřený úsek je sledován kamerou na vjezdu a výjezdu z měřeného 

úseku. Detekční software rozpozná velikostní kategorii vozidla a přečte jeho registrační značku. 

Po průjezdu druhým měřicím stanovištěm na výstupu z úseku je na základě spárovaných regis-

tračních značek a časových razítek známa doba průjezdu vozidla, ze které lze na základě známé 

konstantní délky měřeného úseku spočíst rychlost vozidla. 

Detektory zaznamenávají rychlost, počet vozidel, velikostní třídu vozidla a podíl doby, po kte-

rou je detektor obsazen (obsazenost detektoru). Integrační doba měření je 5 minut. 

K datům bylo přistoupeno skrze webovou službu, která vrací XML záznamy. Každý jednotlivý 

záznam obsahuje data z jednoho jízdního pruhu a jedné hodiny. Tyto záznamy byly převedeny 

do lineárního formátu CSV. Během konverze byla data zkontrolována a nejzávažnější chyby 

jako nesmyslně vysoké a nelogické hodnoty byly odstraněny. Zpracování proběhlo podle me-

todiky popsané v [1]. 

Nebylo však možné opravit chybějící hodnoty a hodnoty, které nejsou zjevně nesprávné, ale 

při hlubší analýze nedávají smysl. Z toho důvodu proběhla další analýza, která spočívala ve vi-

zualizaci zpracovaných dat v programovém prostředí Tableau. V tomto programu byly také vy-

tvořeny níže uvedené grafy a diagramy. 

 

3. Příčiny chyb 

Z použití videokamer ke snímání měřeného prostoru vyplývá citlivost na světelné podmínky, 

dohlednost, volný průhled a technický stav kamer (čistota optiky). 

Příčiny chyb lze rozdělit do následujících kategorií: 

1. Chyby způsobené špatným nasnímáním scény: Snížená dohlednost vlivem počasí, zhor-

šené světelné podmínky (protisvětlo, ostré stíny) a překážky ve výhledu ztěžují nebo 

znemožňují správné rozpoznání vozidla anebo registrační značky. Do této třídy chyb 

spadají znečištění optiky kamery anebo odchýlení kamery například vlivem otočení vý-

ložníku příp. nárazu do nosného sloupu. 

2. Chyby způsobené pozemní komunikací vznikají například změnou jízdních pruhů nebo 

překážkou na cestě. Vozidla pak jezdí mimo nastavené virtuální detekční smyčky a de-

tekce se zhoršuje. Úplné uzavírky komunikace se do dat promítají jako stav bez pro-

vozu, přičemž však pozemní komunikace není pro silniční provoz dostupná. 

3. Chyby vzniklé při zpracování dat. Nesoulad časomíry může způsobit nestejně dlouhé 

integrační periody, chyby v postupech zpracování dat jsou příčinou datových artefaktů. 

4. Poruchy přenosu a záznamu způsobují, že data jsou zapsána do databáze pozdě nebo 

nejsou zapsána vůbec. 

Úsekové měření má oproti bodovému vyšší vypovídací hodnotu o stavu dopravního proudu, 

protože měří průměrnou rychlost. Na druhou stranu, úsekové měření rychlosti vyžaduje, aby 
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vozidlo bylo úspěšně identifikováno dvakrát; na vjezdu a na výjezdu z měřeného úseku, což 

snižuje úspěšnost měření úsekové rychlosti individuálních vozidel. 

 

4. Chyby dat 

4.1. Výpadky měření 

Výpadek měření definujeme jako stav, kdy záznam měřené veličiny zcela chybí. Povolenou 

výjimkou jsou chybějící hodnoty rychlosti pro individuální vozidla, pokud je zároveň naměřena 

nulová intenzita. Hodnoty mohou chybět již v surových datech vlivem nesprávné detekce vo-

zidla, poruchy zařízení, chyby přenosu nebo záznamu, nebo mohly být odstraněny při prvotní 

filtraci, pokud byly evidentně nesprávné. Občasným výpadkům během měření nelze zabránit, 

ale časté výpadky degradují kvalitu měření a mohou činit data z detektoru nepoužitelnými. Zá-

važnost výpadků v případě většího množství lze hodnotit jako velkou, ale jejich odhalení je 

triviální. 

Výpadky lze rozdělit do dvou skupin: na výpadky dlouhodobé a nepravidelné. Dlouhodobé 

výpadky tvoří ucelenou řadu mnoha vzorků, nepravidelné výpadky jsou přerušovány vzorkem 

či vzorky s korektními daty. Nepravidelné výpadky lze do určité míry nahradit matematickými 

a statistickými metodami, avšak dlouhodobé výpadky takto zachránit nelze a detektor ani 

v omezené míře nevypovídá o stavu dopravního proudu. 

Při kvantifikování počtu výpadků měřených vzorků intenzity a obsazenosti detektoru byl jako 

základ uvažován plný počet vzorků, tedy 105 120 vzorků za detektor a rok. Pokud během dne 

nebyl zaznamenán aspoň jeden vzorek, je detektor v tomto dni považován mimo provoz. K po-

souzení míry ovlivnění detektoru krátkodobými výpadky je vytvořen index pravidelnosti (1), 

který vyjadřuje podíl vzorků, které nebyly ztraceny v dlouhodobém výpadku. 

𝐼 =
𝑛

𝑛𝑚𝑎𝑥−𝑑⋅𝑛𝑑
,  (1) 

kde n je počet naměřených vzorků za sledované období, nmax nejvyšší možný počet vzorků 

ve sledovaném období, d počet dní bez vzorků a nd počet vzorků za den. Vyšší hodnota indexu 

pravidelnosti znamená, že ve dnech bez dlouhodobých výpadků detektor měřil více spolehlivě. 

Hodnoty rychlosti se musejí klasifikovat odlišně, jelikož je přípustné, aby rychlost chyběla, 

pokud je hodnota intenzity nulová. Proto se jako základ použije počet vzorků rychlosti, kdy 

zároveň intenzita je větší než nula, namísto maximálního možného počtu vzorků za rok. Vzorec 

(1) je tak modifikován zohledněním dostupných vzorků při nenulové intenzitě. 

𝐼𝑣 =
𝑛𝑣

𝑛𝑚𝑎𝑥−(𝑑𝑣−𝑑𝐼)𝑛𝑑
, (2) 

kde nv je počet naměřených vzorků rychlosti, nmax nejvyšší možný počet vzorků ve sledovaném 

období, dv počet dní bez naměřené rychlosti, dI počet dní bez naměřené intenzity a nd počet 

vzorků za den. 

Tato metrika slouží pouze k charakterizaci počtu výpadků, nikoliv správnosti naměřených dat. 

Detektory byly klasifikovány do 6 tříd podle toho, jakým způsobem se výpadky projevovaly. 

1. Detektor vrací téměř všechna naměřená data, dotýkají se ho pouze celosystémové vý-

padky a malé množství nahodilých (úplnost měření ≥ 98 %, ≤ 7 dní mimo provoz). 
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2. Detektor měří bez dlouhodobých výpadků, ale vykazuje nepravidelné výpadky (úplnost 

měření 97–50 %, ≤ 7 dní mimo provoz). 

3. Detektor má dlouhodobé výpadky, ale po zbytek doby měří spolehlivě (úplnost měření 

97–50 %, 8–180 dní mimo provoz, I ≥ 0,98). 

4. Detektor má dlouhodobé a navíc i nepravidelné výpadky (úplnost měření 97–50 %, 8–

180 dní mimo provoz, I < 0,98). 

5. Detektor vrací méně než polovinu vzorků (úplnost měření < 50 %). 

6. Detektor nevrací žádná data. 

 

Obr. 1 Ukázka denního počtu záznamů 11 vybraných detektorů za rok 2019 rozdělených do tříd podle 

charakteru výpadků. Jeden řádek reprezentuje jednu třídu, přičemž kromě třídy 6 (žádná data) jsou v každé třídě 

dva detektory. Nejmenší rozlišovací jednotka je jeden den. Čím tmavší barva, tím více vzorků bylo zaznamenáno, 

bílá jsou období bez dat. Červené šipky označují období s celosystémovými výpadky. Souvislé oblasti světle 

modré jsou období, kdy byla během dne naměřena jen část vzorků. 

V tab. 1 jsou zaznamenány výsledky klasifikace detektorů do kategorií podle chybovosti. Tře-

tina detektorů měřila počet vozidel bez výpadků a další čtvrtina byla zasažena jen občasnými 

výpadky. Zcela neuspokojivě měřilo 15 % detektorů. Obsazenost byla měřena ze všech tří ve-

ličin nejlépe, 56 % detektorů měřilo bez výpadků a nadpoloviční počet záznamů byl k dispozici 

celkem u 92 % detektorů. Nejhůře vychází měření rychlosti, kde jen 2 % detektorů pracovala 

správně. Zbytek detektorů měl problémy s občasnými výpadky, 70 % se potýkalo s dlouhodo-

bými výpadky a data 22 % detektorů byla zcela nepoužitelná. Příčinou je relativní složitost 

určení rychlosti popsaná výše v kap. 2.  

Tab. 1 Podíl detektorů spadající do příslušných kategorií 

Kategorie Intenzita Obsazenost Rychlost 

1 33 % 56 %  2 % 

2 25 % 17 % 29 % 

3 11 %  7 %  0 % 

4 15 % 12 % 48 % 

5 13 %  7 % 10 % 

6  2 %  1 % 12 % 

Chybějící hodnoty mohou nastat i v případě, že detektor měří správně, ale měřená pozemní 

komunikace je uzavřena. Pokud by se taková data zapojovala do matematických modelů, hrozí, 

že budou zkresleny jejich výsledky, proto je nutné, aby data z takových detektorů byla označena 

jako neplatná, přestože z technického hlediska jsou v pořádku. 
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4.2. Chyby způsobené osvětlením 

V [1] bylo popsáno, jak osvětlení ovlivňuje měření. Kamery, které snímají pozemní komuni-

kaci, jsou náchylné na špatné světelné podmínky, což může být nedostatečné osvětlení (nebo 

nefunkční přisvícení), příliš kontrastní scéna (typicky stíny vržené stromy) nebo oslnění slun-

cem. Také úsekové detektory trpí tímto problémem. 

Vliv okolního osvětlení na měření lze zjistit z diagramu, ve kterém jsou na svislé ose vyneseny 

dny v roce a na vodorovné ose jednotlivá měření pro každý den, přičemž sledovaná veličina je 

vyjádřena barevnou stupnicí. Z tohoto diagramu lze identifikovat jevy, které se denně opakují. 

Pokud je měření ovlivněno slunečním světlem, je vliv osvětlení patrný jako sinusoida, která má 

mezní hodnoty v období okolo slunovratů.  

Na obr. 2 je takový diagram pro jeden sledovaný detektor se zakreslenými hodnotami intenzity 

naměřenými během podzimu 2019. Z grafu je patrné, že detektor během dne neměřil, ale v noci 

ano. Hranice měření jsou ostře vymezeny. Do grafu byly zakresleny křivky času východu a zá-

padu Slunce. Skok na konci října je způsoben přechodem na středoevropský čas. Tyto časy 

velmi přesně korespondují s časy začátků a konců měření. 

 

Obr. 2 Diagram intenzity detektoru v Ďáblické ulici směrem do centra v období září – prosinec 2019. Bílé čáry 

označují okamžik východu a západu Slunce podle [2]. 

4.3. Chybějící hodnoty obsazenosti 

Analýza četnosti výskytu naměřených hodnot prokázala, že u všech detektorů zcela chybí kon-

krétní dvě hodnoty obsazenosti 29 % a 58 %, přičemž disproporčně přebývají hodnoty 28 % 

a 56 %. To nasvědčuje chybě během prvotního zpracování dat systémem detektoru. 

Závažnost této chyby je nízká, jelikož postihuje jen přibližně 0,2 % dostupných vzorků. 

4.4. Chybějící hodnoty intenzity 

U dvou detektorů se vyskytla anomálie spočívající v absenci určitých číselných hodnot v na-

měřené intenzitě. Například u detektoru v Evropské ulici směrem z centra se ve výchozích da-

tech nenachází žádný vzorek dat, v němž by celkový počet vozidel během pěti minut dosáhl 

hodnot 9, 26, 44 anebo 62. Interval mezi těmito hodnotami je pravidelný: 17 nebo 18. Náhodná 

absence těchto hodnot je statisticky velmi nepravděpodobná. Pravidelný rozestup chybějících 

hodnot také svědčí o umělém původu chyb. 

Vzhledem k tomu, že chyba postihuje jen dva detektory, je její vliv na měření v celoměstském 

měřítku marginální, avšak (na základě odhadu interpolací z okolních dat) chybějící hodnoty 

tvoří 8 % a 6 % všech naměřených hodnot pro příslušný jeden detektor. 
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4.5. Nesprávné hodnoty 

V surových datech se vyskytují hodnoty, které jsou zjevně nesprávné. Během předzpracování 

dat a konverze do CSV byly tyto chybné hodnoty na základě jednoduchých pravidel odstraněny 

(sanity check). Stále však v datech zbylo mnoho záznamů, které odporují možnostem reálného 

provozu. Tato kategorie chyb je obzvlášť zákeřná, neboť se nedá oproti chybějícím hodnotám 

snadno odhalit, lze je rozpoznat pouze v kontextu ostatních dat a s nejistotou určení, jelikož 

nelze vždy vyloučit, že se tyto hodnoty nemohou vyskytnout v reálném provozu. 

Chyby tohoto rázu lze identifikovat na základě znalosti dopravně-inženýrských vztahů 

nebo podle výskytu diskontinuit v datech. 

V grafech na obr. 3 jsou vykresleny záznamy z detektoru, který vracel velké množství hodnot, 

které jsou s velkou pravděpodobností nesprávné. Vlevo je diagram obsazenost-intenzita (barva 

značí rychlost, přičemž červená = pomalejší) a vpravo rychlost-intenzita (barva reprezentuje 

obsazenost, zelená = menší). Nižší hodnoty v grafu překrývají vyšší. Data pocházejí z detektoru 

na Jižní spojce. V grafu jsou vykreslena data všech tří pruhů, přičemž data z každého pruhu 

jsou reprezentována jedním bodem. 

 

Obr. 3 Diagramy obsazenost-intenzita (vlevo) a rychlost-intenzita (vpravo) detektoru na Jižní spojce 

V levém grafu jsou šipkami A a B označeny dvě řady chybějících bodů. Jsou to nepřítomné 

hodnoty obsazenosti 29 % a 58 %, jak je popsáno v kap. 4.3. 

Dalším jevem, který lze z grafů vyčíst, jsou hodnoty intenzity, které při hodnotách obsazenosti 

≲ 90 % dosahují nejvýše 220 vozidel/5 min. V diagramu je tato hranice vyznačena šipkou C. 

U takto ostré hranice je nepravděpodobné, že vznikla přirozenou cestou a je možné, že se jedná 

o artefakt vzniklý při měření nebo prvotním zpracování dat. Stejně tak nepřirozeně působí ostrý 

A B 

C 

D 
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pokles počtu hodnot s vysokými intenzitami a nízkými rychlostmi, kde úroveň obsazenosti pře-

kročila 29 %. Tato oblast je označena šipkou D. 

V grafech se dále nacházejí stavy, které nereprezentují možný stav provozu. Modrý rámeček 

ohraničuje oblast, kde obsazenost dosahuje 100 %, tedy stav, kdy je detektor zcela obsazen 

vozidly. Takový stav může nastat, pokud se vozidla nacházejí na komunikaci těsně u sebe 

od nárazníku k nárazníku. Zároveň však detektor ve stejném čase naměřil rychlosti okolo 

70 km/h a více. Z větší části se jednalo o vozidla v nejpomalejším, tedy 3. pruhu během odpo-

lední špičky. 

Červený rámeček ohraničuje oblast, kde se vyskytují vysoké rychlosti u nebývale velkého počtu 

vozidel. Vezmeme-li v úvahu vzorek, který zahrnuje 200 vozidel projíždějících po cestě za pět 

minut, vychází, že mezi vozidly byl časový odstup 1,5 sekundy. Podle dat z detektoru těchto 

200 vozidel projíždělo průměrnou rychlostí 140 km/h. Je krajně nepravděpodobné, že by takový 

stav mohl nastat, navíc opakovaně. Dosažení takto vysokých rychlostí vyloučeno není, ovšem 

jen pro několik málo vozidel, typicky v noci. 

V oranžovém rámečku je zachycen stav, kdy jsou rychlost, intenzita i obsazenost nízké. Ten 

nastává, když malý počet vozidel jede pomalou rychlostí, ale v prostoru detektoru setrvávají 

krátkou dobu. Takovéto chování dopravního proudu je neobvyklé – v případě malého počtu 

vozidel na komunikaci je tendence jezdit rychleji, navíc by obsazenost detektoru měla být vyšší, 

protože vozidlo v ní setrvává delší dobu. Ze záznamů vyplývá, že se jedná o provoz v noci. 

Nízká rychlost, pokud je měření správné, může mít příčinu v druhu vozidla nebo vozidlo může 

provádět odbočovací manévr či krátké zastavení v měřeném úseku. 

 

5. Využití dat pro tvorbu historických modelů 

Jedním z nástrojů, který umožňuje z naměřených dat extrahovat užitečné informace a abstraho-

vat dílčí výše diskutované výpadky a chyby, je tzv. historický dopravní model. Podstatou tohoto 

modelu je znalost časové řady dopravních parametrů nad každým strategickým detektorem, a to 

reprezentativních údajů o dopravním proudu pro typická období, tzv. sezóny, běžně jsou jimi 

skupiny kalendářních dnů. Společně s určením reprezentativních hodnot (které probíhá na sta-

tistické bázi) se logicky ztrácí část informací, tedy dochází k přechodu od přesných (ale i ne-

přesných a chybových) měřených hodnot pro konkrétní minuty/hodiny/dny k reprezentativním 

běžným hodnotám (které jsou obvykle nejvíce pravděpodobné, resp. lze jimi vyjádřit běžnou 

dopravní situaci pro daný den a čas) včetně případné statistiky. 

Definování sezón ve smyslu historického modelu vychází z analýzy dat při použití matematic-

kých metod, a také za přispění dopravně-inženýrského náhledu. Pro jednotnost přístupu je 

vhodné definovat univerzální členění sezón pro všechny detektory v lokalitě, resp. městě – 

s tím, že se přirozeně může objevit dílčí podobnost některých sezón pro některé detektory, ni-

koli však všechny. Základní dělení sezón vychází ze známých variací mezi dny pracovního 

týdne, z odlišností mezi sobotním a nedělním průběhem, z rozdílu mezi obdobím školního vy-

učování a prázdninami, resp. mezi zimou a létem, a také z vlivu období kolem vánočních svátků 

a přelomu kalendářních let. 

Mezi dílčí poznatky z analýzy dat z roku 2019 lze zařadit: 

 nižší prázdninové, resp. zimní a letní intenzity lze v pracovních dnech najít v období 

do poloviny ledna, následně od 1. července až do poloviny října; 
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 od 21. prosince se v pracovních dnech až do konce roku doprava chová obdobně jako 

o běžném víkendu; 

 víkendový a sváteční provoz nevykazuje výrazné změny napříč celým rokem, s jedinou 

výjimkou, kterou je období na konci prosince a na Nový rok, kdy je doprava velmi 

utlumena. 

Výsledkem je definování 14 sezón označených písmeny A – N. Následující tabulka ukazuje 

četnost výskytu jednotlivých sezón (počet dní = vzorků) během kalendářního roku. 

Tab. 2 Definice sezón historického modelu a počet vzorků v roce 2019 

Kód 

sezóny 
Definice sezóny 

Počet 

vzorků 

A Pondělí – běžná sezóna (školní rok)  31 

B Úterý – běžná sezóna (školní rok)  33 

C Středa – běžná sezóna (školní rok)  31 

D Čtvrtek – běžná sezóna (školní rok)  33 

E Pátek – běžná sezóna (školní rok)  32 

F Pondělí – zimní a letní období  17 

G Úterý – zimní a letní období  17 

H Středa – zimní a letní období  18 

I Čtvrtek – zimní a letní období  18 

J Pátek – zimní a letní období  17 

K 
Víkend/svátek počáteční (hlavně běžná sobota) nebo 

svátek samostatný 
 53 

L Víkend/svátek koncový (hlavně běžná neděle)  50 

M 
Víkend/svátek mezilehlý (mezi dalšími volnými dny) 

+ pracovní dny na konci prosince 
  8 

N 
Speciální volno (svátky a víkendy na konci prosince, 

Silvestr, Nový rok) 
  7 

Celkem Všechny sezóny 365 

Historický model usnadňuje detekci dopravních excesů, pomáhá dispečerům, účastníkům pro-

vozu i dopravním inženýrům. Hlavním případem užití historického modelu je napomáhat k de-

tekci mimořádných dopravních situací. Přepokládá se, že model umožní najít signifikantní od-

chylky aktuální dopravy od běžného stavu (a to jak zhoršení, tak zlepšení). Na takové situace 

lze dispečersky reagovat a o takové informace pak stojí i řidiči, kteří podle nich mohou změnit 

trasu nebo i mód dopravy. Užitečnost historického modelu tkví právě v tom, že řidiči i dispečeři 

mohou být upozorňováni na užitečné změny; nejsou tak zahlcováni obecnými informacemi 

o každodenních excesech, které nepřinášejí nový informační obsah, a tedy ani užitek. 

Historický model, na rozdíl od surových dat s chybami, přináší dopravním inženýrům validní 

a filtrovaná data, která lze odpovědně uchopit a zkoumat. Znalost historického modelu umož-

ňuje identifikovat slabá místa v čase a prostoru a zkoumat časoprostorovou posloupnost příčin 

a následků těchto situací v síti. To může zlepšit predikci pro on-line hodnocení kvality dopravy 

v řídicích a informačních systémech, umožnit získat podklady pro budoucí investice do rozvoje 

infrastruktury i telematických systémů, nebo také umožnit lépe vyčíslovat externality. Histo-

rický dopravní model a jeho využití tak může být jednou z vhodných reakcí na klasické kon-

statování současné doby: „Data naměřit umíme, ale co s nimi dál?“ 
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6. Doporučení ke snížení chybovosti 

Z analýzy kvality dat vyplynulo, že úsekové dopravní detektory mají velké potíže s výpadky, 

které významně snižují využitelnost dat. Množství výpadků se liší podle veličiny, nejlépe byla 

změřena obsazenost detektoru s 56 % detektory měřícími bez potíží, naopak rychlost byla vý-

padky postižena nejvíce, kde bez výpadků měřily jen 2 % detektorů. 

Pro omezení množství výpadků je nutné provádět na dopravních detektorech předepsanou 

údržbu, zkontrolovat, zda detekční smyčky jsou definovány ve správných místech, výhled ka-

mery není zacloněn, napájení je v pořádku a noční přisvícení pracuje v pořádku. 

Dalším problémem jsou vzorky, které nabývají hodnot, které jsou samostatně sice v běžných 

mezích, ale v kombinaci s jinými veličinami popisují provoz ve stavech, u kterých je neprav-

děpodobné, že by mohly nastat, zvláště s přihlédnutím k četnosti, se kterou se tyto vzorky vy-

skytují. Proto je vhodné u detektorů, které často vykazují chybné hodnoty, kromě údržby pro-

vést i srovnávací měření jinou metodou. 

Ve srovnání s ostatními potížemi se jako minoritní problém ukázaly chyby ve zpracování dat, 

které se projevovaly absencí určitých hodnot v datech. Doporučuje se prověřit algoritmy zpra-

cování dat, zda neobsahují chyby, a to i jiné, než které byly při analýze nalezeny. 

Jednou z cest, jak při využívání dat omezit účinky výpadků a chyb, je vytváření historických 

modelů, tedy statistickým zpracováním časových řad hodnot. Tato metoda pomáhá odstranit 

šumovou složku v datech, ale stejně jako žádná jiná metoda si nedokáže zcela poradit s masiv-

ními výpadky dat. 
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Lidské počínání na přechodech pro chodce 

Karolína Zpěváčkovái 

 

Abstrakt: Tato práce se zabývá analýzou chování pěších na přechodech pro chodce. Cílem je určení 

profilu chování lidí v odlišných prostředích a porovnání závislosti chování na typu opatření  

a prostorovém uspořádání přechodů. Mimo jiné bude pozorováno, zda a jak pěší a řidiči využívají 

navržené přechody pro chodce a jak jsou obeznámeni s jejich legislativním významem. Základem 

matematického zpracování je diskrétní model a jeho odhad. Vytvořený model dokáže určit jaký typ 

provedení přechodu pro chodce je nebezpečnější. Bylo vybráno 16 přechodů pro chodce, které byly 

podrobeny analýze. Závěry výzkumu by následně bylo možné aplikovat v širším kontextu metodicky  

i v jiných odvětvích. 

Klíčová slova: přechod pro chodce, chování pěších, prostorové uspořádání 

Abstract: This paper follows up the analysis of pedestrian behaviour at pedestrian crossings. The goal 

is to determine the profile of human behaviour in different surroundings and to compare the dependence 

of behaviour on the type of precautions and spatial arrangement of pedestrian crossing. Among other 

things it will be observed whether and how pedestrians and drivers use the pedestrian crossing and how 

familiar they are with their legislative meaning. The basis of mathematical processing is discreet model 

and its estimate. The created model can determine which type of pedestrian crossing is more dangerous. 

There were selected and analysed 16 pedestrian crossings in total. The conclusion of this research could 

be applied in a broader context in different sectors.  

Keywords: pedestrian crossing, pedestrian behaviour, spatial arrangement 

 

1. Stávající stav řešeného problému 

Dnešní doba si velmi zakládá na městotvornosti. Aby bylo město funkční, je třeba dbát na různé 

aspekty při jeho tvorbě a dotváření pro plnohodnotný život obyvatel. Nezbytnou součástí 

životního stylu je chůze, a proto je třeba převzít zodpovědnost za prostředí, ve kterém žijeme. 

Je důležité si uvědomit, že města byla původně zakládána na pohybu obyvatel pěšky, ale  

v dnešní době chodí lidé méně – mají totiž možnost volby. 

Architektonické a projekční kanceláře se v současné době výrazným způsobem snaží  

o rekultivaci veřejných prostranství uvnitř měst. Tyto snahy se však neopírají o vědecky 

podložené chování pěších v dnešní struktuře města. Dochází tak k realizaci projektů 

vycházejících ze zvyklostí, které ovšem mnohdy nerespektují chování a potřeby obyvatel.  

K tvorbě měst už nelze přistupovat úpravou jednotlivých segmentů nezávisle na sobě, ale jako 

ke komplexnímu celku, ve kterém je pěší provoz prioritou. 

 

                                                 
i Ing. Karolína Zpěváčková, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 

Konviktská 20, 110 00 Praha 1, zpevakar@fd.cvut.cz 
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1.1. Legislativní rámec 

Tato podkapitola je věnována přípravě projektové dokumentace pro stavební (společné) 

povolení. Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) [1], orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti 

s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto 

zákona.  

V praxi se o zajištění všech potřebných povolení stará inženýring. Nejčastěji se při přípravě 

stavby, kdy se zajišťují právě zmíněná povolení a stanoviska dotčených orgánů, narazí u Policie 

České republiky. Je důležité také zmínit, že názory a požadavky v jednotlivých vyjádření PČR 

(Policie České republiky) se liší napříč celou republikou. Projektanti, kteří působí svou činností 

ve více krajích, tento fakt potvrzují. Někdy dochází k odlišným požadavkům i v rámci jednoho 

regionu. S jedněmi z nejvíce rozporuplných názorů se v praxi setkáte právě u navrhování 

přechodů pro chodce, resp. míst pro přecházení (v tuto chvíli se jedná o návrh těchto prvků  

v intravilánu, tedy zastavěném území, kde je maximální povolená rychlost 50 km/h. Pokud obcí 

vede průtah, na kterém je povolená rychlost 70 km/h, jedná se o zcela jiný případ a nezbytný 

odlišný přístup).   

1.1.1. ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

Přesto, že je norma pouze doporučujícího charakteru, je mezi PČR jakousi zvyklostí, že přechod 

pro chodce má být zřizován pouze tehdy, je-li intenzita pěšího provozu ve špičkové hodině 

pracovního dne alespoň 50 chodců za hodinu. Ve velkých městech není problém takovouto 

hodnotu překonat, ale na malých obcích, kde počet obyvatel mnohdy nepřevyšuje číslo 150, lze 

této intenzity dosáhnout jen velmi obtížně. Starostům nepomůže ani skutečnost, že obcí vede 

průtah krajské silnice, kterou využívají i těžká nákladní vozidla. Projektanti jsou tímto tvrzením 

nuceni k navrhování míst pro přecházení. Nutno upozornit, že MPP (místo pro přecházení) 

vstoupilo do legislativy v roce 2015 a doteď není řádně definováno.  

V ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací je definice MPP, která uvádí, že MPP je 

střední dělicí ostrůvek, vysazená chodníková plocha či místní zúžení [2]. Je tedy zcela jasné, že 

terminologie, a především použití těchto dvou prvků je odlišné. Ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., 

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, je v kapitole vodorovného 

dopravního značení uvedeno MPP pod označením V 7b Místo pro přecházení [3]. Tím 

důležitým u dopravního značení je skutečnost, že MPP nemá svislou dopravní značku, ale 

pouze vodorovnou. PČR často trvá na doplnění výstražné dopravní značky A 12a Chodci, která 

se ale umisťuje relativně hojně a řidič nemá jasné upozornění, že se jedná o místo 

pro přecházení. Nic z tohoto reálně nepotvrzuje, že by místa pro přecházení byla bezpečnějším 

prvkem než přechody pro chodce. Jde-li o stavbu silnice, místní komunikace nebo veřejně 

přístupné účelové komunikace, je Policie České republiky dotčeným orgánem. K žádosti  

o kolaudaci stavby je nutno doložit mimo jiné i závazná stanoviska dotčených orgánů, mezi 

které spadá i PČR. Pokud nejsou připomínky ze stanovisek PČR respektovány, hrozí, že nebude 

vydán kolaudační souhlas. Zástupci Policie České republiky ve svých vyjádřeních často trvají 

na místech pro přecházení, a právě kvůli ohrožení kolaudačního souhlasu jsou přechody hojně 

odstraňovány. 

1.1.2. Rozhledové poměry 

Dalším, mnohem podstatnějším faktorem, jsou rozhledové poměry z vozidla na chodce  

u přechodů pro chodce (MPP). Délka rozhledového pole se liší podle povolené rychlosti, ale 
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jak již bylo avizováno, v této práci jsou předmětem přechody pro chodce a místa pro přecházení 

ve městech, relevantní je tedy rychlost 50 km/h. Nejmenší vzdálenosti pro rozlišitelnost 

přechodu a rozhledové poměry na přechodech pro chodce a na místech pro přecházení vychází 

z ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací [2]. 

Rozhledem, který je běžně Policií ČR vyžadován v zastavěném území, je rozhled pro zastavení 

35,0 m (znázorněno na obrázku 1). Tato vzdálenost zajišťuje včasnou rozpoznatelnost  

a umožňuje řidiči motorového vozidla zareagovat tak, aby nedošlo ke kolizi s chodci. Pokud 

jsou v rozhledovém trojúhelníku umístěny překážky, ať už dočasné nebo pevné, nemá řidič 

dostatečné rozhledové pole a není schopný zareagovat dostatečně včas, aby nedošlo k nehodě. 

Vznik překážky je natolik jednoduchý, že stačí přerostlá zeleň nebo stojící vozidlo, přes které 

není vidět. Nejčastější chyba u rozhledových poměrů nastává u autobusových zastávek. Ne 

všichni projektanti jsou si vědomi toho, že autobus stojící na zastávce představuje překážku, 

která zabraňuje ve výhledu (rozhledovém poli) na přechod pro chodce (místo pro přecházení). 

Celou věc navíc zhoršuje právo objíždění překážky dle Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). 

Ve chvíli, kdy autobus zastaví na místě nebo stojí se stává překážkou, kterou smí řidič objet, a 

to i v případě, že je na silnici plná čára souvislá. I přesto, že zanedbáním rozhledových poměrů 

dochází k ohrožení života těch nejzranitelnějších účastníků provozu, dostávají stavební 

(společné) povolení dokumentace, ve kterých rozhledy splněny nejsou. Je nezbytné si 

uvědomit, že přestože autobus v zastávce zastavuje pouze na dobu určitou, aby mohli cestující 

vystoupit a nastoupit, a pouze v předepsaných intervalech, po dobu obsluhování zastávky tvoří 

překážku v rozhledu. Ve chvíli, kdy jsou rozhledová pole posuzována, je třeba vzít tuto 

skutečnost na vědomí, a to i v případě změny dokončené stavby. I když je navrhovaný stav 

bezpečnější než ten současný, nemusí to znamenat zajištění bezpečnosti. Dalším oblíbeným, 

avšak nesprávným řešením je navržení místa pro přecházení místo přechodu pro chodce.  

K tomuto kroku je často přistupováno zejména s ohledem na větší benevolentnost míst 

pro přecházení, která uvažují vzdálenost pěšího od obruby pouze 0,50 m (u přechodů je tato 

vzdálenost 1,00 m). To ovšem neznamená to, že se jedná o bezpečnější prvek. 

 

Obr. 1 Rozhled z vozidla na chodce u přechodu [2] 

1.1.3. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

Poslední, ale ne méně důležitá skutečnost, která z legislativního rámce stojí za zmínku, jsou 

povinnosti řidiče a zvláštní ustanovení pro chůzi, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířeti 

a vedení a hnaní zvířat dle Zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  

a o změnách některých zákonů. Dle § 5 odst. 2 písm. f) řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, 

který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet 
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pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit 

vozidlo před přechodem pro chodce (tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje). Dle  

§ 54 odst. 1 je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo 

pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou Přechod pro 

chodce či Podchod nebo nadchod, musí chodec přecházet jen na těchto místech [4]. Z těchto 

dvou paragrafů jasně plyne, že řidič, který přijíždí k přechodu pro chodce, ke kterému přichází 

pěší, příp. u něj stojí, a nedá mu přednost, porušuje legislativu. Stejně tak zákon porušuje 

chodec, který se nachází u přechodu pro chodce blíže než 50 m, a překonává komunikaci mimo 

vyznačené vodorovné dopravní značení. 

 

2. Dosavadní výsledky 

Na začátku byl nezbytný výběr vhodných lokalit, na kterých by byl proveden sběr dat a jejich 

následné vyhodnocení. Jednotlivé lokality byly cíleně vybírány typově obdobné, ale jinak 

stavebně a technicky řešené i geograficky situované. U analýzy by se díky společným 

charakteristickým rysům jednotlivých situací mohla při porovnání výstupů konstatovat 

závislost chování na typu opatření a prostorovém uspořádání přechodů. Mimo jiné by bylo 

možné prokázat, zda a jak pěší a řidiči využívají navržené přechody pro chodce a jak jsou 

obeznámeni s jejich legislativním významem. 

2.1. Klasifikace chování 

Před začátkem sběru dat byly určeny celkem 3 typy chování (tabulka 1), ke kterému u přechodu 

pro chodce dochází. Kategorie plně zachycují všechny situace, které mohou nastat.  

Tab. 1 Vstupní možnosti 

pěší přešel bez interakce s vozidlem 

pěší dostal přednost od vozidla 

došlo k porušení předpisů 

Kategorie pěší přešel bez interakce s vozidlem je samovypovýdající. Do kategorie pěší dostal 

přednost od vozidla byli sloučeni ti pěší, kteří přicházeli k přechodu pro chodce, případně  

u něho stáli, nebo si vynutili přednost naznačením přecházení. U všech těchto tří původních 

kategorií bylo výsledkem bezpečné přejití chodce na druhou stranu a v žádném případě nedošlo 

ke skoronehodě. Poslední možností je, že došlo k porušení předpisů. Do této kategorie spadají 

pěší, kteří se nachází u přechodu pro chodce blíže než 50 m a překonávají komunikaci mimo 

vyznačené značení a řidiči, kteří nedají přednost v chůzi chodci, který zjevně hodlá přecházet 

pozemní komunikaci po přechodu pro chodce. 

2.2. Dominantní faktory 

Nezbytným krokem k určení vhodných lokalit je vytipování dominantních faktorů, které jsou 

charakteristické pro daný přechod pro chodce. Tyto dominanty by měly být společné 

pro všechny sledované přechody pro chodce a zároveň by se měly u jednotlivých míst lišit 

svými kombinacemi. Z tohoto důvodu bylo nezbytné nejprve určit dominanty, a až následně 

podle nich vybrat přechody. Tabulka 2 ukazuje dominanty, které byly určeny jako vypovídající. 
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Tab. 2 Přehled dominantních faktorů 

Rozhled pro zastavení 

Výskyt zastávky MHD (autobus, tramvaj) 

Fyzická opatření 

Psychologická opatření 

Směrově rozdělená pozemní komunikace 

Délka přechodu pro chodce 

Mezi fyzická opatření spadá dlouhý zpomalovací práh integrovaný s přechodem pro chodce  

a vysazená chodníková plocha, případně balisety a betonová svodidla umístěná do vozovky. 

Psychologická opatření pojímají svislé a vodorovné dopravní značení (např. dopravní stíny). 

Jelikož kvalita modelu není dána jeho objektivností, je pro stochastický model postačující 

krátké pozorování, ze kterého jsou naměřena náhodná data. S ohledem na tuto skutečnost bylo 

možné si dovolit krátké pozorování - 5 minut. Zároveň byla snaha o pokrytí co nejvíce 

kombinací dominant, a výběr se postupně vyprofiloval na 16 přechodů (jejich poloha vyznačena 

na obrázcích 2 a 3), které byly finální. Každý přechod byl měřen v dopoledním a odpoledním 

čase, ne vždy se jednalo o špičku. Opakované měření stejné lokality v jiný den a hodinu bylo 

provedeno z důvodu, aby došlo k zobecnění. 

 

Obr. 2 Lokace přechodů pro chodce v městské části Praha 1 a 6 [5] 
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Obr. 3 Lokace přechodů pro chodce v městské části Praha 8, 9 a 14 [5] 

 

3. Matematický aparát 

Základem matematického zpracování je diskrétní model a jeho odhad. Jedná se o první  

a nejjednodušší přístup, který poskytne analýzu dat ve formě klasifikace jednotlivých přechodů 

v závislosti na hodnotách dominant, které doprovázejí přechody. Matematický aparát je možno 

dále rozvíjet a přizpůsobovat specifikům daných dat. Postupně, v případě nedostatečnosti 

zvoleného aparátu, by bylo možno přejít k logistické regresi, která umí využít i dominanty se 

spojitým oborem hodnot, nebo k diskrétním směsím, které jsou univerzálním aproximátorem  

a jejich komponenty je možno uvažovat i v nekategorickém tvaru. 

 

4. Předpoklad řešení 

Do této chvíle bylo vybráno 16 přechodů pro chodce, které byly podrobeny analýze. U těchto 

přechodů byly již v počátku výběru brány v potaz dominantní faktory (tabulka 2) a jejich 

kombinace. Všechny sledované přechody se nacházejí v Praze a jejich měření probíhalo za dne. 

Naměřená data z průzkumů byla znormována, čímž se odstranilo absolutní množství, a zároveň 

se díky znormování dat nebraly četnosti, ale pravděpodobnosti.  

Údaje bylo možné zpracovat pomocí diskrétního stochastického modelu, který podle okolností 

ukázal, jak jsou jednotlivé přechody pro chodce nebezpečné. V prostoru naměřených dat někdy 

naskočí šum – ten se projeví tím, že u různých přechodů se stejnými charakteristikami 

(dominantními faktory) nastane malý rozpor (u v tuto chvíli naměřených přechodů činí tento 

šum 9 %). Je třeba model analyzovat dopodrobna a ověřit si, že jsou rozlišeny všechny detaily 

podle dominantních faktorů. Čím více přechodů se stejným kódováním bude naměřeno, tím 
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více je možné ověřit, zda do modelu nevstupují další faktory. Cílem je, aby se jednotlivé typy 

přechody opakovaly, ale aby byl výsledek vždy stejný.  

V dalším počínání bude snaha o detailnější popis modelu namísto dvouhodnotové logiky, která 

může dávat zkreslené výsledky. Dojde k navýšení počtu měření jednotlivých typů kombinací, 

to znamená analýzy přechodů pro chodce se stejným kódováním, ale v jiných lokalitách. 

Předpokladem je, že dominantní faktory ukážou rozdíly mezi jednotlivými přechody pro 

chodce, na základě čehož bude možné hodnotit, který typ přechodu je nebezpečnější. Tím, že 

nasbíraná data nejsou konečná, bude s velkou pravděpodobností nezbytné matematický aparát 

dále rozvíjet a přizpůsobovat jejich specifikům (v úvahu připadají další metody, např. již 

zmíněná logistická regrese). 
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The Utilization of Floating Car Data for Traffic Flow Analysis 

Zuzana Purkrábková, Pavel Hrubeši 

 

Abstrakt: Digitalizace dopravního prostředí a využití nových datových zdrojů je v dnešní době velmi 

diskutované téma. Systémy FCD (Floating Car Data), tzv. plovoucích vozidel, umožňují získávat data 

o dopravních parametrech přímo ze silniční sítě bez nutnosti instalace stacionárních senzorů. Článek 

se zabývá využitím tohoto nového datového zdroje v České republice, financovaného z veřejných zdrojů 

a zpřístupněného Ředitelstvím silnic a dálnic. Tato data s využitím geografických informačních 

programů lze zobrazit v modelu silniční sítě a dále je analyzovat. 

Klíčová slova: plovoucí vozidlo, geografické informační systémy, data z plovoucích vozidel, analýza dat 

Abstract: Digitization of the transport environment and the use of new data sources is a much-discussed 

topic today. FCD (Floating Car Data) systems, so-called floating vehicles, make it possible to obtain 

data of traffic parameters directly from the road network without the need to install stationary sensors. 

The article deals with the use of this new data source in the Czech Republic, financed from public 

sources, and made available by the Directorate of Roads and Motorways. This data can be displayed 

in the road network model using geographic information programs and further analyzed. 

Keywords: floating car, geographic information systems, floating car data, data analysis 

 

1. Introduction 

The article deals with the use of a new data source, financed from public sources. In the spring 

of 2019, the Directorate of Roads and Motorways launched a trial operation of the interface, 

where it is possible to request access to the free download of traffic data. These are traffic data 

from floating vehicles, ie time-stamped geolocation and speed data with a time stamp. Data is 

collected directly by vehicles in the transport network. 

The first step was to obtain this data and their subsequent analysis. The author gradually 

obtained data from 2020, which he will subsequently process. It is obvious to acquire basic 

knowledge of data format and their meaning. 

In the following part, the article deals with the definition of the model network. As this is data 

only for some vehicles in the road network, it is necessary to analyze their distribution within 

the road network, the penetration of this data. Due to the current situation of spread corona virus 

in the society, traffic data are highly affected during the year. 

In the last part, the article focuses on the subsequent steps that will lead to the possible design 

of the model and thus support the further development of the project. 
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2. State-of-the-art 

Applications using data from floating vehicles are not a phenomenon of recent years. Already 

in the last century, efforts have been made to use data on a similar principle to easily inform 

drivers. 

The use of data from floating vehicles for traffic management at the city level is a relatively 

common practice today. Systems based on this data can be found, for example, in New York, 

Beijing, or Vienna [1] a [2].  

Another example is a study [3], that uses data from floating vehicles for more precise road 

weather forecasts. Paper deals with increasing the spatial and temporal resolution 

of meteorological observations by integrating floating car data. 

A closer look is made in a paper [4], where data from taxi vehicles were tested. The research 

examined the choice of route for taxi drivers in Berlin, and it should be noted that this group is 

relatively specific in its behavior. Research focuses on driver behavior rather than on specific 

data processing from floating vehicles. 

Article [5] also deals with the behavior of taxi drivers in the city. Analysis of data from floating 

vehicles shows that driving time, travel distance, and road preferences are the main parameters 

for route selection. A similar topic is addressed in [6], which deals with vehicles in the Rome 

area.  

The team at CTU in Prague Faculty of transportation sciences in cooperation with the 

Directorate of Roads and Motorways has long been dealing with the possibilities provided 

by data from floating vehicles within the road network in the Czech Republic. The first report 

of this cooperation was created in 2011 [7]. Cooperation in this field has continued and the 

research team is currently working on control and expert activities in the implementation and 

operation of the FCD. Their latest report [7] monitors data for January 2020. 

Data from toll gates or cameras were already available before the FCD source. This data is 

generated on roads where the necessary infrastructure is installed. On the contrary, data from 

floating vehicles do not need to install any additional support infrastructure. Thanks to this, 

FCD can cover a larger range of the network, as no fixed detectors are needed. In addition, 

faster commissioning and lower maintenance are required. 

 

3. Data Source 

Data from floating vehicles are captured by Lagrangian description of motion, in contrast 

to stationary detectors, which are captured by Euler's description. The vehicle behaves like a 

moving sensor in the network and its position is recorded using a GNNS receiver. Their 

behavior is compared to a fluid flow, where we do not follow every single drop, but only 

selected points. Thus, the model will never monitor all vehicles in the network, but only selected 

ones, based on which it will predict the state of traffic and create models. This principle is 

shown in the Figure 1.  
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Fig. 1: Scheme of floating car data principle 

Last year, the Roads and Motorways Directorate made available an interface for collecting data 

from floating vehicles. Floating vehicles are fleet vehicles equipped with a GNNS unit. The 

system then calculates the current speed, delay, and column length for each section above this 

data. In the initial mode of operation, only vehicles that transmit data are continuously being 

used. The fleet of floating vehicles sends data from start to engine shutdown. Therefore, it is 

not data from mobile devices located in vehicles. They only send information when the 

navigation application is switched on. 

The composition of the fleet of floating vehicles in the Czech Republic is largely contained 

in passenger cars. This layout is logical so that trucks do not distort the data with their behavior 

(above all, it would artificially reduce the speed on the section). 

For data collection, it is necessary to register on the interface and conclude a contract with the 

FCD interface operator. Based on this contract, it is then possible to collect data. The author of 

the article managed to overcome this procedure during the year and it is, therefore, possible to 

further describe the format of the sent data. 

 

4. Data Analysis 

You can choose from two data formats from the Roads and Motorways Directorate distribution 

interface - DATEX and native XML. Data collection works based on sending data from the 

Roads and Motorways Directorate to the end customer according to predefined requirements. 

Based on the specified data subscription request, the author of the article now subscribes to data 

that contains the following attributes:  

 defined TMC segment 

 day (in format YYYY-MM-DD) 

 time (in format HH:MM:SS +02:00) 

 count (current number of FCD vehicles in the section that was further counted, 

represented by an integer) 

 speed [km / h] (speed of traffic flow in current condition, represented by an integer) 

 travel time [s] (travel time in current condition, represented by an integer) 
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 delay [s] (current delay calculated as the difference between the current travel time and 

the travel time in free traffic flow, represented by an integer) 

 freeflow speed [km / h] (speed of traffic flow in free traffic flow, represented by an 

integer) 

 freeflow time [s] (travel time in free traffic flow, represented by an integer) 

 reliability (a measure of data reliability - characterizes the quality of data, decimal 

number in the range 0-1, where 1 means 100% reliable data. Quality is evaluated 

according to the number of data, age of input positions used and other parameters.) 

 reaction time [s] (system reaction time calculated as the difference between the 

availability time of input data and the calculation time, represented by an integer) 

 traffic level (traffic parameter marked according to convention level 1 - 5 in the Czech 

Republic) 

 congestion (information on whether a column exists on the segment, represented by the 

binary notation 0/1) 

 congestion from (estimation of the beginning of the congestion, defined by the string * 

congestion_from = "1534" *) 

 congestion length (estimated congestion length in meters, defined by the string * 

congestion_length = "103" *) 

An example of the transmitted data can be seen in Figure 2. The example shows the structure 

of the data, a record of individual sections of the road network based on the identification of the 

so-called TMC segment, a selected section of road that has its unique ID. Using this identifier, 

the data can be assigned to the road network, which is described in the text below. Data is sent 

at minute intervals. 

 

Fig. 2: Sample of subscribed data, including the highlighted ID of TMC segment 

 

Data from floating vehicles were then assigned to individual sections of the road network. This 

connection was made using the TMC segment attribute, which contains data from floating 

vehicles, and with the help of so-called location tables, which is a database of the road network 

with individual TMC sections. Thus, these two values must be the same in the data and the 

underlying layer. This achieves the decoding and correct assignment of each record to a 

segment within the spatial solution of the network. For this purpose, localization tables 

of Central European Data Agency, a.s. (CEDA) were used. The base layer used is shown 

in Figure 3. 
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. 

Fig. 3: Location table visualized in QGIS 

 

5. Defined Model Network 

Although the project is focused on the whole of the Czech Republic, it was necessary to define 

an infrastructure network on which the data can be further examined. There is a relatively large 

amount of data from floating vehicles throughout the country, but thanks to the parameters and 

origin of floating data, a large part of them are located on the main transport routes, motorways, 

high-speed roads, and 1st class roads. 

Thanks to the cooperation with the Directorate of Roads and Motorways, sufficient penetration 

of data from floating vehicles in the Czech roads network was proved. These results can be seen 

in Figure 4.  

As part of the calibration of the computational model for Directorate of Roads and 

Motorways [7] data from 2019 and 2020 were examined. The results suggest that data from 

floating vehicles can be considered sufficient for further investigation. From this result, the 

author's project is further reflected and considers the data source to be suitable for modelling 

alternative routes. 

 

Fig. 4: Comparison of penetration of the floating car data 
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The subsequent goal of the long-term project is to model data from floating vehicles and 

research the creation of alternative routes in the road network. It is therefore necessary to obtain 

data both from the main traffic routes and from their surrounding roads. That is a road to which 

traffic can move in the event of the closure of major routes. The research will therefore continue 

to focus on the main roads, where congestion to the complete closure of the road will be 

examined. Subsequently, it will be examined whether it is possible to read from the data 

of floating vehicles the behavior of users in such situations, whether they choose the 

recommended detour routes, other alternative routes, or remain on the main road. 

 

6. Subsequent Steps for Model Creation 

Based on a subjective assessment of the knowledge of drivers' behavior, it is assumed that there 

will appear a part of drivers who will choose other alternative routes, that is mean an alternative 

to a detour route. Nowadays, it is a common phenomenon to use navigation when traveling 

by car. Most navigations try to follow the main routes, but in the case of traffic excesses, the 

routes are converted to detours. Then a certain group of drivers often, based on their knowledge 

of the surrounding area or based on other navigation applications, choose other routes, often 

on lower-class roads or leading through municipalities, not through municipal bypasses. 

These alternative routes may also slow down significantly at some point, for example, due 

to lower road capacity, as a result of increasing traffic. In the future, the author of the article 

questions whether these alternatives can be monitored and detected based on data from floating 

vehicles. Alternatively, whether these alternatives can be displayed to users on time, including 

the estimated travel time. 

Based on traffic information, specific traffic situations will be selected, where alternative routes 

probably occurred when the main traffic route was closed. These situations will be monitored 

on the collected data. In the initial phase, it will be addressed how the closure of the main traffic 

route will affect the data over time. Furthermore, travel times on a closed main route and 

individual alternative routes will be examined and the results will be compared. 

If the previous steps will be confirmed, it would be possible to examine the model, for example, 

using Kohonen maps, which is a type of neural network with learning without a teacher. This 

mathematical apparatus is suitable for the analysis of time series of traffic flows in the transport 

network and supports easy visualization. In the future, with the help of this method, it could be 

possible to analyze and predict traffic flows on multiple links simultaneously. 

 

7. Conclusion 

Sustainable transport is a big phenomenon today and this research can help identify unwanted 

crossings not only in municipalities and cities when the main route is closed. Thanks to data 

from floating vehicles, we have an up-to-date overview of the traffic situation on the road 

network in real-time, and it is, therefore, possible to further investigate whether the data is 

reflected in possible alternative routes and their load. 

In further research, the authors would like to focus on the emergence of congestion and the 

closure of roads after specific situations and further examine how the behavior of the traffic 

124 / 201



 

České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta dopravní 
19. listopadu 2020 

Praha, Česká republika 

 

 

flow changes, especially with regard to the emergence of alternative routes and possible 

alternatives to these detours. 

Several studies have already been carried out on how to avoid the detour of paid routes, but 

research on the creation of alternative routes for large congestion until the closure of major 

roads is still a minimum. 

 

Data from the Transport Portal of the Czech Republic were used for this project (data source: 

ŘSD ČR – JSDI – www.dopravniinfo.cz). This research was supported by the Grant Agency 

of the Czech Technical University in Prague, grant No. SGS SGS20/082/OHK2/1T/16 - 

Research of creation of alternative routes and their impact on road infrastructure in the Czech 

Republic. 
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Stanovení optimálních parametrů úprav železničních tratí - typizace tratí a 

jejich úprav 

David Vodáki 

 

Abstrakt: Předmětem článku „Stanovení optimálních parametrů úprav železničních tratí - typizace tratí 

a jejich úprav“ je návrh kategorizace železničních tratí a jejich úprav. Tyto veličiny by se měly stát 

základní kostrou modelu pro nalezení vhodného přístupu ke stanovení optimálních parametrů železniční 

tratě mezi dvěma zadanými místy. Tím je myšleno nalezení takové skladby parametrů, která bude 

odpovídat významu předmětné spojnice a požadavkům, které jsou na infrastrukturu kladeny. 

Klíčová slova: Železniční trať, parametry, modernizace, optimalizace, studie proveditelnosti, dopravní 

modelování, přepravní prognóza, kategorie železniční trati. 

Abstract: The aim of the paper „Optimal parameters and routing of railway lines - categories of railway 

lines and their modifications“ is to design categories of railway lines and their modifications, so it could 

be used as a core of a model for establishment of ideal parameters of railway lines reconstructions that 

means to find the best group of parameters, which are going to fit the needs of individual connection. 

Keywords: Railway line, parameters, modernization, optimisation, feasibility study, transport 

modelling, transport prognosis, category of railway line. 

 

1. Úvod 

Předmětem článku „Stanovení optimálních parametrů úprav železničních tratí - typizace tratí a 

jejich úprav“ je návrh kategorizace železničních tratí a jejich úprav za účelem nalezení 

vhodného přístupu pro stanovení optimálních parametrů železniční tratě mezi dvěma zadanými 

místy. Tím je myšleno nalezení takové skladby parametrů, která bude odpovídat významu 

předmětné spojnice a požadavkům, které jsou na infrastrukturu kladeny. Navržená typizace 

železničních tratí se stane základním stavebním kamenem modelu pro zjišťování vztahu mezi 

parametry úprav železničních tratí a počty přepravených cestujících. Úspěšné zkoumání tohoto 

vztahu je základním předpokladem pro efektivní návrh optimálních parametrů železniční 

dopravní cesty.  

V současné době je nejvíce využívaným nástrojem pro stanovení optimálních parametrů 

železničních tratí studie proveditelnosti. V rámci tohoto stupně projektové dokumentace pro 

přípravu stavby železniční infrastruktury je zpracován návrh dopravní technologie, technického 

řešení a je provedena přepravní prognóza. Návrh je vždy řešen v několika variantách. Vějíř 

variant je následně posuzován ekonomickým hodnocením. Základním principem je nalezení 

varianty, jejíž investiční náklady jsou dostatečně vyváženy přínosy. Varianta s nejlepším 

poměrem nákladů a přínosů bývá pak zpravidla variantou vítěznou. 

                                            
i Ing. David Vodák, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 

Konviktská 20, 110 00 Praha 1, vodakdav@fd.cvut.cz 
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Důležitou součástí celého procesu je již zmíněná přepravní prognóza. Jedním z jejích hlavních 

výstupů jsou výhledové počty cestujících, včetně tzv. převedených cestujících, tedy cestujících, 

kteří železniční dopravu dříve nevyužívali, ale na základě zatraktivnění železnice v důsledku 

navrhovaných úprav se rozhodnou pro změnu dopravního prostředku. Jádrem přepravní 

prognózy je dopravní model, který v sobě zahrnuje výpočtový aparát, jehož pomocí je 

ze zadaných vstupů simulován vývoj počtu cestujících. Je tedy předpokládán vztah mezi 

infrastrukturními úpravami, respektive jejich parametry, a trendem v počtech cestujících. 

Existence vztahu mezi mírou úpravy železniční trati a trendem v počtech cestujících je hlavní 

motivací pro tvorbu již zmíněného modelu, jehož základní myšlenkou je nastavení podle 

traťových úseků, které již byly upraveny. U takového úseku totiž známe vývoj počtu cestujících 

před a po úpravách, typ úpravy a charakteristiku daného úseku (kategorie dráhy, její poloha 

v železniční síti, role v dopravní obsluze). V charakteristice úseku nesmí zůstat opomenuta 

kvalita nabídky přepravy, neboť i ta zásadně ovlivňuje počty cestujících, aby tak nedošlo 

ke vzájemné záměně vlivů z provozu a z infrastruktury. S použitím metod stochastického 

modelování potom lze sestavit model, který na základě počtu cestujících před úpravou, 

charakteristiky daného úseku a typu úprav bude schopen simulovat vývoj cestujících 

po provedení zamýšlených úprav. Grafické znázornění postupu tvorby zamýšleného modelu je 

na obrázku 1 zobrazeno zjednodušeným vývojovým diagramem. 
 

 
Obr. 1. Vývojový diagram zamýšleného postupu 

Z výše uvedené základní charakteristiky modelu přímo vyplývá prvotní rozdělení železničních 

tratí – tratě vzorové a modelované. Vzorová trať je trať, která již byla upravena, a na základě 

z ní získaných dat je provedeno vhodné nastavení modelu. Modelovaná trať je trať, u níž se 

plánuje úprava, a na které se provádí modelování na základě dat získaných ze vzorové tratě. 

Pro úspěšné modelování je nezbytné v rámci konkrétního scénáře nalézt vhodnou dvojici tratí 

se stejnou kategorií a stejnými parametry úprav. Navržená typizace tratí a jejich úprav by se 

měla stát efektivním nástrojem právě pro nalezení zmíněné dvojice. 

V rámci typizace tratí nebude přihlíženo pouze na konvenční způsoby kategorizace 

dle legislativy (TEN-T, celostátní, regionální), ale bude zohledněna i role železniční tratě 

v dopravní obsluze území (spojnice krajských měst, napojení regionálního spádového centra 

na krajské město, atp.).  
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Kategorizace úprav bude zohledňovat široký vějíř variant od novostaveb až po investičně 

nejméně náročné varianty. 

Izolování vztahu mezi počtem cestujících a parametry úprav infrastruktury je součástí 

vědeckého výzkumu v rámci grantu č. SGS20/138/OHK2/2T/16 Stanovení a optimální využití 

parametrů železniční dopravní cesty Studentské grantové soutěže ČVUT v Praze a zároveň je 

součástí autorovy disertační práce. 

 

2. Hlavní parametry železniční dopravní cesty 

Hlavní parametry železniční dopravní cesty z pohledu jejích možných úprav můžeme rozdělit 

do následujících skupin: 

 trasování, 

 počet traťových kolejí/četnost dopraven na daném traťovém úseku, 

 konstrukce železniční trati, 

 technologické a řídicí systémy. 

Trasování železniční trati je zásadním parametrem všech větších úprav železniční 

infrastruktury. Tento parametr má rozhodující vliv na výslednou traťovou rychlost. 

Rozlišujeme tři základní druhy úprav tratí: novostavba, kombinace přeložek a stávající stopy, 

vedení čistě ve stávající stopě. 

Počet traťových kolejí a četnost dopraven mají významný vliv na výslednou kapacitu železniční 

dopravní cesty. Nepřímo také ovlivňují výslednou cestovní dobu. 

Konstrukce železniční trati v sobě zahrnuje zejména železniční svršek a spodek. V případě 

úprav se rozlišuje jak míra obnovy/výměny (sanace/výměna nejkritičtějších míst, 

sanace/výměna ucelených úseků, komplexní obnova), tak parametry výsledné konstrukce 

(zejména s vazbou na výslednou traťovou rychlost). Míra obnovy/výměny konstrukce 

ovlivňuje délku úseku tratě, na kterém dojde vlivem úpravy ke zlepšení parametrů. Parametry 

výsledné konstrukce určují míru zlepšení parametrů železniční tratě. 

Mezi řídicí systémy řadíme zejména sdělovací a zabezpečovací zařízení, která mají vazbu 

na výslednou kapacitu a bezpečnost. U zabezpečovacího zařízení je důležitá vazba na traťovou 

rychlost. 

Problematika návrhových parametrů železničních staveb je v současné době řešena zejména 

v interních předpisech a směrnicích Správy železnic, s. o., českých technických normách, 

technických normách železnic a předpisech a vzorových listech Správy železnic, s. o. 

Ve smyslu těchto dokumentů lze železniční infrastrukturu rozdělit do následujících skupin: 

 celostátní dráha zařazená do systému TEN-T, 

 celostátní dráha nezařazená do systému TEN-T, 

 regionální dráhy. 

V souladu s příslušným dokumentem je každé skupině přiřazen postup při určování rozsahu 

a úrovně rekonstrukčních úprav. 
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2.1. Celostátní tratě zařazené do systému TEN-T 

Rekonstrukci železničních tratí patřících do této skupiny lze provádět zejména dvěma způsoby: 

modernizací tratě a uvedením tratě do optimalizovaného stavu (dále jen „optimalizace“). 

„Modernizace je souhrn opatření, která umožňují na dané trati zvýšení největší traťové 

rychlosti do 160 km/h včetně (s případnou stavební připraveností na rychlost vyšší, pokud se 

neúměrně nezvyšují investiční náklady), dosažení požadované třídy zatížení, dosažení 

požadované prostorové průchodnosti a provoz jednotek s naklápěcími skříněmi. … 

Modernizace tratě zahrnuje termínově provázaná stavební opatření typu rekonstrukcí, přeložek 

a novostaveb na souvislém úseku tratě.“ [1 – s. 5] 

„Optimalizace je souhrn opatření, která umožňují na dané trati zpravidla na stávajícím zemním 

tělese dosažení požadované třídy zatížení, dosažení požadované prostorové průchodnosti, 

odstranění lokálních omezení traťové rychlosti a případně též provoz jednotek s naklápěcími 

skříněmi.“ [1 – s. 5] 

Nutno však podotknout, že v praxi často dochází k prolínání obou možností. Mnohdy se v rámci 

některých optimalizací provádí razantnější úpravy než u některých modernizací. Obecně však 

lze říci, že výše uvedené dělení ve většině případů platí. 

2.2. Celostátní dráhy nezařazené do systému TEN-T 

U tratí této skupiny nenalezneme tak striktní rozdělení a popis úprav, jako u předchozí skupiny. 

Míra úprav infrastruktury je vždy dána místními podmínkami, pozicí daného úseku v širším 

koncepčním rámci a dopravně-technologickým posouzením. 

2.3. Regionální dráhy 

Obdobně jako u předchozí skupiny nejsou možné úpravy striktně kategorizovány. Mezi 

základní cíle rekonstrukcí regionálních drah patří zejména: 

 „zvýšení bezpečnosti provozu, 

 zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících v kolejištích, 

 zajištění technického stavu infrastruktury podle požadavků platných předpisů, 

 minimalizace nákladů na zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty, 

 minimalizace nákladů na provozování železniční dopravní cesty, 

 zvýšení cestovní rychlosti.“ [3 – s. 7] 

Rekonstrukce regionálních drah často probíhá formou tzv. revitalizací. Jedná se o souhrn 

úprav, které zpravidla zahrnují: 

 výměnu ucelených úseků železničního svršku, 

 lokální sanace železničního spodku s úpravou dotčených staveb železničního spodku, 

 opravy dopraven a přepravních stanovišť (s důrazem na zřizování bezbariérového 

přístupu), 

 modernizaci řídicích systémů s důrazem na aplikaci dálkového řízení. 

Přesný obsah těchto rekonstrukcí nelze stanovit, neboť vždy vychází z místních podmínek.  
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3. Typizace tratí 

Před tím, než bude přistoupeno k detailnějšímu návrhu typizace, je vhodné provést užší definici 

pojmu trať. Tento pojem může být vnímán v mnoha souvislostech, ze kterých plyne mnoho 

definic (trať dle číslování v knižním jízdním řádu, trať dle číslování v prohlášení o dráze atp.). 

V rámci navrhovaného modelu bude tímto pojmem myšlen zvolený úsek železniční sítě, jehož 

volba je podřízena potřebám modelu za účelem toho, aby bylo dosaženo co nejrelevantnějších 

výsledků. Může tak nastat situace, kdy v prostředí modelu bude definována trať, která je 

dle některého z v praxi zavedených rozdělení pouze částí tratě nebo naopak souborem několika 

tratí. 

3.1. Kategorie tratí z hlediska jejich významu a potenciálu 

Pro účely modelování je v první řadě nezbytně nutné rozdělit tratě do kategorií, které budou 

charakterizovat jejich význam a potenciál pro fungování v rámci dopravní obsluhy 

obyvatelstva. Pro tyto účely není vhodné využívat „standardní“ dělení na dráhy celostátní 

v rámci TEN-T, celostátní mimo TEN-T a regionální, protože toto dělení neumí vždy 

vystihnout význam dané tratě pro dopravní obsluhu obyvatelstva (regionální dráha může 

spojovat významnější sídla než dráha celostátní). Pro potřeby modelu je navržena kategorizace 

tratí z hlediska topologie dopravní sítě a hierarchizace sídel. Uvažovány jsou následující 

kategorie: 

1. Spojnice hlavního města s krajským městem 

2. Spojnice hlavního města s regionálním spádovým centremii (nebo jiným sídlem s nižším 

významem) 

3. Spojnice krajského města s krajským městem 

4. Spojnice krajského města s regionálním spádovým centrem (nebo jiným sídlem s nižším 

významem) 

5. Spojnice dvou regionálních spádových center (nebo jiných sídel s nižším významem) 

3.2. Kategorie tratí z hlediska jejich technické vyspělosti 

Pro správnou identifikaci přínosů úprav zkoumané tratě je nezbytné správně zhodnotit stávající 

stav tratě z hlediska trasování a stávajících cestovních dob. Pro zhodnocení těchto parametrů a 

kategorizaci tratí nejlépe poslouží rozdělení do rychlostních pásem. 

I. Traťová rychlost do 60 km/h – do této kategorie spadá většina tratí regionálního 

charakteru před provedením významnějších investičních úprav. 

II. Traťová rychlost 61–80 km/h – v tomto pásmu můžeme najít zejména tratě regionálního 

charakteru s velkorysejším trasováním a naopak tratě nadregionálního významu 

s úspornějším trasováním. 

III. Traťová rychlost 81–100 km/h – sem spadá většina tratí s národním/nadnárodním 

významem před provedením investičních úprav. 

3.3. Kategorie úprav tratí 

Pro kategorizaci úprav tratí bude částečně převzata terminologie, která je využívána v praxi, 

ovšem s přísnějším a jasnějším vymezením náplně jednotlivých úprav (název úpravy v praxi 

                                            
ii bývalé okresní město, město se statutem obce s rozšířenou působností, atp. 

130 / 201



 

České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta dopravní 

19. listopadu 2020 
Praha, Česká republika 

 

 

vždy neodpovídá skutečně provedeným úpravám – např. některé optimalizace jsou svým 

rozsahem spíše modernizacemi atp.). 

Novostavba 

Tato kategorie úprav zahrnuje výstavbu zcela nové trati a opuštění stávající stopy. Jedná se 

o nejnáročnější úpravu (z hlediska nákladů, projektové přípravy a výstavby), která by však měla 

přinést nejrazantnější zlepšení parametrů. 

Modernizace  

Jedná se o soubor stavebních úprav, jejichž účelem je docílit zvýšení rychlosti formou 

kombinace přeložek stávajících úseků do nové stopy a rekonstrukcí úseků vedených ve stávající 

stopě. Pro zařazení úpravy tratě do této kategorie by mělo dojít ke zvýšení průměrné traťové 

rychlostiiii alespoň o 50 %. 

Optimalizace 

Jedná se o soubor stavebních úprav, jejichž účelem je docílit zvýšení rychlosti formou 

rekonstrukce trati ve stávající stopě. Pro zařazení do této kategorie by mělo dojít ke zvýšení 

průměrné traťové rychlosti alespoň o 25 %. 

Revitalizace 

Jedná se o soubor stavebních úprav, jejichž účelem je docílit zvýšení rychlosti formou 

rekonstrukce vybraných úseků a systémů řízení železniční dopravy. 

3.4. Kódové označení scénáře 

Pro usnadnění orientace v jednotlivých situacích (scénářích), které mohou nastat, tím je 

myšleno označení dvojice kategorie tratě a kategorie úpravy, je zavedeno třímístné kódové 

značení. Arabská číslice na prvním místě označuje kategorii tratě z hlediska jejího významu 

a potenciálu, římská číslice na druhém popisuje trať z hlediska stávajícího trasování a cestovní 

doby a písmeno na třetím místě označuje kategorii zamýšlené nebo provedené úpravy. 

Je důležité si uvědomit, že v modelu budou tyto scénáře figurovat ve dvou zásadních rolích – 

pro vzorové a modelované tratě. V prvním případě se bude jednat o tratě, na kterých již došlo 

k provedení úprav a na základě kterých nastavujeme náš model. V takovém případě nám druhý 

symbol kódu tratě popisuje trasování a cestovní doby před provedením úprav a třetí symbol 

popisuje úpravu, která již byla provedena. Ve druhém případě se jedná o trať, která ještě nebyla 

upravena a u které chceme modelovat počty cestujících po provedení úprav, tady nám třetí 

symbol kódu označuje zamýšlenou kategorii úprav. 

3.5. Shrnutí 

Pro větší názornost navržené typizace je nyní vhodné dosadit konkrétní tratě. Jako příklad lze 

uvést hypotetický záměr revitalizace trati Olbramovice – Sedlčany. Pro ověření efektivity 

takové investice a jejího dopadu na přepravní proudy je nutné tento budoucí scénář vhodně 

namodelovat. Zásadní podmínkou pro pokračování je však znalost přepravních proudů 

na vybrané trati. 

Z hlediska kategorizace tratí dle významu se jedná o trať kategorie 5. Aktuální technická 

vyspělost tratě ji zařazuje do kategorie I. Kódový znak tohoto scénáře tak bude 5IR. Pro správné 

                                            
iii Veličina vypočtená z hodnot traťové rychlosti a délek úseků, na kterých je této rychlosti možné dosáhnout. 
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fungování modelu nyní musíme nalézt trať se stejným kódovým označením, která již byla 

upravena a ze které jsou k dispozici data o přepravních proudech před a po provedení úpravy. 

Takovou tratí je trať Rokycany – Mirošov. Tento modelový scénář je přehledně zobrazen 

v tabulce 1. 

Tab. 1 Příkladový scénář 

 scénář 5IR  
 vzorová trať: modelovaná trať:  

 Rokycany – Mirošov Sedlčany - Olbramovice 
 

kategorie dle 

významu a 

potenciálu 

spojnice dvou regionálních 

spádových center (nebo jiných 

sídel s nižším významem) 

spojnice dvou regionálních 

spádových center (nebo jiných 

sídel s nižším významem) 
5 

kategorie dle 

technické 

vyspělosti 

Traťová rychlost do 60 km/h Traťová rychlost do 60 km/h I 

typ úpravy revitalizace revitalizace R 
    

4. Závěr 

Navržená typizace tratí poskytuje kvalitní základ pro úspěšné vytvoření funkčního modelu 

závislosti mezi počtem cestujících a parametry úprav infrastruktury.  Předpokládané výstupy 

modelu by mohly vést k výrazným inovacím v oblasti plánování rozvoje železniční 

infrastruktury. 
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Pokročilé asistenčné systémy v automatizovaných vozidlách 

 Juraj Janura, Peter Vertaľ, Stanislav Stehel, Juraj Bernáti 

 

Abstrakt: Aktuálny trend zavádzania zložitých elektronických systémov je badateľný vo viacerých 

odvetviach, no zvlášť v automobilovom priemysle. Príspevok sa zaoberá základným prehľadom 

pokročilých asistenčných systémov používaných v automatizovaných vozidlách. Pokročilé asistenčné 

systémy (ADAS – advanced driver assistance systems) sú komplexné elektronické systémy, ktorých 

úlohou je asistovať vodičovi pri riadení vozidla, varovať ho v prípade hroziaceho nebezpečenstva, 

prípadne aktívne zasiahnuť a zabrániť kolízií. V rámci stručného vysvetlenia je dôraz kladený na princíp 

fungovania samotných systémov, taktiež obsahuje popis jednotlivých komponentov potrebných na ich 

správne fungovanie a rovnako tak aj rozdelenie vozidiel podľa stupňa automatizácie. V blízkej 

budúcnosti sa očakáva postupné celoplošné implementovanie vozidiel s pokročilými stupňami 

automatizácie a preto správne pochopenie fungovania podporných systémov bude kľúčové pre všetky 

zainteresované strany.  

Klíčová slova:  bezpečnosť, radar, lidar, kamera, automatizácia, asistencia  

Abstract: Current trend of complex electronic systems implementation can be observed in various areas 

especially in automotive industry. The article is dealing with basic overview of advanced assistance 

systems – ADAS useds in automatized vehicles. ADAS are complex electronic systems, which are 

designed to assist the driver, warn him in case of safety threat, eventually intervent into driving and thus 

avoid collision. Main emphasis is on explanation of real operation principle of assistance systems, 

description of necessary components and vehicle categories of autonomy level as well. It is strongly 

believed that soon automatized vehicles will be massively spread and thus correct understading 

of assistance systems will be crucial for all concerned parties.  

Keywords:  safety, radar, lidar, kamera, automatization, assistence  

  

1. Asistenčné systémy 

Automobilový priemysel v súčasnosti výrazne napreduje a vzhľadom na narastajúce 

požiadavky legislatívy a trhu je nútený dynamicky reagovať na aktuálnu situáciu. Všeobecnou 

snahou výrobcov je zvyšovať kvalitu, efektivitu a bezpečnosť svojich produktov. Moderné 

vozidlá sa už nezaobídu bez zložitých elektronických systémov, ktoré pomáhajú konštruktérom 

dosahovať často protichodné požiadavky ako napr. : znižovať spotrebu a zvyšovať výkon, 

znižovať hmotnosť a zvyšovať tuhosť a iné. V oblasti bezpečnosti je situácia veľmi podobná    

a implementácia elektronických systémov a komponentov je nevyhnutná. Jednou z možností 

ako sa snažia výrobcovia zvyšovať úroveň bezpečnosti svojich vozidiel je vývoj a zavádzanie 

asistenčných systémov, ktoré pomáhajú vodičovi pri riadení vozidla, varujú ho v prípade 

hroziaceho nebezpečenstva a ak vodič nereaguje, aktívne zasiahnú do riadenia a zabránia tak 

kolízii. 
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Rozdelenie asistenčných systémov je možné podľa viacerých kritérií. [1] 

 Asistenčné systémy pre bezpečnú jazdu vozidla 

 Asistenčné systémy podporujúce vodiča 

Asistenčné systémy podporujúce vozidlo – v prípade potreby pôsobia systémy priamo, 

bez možnosti zábrániť pôsobeniu pri aktivovaných systémov ako napr. protiblokovací systém 

ABS, protipreklzový systém ASR, elektronická stabilizácia jazdy ESP, brzdový asistenčný 

systém BA,  elektronická distribúcia brzdnej sily EBV/EBC. 

Asistenčné systémy podporujúce vodiča – podporujú vodiča nepriamo, tým, že ho informujú, 

prípadne varujú. Konečná zodpovednosť ale stále leží na vodičovi, má však lepší prehľad             

a často kvalitnejšie vstupné podklady na rozhodovanie. Patrí sem napr. virtuálny zobrazovač 

HUD (Head-up display), infračervené nočné videnie, navigačný systém, hlasové ovládanie         

a iné. 

Asistenčné systémy možno rozdeliť tiež podľa spôsobu zásahu do riadenia na : 

 Stabilizácia – tieto systémy potláčajú šmyk - napríklad ABS, ESP 

 Riadenie – systémy asistujú pri bežných rutinných činnostiach vodiča – napríklad 

Cruise control 

 Navigácia – systémy uľahčujú orientáciu vodiča v priestore na dosiahnutie finálnej 

destinácie cesty [1] 
 

Asistenčné systémy možno rozdeliť tiež podľa stupňa automatizácie na : 

 Informujúce systémy – poskytujú vodičovi informácie, ktoré sám nezachytí, 

o napr. indikácia tlaku v pneumatikách 

 Servosystémy – poskytujú podporu a uľahčujú činnosti vodiča 

 Automaticky intervenujúce systémy – nemusia byť iniciované vodičom a majú za úlohu 

opravovať nedostatky vodiča, napr. ABS, ESP 

 Automaticky jednajúce systémy – sú iniciované vodičom a vykonávajú činnosti podľa 

jeho riadenia a zadania  [1] 
 

Podľa smeru pôsobenia na :  

 Oblasť pôsobenia v pozdĺžnom smere – CC/ ACC – Cruise control/Adaptive cruise 

control 

 Oblasť pôsobenia v priečnom smere – udržovanie v jazdných pruhoch – Lane departure 

warning [1]   
 

Podľa miesta pôsobenia na :  

 Exteriérové asistenčné systémy  

 Interiérové asistenčné systémy   
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1.1. Pokročilé asistenčné systémy – ADAS 

Asistenčné systémy DAS – sú systémy, ktoré informujú, varujú pred nebezpečenstvom, 

poskytujú spätnú väzbu, zvyšujú komfort a redukujú pracovnú záťaž vodiča s aktívnym 

stabilizovaním alebo ovládaním vybraných sústav vozidla.  

Pokročilé asistenčné systémy (ADAS – advanced driver assistance systems) sú pokročilé 

nadstavbové prvky asistenčných systémov (DAS – driver assistance systems). Používajú 

komplexné procesné algoritmy na detekovanie a vyhodnotenie okolia vozidla na základe údajov 

z viacerých senzorov. Podporné fukcie systémov a architektúra ADAS musí obsahovať moduly 

pre snímanie údajov, spracovanie, inteligentné vyhodnotenie a rozhodovanie. 

Jeden z kľúčových prvkov systému ADAS je koncept zlučovania dát tzv. „sensor fusion“. Je to 

proces, ktorý pre svoje výpočty používa vstupy z viacerých snímačov, zlučuje ich a následne 

transformuje do podstatne presnejších výstupov. Výsledok je detailnejší a presnejší prehľad 

o situácií okolo vozidla. Tieto systémy sú považované za východiskové prvky pre 

implementáciu automatizovaných vozidiel. [3] 

Medzi najpoužívanejšie algoritmy pre zlučovanie dát zo senzorov patrí Kalmanov filter.   

Kalmanov filter - optimálny lineárny estimátor, stochastický rekonštruktor stavu — štatistická 

metóda odhadu stavu lineárneho dynamického systému, na ktorý pôsobí porucha. Filter možno 

vyjadriť ako postupnosť výpočtov vo dvoch na seba nadväzujúcich krokoch: v prvom kroku, 

v časovej aktualizácii (krok predikcie, angl. predict), sa vypočíta odhad stavu systému a 

kovariancia chyby v časovom okamihu k na základe odhadu stavu systému v časovom okamihu 

k - 1. V druhom kroku, v aktualizácii meraním (krok korekcie, angl. update), sa na základe 

predchádzajúceho odhadu stavu a nového merania (resp. pozorovania) vypočíta nový odhad 

stavu a kovariancia chyby. Kalmanov filter dokáže odfiltrovať šum z rôznych postupností 

údajov a v prípade chýbajúcich informácií pomocou rekurzívneho odhadu parametrov určiť 

stav daného systému; pre tieto vlastnosti sa používa pri identifikácii systému. [2] 

 

Obr. 1 Optimalizácia podľa Kalmanovho filtra 

Ako pokročilé asistenčné systémy sa považujú systémy udržovania v jazdnom pruhu (LKA – 

lane keeping assistance), asistent vybočenia z jazdného pruhu (LDW – line departure warning) 

asistent pre núdové brzdenie (AEB – automatic emergency brake), adaptívny tempomat (ACC 

– adaptive cruise control), asistent parkovania (PA – parking assist), rozpoznávanie dopravných 

značiek (TSR – traffic sign recognition) a iné. Ako zástupcu interiérových asistenčních 

systémov uvádzam asistent pozornosti (únavy) vodiča – (Attention assist).  [3] 

Asistent udržovania v jazdnom pruhu (LKA- line keeping assistance) – systém sníma pomocou 

kamery umiestnenej za čelným sklom, pred vnútorným spätným zrkadlom, vodorovné 

dopravné značenie - plnú resp. prerušovanú čiaru a vyhodnocuje aktuálnu trajektóriu vozidla 
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v porovnaní s tou ideálnou. Ak vyhodnotí, že vozidlo sa odkláňa, aktívne zasiahne a koriguje 

trajektóriu vozidla. [4] 

Asistence vybočenia z jazdných pruhov – (LDW – line departure warning) – v prípade 

nechceného opustenia jazdného pruhu, bez použitia smerového svetla, systém aktivuje 

akustický signál alebo spustí vibrovanie okraja sedadla resp. volantu, aby upozornil vodiča na 

danú skutočnosť. Oba systémy podobne ako iné systémy vyžadujú stale sústrednie vodiča a 

v prípade nedržania volantu aspoň jednou rukou vydajú varovanie, prípadne sa deaktivujú. [4]   

Automatické núdzové brzdenie – (AEB – Automatic emergency brake) – asistenčný systém 

využíva kameru a radar pre detekovanie prekážky v jazdnom koridore – napr. chodca, cyklistu, 

iné vozidlo alebo zviera, následne vydá akustické resp. vizuálne upozornenie, prípadne krátko 

a intenzívne pribrzdí, aby upozornil vodiča na blížiace sa nebezpečenstvo. Ak vodič nereaguje, 

systém automaticky použije brzdy v plnom rozsahu až do zastavenia. Podľa Európskej komisie, 

tento systém výraznou mierou zníži percento obetí dopravných nehôd, v roku 2016 to bolo 

o 38%. V súčasnosti je systém povinný v Japonsku, a od roku 2022 bude rovnako povinný 

(okrem iných asistenčných systémov) aj v Európskej únií. Európske inštitúcie dosiahli 

provizórnu dohodu v reevidovanej Všeobecnej bezpečnostnej smernici (General Safety 

Regulation). Od roku 2022 budú povinné viaceré bezpečnostné technológie v osobných a 

ľahkých úžitkových vozidlách napr. Kontrola pozornosti vodiča (DR – Distraction recognition), 

Záznam nehodových udalosti (EDR – event datat recorder), Núdzový stop signál (ESS – 

Emergency stop signal), Cúvacia kamera alebo detekovací systém (Reversing camera 

or detection system) a mnoho iných. [4] [5]     

Adaptívny tempomat – (ACC - Adaptive cruise control) - je systém, ktorý udržiava vodičom 

zvolenú rýchlosť s prihliadnutím na bezpečný odstup od vozidla jazdiaceho vpredu. Adaptívny 

znamená to, že vozidlo dokáže v závisloti od rýchlosti vozidla jazdiaceho pre ním, meniť 

rýchlosť (napr. znížiť rýchlosť v prípade pomalšieho vozidla jazdiaceho pred vozidlom 

s aktivovaným ACC) a udržiavať stály odstup, v prípade nutnosti úplne zastaviť. Ako náhle sa 

situácia zmení, napr. pomalšie vozidlo odbočí z cesty alebo zrýchli a nepredstavuje tak už 

prekážku, vozidlo začne automaticky akcelerovať až na úroveň zvolenej rýchlosti. V prípade, 

že vodič stlačí brzdový pedál, systém sa automaticky deaktivuje. [4] 

Asistent parkovania – (PA – Park assist) – je asistenčný systém, ktorý pomáha vodičovi 

pri parkovaní vozidla. Tento systém využíva ultrazvukové snímače na určenie vhodného miesta 

pre parkovanie. Systém je aktivovaný na povel vodiča. Ak sa nachádza v okolí vozidla miesto 

vyhovujúce rozmerovým požiadavkám, systém dá signál vodičovi. Začiatočná pozícia manévru 

je označená, následne vodič zaradí spätný prevodový stupeň. Od toho momentu preberá systém 

vedenie vozidla v priečnom smere a oznamuje vodičovi cez prístrojový panel prípadne hlasový 

syntetizátor ako manipulovať s pedálom akcelerátora a brzdy. Najvyspelejšie verzie systému 

dokážu ovládať okrem priečneho smerovania vozidla aj pozdĺžne a teda vodič nemusí brzdiť 

ani akcelerovať. Na druhej strane je však nutné, aby vodič dával pozor a kontroloval vozidlo 

počas celého manévru. [4]  

Rozoznávanie dopravných značiek – (TSR – Traffic sign recognition) – tento systém umožňuje 

rozpoznávať dopravné značenie akým sú napr. obmedzenie rýchlosti, zákazy predbiehania, 

zákazy vjazdu ale aj dopravné značky ukončujúce platnosť obmedzení a zákazov. Kamera 

orientovaná za čelným sklom sníma jednotlivé dopravné značenie, výstupy porovnáva s údajmi 

v navigačnom systéme a zobrazuje ich vodičovi. Výhodou asistenčného systému je, že vodič je 

vždy dobre informovaný o aktuálnych obmedzeniach a limitoch vrátane tých dočasných (napr. 
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pri rekonštrukciách resp. opravách na ceste), ktoré sú nie vždy aktuálne v navigačnom systéme.                      

V prípade, že vozidlo má aktivovaný adaptívny tempomat, systém automaticky zníži rýchlosť 

podľa dopravnej situácie, rešpektujúc stanovený limit. [4] 

Asistent pozornosti (únavy) vodiča – (AA – Attention assist) – podľa štúdií je štvrtina vážnych 

dopravných nehôd spôsobená únavou vodiča, čo predstavuje vyšší podiel ako počet nehôd 

spôsobených alkoholom. Asistenčný systém využíva vysoko citlivé snímače 

na vyhodnocovanie správania vodiča a dokáže rozpoznať jeho únavu v závislosti od pohybov 

volantom. Okrem tohoto primárneho prejavu únavy sleduje systém viac ako 70 iných 

paramterov spojených s prejavmi nižšej koncetrácie. Na základe viacerých údajov, systém 

vytvorí špecifický profil vodiča počas prvých minút jazdy. Následne sa tieto údaje porovnávajú 

a vyhodnocuje sa postupná zmena vo vedení vozidla so stúpajucou mierou únavy. Ako hlavný 

faktor únavy je spomínaný pohyb volantom. Podľa výskumov sa zistilo, že s únavou mávajú 

vodiči väčšie problémy udržať presnú stopu v rámci jazdného pruhu, vyskytujú sa častejšie 

drobné chyby, ktoré sú následne opravované chaotickými a  rýchlymi výkmitmi volantu. 

Akonáhle sytém vyhodnotí tieto javy, upozorní vodiča akustickým resp. vizuálnym 

oznámením. Dôležitý je okrem iných aj časový faktor a teda dĺžka jazdy. Konečné rozhodnutie 

však stále leží na vodičovi, ktorý môže ignorovať varovania a pokračovať v jazde bez 

prestávky. [6] 

Všeobecná architektúra asistenčných systémov je zhrnutá názorne v obrázku. Všetky vstupné 

údaje zaznamenané  rôznymi senzormi sa cez komunikačný protokol posielajú ďalej 

do procesu, následne sa spracujú a vyhodnocujú. Komunikáciu medzi senzorovým a centrálním 

procesorom zabezpečujú komunikačné portály. Výstupom sú jednotlivé aktuátory, ktoré 

následne vykonajú potrebné zásahy.      

 

Obr. 2 Koncepčná architektúra systémov ADAS [3] 

Hlavnými hardware súčasťami systémov sú radar, lidar a kamery.  

1.1.1 Kamera 

Kamera patrí medzi staršie a pomerne rozšírené technológie, ktoré majú uplatnenie 

vo viacerých oblastiach priemyslu. Je to pasívny systém, ktorý je niektorými svojimi výhodami 

nezastupiteľný. Kamera je síce podobne ako ľudské oko, náchylná na počasie (hustý dážď, 

sneženie) kedy je jej fungovanie obmedzené, no ako jediná dokáže zaznamenať textúru, farbu 

a kontrast. Schopnosť vysokého rozlíšenia, zachytenia detailov skúmaného prostredia, robí 

kameru technologickým lídrom pre klasifikáciu objektov. Svojou relatívne nízkou 

nákladovosťou, je hlavným prvkom pokročilých asistenčných systémov a automatizovaných 

systémov. [10] 
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Ako príklad systémov používajúcich kameru uvádzam nasledovné body : 

 Adaptívny tempomat  (ACC – adaptive cruise control) 

 Automatické prepínanie svetiel (AHBC – automatic high beam control)  

 Čítanie dopravných značiek (TSR – traffic sign recognition) 

 Asistent udržiavania v jazdnom pruhu (LKS – lane keep systems) 

 Vnútornné kamery – napr. na monitorovanie tváre vodiča resp. únavy vodiča  [10] 

 

                                                    

Obr. 3 Kamera pre automatizované vozidlá 

 

1.1.2 Radar 

Radar – Radio detection and ranging – je zariadenie, ktoré vysiela rádiové vlny a prijíma späť 

odrazené vlny od okolitých objektov. Ich monitorovaním dokáže určiť pozíciu, rýchlosť a smer 

daných objektov. Na základe frekvencie dokáže vypočítať relatívnu rýchlosť objektu, nakoľko 

odrazené vlny majú inú frekvenciu - od približujúceho sa predmetu sú so zvýšenou a naopak 

od vzdiaľujúceho sa predmetu so zníženou frekvenciou. Tento jav sa nazýva Dopplerov efekt. 

Už počas 2. svetovej vojny sa používali prvé radary na určovanie pozície lietadiel, lodí a iných 

pohybujúcich sa objektov.  

Podľa veľkostí operačných vzdialeností môžme radary rozdeliť na radary: 

 s nízkym dosahom – SRR ( short range radar ) od 0,2 – 30 m 

 so stredným dosahom – MRR (medium range radar) od 30 – 80 m 

 s dlhým dosahom – LRR ( long range radar) od 80 – 200 m 
 

Medzi výhody radarových systémov patrí fakt, že dokážu spoľahlivo fungovať aj 

v nepriaznivom počasí – v daždi, počas sneženia či v hmle. Rovnako ich relatívne nízka cena a 

kompaktné rozmery sú pozitívne atribúty. Limitujúcim faktorom súčasných radarov je nízke 

rozlíšenie, vo výsledku je poskytovaný obraz okolia neostrý a problematický k presnému 

určovaniu objektov. Vývojom presnejšieho radaru s frekvenciou 79 GHz by sa mala situácia 

zlepšiť a neostrosť obrazu znížiť. [9] [10] [11] 

      

 

 

                   

Obr. 4 Radar pre automatizované vozidlá 
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1.1.3 Lidar 

Lidar – Light detection and ranging – je zariadenie, ktoré funguje na rovnakom princípe ako 

radar s rozdielom, že vysiela a prijíma svetelný lúč - laser s vlnou dĺžkou v oblasti 

infračerveného elektromagnetického žiarenia (typicky 905 nm), ktoré nie je viditeľné a ani 

škodlivé pre ľudské oko. Na základe informácií z odrazených lúčov vytvára tzv. mračno bodov, 

ktoré slúži na detailnú analýzu okolia a reflektuje podrobné tvary skúmaných objektov. História 

lidaru siaha do 60-tych rokov, kedy bola vynájdená laserová technológia. Azda najznámejšia 

aplikácia laseru bola v misii Apollo 15, kde sa používal na mapovanie povrchu Mesiaca. 

Lidar vytvára 3D obrazy okolia s vysokou presnosťou, dokonca dokáže rozoznať ľudské gestá 

napr. otočenie hlavy pri spozorovaní vozidla. Táto vlastnosť pomôže riadiacim algoritmom 

lepšie predvídať zámery chodcov, určiť v predstihu ktorý účastník smeruje kam. Na druhej 

strane veľkou nevýhodou lidaru je znížená funkčnosť v prípade nepriaznivého počasia. 

Nedokážu zabezpečiť dostatočne presne obraz okolia v prípade dažďa, sneženia či hmly. To 

znamená, že lidar musí byť vždy kombinovaný s iným sensorom, napr. radarom, ktorý funguje 

správne takmer za každého počasia. Lidar je svojou technickou komplikovanosťou náchylný 

na vonkajšie vplyvy – napr. otrasy a tiež je pomerne cenovo náročný. Priebežným vývojom sa 

však nákladovosť postupne znižuje a tak sa stáva táto technológia dostupnejšou. [9] [10] 

 

                                                 

Obr. 5 Lidar pre automatizované vozidlá 

Ak by sme mali zhrnúť podstatu radaru a lidaru, tak by sme prišli k záveru, že napriek tomu, že 

principiálne fungujú na podobnom základe, majú rôzne výstupy s jednotlivými výhodami a 

nevýhodami. Viacerí výrobcovia vozidiel preto kombinujú tieto dva systémy (okrem iných 

senzorov) a optimalizujú tak vstupné údaje pre riadiace algoritmy. Vzájomne sa systémy 

dopĺňajú a pomáhajú dosahovať pokrok v automatizovaní vozidiel. [9] [10] 

 

Obr. 6 Prehľad pôsobenia jednotlivých systémov [7] 

Okrem základných komponentov - kamera, radar a lidar,  pokročilé asistenčné systémy 

obsahujú aj iné hardware vybavenie. Sú nimi ultrazvukové snímače a iné vybavenie. PMD 

zariadenie (photonic mixer device), zariadenie  IMUs (Inertial measurement unit) a GPS 

(Global positioning system). [7] 
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Obr. 7 Grafické znázornenie ADAS štruktúry [7] 

 

2. Automatizované vozidlá 

Hoci nie je jednoznačne a so všeobecnou platnosťou dohodnutá definícia pojmov ako 

“automatizované” , “autonómne” alebo “samoriadiace” vozidlo, pre účely tohto článku budem 

vychádzať z názvoslovia používaného Výskumným strediskom Európského parlamentu. 

Automatizované vozidlo – vozidlo používajúce vlastné vybavenie na vykonávanie jednej alebo 

viacerých riadiacich úloh automaticky. 

Samoriadiace vozidlo – vozidlo skonštruované na autonómnu jazdu bez kontroly a zásahu 

vodiča. 

Na základe tejto definície, samoriadiace vozidlá patria do širšej skupiny - automatizovaných 

vozidiel. [8]    

2.1. Rozdelenie vozidiel podľa stupňa automatizácie 

Pri rozdelení vozidiel podľa stupňa automatizácie budem vychádzať z klasifikácie SAE 

(Society of automotive engineers), ktorá určila 6 stupňov. Stupeň 0 predstavuje žiadnu 

automatizáciu a stupeň 5 plnú automatizáciu. [8] 

0  stupeň – žiadna automatizácia: vodič vykonáva vedenie vozidla úplne sám a je zodpovedný 

za monitorovanie okolia. Napriek označeniu žiadna automatizácia vozidlo môže byť vybavené 

systémami zasahujúcimi do riadenia ako napr. varovanie pri nechcenom opustení jazdného 

pruhu – Lane departure warning, varovanie pred čelnou zrážkou – Front collision warning alebo 

kontrola jazdnej stability – ESC a núdzové brzdenie – Emergency braking. Hoci tieto systémy 

za určitých okolností zasahujú do riadenia, sú však považované za žiadnu automatizáciu, 

pretože sú aktivované na krátky čas a nie na sústavnú periódu. 

1. stupeň  - asistencia pre vodiča: najnižší stupeň automatizácie, automatizované systémy 

vykonávajú sčasti niektoré riadiace úlohy – akcelerácia/brzdenie alebo natáčanie volantu, napr. 

adaptívny tempomat (ACC) alebo udržovanie v jazdných pruhoch (LKA). Vodič je zodpovedný 

za ostatné aspekty jazdy, vrátane vnímania okolia – objektov a udalostí. 

2. stupeň – čiastočná automatizácia: vozidlo vykonáva obe činnosti – akceleráciu/brzdenie a 

natáčanie volantu. Vodič je zodpovedný za monitorovanie okolia a 

za aktivovanie/deaktivovanie systémov. Za určitých okolností môže byť vodič fyzicky 

neaktívny pri riadení, napr. ruky dole z volantu. Musí však monitorovať nepretržite dopravnú 

situáciu a byť pripravený okamžite prebrať kontrolu nad vozidlom ak je to nutné. 
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3. stupeň – podmienečná automatizácia: vozidlá sú schopné vykonávať všetky aspekty jednej 

alebo viacero dynamických jazdných úloh (DDT - dynamic driving tasks) a bezpečnostých 

funkcií za určitých podmienok. Za zmienku stojí spomenúť, že stupne 0 až 2 sa líšia od stupňov 

3 až 5 hlavne v tom, že vozidlá skupiny 3 a vyššie dokážu monitorovať a reagovať aktívne na 

okolitú dopravnú situáciu bez zásahu vodiča. Pri skupinách 0 – 2 to patrí výlučne 

k zodpovednosti vodiča. V stupni 3. vodič nemusí konštantne monitorovať okolie ale musí byť 

pripravený prevziať kontrolu nad vozidlom v kritických situáciach, kedy to riadiaci algoritmus 

nedokáže zvládnuť sám. Tento stupeň zahŕňa napr. systém riadenia v zápche (Traffic Jam 

Chauffeur) alebo diaľničný systém riadenia (Highway Chauffeur systems). 

4. stupeň – vysoká automatizácia: riadiace systémy dokážu vykonávať všetky aspekty jednej 

alebo viacero dynamických jazdných úloh (DDT – dynamic driving tasks) a bezpečnostných 

funkcií podobne ako stupeň 3 avšak tento stupeň automatizácie nevyžaduje zásah vodiča 

v kritických situáciach. Systém dokáže riešiť aj neočakávané situácie bez intervencie vodiča. 

Vodič má však možnosť zasiahnúť do riadenia a prevziať kontrolu nad vozidlom.   Fungovanie 

je však podľa súčasnej legislatívy obmedzené iba v rámci určitej, na tento účel vhodnej oblasti 

– tzv. Geofencing.  

5. stupeň – úplná automatizácia: vozidlá sú schopné vykonávať kompletne všetky jazdné 

úlohy na všetkých typoch ciest a za všetkých podmienok. Zásah človeka nie je potrebný a ani 

možný, nakoľko vozidlá budú bez volantu a bez pedálu akcelerátora či pedálu brzdenia. Pojem 

“geofencing” v tomto prípade stráca opodstatnenie. Na základe definícií uvedených na začiatku 

kapitoly, práve stupeň 5 možno právom nazvať ako samoriadiaci stupeň a teda tieto vozidla sú 

samoriadiace vozidlá. [8] 

2.2.  Budúcnosť automatizovaných vozidiel 

Asistenčné systémy sa stávajú bežnou súčasťou moderných vozidiel, zvyšujú úroveň komfortu, 

bezpečnosti a napomáhajú tak priblížiť sa k ambicióznym cieľom v oblasti bezpečnosti 

dopravy. Pokročilé asistenčné systémy sú sofistikovanejšou nadstavbou a považujú sa 

za technický základ pre automatizované vozidlá. Je vysoko pravedpodobné, že sa automobilový 

priemysel v oblasti zavádzania automatizovaných systémov, bude rozvíjať ešte rýchlejším 

tempom v snahe výrobcov získať konkurenčnú výhodu a dosiahnúť najvyšší stupeň 

automatizácie v najkratšom čase. Významnou prekážkou sa môže stať legislatíva, ktorá 

častokrát nekorešponduje s dynamickým rozvojom techniky a zaostáva za nimi aj niekoľko 

rokov. Okrem spomínaného zákonneho rámca bude veľkou výzvou pre vývojárov a 

konštruktérov samotná technická zrelizovateľnosť automatizovaných systémov vyššieho 

stupňa pri udržateľnej nákladovosti a konkurencieschopnosti. Napriek nemalým pokrokom 

vo vývoji technológií, je  potreba výrazne zdokonaliť celú sústavu systémov a získať tak dôveru 

verejnosti v automatizované a samoriadiace vozidlá. 

 

3. Záver 

Téma automatizovaných vozidiel a pokročilých automatizovaných systémov je vysoko 

aktuálna a v blízkej budúcnosti sa očakáva ich širšie uplatenie v reálnej premávke. Dôvod 

výberu danej témy bola skutočnosť,  že oblasť automatizácie vozidiel a asistenčních systémov 

úzko súvisí s témou môjho výskumu a s dizertačnou prácou, ktorá sa zaoberá vývojom meracej 

sústavy pre vyhodnocovanie zásahu automatizovaných systémov do riadenia. 
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Zámerom článku bolo poskytnúť stručný náhľad na zložitú a rýchlo meniacu sa situáciu 

v oblasti asistenčnych systémov a s tým súviasiaci prehľad delenia automatizovaných vozidiel. 

Pochopenie princípu fungovania jednotlivých systémov a ich komponentov sa stane kľúčové 

pre všetky zainteresované strany, ktoré sa zaoberajú automatizovanými vozidlami. 
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Softvérové vybavenie automatizovaných cestných vozidiel 

Tomáš Zavodjančík, Peter Vertaľi 

 

Abstrakt: Automatizované cestné vozidlá sa pomaly stávajú súčasťou nášho bežného života. Ich 

úroveň automatizácie sa zvyšuje a s tým súvisia aj otázky vývoja nie len hardvérového vybavenia 

týchto vozidiel, ale aj softvérového vybavenia. V prípade autonómnych vozidiel je nevyhnutné mať 

dostatočne vyvinuté hardvérové vybavenie, avšak ak vozidlo disponuje zastaraným softvérom prípadne 

nedokáže spracovať dostatočne množstvo údajov, vznikajú slabé miesta čím sa zvyšuje riziko vzniku 

dopravnej nehody. Z toho dôvodu sa budeme v tomto článku venovať problematike spojenej 

so softvérovým vybavením automatizovaných cestných vozidiel.  Budú skúmané rôzne technologické 

riziká automatizovaných cestných vozidiel a slabé miesta softvérového/strojového rozhodovania. 

Taktiež rozoberieme morálne a etické otázky rozhodovania automatizovaných cestných vozidiel, ktoré 

je potrebné zakomponovať do softvérového/strojového rozhodovania.  

Kľúčové slová: automatizované vozidlo, softvér, hardvér, strojové rozhodovanie 

Abstract: Automated road vehicles are slowly becoming part of our daily lives. Their level 

of automation is increasing, and related issues are the development of not only the hardware of these 

vehicles but also the software. In the case of autonomous vehicles, it is necessary to have sufficiently 

developed hardware, but if the vehicle has outdated software or is unable to process a sufficient 

amount of data, weak points arise, which increases the risk of an accident. For this reason, in this 

article, we will address the issue of software automated road vehicles. Various technological risks 

of automated road vehicles and software/ machine decision weaknesses will be examined. We will also 

discuss the moral and ethical issues of automated road vehicle decision-making that need to be 

incorporated into software/machine decision making.  

Keywords: autonomous vehicle, software, hardware, machine decision making  

 

1. Automatizované cestné vozidlá  

Automatizované cestné vozidlá respektíve autonómne vozidlá sú definované ako vozidlá 

nevyžadujúce zásah človeka/vodiča do riadenia. Automatizované cestné vozidlá sa rozhodujú 

v otázkach cestnej premávky vrátane navigovania na miesto určenia samostane na základe 

získaných dát z hárdveru. Vzhľadom na súčasné technológie, ktorými takéto vozidlá 

disponujú je zabezpečené sledovanie celého okolia vozidla (360-stupňové sledovanie).  

Medzi najčastejšie príčiny vzniku dopravnej nehody patrí ľudský faktor, ktorý predstavuje až 

90% príčin vzniku dopravných nehôd (National Highway Traffic Safety Administration, 

2008, US Department of Transportation, 2017). Znížiť riziko ľudského faktora je možné buď 

úplným nahradením vodiča softvérovým vybavením, alebo softvérovým vybavením, ktoré 

vodičovi pomáha predchádzať dopravným nehodám prípadne znížiť ich následky. 

                                                 
i Ing. Tomáš Zavodjančík, Ing. Peter Vertaľ Ph. D., Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej 

univerzity v Žiline, Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina, Slovenská republika, t.zavodjancik@gmail.com, 

peter.vertal@usi.sk 
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Technológie používané v automatizovaných vozidlách a zariadeniach nepociťujú únavu, 

nerozptyľujú sa inými vplyvmi, ako sú mobilné telefóny, neprekračujú rýchlostné limity 

a podobne. Každý z týchto prínosov má vplyv na zníženie počtu dopravných nehôd, prípadne 

zníženie ich dôsledkov. Predpokladá sa, že zavedením rozsiahleho počtu automatizovaných 

cestných vozidiel sa výrazne zníži počet dopravných nehôd.  

Automatizované cestné vozidlá disponujú sofistikovanými palubnými snímačmi, GNSS, 

kamerami, radarovými snímačmi a ďalšími bezpečnostnými systémami, vďaka ktorým budú 

schopné výrazne znížiť vplyv akýchkoľvek zostávajúcich nehôd.  

Automatizované cestné vozidlá je možné roztriediť na základe stupňa automatizácie 

do šiestich kategórií. Tento stupeň automatizácie sa určuje vplyvom potrebného zásahu 

človeka do riadenia vozidla. Jednotlivé stupne automatizácie zohľadňujú aj aktívne 

bezpečnostné prvky, ktorých funkciou je zabrániť dopravnej nehode prípadne znížiť jej 

následky.   

 
Obr. 1 Grafické znázornenie úrovní automatizácie riadenia [2] 

V dnešnej dobe sú už na európskom trhu vozidlá zaradené v 3. stupni automatizácie. Do tohto 

stupňa automatizácie patria napríklad vozidlá, ktoré disponujú asistentom dopravnej zápchy. 

Uvedenie na trh automatizovaných cestných vozidiel stupňa štyri a päť sa očakáva v horizonte 

rokov 2020 až 2030. Tieto dva stupne automatizovaného riadenia predstavujú výsoký stupeň 
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automatizácie, kde nie je potrebný žiadny, alebo iba minimálny zásah človeka do riadenia. 

[1][2][11] 

 

2. Softvérové vybavenie automatizovaných cestných vozidiel 

V dnešnej dobe majú vozidlá množstvo elektronických prvkov a systémov. Už na prvej 

úrovni automatizovaného riadenia sú elektronické systémy, ktoré vyžadujú softvérové 

riadenie a čím je úroveň automatizácie vyššia, tým sú nároky na softvérové vybavenie vyššie.  

2.1. Softvérová architektúra 

V automatizovaných cestných vozidlách je softvér základom každej funkcie vozidla. Dobre 

definovaná softvérová architektúra je dôležitá pre automobilový priemysel. Softvérový dizajn 

pomáha porozumieť a predpovedať výkon systému preskúmaním všetkých jeho subsystémov, 

komponentov a modulov. Softvér a elektronika v automobiloch idú ruka v ruke, preto aj 

softvérovú architektúru nemôžeme považovať za samostatnú bez pripojenia k elektronickým 

systémom vozidla.  

Elektronické riadiace jednotky (ECU) sú zabudované systémy, na ktorých softvér vykonáva 

riadenie jednej alebo viacerých elektronických systémov alebo subsystémov vozidla. Každá 

ECU je zodpovedná za vykonanie určitej funkcie vozidla. Môže sa používať montážny jazyk 

alebo programovací jazyk. ECU spolu so softvérom tvoria elektrický a softvérový systém 

vozidla.  

Prvé použitie ECU vo vozidlách bolo do značnej miery autonómne, pretože nebola 

zabezpečená žiadna interakcia medzi rôznymi ECU. Sieť rôznych ECU bola umožnená až 

pomocou zavedenia automobilových bus systémov (automotive bus system). Tieto systémy 

vzájomne prepájajú komponenty vo vozidle, čo umožňuje viacnásobný prístup k rôznym 

senzorom a umožnenie vyššej úrovne softvérového riadenia, ktoré dokáže pracovať 

na viacerých subsystémoch. Je možné ich rozdeliť do štyroch rôznych komunikačných skupín 

na základe ich použitia a technických vlastností: 

 zbernicové systémy (napríklad CAN), 

 časovo spúšťané zbernicové systémy (napríklad FlexRay), 

 podsiete (napríklad LIN), 

 multimediálne zbernicové systémy (napríklad MOST). [3][7] 
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Obr. 2 Prepojenie pomocou zbernice CAN [7] 

Sieť riadenia oblasti CAN je zbernica spúšťaná udalosťami a používa sa hlavne 

na jednoduchú komunikáciu vo vozidle v reálnom čase medzi ECU. Jedná sa hlavne 

o systémy ako ABS (protiblokovací brzdový systém). Prenosová rýchlosť údajov je až 1 

Mbit/s a vysiela správy do všetkých pripojených uzlov, ktoré nezávisle rozhodujú či dané 

údaje spracujú alebo nie. CAN zaisťuje najrýchlejší prenos údajov s najvyššou prioritou 

pomocou metódy riadenia prístupu CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision 

Detection) a detekuje chyby prenosu pomocou cyklickej kontroly redundancie (prebytku).  

FlexRay je časovo spúšťaný systém zbernice vyvinutý v roku 1999 zameraný na vysoko 

bezpečnostné aplikácie ako napríklad „drive-by-wire“ a hnacie ústrojenstvo. Podporuje 

dátové rýchlosti až 10 Mbit/s a až 64 pripojených uzlov. Používa cyklický TDMA (Time 

Division Multiple Access), ktorý poskytuje pevné časové intervaly, počas ktorých majú 

zariadenia prístup do zbernice. 

Local Interconnect Network (LIN) je lokálna podsieť zvyčajne pripojená ako „sub-bus“ 

k výkonnejšej zbernici ako je napríklad CAN. LIN bol vyvinutý pre menej zložité siete. LIN 

podporuje prenos dát až 20 kbit/s a ochranu proti chybám vo forme kontrolných súčtov 

a paritných bitov. Používa sa napríklad pri automatickom zamykaní dverí, elektrických 

oknách alebo snímačoch teploty a dažďa.  

Systémy multimediálnych zberníc, ako napríklad Media Oriented Systems (MOST) sú 

zodpovedné za prenos vysokokvalitných zvukových, hlasových a obrazových dátových tokov 

používané vo vozidle.  

Elektronika vozidla a softvérová architektúra môžu byť zložené z rôznych ECU, ktoré 

komunikujú cez zbernicové systémy. Aj keď je každý zo subsystémov zodpovedný za určitú 

časť vozidla, navzájom komunikujú a distribuujú ďalšie komplexné funkcie niekoľkých 

subsystémov a ECU. [3][7] 
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2.2. Autonómna architektúra 

Automatizované cestné vozidlo vyššej úrovne automatizácie je schopné vnímať svoje okolie 

a navigovať sa bez zásahu človeka. Na takéto riadenie vozidla je potrebné elektronické 

ovládanie vrátane systémov detekcie okolitého priestoru spolu so zložitými algoritmami pre 

automatizované riadenie, medzi ktoré patrí: 

 vnímanie – sledovanie okolitého prostredia napríklad pomocou radaru, lidaru alebo 

počítačového videnia, 

 lokalizácia – určenie polohy na základe GNSS, 

 plánovanie – určovanie správania a riadenia vozidla na základe získaných údajov 

zo systémov vnímania a lokalizácie, 

 ovládanie – vykonanie plánovaného pohybu vozidla (akcelerácia, decelerácia),   

 správa systému – dohľad nad jazdným systémom s funkciami ako správa porúch 

a logovanie.  
 

Zhromažďovanie údajov a informácií o okolitom prostredí vozidla sa vykonáva pomocou 

niekoľkých typov komponentov.  

Systém radar využíva elektromagnetické žiarenie na určenie rýchlosti predmetu v sledovanej 

oblasti, napríklad rýchlosť vozidla idúceho pred vozidlom.  

Systém lidar vytvára digitálnu 3D mapu okolitých, často aj komplikovanejších objektov. 

Pracuje na princípe merania času, ktorý je potrebný pre návrat vysielaného signálu. Využíva 

laserové svetlo na okraji viditeľného spektra (infračervené). Vyslaný laserový lúč, ktorý je 

odrazený od objektu je prijímaný pomocou optického skeneru. Pre určenie rýchlosti 

približujúceho/vzďaľujúceho sa objektu je potrebné vykonať meranie dvakrát a na základe 

rozdielu v časoch následne vypočítať rýchlosť pohybu daného objektu. Na rozpoznanie 

objektov sa následne používajú fotoaparáty a počítačové videnie. Počítačové videnie sa 

používa na to, aby systém dokázal vyhodnotiť to čo „vidí“. V automatizovaných cestných 

vozidlách sa využíva napríklad na sledovanie jazdných pruhov alebo okoloidúcich vozidiel.  

 

Obr. 3 Počítačové videnie automatizovaného cestného vozidla [6] 

147 / 201



 

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta dopravní 

19. listopadu 2020 

Praha, Česká republika 

 

 

Lokalizácia vozidla je dosiahnutá systémom GNSS a pomocou ďalších informácií ako 

napríklad snímače pohybu vozidla, údaje o vnímanom prostredí a digitálne mapy, aby sa 

znížilo riziko chyby v dôsledku zlých podmienok satelitného signálu GNSS. Plánovacie 

algoritmy pre definovanie trasy sú zvyčajne zabudované do funkcií autopilota vo vozidle a je 

dosiahnuté výlučne softvérovými funkciami.  

Autopilot vo vozidle disponuje algoritmami, pomocou ktorých rieši otázky globálneho 

smerovania (nájdenie najrýchlejšej/najkratšej trasy). Softvér autopilota v automatizovaných 

vozidlách musí obsahovať aj etické požiadavky, ktoré replikujú ľudský rozhodovací proces. 

Tento rozhodovací proces môže byť neustále zlepšovaný pomocou strojového učenia 

na základe predchádzajúcich skúsenosti.  

Pri strojovom učení je nevýhodou obmedzený výpočtový výkon a s tým spojené špecifikácie 

detailnosti riešenia problémov. Zadefinovať jednoduché algoritmy pre strojové učenie 

v jednoduchých a jednoznačných situáciách v súčasnosti nie je veľmi problém. Problém však 

nastáva v neobvyklých situáciách, podmienkach a krízových situáciách, kedy stroj/softvér 

nedokáže správne reagovať, respektíve reaguje inak ako by reagoval človek v danej situácií, 

prípadne reaguje neskoro. S týmto problémom súvisí aj už spomínaný výpočtový výkon. 

Na tieto úkony musí vozidlo disponovať veľkým výpočtovým  výkonom nie len aby bolo 

schopné správne vyhodnotiť dané situácie v doprave, ale hlavne aby ich vyhodnotilo v čo 

najkratšom čase.  

V prípade etických požiadaviek softvéru automatizovaného vozidla musí mať najvyššiu 

hodnotu ľudský život.  

 V prípade situácie na ceste, kedy hrozí dopravná nehoda, musí vozidlo vykonať také 

opatrenia, aby zachránil ľudský život, prípadne vznik zranení aj na úkor zničenia 

majetku, alebo usmrtenia zvierat. 

 Pri situácii, kedy je dopravná nehoda nevyhnutná, automatizované vozidlo nesmie 

rozhodovať o tom koho je potrebné zachrániť. To znamená, že vozidlo nesmie 

rozhodovať na základe veku, pohlavia, rasy a podobne.  

 Vozidlá je potrebné vybaviť systémom sledovania v podobe čiernej skrinky, ktorá 

zaznamenáva kroky, ktoré predchádzali vzniku dopravnej nehody. Na základe týchto 

údajov by bolo možné určiť kto riadil vozidlo v čase vzniku dopravnej nehody, vodič 

alebo autopilot.  

 Vodiči automatizovaných vozidiel by mali mať plnú kontrolu nad tým, aké osobné 

údaje sa z ich vozidiel zbierajú a odosielajú.  

Kľúčovou technológiou umožňujúcou riadenie automatizovaného vozidla je „drive-by-wire“. 

Táto technológia pracuje na základe výmeny mechanických alebo hydraulických systémov, 

ako napríklad akcelerácia, decelerácia alebo riadenie na elektronické systémy. Je vysoko 

dimenzovaná z hľadiska bezpečnosti kritických systémov, preto musí byť navrhnutá tak, aby 

prípadná porucha systému neviedla k ohrozeniu ľudských životov alebo životného prostredia 

a že zlyhanie jednej zložky nespôsobí zlyhanie celého systému. [3][5][6][8][9][10][11][12] 

2.3. Kyber ochrana 

Bezpečnostné riziká spojené s kyber ochranou automatizovaných funkcií vozidiel už existujú. 

Hackeri by pri útoku na automatizované systémy vozidla mohli prevziať kontrolu nad 
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bezdrôtovou sieťou, ktorá sa používa napríklad pri systémoch bezkľúčového vstupu, 

spárovania mobilných telefónov so systémom vo vozidle a ďalšie, keď sa automobil spája 

s prostredím.  

Automatizované cestné vozidlá sú svojou schopnosťou ukladania a prenosu údajov 

atraktívnym cieľom hackerov. Hacknuté systémy môžu byť použité aj na spôsobenie fyzickej 

ujmy alebo na nelegálne účely. Príkladom je hacknutý Chrysler Jeep, ktorý bol v roku 2013 

hacknutý prostredníctvom jeho internetového pripojenia. Počas útoku hackeri prevzali 

kontrolu nad pohonným ústrojenstvom, brzdami a riadením.  

Rôzne štúdie analyzovali možné kybernetické bezpečnostné riziká pre automatizované cestné 

vozidlá, ako sú počítače, ktoré majú väčšiu kontrolu nad riadením vozidla a sú zraniteľnejšie 

voči hackerstvu oproti bežným vozidlám a vodič má nižšiu možnosť zasiahnuť počas útoku. 

Medzi hrozby patrí aj možná manipulácia so senzormi vozidla a na ich dezorientáciu, kvôli 

ktorej sú údaje o okolí nesprávne, čo môže viesť až k dopravným nehodám.  

Väčšina vlád vypracovala nepovinné pokyny o kybernetickej bezpečnosti. Vlády v USA, 

Číne, EÚ a Singapure prijali stratégiu zameranú na kontrolu a zaviedli, prípadne prijali nové 

právne predpisy na riešenie rizík kybernetickej bezpečnosti.  

Stratégia EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti bola predstavená v roku 2013. Rôznymi 

organizáciami v EÚ bolo vyvinuté úsilie v tejto oblasti pre zvýšenie povedomia a poskytnutia 

odporúčaní, ako riešiť problémy kybernetickej bezpečnosti. [4] 

 

3. Záver 

Súčasný trend vývoja automobilov smeruje k úplnej automatizácii dopravy a s tým sú spojené 

aj vysoké nároky nie len na hardvérové vybavenie vozidiel, ale aj softvérové vybavenie. Aby 

bola v budúcnosti doprava čo najbezpečnejšia a minimalizovali sa počty dopravných nehôd je 

nevyhnutné zabezpečiť spoľahlivosť, kvalitu, rýchlosť spracovania a množstvo získaných 

údajov z hardvéru. Toto množstvo údajov je však potrebné spracovať pomocou výkonného 

a spoľahlivého softvéru, ktorý na základe získanych údajov bezpečne vyhodnotí danú situáciu 

so zreteľom na správanie sa človeka v danej situácii. Cieľom do budúcnosti je bezpečnosť 

dopravy a prevzatie riadenia počítačom. S tým ale súvisí aj riziko útoku hackerov. Nie len 

aktívne bezpečnostné prvky, ale aj bezpečný softvér prispievajú k bezpečnej doprave.   
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Evaluation of Traffic Safety at the Through Roads Within Built-up Areas  

Tomáš Kohout, Jakub Nováček, Pavel Vrtali  

 

Abstrakt: Bezpečné utváření průtahů silnic souvisle zastavěným územím je bezpochyby důležitou 

součástí komplexního pohledu na bezpečnost silničního provozu. Právě v těchto místech, dochází  

k interakcím mezi silničním vozidlem a nejzranitelnějším účastníkem provozu. Z tohoto důvodu je nutné 

v intravilánových úsecích dbát na realizaci adekvátní infrastruktury pro všechny účastníky provozu  

v souladu s bezpečným utváření pozemní komunikace, která by měla jednotlivé skupiny co nejvíce 

segregovat. Tento příspěvek představuje autorem vytvořenou metodiku, která doplňuje užitečné nástroje 

bezpečnostní inspekce pozemní komunikace a analýzy nehodovosti, a pomocí které je posuzována 

bezpečnost průtahů silnic intravilánovými úseky. Hodnocení probíhá na základě sledování  

a vyhodnocování definovaných parametrů ovlivňující úroveň bezpečnosti. Cílem je dosažení zklidnění 

dopravy na průtazích intravilánem a zajištění celospolečensky přijatelné úrovně bezpečnosti silničního 

provozu. 

Klíčová slova: silniční průtahy souvisle zastavěným územím, vjezdová opatření, hodnocení bezpečnosti, 

bezpečnostní inspekce PK, analýza nehodovosti 

Abstract: The safety of the through roads within built-up areas is undoubtedly an important part  

of a comprehensive view of road safety. Right in these places, there are interactions between the road 

vehicle and the most vulnerable road user. For this reason, it is necessary to pay attention to the 

implementation of adequate infrastructure for all traffic participants in accordance with the safe 

formation of the roads which should segregate individual groups as much as possible. This conference 

paper presents a methodology developed by the author. The methodology complements useful tools such 

as road safety inspection and accident analysis, and is used to assess the safety of the transit section 

across continuously built-up areas. The assessment is based on the monitoring and evaluation of defined 

parameters influencing the level of safety. The aim is to calm down the traffic on the through roads 

within built-up areas and to ensure a socially acceptable level of road safety. 

Keywords: road safety, through roads within built-up areas, entry measures, safety assessment, safety 

inspection, accident analysis 

 

1. Introduction 

The issue of road safety is a very common theme at the moment, resonating both in professional 

circles and in wider society. It is known that the Czech Republic, along with other European 

countries, has committed to a gradual reduction of accidents under the so-called "Bílá kniha". 

However, the facts are unequivocal and looking at the statistics on road traffic accidents,  

an ever-increasing trend is evident. In order to reduce the number of traffic accidents and 

improve road safety, a toolkit has been developed whose application should achieve a gradual 

reduction in the number of traffic accidents. One of these tools is the Road Safety Inspection. 
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It is an effective preventive tool by which to identify traffic-safety deficits on roads.  

These defects in case that they will not be eliminated, aiding or directly causing an accident 

happening, or negatively affecting its consequences. A place where it is necessary to pay special 

attention to the safety of all road users, are the through roads within built-up areas. Here,  

the most common interaction is between a road vehicle and the most vulnerable user of traffic, 

a pedestrian. For this reason, the presence of adequate infrastructure for both motorised road 

users must be ensured in the built-up sections, so for pedestrians and cyclists, which should 

segregate the two groups as much as possible. Places where there are unavoidable interactions 

(pedestrian crossings, pedestrian crossing provision, etc.), should be carried out according  

to the applicable standards and technical conditions, which means in accordance with the safe 

formation of road. Historically, the issue of through roads within built-up areas has been 

approached in complete contradiction with current traffic safety trends. In the past, road 

transport was preferred in such exposed sections, thanks to which the road infrastructure was 

implemented in a dominant generous width arrangement. The transit function clearly dominated 

the social or residential function. But today's trends reflect the very opposite demands  

for infrastructure implementation. Foreign scientific literature also speaks of the need for these 

adaptations.[12] The ideal, but investment-intensive, solution is the construction of bypasses 

that divert transit traffic from through roads within built-up areas. However, due to the 

investment intensity, this solution is only implemented in selected, most exposed locations. The 

redevelopment of existing through roads within built-up areas respectively widening 

of walkways, to the detriment of the breadth of traffic lanes or the construction of new 

pedestrian crossings, is less expensive. The necessary moderation of traffic flow should take 

place as part of the construction works, while ensuring the safety of the most vulnerable traffic 

users in order to achieve a socially acceptable level of road safety. However, even valid 

technical literature defining the adequate construction modifications contradicts each other,  

for example in the approach of assessing the maximum length of pedestrian crossing. Decree 

No 398/2009 Coll. [8] "Decree on General Technical Requirements Ensuring Barrier-Free Use 

of Buildings" defines that the maximum allowable length of a pedestrian crossing is measured 

in the crossing axis, therefore the pedestrian crossing axis. On the contrary, the standard ČSN 

73 6110 - Z1 [7] "Design of local roads" talks about measuring the length of the transition at its 

shorter edge. In this case, in the interest of the highest possible pedestrian safety, a procedure 

in accordance with the decree can be clearly recommended. A look at accident statistics  

for 2019 shows that out of a total of 107,572, 71,714 took place in built-up areas. 150 people 

died in these accidents, 58 of them pedestrians. These facts clearly encourage us to focus  

on the issues addressed in this paper and a comprehensive analysis of them [1] [2] [3] [4] [10] 

[11]  

 

2. Safe Organisation of Through Roads Within Built-up Areas 

On the issue of through roads within built-up areas must be viewed from two expert points  

of view. These sections not only perform a transport (transit) function but also a public 

(residential or social) function. However, this blends the two functions above, which 

undoubtedly entails an increased risk of undesirable risk conflicts between road users  

and the resulting necessary traffic safety requirements. 
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2.1. General Requirements and Solution Principles 

Among the essential requirements for designing and reconstructing through roads within built-

up areas is a maximum effort to balance and at the same time ensure the safety of all modes  

of transport present. The key parameter, which significantly affects the traffic safety  

is the driving speed, respectively driving speed control. To driving speeds must be given special 

attention, because it has a direct effect on the level of traffic safety as well as the potential 

possibility of averting an accident happening. The influence of driving speed on the speed  

of impact is discussed in the literature [6], which highlights to the fact that the length  

of the braking distance increases with the square of the speed. As a result, even slightly 

exceeding the maximum permitted speed can affect the potential occurrence of an accident  

or its course and consequences. The overall character of the through roads within built-up areas 

should give the driver a clear and understandable impression psychologically. In summary,  

it should meet the requirements of self-explanatory and forgiving communication.   

2.2. Common Identified Faults 

It can be stated with general validity, that conflict situations respectively road accidents 

at through roads within built-up areas arises depending on several recurring deficits  

in the design of transport infrastructure. These are the following issues: 

 same road width arrangement in the rural area also in the following through roads 

within built-up areas; 

 absence of calming elements regulating vehicle speeds; 

 oversized traffic lane widths at the expense of pedestrian and bicycle infrastructure;  

 absence of infrastructure to ensure pedestrian movement; 

 absence of cycle infrastructure; 

 dominant position of motor transport and road;  

 insufficient lighting of the transport area. [5]  

 

3. Assessment of Traffic Safety at the Through Roads Within Built-up Areas 

3.1. Motivation to Develop Methodology 

The methodology was developed on the basis of the need for a comprehensive useful tool  

for assessing the safety of through roads within built-up areas. The target was to create  

a comprehensive instrument, which will appropriately complement and at the same time 

integrate knowledge from already used tools, which are safety inspection and accident analysis. 

Conclusions from these instruments serve as the basis for subsequent remediation work.  

3.2. Presentation of the Evaluation Methodology  

From a methodological point of view, safety assessments of individual through roads within 

built-up areas are conducted on the basis of pre-defined parameters of interest. Parameters 

reflect the knowledge and appropriateness of the scientific literature [5] [3] [7] [8] [10] [11], 

which defines the adequate way of construction - the operational (technical) arrangement  

of through roads within built-up areas. In connection with the knowledge and requirements  

of professional literature, which defines an adequate method of construction - operational 

(technical) arrangement, it is then approached to apply the evaluation criteria to through roads 
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within built-up areas. The safety assessment is based on an analysis of the presence respectively 

absence (method of design) of individual parameters (composition elements). Overall, eleven 

parameters were defined and then assessed. The necessary step during the development  

of the methodology was the establishment of evaluation criteria, where the author assigns 

several of its qualitative states or quality of design to each monitored parameter. An overview 

of the evaluated parameters together with the evaluation criteria is given in the following  

Tab. 1. The above 11 parameters and their corresponding implementation states detail the 

methodological way in which this specifically targeted safety inspection is conducted. 

In principle, the current general procedure for carrying out a security inspection is practically 

being refined. The assessment is then carried out on the basis of a detailed inspection of the 

assessed location by the safety auditor or its contractor team, which, based on a subjective 

assessment according to the described methodology, will carry out a final assessment of the 

current state of the location. 

Tab. 1 Overview of evaluation criteria for monitored parameters. 

 

For better illustration and clarity, the appropriate colour has always been assigned to each 

assessment criterion. As a rule, the adequate state of a given parameter is expressed in green. 

In contrast, the red colour signals the absence or very risky implementation of the parameter. 

The yellow colour represents the partial risk execution of the relevant parameter or its local 

absence. 

3.3. Representative Example of Methodology Application  

The following sub-chapter contains the application of a methodological approach to assess  

the safety of through roads within built-up areas at the road I/22 in Pilsen region. The analyzed 

section contains 17 municipalities. The evaluation was carried out on the basis of a defined 

methodology addressed in the previous sub-chapter 3.2. The evaluation results are presented  

in the following table Tab. 2. 
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Tab. 2 The resulting graphical overview of the safety assessment 

 of each through road within bulit-up areas. 

 

The most common issue identified across all through roads within built-up areas is speed 

regulation. In most municipalities, speed on transit sections is not regulated by any physical  

or psychological measure. In the rest of the municipalities, speed is regulated only by road 

direction or by the presence of an information radar, the effectiveness of which is not fully 

demonstrated [9]. The absence of an entry measure, was identified with almost equal frequency. 

A representative example gives Fig. 1. In none of the analysed municipalities are adequate entry 

measures implemented at both entrances. The third most common deficit was design  

of pedestrian crossings and pedestrian crossing provision. It must be stated that in none of the 

examined through roads within built-up areas was the condition and execution of all pedestrian 

crossings or crossing points in accordance with the requirements of the literature [5] [7] [8] [10] 

[11]. The most frequently identified risk was length of the crossing (longer than 6.5 m in the 

case of two-lane communication) and absence or inadequate lighting of the crossing. It is these 

parameters that are most important for the safety of the most vulnerable traffic users In general, 

all the analysed through roads within built-up areas show in particular deficiencies related  

to the absence of entry measures and infrastructure that increases pedestrian safety. Width 

arrangement of through roads within built-up areas is not, in principle, very different from 

previous rural areas. However, these parameters are absolutely necessary to influence  

the behavior of the traffic flow. In fact, drivers are not forced to adapt their driving style  

and speed. Significant deficiencies were simultaneously identified in the implementation  

of pedestrian crossings, crossing points and bus stops (see Fig. 2), where the risk is mainly the 

implementation of the starting edges and the continuity with the pedestrian infrastructure.  

On the other hand, the technical condition of the road, the areas for parking along the through 

roads within built-up areas and the self-explanatory of crossroads can be positively assessed. 

As part of the remediation work, it may be recommended, in particular, to create adequate traffic 

calming at the crossing between the rural area and the bulit-up area, and to place calming 
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elements at through roads within built-up areas in order to optimise the speed of the traffic flow. 

At the same time, repair all infrastructure used by pedestrians, in order to ensure an adequate 

level of road safety. 

  

Fig. 1 Demonstration of the absence of entry 

measure in Nalžovské Hory. 
Fig. 2 Absence of pedestrian infrastructure at the 

place of the bus stop in Kocourov. 

 

4. Benefits of Implementation 

The result is the creation of a conceptual and systematic methodology that can be applied 

repeatedly on any road network in order to achieve the socially required level of road safety  

in any through roads within built-up areas. The methodology is primarily intended  

for the assessment of through roads within built-up areas at I. class roads. Application  

to sections of through roads within built-up areas will result in a comprehensive assessment  

of the safety. The evaluation output is presented in textual and graphic form. Methodology is 

an analytical proactive tool by applying it can effectively prevent conflicts or accidents and also 

identify systematically recurring traffic-safety deficits. Based on the analysis a ranking of risk 

can be established and also prioritising the implementation of remediation works. Most 

importance is given to parameters related to speed control and safety of the most vulnerable 

traffic participants. 

 

5. Conclusion 

The presented methodology provides a uniform and comprehensive approach for evaluating  

the safety of through roads within built-up areas. The methodology suitably complements  

the knowledge from the already used systematic tools, such as safety inspection and accident 

analysis and becomes their aggregate specifically specified superstructure. Applying  

the developed methodology to any through roads within built-up areas provides  

a comprehensive assessment of road safety. The resulting analysis provides a summary 

description of the safety deficiencies, thanks to a comprehensive methodological process. 

Because of the use of the unified tool, it is also possible to compare the ratings of individual 

built-up sections with each other. Author would like to implement the developed methodology 

as a recurring conceptual tool in cooperation with the Directorate of Roads  

and Highways of the Czech Republic or other road managers. The outputs of this analysis serve 

as a basis for subsequent remediation measures. At the same time, the created methodology can 
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be further developed by other monitored parameters based on the requirements of road 

administrators. 
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Analysis of Passive Safety of the Road Safety Systems on I. Class Roads  

Tereza Šimková, Jakub Nováček, Tomáš Kohout, Pavel Vrtal i 

 

Abstrakt: Zádržná zařízení se řadí mezi prvky pasivní bezpečnosti, jejichž účelem je ochrana rizikových 

míst v okolí pozemních komunikací a snaha ochránit posádku vozidla a minimalizovat následky 

dopravních nehod. Ke správné účinnosti zádržných zařízení dochází za předpokladu jejich správného 

provedení. V opačném případě může dojít k negativnímu vlivu na následky dopravních nehod. Tento 

příspěvek představuje analýzu a vyhodnocení deficitů a nehodových událostí spjatých se zádržnými 

zařízeními na silnicích I. třídy, kde hlavním cílem je tvorba katalogových listů svodidel, jež zahrnují 

základní parametry jednotlivých typů svodidel a usnadní tak identifikaci deficitů, které by mohly mít 

nežádoucí vliv na následky dopravních nehod. 

Klíčová slova: Pasivní bezpečnost, bezpečnostní inspekce, zádržná zařízení, dopravní nehoda, 

statistické vyhodnocení 

Abstract: Road safety systems are one of the elements of passive safety. Their purpose is to protect risky 

places in the surroundings of roads and to protect the vehicle crew and minimize the consequences 

of car accidents. The correct effectiveness of road safety systems occurs provided that they are designed 

correctly. Otherwise, the consequences of traffic accidents may be adversely affected. This article 

presents an analysis and evaluation of deficits and accidents related to road safety systems on I. class 

roads. The main purpose is to create catalog sheets of crash barriers, which include the basic 

parameters of individual types of barriers and thus facilitate the identification of deficits that could have 

an adverse effect on the consequences of traffic accidents.  

Keywords: Passive safety, safety inspection, road safety systems, traffic accident, statistical assessment 

 

1. Introduction  

Traffic accidents in the Czech Republic are on an increasing trend and, while there was a 

reduction in the number of accidents with health consequences last year, the number of such 

accidents accounted for almost 25% of all traffic accidents [1]. In 2019, 547 people died 

in traffic accidents, which reflects the fact that it is necessary to pay more attention to this issue 

and contribute with all available tools to reduce the number of traffic accidents and reduce the 

severity of their consequences. In general, three factors are involved in the occurrence of road 

accidents, including driver, vehicle and infrastructure [2]. Human factors are the biggest 

contributors to road accidents, and in order to ensure safe roads and eliminate traffic accidents, 

it is necessary to pay attention to all factors.  

One of the tools to increase the socially acceptable level of safety is road safety inspection [3]. 

This involves identifying traffic-safety deficits that can cause a traffic accident or have a 

negative effect on its progress. It aims to create a forgiving and self-explanatory road which, 
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by its implementation, helps to prevent road accidents and increases passive road safety, the 

purpose of which is to mitigate their consequences in the event of a road accident.  

Among the passive safety features are crash barriers, which aim to protect risk spots around 

roads and thus seek to protect the vehicle crew and minimise the consequences of an accident. 

The correct effectiveness of crash barriers occurs provided that they are designed correctly. The 

control of the correctness of the design is a part of the safety inspection, where the deficits 

of the crash barriers are identified and the subsequent remediation measure is recommended, 

which eliminates these deficits.  

 

2. Basic Parameters of Crash Barriers 

The basic parameters of crash barriers include the containment level, the minimum length of the 

crash barriers, the working width, the minimum length in front of and behind the fixed obstacle 

and the height.   

The containment level is defined, according to TP 114 [4], as "the verified size of a side impact 

by a vehicle that the crash barrier is able to resist without being overcome by the vehicle, while 

ensuring the required value of impact intensity and acceptability of barrier behaviour." In the 

event of non-compliance with the required containment level, the risk is seen primarily 

in overcoming the crash barrier by the vehicle and subsequent driving off the road to dangerous 

places that protect the barriers.  

Another parameter is the working width. The working width is according to STN EN 1317-2 

[5] "the distance between the face of the crash barrier before impact and the maximum dynamic 

position of any main part of the crash barrier. The working width is different for each type 

of barrier and its value is based on crash tests. These values are also the basis for the distance 

of the barrier face from a fixed obstacle, the value of which is determined by expert judgment 

or rounded from the value of the working width. At this distance, in order to maintain the correct 

effectiveness of the barrier, there must be no fixed obstacles where, in the event of the vehicle 

hitting the barriers, it would come into contact with this fixed obstacle. [4] [6] 

Furthermore, the parameters include the minimum length of the barrier, which is determined 

without height rises and is based on crash tests. Exceptions are concrete barriers, where the 

minimum length is calculated including height rises and is based on calculations, experience 

from crash tests and expert estimation. The minimum length must be observed to maintain the 

required mechanical properties of the barrier, and in the event of non-compliance, the working 

width may change, for example. [4] [7] 

The minimum length in front of and behind the obstacle depends on the type of crash barrier 

and the type of fixed obstacle. The risk associated with a vehicle crashing into a fixed obstacle 

is always assessed individually with regard to the type of fixed obstacle, where the risk is seen 

primarily in starting the vehicle in front of a barrier and subsequently crashing the vehicle into 

a fixed obstacle or in running the vehicle on height rise and then guiding the vehicle to a fixed 

obstacle located behind the crash barrier. [6] [7] 

The minimum height of the barrier must be observed for motorways, I. class roads and local 

expressways. For other roads, the height is only recommended. The height is different for each 

type of crash barriers and is measured from the paved part of the road to the upper edge of the 
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barrier. The minimum height is determined by the type of barrier, its location and the 

containment level.  

These parameters are one of the indicators that determine whether the barriers are made 

correctly or not, and if these parameters are not followed, the effectiveness of the barrier will 

be reduced. In the event of a vehicle collision with a crash barrier, where deficits are identified, 

which may consist in non-compliance with the above-mentioned parameters, there may be a 

negative impact on the course and consequences of traffic accidents. 

 

3. Statistical Evaluation of Traffic Accidents Affected by Deficits 

As part of the statistical evaluation, accidents involving a collision with a crash barrier where 

the deficit was identified and could thus have a consequent adverse effect on the consequences 

of the accident were assessed. Accidents have been assessed in rural areas on I. class roads 

in 2016, 2017, 2018 and 2019 in several regions. These are the Středočeský (SCK), 

Jihočeský (JK), Karlovarský (KV), Plzeňský (PLZ), Liberecký (LK) and Ústecký (UK) regions, 

the solved road network is 2070,862 km. Information on accidents was obtained from the 

database of the geographic information system JDVM (Jednotná dopravní vektorová mapa) [8] 

and individual traffic- safety deficits were obtained from the web application CEBASS 

(Centrální evidence bezpečnostních analýz silniční sítě) [9]. Based on data from CEBASS and 

data from JDVM, traffic accidents were assigned to individual deficits. Accidents were 

assigned according to the degree of probability of collision with the crash barrier where the 

deficit was identified and the probability of the effect of a particular deficit on a traffic accident. 

The geographical QGIS system where the data was exported was used for better processing.  

A total of 258 accidents were recorded in this way. Of which 202 accidents with material 

damage, 51 with slightly injuries, 4 accidents with serious injuries and one accident with 

consequences of death. The numbers of accidents in the individual regions assessed are shown 

in Graph 1. 

 
Graph 1 – Number of accidents affected by deficits 

Furthermore, a total of 203 deficits were identified in the monitored road network for restraint 

devices, in which a possible adverse impact on the course and consequences of a traffic accident 

was recorded. With health consequences, a total of 66 deficits were identified in this way. 
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Graph 2 shows the frequency of these ten most common deficits with health consequences. It is 

clear from the graph that most deficits consist in non-compliance with basic parameters such as 

non-compliance with the minimum length before and after the obstacle or non-compliance with 

the working width of the barrier. 

 
Graph 2 - Deficits with health consequences 

Statistics show that deficits of road safety systems can have a real adverse effect on the 

consequences of road accidents. Crash barriers are among the elements of passive safety and 

their purpose is to mitigate the consequences of accidents. If they are performed incorrectly, 

their function will fail and in some cases the consequences of the accident may be aggravated. 

The already mentioned road safety inspection serves to identify these shortcomings, where 

deficits are recorded and measures are proposed to eliminate them. 

 

4. Catalog Sheets of Crash Barriers 

In order to be able to identify all deficits, catalog sheets of the most common barriers on Class 

I roads were created, which include the values of basic parameters for individual types 

of barriers, which must be observed for their proper function and which will be used in safety 

inspections to verify correct barrier design.  

The most frequently occurring barriers on 1st class roads were included in the catalog sheets. 

The list of the most frequently used barriers was obtained from selected companies installing 

barriers in the Czech Republic. Catalog sheets can be used during road safety inspections 

or design of crash barriers. They will be used during security inspections carried out by the 

inspection vehicle, where due to the presence of photographs of individual types of barriers, it 

will be easier to identify the type of installed barrier and thus determine the values of the barrier 

parameters. They will thus help auditors who will be able to verify the correctness of the basic 

parameters for individual types of crash barriers according to these sheets and, if necessary, 
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further identify deficits that could worsen the consequences of an accident in the event 

of an impact on barriers. 

A total of 10 types of barriers were included in the catalog sheets, of which 8 single-sided and 

two double-sided barriers. For each barrier, the basic parameters of the barrier are given, which 

must be observed to maintain the correct effectiveness of the barrier. The parameters are based 

on the relevant TPV, where the values are given. For each type of barrier, the catalog sheets 

contain the containment level, the working width, the distance of the barrier face from a fixed 

obstacle, the height of the crash barrier and the minimum length of the barrier. The containment 

level is determined on the basis of crash tests, as is the working width and minimum length 

of the guardrail, which varies for the highest permitted speed up to 80 km/h and the highest 

permitted speed over 80 km/h. The distance of the barrier face from a fixed obstacle is the 

distance determined by an expert estimate, which is based on the working width of the barriers 

and is used by designers when designing barriers. The height of the crash barrier is different 

for each type of barrier, but on I. class roads it must meet the specified minimum values. Based 

on the knowledge of the values of these parameters for individual types of barriers, it is possible 

to further verify the correctness of the design of these crash barriers.  

The catalog sheets also include drawings of individual types of barriers, which provide basic 

descriptions of the main parts of the barrier. The main parts include guardrails, posts and 

possibly other additional parts. E.g. the density of the installed posts is one of the factors that 

affect the containment level.  

 

5. Conclusion 

The purpose of crash barriers is to contribute to the creation of a safe traffic space. However, 

the results of the analysis of accidents are often different and, due to their poor implementation, 

they contribute to the worsening of the consequences of traffic accidents. In order to prevent 

this, it is necessary to carry out safety inspections using catalog sheets, which will help identify 

deficits and thus prevent a possible negative impact on the vehicle crew. The catalogue sheets 

will thus make it easier for auditors to identify deficits and thus improve passive road safety 

and reduce the severity of the consequences in the case of road accidents with crash barriers. 
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Verification of the Severity of Safety Deficits Identified 

on the Road Restraint Systems 

Jakub Nováček, Tomáš Kohout, Pavel Vrtal, Tereza Šimkovái 

 

Abstrakt: Pro hodnocení úrovně bezpečnosti silničního provozu na pozemní komunikaci jsou v České 

republice, ale i v zahraničí, používány různé modifikované nástroje, vycházející z principů bezpečnostní 

inspekce pozemní komunikace. V rámci České republiky je identifikovaným deficitům týkajících se 

zádržných zařízení přiřazována závažnost na třístupňové stupnici, která je definovaná v metodice 

certifikované Ministerstvem dopravy České republiky. Specifikace jednotlivých stupňů je velmi obecná. 

Důvod lze spatřovat v nutnosti obsáhnout všechny typy v úvahu přicházejících závad při zachování 

požadované přehlednosti popisu stupně rizikovosti. Cílem příspěvku je informovat o vyplývajících 

problémech a jejich následků při stanovení rozdílné závažnosti u shodných typů závad, následků těchto 

rozdílů a představení jejich řešení. 

Klíčová slova: zádržné systémy, ověřování ohodnocení, konstrukční chyby, bezpečnostní inspekce 

pozemní komunikace, audit, efektivní odstraňování závad, standardizovaná metrika 

Abstract: Various modified safety tools are used in the Czech Republic, but also abroad to assess the 

level of road traffic safety at road, based on the principles of road safety inspection. Within the Czech 

Republic, the identified road safety deficits related to restraint devices are assigned a severity on a 

three-point scale, which is defined in the methodology certified by the Ministry of Transport of the Czech 

Republic. The specification of individual stages is very general. The reason can be seen in the need 

to include all types of possible defects while maintaining the required clarity of the description of the 

degree of risk. The aim of the topic is to inform about these problems and their consequences 

in determining the different severity of the same types of deficits and the presentation of their solutions. 

Keywords: restraint systems, severity verifying, design flaws, road safety inspections, audits, effective 

decision-making, standardized metric 

 

1. Introduction 

Traffic flow is a complex system that primarily consists of three parts - user, vehicle, 

infrastructure [1]. In the event of undesirable situations (accidents, near car misses), 

approximately 70% of cases are the fault of a person [12], but the technical condition of the 

vehicle and the condition of the road are also affected. In order to reduce accident rate, 

awareness-raising among drivers is carried out, supported by the continuous development and 

increase of active and passive safety by vehicle manufacturers. The last major component lies 

in improving road safety level. A safe road follows two basic rules. The rules are self-

explanatory and forgiving. 
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A self-explanatory road [3] is a road which, by its implementation, already meets the 

expectations of the participants and evokes their safe behaviour. To achieve this, the road must 

be sufficiently, timely and clearly understood by users, be consistent and, last but not least, 

include elements of psychological traffic calming. 

Forgiving road [3] is a road that tries to eliminate, respectively forgive the driver's mistake. 

In the event of a breakdown, disregard of road rules, or any other reason for non-standard 

behaviour, the road is designed to minimise the consequences of the accident. 

The combination of these two rules creates a safe road. In general, in order to increase 

or maintain safety from the point of view of road infrastructure, it is important to have a 

functional system that deals with communications throughout their life cycle. Thus, already 

in the preparation and design of the road, construction and operation. These tools can be divided 

into two groups, reactive and proactive. Reactive safety assessment tools are based on historical 

data – such as accident rates and propose remediation measures based on that data. Conversely, 

for proactive tools, there is an effort to find and eliminate a risk factor before an accident occurs. 

Road safety inspection falls within proactive tools. The inspection is defined by Law 

No 317/2011 Coll., which defines inspection as ‘Assessment of the impacts of the construction, 

technical and operational characteristics of a road on road safety in its use and evaluation of the 

risks arising from the characteristics of the road to road users’ [2]. As part of the methodology 

for carrying out a safety inspection [3], identified safety deficits are assigned a severity on a 

three-point scale (low / medium / high risk). The description of this scale is very general. In the 

experience of both safety auditors and road managers, there is a difference in the determination 

of severity for identical types of defects when assessed by individual safety auditors. 

This article is aimed primarily at informing about the problem of the inconsistent classification 

of the severity of registered deficiencies in the safety inspection, namely the deficiencies in the 

restraint area and its solutions, which are being processed as research task. 

 

2. Description of Current Status 

Law No 317/2011 Coll. lays down the rules for carrying out a safety inspection on the TEN-T 

(Trans-European Transport Network [9]). Those rules imply, among other things, that a road 

manager is required to carry out a safety inspection every five years. Outside the TEN-T 

network, safety inspection is not mandatory but is strongly recommended. Within the Czech 

Republic, the safety inspection is also carried out outside this network, specifically on a large 

part of 1st class roads. A pilot project to carry out an inspection on selected 2st class roads 

in the Central Bohemian region was also launched in 2016 [4]. 

As already mentioned, the identified risk factors on the road as part of the inspection are 

subsequently assessed with three levels of risk. The reason for the general description of each 

level of severity can be seen in the need to cover all types of potential safety deficiencies, while 

maintaining the required clarity (brevity) of the description of the level of risk. The following 

table provides a characterisation of the individual risk severities. 
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Tab. 1 Severity of risk and its characteristics [2] 

Severity level Characterization 

Low 

The risk factor affects the occurrence of collision situations or increases the subjective risk 

(reducing the feeling of safety) of road users. Accidents with personal consequences are very 

unlikely to occur. The effect on the aggravation of the consequences of any accidents is 

minimal. 

Medium 

The risk factor affects the occurrence of accidents with personal consequences and the 

aggravation of the consequences of any accidents. The inspection team considers its removal 

important. 

High 

If the risk is not removed, there is a significant likelihood of traffic accidents with personal 

consequences. The effect on exacerbating the consequences of potential accidents is 

considerable. The inspection team considers its removal to be a priority and necessary. 

Under the leadership of the world road organisation PIARC [1], several international studies 

have resulted in the finding that the highest financial return on remediation of safety deficits is 

when the elimination (remediation) of deficits is progressed from the most serious to the least 

serious. At the same time, the rate of elimination of identified deficits depends primarily on the 

amount of available resources, either human or financial, available to the road manager. In both 

cases, the road manager is very limited, adding to the administrative burden that comes with 

implementing remediation measures. 

There has been a slight improvement in the removal of registered defects in recent years. As part 

of the reconstruction of a specific part of the road, remediation measures of registered safety 

deficits from the safety inspections are included in the project. 

In the first described method of removing the risks is shown to be significantly affected 

by the assessment of the deficit in question in order to improve road safety over time. In the 

case of different assessments of the same types of defects, their removal will not be consistent 

and systematic. At the same time, this will result in slower security growth and inefficient 

management of road manager's resources. 

It should be noted that a different assessment of the severity of the recorded deficiencies is not, 

or may not be, the fault of the auditor conducting the safety inspection. The evaluation itself is 

largely subjective, and the auditor's qualifications and experience have a significant influence 

on it. This is also one of the reasons why there is an obligation to carry out an inspection of 

at least two people, one of whom must be a road safety auditor who has a valid licence to 

operate. 

2.1. Definition of Similar Projects 

There are now a large number of international projects addressing road safety in general 

[5][6][7], but none addresses the standardised assessment of the risks in question, specifically 

related to restraint devices. It is always research programme that results, for example, in guides, 

guidelines and other recommendations for road managers, urging the construction 

or reconstruction of the road network with a view to improving the safety of its users (e.g. 

SAFESIDE [5]). Furthermore, we can talk about projects (e.g. SAVeRS [6]) that discuss the 

suitability of using different types of restraint devices (barrier with riser/terminal x shock 

absorber). Last but not least, there are also a lot of research tasks involved in selecting 

appropriate measures to increase traffic safety (thus eliminating identified safety deficits) based 

on economic evaluations of efficiency (e.g. IRDES [7]). Finally, a similar project, such as 

a safety inspection, should be mentioned. The iRAP – International Road Assessment 
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Programme [8], which however does not allow the determination and visual verification of the 

risk of a specific traffic safety defect on the road. The output of this program is always the total 

danger of a section of road with a length of 100 m and not the specific severity of the fault. 

At the same time, the country-wide risk rating is indicated on a five-step scale, which differs 

in its definition from the three-step scale indicated in the methodology [3] for safety inspection 

used in the territory of the Czech Republic. 

2.2. Road Safety Level 

The need to address the uniform assessment of deficits independently of the audit team stems 

not only from the road accident data but also from the significant number of safety deficits 

relating to restraint devices identified in the TEN-T road network during safety inspection 

in 2015. 

For the comprehensive reporting period of the last 5 years, i.e. for the years 2015 to 2019, there 

were 10,198 accident events recorded overall on the road network in the Czech Republic [10]. 

for which the primary collision of an impact with a restraint device was determined. Of this set 

of accident events, almost 60% of the cases (5,987 accidents) were registered on the TEN-T 

road network. Specific traffic accident figures for each year are given in the graph below. 

 
Fig. 1 Number of traffic accidents in the reporting period 2015 - 2019 [9] 

In 2015, the Department of Forensic Experts in Transportation from the Faculty of Transport 

CTU in Prague carried out a safety inspection on the TEN-T road network in Czech Republic. 

During the safety inspection, 18,680 safety deficits were identified on the roads (with a total 

length of approximately 2,400 km). Almost 20% of these records fall into the Restraint device 

category. 
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Tab. 2 The severity of the risk and its characteristics [2]. 

Categories of deficits 
Risk severity Number of 

deficits High Medium Low 

Inadequate guardrail type/working width 458 158     3 619 

Short elevation runs of barrier 186 295     7 488 

Inappropriate crossing between barriers 193   98 168 459 

Short barriers on bridges 182   78     7 267 

Missing barriers 113 108   34 255 

Incorrect (inappropriate) design of barriers 112   88   46 246 

Short barrier in front of supporting pillars 163   30 2 195 

Short barrier in front of trees   69   60 1 130 

Short barrier in front SOS phone   56   36 32 124 

Short barrier in front solid obstacles   70   21 3 94 

Technical condition of barriers   45   19 19 83 

Barriers has not function - can be removed     7     5 51 63 

Short barrier in front others objects   33   18 3 54 

Short barrier in front traffic signs   23   10 0 33 

∑ 1710 1024 376 3110 

Within this category, more than half of the deficits were rated high risk. The medium risk was 

determined for one third of the deficits registered and about 12% of the records were rated at the 

lowest level of severity. The specific numbers and severity levels for each category of restraint 

devices defects are given in the table above. 

The table shows that most of the localised restraint device faults were rated at high or medium 

risk. As it is a road network of pan-European importance, this is a major problem. In the event 

of a road traffic accident involving a wrongly implemented or damaged barrier, more serious 

consequences can reasonably be assumed. 

In general, restraint devices can be said to be installed in places where there is an increased risk 

of impact e.g. in fixed obstacles or coming off the road. Thus, in the event of a collision, 

the vehicle is expected to be hit by the crash barrier intended for that purpose. 

 

3. Project Objectives 

This problem is the main objective of the research project “Verification of the severity of safety 

deficits identified on the road restraint systems” which is being worked on by a team from 

the Department of Forensic Experts in Transportation from the Faculty of Transport CTU 

in Prague. The primary objective of the research task is to determine and subsequently verify 

the severity of the safety deficits identified on the road restraint systems along the primary road 

network of the Czech Republic. This will be done by establishing parameters that clearly 

determine the exposure of restrain devices and also its surroundings (containment level, 

the working width etc.) [11]. At the same time, the influence of the surroundings on the function 

of the safety devices will be defined, such as traffic intensity, composition of the vehicles, 

the position of the crash barrier relative to the road lane and the overall width of the unpaved 

part of the road. 
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The proposed methodological process will ensure that similarly wrongly implemented restraints 

are assigned the same severity of risk at all times, regardless of which audit team carries out 

the safety inspection. Verification of defined severity will be performed using registered 

consequences of road accident with restraint devices by the police officers in the Czech 

Republic [10]. 

3.1. Current Status and Procedure 

The current status of the project is at the stage where the data was collected. Specifically, 

it concerns the implementation of a road safety inspection, targeting restraint systems within 

the primary road network. As part of the safety inspection, actual deficits related to crash 

barriers have been identified. Furthermore, the previously recorded deficits of these safety 

devices, which were noted during the safety inspection of the TEN-T road network, have been 

updated [9]. 

As part of the road safety inspection, the type of restraint devices used was also recorded. 

Different types of crash barriers have different parameters (working width, minimum length, 

etc.) [11], so it is necessary to correctly determine their type and characteristics during the road 

safety inspection. A crash barriers catalogue sheet is being created for this action, which will 

contain the most commonly used crash barriers on the road network. These sheets will allow 

accurate and effective identification of the used restraint device. 

Along with this, work has begun on the assessment of road accidents [10]. Accident events have 

been selected for a single coherent period which have been registered in the vicinity of an 

identified design flaws of restraint device. Another condition for including a record of a traffic 

accident in the selected dataset was the type of collision. There must always have been a primary 

impact on the restraint devices. In the case of another type of collision (where there was no 

impact to the crash barriers), it is not possible to determine with certainty from the available 

road accident form whether there was a secondary impact with the restraint device. 

These data are currently being processed. Work is being done to statistically express 

the dependency of a road accident and the degree of severity of incorrectly implemented 

restraint devices. This section is crucial for determining or matching individual accidents with 

registered deficits. 

In the following period, the formulation of a mathematical apparatus (using Bayesian statistics 

is assumed) is on the agenda, which determines and simultaneously verifies the types 

of restraint exposures. Individual types will be specified based on defined parameters relating 

to the type and characteristics of the restraint devices and generally related road elements. 

The primary objective of the research task is to develop a methodology describing 

a standardised and validated procedure for assessing the severity of the identified safety 

deficits. The methodology is designed primarily for road safety auditors. The methodology will 

include catalogue sheets of the most frequently used restraint devices within the Czech 

Republic. These sheets will contain all relevant information about the device that may affect its 

functionality. This will allow more detailed and also quicker road safety inspection in practice. 
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4. Conclusion 

The objective of the methodological approach in question is to introduce a conceptual 

evaluation of the identified safety deficits of the restraint devices by standardised metric. 

The introduction of a uniform approach to deficits assessment will positively affect the speed 

at which these deficits are resolved, and consequently a higher level of road safety can be 

expected. Other positive consequences can be seen in the comparable results of thematically 

similar assessments and thus the possibility of comparing the level of safety of individual roads. 

Following standardised road safety inspection results (from various safety auditors), the road 

manager will be allowed to objectively decide which defects to eliminate as a matter of priority. 

 

5. Acknowledgements 

This work was supported by the Grant Agency of the Czech Technical University in Prague, 

grant No. SGS20/199/OHK2/3T/16. 

 

References 

[1] Road Safety Manual: Recommendations from the World Road Association PIARC. The 

World Road Association [online]. 2004. Dostupné z: https://roadsafety.piarc.org/en  

[2] Vyhláška č. 317/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů, 2011. ISSN 

1211 - 1244. 

[3] Metodika provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikací. Brno, CDV, v.v.i., 2013. 

[4] CEBASS: Centrální Evidence Bezpečnostních Analýz Silniční Sítě [online]. Praha: ČVUT 

v Praze Fakulta dopravní. Dostupné z: https://cebass.rsd.cz  

[5] SAFESIDE: A computer-aided procedure for integrating benefits and costs in roadside safety 

intervention decision making. Safety Science [online]. Elsevier, 2015(74). ISSN 0925-7535. 

Dostupné z: www.elsevier.com/locate/ssci  

[6] SAVeRS - Selection of Appropriate Vehicle Restraint Systems: Guideline for the selection 

of the most appropriate Roadside Vehicle Restraint System [online]. červen 2015, s. 124. 

Dostupné z: 

https://www.cedr.eu/download/other_public_files/research_programme/call_2012/safety/saver

s/SAVeRS_Guideline.pdf  

[7] IRDES - Improving Roadside Design to Forgive Human Errors: Forgiving Roadside Design 

Guide [online]. listopad 2011, s. 78. Dostupné z: https://www.cedr.eu/strategic-plan-

tasks/research/era-net-road/call-2009-safety/irdes-project-results/  

[8] EuroRAP - European Road Assessment Programme [online]. 2002. Dostupné z: 

https://www.eurorap.org  

[9] Transevropské dopravní sítě (TEN-T): Nová politika transevropské dopravní sítě (TEN-T) 

[online]. Dostupné z: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Transevropske-dopravni-

site-(TEN-T)  

[10] Jednotná dopravní vektorová mapa: Statistika nehod v mapě [online]. Dostupné z: 

http://www.jdvm.cz/cz/s477/Rozcestnik/c7315-Statistika-nehod-v-mape 

[11] TP 114 – Svodidla na pozemních komunikacích, 2015. 
[12] ELVIK R., VAA T.: The Handbook of Road Safety Measures: Elsevier, 2004, ISBN 0–08–

044091–6. 

170 / 201

https://roadsafety.piarc.org/en
https://cebass.rsd.cz/
http://www.elsevier.com/locate/ssci
https://www.cedr.eu/download/other_public_files/research_programme/call_2012/safety/savers/SAVeRS_Guideline.pdf
https://www.cedr.eu/download/other_public_files/research_programme/call_2012/safety/savers/SAVeRS_Guideline.pdf
https://www.cedr.eu/strategic-plan-tasks/research/era-net-road/call-2009-safety/irdes-project-results/
https://www.cedr.eu/strategic-plan-tasks/research/era-net-road/call-2009-safety/irdes-project-results/
https://www.eurorap.org/
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Transevropske-dopravni-site-(TEN-T)
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Transevropske-dopravni-site-(TEN-T)
http://www.jdvm.cz/cz/s477/Rozcestnik/c7315-Statistika-nehod-v-mape


 

České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta dopravní 
19. listopadu 2020 

Praha, Česká republika 

 

 

Alternative Ways to Determine the Critical Time Gap at Unsignalized 

Intersections 

Petr Richteri 

 

Abstrakt: Kapacita neřízené křižovatky, jakožto kvantifikovatelný parametr výkonosti křižovatky, je 

definována maximálním počtem vozidel, která jsou schopna projet danou křižovatkou za určitou 

jednotku času. Kapacitu tříramenné křižovatky nejvíce ovlivňuje dopravní proud, v němž se vozidla 

z vedlejší ulice snaží odbočit vlevo a napojit se do dopravního proudu na hlavní ulici. Výpočet kapacit 

neřízených křižovatek je v České republice popsán v technických podmínkách č. 188 (TP188) vydanými 

Ministerstvem dopravy České republiky. Výpočet je založen na intenzitě dopravy a veličině zvané 

kritický časový odstup. TP188 nabízejí empiricky odvozený vzorec pro výpočet kritického časového 

odstupu, který závisí na rychlosti, kterou nepřekračuje 85 % vozidel v dopravním proudu na hlavní 

komunikaci. Tento článek nastiňuje alternativní postupy k určení kritického časového odstupu 

pro jednotlivé křižovatky, které by zvýšili přesnost výpočtu kapacit neřízených křižovatek. 

Klíčová slova: kritický časový odstup, akceptační chování mezer, sběr dat, kapacita křižovatek 

Abstract: The capacity of an unsignalized intersection, a quantifiable measure of intersection 

performance, is defined as the maximum number of vehicles that can pass through an intersection during 

a specific period. On a three-legged intersection, the most capacity limiting traffic stream is the one 

in which vehicles approaching from a minor street are about to turn left and merge with vehicles 

approaching from a major street. The process of calculating the capacity of unsignalized intersections 

in The Czech Republic is described within the Technical Guidelines no. 188 (TG188) published by the 

Ministry of Transport of the Czech Republic. The calculation is based on traffic flow and a parameter 

called the critical time gap. TG188 offers an empirically obtained formula for calculating the critical 

time gap, which depends only on the speed that 85 % of major street vehicles exceed. This paper 

discusses an alternative approach to determine the critical time gap for individual intersections, 

therefore increasing the accuracy of calculating the unsignalized intersection's capacity. 

Keywords: critical gap, gap acceptance behaviour, data collection, intersection capacity 

 

1. Introduction 

The critical time gap is the time interval between two successive main road vehicles that a driver 

waiting to enter a main road at an unsignalized junction finds adequate to allow him to enter or 

cross the main road safely (Hewitt; 1983). According to this definition, any shorter or longer 

time interval would be rejected by the driver waiting to enter the intersection. The length of this 

time interval is determined by multiple factors, which generally refer to the driver’s ability 

to estimate the speed of incoming vehicles or to determine whether her or his car can enter and 

clear the intersection safely. Not only medical or mental conditions of a driver determine 

the size of the critical time gap. Weather, road surface conditions, main road vehicle speed, 

                                                 
i Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Transportation 

Systems, Konviktská 20, 110 00 Prague, Czech Republic, richtpet@fd.cvut.cz 

171 / 201



 

České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta dopravní 
19. listopadu 2020 

Praha, Česká republika 

 

 

the angle at which the roads cross, and even safe sight distance all affect how the drivers will 

behave at such intersections when approaching from a minor road. 

Adebisi and Sama (1989) studied the influence of a minor road driver’s delay on her or his gap 

acceptance behaviour. Generally, the hypothesis is that the longer the driver must wait 

for a suitable gap in the major road traffic stream, the more impatient the driver gets, being less 

relaxed about the offered gaps and willing to risk more. It has been found that the gaps accepted 

by drivers waiting less than 25 s to enter the intersection were larger than the gaps accepted 

by drivers waiting longer than 30 s. Many studies followed and their aim was to find the 

parameters on which the driver’s gap acceptance behaviour depend. Hamed et. al. (1999) used 

a probit model to determine the probability of accepting or rejecting given gaps at T-intersection 

and found that the driver’s gap acceptance behaviour is influenced by the number of lanes, 

opposing traffic flow, speed of major road vehicles, type of vehicle movement and even time 

of the day. Dissanayake et. al (2002) studied age as a factor influencing driver’s gap acceptance 

behaviour and found out that older drivers behave differently during the day and night. 

In general, as the aforementioned studies indicate, the probability of accepting or rejecting 

the offered time gap on a given intersection is depending on many factors. The value of the 

critical time gap could vary even from country to country as well as within the country itself. 

At some intersections, there are situations in which major road drivers are willingly letting 

minor road drivers make their movement into the intersection. This effect happens mainly due 

to the driver’s knowledge of that specific traffic situation, allowing him to help the minor road 

drivers, which significantly increases the level of service on the given intersection. These 

factors support the hypothesis that there is a different critical time gap value for various 

unsignalized intersections throughout the world and that there could be a way to determine 

an individual critical time gap for a given intersection, which would provide more precise 

information about the capacity of such intersections. 

 

2. Mathematical Approaches to Estimate the Critical Gap 

2.1. Government Issued Technical Manuals 

The Highway Capacity Manual 2020 (HCM 2020) describes the methodology to determine the 

capacity of unsignalized intersections. HCM 2020 provides critical gap values as 

a representation of a statistical average of the driver population in the United States. 

For unsignalized intersections, the critical gap is one value ranging from 4.1 s (left turn from 

major) to 7.5 s (left turn from minor) based on the number of lanes on the major street and the 

type of vehicle movement. Das Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 

2015 (HBS 2015) as a German equivalent of HCM 2020, specifies also only one value 

for intersections in rural areas and one value of the critical time gap for intersections in urban 

areas. A Czech equivalent of HCM 2020 is the Technical Guidelines no. 188 (TG 188). TG 188 

also specifies the critical time gap. Apart from providing specific values for given intersections, 

it offers an empirically obtained equation for calculating the critical time gap for specific 

vehicle movements, see Fig. 1. The dependant variable in the equation is 𝑣85% - the speed which 

85 % of the major stream vehicles don’t exceed, whose portion is added to the base time value. 

The base time values and portions of 𝑣85% are unique for each type of vehicle movement within 

the intersection. The equation is defined only within the 30 kph – 90 kph speed interval. 
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Fig. 1 TG 188 critical gap values based on vehicle movement and major road vehicle speed 

2.2. Mathematical Models to Estimate the Critical Gap 

Several studies focused on modelling the estimation of the critical gap from the field data. 

For further understanding how these methods work, two variables need to be specified. Time 

lag is the time interval between the arrival of the minor road vehicle and the first vehicle that 

approaches the intersection on the major road. Time gap is the time interval between two 

subsequent vehicles in the major road traffic stream. Observing these two variables brings an 

acceptance curve bias. If we were to observe all lags and all gaps on a given intersection, we 

would find out that several drivers are cautious and tend to refuse the given lag and several 

other gaps before accepting a suitable gap. Some percentage of drivers, who are more risk-

taking, tend to accept the given lag or tend to accept earlier gaps. During these observations, 

careful drivers are overrepresented in our data where more risk-taking drivers are presented 

only by their initial accepted gap or lag. 

Raff and Hart (1950) defined the critical gap as the cross point of the number of rejected gaps 

and the number of accepted gaps In other words, the critical gap is the size of a gap whose 

number of accepted gaps shorter than it is equal to the number of rejected gaps larger than it 

(Drew, 1968). This definition uses only accepted or rejected lags. Miller (1971) and 

Madanat et. al. (1994) consider this method statistically incorrect, as it omits useful gap 

acceptance and rejection data. An alternative approach was proposed by Fritzpatrick (1991) as 

he decided to combine lag and gap data based on his assumption that there is no statistical 

significance between the acceptance or rejection of gaps or lags. 

Maze (1981) proposed a probability calculation (1), where 𝑃𝑖 is the cumulative probability 

of accepting a time gap of length 𝑖, 𝑑𝑖 is the number of accepted gaps of length 𝑖 and 𝑁 is the 

total number of observed gaps. 

𝑃𝑖 =
𝑑𝑖

𝑁
, 0 < 𝑃 < 1 (1) 

The cumulative probability distribution is said to have the shape of a tilted “S”, 

with y asymptotes in 0 and 1. Therefore the critical gap could correspond with the x-value 

of 0.5 probability. For this cumulative probability distribution, a logit method, as a weighted 
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linear regression model, could be used to determine the critical lag or gap. The mathematical 

model for the logit method is represented by the following equation: 

𝑃 =
1

1+𝑒−(𝛽0 | 𝛽1𝑥)  (2) 

where P is the probability of accepting a gap, 𝛽0 and 𝛽1 are the regression coefficients, and 𝑥 is 

the variable representing the gap acceptance (i.e., gap length). This function can be then 

transformed to a linear equation 

𝑃′ = ln (
𝑝

1−𝑝
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 (3) 

where the critical gap is the x-value obtained by substituting P with 0.5. 

Ashworth (1970) proposed a critical gap estimation model based on the hypothesis that the 

major stream vehicle headway follows a negative exponential distribution and the critical gap 

follows a normal distribution. Ashworth presented the critical gap calculation formula as 

follows: 

𝑡�̅� = 𝑡�̅� − 𝑞𝜎𝑎
2 , (4) 

where 𝑡�̅� represents the average critical gap, 𝑞 notes the traffic flow of the major road, 

𝑡�̅� represents the average accepted gap, and 𝜎𝑎
2 is the variance of accepted gaps. 

Gattis and Low (1999) applied different methods to model the critical gap and compared them 

with each other using data collected from their own field study. The field study was made during 

five separate time periods, each lasting from 1 to 1.5 h. They used video surveillance and 

a traffic classifier to collect vehicle speeds, arrival, and departure times. Then they compared 

the results of Raff’s method, logit method, Greenshields method, and Siegloch method. The 

results varied widely for each observed traffic movement. Compared to HCM values, the results 

were of similar magnitude. 

McGowen and Stanley (2011) questioned the maximum likelihood method (MLM), presented 

by Tian et. al. (1999), as it might give biased results since it contains only rejected gaps. 

Troutbeck (2014) then reviewed the MLM and the probability equilibrium method (PEM) 

for predicting the mean and standard deviation of the critical gap by a simulation of 100 drivers 

who repeated 100 movements for each traffic flow condition. He then stated that the MLM 

method was consistent and unbiased, where the PEM was biased due to its dependency on major 

road traffic flow. 

 

3. Modern Data Collection Methods 

The aforementioned studies used theoretical assumptions or manually obtained data to estimate 

the critical gap. To prove the mathematical models, a lot of precise data is needed. Manual data 

collection is demanding in terms of surveillance duration and time needed for collecting the data 

from the video footage, not to mention the reliability and precision of such data. 

Modern technologies offer a way to collect the required data automatically. The recent growth 

of machine learning (ML) algorithms and artificial intelligence (AI) brought multiple software 

platforms for collecting traffic data from video recordings. Products such as DataFromSky, 

GoodVision, or CertiConVis use ML and AI to capture and digitize traffic activity on roads and 

junctions or any given video scene. The software detects and classifies any visible moving 

object in the video footage and stores its trajectory to an external database. The trajectories can 
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be visualized for further analysis, see Fig. 2 and 3. One can then specify user-defined areas 

to evaluate the data and export an output which includes vehicle trajectories, vehicle speed, and 

entry/exit times. Trajectory data allows the user to retrieve data about traffic flow and traffic 

speed, making it possible to model the full fundamental diagram for each location specifically. 

Fig. 2 Vehicle trajectories represented 

by DataFromSky using a drone footage  

Fig. 3 Vehicle trajectories represented 

by GoodVision using camera footage from streetlamp 

The automatically obtained data could be analysed by previously introduced methods to obtain 

the critical gap value. Given the fact that this data collection method could provide big datasets 

for further analysis, there could be a potential breakthrough on how we look at the critical gap 

estimation methods nowadays. With the newly validated critical gap estimation models, we 

could use the obtained video footage to inspect each intersection individually, and thus make 

the process of calculating the capacity or suggesting new arrangements more reliable. 

 

4. Conclusion 

Critical time gap is a key parameter in intersection capacity analysis. As mentioned above, 

aforetime it was possible to estimate this variable with known theoretical mathematical models. 

These models could be verified on field data that were collected manually. However, modern 

technologies like ML algorithms and AI make it possible to use large volumes of required data 

that would help to estimate the critical gap values for specific locations. These technologies 

allow us to reveal and understand how individual drivers interact with each other 

in the intersection areas. Heretofore, usually only limited means to collect the data were used 

and the collected data were affected by significant human made errors or simply not enough 

data to fully understand the detailed interactions were obtained. The author suggests to continue 

in studying these new software tools to obtain large datasets that would help to calibrate, prove 

or disprove yet known models. These technologies could offer valuable outputs that could 

change the way we look at acceptance behaviour and could move this field from estimating the 

critical gap value to calculating accurate values. This approach could help to extend the time 

component in critical gap with spatial information, integrating distance with speed 

simultaneously. This would lead to a greater understanding of how acceptance behaviour 

influences the level of service, safe sight distance, and critical gap. 
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High-Speed and Long-Distance Railway Periodic Timetable: Interpositions 

vs Interconnections 

Michal Drábek, Jiří Pospíšili 

 

Abstrakt: Integrální taktový jízdní řád (ITJŘ) je často vylepšován prokladem dvou linek do polovičního 

intervalu. Nicméně, za účelem zajištění přímého spojení mezi různými aglomeracemi, je tento proklad 

někde přerušen, čili určité spojení je jednou přímé a podruhé s přestupem. Jelikož přestupní doba 

je obvykle delší než doba pobytu, jejich rozdíl vede buď k nepřesnému prokladu, anebo ke ztrátě času 

cestujících vlivem delšího pobytu. Pojmy prokladu a přestupu jsou v článku porovnány a diskutovány 

v kontextu aktuálního výzkumného projektu - návrhu budoucího ITJŘ pro Rychlá spojení - propojenou 

vysokorychlostní a konvenční železniční síť. 

Klíčová slova: integrální taktový jízdní řád, proklad, přípojná vazba 

Abstract: Integrated Periodic Timetable is often improved by interposition of two public transport lines 

into half period. However, for the sake of direct connections between various agglomerations, such 

interposition is interrupted somewhere, so once the connection is direct, and once the passenger has to 

change. Since the changing time is usually longer than the dwell time, the difference leads either 

to inaccurate interposition, or to loss of passengers' time by longer dwell time. These phenomena are 

compared and discussed in the context of the ongoing research - design of future IPT on interconnected 

high-speed and conventional railway networks. 

Keywords: Integrated Periodic Timetable, interposition, interconnection 

 

1. Introduction 

1.1. Integrated Periodic Timetable – Interpositions vs Interconnections 

Integrated Periodic Timetable (IPT, in German-speaking countries Integraler/Integrierter 

Taktfahrplan), or clockface timetable, is based on unified (or twice, or half) service period, and 

on unified symmetry (the minute zero as a rule). So, any interconnection between two services 

works equally (symmetrically) in the opposite direction. For maximization of changing 

possibility, ITF-nodes (Taktknoten, rendezvous concept) are introduced. Ideally all services 

arrive to such node shortly before symmetry time (minute zero) and depart after this time. 

If a service arrives x minutes before zero, then it departs back x minutes after zero. If such ITF-

nodes are achieved (which requires not to exceed system travel time between these nodes), then 

the ITF represents, to some degree, an alternative to individual transport (possibility 

of travelling in any time, to any destination). 

Thus, interconnections represent an organic part of the ITF, be it within an IPT-node or not. 

The changing time must not be lower than certain minimum time, which depends on complexity 

of the station. It can vary from 3 to 8 minutes (8 min in Prague main station [1]) or more. Either 
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the interconnection is tight, so the minimum changing time is chosen, or it can contain some 

buffer (reserve) time for coping with minor arrival delays. Nevertheless, such buffer time must 

not replace linear buffer time (surcharge) in every scheduled running time. 

The specific case is cross-platform interchange, when the subsequent train stands just opposite, 

on the same platform. So, the changing time can be 3 minutes, or even 2 minutes (for very stable 

operation). The cross-platform interchange saves passengers’ time and may help to achieve 

system travel time. On the other hand, if there is no dedicated infrastructure (flyovers), usually 

at least one of meeting trains in one direction has to cross one or more another directions. This 

lowers node capacity and deteriorates stability of the traffic. 

1.2. State of the Art – Austria and Switzerland 

Passenger railway service offer in Austria (realized mostly by state-owned operator ÖBB) is 

based on IPT, including the only operating high-speed line – Westbahn (Western Railway) 

westwards from Vienna [2]. 

The “Westbahn” part of long-distance and fast regional IPT is displayed in Figure 1 in the form 

of netgraph (for more detailed explanation, see Michl, Drábek and Vávra [3]). 

There are two segments of Railjet long-distance services: Railjet Xpress (marked with a dark 

red line) stops between Vienna and Salzburg only in capitals of federated states. The slower 

one, Railjet (marked with a red line), stops approximately like Intercity services in other 

European countries. From Vienna to St. Pölten, both public transport lines make together an 

exact interposition into 30-min period (except an extra stop of Railjet in Tullnerfeld). But 

in Salzburg both segments make an interconnection, and Railjet Xpress proceeds westwards 

to Feldkirch and Bregenz or Zurich, with “fast train” (i.e. more often than Intercity) stopping 

pattern [2]. 

 

Fig. 1 Netgraph of ÖBB fast and long-distance services on Westbahn. Data from [2]. 

Swiss long-distance IPT system is based on public transport lines with 60-min period (with few 

exceptions of 120-min period or interposition of such lines into hourly service). However, all 

significant interurban connections are ensured in 30-min period, which requires exact 

interposition of two public transport lines on the common section. 

In some cases, when stopping patterns of two lines (even slightly) differs, the interposition is 

not exact, like, for instance, between Zurich and Luzern.  

The largest IPT-node (in the minutes 00 and 30) in Switzerland is in the station Zürich HB 

(Zurich Main Station). Because interposition of different long-distance public transport lines, 

passengers which transit Zürich HB, often have direct connection only hourly. After 30 min the 

passengers have to change. The typical changing (or dwell) time is between 10 and 15 min [4]. 
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Swiss Federal Railways (SBB) are aware of limits of interposition in terms of clarity of public 

transport offer. So they plan in middle-term horizon (2030-35) to switch to public transport 

lines with mostly 30-min period (and with possible interpositions into 15-min period) [5]. 

 

2. Rapid Services in the Czech Republic 

2.1. Purpose of Rapid Services 

Rapid Services System (RS) is defined by Czech Ministry of Transport as follows: “The 

operational infrastructure system of high-speed railways in the Czech Republic includes new 

high-speed lines (HSL), conventional lines modernized with high-speed parameters as well as 

modernized conventional lines of higher parameters including a rolling stock, and 

an operational concept.” [6]  

From a practical point of view, RS is a merger of HSLs and conventional railway network (with 

some additional improvements or new constructions). 

There are two main reasons for RS. One is low competitiveness of railway compared to car 

in terms of time (see, for instance, Vávra and Janoš [7]). Other, not so visible, reason is urgent 

need of new railway capacity in agglomerations like Prague and Brno. Benefits of application 

of IPT and achieving of system travel times in high-speed line network, on the example 

of prospective Czech network, were outlined by Drábek [8]. 

The authors take part in research team that has in May 2020 begun to work on the project 

CK01000004 Efficient Operational Concept for Rapid Services, officially guided by Public 

Transportation Section of Czech Ministry of Transport (see the Acknowledgement). 

2.2. Basic Requirements for RS Operation Concept 

The project team is aware that substantial shortening of running time, which will become even 

lower than by car, will lead to substantial increase in passenger demand. Since present long-

distance railway offer is based on 60 to 120 min periods [1], the offer on RS in core area 

(between regional centres) is planned to be based on Integrated Periodic Timetable with 30 min 

period.  

The long-distance public transport line layout, as agreed by Ministry of Transport and Správa 

železnic (Czech Railway Infrastructure Administration) [9] supposes variety of direct 

interurban connections, so basic period of a public transport line is 60 min. 

Thus, integral 30-min period in this case inevitably means interposition (in the common section) 

of two parallel long-distance public transport lines, and interconnection (changing) in end nodes 

of such section. 

Maintaining of an integrated 30-min period is important not only for the attractiveness of fast 

public transport offer, but for efficient utilization of railway capacity as well – especially 

in mixed-traffic sections with regional passenger and freight services. 
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3. Methodical Approach 

3.1. Integral 30-min timetable and zero symmetry 

All interpositions make exact 30-min period, so both direct line proceedings and 

interconnections are planned in 30-min period, and with unified symmetry time in the minute 

00. 

3.2. Regional Centres – IPT-nodes 

Due to high timetabling complexity in (and around) Prague and Brno railway nodes, the authors 

have made a decision to give priority to regional IPT-nodes, that will almost surely be preserved 

for practical reason – for instance, Plzeň and Hradec Králové (main stations, both in the minute 

00). 

3.3. Regular Running Times 

Regular running times were mostly taken from the unpublished official material from Správa 

železnic, s.o. [10], which the authors have received for the sake of work on the research project. 

The only exceptions are running times to Plzeň and Liberec, which are expert estimations by Jiří 

Pospíšil, member of project team, based on his work on various project studies. 

3.4. Time Horizon 

The time horizon was considered as 2050+, i.e. “after 2050”, including complete HSLs from 

Beroun to Plzeň and from Prague to Mladá Boleslav, which would, according to best possible 

construction variants, enable scheduled runtimes from Prague to Plzeň and Liberec circa 40 min 

(36 min to Plzeň and 43 min to Liberec – expert estimations by Jiří Pospíšil). 

3.5. Endeavour for IPT-node in Prague 

Fixed time slots for “Eurotakt” services to Dresden and Vienna (depending on prospective IPT-

nodes in these main stations) and around 40 min running time to Plzeň, Liberec and Hradec 

Králové (all after a completed HSL, with IPT-nodes in the minutes 00 and 30) have led 

to endeavour for IPT-node in the minutes 15 and 45 in Prague main station. 

 

4. Results 

4.1. Prague IPT-node in the Minutes 15 and 45 

The result is displayed in Figure 2 in the form of netgraph (for more detailed explanation, see 

Michl, Drábek and Vávra [3]).  

For the sake of comprehensibility, there is displayed only the fastest segment of non-stop 

services between Prague and regional centres. The only exception (marked with blue colour) 

are fast train lines to Žatec and Most, because they proceed eastwards as express trains. 
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Fig. 2 Netgraph of proposed high-speed services in Prague – ITF-node in the minutes 15/45 – horizon 2050+ 

4.2. Achieved Changing and Dwell Times 

Due to various regular running times and capacity restraints around Prague node (joint HSL 

sections for more directions), there were not always achieved ideal times – neither dwell nor 

changing ones. The achieved changing and dwell times are displayed in Table 1. Dwell times 

(once per hour only) are marked with bold script. Numbers with star (*) correspond to changing 

times that occur once per hour only. Alternative times are divided by semicolon. (X) stands 

for practically useless interchange (due to detour). For the same reason, interchanges between 

Louny, Most and Ústí nad Labem are not displayed at all. 
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Tab. 1 Changing and dwell times in Prague main station (horizon 2050+) 

 Plzeň Č. Budějovice Brno Pardubice Hr. Králové Liberec 

Louny 11 19* 9 7 10 4; 34 

Most 11*; 27 5* 4; 16 7*; 23 10*; 26 20 

Ústí n. L. 15 8* 4; 7; 13 11 14 8 

Liberec 9 17* 7; 13 5; 35 8  

Hr. Králové 15 23* 13 (X)   

Pardubice 12 20* (X)    

Brno 5; 14 13*     

Č. Budějovice (X)      

Some dwell times are as low (for Prague main station) as 4 min, other ones are as large 

as 14 min (between Ústí nad Labem and Hradec Králové). 

Changing times vary between 8 min and 35 min. For interchange between Pardubice and 

Liberec, 5 min will be very probably too low for not perfectly mobile passengers, unless cross-

platform interchange will be achieved. So, there should be considered changing time of 35 min 

as well. 

One of “blue” fast train lines (departing in the minute 48 from Prague) proceeds from Louny 

to Most, with only 15 min longer running time than the direct express line. Provided 

considerably shorter changing times in Prague, this public transport line can be a viable 

alternative for connection of Most with some regional centres. 

 

5. Discussion 

Two directions were not able to fit in 15/45 IPT-node in Prague main station. The first one, 

from České Budějovice, is determined by 90 min running time after completion of “corridor” 

upgraded railway line. Because České Budějovice, as regional centre and central railway node 

as well, is supposed to remain to be an IPT-node in the minute 00, it would not be effective 

to arrive to Prague considerably later. 

The second direction is to/from Most. There is a timetabling constraint not any IPT-node, but 

capacity of joint HSL-tunnel (running to the north from Prague node) for HSLs to Ústí 

nad Labem and to Most, which further divide. Since express trains from Ústí nad Labem are 

determined by IPT-node in Dresden and regular service interval of 15 min, and fast trains 

on both HSLs are determined by local IPT-nodes (e.g. Lovosice) or another interconnections, 

there is not much space left for alternative time slots for express trains to Most. 

 

6. Conclusion 

The presented first attempt of conceptual design of interpositions and interconnections 

in Prague main station (although not yet examined on the level of track and platform 

occupation) can be considered as “least bad” solution so far. However, it illustrates some 

182 / 201



 

České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta dopravní 
19. listopadu 2020 

Praha, Česká republika 

 

 

timetabling interdependencies that have to be considered anyway – joint tunnel (or HSL) 

sections, regional IPT-nodes and anticipated regular running times to/from them. 

In the case that some running times are too long, it is an important feedback to project process 

that sends a message about necessity of shortening this running time by targeted improvement 

in terms of speed or node capacity [11]. 

The results have shown that precise interpositions into 30 min period and alternative direct 

proceeding or interconnections can successfully coexist together. 
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Realizace průzkumů parkování v Uherském Hradišti 

Ing. Kristýna Navrátilová, Jiří Růžička, Tomáš Tichýi 

 

Abstrakt: Předmětem článku je popis průběhu a vyhodnocení rozsáhlého dopravního průzkumu 

parkování v Uherském Hradišti, v jehož historickém centru existuje řada specifických parkovacích 

stání, jako jsou vyhrazená místa u vybraných institucí, vyhrazená místa pro časově omezená stání 

zdarma atp. Díky opakování dopravního průzkumu s několikaměsíčním rozestupem mohly být 

porovnány výsledky a sledován vývoj obsazenosti vybraných parkovacích ploch. V článku jsou popsány 

získané zkušenosti z dopravních průzkumů zaměřených na parkování ve městě a následně navrhnuta 

opatření pro zlepšení stávajícího stavu z hlediska konceptu parkovaní jako součást Smart City řešení. 

Průzkumy probíhaly díky podpoře dotačního programu Aplikace MPO v rámci projektu E-parking. 

Klíčová slova: Chytré parkování, management parkování, obrátkovost, obsazenost, respektovanost, 

smart city 

Abstract: The topic of the article is a description of the course and evaluation of a large traffic survey 

focused especially on parking surveys. The described issue is based on the experience with surveys 

of static traffic in Uherské Hradiště. Thanks to the repetition of the traffic survey with several months 

spacing, the results could be compared and the development of occupancy of selected parking areas 

monitored. The article describes the accumulated experience of traffic surveys focused on parking 

in the city and then there is suggested measures to improve the current situation in terms of the Smart 

City concept. 

Keywords: Smart parking, occupancy, parking management, rate of movement, respecting the parking 

rules, smart city 

 

1. Úvod 

Nedostatek parkovacích míst trápí v současné době většinu měst.  S problematikou dopravy 

v klidu se setkáme především u větších měst, která se však zpravidla zároveň potýkají 

s nedostatkem parkovacích stání v uliční síti. Deficit volných parkovacích míst je způsoben 

zejména rychlým rozvojem automobilové dopravy a nedostatečnou či nevhodnou organizací 

statické dopravy na stávajících parkovacích plochách. Vytváření nových parkovacích ploch je 

obtížné s ohledem na vlastnické vazby i ekonomické investice, proto se města snaží o co 

nejefektivnější využití stávajících parkovacích stání. Řešení představuje implementace systémů 

a technologií pro efektivní využití stávajících parkovacích stání, vytváření parkovacích zón, 

dále pak monitoring obsazenosti parkování, distribuce informací řidičům a aplikace různých 

platebních systémů. Tedy nejen tradiční parkovací automaty, ale také alternativní způsoby 

platby, například pomocí SMS, či mobilní aplikace nejen zobrazující aktuální vytíženost 

                                                 
i Ing. Kristýna Navrátilová, Ing. Jiří Růžička, doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA, České vysoké učení technické 

v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, [navrakr1, ruziji4, 

tichyto1]@fd.cvut.cz 
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parkoviště, ale také umožňující uhradit parkovné. Neboť pro mnohé řidiče jsou tyto způsoby 

úhrady parkovného pohodlnější a méně časově náročné. 

V rámci aplikací a řešení pro parkování je nutné myslet nejen na technologické aspekty 

parkování, ale i na aspekty organizační. Instalace prvků chytrého parkování postrádá smysl, 

pokud nejsou tyto prvky uživatelem/řidičem akceptovány. Ve městech je třeba dopravu v klidu 

řešit jako komplexní systém v několika na sebe navazujících krocích, neboť jen tak lze z nově 

instalovaných či stávajících systémů získat maximální užitek. 

Prioritou trvale udržitelného plánu regulace parkování ve městech je maximální využití 

stávajících ploch, čehož lze dosáhnout zefektivněním jejich obsazenosti. Možným řešením je 

regulace statické dopravy pomocí zpoplatněného stání – plán tarifní regulace. Chytré pouliční 

parkování v takovém případě znamená zvýhodnění parkovacích ploch, na kterých chceme 

zvýšit koncentraci vozidel – tedy nejčastěji na periferii, a zavedení dohledu nad okolními 

ulicemi a plochami. Řidiči jsou tak motivováni zaparkovat vozidla na okraji města například 

na parkovištích typu P+R, a dopravit se do centra města jiným způsobem – městskou 

hromadnou dopravu, v případě menších měst bývají cílové lokality v docházkové vzdálenosti. 

 

2. Vymezení pojmu respektovanost a přestupkovost, problematika 

respektovanosti 

Pojem respektovanost je v České republice pro účely průzkumů parkování používán ve smyslu 

dodržování či porušování zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích [1], 

i pro respektování parkovacího řádu – zpoplatnění či časové omezení. Přestupkovost jako 

odborný termín není v příslušném zákoně ani jiných dopravních studiích příliš používán 

a přesně vymezen. Jedná se o pojem opačného významu, než je respektovanost, zpravidla se 

setkáme s tvarem míra přestupků. Pro účely tohoto textu dané pojmy definovány následovně: 

Respektovanost parkování v oblasti: 

 Podíl počtu vozidel, která v dané oblasti v daném časovém intervalu respektují placené 

parkování k počtu všech vozidel, která v dané oblasti v daném časovém intervalu 

parkují. 

Přestupkovost parkování v oblasti: 

 Podíl počtu vozidel, která v dané oblasti v daném časovém intervalu nerespektují 

parkování k počtu všech vozidel, která v dané oblasti v daném časovém intervalu 

parkují. 

Rešerší současných výzkumů lze dojít k zajímavému závěru, že problematika respektovanosti 

parkování ve městech je poměrně neprobádaná. Současné výzkumy, které se zaměřují 

na problematiku managementu parkování ve městech [2], [3], řeší především technologické 

návrhy systémů parkování a již méně řeší následné akceptace technologií uživateli. Stejně tak 

existují četné případové studie pro průzkumy parkování ve městech, ty jsou však zpravidla 

zaměřeny na zjišťování obsazenosti, obrátkovosti, případně doby parkování [4]. 

Při pohledu na koncepce dopravy v městech ČR je ale situace odlišná, mnoho měst vnímá 

nízkou respektovanost parkovacího řádu jako palčivý problém s procesními vlivy na chod 

města. V centru pražské metropole byla zjištěna respektovanost parkování pouze 50-60 %, 
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obdobné hodnoty respektovanosti pak ve svých koncepcích zjišťují i menší města, například 

jihomoravský Hodonín [5], nebo slezská Ostrava [6]. 

 

3. Druhy parkování v posuzované lokalitě 

Posuzovanou lokalitou bylo město Uherské Hradiště, které leží na dolním toku řeky Moravy 

ve Zlínském kraji. Město má na svých webových stránkách: https://www.mesto-

uh.cz/zpoplatnene-parkovani přehlednou interaktivní mapu s barevně odlišenými parkovacími 

zónami a přesnou polohou parkovacích automatů. Po kliknutí na ikonu automatu se zobrazí 

informace o celkovém počtu parkovacích míst a zpoplatnění zvolené plochy. Vhodně navržená 

intuitivní aplikace, či mapa v tomto konkrétním případě, představuje velmi důležitý podklad 

pro plánování vhodné lokality k odstavení vozu, zejména pro návštěvníky města. 

 

Obr. 1 Mapa parkovacích zón ve městě Uherské Hradiště [zdroj: https://www.mesto-uh.cz/zpoplatnene-

parkovani] 

Na území města se nachází 4 základní parkovací zóny číslované směrem z centra na periferii. 

Zóna I zahrnuje centrum města, jedná se většinou náměstí. Zóna II je tvořena širším centrem 

města a vytváří okruh kolem první zóny. Parkovací zóna III se skládá z parkoviště téměř 

na okraji města, parkoviště u vlakového nádraží a parkovací plochy u autobusového nádraží. 

Specifická je zóna IV, která má odlišný tarif a nachází se dále od centra, v oblasti panelové 

zástavby v blízkosti autobusového nádraží. 

Účelem nastaveného tarifu v zónách I, II a III je podpora vysoké obrátkovosti vozidel v centru 

města a motivace řidičů volit pro delší odstavení svých vozidel periferii města. Prvních 30 

minut parkování je zpoplatněno symbolickou částkou 1 Kč, první hodina částkou 10 Kč a až 

po druhé a každé další započaté hodině se tarif liší. V zóně I zaplatí řidič za druhou a každou 

další hodinu stání dvojnásobnou částku oproti parkovací zóně II nebo III. Kromě klasické platby 

v parkovacích automatech, kterých se na území Uherského Hradiště nachází značný počet, lze 

parkovné uhradit přes místní mobilní aplikaci s označením SEJF, či SMS zprávou. Dále je 

možné přes formulář na webových stránkách města požádat o vydání předplacené karty. 
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4. Metody realizace průzkumů 

Průzkum respektovanosti parkování probíhal ve dnech 15. – 18. 10. 2018 pomocí papírových 

formulářů, kdy sčítač ve stanovených časových intervalech postupně procházel všechny úseky 

spadající do oblasti. Tyto oblasti I-VII byly předem definovány, stejně tak byly určeny časové 

rozestupy 30 až 60 minut. Interval musí být vždy volen s ohledem na nastavený tarif parkování, 

za účelem získání co nejpřesnějších údajů o respektovanosti. Pro každý úsek byl vypracován 

jedinečný formulář s předvyplněným celkovým počtem parkovacích míst, počtem vyhrazených 

stání pro konkrétní registrační značky a pro držitele průkazu ZTP. 

Sčítač zaznamenával počet vozidel s platným parkovacím oprávněním, s prošlým parkovacím 

lístkem, bez parkovacího lístku či karty. Dále vyplňoval údaje o počtu neoprávněných stání 

na místech vyhrazených pro konkrétní RZ a počtu neoprávněných stání na místech 

vyhrazených pro ZTP. Takto zvolené rozvržení formulářů umožnilo získat přesné informace 

o tom, kolik řidičů nerespektuje vyhrazená stání pro invalidy a kolik vozidel neoprávněně 

využívá stání pro konkrétní RZ. Zároveň lze zvlášť vyhodnotit počet vozidel s prošlým 

parkovacím lístkem, což je velmi cenná informace, pro optimální nastavení tarifů zón je 

podstatné, zda řidiči neplatí za parkovné vůbec, nebo alespoň za určitou dobu. 

Díky zaznamenávaným počtům vozidel, ať už s platným, či neplatným parkovacím 

oprávněním, lze získat informaci o obsazenosti parkovacích ploch. Údaje o počtu plateb 

alternativními způsoby (SMS, SEJF) byly pro dílčí parkovací zóny dodány městem. 

Již v průběhu realizace průzkumu bylo patrné, že přestupkovost ve městě dosahuje vysokých 

hodnot. Mnohdy byli řidiči motivování jít zakoupit parkovací lístek spíše z důvodu spatření 

procházejících vykonavatelů průzkumu, neboť se nejspíše obávali finančního postihu 

či následného navýšení kontrol. Sčítači v rámci svých tras výjimečně narazili na příslušníky 

městské police pověřené kontrolou parkovacích oprávnění. 

Průzkum obsazenosti realizovaný o několik měsíců později, konkrétně 10. – 13. 6. 2019, 

probíhal na vybraných parkovacích plochách následovně: Na parkovišti Stojanova a Palackého 

náměstí – sever byla zapisována RZ, čas příjezdu a čas odjezdu. U Palackého náměstí – sever 

bylo párování vozidel provedeno až po přepisu dat do elektronické podoby z důvodu velmi 

vysoké koncentrace vozidel na místě vjezdu a výjezdu a zároveň vysoké obrátkovosti parkovací 

plochy. Palackého náměstí – jih bylo rozděleno na stanoviště, kde byl zapisován čas příjezdu 

vozidla a stanoviště, kde průzkumník zapisoval čas odjezdu, vozidla tak nebyla párována, 

což pro účely průzkumu obsazenosti není nutné. V případě zápisu RZ byla data dále využívána 

pro vyhodnocení dob parkování jednotlivých vozidel a celkové obrátkovosti parkovací plochy. 

 

5. Vyhodnocení průzkumu respektovanosti 

Úspěšnou hranicí pro respektovanost parkování ve městě je 80 %, tedy přestupkovost ve výši 

20 %, této hranice se v Uherském Hradišti nepodařilo dosáhnout v žádné oblasti, byť 

v některých oblastech se procentuální výsledky této hranici alespoň blíží. Graf na obrázku 2 

níže znázorňuje časový vývoj respektovanosti v průběhu celého dne dle jednotlivých 

parkovacích zón, většina zkoumaných oblastí leží současně v Zóně I a v Zóně II. 

Nejnižší respektovanost obecně vykazují oblasti v Parkovací zóně II. V této zóně se nacházejí 

vybrané úseky poblíž Zóny I, kde míra respektovanosti dosahuje v průběhu celého dne 

průměrně 25 %. 
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Obr. 2 Časový vývoj respektovanosti [zdroj: vlastní] 

Jedná se o ulice uvnitř městské zástavby s vysokou koncentrací parkovacích automatů, je 

zřejmé, že v tomto okruhu nejsou lidé k úhradě parkovného motivováni. Počet prošlých 

parkovacích lístků v této zóně bývá v průběhu dne/týdne stabilní, často zde však parkovné 

nebylo uhrazeno vůbec. V Parkovací zóně I, kterou tvoří zejména rozlehlejší parkoviště 

v centru a na náměstích, obecně řidiči respektují parkování více (zakoupí lístek), ale zároveň je 

zde vidět značný trend ve zvyšujícím se počtu prošlých parkovacích lístků v průběhu dne. 

Parkovací zóna III je specifická a vykazuje vyšší respektovanost, což je pravděpodobně 

způsobeno přívětivým nastavením tarifu, po uhrazení částky 20 Kč je zde možné parkovat 

celodenně. 

Obecně ve všech oblastech nalézáme největší hodnoty přestupkovosti v brzkých ranních 

a podvečerních hodinách, kdy řidiči pravděpodobně neočekávají kontrolu ze strany příslušníků 

městské policie, a tak velmi často riskují pokuty.  

Obrázek 3 níže znázorňuje časový vývoj procentuálního podílů prošlých parkovacích lístků 

na celkovém počtu přestupků v průběhu celého dne v jednotlivých parkovacích zónách, většina 

zkoumaných oblastí ležících současně v Zóně I a v Zóně II. 

Obr. 1 Vývoj počtu prošlých parkovacích lístků [zdroj: vlastní] 

Nelze předpokládat výrazný pokles přestupkovosti vlivem jakékoliv změny tarifu, 

či parkovacích systémů, pokud se nezmění množství a důslednost kontrol respektovanosti 

parkování ve městě. 
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6. Srovnání výsledků obsazenosti 

Dopravní průzkum zaměřený na dopravu v klidu se uskutečnil v říjnu 2018 a poté znovu o osm 

měsíců později, v červnu 2019. Opakování dopravních průzkumů je velmi důležité pro zpětné 

hodnocení a plánování nových opatření, díky možnosti porovnání výsledků lze sledovat změny 

v chování řidičů. Jako názorné příklady byly pro účely článku vybrány oblasti Palackého 

náměstí – sever a Palackého náměstí – jih, tyto dvě parkovací plochy se nachází v těsné 

blízkosti, přesto pouze u jedné z nich dochází k výraznému převyšování kapacity parkovacích 

stání. Obrázek 4 zobrazuje časový průběh obsazenosti zjištěný v obou konaných průzkumech, 

nejvýraznější rozdíly jsou patrné v dopoledních hodinách. Při průzkumu v říjnu vykazovaly 

zaznamenané hodnoty obsazenosti výraznější výkyvy, oproti tomu v červnu se hodnoty 

obsazenosti po většinu dne drží v rozmezí mezi 50 % a 80 %. Obecně lze konstatovat, 

že průměrná obsazenost dosahuje obdobných hodnot a nedošlo k výraznějším změnám. 

Obr. 4 Časový vývoj obsazenosti: Palackého náměstí – jih [zdroj: vlastní] 

Obrázek 5 zobrazuje vývoj obsazenosti v čase pro oba realizované průzkumy na parkovišti 

Palackého náměstí – sever, zde jsou rozdíly v zaznamenaných hodnotách patrnější, přesto je 

trend velmi podobný. Již v říjnu dosahovala obsazenost této parkovací plochy ke 100 %, přesto 

byly v červnu naměřeny výrazně vyšší hodnoty. Od 9. hodiny ranní do večerních hodin 

obsazenost neklesla pod hodnotu maximální kapacity parkoviště, naopak byla tato hranice 

podstatně vyšší a řidiči parkovali i na místech, která nejsou pro odstavení vozidel určena.  

Dochází k přesycení parkovací plochy a lze vyvodit závěr, že řidiči neberou ohled či nemají 

dostatek informací o aktuální obsazenosti parkoviště a nejsou motivováni zaparkovat své 

vozidlo na jiném místě. Pokud se hodnota obsazenosti blíží maximální kapacitě, mělo by být 

snahou směřovat vozidla jinam, k čemuž v tomto případě nedochází, neboť v průběhu několika 

měsíců se naopak stalo parkoviště ještě více využívaným. 
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Obr. 5 Časový vývoj obsazenosti: Palackého náměstí – sever [zdroj: vlastní] 

Přesto, že jsou tyto dvě parkovací plochy v těsné blízkosti a tarif parkovného je zde stejný, 

u Palackého náměstí – jih je obsazenost v průběhu celého dne nižší. Na výsledcích z červnového 

průzkumu je problém využívání těchto dvou přilehlých parkovišť patrnější. Obsazenost 

na jižním parkovišti se zpravidla pohybovala kolem necelých 80 % a to i v době, kdy 

na Palackého náměstí – sever bylo zaznamenáno překročení kapacity o více než 20 %. 

 

7. Shrnutí a návrhy na zlepšení 

Celková obsazenost parkovacích ploch v blízkosti středu města je vysoká, řidiči poté tráví více 

času jízdou v centru města a hledáním volního parkovacího místa, což je časově neefektivní, 

stoupá spotřeba pohonných hmot a produkce emisí. Obrátkovost se v centru blíží vytyčeným 

cílům, avšak vlivem vysoké obsazenosti bude nejspíše nutné upravit stávající tarifní nastavení. 

Respektovanost parkovacího řádu je obecně na celém území Uherského Hradiště nízká a nelze 

předpokládat, že by se toto samovolně změnilo. Cílem efektivnějšího parkování by v tomto 

případě měla být optimalizace obrátkovosti a zefektivnění dohledu nad platební kázní. 

Vyhrazená parkovací místa pro instituce a časově omezená stání byla vyhodnocena jako velmi 

neefektivní. V případě časově omezených stání zpravidla dochází k výraznému překračování 

maximální povolené doby, zároveň jsou vozidla spíše výjimečně kontrolována, tudíž chybí 

motivace k dodržování těchto limitů. Lze doporučit omezení jejich počtu za předpokladu, 

že výrazně stoupne frekvence kontrol, druhou možností je pak jejich úplné zrušení. Vyhrazená 

stání pro instituce jsou zřídka kdy využívána a pouze se tak snižuje počet míst, na kterých je 

možné volně zaparkovat. V oblastech, ve kterých je nedostatečná kapacita parkovacích ploch, 

by měl být vyhrazen pouze minimální potřebný počet takovýchto stání. 

Pozitivně nelze hodnotit ani vysokou koncentraci parkovacích automatů, které jsou pouze 

jedním ze čtyř způsobů, jak parkovné uhradit a nejsou obzvláště v některých oblastech téměř 

vůbec využívány. Jako nejlepší cesta se jeví snížení počtu automatů, čím by se mohla ušetřit 

část provozních nákladů. Zároveň je žádoucí motivovat řidiče k využívání alternativních 

způsobů úhrady parkovného – přes mobilní aplikaci SEJF, či SMS zprávou, což šetří čas 

řidičům. Cílem zavádění parkovacího řádu je regulace dopravy, tento cíl však nebude nikdy 
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splněn, pokud nebude kontrolováno respektování regulačního systému parkování. Vozidla musí 

být pravidelně kontrolována, platby ověřovány a přestupky řešeny s řidiči. 

Porovnáním výsledků obou průzkumů bylo zjištěno, že nedošlo k výraznějším změnám 

v chování řidičů. Nadále jsou některé parkovací plochy velmi málo využívány – zejména ty, 

které se nenachází přímo v centru města, a naopak parkoviště v centru jsou zpravidla 

přetěžována. I mezi parkovacími plochami v blízkosti středu města jsou výrazné rozdíly v jejich 

využívání řidiči, čemuž by mohla pomoci včasná informace o jejich aktuální obsazenosti. 

Přesto, že se v Uherském Hradišti pohybuje mnoho cyklistů a centrum je od periferie 

v docházkové vzdálenosti, motivace řidičů nechat svá vozidla na okraji zde není patrná. 

Zavádění systémů chytrého parkování nezahrnuje pouze instalaci technologií, ale důraz je třeba 

klást také na přístup vedení měst a podporu zavádění moderních řešení. Je třeba si uvědomit, 

že žádný způsob řešení dopravy v klidu není plně přenositelný a regulaci se vždy musí 

přizpůsobit konkrétním potřebám a možnostem. Níže uvedená základní doporučení vycházejí 

z realizované rešerše a zkušeností českých i zahraničních měst. 

 Pohlížet na řešené území jako na komplexní celek, nikoliv pouze na jednotlivé oblasti. 

Parkování je žádoucí řešit pro celé území města a s ohledem i na jiné oblasti života. 

Navrhované řešení by mělo mít vazbu na ostatní dopravní systémy a strategické 

dokumenty v oblasti mobility. 

 Zvážit návratnost investované částky a zajistit viditelnou návratnost financí. U každého 

města je nutné brát v úvahu poměr ceny systému a předpokládaných přínosů. Vybrané 

finanční prostředky jsou poté účelově vázány a pokud obyvatelé/řidiči uvidí návratnost 

vynaložených financí, budou zpoplatnění vnímat pozitivněji a platbu spíše akceptovat. 

 Plně využívat potenciál technologického řešení. Sběr a vyhodnocení dat představují 

důležitou zpětnou vazbu pro město a jsou významným podkladem pro průběžné 

zhodnocení a úpravu nastavené regulace dle aktuálních potřeb. Data by neměla sloužit 

pouze k informování řidičů o volných parkovacích místech. Systém by také měl 

umožňovat napojení dalších komponent a propojitelnost s dalšími městskými systémy. 

Obzvláště v prostředí českých měst je velmi podceňována mediální kampaň a informování 

obyvatel o funkcích, možnostech a přínosech zaváděného systému. Jak dokládají příklady 

ze zahraničních měst, tento aspekt je pro kladné přijetí obyvateli klíčový [9]. 

Zásadními přístupy k řešení chytrého parkovaní ve městě je například nastavení následujících 

podmínek: 

 Využívaní nadstavbových systémů a aplikací pro řešení platby. 

 Naváděcí systém na volné parkovací místo včetně možnosti jeho rezervace. 

 Detekce vozidel pomocí RZ v uzavřených parkovacích částech či detekce volných míst 

vhodnými detektory. 

 Využívaní mobilního enforcementu. 

 Návrhy vhodných parkovacích zón a s tím související návrhy možností odstavení 

vozidel na parkovištích typu P+R nebo K+R. 

 Uplatnění dynamické úpravy tarifů jak časově, tak místně v závislosti na vytíženosti 

parkovacích ploch. 

 Využití dat pro plánování a úpravy udržitelnosti statické dopravy v daném místě, 

ale i v rámci vazeb na další obslužnost, zásobovaní a potřeby občanů. 
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 Nové přístup pro platby a možnosti preference elektromobility nebo carscharing včetně 

vazeb na MHD. 

Veškerá tato opatření, jejich kombinace, ale i dílčí řešení vedou ke zlepšení obslužnosti v dané 

lokalitě a zvýšení komfortu nejen pro řidiče, kteří chtějí zaparkovat, ale i tamní obyvatele 

a návštěvníky. 

 

8. Závěr 

V moderních konceptech parkování je hlavní snahou dosahovat cíle chytrého parkování 

s efektivním využitím stávajících volných parkovacích ploch ve městě, bez nutnosti vystavění 

nových parkovacích ploch. Cílem tohoto článku bylo především zdůraznění skutečnosti, 

že chytré parkování nevznikne jen tak samovolně instalací moderních technologií pro detekci 

vozidel či zavedením uživatelsky přívětivějších možností plateb za parkování. Současně 

se zaváděním těchto technologií je třeba rovněž optimalizovat organizační, 

a především kontrolní procesy ve městě.  Sledování vývoje parkovacích návyků v čase je velmi 

důležité pro získání zpětné vazby a budoucí plánování, přitom nemusí jít vždy o nákladnou 

investici do dopravního průzkumu ze strany města, pro získání potřebných údajů jsou mnohdy 

dostačující data, z již instalovaných dopravních detektorů. Často lze dojít k závěru, že samotný 

systém není špatný, pouze chybí jeho správné nastavení a plné využití všech jeho možností. 

Údaje o respektovanosti parkovacího řádu spolu s daty o obsazenosti a obrátkovosti představují 

důležité podklady pro pochopení statické dopravy v každé oblasti a jsou základními 

informacemi pro koncept chytrého parkování v rámci Smart Cities. Průzkum byl zpracováván 

pro společnost ELTODO a.s., CEDA Maps a.s. a CAMEA spol. s r. o. v rámci projektu 

eParking (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004921) v dotačním programu Aplikace Ministerstva 

průmyslu a obchodu. 
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Verification of the Transit of Fire-fighting Vehicles in Relation to the 

Servicing of a Specific Territory 

Pavel Vrtal, Jakub Nováček, Tomáš Kohout, Tereza Šimkovái  

 

Abstrakt: Ověřování průjezdnosti hasičských vozidel ve stísněných podmínkách, zejména při průjezdu 

hustě zastavěnými sídlištními plochami je jedním z dílčích částí projektu realizovaného na půdě FD 

ČVUT ve spolupráci s hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a Hlavního města Prahy. 

V současné době je projekt zaměřen na důkladné zmapování situace v hustě osídlených oblastech města 

a nalezení systematického řešení, pomocí kterého by bylo možné efektivně realizovat průjezd hasičské 

techniky. Cílem předmětné studie je rovněž realizace nových modelů obalových křivek využívaných 

v projekční činnosti.  

Klíčová slova: požární vozidlo, hasičský záchranný sbor, bytová zástavba, vlečné křivky, 

fotogrammetrie 

Abstract: Verification of the passability of fire trucks in cramped conditions, especially in densely built-

up housing estates is one of the partial parts of the project which is implemented in the Faculty 

of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague in cooperation with the fire brigade 

of the Central Bohemian Region and the Capital City of Prague. Currently, the project is aimed 

at thoroughly mapping the situation in the densely populated areas of the city and finding a systematic 

solution to effectively implement the transit of fire-fighting vehicles. The study also aims at the 

implementation of new models of swepth paths used in the design activity. 

Keywords: Fire truck, fire brigade, housing estate, swepth paths, photogrammetry 

 

1. Introduction 

With the increasing degree of motorization, the demand for parking spaces in residential areas 

is also increasing. In locations with a high concentration of people, the coverage of the demand 

for a sufficient number of parking spaces appears particularly unsatisfactory, and drivers  

of passenger cars also use spaces that are not suitably designed for that purpose. Typical 

examples are urban settlements, where there is very often inadequate parking. This problem 

then does not allow for a minimum width alignment of the communication that allows the 

components of the integrated rescue system to pass. The biggest complications related to this 

problem are the requirements for the passage of specialized vehicles of the fire brigade,  

as the vehicle fleet has the highest space requirements for the passage. 

 

 

                                                 
i Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Forensic Experts 

in Transportation, Konviktská 20, 110 00 Prague, Czech Republic, [vrtalpav, novacja8, kohout, 
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2. Assessment of the Current Situation by the Fire Brigade 

According to the Statistical Yearbook [1], 1545 apartment fires were registered last year. In this 

context, 435 people were injured and 16 people were killed in total. These figures show that 

more than 4 cases of burning flats a day are being driven into the territory of the Czech Republic. 

It can be seen from documents from fire rescue systems published in the media that the problem 

of improper parking does not only concern specific locations, but cases are registered 

throughout the Czech Republic [2] [3] [4] [5]. With this connection comes an effort to inform 

the general public, by the fire brigade, which has been carrying out various awareness 

campaigns in recent years. The "3 meters to life" campaign [6] by the Central Bohemian region's 

firefighters could serve as an example. The main idea behind the campaign is to alert drivers 

that badly parked vehicles often severely reduce the maneuvering space of firefighting vehicles 

and extend or prevent to arrival to the fire by several minutes. 

 

3. Analysis of Current Knowledge Defined in Scientific Literature 

The basic technical requirements of the fire technique access are set out in ČSN 73 0802 Fire 

safety of structures - Non-production objects [7]. Related to this is the need to maintain  

an access road to the passage to the buildings. Access road means at least a single lane road 

with a minimum width of three metres, which must lead to a distance of at least 20 meters from 

all entrances to the building, by which a fire intervention is assumed to be conducted from this 

place unless a boarding area is assumed for these objects.  

Also problematic is the frequent presence of parked vehicles right at the intersection, which 

also make it difficult for fire equipment to pass through. Law No 361/2000 Coll. [8] defines 

that a driver may not stop at an intersection and at a distance of less than 5 m before and 5 m 

beyond the intersection. 

In case the access single-lane impassable communication is longer than 50 metres, a turning 

point must be built at the end of this road according to Decree No 23/2008 Sb., on technical 

conditions for fire protection of structures [9]. These turnarounds are currently understood  

by drivers more as free parking spaces and not for the purpose for which they were set up.  

At the same time, access to fire route for firefighters that are now in some way unvapproachable 

shall be designed with a minimum width of 3,5 m and a height of 4,1 m for maintain a sufficient 

clearance profile for a given fire vehicles. 

Another significantly limiting deficit is shown by improperly designed sidewalk edges, which 

do not allow safe access to dedicated firefighting areas, although an adequate edge height that 

can be crossed by a vehicle is defined by ČSN 73 6101 [10]. 

It is also possible to see inadequate maintenance of vegetation which, with its branches, can 

interfere with the passable road profile and is able to damage firefighting equipment installed 

on cars. Technical conditions No 99 "Planting and treating road vegetation"[11] thoroughly 

define how to plant and care for tree species so as not to interfere with the passageway  

of communication. 

It is also possible to consider as a deficit or inadequate marking of the emergency access area 

by appropriate traffic signs [12]. 
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4. Making Changes and Assessing Their Benefits in Practice 

In cooperation with the Central Bohemian Region Fire Rescue Department and the Prague 

Capital Fire Rescue Department, a project on the subject was developed. The aim is to resolve 

the current approach to fire-fighting areas in such a way as to maintain the fastest and safest 

possible arrival of fire-fighting vehicles at a given location. At the same time, there is an effort 

to minimise building improvements to avoid significant interference with existing parking 

areas. 

The assessment took place in a part of the Prague-Chodov housing estate, namely the streets  

of Dědinova, Petýrkova, Hrabákova, Filipova, Krejnická, Gregorova, Hrudičkova and 

Augustinova. The choice of this location was chosen primarily because of poor service  

by the fire technique of the Wheelchair Club located on Petýrkova Street. Another reason was 

the resolution of repeated complaints related to inappropriate parking of residents by both 

residents and the fire brigade. 

The city itself is also trying to change the current inadequate situation on the site. It also aims 

to amend the current parking status and allow the safe passage of fire-fighting vehicles. As part 

of the current reconstructions, it is mainly trying to modify the existing parking areas. The 

changes are mainly to reduce the height of the walkway edge so that vehicles are allowed  

to stand partially on the pavement and do not block passage along the adjacent road.  

In this way, the required communication width was achieved. In the places where these changes 

were made, there is no longer a problem with inadequate parking and transit by road is no longer 

complicated. However, the overall solution lacks systematism and focuses only on specific 

shortcomings that may cause complications in other places at a later stage and create new 

problems. For this reason, the whole site must be considered as a whole, and the changes that 

are necessary to implement in the territory must correspond to other requirements from both 

the residents of the estate and the components of the integrated rescue system. 

4.1. Assessment of the Current State of the Site 

At the current stage of the project, the focus is primarily on restoring the usability of existing 

fire engineering driveways. It was necessary to analyze the entire territory accurately. 

Experience gained in the field of photogrammetry enabled a thorough mapping of the current 

state of the site using drones with cameras. The mapping of the terrain was done in cooperation 

with the aviation police. 

The quality of the photographs taken in this way greatly contributed to the final creation of the 

map background. The image of the territory composed of the images taken is several times 

more accurate than the freely available map feed from the website. (Fig. 1) The resolution  

of the final orthophoto of the map is 1 cm by 1 px. This allows for higher precision during the 

formation of detailed changes in subsequent graphic designs. At the same time, it is also very 

important that the images correspond to the current situation and it is possible to see the 

currently implemented changes. 
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Fig. 1 Otrotophotomap created using drone 

photographs 

Fig. 2 An example of a detailed zoom of a map 

substrate 

The project also included defining the areas from which the operation of the house would  

be as simple and safe as possible. The site contains apartment blocks with eight to eleven floors, 

so it is important to find a place that is as close as possible to the building so that it is possible 

to reach the highest floors of the building after extending the fire ladder. The aim is to ensure 

the service of individual blocks of flats from at least one side. Figure 3 shows some 

of the existing driveways to the 21 blocks of flats. At present, neither building is allowed  

an uncomplicated passage where there would be no significant time loss. 

 
Fig. 3 Existing routes for fire-fighting vehicles (yellow) 

4.2. Supporting Documents Related to the Fire Rescue System Intervention 

At the same time, part of the study specialises in thoroughly mapping and scanning the fleet  

of emergency services using photogrammetric methods. It is necessary to mention that specific 

types of firefighting vehicles have been in working order for several years (15-25 years), 

therefore any changes made in a particular territory can be applied to specific types of vehicles 

serving the area. Thanks to this insight, it is possible to create a specific model of fire vehicle 

that will accurately match its parameters to the transit of the housing estate given technique. 

Technical specifications No 171 [13] record several types of reference vehicles which aim  

to represent a specific vehicle size group. Fire trucks, are most similar to the N2 design vehicle, 

the small truck. A garbage truck has similar dimensions, so it can be concluded that there  
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is no need to scale communication to larger vehicles on housing estates. It can also be inferred 

from general practice that even the majority of the specialist public specialising in the design 

and reconstruction of local roads use templates for these types of vehicles. 

A closer study of the swept paths specified in the technical conditions, together with  

a comparison of the fire technique dimensions, may show slight differences. These differences, 

which are particularly in the case of automotive fire ladder, affect the parameters of the resulting 

trajectory of the individual vehicle edge points and the swept path, especially in the initial part 

of the passage. The swept path is greater in its resulting area than swept paths of a standardised 

vehicle. (Fig. 3) This observation contradicts the finding that verification of the passage through 

the standard vehicle is sufficient, since sizing with the largest possible vehicle leads  

to a wasteful design. However, in order to save lives, it is essential that vehicles with the greatest 

design parameters also reach the crash site. 

One of the elements and confirmation of the fact that automotive fire ladders are very difficult 

to get to the scene of a fire even by professional drivers of these cars. In cramped conditions, 

they have to use fellow rescue workers as navigators or are themselves forced to manually move 

inappropriately parked vehicles. All of this, combined with the waste of time and energy, leads 

to a delay the time of direct intervention at the accident site. 

The measurement itself was made by scanning fire-fighting car ladders with a drone, from 

which the turn trajectories of individual vehicles could then be assessed. Clarifications were 

also made using detailed photographs of specific vehicle parts. Subsequently, measurement  

of the angles of wheel rotation was also carried out so that the resulting model corresponds  

as closely as possible to reality and can be used in the expert assessment of the site. The 

knowledge gained is then translated into digital vehicle models usable in software applications, 

such as Vehicle Tracking or AutoTURN. 

In this way it was possible to implement the swept paths of the fire technique, which had not 

been digitised in any detail in the past. Therefore, it was not possible to use such specific types 

of vehicles when verifying transit in places with cramped conditions. 

 
Fig. 4 Swept paths of light truck (blue) and automotive fire ladder (red) 
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4.3. Site-specific Screening and Safety Assessment 

The objective of the practical measurement is to implement the evidence from previous 

procedures into a specific situation. As part of a comprehensive assessment, it was also 

necessary to carry out a safety inspection of the site by an audit team. The inspection was mainly 

aimed at identifying deficiencies directly related to the service of the territory. 

The main deficits were the high edges of walkways, not only in parking areas, but especially 

in raiding areas on existing fire roads through which individual panel houses can be serviced. 

Creating adequate fire route incursions will increase the speed of access to the buildings. It will 

also not result in potential damage to fire vehicles. 

Another risk factor was an inadequate maintenance of vegetation, which not only hided vertical 

road signs, but mainly with its branches, can interfere with the passable road profile and was 

able to damage firefighting equipment installed on cars. 

Last but not least, it was necessary to map the existing vertical traffic signs and move them  

if their current position interfered with the vehicle's trajectory and would impede its passage. 

At the current stage, verification of access routes to the buildings was carried out using swept 

paths of defined fire vehicles. Specific deficits preventing transit were subsequently resolved. 

 

5. Conclusion 

The outcome of this study is primarily to streamline the passasibility and find the most suitable 

route for fire-fighting vehicles to areas of dense house estate. The current project focuses  

on part of the Prague – Chodov housing estate, where access to individual block of flats must 

be ensured. Through the overall assessment of the site, it was able to analyse and eliminate  

the individual safety deficits. At the same time, existing driveways for fire fighting equipment 

will be restored and access to it streamlined. Part of the output of this study will be a simplified 

site diagram for fire engineer drivers to provide a quick orientation in the locality  

and appropriate guidance of rescue services to individual blocks of flats. 

Experience gained in the field of photogrammetry made it possible to carry out a thorough 

mapping of the fire technique. Specifically, measurements were made on selected automotive 

fire ladders. With enough information, it is possible to implement a detailed model of the fire 

evehicle that matches the real vehicle with its geometric parameters. This way of digitising  

the fleet, it is possible to create a database of models representing individual vehicle types  

for the areas. At the same time, it is possible to achieve important background information  

for the professional public involved in the reconstruction and implementation of local roads.  

At the same time, it would theoretically be possible to implement this addendum in the existing 

technical conditions dealing with trailing curves and to achieve a partial update of them. 

In order to allow an effective assessment of the selected sites for the future, a drone-to-camera 

transit through the territory is a very appropriate solution. The quality of the photographs taken 

helps greatly in the resulting creation of a map background that is several times more accurate 

than the freely available map background from the website. With this background, it is possible 

to achieve higher accuracy during reconstructions. 

At the same time, this study also helps to create an awareness campaign that can help both the 

professional and non-professional public on this issue. 
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