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I. Blok – garant Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
1. Súčasné trendy využívania metód umelej inteligencie v doprave a logistike
Prof. Ing. Štefan Kozák,PhD., PEVŠ Bratislava , Ústav aplikovanej informatiky

Abstrakt
Výskum, vývoj a aplikácia inteligentných metód a techník predstavuje v súčasnosti jeden z najdynamickejších faktorov ovplyvňujúcich kvalitu a bezpečnosť procesov v doprave a logistike..
Inteligentné informačné, komunikačné a riadiace systémy v doprave predstavujú také komplexné
systémy, ktoré s využitím inteligentných prvkov a systémov, metód a algoritmov inteligentného riadenia a
moderných informačno-komunikačných a riadiacich technológií využívajúcich internet veci (IoT) , priemyselný internet veci IIoT, virtuálnu a zmiešanú realitu dokážu zabezpečiť a výrazne vylepšiť súčasnú funkcionalitu dopravných systémov a procesov
Príspevok sa zaoberá aktuálnou problematikou modelovania a inteligentného riadenia zložitých dopravných systémov a procesov s podporou metód umelej inteligencie, adaptívnych a samo-učiacich algoritmov schopných v reálnom čase riešiť a nájsť optimálne riešenia.

1. Úvod
Inteligentné dopravné systémy (ITS) predstavujú skupinu technológií a metód, ktoré môžu
v súčasnosti výrazne ovplyvniť a optimalizovať riadenie komplexných dopravných systémov
a procesov, verejnú dopravu, ako aj individuálne rozhodnutia týkajúce sa mnohých aspektov prepravy tovarov a cestovania. Súčasné technológie ITS zahŕňajú najmodernejšie bezdrôtové, elektronické a automatizované technológie s cieľom zlepšiť bezpečnosť, účinnosť a pohodlie cestujúcich.
Inteligentný dopravný systém (ITS) je komplexný integrovaný systém zložený zo SW a HW
systémov zameraný na dopravu s cieľom zvýšiť jej bezpečnosť, mobilitu a spoľahlivosť. ITS zahŕňa
širokú škálu aplikácií, ktoré spracovávajú a zdieľajú informácie s cieľom minimalizovať napr. dopravné zápchy, zlepšiť riadenie dopravy, minimalizovať vplyv na životné prostredie a zvýšiť výhody
a prednosti dopravy tak pre komerčných užívateľov ako aj pre verejnosť [4] .
ITS dnes využíva moderné metódy umelej inteligencie v oblasti informačno-komunikačných
a riadiacich technológií ako je napr. Internet vecí (IoT), pre technológie vehicle-to-vehicle V2V
(V2V) a vehicle-infrastructure (V2I), infrastructure-infrastructure (II) realizovaných bezdrôtovými a
drôtovými komunikačnými, informačnými a elektronickými technológiami. IoT technológia sa využíva najmä na spracovanie informácií o vozidlách a ich prenose k iným vozidlám, iným druhom
účastníkov dopravy (napríklad chodcom alebo cyklistom), miestnej a vzdialenej infraštruktúre.
Metodika ITS sa neustále rozvíja a má významný vplyv na dopravu v širokom spektre aplikácie, ako sú napr. elektronické výbery mýta, rampy, svetelné kamery, koordinácia dopravných
signálov, priorita tranzitného signálu a informačné systémy pre cestujúcich. Predpokladá sa, že
kvalita a implementácia ITS sa zvýši najmä v aplikáciách,, ktoré budú využívať metódy umelej inteligencie pre monitorovanie (spracovanie obrazov – strojové učenie, konvolučné neurónové siete,
hlboké učenie), riadenie mýtneho, správa vstupeniek, prepravné ceny, telematika a monitorovanie
dopravy. Kľúčovými príjemcami využívania ITS sú cestujúci, podniky a dopravné agentúry.
Efektívne rozširovanie ITS ovplyvňuje pomalý rast globálnej infraštruktúry a vysoké náklady
na implementáciu. Ďalšie problémy ktoré robia ITS atraktívnou pre používateľov spočívajú v zabezpečení bezpečnosti vysoko moderných technológií a odolnosti voči hackingu a ochrane údajov.
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Inteligentný dopravný systém (ITS) je zameraný na dosiahnutie efektívnosti dopravy minimalizáciou dopravných problémov a optimalizáciou prepravy ľudí a tovarov. Poskytuje používateľom potrebné komplexné informácie o premávke, v nadväznosti na ďalšie miestne informácie v reálnom čase. Zavedením ITS možno znížiť čas cestovania dochádzajúcich osôb a
zvýšiť ich bezpečnosť a pohodlie. Ďalší rozvoj ITS S sa v súčasnosti nezaobíde bez zavádzania Iot, Big Data, Cloudov a metód umelej inteligencie.

2. Umelá inteligencia v doprave a logistike
Umelá inteligencia (UI) je moderný vedný odbor ktorá sa zaoberá výskumom, vývojom
a aplikáciou metód a algoritmov umožňujúci inteligentné správanie sa nielen ľudí ale aj strojov. Je
to mulidisciplinárna veda využívajúca výsledky mnohých ďalších vedných odborov, a to predovšetkým informatiku, matematiku, fyziku, automatizáciu, štatistiku, logiku a neurovedy [2]. Výskum
a aplikácie metód umelej inteligencie (UI) zaznamenali obrovský nárast v posledných desaťročiach
vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti . Využitie metód umelej inteligencie v doprave má základ
prevažne na priekopníckych výskumných výsledkoch zo 60. a 70. rokov, v oblasti fuzzy logiky, umelých neurónových sietí a genetických algoritmov. Inšpiráciou pre výskum, vývoj a aplikácie metodiky umelej inteligencie sa stali predovšetkým biologické systémy, správanie sa živých organizmov,
komunikácia medzi nimi a predovšetkým schopnosť sa naučiť, rýchle reagovať a optimálne sa rozhodovať v normálnych a kritických situáciách [3].
Jedným z dôvodov využívania metód umelej inteligencie je ich univerzálnosť a vysoká
schopnosť modelovať, aproximovať a predikovať zložité deje a pochody tak v technických ako aj
v netechnických oblastiach. Využitie UI v doprave je signifikantné. Použitie konvenčných matematických metód modelovania procesov v doprave je náročné a zložité vzhľadom na nelineárne opisy
a vzťahy dynamických modelov Použitím matematických modelov prostredníctvom metód umelej
inteligencie a umelých neurónových sietí môžeme dosiahnuť oveľa vyššiu kvalitu a presnosť týchto
„inteligentných“ modelov. Aplikácia metód umelej inteligencie, ktoré majú vlastnosti a schopnosti
samo-učenia, adaptácie a samo-organizácie, umožňuje efektívne navrhovať a aplikovať UI modely
pre optimalizáciu riadiacich a rozhodovacích úloh v doprave a logistike. Umelé neurónové siete sú
dnes implementované najmä prostredníctvom SW modulov alebo špeciálnych hardvérových modulov a špeciálnych rýchlych paralelných výpočtových systémov a procesorov. Tieto moduly sú
dominantnými predstaviteľmi efektívneho využívania algoritmov UI a technických riešení súvisiacich s priamym nasadením do praxe.
Základom pre modelovanie zložitých procesov sú umelé neurónové siete, ktoré predstavujú
matematický výpočtový model, zostavený na základe abstrakcie vlastností biologických nervových
systémov. Existuje viacero typov a možnosti reprezentácie chovania sa procesov pomocou modelov umelých neurónových sietí (viacvrstvový perceptrón, RBF siete, ART siete , Hopfieldova sieť,
Kohonenova sieť a pod.). Základnou časťou umelej neurónovej siete je model neurónu so vstupmi
a výstupmi. Jednou z najdôležitejších vlastnosťou neurónových sietí je schopnosť abstrakcie pravidiel chovania sa medzi vstupnými a výstupnými hodnotami prezentovanými vo vhodnej forme a
následná aplikácia získaných pravidiel na akékoľvek vstupné hodnoty. Proces abstrakcie reprezentuje proces učenie. Počas procesu učenia sa aktualizujú hodnoty váhových spojení v sieti. Proces
učenia (tréning) predstavuje modifikáciu synaptických váh a prahov podľa zvoleného algoritmu
učenia. Podstatou učenia je výber charakteristických rysov a skúsenosti zo vstupných signálov
a nastavenie parametrov siete tak, aby odchýlka (v danej metrike) medzi požadovaným (referenčným) a skutočným výstupom pri odozve na trénovanie vzory bola minimálna). Po ukončení učenia,
sa už hodnoty váh nemenia a sieť produkuje výstupy podľa uvedeného pravidla aplikovaného na
vstupné hodnoty. Samotná neurónová sieť je zložená z viacero vrstiev s rôznymi počtami neuró13

nov, ktoré sú navzájom poprepájané. Medzi vstupnou a výstupnou vrstvou sa ešte môžu nachádzať skryté vrstvy, preto sa tieto štruktúry nazývajú viacvrstvové neurónové siete (obr.1).
Ďalšou dôležitou vlastnosťou umelých neurónových sietí je princíp samo-organizácie, ktorá
sa využíva práve v prípadoch ak nepoznáme cieľové riešenie problému. Umelá neurónová sieť je
schopná aj v takomto prípade rozpoznať na základe vstupných vzorov rovnaké alebo blízke vlastnosti zhlukovať ich a triediť prostredníctvom zhlukov (clusters) .

Obr.1:Konvenčná štruktúra neurónovej siete a hlboká neurónová sieť

Najväčší rozvoj aplikácie umelých neurónových sietí súvisí s výskumom, vývojom tzv. konvolučných sietí. Sú vhodné a využiteľné najmä pri spracovaní obrazových, zvukových a textových
informácií a priamo využiteľné v doprave. Pre spracovanie obrazových informácií sú najvýkonnejšie
deep learnig (DL) metódy (metódy hlbokého učenia) a algoritmy založené na konvolučných neurónových sieťach. Konvolučné siete sú softvérové siete, ktoré pozostávajú z vrstiev malých výpočtových jednotiek, tzv. neurónov, ktoré si hierarchicky posielajú spracovávanú informáciu. Systém je
koncepčne podobný biologickému systému neurónov a synapsií mozgu, odkiaľ pochádza aj jeho
názov. Konvolučné neurónové sú však robustné a používajú sa predovšetkým na úlohy, ktoré súvisia so spracovaním obrazových informácií. Iné typy sietí sú napríklad rekurentné (spätnoväzbové))
neurónové siete, pri ktorých informácia neprechádza od jednoduchších po pokročilejšie vrstvy a
namiesto toho informácia dynamicky cykluje medzi nimi.
Ak sú konvolučné neurónové siete trénované v rámci rozpoznávacieho procesu, vytvoria
reprezentáciu, ktorej komplexnosť sa v rámci hierarchického procesu zvyšuje. Konvolučné neurónové siete sú špeciálnym druhom viacvrstvových neurónových sietí, ktoré sa používajú pre rozpoznávanie vizuálnych vzorov priamo z obrázov s použitím minimáleho predspracovania. Vychádzajú z
princípov neocognitronovej siete, Neocognitron pozostáva z veľkého množstva neurónových vrstiev a obsahuje variabilné spojenia medzi bunkami susedných vrstiev. Cieľom tejto siete je identifikácia objektov na základe podobností vzorov bez ohľadu na deformáciu obrazov, zmenu veľkosti
alebo posunutia pozície,
Systémy UI na báze hlbokého učenia sú súčasťou moderných metód tzv. strojového učenia
a smerovaní a využívaní UI [1]. Architektúry hlbokých neurónových sietí (HNS) svoj názov dostali z
dôvodu novej 3D architektúry umelých neurónových sietí pozostávajúcich z niekoľkých úrovní
(Obr.1). Každá vrstva má pritom vlastné prvky na spracovanie informácií. Metodika hlbokých sietí
sa vyznačuje tým, že sa neriadi podľa stanovených pravidiel úlohy, ale zákonitosti a pravidlá si určí
sama na základe prijímaných vstupných dát, teda neurčuje presne postup, ktorý musí neurónová
sieť dodržať na dosiahnutie správneho výsledku. Namiesto toho je sieť trénovaná na množstve
príkladov, na základe ktorých vyhodnocuje svoju úspešnosť. Neurónová sieť takto mení svoje vnútorné parametre a snaží sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Prvky a pravidlá, ktoré fungujú pri
učení, zachováva a ďalej využíva a tie prvky, ktoré vedú k zhoršeniu výsledkov postupne vynecháva. Sieť sa tak neustále vyvíja, samo-organizuje a adaptuje.
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Typická konvolučná sieť je zobrazená na obr.2. Skladá sa z niekoľkých vrstiev. Prvou vrstvou je
tzv. konvolučná vrstva. Ako už bolo spomínané, na vstup konvolučnej neurónovej siete je najskôr
privedený obrázok, na ktorý je aplikovaný filter, ktorého cieľom je získavanie príznakov. Tento filter je zložený z neurónov, ktoré medzi sebou zdieľajú rovnakú množinu váh vektorov, čo znižuje
počet parametrov siete a teda aj veľkosť jej kapacity. Pomocou týchto lokálnych recepčných polí
dokáže sieť z obrázkov získať príznaky ako sú hrany alebo rohy. Ďalšou výhodou konvolučných neurónových sietí je zdieľanie váh, ktoré urýchľuje učenie siete tým, že sa obmedzí celkový počet
výpočtov siete. Tento filter sa označuje ako recepčné pole. Toto recepčné pole je postupne aplikované na celý vstupný obrázok, teda počíta jednu operáciu v rôznych častiach obrázku. Vo väčšine
prípadov sa na jeden vstupný obrázok aplikuje niekoľko recepčných polí, s tým že jednotlivé recepčné polia sa líšia hodnotami zdieľaných váh vektorov. Výstupom jedného recepčného poľa,
ktoré bolo aplikované na celý vstupný obrázok je tzv. príznaková mapa a počet príznakových máp
zodpovedá počtu recepčných polí aplikovaných na obrázok.

Obr.2 Pricipiálna schéma konvolučnej neurónovej siete

V prípade, že je príznak pomocou recepčného poľa identifikovaný, stáva sa lokácia, v ktorej bol
príznak identifikovaný menej podstatná. Z tohto dôvodu sa za konvolúčnou vrstvou nachádza ďalšia vrstva, ktorá sa označuje ako subsamplingová. Cieľom tejto vrstvy je zredukovať veľkosť vstupu
[3]. V praxi je na všetky príznakové mapy, ktoré sú výstupom konvolučnej vrstvy aplikovaná funkcia, ktorej cieľom je tieto mapy zmenšiť. Existuje niekoľko typov funkcií, ktoré je možno použiť v
subsamplingovej vrstve ako napríklad priemerovanie, výber maxima alebo lineárna kombinácia
neurónov v danej príznakovej mape. Na obr. 3 je znázornená aplikácia konvolučných sietí pre zobrazenie situácii, predikciu dopravy a identifikáciu objektov v dopravnom procese. Sledované objekty sú priebežne identifikované a prenášané do výpočtového centa (Cloudu) pre optimalizáciu
a predikciu.
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Obr.3 Aplikácia konvolučných sietí pre riadenie plynulosti dopravy

Konvolučná sieť a jej softvérový realizačný algoritmus umožňuje vložiť napr. obrázky križovatiek, na základe ktorých si systém určí, ako doprava zhruba vyzerá a následne túto znalosť uplatní a rozpozná osoby a auta aj na nových snímkach, ktoré nikdy predtým nevidel. Nedeje sa pri tom
to, že by do neurónovej siete podobu človeka resp. vozidla niekto naprogramoval. Systému sa
skrátka poskytne informácia, že na tejto konkrétnej snímke auto je, na ďalšej nie a na tretej zas
áno a tak ďalej. Neurónová sieť sa snaží rozpoznať určité špecifické prvky a sama svoje metódy
následne overuje.
Jednou za aktuálnych využití metód umelej inteligencie sú aj autonómne vozidla. Moderné
autonómne vozidlá by dnes nefungovali bez aplikácií inteligentných metód a rozsiahleho použitia
metód strojového učenia. Dnes len malá časť z konvenčných riešení sa ešte používa v autonómnych vozidlách ovládanie smeru / pohybu vozidla. Autonómne vozidla využívajú algoritmy strojového videnia, ako sú napr. konvolučné neurónové siete, aby sa rozpoznala cesta a prekážky a trénujú autá aby identifikovali cestu a mohli reagovať na nebezpečenstvá, (automobily v iných jazdných pruhoch a chodci). S natrénovaním okolia a týchto nebezpečenstiev sa potom autá môžu
bezpečne pohybovať.

3. Aplikácie metód umelej inteligencie v doprave
V súčasnosti existuje niekoľko oblastí, kde neurónové siete prešli do „nadľudskej“ úrovne
poznania. Jednou z dôležitých aplikačných oblasti, kde sa dá umelá inteligencia a jej metódy
a princípy efektívne využiť sú dopravné a logistické systémy. Metódy a algoritmy umelej inteligencie v doprave sa dajú využiť pre široké spektrum aplikácii. Výhody metód umelej inteligencie riadenia procesov v doprave v porovnaní s konvenčnými metódami možno zhrnúť nasledovne:
a. Konvenčné metódy riadenia dopravy sú zväčša založené na matematických modeloch,
ktorých parametre a štruktúry sa ťažko identifikujú na základe známych analytických
a experimentálnych. Metód.
b. Problémy s matematickým modelovaním dopravy vznikajú najmä vtedy, keď je potrebné modelovať systémové správanie v podmienkach neurčitosti a nepredvídaných situácií, ktoré sú často ovplyvňovane neočakávanými javmi a situáciami v doprave, ľudskými
chybami alebo nehodami. V takýchto prípadoch môže výrazne pomôcť UI.
c. UI prostredníctvom svojich štruktúr využíva snímané a pozorované údaje na to, aby
správne a optimálne dokázala riadiť dopravné procesy a situácie a dokonca predpovedala rozhodnutia na základe naučených a natrénovaných situácií.
d. Umelé neurónové siete a fuzyy-neuro systémy sú univerzálny aproximátor modelovania
zložitých dopravných situácii na základe učiacich sa technikách umožňujúcich spolu
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s efektívnymi numerickými algoritmami na báze genetických algoritmov riešiť úlohy typov nepredvídateľnosti. UNS sa rozvíjajú a implementujú rôznymi spôsobmi a ich aplikácie sú podmienené využívaním výkonných výpočtových systémov.
V poslednom období sú vo svete známe aplikácie UI a to predovšetkým hlboké neurónové
siete (HNS), ktoré preukázali napr. schopnosť predpovedať napr. tok dopravy pre dopravné procesy s veľkými súbormi I/O údajov. Zatiaľ čo súčasné existujúce modely na báze HNS poskytujú oveľa
lepšie výsledky ako konvenčné modely, je tu stále otvorená otázka plného využitia priestorových
časových charakteristík dopravného toku pre zlepšenie ich výkonnosti. Vo svete sú dokumentované významné dosiahnuté výsledky pre model predikcie dopravného toku na báze HNS významne
ovplyvňujúce zlepšenie presnosti predikcie. Model HNS plne využíva týždennú / dennú periodicitu
a priestorovo-časové charakteristiky dopravného toku. Inšpirovaný nedávnou prácou v oblasti
strojového učenia, bol takto vytvorený model založený na snímaní a pozorovaní, ktorý sa automaticky naučí určiť dôležitosť minulého dopravného toku.
Konvolučná neurónová sieť bola tiež využitá na vyťaženie priestorových vlastností a rekurentnú neurónovú sieť na dobehnutie časových znakov dopravného toku. Prostredníctvom vizualizácie dopravných situácií sa v praxi ukázalo, ako model HNS akceptuje chápe údaje o dopravnom
toku a predstavuje to výzvu pre konvenčné myslenie o neurónových sieťach v oblasti dopravy, kde
neurónové siete sú čisto
„čiernym“ modelom.
Rozsah prijatých údajov v dopravnom systéme a dokonca interakcia rôznych komponentov
systému, ktorý generuje údaje, sa stali prekážkou pre tradičné riešenia analýzy dát. Na druhej
strane, strojové učenie je forma umelej inteligencie (AI) a riešenie založené na údajoch, ktoré dokáže zvládnuť nové systémové požiadavky. Strojové učenie sa učí latentným vzorom historických
údajov na modelovanie správania systému a na zodpovedajúcu reakciu s cieľom automatizovať
budovanie analytického modelu.
Využitie metód UI nadobudlo v súčasnosti významné využitie v dopravnom priemysle
a mnohých aplikáciách sa ukázalo, že prináša vyššiu návratnosť investícií v porovnaní s bežnými
konvenčnými postupmi. Oblasti využitia týchto metód s efektívnou implementáciou metód UI sú
stále otvorené a vyžadujú prípravu nových odborníkov schopných konfigurovať inteligentné SW
a HW moduly. Základnými cieľmi týchto riešení sú zníženie preťaženia, zlepšenie bezpečnosti a
zníženie ľudských chýb, zmiernenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, optimalizácia
energetickej hospodárnosti a zvýšenie produktivity a efektívnosti povrchovej dopravy.
Medzi potenciálne oblasti využitia metód umelej inteligencie v doprave patrí okrem iného:












Monitorovanie, vizualizácia a riadenie výkonnosti dopravného systému
Riadenie autonómnych vozidiel a cestnej premávky
Optimalizácia a prevádzka nákladnej dopravy
Optimalizácia a riadenie cestnej prevádzky
Prediktívna analýza a následné syntéza inteligentnej verejnej dopravy
Detekcia kritických situácií a udalostí zo snímaných obrazových, zvukových a textových informácii
Inteligentné služby mobility pre tranzitné plánovanie, operácie a podávanie správ
založené na obrazových a audiovizuálnych údajoch
Monitorovanie bezpečnosti pohybu vozidiel
Monitorovanie bezpečnosti cestujúcich
Monitorovanie bezpečnosti trás a analýza poškodenia ciest
Efektívne plánovanie jazdy a zdieľanie komunikácie clovek-vozidlo, vozidlo-vozidlo, vozidloinfraštruktúra
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 Rozpoznávanie a detekcia objektov dopravných značiek
 Analýza správania sa cestujúcich

4. Aplikácie metód umelej inteligencie v logistike
Veľké firmy zaoberajúce sa logistikou už dlhšie využívajú moderné nástroje na organizáciu
a optimalizáciu prepravy prostredníctvom inteligentných tzv. multi-agentových prístupov. S rastúcim objemom dát tieto spoločnosti čoraz častejšie využívajú a implementujú metódy UI (strojové
učenie, hlboké učenie a spracovanie zvuku a textov prirodzeného jazyka). Využitie AI vnáša do riadenia a optimalizácie dodávateľských reťazcov a logistických operácií efektívnosť, ktorá už dnes
predstavuje značnú konkurenčnú výhodu. Zladenie logistiky s informačnými technológiami vedie k
vytvoreniu tzv. "kyber-fyzických systémov" (CPS - Cyber-Physical Systems), čo predstavuje vzájomné inteligentné prepojenie reálneho a virtuálneho sveta.
Logistiku čaká v súvislosti s aplikáciou metód a algoritmov UI zásadná zmena prístupu, smerujúca k proaktívnym, prediktívnym, automatizovaným a individualizovaným logistickým operáciám pri prevádzkových aktivitách a pri styku so zákazníkom. Metódy umelej inteligencie v logistických prevádzkach možno využívať pre aplikácie metód rozpoznávania obrazov (konvolučné siete)
pri sledovaní stavu zásielok a zariadení, zabezpečovaní kompletnej autonómnej prepravy alebo pri
predikovaní a minimalizácií výkyvov celkového množstva zásielok skôr, než k nim dôjde. Účelom
metód a algoritmov umelej inteligencie v logistických aplikáciách je zvyšovať a rozvíjať ľudské
zručnosti a taktiež eliminovať rutinné pracovnej činnosti. Systémy na inteligentné plánovanie trás
predstavujú významnú časť využívania UI pri preprave tovarov a obchodných transakcií medzi
jednotlivými odberateľmi. Pomocou inteligentných multi-agentových metód je možné optimalizovať a odľahčiť prácu v centrách a zároveň zvýšiť efektivitu činnosti logistických spoločností. Metódy a algoritmy UI poskytujú vypočítanie optimálnej trasy, a navyše zohľadňujú aj aktuálne informácie o premávke v centre a okolí mesta, napr. dopravné zápchy alebo práce na cestách a adaptujú pôvodnú trasu prepravy.
Logistika 4.0 generácie a postupujúca digitalizácia ponúkajú prostredníctvom metód
a algoritmov UI vývojové príležitosti v neustále sa rozrastajúcich a vzájomne prepojených trhoch.
Spoločnosti operujúce v oblasti logistiky a využívajúce UI majú vysokú pravdepodobnosť úspešného napredovania a vytvárania modernej logistiky s autonómne riadenými viacrozmernými systémami v národnom i nadnárodnom meradle. Ukazuje sa že logistické firmy s proaktívnou stratégiou
AI v sektore dopravy a logistiky mali ziskové rozpätia vyššie oproti konvenčným firmám o viac než 5
%. Na druhej strane konkurenčným subjektom, ktoré nevyužívajú inteligentné optimalizačné metódy marže klesajú. Tieto kľúčové prínosy však neviedli k rozsiahlej implementácii metód UI. Odhaduje sa, že cca 21 % prepravných a logistických firiem presiahlo počiatočnú fázu testovania a
začalo nasadzovať riešenia založené na UI. Zavedenie a akceptácia metodiky UI v oblasti dodávateľského reťazca a logistiky vyžaduje veľké kapitálové investície a organizačné zmeny. Možno preto
v budúcnosti očakávať, že metódy a algoritmy UI budú implementovať predovšetkým „najväčší
hráči“ v logistickom priemysle. A práve rýchlosť adaptácie na nové inteligentné riešenia bude v
budúcnosti rozhodovať o konkurencieschopnosti firmy.

5. Záver
Využitie metód umelej inteligencie nadobudlo v súčasnosti významné využitie v dopravnom
priemysle. V mnohých aplikáciách sa ukázalo, že prináša vyššiu kvalitu a návratnosť investícií v porovnaní s bežnými konvenčnými postupmi. Oblasti využitia týchto metód s efektívnou implementáciou metód UI sú stále otvorené a vyžadujú prípravu nových odborníkov schopných konfigurovať
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inteligentné SW a HW moduly. Základnými cieľmi zavádzania týchto inteligentných riešení je zníženie preťaženia, zlepšenie bezpečnosti a zníženie ľudských chýb, zmiernenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, optimalizácia energetickej hospodárnosti a zvýšenie produktivity a efektívnosti dopravy.
Uznanie
Príspevok vznikol v rámci riešenia výskumného projektu MO SR SEMOD-80-7/2019 a projektu VEGA
1/0819/17.
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2. Využití dat mobilních operátorů: fakta a mýty
Ing. Tomáš Stárek, Ph.D., INTENS Corporation s.r.o.

Abstrakt
Přednáška představí možností využití signalizačních dat mobilních operátorů, se zaměřením na
oblast dopravního inženýrství, plánování, řízení dopravy apod.
Laická i odborná veřejnost bývá často konfrontována s názorem, že využití tohoto datového zdroje
řeší „všechny dosavadní problémy“ související se sběrem a vyhodnocením dat pro dopravně
inženýrské analýzy, bezpečnostní analýzy, demografické analýzy a mnohé další. Tento názor je však
zavádějící až mylný.
Jedná se bezpochyby o významný datový zdroj, který však má svá technická specifika a z toho
plynoucí omezení. Tato úskalí však nejsou dostatečně známa, prezentována a vysvětlena což vede
k nastavování neúměrných očekávání směrem k budoucím uživatelům analytických výstupů
založených na zpracování tohoto typu dat. Důsledkem popsaného počínají je potom zklamání ze
získaných výsledků a s tím související diskreditace této významné datové základny.
Cílem příspěvku je tedy rozptýlení „mýtů“ a zkreslených představ o možné datové vytěžitelnosti
signalizačních dat mobilních operátorů, se zřetelem kladeným na dopravní sektor. Současně budou
jasně pojmenována technická fakta a parametry, na jejichž základě budou uvedeny konkrétní
příklady vhodného využití v praxi.

1. Základní oblasti využití lokalizačních dat
Datová základna mobilních operátorů je vytěžitelné pro různé typy projektů a s tím související
projektové potřeby. Kormě interních potřeb jednotlivých operátorů jsou tak v současné signalizační
data využívána např. v rámci projektů zaměřených na:


Marketingové průzkumy



Optimalizaci umístění reklamních ploch



Optimalizace umístění prostředků retailového obchodu



Identifikaci základních geolokačních proměnných



Územní plánování



Bezpečnost obyvatelstva a prevence kriminality



Dopravu a dopravní obslužnost



Cestovní ruch



apod.
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Každá z uvedených kategorií projektů sebou však nese specifika, která je nutné respektovat a
uvažovat je v rámci přípravy jednotlivých projektových záměrů. I dopravní sektor, jako jeden
z mnoha odvětví lidské aktivity, tak může být s využitím diskutované datové základy pozitivně
ovlivňován, avšak pouze při jasném pochopení možností a limitů technické infrastruktury, která
tato data generuje.

2. Vybrané technologické limity
Před tím, než je možné hovořit o konkrétních možnostech využití signalizačních dat v oblasti
dopravního inženýrství, plánování, řízení dopravy apod., je nutné pochopení základních
technických principů, na kterých pracují současné mobilní telekomunikační sítě. Ujasnit si základní
terminologii a zejména pak pochopit jednotlivé technické limity, které jsou často na míle vzdáleny
teoretickým možnostem využití jednotlivých telko sítí.
Základní součástí každé mobilní telekomunikační sítě jsou tzv. základnové stanice – též zvané jako
BTS, NodeB nebo eNodeB (v závislosti na telekomunikační technologii). Každá z těchto stanic
sestává z několika buněk, tedy antén a souvisejícího vybavení zajišťujícího vlastí pokrytí území
daným signálem. V učebnicích jsou sice jednotlivé buňky zobrazovány jako úhledné šesti-úhelníky,
které na sebe přesně navazují, ve skutečnosti se však jedná o nepravidelné, překrývající se
polygony, jejichž tvar je ovlivněn stíněním budov, apod. Díky překrývání je potom možné, že je
mobilní stanice v dosahu více než jedné buňky, ale přihlášena je vždy pouze k jedné – tzv.
dominantní.
Toto je také jedním z technických limitů neboť nelze s absolutní přesností určit, k jaké
z překrývajících se buněk se mobilní stanice během hand-overu připojí. Jedná se o stav, který lze do
jisté míry predikovat, zpravidla na základě empiricky získaných poznatků chování jednotlivých
buněk v dané oblasti, ale vždy pouze na určité hladině pravděpodobnosti, nikoliv s jistotou.
Důvodem je skutečnost, že dominanci buňky nedefinuje např. pouze síla a kvalita signálu, ale i
ostatní parametry, jako je množství aktuálně připojených mobilních stanic, apod.
Další významnou skutečností je fakt, že sítě mobilních operátorů v ČR nejsou schopny provádět
v masovém měřítku triangulaci a multilateraci, tedy výpočet polohy mobilního zařízení na základě
příjmu signálu z více základnových stanic. Trasování jednotlivých mobilních zařízení možné je, např.
pro využití bezpečnostních složek, plošně jej však, bez nutnosti investic do infrastruktury v řádu
stovek milionů korun, aplikovat nelze. Z pohledu využití dat v dopravním sektoru se jedná o
zásadní, ačkoliv často opomíjenou vlastnost současných sítí, která má přímé vliv na možnosti
vytěžovaní signalizačních dat pro optimalizaci dopravní obslužnosti, poskytování dopravních
informací apod.

3. Signalizační data a doprava
Bez ohledu na výše uvedené jsou signalizační data mobilních operátorů cenným zdrojem informací.
Jejich způsoby vytěžování a následné interpretace výstupů jsou naopak výše uvedenými limity silně
ovlivněny. Jako příklad lze uvést úlohu optimalizace dopravní obslužnosti a využití signalizačních
dat pro stanovení vytíženosti spojů veřejné hromadné dopravy. Jedná se o úlohu, která je jen
obtížně proveditelná, resp. úlohu pro kterou nejsou diskutovaná data vhodným základem.
21

Důvodem není pouze granularita vstupní polohové informace, ale i časová dostupnost informace,
že se právě nyní mobilní zařízení A nachází v buňce B. Právě čas generování geografické informace
o výskytu mobilního zařízení v určité buňce je teoreticky snadno řešitelnou záležitostí, která však
v praxi funguje zcela odlišně, než by běžný uživatel mobilní telekomunikační sítě přepokládal.
K dalším příkladům, kdy je teoreticky možné využít signalizační data, se řadí vstupy do strategických
dopravních modelů. Ano, zde se jedná o dobrý příklad, ale opět s určitými omezeními resp.
pravidly, která je vhodné, v zájmu kvality výstupů, dodržet.
Další příklady využití v dopravě jsou předmětem stejnojmenné přednášky, ve které budou
jednotlivé aspekty jasně pojmenovány definovány a zhodnoceny.
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3. Průzkum mobility a mobility v klidu s využitím big data
Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA, Petr Tomáš, SCII
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4. C-ROADS DT2, příprava a realizace projektu
Ing. Roman Nekula, MBA, BKOM, Karel Košťál, Energovod

Abstrakt
Článek obsahuje popis přípravy a realizace projektu „Zavádění C-ITS systému ve městě Brně“
v rámci pilotního projektu C-ROADS CZ, koordinovaného Ministerstvem dopravy ČR, a který je spolufinancován z Nástroje pro propojení Evropy (CEF Transport) Evropské unie. Klíčovými slovy jsou
jednotlivé komponenty C-ITS systému, a to centrální C-ITS back office (BO), který přijímá, zpracovává a distribuuje ITS zprávy, RSU jednotky instalované na silniční infrastruktuře a RVU/OBU C-ITS
jednotky instalované do vozového parku společnosti Brněnské komunikace. Hlavním projektu cílem je ověření přenosu zpráv mezi jednotlivými komponenty. Předmětem testování bude přenos
zpráv vybraných případů a událostí tzv. „use cases“ (UC), které mohou přispět k větší bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu.
The article describes the preparation and implementation of the project "Implementation of the
C-ITS system in Brno" within the pilot project C-ROADS CZ, coordinated by the Ministry of
Transport of the Czech Republic, which is co-financed by the European Union's CEF Transport.
Key words are the individual components of the C-ITS system, the central C-ITS back office (BO),
which receives, processes and distributes ITS messages, RSU units installed on the road infrastructure and RVU / OBU C-ITS units installed in the company fleet Brnenske komunikace. The
main goal of the project is to verify message transfer between components. The subject of testing will be the transmission of selected case reports and "use cases" (UC) events that can contribute to greater road safety and flow.

34

1. Rekapitulace informací o projektu z roku 2018
Ve Sborníku této konference jsem v roce 2018 popsal hlavní cíle projektu, jak a kým je financován, které
subjekty tvoří konsorcium řešitelů. Byly vysvětleny základní principy kooperativních systémů, způsob inteligentní komunikace, popsány oblasti nasazení pilotního testování a naznačena očekávaná časová osa projektu C-ROADS CZ. V rámci rekapitulace tedy pouze připomínám, že Projekt C-ROADS Czech Republic je součástí evropské platformy C-ROADS, jejímž cílem je vytvořit mezi jednotlivými evropskými projekty harmonizovaný funkční systém pro přeshraniční využití služeb kooperativních inteligentních dopravních systémů (CITS) a připravit tak prostředí pro nástup kooperativních a v blízké budoucnosti i autonomních vozidel.

Následující kapitoly budou popisovat postup společnosti Brněnské komunikace a.s. při naplňování
cílů projektu, a to od konání poslední konference do současnosti. Toto období lze v zásadě rozdělit
do dvou základní etap, a to příprava projektu tzn. zpracování technických specifikací projektu, které
se staly základem zadávací dokumentace pro otevřené výběrové řízení, včetně samotného tendru a
realizace projektu podle odsouhlaseného harmonogramu prací. Přípravě projektu byly věnovány
zbývající měsíce v roce 2018 a realizace projektu, která byla sice započata ještě v roce 2018, ale
podstatná část se uskutečňuje až nyní v roce 2019.

2. Příprava projektu
Pro účely nasazení a pilotního testování C-ITS na území města Brna připravila v roce 2018 společnost Brněnské komunikace a.s. ve spolupráci se Sdružením pro dopravní telematiku technické podmínky pro veřejnou
zakázku: „Zavádění C-ITS systému ve městě Brně“.
Brněnské komunikace a.s. se v projektu zaměřují na vybudování městského systému C-ITS na vybraných
páteřních komunikacích. Celková architektura navrženého C-ITS systému ve městě Brně vychází ze společných specifikací již vytvořených v rámci projektu C-ROADS CZ a také z obdobných systémů budovaných v
zahraničí. Systém je rozdělen do několika komponent:






Základní částí jsou centrální systémy, které budou umožňovat příjem, zpracování, generování a distribuci ITS zpráv (zejména C-ITS back office nebo Dopravně informační centrum Brno).
Další součástí jsou komunikační sítě. Jedná se o přenosové vrstvy zajišťující komunikaci mezi centrálními systémy a C-ITS jednotkami na infrastruktuře (RSU), ve vozidlech (RVU/OBU) a mobilními
aplikacemi (optické či metalické kabelové trasy, sítě mobilních operátorů a mikrovlnná DSRC technologie).
RSU jednotky, které budou instalovány na infrastrukturu v okolí vybraných křižovatek.
C-ITS jednotky instalované do vozidel (RVU/OBU). Do osobních i nákladních vozidel spol. Brněnské
komunikace a.s. budou instalovány tyto jednotky umožňující detekci a generování C-ITS zpráv, které
budou následně rozesílány dalším vozidlům nebo RSU jednotkám nebo centrálním systémům.

V rámci C-ITS systému na území města Brna budou testovány tzv. „use cases“, tedy vybrané případy nebo
události, které budou předmětem následného poskytování dopravních informací. Tyto případy byly definovány jednak v rámci působení pracovních skupiny konsorcia projektu C-ROADS CZ, ale také zastoupením
vedoucím této skupiny i v rámci mezinárodní C-ROADS platformy. Pro oblast Brna byly tedy konkrétně
v rámci projektu C-ROADS DT2 do technických specifikací zahrnuty následující use cases:
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Probe Vehicle Data - sčítání dopravy pro potřeby aktuálního řízení dopravy nebo pro statistické vyhodnocení.



Emergency Vehicle Approaching - varování před nebezpečnými místy vlivem počasí.
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Intersection Signal Violation - upozornění na signál "stůj" a případně varování ostatních řidičů o
jízdě na signál „stůj“.



Road Works Warning - upozornění na práce na silnici.
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Hazardous Location Notification - varování před nebezpečnými místy (dopravní nehoda, překážka,
technický stav komunikace apod.).






Slow and Stationary Vehicle - upozornění na pomalu jedoucí nebo stojící vozidlo.
In-Vehicle Information - upozornění na aktuální statické nebo proměnné dopravní značení.
Traffic Jam Ahead - informace nebo varování o dopravní koloně s jejím popisem.
Electronic Emergency Brake Light - upozornění na prudce brzdící vozidlo.
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3. Realizace projektu
Předmětem dodávky je instalace, zprovoznění a provoz systému C-ITS ve městě Brně včetně
vývoje a dodávky nového C-ITS back office pro území města Brna. Zařízení jednotek RSU jsou
instalována na lokalitách na Velkém městském okruhu (VMO), přístupových radiálách
propojujících dálnici D1 s VMO a na některých vybraných křižovatkách. Jednotlivé části jsou
popsány v následujících kapitolách.
Dodávka spadá do oblasti moderních technologií v podobě nové generace ITS systémů – tzv.
kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS). Tyto systémy jsou založeny na
vzájemné komunikaci V2X, tzn. mezi vozidlem a infrastrukturou, popř. mezi vozidly navzájem. V
rámci této komunikace dochází k obousměrné výměně dat mezi jednotkami umístěnými ve
vozidlech (OBU) a jednotkami na infrastruktuře (RSU), přičemž je využíváno specifické DSRC
technologie operující na frekvenci 5,9 GHz. Toto frekvenční pásmo bylo celosvětově vyhrazeno pro
bezpečnostní aplikace v dopravě. V rámci této komunikace je využíváno IEEE standardu 802.11p,
který byl v Evropě dále rozpracován do podoby standardu ITS-G5. Nad rámec ITS-G5 je pro přenos
dat v C-ITS využíváno také stávajících veřejných telekomunikačních sítí mobilních operátorů.
Smyslem kooperativních systémů a jejich implementace je přinášet řidiči cílené, včasné a kvalitní
informace o dění kolem něj a zároveň poskytovat správci komunikace aktuální informace o
provozu. V dlouhodobém horizontu představují kooperativní systémy jednu ze zásadních podmínek
pro budoucí implementaci technologií automatizovaného řízení vozidel. Obecně kooperativní
systémy zvyšují bezpečnost a plynulost dopravy a snižují její negativní vlivy na životní prostředí.
Zakázku pro Brněnské komunikace a.s. realizuje sdružení společností Energovod CZ, a.s. a CROSS
Zlín, a.s. a je spolufinancována Evropskou unií. Zahájení plnění dodávky bylo započato dne 29. 10.
2018. Samotný projekt je rozdělen do tří jednotlivých etap, které na sebe vzájemně navazují.
Etapa
1
2
3

Název etapy
Instalace a zprovoznění
Testování
Provoz systému Dodavatelem

Termín realizace
29. 10. 2018 – 29. 04. 2019
30. 04. 2019 – 30. 06. 2019
01. 07. 2019 – 30. 06. 2022

Harmonogram realizace projektu
3.1 Architektura dodávaného C-ITS systému
Architektura C-ITS systému vychází ze specifikací vytvořených v rámci projektu C-ROADS CZ a
také z obdobných systémů budovaných v zahraničí. Systém je rozdělen do následujících základních
vrstev, kde se nacházejí konkrétní fyzické i komunikační prvky:
•
Centrální systémy. Centrální systémy jsou základní částí systému C-ITS založené na prvcích
umožňujících příjem, zpracování, generování a distribuci ITS zpráv. Mezi prvky centrálních
systémů patří:
o C-ITS back office (C-ITS BO) - je dodán v rámci této dodávky
o Dopravně informační centrum Brno (DIC) – v rámci této dodávky bude připraveno
rozhraní na straně C-ITS back office
o Integrační platforma (IP) – specifický prvek v rámci projektu C-ROADS CZ pro výměnu
informací mezi C-ITS back office BKOM a C-ITS back office třetích stran. IP bude
realizována partnery projektu C-ROADS CZ. Dodavatel v rámci této dodávky zajistí
připojení budovaného systému C-ITS k této platformě.
o PKI infrastruktura – prvky zajišťující bezpečnost dat a komunikace v rámci celého
ekosystému C-ROADS CZ. Systém PKI je budován partnery projektu C-ROADS CZ na
komerčním bezpečnostním řešení TeskaLabs SeaCat1. Dodavatel v rámci této dodávky
zajistí součinnost při napojení budovaného systému C-ITS k PKI infrastruktuře a využívání
jeho funkcionalit.
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•

Komunikační sítě. Jedná se o přenosové vrstvy zajišťující komunikaci mezi C-ITS BO a CITS jednotkami na infrastruktuře (RSU), ve vozidlech (RVU/OBU) a mobilními aplikacemi.
Přenosové cesty v rámci C-ITS systému lze rozdělit do třech základních kategorií:
o Pevné sítě (optické či metalické kabelové trasy) spojující řadič SSZ s nadřazenými systémy
o Sítě mobilních operátorů
o Mikrovlnná DSRC technologie pracující na frekvenci 5,9 GHz a využívající mezinárodně
uznávaný standard ITS-G5.

•

•

Infrastruktura. V této vrstvě se nacházejí RSU jednotky instalované na technologickou
infrastrukturu v okolí vybraných křižovatek. Konkrétně se jedná se o řadiče SSZ umístěné v
rozvodnicové skříni (zajišťující komunikační a napájecí rozhraní, a také datový zdroj pro
vybrané use cases), sloupy světelné signalizace pro umístění RSU jednotky vč. anténních
systémů, popř. jiné konstrukce poskytující zdroj napájení nebo komunikační rozhraní na CITS back office.
Vozidlo. V této vrstvě se nacházejí C-ITS jednotky instalované do vozidel (osobních /
nákladních). Tyto jednotky umožňují primární detekci a generování C-ITS zpráv, které jsou
následně rozesílány dalším vozidlům nebo RSU jednotkám / centrálním systémům. Dále sem
patří vozidlové systémy a také aplikace pro HMI vozidlových C-ITS jednotek pro
poskytování informací uživatelům. V této vrstvě se nacházejí:
o OBU jednotky
o RVU jednotky
o HMI mobilních jednotek.

Ilustrační foto vozidla HZS JMK (foto BKOM)
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Architektura C-ITS systému ve městě Brně
3.2 Popis jednotlivých realizovaných částí
Dodávka se skládá z několika částí popsaných níže. Jedná se o dodání komplexního C-ITS back
office, stacionárních C-ITS jednotek umístěných na infrastruktuře, vozidlových C-ITS jednotek a
aplikaci pro HMI vozidlových jednotek. Kromě instalace a zprovoznění systému je součástí
dodávky také provoz a údržba systému.
Primárním cílem dodávky je zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve městě Brně, zkrácení
dojezdových dob vozidel IZS, dále zkvalitnění dostupných informací o aktuálním provozu a
zvýšení ochrany pracovníků správce komunikací (BKOM).
C-ITS back office
Back office (BO) je postaven na univerzální komunikační sběrnici, která zajistí datové propojení
jednotlivých modulů. Hlavní funkční bloky jsou následující:
•

Modul zpracování dopravních informací, který je nejvíce komplexní modul celého BO dále
rozdělen na následující moduly
o Modul aktuálních poloh udržuje poslední známé pozice všech vozidel registrovaných na
BO v datové struktuře optimalizované pro rychlé vyhledávání vozidel na základě jejich
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o

o
o

o

•

•

polohy pro minimalizaci latence přeposílání zpráv. Informace o změnách poloh
jednotlivých vozidel jsou do modulu aktuálních poloh zasílány separátním kanálem mimo
hlavní komunikační sběrnici z důvodu budoucí škálovatelnosti a nutnosti zpracovat datové
toky výrazně přesahující možnosti ESB sběrnice.
Modul aktivních událostí udržuje seznam všech zpráv, kterým nevypršela časová platnost
definovaná parametrem validity duration. Příchozí zprávy ze všech zdrojů a zprávy
automaticky i manuálně vygenerované přímo na BO a jsou uloženy v tomto modulu. Pro
uložení je použita datová struktura umožňující rychlou deduplikaci a slučování podobných
zpráv do klastrů.
Modul deduplikace a klastrování zpráv kontroluje příchozí zprávy a hledá shodné či
podobné záznamy v seznamu aktivních zpráv. Přesné duplicity jsou odstraněny, prostorově
blízké zprávy se stejný use case jsou sloučeny do klastru reprezentujícího jednu událost.
Modul redistribuce zpráv zajištuje přeposlání zpráv do vozidel, pro která je daná zpráva
relevantní a do RSU jednotek, jejichž vysílací dosah se překrývá s polohou události.
Redistribuce je spuštěna vždy ihned po přijetí nové zprávy na BO. Zároveň je seznam
aktivních zpráv periodicky kontrolován a zprávy jsou dodatečně posílány vozidlům, která
nově vjela do oblasti jejich platnosti.
Modul statistického zpracování dopravních informací vyhodnocuje nejen aktivní
notifikace, ale také historii všech zpráv v dané lokaci a identifikuje například nebezpečné
lokality, kde dochází často k prudkému brždění, nebo častému manuálnímu zadávání zpráv.
Identifikace těchto lokalit probíhá s delší časovou periodou z důvodu vysokých nároků na
výpočetní výkon. Modul dále generuje statistické dopravní reporty, které budou
prezentovány na webovém rozhraní.

Modul interní komunikace zajišťuje obousměrné spojení BO s RSU a OBU jednotkami přes
sub-moduly zajišťující komunikaci s jednotkami různých výrobců. Primární komunikace, tj.
ITS zprávy jsou v obou směrech posílány ve formě Geonetworking packetů dle normy ETSI
EN 302 636-4-1 V1.2.1, aby bylo možné u každé zprávy zachovat podpis původního autora,
který by byl převodem do jiného formátu zneplatněn, v souladu se specifikacemi C-ROADS.
Modul externí komunikace slouží jako interface pro obousměrnou komunikaci s integrační
platformou a DIC Brno. Jeho hlavní funkcí je konverze mezi interním formátem zpráv
použitým na BO, formátem Datex II používaným v DIC Brno a formátem zpráv který je
použitý pro komunikaci přes integrační platformu.



Modul bezpečnosti slouží k ověřování podpisů a podepisování zpráv a ke komunikaci s centrálním PKI
serverem nutné pro obnovu bezpečnostního certifikátu. Implementace proběhne v souladu s normou
ETSI TS 103 097 a ETSI TS 102 941.

•

Modul historických dat slouží k logování historie dat zpracovaných na straně BO a historie
systémových a chybových hlášek. Hlavní funkcí bude ukládání historie přijatých a odeslaných
zpráv, které budou následně využity modulem pro zpracování dopravních informací ke
statistickému zpracování a vyhodnocování například nebezpečných lokalit.
Modul správy zařízení umožní vzdálený monitoring funkce a stavu všech podřazených
systémů a jejich konfiguraci, aktualizaci a aktivaci/deaktivaci. Modul umožní přístup k
OBU/RSU jednotkám v přímé správě BO. RSU jednotky pod správou podřízených serverů
jsou konfigurovatelné přes tyto servery.
Modul dojezdových časů na základě dat z RSU a dodatečných dat z DIC Brno počítá
dojezdové doby na trasách nakonfigurovaných přes webové rozhraní. Vypočtené časy jsou
distribuovány do vozidel formou IVI zpráv. Zároveň jsou zdrojová data z RSU jednotek
použitá k výpočtu dojezdových dob zpětně distribuována do DIC Brno.

•

•

BKOM C-ITS Back Office – uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní slouží k monitorování dopravní situace a ovládání a konfiguraci jednotlivých
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funkcí BO. Webové rozhraní je rozděleno do následujících funkčních bloků:
•

•
•

•
•


Aktuální stav nabízející nad mapovým podkladem polohy všech aktivních RSU a OBU
jednotek a aktivních zpráv. Ze stránky s aktuálním stavem je možné přímo proklikem přejít na
zobrazení detailu RSU/OBU jednotky nebo detail zprávy. V případě, že se ve zvolené části
mapy nachází příliš velké množství vozidel, nebudou vykresleny jednotlivé polohy ale jen
skupiny vozidel reprezentující hustotu dopravy.
Tabulární výpis zpráv umožní zobrazení seznamu posledních příchozích a odchozích zpráv,
které je možné dále třídit a filtrovat na základě typu, doby platnosti a času přijetí na BO.
Manuální správa zpráv umožní dispečerovi na mapovém podkladu manuálně vytvořit novou
zprávu, včetně konfigurace všech jejích parametrů a tuto zprávu odeslat na BO k dalšímu
zpracování a distribuci do koncových zařízení a integrační platformy. Již zadané zprávy je
možné rušit.
Správa uživatelů je přístupná pro systémového administrátora, kterému umožní přidávání a
odebírání uživatelských účtů a nastavování přístupových práv ostatních uživatelů k
jednotlivým funkcím.
Dopravní statistiky nabídnou zobrazení základních provozních statistik BO a možnost exportu
zdrojových dat pro případné další zpracování.
Správa zařízení umožní vzdálený přístup k jednotlivým RSU a OBU umožňující monitoring stavu zařízení a jeho komponent.

Back office náhled na detail RSU jednotky
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Back office náhled na nastavení pro RSU
Use cases
V následujícím odstavci jsou popsány jednotlivé služby (tzv. „use cases“ - UC), které jsou
předmětem plnění této dodávky. Jednotlivé služby jsou obecně popsány a vycházejí ze specifikací
vytvořených v rámci projektu C-ROADS CZ a mezinárodní C-ROADS Platformy.
Jednotlivé služby lze rozdělit do dvou skupin.
•
Kompletní implementace UC-V této skupině se nacházejí UC, u nichž se v rámci této
dodávky vyžaduje kompletní implementace, tzn. tvorba a zajištění funkčnosti, kdy je potřeba
provést úpravy a nastavení na samotných C-ITS jednotkách (RSU, OBU, RVU) či vozidlech
nebo řadičích SSZ, se kterými C-ITS jednotky komunikují (např. propojení řadiče SSZ s RSU
jednotkou a nastavení automatického vysílání informací o stavu signálního plánu
prostřednictvím SPAT zpráv). C-ITS zprávy těchto služeb budou generovány v C-ITS back
office nebo přímo v jednotkách RSU nebo OBU/RVU. Jedná se o následující služby:
o Probe Vehicle Data (PVD)
o Emergency Vehicle Approaching (EVA)
o Weather Conditions Warning (WCW)
o Intersection Signal Violation (ISV)
o Road Works Warning (RWW)
o Hazardous Location Notification (HLN).
•

Interpretace C-ITS zpráv v aplikaci HMI vozidlových jednotek, v této skupině se nacházejí
UC, jejichž C-ITS zprávy (CAM, DENM, IVI, SPAT, MAP) musejí být schopny aplikace na
HMI vozidlových jednotek interpretovat (tzn. musejí být schopny zobrazit notifikaci na
displeji), resp. OBU jednotka ve vozidle musí být schopna tyto zprávy přijímat a zpracovat.
Tyto zprávy se mohou dostat do C-ITS back office z Integrační platformy, který je následně
rozdistribuuje do patřičných RSU jednotek, které je budou přeposílat projíždějícím vozidlům
s C-ITS jednotkami. Nebo mohou tyto zprávy zachytit vozidla vybavená OBU/RVU
jednotkami napřímo od C-ITS jednotek třetích stran. C-ITS zprávy této skupiny UC však
nemusí RSU, OBU, RVU ani C-ITS back office umět generovat, pokud není řečeno jinak.
Jedná se o následující služby:
o Slow and Stationary Vehicle (SSV)
o In-Vehicle Information (IVI)
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o Traffic Jam Ahead (TJA)
o Electronic Emergency Brake Light (EEBL)
C-ITS jednotky na infrastruktuře
V rámci projektu je instalováno celkem 31 kusů RSU jednotek na níže uvedených lokalitách ve
městě Brně. Jednotky RSU jsou typicky instalovány na sloupy nebo výložníky SSZ křižovatek a
sloupy veřejného osvětlení (VO). Jednotky RSU jsou rádiové moduly založené na průmyslové síti
WLAN 802.11p, které se používají jako komunikační zařízení mezi vozidly a infrastrukturou světelném signalizačním zařízení (SSZ). Tyto jednotky jsou instalovány na vybraných křižovatkách
SSZ a komunikují s jednotlivými řadiči. Každá jednotka RSU je jak vysílač, tak přijímač, jejímž
úkolem je přijímat, zpracovávat a odesílat data. RSU předávají do vybraných řadičů SSZ a
RVU/OBU jednotek instalovaných ve vozidlech informace definované jednotlivými USE CASES
tohoto projektu.
Číslo RSU lokality

Číslo SSZ / označení

1
2
3

1.24
2.04
2.06

4

2.09

5
6

2.18
2.20

7

2.30

8
9
10
11

2.32
2.33
2.37
2.38

12

2.40

13

3.18

14

3.19

15

3.21

16

4.16

17

4.23

18

4.25

19

4.26

20

4.45

21

5.08

22

7.69

Název lokality

Typ
lokality
SSZ
SSZ
SSZ

Riviera (přechod)
Vídeňská x Jihlavská
Křížová x Poříčí
Jihlavská x Bítešská
SSZ
(rampa)
Poříčí x Heršpická
SSZ
Vídeňská x Vojtova
SSZ
Vídeňská x Celní
SSZ
(přejezd)
Heršpická x areal CTP
SSZ
Heršpická x Jihlavská
SSZ
Heršpická x Bidláky
SSZ
Svážná x Jihlavská
SSZ
Vídeňská x Business
SSZ
Park
Hněvkovského x
SSZ
Sokolova
Hněvkovského x
SSZ
Kaštanová
Černovické náb. x
SSZ
Černovická
Jedovnická x
SSZ
Novolíšeňská
Tržní x Hladíkova
SSZ
Černovická x rampa
SSZ
Olomouc.
Černovická rampa x
SSZ
Olomoucká
Ostravská x
SSZ
Olomoucká
Svatoplukova
SSZ
xBubeníčkova
Křižíkova x Sportovní SSZ – VO
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Číslo RSU lokality

Číslo SSZ / označení

23

8.12

24

8.35 (8.61)

25

8.36

26

Bod 32

27
28
29

Bod 33
Bod 34
Bod 35

30

Bod 36

31

Bod 37

Název lokality
Hradecká x
Královopolská
Veslařská x Kníničská
Žabovřeská rampa x
Korejská
Žabovřeská x
Kníničská
Porgesova – MÚK
Porgesova – Lesná
Zvonařka x Dornych
Ostravská x Řípská
(rampa)
Bítešská x Jemelkova

Typ
lokality
SSZ
SSZ
SSZ
VO
VO
VO
VO
VO
VO

Seznam lokalit, kde jsou RSU jednotky umístěny

Lokality rozmístění RSU jednotek, (zdroj mapového podkladu: Google)
Jednotky RSU
•
•
•
•

Jednotka RSU je klientem a C-ITS back office je serverem.
RSU je schopna detekovat přerušené spojení.
V případě přerušení spojení mezi RSU a BO se iniciátor (RSU) pokusí znovu navázat spojení.
Pokud dojde k přerušení spojení mezi RSU jednotkou a C-ITS back office, RSU jednotka
uchovává data z dlouhodobého sčítání po dobu minimálně 3 dnů.
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•
•
•
•
•

RSU odešle nashromážděná CAM data (dlouhodobá) v případě opětovného navázání spojení.
Zároveň je zabráněno přetížení komunikačního kanálu např. v případě, kdy se přeruší spojení
mezi C-ITS back office a všemi RSU jednotkami, a to je následně znovu navázáno.
RSU zaznamenává údaje o přerušených spojeních a vyřazených datech.
Správa certifikátů a klíčů pro komunikaci a návazné kryptografické procesy – RSU umožňuje
implementaci Public Key Infrastructure (PKI) mechanismů.
Autodiagnostika – jednotka je schopna detekovat poruchové stavy.
RSU umožňuje vzdálené sledování provozního stavu.

Nastavení jednotky RSU
•

•

Čas na všech jednotkách RSU je synchronizován vůči společnému referenčnímu času
poskytnutému z C-ITS back office (NTP) nebo z GNSS signálu.
Všechny jednotky RSU jsou vzdáleně konfigurovatelné z C-ITS back office včetně updatu
firmwaru.
Z C-ITS back office je možnost nastavení parametrů jednotlivých služeb:

•

o Délka agregace zpráv CAM
o Detekční oblasti pro službu PVD
o Oblasti pro výpočet informování řidičů o dojezdových dobách
o Aktivace/deaktivace scénáře „Priorita na SSZ“ pro vozidla IZS
Obsah zprávy MAP je nastavitelný z C-ITS back office nebo z řadiče SSZ.

•

Rozhraní jednotky RSU
•
•
•

Jednotka RSU komunikuje s jednotkami OBU/RVU pomocí ITS-G5 komunikace definované
v předpisu ETSI EN 302 663.
Jednotka RSU je schopna šifrovat/dešifrovat ITS-G5 zprávy pomocí protokolu Geo Network
(GN) definovaného v předpisech ETSI EN 302 636 1, 2, 3, 4, 6.
Jednotka RSU je schopna šifrovat/dešifrovat ITS-G5 zprávy pomocí protokolu Basic
Transport Protocol (BTP) definovaného v předpisu ETSI EN 302 636 5.

Zpracování dat RSU
Zprávy CAM:
•
•
•
•
•
•

Jednotka RSU je schopna šifrovat/dešifrovat, elektronicky podepisovat/ověřovat podpis a
přijímat/odesílat CAM pakety z/do jednotek OBU/RVU.
Jednotka RSU je schopna odesílat informace o provozu (agregovaná CAM data) do C-ITS
back office. Jednotka přijme CAM zprávu z každého vozidla v rádiovém dosahu až 10x za
sekundu.
Jednotka RSU je schopna zpracovat CAM zprávy, které byly přijaty z OBU/RVU jednotek, do
formy agregovaných CAM dat.
Parametry agregace dat CAM jsou nastavitelné z C-ITS back office.
Jednotka RSU je schopna přeposlat přijetou CAM zprávu z projíždějících vozidel do C-ITS
back office.
Jednotka RSU je schopna přijmout speciální typ CAM zprávy z vozidel IZS žádajících o
prioritu na SSZ. Jednotka na základě této informace odešle pokyn do řadiče SSZ.

Zprávy DENM:
•
•

Jednotka RSU je schopna šifrovat/dešifrovat, elektronicky podepisovat/ověřovat podpis a
odesílat/přijímat DENM pakety pomocí protokolu Geo Broadcast Mode z/do jednotek
OBU/RVU definovaném v předpisu ETSI 103301.
Jednotka RSU bude schopna přeposlat všechny přijaté DENM zprávy z projíždějících vozidel
do C-ITS back office.
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•

Jednotka RSU je schopna přijmout DENM zprávu z C-ITS back office a přeposlat ji vozidlům
prostřednictvím standardu ITS-G5.

Zprávy IVI:
•
•
•

Jednotka RSU je schopna šifrovat/dešifrovat a elektronicky podepisovat/ověřovat podpis
zprávy IVI.
Jednotka RSU je schopna přijmout obsah zprávy IVI z C-ITS back office.
Jednotka RSU je schopna odeslat zprávy IVI do jednotek OBU/RVU ve vozidlech.

Zprávy SPAT:
•
•
•

Jednotka RSU je schopna šifrovat/dešifrovat, elektronicky podepisovat/ověřovat podpis
zprávy SPAT.
Jednotka RSU je schopna přijmout data o stavu jednotlivých signálních skupin z řadiče SSZ a
vygenerovat odpovídající zprávu SPAT.
Jednotka RSU je schopna odeslat zprávy SPAT do jednotek OBU/RVU ve vozidlech.

Zprávy MAP:
•
•

Jednotka RSU je schopna šifrovat/dešifrovat, elektronicky podepisovat/ověřovat podpis
zprávy MAP.
Jednotka RSU je schopna odeslat zprávy MAP do jednotek OBU/RVU ve vozidlech.

Technické parametry RSU jednotky:
•
modul pro rádiovou komunikaci ITS-G5 (5855 MHz až 5925 MHz) umožňující souběžnou
komunikaci na dvou kanálech („Dual concurrent channel operation“),
•
anténní systém tvořený směrovými nebo/a všesměrovými anténami pro duální vysílání /
přijímání C-ITS zpráv o minimálním zisku 12 dBi pracující v pásmu 5,9 GHz (ITS-G5)
splňující standard ETSI 302 571 a zajišťující dostatečné pokrytí zájmového území radiovým
signálem v pásmu ITS-G5,
•
GNSS přijímač pro určení přesné polohy a času vč. antény,
•
komunikační modul pro Ethernet připojení do sítě C-ITS back office a řadiče / řadičů SSZ.

48

RSU jednotka ESCoS Siemens instalovaná na výložník stožáru

Příklad instalace RSU jednotky na sloup VO a činnost TDI BKOM (foto BKOM)
Vozidlové jednotky OBU/RVU
Součástí dodávky jsou také C-ITS jednotky umístěné ve vozidlech. Jednotky jsou rozděleny na
RVU (Road-Vehicle Unit), tj. jednotky umístěné v pracovních vozidlech Zadavatele a ve vozidle
HZS. Tato vozidla přímo generují jednotlivé use cases. Druhý typ jednotek, tzv. OBU (On-Board
Unit), je umístěn v osobních a dodávkových vozidlech Zadavatele a slouží jako testovací vozidla
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pro ověření funkčnosti systému a jednotlivých služeb. V rámci tohoto projektu jsou OBU a RVU
funkčně prakticky totožné, s výjimkou jednotky RVU do vozidla HZS, která má několik specifik
(preference na SSZ, nepřítomnost HMI atd.) V rámci tohoto projektu je vybaveno 6 pracovních
vozidel Zadavatele a 1 vozidlo HZS jednotkami RVU a dále jsou 4 vozidla vybavena OBU
jednotkou. Komponenty, které tvoří vozidlové řešení jsou vzájemně propojeny a instalovány na
vhodná místa v osobních a nákladních vozidlech.
C-ITS jednotka Commsignia ITS-OB4
Tato vozidlová C-ITS jednotka (OBU) zprostředkovává přímou komunikaci s jednotkami v okolí
(OBU, RVU, RSU) na vyhrazené frekvenci 5,9 GHz (ITS G5). Jednotka zároveň umožňuje
komunikaci přímo s C-ITS BO prostřednictvím sítí mobilních operátorů. Tato ITS jednotka
umožňuje dále komunikovat se zobrazovacím zařízením (HMI) prostřednictvím WiFi nebo BT. CITS jednotka je umístěna v plastovém boxu, jehož stupeň krytí odpovídá umístění a zároveň
zohledňuje délku antén a možnosti napájení jednotky.

Komunikační jednotka instalovaná do vozidel
Externí kombinovaná vozidlová ITS G5/GNSS/GSM anténa Commsignia
Kombinovaná externí anténa ITS G5/GNSS/GSM je nezbytnou součástí vozidlové OBU jednotky.
Je tvořená GPS komponenty pro poskytování polohových informací nezbytných pro C-ITS aplikace
a současně poskytuje časovou synchronizaci ITS komunikačních jednotek a dále 2x ITS G5
anténami umožňujícími komunikace v pásmu 5,9 GHz mezi OBU a ostatními C-ITS jednotkami v
okolí. Anténa zároveň umožňuje komunikaci přes datové sítě mobilních operátorů (LTE/3G).

Kombinovaná vozidlová ITS G5/GNSS/GSM anténa, umístění na střeše vozidla HZS JMK (foto:
BKOM)
HMI zařízení Samsung Galaxy Tab Active
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Pro potřeby zobrazení/zadávání v rámci C2X aplikací bylo vybráno jako HMI rozhraní zařízení
Samsung Galaxy Tab Active LTE. Toto zařízení bylo vybráno jako nevhodnější z důvodu velikosti
displeje vhodného pro zobrazování informací a z důvodu svého robustního provedení. Tento tablet
je odolný vůči pádům až ze 1,2 m a díky těsnění vyhovuje normě IP67 a chrání tak zařízení před
působením vody a prachu.

HMI zařízení Samsung Galaxy tab Active LTE

Aplikace pro HMI mobilních jednotek
Samotná aplikace pro HMI vozidlových jednotek je nainstalována na odolných tabletech Samsung
Galaxy Tab 4 Active a je vyvinuta pro zařízení s OS Android min. verze 5.0 Lollipop.
Aplikace je členěna do 4 základních režimů splňujících požadavky stanovené v zadávací
dokumentaci. Jedná se o tyto režimy:
•
Dopravní informace
•
Mapa
•
Nahlášení události
•
Nastavení
Ve všech režimech aplikace zobrazuje stavový řádek, kde je uveden aktuální čas, indikátor připojení
k OBU/RVU jednotce a indikátor signálu GNSS. Ve spodní části obrazovky všech režimů aplikace
jsou dále ovládací tlačítka pro výběr jednotlivých režimů.
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Mobilní aplikace náhled

Mobilní aplikace náhled na seznam událostí

4. Další fáze projektu
Ukončení realizační fáze projektu – implementace systému C-ITS bude podle předpokladu
ukončena do 29.04.2019, a poté budou zahájeny individuální zkoušky, na základě nichž, bude
vystaven předávací protokol. Cílem je ověření dodávky ve vztahu k zadávací dokumentaci.
V další fázi pak budou probíhat až do 29.6.2019 komplexní zkoušky, na základě nichž, bude
vystaven akceptační protokol. Cílem je ověření funkčnosti systému dle parametrů projektu CROADS CZ. Účastnit se jich budou vedle dodavatele, autorského dozoru a TDI zejména ČVUT
Praha a další partneři projektu. V rámci implementace fáze DT2 bude naše společnost
spolupracovat se společností O2, která zajišťuje mj. dodávku zpráv přes integrační platformu.

5. Závěr
Na závěr bychom rádi poděkovali Sdružení pro dopravní telematiku, které se velmi významným
způsobem podílí na řízení projektu a pravděpodobně také díky tomu je dosud bez větších problémů
plněn harmonogram prací. Zároveň patří dík sdružení zhotovitelů, které se zatím úspěšně vyrovnává
se všemi nástrahami projektu. V neposlední řadě je potřeba poděkovat i projektovému týmu BKOM
za jeho proaktivní nasazení i za součinnost pro tento příspěvek. Jsou tedy vytvořeny podmínky, aby
byl projekt C-ROADS DT2 úspěšný. Těšíme se na setkání s Vámi na XX. Dopravně inženýrských
dnech v Mikulově, kde bude projekt prezentován a budou poskytnuty aktuální informace o jeho
dalším vývoji.
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Projekt C-ROADS Czech Republic je spolufinancován z Nástroje pro propojení Evropy (CEF Transport) Evropské unie.
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5. Projekt C-Roads jako zdroj neopakovatelné zkušenosti s budování rozsáhlých
C-ITS systémů
Ing. Jiří Vítek, O2
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6. GIS podpora pro monitoring rezidentního parkování v Brně
Bc. Pavel Kubíček, DiS., BKOM

Projekt rezidentního parkování v městě Brně je součástí Systému Organizace a Bezpečnosti
Dopravy (SOBD):







Systém regulace parkování v historickém jádru města Brna
Organizace parkování (parkování rezidentů, návštěvnické parkování, parkoviště P+R, parkovací domy, závorové systémy)
Měření rychlosti
Kontrola jízdy na červenou
Vážení vozidel
Parkovací systémy s platebními terminály

Systém rezidentního parkování se zavádí po etapách. První etapa byla spuštěna k 1. 9. 2018.
Podstatou systému rezidentního parkování je zpoplatnění vybraných parkovacích míst tak, aby se
zamezilo dlouhodobému parkování vozidel. Tím se zvýší obrátkovost parkování, především na
frekventovaných místech (okolí škol, úřadů, pošt, obchodů apod.). V současné době jsou v systému
čtyři oblasti. Centrální oblast – Brno střed, která má specifická pravidla
a vjezd do historického centra města je podmíněný vyřízeným oprávněním k vjezdu. Další tři platné
oblasti rezidentního parkování navazují na Centrální oblast v severní části a jsou vymezeny ulicemi
Údolní, Úvoz, Kotlářská, Pionýrská, Drobného a Milady Horákové.

Obr. 1 Oblasti rezidentního parkování (mapový zdroj: www.cuzk.cz)
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V březnu 2019 radní města Brna schválili novou koncepci pravidel rezidentního parkování, která
začne platit na podzim tohoto roku. Více informací lze získat na www.parkovanivbrne.cz.
Aby systém fungoval, je nutné provádět kontrolu dodržování nastavených pravidel. Ta vycházejí
z dopravního značení a vyhlášky města Brna. Kontrolu provádí Městská policie na základě pochůzek
strážníků, případně na základě oznámení. Systematickou kontrolu pak provádí monitorovací vůz,
který několikrát denně projíždí ulice spadající do oblastí rezidentního parkování.

Obr. 2 Monitorovací automobil

Jedná se o hybridní automobil vybavený kamerovým systémem s řídícím a úložným zařízením.
Kontrolní monitoring provádí po nadefinovaných trasách. Zaznamenává RZ vozidel stojících na
parkovacích místech, která jsou v režimu rezidentního parkování a dopravní značení vymezující či
upřesňující parkování na těchto parkovacích úsecích. Výsledkem záznamu je dokumentace fotografie v digitální podobě s názvem obsahujícím datum a čas pořízení. Pořizování fotek probíhá
5x za sekundu. Spouštění a ukončení snímání je automatizované díky parametrům zadaným ke
každé trase.
Monitorovací vůz provádí monitoring a pořizuje dokumentaci na základě řídících dat. Tato data jsou
uložena v databázi na serveru umístěném uvnitř vozu. Databáze může být spravována přímo na
serveru auta přes vzdálený přístup, ale standardně se využívá databáze umístěná na lokálním
serveru Brněnských komunikací a synchronizace dat obou serverů po připojení monitorovacího
auta v garáži.
ŘÍDÍCÍ DATA jsou vytvářena a zpracovávána v GIS (geografický informační systém) softwaru a dělí
se do tří skupin:
Podkladová data z projektu či geodetického zaměření:




Pozice parkovacích úseků
Pozice svislého dopravního značení
Hranice oblastí rezidentního parkování

Podkladová data slouží pro tvorbu a nastavení řídících dat monitoringu. Vodorovné dopravní
značení je reprezentováno polygony a svislé značení je reprezentováno body. Data obsahují kromě
pozice i další atributy např. identifikační kód, typ stání, kapacitu ZPS, provozní dobu atd.
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Obr. 3 Výřez výkresu projektu

Řídící data monitoringu:





Monitorovací triggery
Vazby mezi triggery a dopravním značením
Trasy + průjezdní body trasy
Uliční síť

Řídící data monitoringu jsou důležitým bodem celého systému. Monitorovací triggery jsou body s
určitými souřadnicemi, které spouští a vypínají monitoring v momentě, kdy se monitorovací vůz
nalezne na stejné pozici. Trigger dále obsahuje parametry ke konkrétní části úseku oblasti
placeného stání (OPS), např. typ stání. To umožňuje rozpoznávacímu procesu odhadnout úhel RZ
zaparkovaných vozů a tím zvýšit šanci na správné rozpoznání. Monitorovací trigger dále obsahuje
přednastavený azimut, pod kterým se musí vozidlo pohybovat, aby byl monitoring spuštěn.
Triggery také ukončují monitoring na konci ulice, aby nedocházelo k zaznamenávání vozidel mimo
úseky OPS. Vazby mezi triggery a dopravním značením slouží pro přesnější spárování dokumentace
dopravního značení a dokumentace zaparkovaného vozidla. Jedná se o linie mezi triggerem a
polygonem reprezentujícím parkovací místo v OPS nebo mezi triggerem a svislým dopravním
značením.
Trasy
slouží
k zajištění kompletního pokrytí dané lokality. Každá trasa se skládá z průjezdních bodů, jejichž
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pořadová čísla navigují řidiče, v jakém pořadí ulicemi projíždět. Průjezdní body systém registruje
stejně jako triggery pomocí pozice přes GPS. Občas je nutné určitý úsek projet vícekrát tak, aby
auto projelo všemi ulicemi s parkovacími úseky OPS. Tato situace nastává především u
jednosměrek.

vazba úsek - trigger

svislé
dopravní
značení

průjezdní
bod trasy

vazba značka - trigger

úsek OPS

trigger

uliční síť

Obr. 4 Řídící data monitoringu

Součástí dat je také uliční síť, která je reprezentována liniovými prvky, které obsahují informaci o
polohopisu. Monitorovací triggery a průjezdní body jsou vytvářeny tak, aby ležely přímo na linii.
Data vznikající při provozu:



Tracky – odjeté jízdy
Trackpointy – záznamy o pozici vozidla

Během jízdy monitorovacího vozu vznikají kromě záznamů z kamer také další data. Jedná se o tzv.
tracky a trackpointy. Jednotlivé tracky (jízdy) obsahují soubor trackpointů, tedy záznamů o pozici
monitorovacího vozu z GPS. Dále se v tracku uloží informace o řidiči, monitorovacím voze,
nadefinované trase, době jízdy, počtu načtených RZ a další. Trackpointy, tedy jednotlivé body,
v sobě ukládají identifikátor konkrétní jízdy a dále pak podrobné informace, které se ukládají 5x za
sekundu. Mezi tyto informace patří pozice, směr pohybu, rychlost, čas a další. Trackpointy se
pomocí algoritmu přichytávají na linie reprezentující uliční síť a tím je zajištěno získání informace
z monitorovacího triggeru nebo průjezdního bodu. Pokud tedy v místě vzniku trackpointu leží
trigger nebo průjezdní bod, je tato informace také zapsána do trackpointu.
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Obr. 5 Zobrazení uložených pozic auta v podobě trackpointů

Po identifikaci v GIS softwaru si lze prohlédnout atributy bodu. Zásadní je existence atributové
položky jedinečného identifikátoru bodu (záznamu).

Obr. 6 Atributy trackpointu
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POSTUP PŘÍPRAVY ŘÍDÍCÍCH DAT
Základním pilířem řídících dat je existence polygonů úseků OPS a svislého dopravního značení ve
vektorové podobě. Středisko pasportu Brněnských komunikací používá GIS software od firmy CDSw
- City Data Software, spol. s r. o., ve kterém eviduje pasportní údaje komunikací a jejich součástí
v městě Brně. Jedna z aplikací tohoto GIS softwaru je Doprava, ve které je evidováno vodorovné i
svislé dopravní značení. Pro evidenci parkovacích úseků v OPS (polygonů) byla vytvořena nástavba
Brno-Zony. Podkladem pro tvorbu polygonů je geodetické zaměření nebo projekt. Výsledkem je
potom digitální mapa s polygony parkovacích úseků OPS.
plocha zákazu
(vjezdy, obruby,
zeleň apod.)

parkování
pro invalidy
(na SPZ)

úsek
rezidentního
parkování

vyhrazené parkovací
stání (lékaři, obchody,
restaurace ad.)

parkování
pro invalidy

Obr. 7 Úseky rezidentního parkování v aplikaci Brno-Zony

Tyto polygony představují plochy v jednotlivých vrstvách:












Úseků ZPS
úseky rezidentního parkování
ZTP – RZ
invalidní parkování na RZ
ZTP – SDR
invalidní parkování
Zákazů vjezdy, plochy zeleně, překážky
Zásobování
zásobování s oprávněním
VPS
vyhrazená parkovací stání (lékaři, restaurace, obchody ad.)
VPS Smlouvy vyhrazená parkovací stání (instituce státní správy – soudy, policie ad.)
K+R
obrátkové parkování
Návštěvy
obrátkové parkování s časovým omezením a oprávněním
Moto
pro motocykly
Výluky
výluky z režimu rezidentního parkování (bloková čištění, uzavírky apod.)

Každý polygon základní vrstvy „Úseky ZPS“ má svou atributovou tabulku, která obsahuje identifikaci
objektu, časovou platnost, městskou část, typ zóny, typ stání (podélné, kolmé, šikmé), označení
OPS, lokalizaci dle uliční sítě, provozní dobu dle svislé dopravní značky, počty parkovacích míst,
historii editace ad. Tyto polygony reprezentují celý úsek parkovacího stání, což obvykle představuje
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několik parkovacích míst.
Polygony z dalších vrstev mají atributovou tabulku jednodušší. Identifikace, provozní doba
a platnost jsou však nezbytné a musejí být vyplněny.

Obr. 8 Atributy polygonu vrstvy VPS

V aplikaci Brno-Zony je využívána ještě další vrstva pro evidenci pozice a atributů parkovacích
automatů a dále vrstva s hranicemi OPS. Vrstva parkovacích automatů je tvořena body
a každý bod reprezentující parkovací automat nese také odkaz na fotodokumentaci.
Svislé dopravní značení je standardně evidované v aplikaci Doprava bodovým prvkem buňkou
zobrazovanou dle vytvořeného stylu ve skutečné podobě.

parkovací
automat
vodorovné dopravní
značení „Modrá čára“

svislé dopravní
značení
Obr. 9 Úseky rezidentního parkování s dopravním značením

Důležitou položkou atributů dopravních značek je platnost, která jednoznačně spojuje značku se
systémem rezidentního parkování. Atributy značek podobně jako parkovací automaty obsahují
odkaz na fotodokumentaci značky v terénu. Pořizování fotodokumentace, která je nezbytnou
součástí řídících dat, usnadňuje mobilní aplikace od společnosti CDSw. Ta umožňuje
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prostřednictvím chytrých mobilních telefonů dopravní značení nafotit a online přiřadit příslušnému
bodu v aplikaci Doprava, takže operátor u PC změnu během chvilky zaznamená a může na ni
reagovat. Pokud je focena nová značka, lze její fotku přiřadit fotopointu se souřadnicemi zjištěnými
mobilem a operátor u PC pak po vytvoření datového bodu značky přiřadí fotodokumentaci
k atributům bodu. Takto připravená podkladová data (značky a úseky OPS) vstupují do systému
GISu
SOBD,
který
využívá
dvou
databází
PostgreSQL.
Jedná
se
o databázi SOBD a databázi MONDATA. Správa dat je potom vykonávána prostřednictvím open
source geografického informačního systému QGIS. Data vložená do databáze SOBD jsou
synchronizována s daty databáze MONDATA a opačně s nastavenými pravidly pro editaci. Databáze
MONDATA je určena k vytváření a editaci triggerů, vazeb, průjezdních bodů tras a linií uliční sítě.
Některá data jako atributy monitorovacích aut, řidičů těchto aut i tras, jsou bez geometrie. Všechna
tato data jsou nezbytná a po připojení monitorovacího auta v garáži k počítačové síti jsou tato data
nahrávána do serveru v autě.

Obr. 11 Fotodokumentace dopravní značky v režimu
OPS

Obr. 10 Atributy dopravní značky
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Kontrolní monitoring je potom prováděn na základě těchto dat. Ta určují, v jakém místě a jaká
kamera začne provádět záznam, a navigují řidiče, jakým způsobem trasu projet. Záznam
z realizovaného monitoringu (track a trackpointy) je, po připojení kontrolního vozu v garáži
k počítačové síti, přenesen do databáze MONDATA. Zároveň dochází k procesu automatizovaného
vyhodnocování nasnímané fotodokumentace prostřednictvím skriptů, které zajistí porovnávání
jednotlivých parkovacích míst projeté trasy s atributy polygonů z databáze SOBD v čase snímání. Při
tomto procesu dojde k výmazu fotodokumentace parkovacích míst, která v době průjezdu
monitorovacím vozem nebyla regulována systémem rezidentního parkování, tzn. mimo časový údaj
na dopravní značce označující úsek rezidentního parkování. Jedná se především o parkovací místa,
na nichž je po část dne platný režim vyhrazeného parkování, dále parkovací místa invalidů, místa
vjezdů, úseky blokových čištění atd. Při vyhodnocování se využívá polohy a času kontrolního vozidla
v době záznamu. Tato informace je součástí nasnímaných dat – trackpointů.
Po ukončení tohoto procesu vyhodnocení dat následuje další fáze porovnávání, kdy je zbylá
fotodokumentace podrobena automatizovanému rozpoznávání RZ a následně jsou tyto RZ
porovnávány s databází SOBD, která zahrnuje informace o registracích vozidel parkujících na
parkovištích regulovaných systémem rezidentního parkování. Registraci RZ svého vozu řidiči
provádějí při zaparkování v parkovacím automatu nebo mobilní aplikací.
Dokumentace, v níž kontrolním vozem nasnímaná RZ parkujícího automobilu není registrována
v databázi SOBD, je společně s identifikačními údaji záznamu a fotodokumentací dopravního
značení, jehož se potenciální přestupek týkal, postoupena k posouzení Městské policii. Ta v případě
shledání, že se jedná o přestupek, tento posílá Odboru dopravně správních činností MMB.
Společnost Brněnské komunikace je provozovatelem systému regulace rezidentního parkování,
avšak vyhodnocování je automatizováno a kamerové záznamy jsou k dispozici pouze městské
policii. Tato skutečnost komplikuje správné nastavení řídících dat, protože operátoři GISu nemohou
nahlížet do dokumentace pořízené monitorovacím vozem (ochrana osobních údajů) a jedinou
odezvou k opravě nastavení je tak podnět městské policie. Technickou podporu systému (servis
monitorovacích vozidel a správu datového serveru) zajišťuje společnost Eltodo, a.s.
Literatura:
1. Projekt „Monitoring zón placeného stání“, verze 1.0, Ing. Václav Táborský, Cortec s.r.o.
2. Mobilní kontrolní mechanismus – řídicí data, verze 1.0/2018, Eltodo a.s.
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7. Dopravní model města Brna a jeho využití
Ing. Jaroslav Nešpor a kol., BKOM ÚDI

Abstrakt
Tento příspěvek se zabývá představením využívaného softwaru pro modelování individuální
automobilové dopravy i veřejné hromadné dopravy, historií tohoto modelovacího prostředku na
pracovišti Modelování a prognózy dopravy-Brněnské komunikace a.s., a jeho hlavním využitím.
Software firmy PTV Karlsruhe je na tomto pracovišti využíván již 18 let a za tu dobu byly zpracovány
desítky modelů, které byly podkladem pro další práce (kapacitní posudky křižovatek, hlukové
studie) nebo byly použity jako podklad pro rozhodování o řešení konkrétní dopravní situace při
dané změně organizace, pro zjištění vhodnosti realizace nových komunikací (ekonomické
efektivnosti investice) i jako vyhodnocení dopravy ve vztahu k rozvoji města Brna k daným časovým
horizontům. Na prezentaci bude představen konkrétní příklad využití modelu v praxi.
1. Historie softwaru - PTV VISION
V roce 2001 zakoupilo město Brno pro nově zřízené dopravně inženýrské pracoviště při BKOM a.s.
programový balíček pro modelování a prognózu dopravy, který je produktem německé firmy PTV
Karsruhe. Tento software je určen pro dopravní plánování, strategické plánování, dopravní
inženýrství s možností modelování dopravních sítí, k dopravní poptávce a přidělování dopravní
zátěže na parametrizovanou síť, analýzy prognózovaných dopravních proudů individuální dopravy a
městské hromadné dopravy (software pro tvorbu dopravních modelů a simulací ve spolupráci s
prostředím GIS) s následnou vizualizaci a další ekonomické a ekologické kvantifikace.
Byly zakoupeny programy VISUM a VISSIM, kde VISUM je program pro makromodelování
automobilové dopravy i veřejné hromadné dopravy a program VISSIM umožňuje sestavovat
mikromodely.
Dodavatelem tohoto programu byla firma AF-Cityplan s.r.o. Praha, která zajišťovala zprostředkování
nákupu programu, jeho nainstalování na počítače pracoviště a školení pracovníků v oblasti využití
programu pro modelování a prognózu dopravy. Ačkoli program byl nainstalován na tři PC, tak jeho
provoz je závislý a umožněn pouze vložením tzv. „hardkey“ do konkrétního počítače. V roce 2001
byl zakoupen pouze jeden kus tohoto klíče.
Licence pro původní sestavu programů je placenou funkcí, která zajišťuje ze strany dodavatele AFCityplan průběžnou aktualizaci programu ve vztahu k zakoupeným licencím. Za uplynulé roky, kdy
jsme začínali s verzí programu PTV č. 8, byla v roce 2018 instalována verze č. 18.01.
Součástí objednávky z roku 2001 u firmy AF Cityplan Praha bylo i sestavení základních modelů
města Brna jak pro automobilovou dopravu, tak i pro veřejnou hromadnou dopravu. Za tímto
účelem byly zřizovateli modelů, jako podklad pro jejich zpracování, předány potřebné podklady
týkající se jak území města Brna (dělení na MČ, urbány, komunikační síť atd.), tak i demografie
města Brna k tomuto roku. Zpracované modely pro IAD a VHD byly následně každým rokem
aktualizovány dle skutečného rozvoje města z hlediska dopravního i z hlediska urbanistického
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rozvoje města za rok předchozí.
Podkladem pro aktualizaci modelu IAD je vyhodnocení dopravních průzkumů na vybraných
křižovatkách, aktuální stav organizace dopravy zachycující případné její změny (zprovoznění nových
úseků, tvoření sítě jednosměrek, vznik nových obchodních center atd.).
Podkladem pro aktualizaci modelu VHD jsou pak změny v trasování i linkování jednotlivých linek
VHD, změny v jízdních řádech jednotlivých linek a v nasazení jednotlivých typů dopravních
prostředcích pro subsystémy VHD ve vztahu ke kapacitě cestujících v těchto prostředcích.
Od roku 2017 pracoviště modelování a prognózy dopravy usiluje o nákup více přístupových klíčů
(„hardkey“) pro umožnění práce na více počítačích současně. V roce 2018 se tento nákup
uskutečnil a pracoviště má v současné době 3 plnohodnotné klíče a 1 klíč pro editaci a úpravu
nezatížených dopravních modelů.
2. Hlavní využití produktu do současné doby
V oblasti modelování IAD (Individuální Automobilové Dopravy) jsou zpracovávány:
- v oblasti operativní činnosti následovné úkoly:
- Roční aktualizace modelu IAD na základě vyhodnocených kartogramů křižovatek
z předchozího roku
-

Operativní modely IAD při krátkodobých i dlouhodobých uzavírkách konkrétních komunikací na území města Brna

-

Návrhy dopravních opatření pro změnu organizace dopravy v důsledku uzavírky komunikace nebo při zavádění jednosměrných komunikací

-

Sestavování kartogramů křižovatek jako podklad pro posouzení a případnou úpravu signálních plánů SSZ

- v oblasti prognózy dopravy:
- Sestavování modelů IAD pro různé časové horizonty a různé varianty výhledového rozvoje komunikační sítě města Brna včetně výhledového rozvoje území města Brna
z urbanistického hlediska
-

Sestavování modelů IAD pro posuzování a vyhodnocení jednotlivých variant vedení konkrétní variant komunikační sítě na území města Brna

-

Sestavení situací intenzit IAD pro analýzu konkrétního profilu komunikační sítě

V oblasti modelování VHD (Veřejné Hromadné Dopravy) jsou zpracovávány:
- v oblasti operativní činnosti následovné úkoly:
- Roční aktualizace modelu VHD na základě vyhodnocených průzkumů obratu cestujících
na vybraných zastávkách VHD a platných jízdních řádů MHD
-

Operativní modely IAD při uzavírkách konkrétních komunikací na území města Brna
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-

Návrhy dopravních opatření pro změnu organizace dopravy VHD v důsledku uzavírek
komunikací z důvodu jejich oprav či oprav IS

-

Sestavování pentlogramů nabídky a poptávky na území města Brna pro subsystémy
MHD tramvaj, trolejbus a autobus

- v oblasti prognózy dopravy:
- Sestavování modelů VHD pro různé časové horizonty a různé varianty výhledového rozvoje tras a linek VHD na území města Brna
-

Sestavení modelů VHD pro různé varianty vedení tras a linek a jejich analýzu

-

Sestavení situací časových dostupností konkrétního cíle na území města

V oblasti mikrosimulací (Sestavení mikromodelu pro konkrétní křižovatku)
za dobu existence tohoto programu byly zpracovány pouze dva ukázkové modely jako prezentace
tohoto nástroje pro dopravní specialisty ze strany MMB a odborných firem. O sestavování těchto
modelů však nebyl ze strany města nebo cizích objednatelů zájem.
Do dnešního dne byly skupinou modelování a prognózy dopravy řešeny desítky makromodelů
města Brna pro různé časové horizonty. Zde je výčet významných akcí pro město Brno za
posledních několik let. Jedná se např. o modely pro firmu PK Ossendorf řešící obchvat Slatiny, kdy
byly zpracovány modely IAD pro časové horizonty 2025 a 2045. Další akcí byla zakázka pro KAM
Brno řešící Novou městskou třídu – byly zpracovány modely IAD i VHD pro rok 2035+. Dále např.
modely pro HBH Projekt spol. s názvem I/42 Brno VMO Tomkovo nám. – Rokytova pro časové
horizonty 2017, 2023, 2030 a 2040. Dále byly zpracovány modely pro DPMB řešící prodloužení
tramvajové trati k nemocnici Bohunice pro časové horizonty 2023, 2030, 2048. Modely pro MMB
Odbor dopravy „Modely IAD pro Mendlovo nám. – dle návrhů variant“ (modely IAD pro roky 2016
a 2020). Pro MMB Odbor dopravy byl zpracován model: „Modely IAD pro variantní územní dopady
úprav vedení trasy VMO v jihovýchodní části města Brna, časový horizont 2030“. Pro MMB Odbor
investiční byl zpracován model „Modely IAD pro varianty ul. Benešovy“ (modely IAD pro časový
horizont 2025). Pro firmu SUDOP Brno, spol. s r.o. model „Aktualizace modelů IAD a VHD pro oblast
Jižního centra a časové horizonty 2022 a 2030“
Některý ze zpracovaných modelů bude detailně představena na prezentaci.
3. Nová investice a plán do budoucnosti
V roce 2018 proběhla veřejná soutěž týkající se dodávky softwaru pro modelování dopravy IAD a
VHD pro město Brno. Oblast modelované sítě může být rozšířena na oblast tzv. Brněnské
metropolitní oblasti s možností návazného rozšíření na území Jihomoravského kraje. Cílem bylo
navýšení počtu licencí modelovacího programu na celkem čtyři na sobě nezávislá pracoviště.
Všechna čtyři pracoviště bude možné využívat souběžně bez jakýchkoliv omezujících podmínek.
Cílem jsou minimálně dvě pracoviště plně vybavená kompletním SW pro možnost dopravního
makroskopického a mikroskopického modelování a jedno pracoviště pro komplexní
mikromodelování a zároveň jedno pracoviště pro editaci a úpravu nezatížených dopravních
modelů.
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Program PTV VISSIM slouží pro mikroskopické simulace individuální i veřejné hromadné dopravy.
Program dokáže přesně simulovat jak městský provoz, tak úseky dálnic včetně rozsáhlých
mimoúrovňových křižovatek. Jeho nespornými výhodami je, že všechny systémy dopravy jsou
zahrnuty v jedné simulaci. Management dopravy a řízení dopravy jsou obsaženy v jednom nástroji s
přímým interface do programů řízení signalizace. Není omezen jen na individuální dopravu,
zahrnuje i hromadnou dopravu včetně tras pro pěší a cyklisty.
Součásti dodaného softwaru bylo zaškolení zaměstnanců na práce s dodávaným SW zaměřeným na
modelování dopravní poptávky, modelování veřejné dopravy, skriptovací jazyk aplikovaný
v programu a mikroskopickou (mezoskopickou) simulaci dopravního proudu. Poskytnutá licenční
podpora zahrnuje volný přístup k pravidelným aktualizacím a upgrade pořízených licencí a zajištění
softwarové podpory (maintenance).
Útvar dopravního inženýrství zajišťuje každoročně pravidelnou aktualizaci dopravních modelů IAD a
VHD na území města Brna na základě výstupů z pravidelných průzkumů prováděných na dopravní
síti města Brna. V roce 2019 je plánovaná také aktualizace modelu IAD se stávajícími omezeními
dopravy a aktualizace modelu VHD se stávajícími výlukami na území města Brna.
Největší výzvou tohoto roku je sestavení multimodálního modelu města Brna, který bude pracovat
s několika druhy dopravy (např. individuální automobilová doprava, veřejná doprava,
cyklodoprava). Tento model je zpracováván pro aktuální stav organizace dopravy a bude také
sestaven pro výhledové časové horizonty. Prognóza růstu poptávky u jednotlivých druhů je
exogenní a modelované vztahy se omezují na konkurenci při užívání společné sítě. Tento model
bude používaný například pro optimalizaci významných přestupních uzlů, rozhodování o investicích
do prodloužení tramvajových tratí anebo prověřování v dlouhodobých horizontech zejména
k novým lokalitám bydlení a rozvojovým lokalitám pracovních příležitostí.
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II. Blok – garant Ing. Josef Veselý
1. Informačné systémy vo verejnej hromadnej doprave ─ požiadavky a trendy
Ing. Marek Braniš, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave, SR

Abstrakt
Medzi jednu z kvalitatívnych požiadaviek systému verejnej hromadnej dopravy, patrí aj schopnosť informovať cestujúcich o trase spojov, konečných zastávkach, prestupných bodoch a to nielen pri pravidelných cestách, ale predovšetkým pri výlukách, či operatívnom riadení dopravy. V tejto oblasti hrajú nezastupiteľnú
úlohu informačné systémy, ktoré sú umiestnené vo vozidlách, zastávkach a prestupných bodoch, pričom ich
primárnou úlohou je zabezpečiť dostatočnú informovanosť cestujúcej verejnosti. Vývoj a súčasné trendy
uspokojenia potrieb cestujúceho ako aj samotných dopravcov v oblasti informačných systémov bude priblížený v príspevku.

1. Úvod
Včasná informovanosť cestujúcich je neoddeliteľná súčasť kvalitne fungujúceho systému verejnej
hromadnej dopravy. Doba, kedy sa na tento účel využívali plechové, či plastové tabule s číslami
liniek a inými dopravnými informáciami patrí už minulosti. V dobe neustále napredujúcich ITtechnológií je trend tieto informácie poskytovať elektronickou formou, čo prináša nielen úsporu
času pri zmenách označenia liniek, trasy spojov, atď., ale zároveň poskytuje cestujúcemu
komplexnejšiu informáciu o trase spoja. Rovnako tak sa dostáva do popredia schopnosť,
informovať cestujúcich o reálnych časoch príjazdov spojov namiesto tých, ktoré sú pevne
zakotvené v cestovných poriadkoch. Parametre používaných technológii a ich funkcionalitu, u nás
upravujú prevádzkové štandardy, ktoré sú definované koordinátorom verejnej dopravy, prípadne si
ich dopravca definuje sám.

2. Informačný systém na zastávkach
Základným prvkom, vymedzujúcim priestor zastávky je označník. Ten musí byť umiestnený v súlade
s platnými normami [1] tak, aby bol viditeľný pre všetkých účastníkov cestnej premávky a aby
nezakrýval dopravné značky alebo iné zariadenia. Značka označníka sa situuje kolmo na pozdĺžnu
os zastávky. Konštrukcia označníka musí umožňovať bezpečný pohyb cestujúcich vrátane osôb
s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie na nástupnej ploche [2].
V štandardoch zastávok zverejneným koordinátorom verejnej dopravy [3], sa pojednáva o základnej
architektúre zastávkového informačného systému, ktorý upravuje rozsah, štruktúru, spôsob
zobrazovania dopravných informácii na elektronických informačných tabuliach. Tie prednostne
podávajú cestujúcim informácie pre príslušné prestupné miesto, zastávku dynamické dopravné
informácie o odchodoch spojov liniek, pokiaľ možno v reálnom čase, trase spojov, operatívnych
dopravných informáciách a prípadne o doplnkových informáciách, napr. číslo nástupišťa, aktuálny
čas, atď. Typ a počet umiestnených tabúľ sa stanovuje individuálne v závislosti od prevádzkových
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podmienok. Z hľadiska poskytovaných informácií sa rozlišujú dva typy elektronických informačných
tabúľ.
1, centrálne tabule ─ zobrazujú dopravné informácie komplexne pre celý prestupný uzol, prípadne
prestupnú zastávku. Môžu byť vyhotovené v obojstrannom alebo jednostrannom prevedení v
závislosti od ich umiestnenia odvíjajúce sa od konkrétnych podmienok [3].

Obr.2.1: Základná architektúra centrálnych tabúľ, typická pre prestupné uzly

Centrálna tabuľa obsahuje minimálne štyri riadky, pričom vrchné riadky sú určené pre zobrazovanie
dopravných informácií o odchodoch spojov a spodný riadok pre zobrazenie doplnkových informácií.
Celkový počet riadkov na tabuli je závislý od miestnych potrieb.
2, zastávkové tabule ─ zobrazujú dopravné informácie pre konkrétnu zastávku, nástupište.
Zobrazovanými informáciami sa nelíšia od centrálnej tabule, líšia sa počtom zobrazovaných riadkov
a alfanumerických znakov, pričom tie sú závislé od konkrétneho použitia a prevádzkových
podmienok [3].

Obr.2.2: Základná architektúra zastávkových tabúľ - zastávkové tabule komunikujú priamo s dispečerskym pracoviskom

Vzájomná komunikácia medzi dispečingom a elektronickými zastávkovými tabuľami sa zabezpečuje
zasielaním aktualizačných správ z dispečingu do jednotlivých tabúľ prostredníctvom GSM/GPRS
prípadne klasickým káblovým spojením v prípade, ak je táto možnosť realizovaná. Informácie, ktoré
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slúžia k primárnemu účelu tabule - odchody spojov, sú získavané z dvoch zdrojov:
A. selektívneho grafikonu uloženého v priemyselnom PC v každej tabuli - offline informácia,
B. z aktualizačnej správy prijatej prostredníctvom dostupného pripojenia - online informácia.
V prípade ak je zastávková tabuľa podriadená centrálnej tabuli, prostredníctvom centrálnej tabule
sa informácie ďalej distribuujú do jednotlivých zastávkových tabúl.
Komunikácia medzi dispečingom a tabuľami musí taktiež umožňovať inverznú komunikáciu kvôli
možnosti sledovania obsahu zobrazovaného na tabuliach [3]. Elektronické tabule umožňujú štyri
prevádzkové režimy (Online, Offline, Error a Stand-by).
1. v online režime tabuľa zobrazuje údaje prevzaté z grafikonu uloženého v priemyselnom PC,
ak však dispečer zaznamená odchýlky skutočných časov od aktuálneho grafikonu, zašle aktualizačnú správu, ktorá aktualizuje dotknuté údaje zobrazované na tabuli,
2. v offline režime tabuľa preberá celý zobrazovaný obsah len z grafikonu uloženého v
priemyselnom PC,
3. v režime Error sa tabuľa nachádza vtedy ak pri inicializácii, alebo počas prevádzky nastane
akákoľvek chyba v tabuli, ktorá znemožňuje fungovanie v Online či Offline režime,
4. v režime Stand-by sa tabuľa nachádza v zadefinovanom čase, počas ktorého sa nepredpokladá potreba zobrazovať žiadne údaje, akákoľvek činnosť tabule je vypnutá a riadiaci
počítač vyčkáva na čas v ktorom sa opätovne tabuľa zapne pred zobrazením odchodu
prvého spoja.
Pri elektronických tabuliach sa v minulosti používala dot-led technológia, ktorú za posledné roky
masívne nahrádzajú systémy fungujúce na báze LED diód, prípadne Informácie zobrazované na LCD
obrazovkách. Tabuľa musí byť vytvorená technológiou vhodnou pre vonkajšie prostredie a
čitateľnosť zabezpečená za každých poveternostných podmienok s automatickou kontrolou jasu v
závislosti od intenzity slnečného svitu.
V neposlednom rade elektronické tabule sú aj neodlúčiteľným estetickým prvkom moderne
vyzerajúcej zastávky verejnej dopravy, ktorý mimo svojej základnej funkcie ponúka aj množstvo
doplnkových funkcií. Môžu byť vybavené kamerovým systémom, ktorý monitoruje dianie na
zastávke, čím vie výrazne pomôcť nielen dispečerom pri operatívnom riadení dopravy, ale aj pri
znižovaní kriminality v priestore zastávky čím dochádza k zvyšovaniu bezpečnosti cestujúcich.
Rovnako tak vybrané informačné systémy sú vybavené aj reproduktormi, ktoré v krízových
situáciách umožňujú podať cestujúcim informácie prostredníctvom hlásení. Vzhľadom k
skutočnosti, že moderný zastávkový informačný panel je pripojený k sieti, stáva sa zároveň vhodný
na využitie ako hot-spot pre WiFi internet, čím vie umožniť cestujúcim čakajúcim na zastávke
pripojenie na internet.

3. Informačný systém vo vozidlách
Doba kedy sa na tento účel používali analógové zariadenia, plastové, prípadne plechové tabule
označenia je už dávno preč. Súčasným štandardom informačného systému sú už, rovnako ako pri
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zastávkach, elektronické tabule. Tie delíme v závislosti od umiestnenia na vonkajšie a vnútorné.
Vonkajšie elektronické tabule sa masívne začali objavovať v 90-tych rokoch, najskôr s využitím
technológie terčíkových transparentov, neskôr s technológiou DOT-LED, resp. LED diód. Primárne
zobrazujú číslo linky, cieľ daného spoja a prípadne aj dôležité nácestné zastávky. Počet
elektronických tabúľ na vozidle závisí od typu konkrétneho vozidla. Štandardom je vybavenie
vozidla elektronickou tabuľou na prednom a zadnom čele a rovnako tak na pravom boku vozidla,
prípadne aj doplnkové na ľavom boku vozidla. V prípade že sa jedná o vozidlo kĺbové, je nutné
použitie viacerých elektronických tabúľ na pravom boku vozidla. Veľkosť elektronických tabúľ je
podriadená počtu a veľkosti zobrazovaných znakov, ktorý je odporúčaný v prevádzkových
štandardoch zverejnených koordinátorom verejnej dopravy [3].

Obr.3.1: Príklad zobrazenia informácií na čelnej elektronickej tabuli vozidla [3]

Vnútorné elektronické tabule prednostne zobrazujú číslo linky, cieľ linky, aspoň dve nasledujúce
zastávky a aktuálny čas. Sú umiestnené v interiéry vozidla tak, aby neprekážali cestujúcim pri
pohybe a zároveň boli dobre čitateľné. Rovnako ako vonkajšie elektronické tabule, aj tu bola
používaná technológia DOT-LED a LED, s tým že táto je postupne masívne vytláčaná LCD Displejmi
[7]. Ich výhodou je predovšetkým farebná reprodukcia, ako aj možnosť zobrazenia viacerých
alfanumerických znakov, pri zachovaní rovnakej veľkosti elektronickej tabule.

Obr.3.2: Vľavo: Starší typ vnútornej elektronickej tabule na báze LED, Vpravo: elektronická tabula na báze LCD displeja.

Pre možné fungovanie, ako aj ovládania vnútorných a vonkajších tabúľ vozidla je nutné ich
prepojenia s palubným počítačom vozidla. Ten predáva elektronickým tabuliam všetky zobrazované
informácie a prostredníctvom palubného počítača prebieha aj aktualizácia zobrazovaných textov.
Tá prebieha prostredníctvom pevného pripojenia káblom medzi palubným počítačom vozidla s
externým počítačom, z ktorého sú následne nahraté aktualizované dáta. Pri súčasných moderných
systémoch, sa štandard konektivity posunul ďalej a preto samotné pripojenie je realizované
automaticky, prostredníctvom siete 4G, Wi-Fi prípadne LAN a dáta sa vedia aktualizovať
automaticky na diaľku [7]. Dopravca je priamo zodpovedný za aktuálnosť dát v palubnom počítači
vozidla.
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pôvodný palubný počítač, kde sa zápis údajov
o jazde vykonáva na Dat kartu

nový dotykový palubný počítač, ktorý umožňuje prenos dát bezdrôtovo, spolu s obrazovkou zobrazujúcou
kamerový prenos z vozidla
Obr.3.3: Palubný počítač vozidla

Úloha palubného počítača vozidla sa rovnako za posledné roky rozšírila. Mimo ovládania
jednotlivých periférií, akými sú napr. informačný a odbavovací systém vozidla, akustický hlásič, atď,
slúži aj ako pamäťová jednotka, s možnosťou zasielania dát na dispečerské pracovisko. Rozsah a
frekvencia posielaných dát je užívateľsky konfigurovateľná. Prostredníctvom palubného počítača
ďalej prebieha aj hlasová komunikácia medzi vodičom a dispečerom. Pre potreby dopravcu môže
palubný počítač zahŕňať aj ďalšie funkcie. Ich rozsah si stanovuje dopravca sám, avšak nesmú
ovplyvňovať funkcie požadované koordinátorom verejnej hromadnej dopravy.
Súčasné technické štandardy pre palubný počítač vozidla zahŕňajú viacero komunikačných rozhraní
jedného zariadenia, tak aby bol umožnený príjem, spracovanie alebo zasielanie dát do a z iného
systému vo vozidle, napr. systémov na automatické sčítanie cestujúcich, IP kamerového systému,
modemu WiFi pripojenia a ďalších. Za posledné roky sa výrazne zvýšili nároky na prenosy dát
v rámci vozidiel MHD. V súčasnej dobe rovnako u viacerých dopravcov prebiehajú výberové
konania pre nové usporiadanie vozidlovej informatiky a hlavne palubného počítača. Jeho výber
ovplyvní ďalší rozvoj služieb vo vozidle na minimálne 10 rokov, preto je nevyhnutné vyberať
vyhovujúce riešenie z hľadiska počítačových sietí, pokiaľ chceme vo vozidle využívať všetky
technické vymoženosti. Po novom je už štandardný počítačový rozvod o rýchlosti 100 Mbit/s
nahrádzaný zbernicou, umožňujúcou prenos 1 Gbit/s. Pôvodný ethernet o rýchlosti 100 Mbit/s
totiž dosahuje iba 30% efektívnej komunikačnej rýchlosti, čo sa pre rýchle prenosy ukazuje ako
nedostatočné [6]. Dôvod prečo tomu tak je, je predovšetkým ten, že po novom je WiFi pripojenie
vo vozidlách realizované podľa štandardu IEEE 802.11ac [5], ktorý umožňuje komunikačnú rýchlosť
1 Gbit/s cez rádiové rozhranie. Pokiaľ teda má WiFi komunikácia dosahovať tieto rýchlosti, je
nevyhnutné mať vo vozidle pripojenie, ktoré bude schopné tento dátový tok prenášať. Pôvodné
WiFi štandardy umožňovali reálne prenos dát rýchlosťou max 27 Mbit/s, čo reálne predstavovalo
len cca 8 Mbit/s medzi serverom vo vozovni a palubným počítačom vozidla [4].
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Obr.3.4:
Usporiadania palubného systému vozidiel MHD
V hornej časti pôvodné usporiadanie, v spodnej časti nové, s využitím 1 Gbit/s pripojenia [6].

Ďalší dôvod pre zvýšenie prenosovej rýchlosti je rozmáhajúce sa využívanie kamerových systémov
vo vozidle. Pri cúvacích, prípadne natrolejovacích kamerách je nežiaduce zobrazovať oneskorený
videozáznam. Pokiaľ teda ide o kvalitný videozáznam, s oneskorením max. do 200 ms, môže to
znamenať dátový tok až 25 Mbit/s, čím by pri pôvodných schémach zapojenia mohlo dôjsť k
obmedzeniu iných komunikácii, ktoré po zbernici prebiehajú. To isté platí aj pre použitie LTE
modemov, ktoré sú schopné poskytovať dátové toky až 40 Mbit/s [6]. Pri súčasných narastajúcich
nárokoch na prenosy pri súčasnom narastaní počtu systémov vo vozidlách verejnej dopravy, sa
ethernet o rýchlosti 1 Gbit/s stáva štandardom spoľahlivo fungujúceho usporiadania palubného
systému vozidiel.

4. Záver
Ako bolo priblížené na riadkoch vyššie, elektronické informačné systémy dnes hrajú nezastupiteľnú
rolu v modernej verejnej hromadnej doprave. Dopravcom a koordinátorom dopravy zefektívňujú
proces informovania cestujúcich o trasách spojov, časoch odjazdov, meškaniach, atď. Pri možnosti
priamo do systémov na diaľku z dispečerského pracoviska zasahovať, sa ich úloha pri operatívnom
riadení dopravy stala nezastupiteľná.
Už či sa jedná o elektronické tabule na zastávkach alebo v exteriéri, prípadne v interiéri vozidiel,
cestujúcim ponúkajú komplexnejšie informácie ako v minulosti, čím prispievajú k zvýšeniu
atraktivity MHD na strane cestujúcich a celkovo zlepšujú imidž dopravcu.
Na druhej strane je nutné zmieniť, že s pribúdajúcim počtom zariadení a s ich neustálym zdokonaľovaním, priamoúmerne rastú aj požiadavky na prenos dát a tým nárokov na palubné siete vo vo77

zidlách, ktoré tento prenos zabezpečujú. Vzhľadom k prevádzkovej životnosti vozidla, je preto dôležité voliť taký systém, aby jeho využitie a kompatibilita, bola v plnej miere možná aj po rokoch
jeho prevádzky.
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2. Řídící systém MHD není jen palubní počítač
Ing. Miroslav Dressler, Dopravní podnik města Brna, a.s.

Abstrakt
Vozidlo MHD, vybavené technologií RIS II dokáže komunikovat s inteligentní trasou a inteligentní centrálou a zapojit se
jako plnohodnotný prvek kooperativních dopravních systémů. Upgrade řídícího systému RIS s použitím moderních
technologií dává zcela nové nástroje nejen pro dispečerské řízení DPMB, ale i pro management řízení dopravy města
Brna. Operační středisko řízení provozu MHD v Brně pracuje nyní s velkým množstvím provozních dat a výsledkem je
kvalitní služba i potřebné informace cestující veřejnosti.

1. Úvod
Městská hromadná doprava osob je ve svém principu jednoduchý proces. Cestující chce přijít na
zastávku a v čase, určeném jízdním řádem nastoupit do vozidla. To ho potom dopraví opět včas na
plánované místo určení. A tento „jednoduchý“ proces se neustále opakuje a duplikuje pro téměř
milion cestujících denně.
Jenomže … do tohoto běžícího dopředu naplánovaného chodu zasahuje spousta jiných vlivů.
Intenzita dopravy, dopravní nehody, neprůjezdnost tratí, poruchy vozů a jiné události způsobují
odchylky od plánovaného stavu, zpoždění, popřípadě vynechání spojů. Je třeba proces řídit. Je
třeba proces ovlivňovat, něco pokud možno zajistit jiným způsobem, zvolit nejvhodnější řešení
s nejméně nepříznivým dopadem, informovat jízdní personál i cestující.
A o tom všem je RIS II (Řídící a informační systém II).

2. DPMB, a.s. a jeho role v dopravní obslužnosti území
Dopravní podnik města Brna a.s. (DPMB), zajišťuje dopravní obslužnost na území města Brna i
v části navazující brněnské aglomerace. Společně s ostatními dopravci se podílí na provozu
Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS-JMK). Rozsahem obsluhovaného
území i objemem dopravního výkonu zaujímá dominantní místo v celém kraji. Celkový objem 39,3
mil. vozových kilometrů za rok (údaj 2018) zajišťujeme pomocí 317 tramvají, 156 trolejbusů a 342
autobusů. Celková délka linek, obsluhovaných DPMB je 520,1 km.
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3. Řídící informační systém RIS II
Základní prvky řízení a správy provozu MHD
V roce 2018 došlo k celkovému upgrade Řídícího informačního systému RIS, který se týkal
technologie na palubě vozidel MHD, přenosových cest, infrastruktury vozoven, navazující
infrastruktury spolupracujících organizací ve městě Brně (především BKOM, a.s.), a konečně
dispečerské centrály. Čím tedy dnes disponujeme?
Inteligentní vozidlo MHD
Základní myšlenkou RIS z hlediska vozidla je idea
autonomního palubního informačního systému, který
dokáže poskytovat podporu a potřebné údaje řidiči,
dostatek informací cestující veřejnosti, komunikovat
s vlakovou cestou a dávat o sobě informace inteligentní
centrále.
Palubní počítač s barevným grafickým dotykovým
rozhraním disponuje dostatečným výpočetním výkonem,
aby zajistil všechny tyto požadované funkce. Řidič má
k dispozici informace o trase a jízdním řádu, podle kterých koriguje odjezdy ze zastávek tak, aby
splnil standardy DPMB. Má přehled o informacích, poskytovaných cestujícím, a dokáže podle
potřeby informace sám zveřejňovat. Vozidla vázané trakce (tramvaje, trolejbusy) jedoucí
v automatickém režimu staví vlakovou cestu, čímž poskytují potřebnou podporu řidiči. Všechna
vozidla navíc komunikují s řadiči vybraných křižovatek ve městě, které jim podle naprogramovaných
algoritmů poskytují preferenci průjezdů.
Se svým okolím je vozidlo spojeno prostřednictvím několika sítí.
Primární je digitální systém TETRA, provozovaný v městě Brně, jehož správcem je Městská Policie
Brno. V této síti probíhá fonická komunikace řidiče s dispečerem nebo výpravčím, a tato síť rovněž
přenáší stavové zprávy z vozidel. Nejdůležitější stavovou zprávou je zpráva o poloze vozidla, která
obsahuje jak fyzickou polohu podle GPS souřadnic, tak i logickou polohu vozidla na lince (zastávku,
zpoždění vozidla a další provozní údaje). Tyto zprávy ze všech vozidel v síti MHD dostává
dispečerská centrála v intervalu do 10 sekund. Řidič může také po této síti přijímat a odesílat
datové (textové) zprávy.
Druhou sítí je síť GSM (LTE), kdy jsou vozidla spojena v privátní APN datové síti DPMB. Tato síť
zabezpečuje úlohu záložní k primární síti TETRA. V případě, kdy vozidlo indikuje nedostatečný
signál primární sítě, přesměruje palubní počítač automaticky datový provoz na síť GSM. Dojde sice
ke ztrátě fonického spojení, ale veškeré datové zprávy o poloze a provozních stavech zůstávají
v provozu. Rovněž spojení řidiče vozidla pomocí textových zpráv s centrálou umožňuje průchod
potřebných informací. Tuto síť rovněž využije vozidlo v rámci budoucí spolupráce s kooperativními
dopravními systémy ITS v rámci standardu V2X (projekty C-ROADS, Mobilita v městě Brně).
Třetí sítí jsou sítě Wi-Fi. Vozidlo disponuje Wi-Fi modemem pro spojení s infrastrukturou vozoven,
kdy v polygonu vozoven dochází k vzájemné výměně dat mezi vozidlem a řídícím systémem RIS II.
Při příjezdu do vozovny vozidlo „odevzdává“ k dalšímu zpracování vybraná provozní data, a
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„přijímá“ aktualizace databází, potřebných k provozu v dalších dnech. Dalším Wi-Fi modemem je
modem standardu V2X, který rovněž využije vozidlo v rámci budoucí spolupráce s kooperativními
dopravními systémy ITS. Posledním Wi-Fi modemem je zařízení, poskytující komerční připojení
k internetu pro cestující ve vozidle.
U vozidel vázané trakce pak musíme zmínit ještě čtvrtý síťový prvek – ještě komunikační zařízení
pro stavění vlakové cesty – BSV (bezkontaktní stavění výhybek, kolejových i trolejových).
Palubní informatika ve vozidle MHD tedy nyní finálně obsahuje:
 Palubní jednotku EPC 4.0C3 obsahující počítač typu PC, integrovanou jednotku komunikací
EPDI (radiové a vozidlové), SW trojnásobný nezávislý digitální hlásič MP3, integrovaný
povelový přijímač řady EPNEV 1.13, jednotku zpracování obrazu z čelní kamery a integrovanou inteligentní napájecí jednotku IJN 24 s doplňkovými komunikacemi. Všechny jsou
umístěny do case pod označením EPC 4.0C3 a tvoří základ systému.
 Adaptery kabin A a B - typy EPAD 4.4.A a EPAD 4.4B – jsou použity pouze u obousměrných
tramvají typu KT-8 a zajišťují funkce systému dle toho, která kabina je aktivní.
 Anténní sestavu UCU 5.0 2L2WVG-B, která v sobě integruje 2x LTE modem, 2x Wi-Fi pro
použití ve vozovnách a pro cestující, V2X komunikační jednotku a modul GPS s možnou
přípravou Galilieo/Glonas ready.
 Terminál EPT 4.08C2 obsahující širokoúhlý barevný LCD 8“ s kapacitní dotykovou obrazovkou s tvrdostí H=7 včetně malé pomocné podsvícené klávesnice. Budou dodány v provedení na stojánku (2 typy) nebo zapuštěný. Terminál v sobě integruje i čtečku bezkontaktních čipových karet typu HID (frekvence 125 kHz) používanou v DPMB a.s.
 Vozidlovou radiostanici Motorola MTM 5400 DATABOX určenou pro komunikaci v radiové
síti TETRA a zajišťující hlasovou a datovou komunikaci s dispečinkem a případně s dispečery
v terénu.
 Ukazatel kurzu vozidla VLP 08x35YE tvořenou polem LED diod a napájenou pomocí
řízeného PoE přímo ze switche ECU 08P3.1F5P. Jednotka bude mít několik způsobů uchycení.
 Čelní kamera – je umístěna za čelní okno vozidla – typ IPC-HDBW4231F. Kamera obsahuje
možnost IR LED přísvitu.
 Systém počítání cestujících APC (Automatic Passengers Counting) nové generace – jednotky
typu UCP 10 v provedení respektujícím vozidlo (zapuštěné nebo v externí krabičce).
Napájení bude provedeno systémem PoE.
 Záznamovou jednotku čelní kamery, která umožňuje IP připojení a zpracování obrazu. Je
rozdělena do dvou částí – jednotky na zpracování obsahu kamerových záznamů, což je
řídicí jednotka EPC a na samotnou záznamovou jednotku řízenou přes USB rozhraní. Velikost záznamového zařízení bude definována dle typu kamery (skutečnost je 8 GB).

81

Základní princip připojení komponentů k systému palubního počítače vozidla je na následujícím
obrázku. Záměrně bylo vybráno schéma KT-8 jako nejsložitějšího zapojení, na kterém jsou prezentovány všechny komponenty:
 Páteřní vozidlová ethernetová sběrnice 100 Mbit/s – propojuje systémy ve vozidle přes
ethernetové switche
 Komunikační ethernetová sběrnice 1 Gbit/s propojující komunikační jednotku a palubní
počítač
 Palubní počítač EPIS 4.0C3 s odděleným terminálem EPT 4.08C2 a adaptery kabin (použijí se
pouze pro KT-8) včetně zpracování obrazu z čelních kamer.
 Komunikační jednotka UCU 5.0xx integrující v sobě
 Počítání cestujících APC 2.0 – jednotky UCP 10
 Radiostanice TETRA
 Ukazatele kurzu VLP

Díky všem komponentům tramvaj, trolejbus nebo autobus, jedoucí po
trase linky MHD, plní funkce „inteligentního vozidla“, které poskytuje
plnou podporu řidiči a dostatečné a aktuální informace cestujícím.
Vozidla, které plně spolupracuje s „inteligentní trasou“ a „inteligentní
centrálou“. Díky všem těmto prvkům se pak stává plnohodnotným
partnerem pro zapojení do kooperativních dopravních systémů ITS.
Inteligentní trasa
Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, spolupráce vozidla a trasy je
82

důležitým prvkem RIS II. U vozidel vázané trakce (tramvaje a trolejbusy) jde především o
bezkontaktní stavění vlakové cesty (kolejových a trolejových výhybek). RIS II musí umět zajistit
postavení vlakové cesty všude, i tam, kde se mohou nacházet v těsné blízkosti za sebou dvojice i
trojice těchto traťových zařízení. Samozřejmostí je také signalizace řidiči a zablokování výhybek
proti nežádoucímu přestavění pod/nad jedoucím vozidlem.
Všechna vozidla MHD navíc také komunikují s řadiči křižovatek, které v města Brně řídí centrála
správce komunikací, podniku BKOM a.s.
Obecně bylo o preferenci MHD napsáno již mnoho.
Současný stav řízení dopravních proudů v Brně je vzhledem k situaci
a intenzitě dopravy velmi složitým procesem. Upřednostnění jízdy
vozidel MHD považujeme v procesu řízení MHD v Brně za zásadní.
Zde jde samozřejmě o více prvků, segregaci tratí, vyhrazené BUS
pruhy a další dopravní opatření. Zde je ale vozidlo MHD přímým
účastníkem dynamického řízení v oblasti řízení provozu SSZ na
křižovatkách.
Ve vozidle je umístěna univerzální komunikační jednotka UCU 5.0
2L2WVG nad kabinou řidiče. Na 98 vybraných křižovatkách v Brně je
umístěna komunikační jednotka UCU 5.0 I. Tyto jednotky ve vozidle
a na křižovatkách spolu budou komunikovat dle pokynů z palubního
počítače a to buď:
 V2X komunikací (Wi-Fi) – pro přímou, rychlou komunikaci se středním dosahem daným
umístěním a kvalitou antén,
 LTE komunikací -– pro vzdálenou komunikaci s CRUX serverem a včasné informování řadiče
SSZ.
Vybraný typ komunikace je dle vzdálenosti a všechny potřebné informace jsou zadávány v SW pro
přípravu dat do palubního počítače, nebo vznikají dynamicky za provozu (např. zpoždění). Veškerá
komunikace je řízena znalostí polohy dle GNSS modulu (Globální navigační satelitní systém) a
obsahuje modul GPS/GLONAS a GALILEO ready.
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Na základě dohodnutých a schválených pravidel správce SSZ je pak vozidlu MHD poskytnuta jedna
z možností:
 okamžitý průjezd ve stanoveném směru
 rychlejší průjezd poskytnutím „vloženého“ intervalu do standartního cyklu křižovatky
 průjezd prodloužením standartního intervalu křižovatky tak, aby projelo jedno/více vozidel
MHD
Díky této spolupráci dochází ke zvýšení oběžné rychlosti vozidel MHD na lince, což znamená
zrychlení a zatraktivnění MHD ve městě. Na některých místech s velmi silnou intenzitou MHD a IAD
současně pak tento systém znamená jedinou možnost, jak vůbec zachovat provoz MHD v městě
Brně.
Do inteligentní trasy by se také jistě daly zařadit informační systémy pro cestující na zastávkách
MHD, ty jsou ale předmětem samostatného článku Ing. Jana Havíře (DPMB, a.s.), který na
rozebírané téma navazuje.
Inteligentní centrála
Třetím základním prvkem RIS II je inteligentní centrála,
integrovaná na odboru řízení provozu MHD v DPMB
(dispečink). Zde se setkávají a zpracovávají všechny provozní
informace z vozidel a tratí. HW a SW vybavení musí tuto
úlohu zvládnout a poskytnout plnou podporu rozhodování
dispečerům při řízení provozu. Rovněž musí zvládnout na
pozadí běžící automatické úlohy, plnící v drtivé části
informační procesy vzhledem k vnitřním i vnějším
subjektům, účastníkům provozu MHD v Brně.
Dopravní dispečink DPMB je pracovištěm, spojujícím dva základní prvky. Operační středisko řízení
je řídícím útvarem, dislokovaným v centrále DPMB na Novobranské ulici. Druhým prvkem jsou
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služby mobilních dispečerských osádek, provádějících operativní zásahy u dopravních komplikací
v terénu, popřípadě pak řízení mimořádných dopravních situací, plánovaných či neplánovaných.
Řídící systém RIS II v této „inteligentní centrále“ je propojen na centrální dispečink IDS-JMK, se
kterým probíhá výměna dopravních informací, řízení procesů návazných spojů vozidel DPMB
s jinými dopravci a vzájemné poskytování dopravních informací pro cestující na zastávkách
v regionu.

Nejdůležitějším prvkem Řídícího systému je server Sprinter RIS II spojený s externím úložištěm. Zde
probíhají všechny procesy, včetně ovládání radiové sítě TETRA. Uživatelé se pomocí služby serverklient připojují na tento server a podle definovaných oprávnění využívají různé služby systému.
Jednou z nejdůležitějších úloh je již zmíněné ovládání radioprovozu TETRA. Radiová ústředna na
Městské policii Brno je s centrálou DPMB propojena optickou sítí a záložním mikrovlnným spojem.
Ovládání systému hlasových konzolí je plně integrováno do systému RIS II. Po dobu implementace
systému bylo připojeno i souběžné ovládání tehdejšího radiosystému MPT 1327. Provoz
radiopojítek je monitorován a jejich provoz je zaznamenáván.
Server obsluhuje velké množství dalších úloh, z nichž bych představil několik nejdůležitějších,
týkajících se dispečerského systému Sprinter RIS II.
Řídící systém RIS II poskytuje obrovské množství informací z provozu. Dispečeři potřebují pro svou
práci tyto informace přepracovat do podoby, která jim umožní získat rychlý přehled pro
rozhodování, jak v nestandartních situacích reagovat. Nástroje dispečerského řízení musí být
v systému snadno a rychle dostupné, protože rozhodování o dopravním procesu probíhá v řádu
maximálně několika minut.
Dispečeři DPMB využívají zejména tyto naprogramované sekce:
- sekce komunikace. Úloha umožňuje dělbu práce mezi přítomnými radiooperátory, kdy
fronta příchozích žádostí o hovor může být obsluhována ze všech aktivních pracovišť operačního střediska. Současně je spuštěna služba přehledu komunikace, kdy mají operátoři
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přehled o tom, kterým vozidlům se věnují jejich kolegové a jsou schopni jim v případě potřeby poskytnout potřebnou podporu a součinnost.
zobrazení jízdy vozidel na lince (linkách). Dispečeři získávají rychlý přehled o logické poloze
vozidel MHD na lince vzhledem k zastávkám. Operátoři zde velmi rychle zjistí také zpoždění
vozidel, jejich plánovanou polohu podle jízdního řádu, a mohou jednoduše vyvolat komunikaci s těmito vozidly. Komunikace může být selektována na jednotlivá vozidla, nebo skupinu vozidel, linku, trakci podle stanovených kritérií. Je rovněž možné zobrazit souběh více linek na části trasy a účinně rozhodovat o eliminaci poruchových stavů.
zobrazení vozidel na mapě. Zde si dispečeři mohou zobrazit aktuální situaci v dané oblasti.
Mají na výběr několik mapových vrstev, kde si mohou kromě vozidel zobrazit spoustu dalších prvků, které s dopravou přímo souvisejí. I zde mohou jednoduše vyvolat komunikaci
s vozidly, podle kritérií, popsaných výše.
zobrazení historie. Operátoři mohou zobrazit historii provozu MHD pro zvolený časový úsek
a místo. Takto lze zobrazit jak časový úsek v minulosti, tak i časový úsek v budoucnosti, kdy
je možné vysledovat předpokládaný vývoj dopravní situace na lince nebo v oblasti.
informační panely. Dispečeři na pracovišti DDI obsluhují elektronické informační panely na
zastávkách, kam mohou umísťovat informace o plánovaných akcích i operativní informace
o neplánovaných situacích v provozu.
mobilní aplikace. Dispečeři v terénu mohou využít dat, vystavených na API rozhraní systému, která používá externí aplikace Dispečer, vyvinutá DPMB. Je tak možné získat rychlý náhled na polohu vozidel MHD, jejich jízdní řád, možnosti obratových časů a další údaje. Tyto
informace výrazně zvyšují rychlost reakcí při přijatých dopravních opatřeních, nařízených
z operačního střediska řízení provozu.

Systém obsahuje rovněž přidanou sekci podpory rozhodování dispečerů. DPMB na základě analýzy
provozu a vybraných dopravních situací uživatelsky vytvoří „krizové scénáře“, které v dané situaci
poskytnou dispečerům postup přijatých dopravních opatření. Smyslem tohoto modulu je zajistit,
aby jednotliví dispečeři postupovali v podobných situacích pokud možno stejně, a také zajistit
pomoc při jednotlivých krocích přijatých dopravních opatřeních (rozhodnutí, příkazy řidičům, úkoly
dispečerským osádkám, nastavení systému náhradní dopravy, informace cestujícím a další).
Existuje ještě řada dalších úloh, které podporují práci dispečera a poskytují podporu jeho
rozhodování. Jejich popis by byl značně obsáhlý a přesáhl by účel tohoto článku.

Odbor řízení provozu DPMB (dispečink) spolu s Odborem přípravy provozu spolupracují rovněž
v důležité oblasti plánování provozu MHD. Plánovaný jízdní řád vozidel, exportovaný ze systému
tvorby grafikonů je spolu s případnými dalšími daty prostřednictvím Řídícího systému RIS II
importován a následně předán do vozidel systémem nahrávání dat.
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V polygonu vozoven byla k tomuto účelu vybudována jednotná Wi-Fi síť v pásmu 2,4/5 GHz, aby
libovolné vozidlo mohlo zahájit synchronizaci dat v libovolné vozovně, kam přijede. Vozidla
komunikují se serverem vozovny, na kterém běží služba RADON. Ve vozovenské síti je umístěn
samostatný počítač klienta SPRINTER RIS II, který slouží výpravčímu pro sledování procesů v
dopravě. Správce RIS pak centrálně řídí nahrávání dat do vozidel MHD. Ve vozovnách probíhá
současně i proces vyčtení provozních dat z vozidel k dalšímu zpracování.
Samostatnou sekcí by mohla být rovněž publikace dat z provozu MHD prostřednictvím API rozhraní.
To je ale předmětem již zmíněného samostatného článku na téma dopravních informací.

4. Závěr
„Vyšší level“ řídícího systému DPMB RIS II je vynikajícím nástrojem pro dispečerské řízení MHD
v Brně. Poskytuje výkonné dopravní službě veškerou podporu a disponuje nástroji pro splnění
informačních povinností vzhledem k cestující veřejnosti, spolupracujícím subjektům, managementu
DPMB i managementu města Brna. Je připraven na další rozvoj a připraven poskytovat údaje o
provozu vozidel do spolupracujících systémů v architektuře kooperativních systémů ITS.
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3. Smysl má pouze včasná a dostupná informace
Ing. Jan Havíř, Dopravní podnik města Brna, a.s

Abstrakt
Provoz jakéhokoliv systému osobní dopravy přímo souvisí s chováním přepravovaných cestujících,
proto je vhodné usměrňovat jej prostřednictvím srozumitelných a vhodně distribuovaných informací
o hromadné dopravě a aktuální situaci. Dopravní podnik města Brna, a.s. za tímto účelem
zprovoznil pracoviště distribuce dopravních informací, osadil zastávky inteligentními zobrazovacími
zařízeními a implementoval nový řídicí informační systém a mobilní aplikaci.

1. Úvod
U hromadné dopravy osob je nutné počítat se specifikem přepravovaných jednotek – částečně
nepředvídatelným chováním. Cestující se vždy rozhoduje, která z jemu dostupných variant je pro
něj, alespoň z jeho pohledu a v rozsahu skutečností, které jsou mu známy, nejvýhodnější. Chování a
rozhodování cestujícího nemusí být vždy v úplném souladu se základními myšlenkami dopravního
systému a někdy může být dokonce v přímém rozporu. Navíc má chování, i když jeho změna není
obvykle technicky příliš náročná, setrvačný charakter a získání nových návyků si vyžaduje určitý čas.
Lze tedy chování cestujících nějak ovlivnit?

2. Možnosti ovlivňování chování cestujících
Organizátor systému veřejné dopravy má k dispozici nástroj, kterým může ovlivňovat chování
cestujících s cílem zachovat rovnováhu celého systému. Tím nástrojem je komodita v dnešní době
nejvíce ceněná a zároveň získávaná téměř zdarma – informace.
Aby byla informace účinná a měla dopad, který očekáváme, musí informaci nesoucí sdělení
splňovat tři základní podmínky:
 musí být poskytnuto včas,
 musí být dostupné okruhu příjemců, pro které je relevantní a
 musí být příjemci srozumitelné.
Zda budou nebo nebudou uvedené podmínky splněny, závisí na:
 způsobu vytvoření sdělení,
 formě sdělení,
 obsahu sdělení a
 zvoleném distribučním kanálu.
Způsob vytvoření sdělení
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Sdělení může být vytvořeno třemi základními způsoby:
 automatizovaně systémem,
 ručně uživatelem nebo
 kombinací obou způsobů.
Automatizovaný způsob tvorby sdělení je vhodný spíše pro opakující se nebo předvídatelné
události, jako je například zpoždění spoje na základě aktuálních informací zasílaných z vozidla.
Výhodou je jeho rychlé vytvoření nezávislé na lidském faktoru.
Naopak v případě nepředvídaných událostí, například při zdržení z důvodu dopravní nehody, může
automatizovaně sestavené sdělení působit příliš obecně bez srozumitelného popisu, co může
cestující v takové situaci dělat.
Vhodné je proto oba způsoby kombinovat a rychlá a strojově přesná sdělení upravovat a rozšiřovat
o doplňující a vysvětlující informace. Poměr mezi automatizovanou a ruční částí by měl být
ovlivněn jednak schopností adresáta obsah informace přijmout (nesmí být detailností a precizností
informace zahlcen) a jednak náklady na lidské zdroje potřebné pro tvorbu ručních informací, které
by neměly převýšit částku spojenou s dopravními opatřeními, jež je nutné učinit v případě, kdy
cestující žádnou informaci nemá. Jedná se například o náklady na nasazení záložního autobusu
nebo náklady spojené s řešením stížnosti na vynechaný spoj.
Forma sdělení
Velmi zjednodušeně lze formy sdělení rozdělit na:
 tištěnou,
 elektronickou a
 hybridní.
Mezi tištěná sdělení lze zařadit především vyvěšené jízdní řády a doplňkové informace (tarif,
kontaktní informace apod.) na zastávkách, dále výlukové tabule upozorňující na dočasnou změnu a
konečně různé navigační a orientační systémy, které pomohou cestujícího nasměrovat na správnou
zastávku. Hlavní výhodou je jednoduchá dostupnost a čitelnost pro prakticky všechny cestující,
nevýhodou nízká míra variability a poměrně vysoké distribuční náklady.
Oproti tomu elektronická forma vyžaduje na straně příjemce nástroj nebo zařízení k jeho přijetí
(informační panel, mobilní zařízení apod.), avšak je operativnější a variabilnější. Strukturovaná
informace v podobě datové zprávy je pak lépe zpracovatelná a efektivněji adresovatelná. Cestující
si může například zvolit příjem sdělení týkajících se jen jím vybraných linek.
Hybridní formou v tomto případě rozumíme distribuci tištěných sdělení (přesněji elektronickou
formou tištěných sdělení například ve vhodném formátu pdf) prostřednictvím elektronických
médií. Takto lze poměrně efektivně využít materiály připravené ke zveřejnění na zastávkách při
distribuci prostřednictvím elektronických kanálů. Tato forma je vhodná například pro výlukové
tabule obsahující velké množství grafických informací (mapa a v ní schematické zobrazení
dopravních opatření), která by se do strukturované datové zprávy jen velmi obtížně zahrnovala.
Obsah sdělení
Stěžejní vlastností sdělení musí být srozumitelnost laické veřejnosti. Při jeho tvorbě je nutné na
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straně cestujícího předpokládat nižší míru znalosti dopravní sítě a vazeb mezi jednotlivými prvky.
Obsah proto musí být formulován bez použití odborných výrazů a s informacemi vysvětlujícími
souvislosti a důsledky odborníkovi zcela zřejmé.
V základním pohledu lze předpokládat, že cestujícího zajímá především:
 jak se dostane hromadnou dopravou do místa, kam potřebuje (nejbližší zastávka, vyhledání
spojení, ceník, smluvní přepravní podmínky apod.),
 kde může nastoupit (orientační schéma přestupního uzlu) a zakoupit jízdenku (jízdenkové
automaty, prodejní místa),
 čas odjezdu (jízdní řád, aktuální odjezdy) a
 případné informace o mimořádném stavu (proč spoj nejede, za jak dlouho spoj pojede, spoj
pojede jinudy).
Všechny informace je potřeba poskytnout cestujícímu v době, kdy je vyhledává, a ve formě, která
je pro něj v daný okamžik přijatelná. Jiný obsah bude mít sdělení na webových stránkách, kde si
cestující předem v klidu svého domova vyhledává spojení a částku, kterou musí zaplatit za jízdenku,
jiný na zastávce, kde cestující potřebuje najít své nástupiště, skutečný čas odjezdu a případně
důvod zdržení a jiný ve vozidle, pokud toto nesměřuje k cíli, jak cestující očekával.
Distribuční kanál
S obsahem, zamýšlenými adresáty a formou sdělení přímo souvisí zvolený distribuční kanál. Pro
tištěné informace, jejichž zveřejnění je stanoveno platnou legislativou, zavádí dopravce obvykle
více či méně fungující proces jejich distribuce na zastávky a do kontaktních míst, kde k nim má
přístup cestující. Ten spočívá ve vytištění materiálu a jeho vyvěšení na vývěsce nebo na zastávce
veřejné dopravy. Jak již bylo uvedeno, nevýhoda tohoto kanálu spočívá v nízké operativnosti a
poměrně vysokých nákladech na distribuci, které jsou navíc negativně ovlivněny nutnou obnovou
materiálů v případě jejich poškození povětrnostními vlivy nebo vandalismem.
Se zvětšujícím se zastoupením výpočetní techniky nejen u dopravců ale také na straně jednotlivých
cestujících získávají čím dál větší význam elektronické distribuční kanály, z nichž uveďme
nejrozšířenější:
 telefonická informační linka
 webová prezentace dopravce,
 sociální sítě,
 elektronická zařízení na zastávkách,
 specializované mobilní aplikace.
U jednotlivých kanálů je pak potřeba zvážit:
 účinnost – k jak velké skupině adresátů a s jakým úsilím je možné sdělení doručit,
 adresnost – do jaké míry je možné sdělení odeslat jen adresátům, pro které je skutečně relevantní a
 rychlost a dostupnost – jak rychle se ke sdělení dostane koncový příjemce.
Obecné pravidlo pro výběr nejvhodnějšího kanálu neexistuje a je potřeba jej volit s ohledem na
konkrétní situaci a potřebu. Zároveň je třeba vyvarovat se obvyklých chyb, které informační
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hodnotu sdělení snižují.

3. Nejčastější chyby při tvorbě sdělení
Níže jsou uvedeny nejčastější případy, kdy cestující nemusí informaci obsaženou ve sdělení vnímat
a přijmout:
 sdělení je příliš obsáhlé anebo nesrozumitelné – v takovém případě jej příjemce zcela ignoruje,
 příjemce obdrží velké množství sdělení v krátkém časovém okamžiku – větší množství sdělení začne příjemce ignorovat, přičemž mu mohou uniknout pro něj důležité informace.
V krajním případě začne příjemce ignorovat všechna sdělení z daného kanálu, a pokud je to
technicky možné, kanál si zablokuje,
 příjemce obdrží velké množství sdělení, která se ho netýkají (například informace o mimořádných událostech v části dopravní sítě, kudy nepojede) – zachová se obdobně a informace začne také ignorovat a
 sdělení neobsahuje zásadní informace – cestujícímu nevyplývá, jak se může zachovat, aby
mohl ve své cestě pokračovat. Někdy se snaží informace dohledat, ale obvykle pro něj nesrozumitelnou informaci opět ignoruje.

4. Reálné řešení v rámci Dopravního podniku města Brna, a.s.
Nutnost a důležitost informací poskytovaných nad rámec daný platnou legislativou si uvědomuje
také Dopravní podnik města Brna, a.s. (DPMB). Z již realizovaných řešení jsou v provozu nejvíce
viditelná elektronická zobrazovací zařízení na zastávkách, z nichž první se na území Brna objevila už
v roce 2006. Výsledku v podobě zobrazených informací však předchází celá řada důležitých
procesů.
Se zahrnutím výše uvedených předpokladů jsou z pohledu DPMB pro tyto procesy informování
cestujících klíčové ze všech realizovaných tři následující projekty:
 implementace řídicího informačního systému RISII,
 instalace elektronických informačních panelů na zastávky a
 zřízení pracoviště distribuce dopravních informací.
Implementace řídicího informačního systému RISII
Využití informačních technologií pro řízení dopravy není myšlenka nová. Palubní informatikou byla
vozidla MHD v Brně osazena již na přelomu nového tisíciletí a na něj plynule navázala
implementace stávajícího řídicího informačního systému RISII, která proběhla v letech 2018 a 2019.
V rámci ní byl systém doplněn o další rozšiřující funkce včetně nástrojů a grafického uživatelského
rozhraní pro ovládání elektronických informačních panelů. Oproti předchozímu systému jsou data
z vozidel přesnější, obsáhlejší a získávána v kratším intervalu. Vzhledem k přímému propojení
s obdobným systémem společnosti KORDIS JMK, a.s., koordinátora celého Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK), je portfolio dat komplexní a obsahuje veškeré
informace z celého IDS JMK.
Součástí informačního systému je zároveň aplikační rozhraní poskytující na základě shromážděných
a z nich odvozených údajů třetím stranám informace o poloze vozidel, aktuálních odjezdech a
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odchylkách.

Obrázek 1
Schéma sběru a distribuce informací
v řídicím informačním systému RISII Dopravního podniku města Brna, a.s.

Vybavení zastávek elektronickými informačními panely
Kromě elektronických informačních panelů (ELP) založených na zobrazení prostřednictvím jednonebo vícebarevných LED polí jsou v Brně testována a instalována další, obdobná zařízení založená
na bázi elektronického papíru či plnobarevných dotykových displejů. Nejnovějším zařízením tohoto
druhu je tzv. „smart“ zastávka v uzlu na Moravském náměstí.
Cílovým stavem Dopravního podniku města Brna, a.s. je osazení takovým zařízením všech
tramvajových zastávek, významných přestupních uzlů a dalších vybraných zastávek. Montáž
probíhá a bude probíhat v několika etapách s ohledem na finanční možnosti související mimo jiné
s čerpáním prostředků z evropských projektů. Přednostně jsou osazovány zastávky na
samostatných tramvajových tělesech, kde v případě mimořádné události nemůže být nasazen
náhradní autobusová doprava a cestující nemá možnost dozvědět o nutnosti přejít na zastávku
náhradní dopravy.
Zřízení pracoviště distribuce dopravních informací
Jak bylo uvedeno, systémem automatizovaně vytvářené informace je vhodné a někdy i nutné
doplňovat informacemi ručně vytvořenými odborným a zkušeným pracovníkem. Základními
předpoklady pro výkon funkce informačního operátora je všeobecný přehled o principech veřejné
hromadné dopravy, detailní znalost sítě linek MHD v Brně a základní znalost také ostatních linek
v rámci IDS JMK a to v bezvýlukovém stavu i se zahrnutím plánovaných nebo aktuálně probíhajících
výluk, omezení či posílení dopravy a schopnost operativně jednat při vzniku různých typů
mimořádných událostí. Tyto předpoklady nejlépe splňovali operátoři řízení provozu v operačním
středisku řízení provozu Dopravního podniku města Brna, a.s. Ti však obvykle nemají prostor ani
čas v okamžiku řešení mimořádných událostí sestavovat a rozesílat informace cestujícím. A pokud
by tento prostor našli, hrozilo by riziko, že informace budou poměrně odborné a zaměřené
především na dopravní řešení celé situace. Z uvedených kritérií jednoznačně vyplynulo, že
92

distribuce informací nesmí přímo ovlivnit řízení provozu MHD, ale zároveň s ním musí být úzce
spjata. Tyto předpoklady nakonec vedly k vybudování částečně samostatného pracoviště distribuce
dopravních informací přímo v rámci operačního střediska řízení provozu, kde je informační
operátor v přímém kontaktu s dispečery, ale zároveň se neúčastní přímého řízení provozu a jeho
činnost je zaměřena výhradně na tvorbu a distribuci informací pro cestující. V kombinaci
podmínkou, že informační operátor musí mít poměrně detailní přehled o plánovaných i
probíhajících výlukách, padlo konečné rozhodnutí, že ve dvousměnném provozu po sedm dní
v týdnu se na pracovišti distribuce dopravních informací budou střídat pracovníci odboru přípravy
provozu, kteří se aktivně podílejí na přípravě jízdních řádů i všech výlukových opatření. Projekt
zbudování informačního pracoviště byl zahájen v roce 2013 a úspěšně završen v březnu 2015, kdy
pracoviště zahájilo svůj rutinní provoz.

5. Další distribuční kanály
Přítomnost informačního operátora, který může vytváření i distribuci sdělení ovlivňovat a řídit,
umožnila využití dalších distribučních kanálů. Velká část cestujících vlastní mobilní telefon a
neustále narůstá počet uživatelů mobilních zařízení s přístupem k internetu (s datovým tarifem).
Šíření informací o plánovaných změnách v dopravě prostřednictvím webových stránek je dnes
běžným standardem, Dopravní podnik města Brna, a.s. k němu však přidává aktuální informace o
mimořádných událostech, zdrženích, odklonech apod., čímž se celá dopravní sekce webových
stránek stává atraktivnější.
Nelze však předpokládat, že si všichni cestující budou informace na webových stránkách vyhledávat
aktivně a je proto potřeba najít cestu, kterou jsou informace cestujícím do jisté míry podbízeny.
Jako velmi vhodný kanál se jevily a nakonec i osvědčily dnes tak oblíbené sociální sítě, konkrétně
Facebook a Twitter. Facebook poskytuje více prostoru pro popis události doplněný případně o
grafické prvky, Twitter zase vyniká svojí stručností a možností zobrazování notifikací přímo na
mobilním zřízení, takže uživatel je ihned upozorněn na zveřejnění nové zprávy týkající se hromadné
dopravy. Zde ovšem dvojnásobně platí, že velké množství informací cestujícího zahltí a přestane je
odebírat.
Pro úplnost ještě dodejme, že uvedené kanály jsou doplněny standardní možností kontaktovat
telefonickou informační službu nebo osobně navštívit informační kancelář. Na důležitých místech,
například u hlavního nádraží, které je považováno za centrální přestupní uzel, je k dispozici
rozhlasové zařízení.
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Obrázek 2
Schéma hlavních kanálů používaných pracovištěm distribuce dopravních informací DPMB

Mobilní aplikace DPMBinfo
Jako vhodný nástroj pro uživatele mobilních zařízení, kteří chtějí mít k dispozici aktuální informace
o dopravě, ale zároveň jimi nechtějí být zahlceni, vznikla mobilní aplikace DPMBinfo, aktuálně
dostupná pro platformy Android a iOS.
Kromě statických informací ohledně tarifu, kontaktních míst nebo schémat linek jsou v ní
k dispozici informace (opět strukturovaně vyhledatelné a filtrovatelné) o plánovaných změnách
nebo aktuálních mimořádných událostech. Nejčastěji uživatelé využívají vyhledání spojení,
zobrazení vozidel v mapě a virtuální ELP, který zobrazí nejen aktuální odjezdy ze kterékoliv zastávky
v IDS JMK, ale také případné aktuální doplňující informace o výluce či mimořádné události, která by
byla v zastávce zobrazena, pokud by na ní byl ELP fyzický.

Obrázek 3
Vybrané obrazovky aplikace DPMBinfo

SMART zastávka
Zajímavou kombinací vlastností mobilní aplikace se zobrazovacím zařízením instalovaným přímo na
zastávce je tzv. „chytrá“ neboli „smart“ zastávka. V Brně jsou první dva exempláře instalovány
v uzlu na Moravském náměstí.
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Obrázek 4
SMART zastávka na Moravském náměstí v Brně

Součástí osvětleného a kamerou dozorovaného přístřešku je velký dotykový displej, na kterém jsou
kombinovány aktuální odjezdy na virtuálním elektronickém informačním panelu se statickými
informacemi v podobě zastávkových jízdních řádů, schémat sítě linek a výlukových tabulí. Zařízení
je připojeno k internetu a kromě vyhledání spojení umožňuje přístup na vybrané webové stránky
Statutárního města Brna nebo Turistického informačního centra. Doplňkovou funkcí je možnost
nabíjení mobilního telefonu.
Aplikační rozhraní
Snahou DPMB je informace pro jednotlivé kanály distribuovat jednotně a komplexně. Součástí RISII
je proto aplikační rozhraní (API) zřízené jako webová služba přímo na serveru RISII, která
prostřednictvím příslušných metod a jejich atributů poskytuje informace především:
 o poloze, zpoždění a jízdním řádu jednotlivých vozidel,
 o aktuálních odjezdech z konkrétní zastávky a
 o výlukách a mimořádných událostech.
Portfolio dat nabízených prostřednictvím API doplňují další zdroje, přičemž cílovým stavem je jejich
integrace do jednoho strukturovaného rozhraní.

6. Závěr
Pracoviště distribuce dopravních informací je v provozu více než čtyři roky a za dobu jeho působení
došlo k zásadní modernizaci softwarového i hardwarového vybavení a ke zprovoznění nových,
moderních distribučních kanálů, kterými jsou dopravní informace zpřístupňovány cestujícím.
Důkazem, že se jedná o krok správným směrem, je počet aktivních uživatelů aplikace DPMBinfo
(aktuálně přes 27000), snižující se počet stížností týkajících se dostupnosti informací o změnách
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v dopravě a především s trochou nadsázky stále se zvyšující počet stížností v případech, kdy dojde
k technickému výpadku některého z informačních kanálů nebo ojedinělému selhání informačního
operátora. Tato, byť negativní zpětná vazba je pro nás indicií, že cestující distribuované informace
využívají a uzpůsobují na jejich základě své chování. Dopravní podnik města Brna, a.s. proto bude
v započatém trendu i nadále pokračovat.
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4. Elektronické odbavování cestujících v MHD v Brně a v Jihomoravském kraji v
rámci IDS JMK
Vít Prýgl, Dopravní podnik města Brna, a.s. | Ing. Jiří Horský, KORDIS JMK, a.s.

Brňané si oblíbili e-shop městských služeb BRNOiD
Zakoupit si předplatní jízdenku na městskou hromadnou
dopravu, uhradit poplatek za komunální odpad, účastnit se
městských anket, ověřit si status vysokoškolského studenta,
koupit zážitkový program v ZOO Brno nebo nabít čipové
hodinky na brněnská sportoviště. To vše mohou Brňané učinit
z pohodlí domova prostřednictvím e-shopu městských služeb
BRNOiD. A připravují se další rozšíření.
Počet aktivních uživatelů e-shopu v současné době dosahuje téměř 100 tisíc.

Historie
Základem e-shopu BRNOiD bylo zavedení elektronického odbavení cestujících, které Dopravní podnik
města Brna, a.s., spustil od 1. ledna 2017.
Spuštěním e-shopu DPMB dostali cestující možnost
zakoupit si elektronickou předplatní jízdenku
na tarifní zóny 100+101 a požádat o příspěvek na
nákup roční předplatní nepřenosné základní jízdenky v rámci městského dotačního programu.
Celý systém je od počátku založený na využití bezkontaktních bankovních karet. Bankovní karta
(nosič) je pouze identifikátor cestujícího v systému, nenese v sobě informaci o tom, jakou jízdenkou cestující disponuje. Tyto údaje jsou uloženy v centrální databázi a pravidelně synchronizovány
se čtečkami kontrolních pracovníků. Při kontrole cestující předloží revizorovi kartu, zařízení vyhledá ze zašifrované databáze informaci, jaká jízdenka je k dané kartě vystavena a pokud to bude
nutné, pak z důvodu ochrany před zneužitím zobrazí i fotografii cestujícího. Data jsou šifrována,
takže obsluha vidí pouze údaje k danému cestujícímu. Rozsah dat je stejný, jako je nyní u papírových předplatních jízdenek. Při ztrátě nebo krádeži cestující pouze zaregistruje číslo své nové karty
a původní karta je zablokována.
Výhody elektronického odbavení cestujících
 technologická bezpečnost
 bezpečnost citlivých platebních údajů
- DPMB, a.s., nemá přístup ke zneužitelným údajům
- číslo karty je šifrováno do tzv. tokenu, který není možné použít k placení
 bezpečnost osobních údajů
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- DPMB eviduje pouze údaje, které jsou potřebné pro dané slevy nebo městské služby
 bezpečnost proti podvodům
- bankovní karty (nosiče) eliminují hotovost z oběhu
Vybudovaný e-shop je modulární a umožňuje doplňování o další funkcionality, jako jsou platby za
odpady, turistická karta, vstupy na městská sportoviště, nákup povolenek v rámci rezidentního
parkování, informační moduly a další. Nové moduly připravuje a provozuje Dopravní podnik města
Brna, a.s, a to na základě objednávky ze strany statutárního města Brna.

Současnost
Od konce minulého roku mohou uživatelé BrnoiD kromě koupě elektronické předplatní jízdenky
na MHD a platby za komunální odpad online pořídit zážitkové balíčky v ZOO Brno či získat přístup
k nabídce sportovních služeb společnosti STAREZ-SPORT.
V modulu ‚ZOO‘ si lze aktuálně pořídit pět různých zážitkových programů v několika variantách.
Zájemci si mohou vyzkoušet roli ošetřovatele šelem či kopytníků, setkat se s oblíbenými zvířaty
nebo třeba uspořádat narozeninovou párty. V letošním roce se plánuje zavedení možnosti nákupu
běžných vstupenek do zoo.
Další nový modul ‚Sport‘ umožňuje pořízení čipových hodinek se zvoleným kreditem, a tím zařízení
účtu u společnosti STAREZ-SPORT. Čipové hodinky umožňují uhradit vstupné a další služby na všech
brněnských sportovištích spravovaných touto společností. Dále je zde možné sledovat online stav
kreditu na čipových hodinkách i jej dobíjet. Je možné si také propojit svůj existující zákaznický účet
v systému společnosti STAREZ-SPORT s účtem v e-shopu, případně si propojit alespoň samotné
čipové hodinky a dobíjet jejich kredit. Výhodou nabití čipových hodinek nad 1000,- Kč je získání
20% slevy na vstupném do bazénů, do posilovny, solária, wellness nebo na kluziště.
Před spuštěním je modul ‚Knihovna‘, který umožní propojení BrnoiD se službami knihovny Jiřího
Mahena. Pracuje se na dalších modulech, jako jsou například sdílené městské informace.
Služby e-shopu jsou postupně rozšiřovány. Nedávno například o možnost ověřování statusu
studenta pro Masarykovu univerzitu, Mendelovu Univerzitu a Vysoké učení technické v Brně.
Ve spolupráci s brněnskými vysokými školami došlo k ulehčení života studentů, kteří už nemusí
řešit potvrzení o studiu osobně. Status studenta si jednoduše ověří v e-shopu online. Stačí mít
ověřený full účet, vybrat sekci „Můj účet“ VŠ a zadat školní číslo. Systém ověří status studia vůči
informačním systémům zapojených škol a následně tento status pravidelně automaticky
prodlužuje. Tuto službu již využívá přes 10000 studentů. Nově je možno status studenta online
ověřovat i pro držitele studentských karet ISIC.
Uživatelé si také mohou zakoupit navazující měsíční jízdenku, která je dostupná pouze
v elektronické podobě. První takovouto jízdenku si mohou zájemci koupit v návaznosti na platnou
elektronickou nepřenosnou jízdenku, z jejíhož typu se odvodí výchozí cena. Každá další navazující
jízdenka je o něco levnější až po stanovené minimum. Při prvním nákupu je nutné nastavit povolení
k inkasu vůči DPMB a následně se placení a zakupování dalších navazujících jízdenek už řeší plně
automaticky.
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Od minulého roku je také možné přes e-shop BrnoiD zaplatit také pokuty Dopravnímu podniku
města Brna. Online lze vyřešit i případný poplatek 50 Kč za zapomenutí nosiče elektronické
nepřenosné šalinkarty.
Do budoucna se řeší také možnost nákupu vstupenek do divadel zřizovaných městem Brnem či
propojení se systémem parkování v Brně.
Na portálu BrnoiD je registrováno už téměř 100 000 Brňanů. Pořídit si plnou verzi účtu, tedy BrnoiD
full, se Brňanům zkrátka vyplatí. Vedení města Brna i vedení dopravního podniku má za cíl, aby
Brno bylo minimálně v České republice leaderem ve zjednodušování a digitalizaci. Ostatně,
elektronická správa je jedna z hodnot vize a strategie města #brno2050.

Další rozvoj elektronického odbavování cestujících
V další, v současné době probíhající fázi 1. etapy elektronického odbavování cestujících (po vybavení regionálních autobusů a průvodčích ve vlacích čtečkami bankovních karet) bude možno elektronické předplatní jízdenky používat pro celý Integrovaný dopravní systém JMK.
Zároveň probíhá příprava na 2. etapu elektronického odbavování cestujících, která přinese možnost nákupu jednorázových jízdenek bezkontaktní bankovní kartou ve všech vozidlech v IDS JMK.
Principy fungování EOC 2 v Brně
1. Cesta do 15 minut bez přestupu
Přiložení karty při nástupu a při výstupu.
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2. Cesta do 15 minut s přestupem
Přiložení karty při nástupu, při nástupu do dalšího vozu a při posledním výstupu.
V těchto případech cestující získává 15 minutové jízdenky za 20 Kč.
3. Cesta delší než 15 minut s libovolným počtem přestupů
Přiložení karty při každém nástupu, cestující se nemusí starat o to, jakou má mít jízdenku ani o její
platnost.
V případě, že cestující přestupuje v 59. minutě, může cestovat až na konečnou daného spoje.
V případě, že cestující přestupuje v 61. minutě od prvního nástupu, kupuje si další 60 minutovou
jízdenku.
Systém vyhodnotí cestování za celý den a vypočítá optimální jízdné, které je zastropováno cenou
jednodenní jízdenky za 90 Kč.
V případě, že cestující si chce zakoupit více jízdenek, zlevněné jízdenky nebo vícezónové jízdenky,
po přiložení k validátoru si navolí nákup konkrétních jízdenek

Elektronické odbavování mimo město Brno
Společnost KORDIS JMK již od zavedení elektronického odbavování cestujících provozuje jádro
systému – Dopravní zúčtovací centrum, které eviduje všechny cestující a jejich jízdní doklady a tyto
informace předává do kontrolních aplikací revizorů a Českých drah. Cílem je postupně rozšířit
systém elektronického odbavování do celého kraje.
Za tím účelem KORDIS s příspěvkem EU v roce 2019
plánuje pořídí 1000 palubních počítačů, které umožní
čtení bankovních karet i QR kódů. Tento krok umožní
rozšíření jízdních dokladů přiřazených k bankovní
kartě nebo jinému elektronickému nosiči i do regionu
a současně bude možné uhradit jízdné v regionálních
autobusech bankovní kartou.
Souběžně s tím dojde k doplnění dalších funkcí do
Dopravního zúčtovacího centra a k vybudování
celokrajského e-shopu KORDIS JMK.
EOC tak bude připraveno na vybavení vozidel DPMB a železničních nádraží v Brně bankovními
terminály a bude tak možné zavedení plateb kartami i za jednorázové jízdenky dle výše uvedených
předpokladů. Do regionu se pak tento systém rozšíří po vybavení železničních vozidel a stanic
bankovními terminály.
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5. Aktuálny stav a rozvoj e-ticketingu v IDS BK
Ing. Miloš Kubalík, Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Abstrakt
Príspevok popisuje súčasný stav odbavovania cestujúcich v Integrovanom dopravnom systéme
v Bratislavskom kraji s víziami do budúcnosti. Dnešným trendom je využívať v rámci elektronického
odbavovania cestujúcich rôzne nosiče, ktoré sa vhodne dopĺňajú. Veľkú úlohu hrajú nosiče, ktoré cestujúci už
dnes majú a využívajú ich na dennej báze. Ide predovšetkým o mobilné telefóny a bezkontaktné platobné
karty. Cieľom BID je modernizácia a rozvoj predajného systému podľa aktuálnych trendov a technológií vo
verejnej doprave.

1. Súčasný stav
Istá forma elektronického odbavovania cestujúcich exituje na Slovensku už viac rokov.
Výsledkom spustenia Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) je jednotné
použitie cestovných lístkov v papierovej a elektronickej podobe u všetkých zapojených dopravcov.
Od 01.11.2015 predplatné cestovné lístky s platnosťou 7, 30, 90 a 365 dní, ktorých nosičom je BČK
vydaná niektorým s dopravcov. Predávajú ich všetci dopravcovia vrátane koordinátora (v
predajných automatoch) a platné sú vo všetkých druhoch dopravy v rámci IDS BK.
Od 01.09.2016 bol spustený predaj elektronických cestovných lístkov na jednu cestu v celom IDS
BK. Zakúpenie eCL prebieha prostredníctvom kreditu, nahratom v čipe BČK. Zakúpenie je možné v
označovačoch cestovných lístkov priamo vo vozidlách MHD, alebo na nástupištiach železničných
staníc. V prímestskej autobusovej doprave je možné zakúpenie eCL u vodiča alebo v OCL pri
predných dverách (v OCL len v zónach 100+101). Po zakúpení eCL sa odpočíta kredit v príslušnej
výške podľa tarify a cestovný lístok sa zapíše do čipu karty.
Nakoľko v prímestskej autobusovej doprave možnosť kúpy z kreditu bola už pred zavedením IDS
BK, išlo o dorovnanie existujúceho stavu u ostatných dopravcov. Železniční dopravcovia eCL
nepredávajú, len kontrolujú jeho platnosť. Predajcom prostredníctvom označovačov umiestnených
na železničných staniciach, je Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID).

2. Stratégia rozvoja predaja cestovných lístkov IDS BK
Cieľom BID je koordinovaný rozvoj predaja cestovných lístkov v celom IDS BK v zmysle aktuálnych
trendov. Z pohľadu cestujúceho by malo ísť o zjednodušenie nákupu cestovného lístka a z pohľadu
dopravcu o zníženie nákladov na tarifný systém. V súvislosti s narastajúcim trendom využitia
bezkontaktných platobných kariet v doprave bolo cieľom pripraviť štúdiu možností použitia
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bankových kariet ako platobného prostriedku cestovného lístka, ale aj ako jeho nosiča príp. aj ako
nosiča predplatného cestovného lístka, v našich podmienkach.
Analýza preukázala, že dnešným trendom je v rámci elektronického odbavovania cestujúcich
využívanie rôznych nosičov, ktoré sa vhodne dopĺňajú. Veľkú úlohu v týchto multiplatformových
systémoch hrajú nosiče, ktoré cestujúci už dnes majú a ktoré na dennej báze aj využívajú. Ide
predovšetkým o mobilné telefóny a bezkontaktné platobné karty.
Stratégia počíta so zachovaním papierovej formy cestovných lístkov, výrazne smeruje k rozvoju
elektronizácie a to najmä do oblasti mobilnej aplikácie a využitia bankových kariet. Cieľom je
zjednodušiť nákup lístka a zautomatizovať predaj tak, aby nový cestujúci mal vždy správny lístok aj
bez potreby poznať tarifu.

Obr.1: ilustračný obrázok tarifného odbavenia platobnou kartou

2.1. Mobilná aplikácia
V súvislosti so stratégiou bola od 01.10.2018 spustená do prevádzky mobilná aplikácia IDS BK.
Mobilná aplikácia je jedným zo spôsobov k prístupu k elektronickým službám. Zákazník má k
dispozícii:
a) PLÁNOVAČ CESTY

Zabezpečuje predovšetkým interface pre vyhľadanie cesty, možnosť vyhľadania podľa aktuálnej
pozície priamo z mapy, alebo manuálnym zadaním. Vyhľadávač kombinuje cestovné poriadky
všetkých štyroch dopravcov zapojených do IDS BK a zvolí najvýhodnejšiu trasu pre cestujúceho.
Podľa vyhľadanej trasy je možné aj zakúpenie cestovného lístka.
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Obr.2: vyhľadávač spojov

b) TICKETING
Zabezpečuje interface pre nákup/kontrolu platnosti cestovného lístka, nákup lístka je
prostredníctvom platobnej brány, kde si cestujúci zvolí dva spôsoby. Možnosť platby platobnou
kartou priamo, alebo z kreditu. Z každého typu lístka je možnosť kúpy až 30 kusov s rovnakou
časovou platnosťou. Rovnako je možnosť kombinácie základných, zľavnených cestovných lístkov
a batožiny. Po kúpe cestovného lístka je nastavený interval 60 sekúnd, po ktorom cestovný lístok
automaticky nadobudne platnosť.
Pri kontrole v dopravnom prostriedku sa cestujúci preukáže vygenerovaným QR kódom resp.
číselným kódom.

Obr.3: ticketing

c) INFORMÁCIE – základné informácie o službách a novinkách v IDS BK,
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d) KOMUNIKÁCIA – obojstranná komunikácia medzi BID a cestujúcim.
Mobilnú aplikáciu IDS BK je možné stiahnuť v obchodoch Google play a App Store.

3. Záver
Rozvoj predaja cestovných lístkov v IDS BK si vyžaduje úzku spoluprácu všetkých dopravcov
a objednávateľov dopravných výkonov. Ak má byť systém využitia platobných kariet funkčný vo
všetkých módoch dopravy, podmienkou je nielen príslušné hardvérové, ale aj softvérové vybavenie.
Mobilné telefóny a platobné karty sú dnes využívané na dennej báze a sú prirodzenou súčasťou
života. Základnou myšlienkou je prispôsobenie nosiča cestovného lístka preferencii cestujúceho,
tzv. princíp „Bring your own media“.
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6. Nové trendy ve vozidlech MHD DPMB, a.s.
Ing. Zdeněk Jarolín, Dopravní podnik města Brna, a.s.

Abstrakt
Trendy v oblasti provozovaní veřejné dopravy se hlavně v poslední době mění. Městská doprava již není chápána jen jako prostředek pro přepravu osob z místa na místo, ale představuje důležitý městotvorný prvek.
Začíná být také kladen důraz na oblast životního prostředí a kvality ovzduší ve městech. Tomu všemu se
musí dopravci přizpůsobit a nabídnout do provozu taková vozidla, která budou moderní, splní vysoké nároky
cestujících a současně budou šetrná k životnímu prostřední. Současným trendem je elektromobilita, především pak v oblasti elektrobusů a parciálních trolejbusů. Tramvajová doprava ale stále zůstává také v popředí
jako páteřní kapacitní doprava.

1. Změny ve vnímání veřejné hromadné dopravy
Historie veřejné hromadné dopravy ve městech je poměrně dlouhá. V době svého vzniku se
jednalo o novinku, kterou využívali především majetnější a vážení občané. Postupně se vozidla
veřejné dopravy stala základním dopravním prostředkem pro cestování a po dlouhou dobu byla
také prakticky jediným možným způsobem dopravy. Konkurencí jí byly jen koňské povozy, později
vozidla taxi. Individuální doprava prakticky neexistovala.
V dobách ekonomické konjunktury a výstavby nových továren sloužila veřejná doprava především
k rychlé dopravě dělníků za prací a nahradila tak mnohdy každodenní několikakilometrové pěší
docházky, které byly na běžném pořádku. Rozvoj hromadné přepravy obyvatel také podporovala
výstavba velkých sídlišť na okrajích měst, ze kterých bylo třeba přepravit velké množství jejich
obyvatel v ranních hodinách za prací a do škol, odpoledne a večer zase zpět domů. V této době byl
zaznamenán velký rozvoj hromadné dopravy, tato služba se však zaměřovala spíše na kvantitu než
na kvalitu. Alternativ bylo málo, individuální doprava automobily byla stále minoritní.
Změna u nás nastala po roce 1989. Životní úroveň se začala postupně zvyšovat, osobní automobily
přestaly být nedostatkovým zbožím a počet cestujících ve veřejné dopravě začal klesat. Zpočátku se
jednalo víceméně o vítané ulehčení přeplněných vozidel, narůstající počet automobilů ve městech
však začal v ulicích překážet a zpomalovat provoz vozidel veřejné dopravy, která užívala stejnou
ulici.
Podpora veřejné dopravy začala v té době sílit. Nebylo to však jednoduché. Lidé viděli v cestování
osobními auty větší pohodlí a cestování vlastním vozem bylo také znakem určité životní úrovně a
postavení.
Pokud si měla veřejná doprava udržet své zákazníky, musela jim nabídnout více než pouhou
přepravu z místa A do místa B. Cestující se stávali stále náročnější a začali vyžadovat více pohodlí
106

než stání v přeplném dopravním prostředku.
Prvním krokem ke zvýšení kvality se stala spolehlivost. Dopravní podniky začaly budovat řídící a
informační systémy, které jim umožňovaly udržet kontrolu nad svými vozidly v provozu a tím zvýšit
přesnost a spolehlivost. To však cestujícím nestačilo. Chtěli více pohodlí. Dalším trendem bylo tedy
pořizování dopravních prostředků s více sedadly a také navyšování celkové kapacity vozidel.
Novým trendem se stala nízkopodlažní vozidla, která kromě bezbariérovosti umožňují rychlejší
nástup a výstup cestujících. Trendem nedávné doby jsou klimatizovaná vozidla. Klimatizace je dnes
běžnou součástí osobních automobilů, tak proč by nemohla být i součástí vozidel veřejné dopravy.
Zdálo by se, že základní pohodlí cestujících je výše uvedenými opatřeními zajištěno, boj o ně však
nadále pokračuje. Aktuální trendy současné doby jsou inteligentní audio-vizuální informační
systémy a např. také USB nabíječky ve vozidlech. Ty cílí především na mladé zákazníky, kteří by měli
získat kladný vztah k veřejné dopravě.
Přístup DPMB:
DPMB sleduje všechny výše uvedené trendy a snaží se veřejnosti nabídnout cestování moderními a
pohodlnými vozidly. V nedávné době bylo rozhodnuto, že všechna nová vozidla budou vybavena
klimatizací pro cestující. Tímto DPMB reaguje i na poměrně vysoké letní teploty v průběhu
posledních let. Zatímco nové autobusy a trolejbusy jsou již vybaveny klimatizací (celkem jich má
DPMB v provozu již 147), první tramvaj s klimatizací pro cestující bude uvedena do provozu na
konci roku 2019. Tato tramvaj bude první tramvají projektu „Tramvaj pro Brno“. Celkem by mělo být
v následujících letech zkompletováno v Ústředních dílnách DPMB až 41 ks takových tramvají. Tato
plně nízkopodlažní vozidla s otočnými podvozky, která budou postupně nahrazovat starší tramvaje
typu K2, budou také vybavena v prostoru pro cestující USB nabíječkami.
V rámci projektu RIS2, který byl dokončen v březnu 2019, byla do všech vozidel instalována WI-FI.
DPMB chce i touto cestou nabídnout nové možnosti komunikace s cestujícími.

107

interiér nového autobusu Urbanway
s širokoúhlým LCD monitorem a USB nabíječkami

2. Změny v technických aspektech vozidel
Technické vlastnosti vozidel prošly postupným vývojem. Vozidla veřejné dopravy byly zpočátku
velmi jednoduché konstrukce a plnily jen základní požadavky pro účel svého vzniku – přepravy
osob. Původní otevřené vozy se staly postupně uzavřenými, vítanou novinkou byla instalace topení.
Původní tvrdá dřevěná sedadla se postupně nahrazovala polstrovanými. Jednoduchá a přitom
účelná vozidla vydržela dlouhá desetiletí, změny v této oblasti začaly především v posledních cca
30 letech.
U elektrických vozidel se stalo trendem využití nových bezúdržbových elektrických výzbrojí
vybavených systémem rekuperace. Tyto systémy umožňovaly poměrně velkou úsporu elektrické
energie. Spolu s nástupem nízkopodlažnosti bylo nutné přeřešit interiér vozidel, který byl na rozdíl
od vysokopodlažních mnohem složitější. U tramvají bylo nutné vyřešit např. podvozky tak, aby
nízkopodlažní plocha byla co největší. Mnoho výrobců tramvají začalo používat systém tzv. pevných
podvozků, což může být pro některá města s menšími poloměry oblouků problémové řešení
především ve vztahu k opotřebení kolejí a klidné jízdě vozidla v oblouku.
U silničních vozidel je trendem posledních let především bezpečnost a ekologie. Emisní limity u
nových vozidel jsou čím dál více přísnější a pro výrobce je stále obtížnější jejich plnění. Vozidla se
také stávají stále složitějšími, jejich údržba je nákladnější a tím klade i větší nároky na kvalifikovaný
personál. Je možné, že stále přísnější emisní limity v brzké době omezí výrobu konvenčních vozidel
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se spalovacími motory a dopravci budou muset hledat jiné alternativy. Určitou, ale spíše dočasnou
cestou jsou např. vozidla na stlačený zemní plyn nebo hybridní vozidla, ale budoucnost je spíše
spatřována v elektromobilitě.
Bezpečnost vozidel prodělala také velký vývoj. Jako samozřejmostí jsou v dnešní době u silničních
vozidel považovány bezpečnostní systémy jako ABS a ASR a stále se vyvíjí nové a nové systémy,
které zvyšují míru bezpečnosti. Mezi takové patří např. automatické brzdné systémy před
překážkou, nově navrhovaný detektor únavy řidiče či alkoholtester. Trendem budoucnosti mohou
být systémy automatického řízení nebo alespoň asistence, které by eliminovaly případnou chybu
řidiče.
Samostatnou kapitolou je požární bezpečnost. Především u tramvají a trolejbusů jsou vyžadovány
nehořlavé materiály stejně jako u železničních vozidel.
Přístup DPMB:
V rámci obnovy vozového parku pořizuje DPMB vozidla výhradně splňující všechny ekologické a
bezpečnostní požadavky. Díky podpoře z fondů EU, kterou DPMB úspěšně v minulých letech čerpal,
se podařilo obnovit velké množství především autobusů a trolejbusů. V roce 2018 byl dokončen
proces plynofikace autobusové vozovny Slatina. DPMB má v provozu již 160 autobusů s pohonem
na stlačený zemní plyn (CNG).
U tramvají je díky velké finanční náročnosti a delší životnosti vozidel proces obnovy postupný.
V roce 2018 dokončil DPMB projekt velkokapacitních tramvají pro linku č.1. Od letošního roku tak
má DPMB ve svém vozovém parku dostatek vozidel pro jejich plné nasazení na této lince – celkem
32 souprav.
Jedná se o soupravy tramvají délky 40 metrů ve složení VarioLF2+ VarioLF.
Nové tramvaje pro Brno, které začnou být dodávány na konci roku 2019, budou z hlediska
bezpečnosti plnit nové přísné normy týkající se nehořlavosti a budou vybaveny novou moderní
asynchronní elektrickou výzbrojí s rekuperací.
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souprava tramvají VarioLF2 + VarioLF

3. Zaklínadlo současné doby - elektromobilita
Často skloňovaným slovem poslední doby je elektromobilita hlavně v souvislosti s elektromobily a
elektrobusy. V elektromobilitě je spatřována budoucnost ekologie silničních vozidel.
Jsou však elektrická vozidla skutečně takovou novinkou?
A jsou elektrobusy již na takové úrovni, aby byly v běžném provozu použitelné?
Historie elektromobility je poměrně dlouhá. Elektrická vozidla, tedy především tramvaje, jezdily
v ulicích měst daleko dříve než silniční vozidla se spalovacími motory. Elektrická vozidla dokonce
dodnes tvoří páteřní dopravu v mnoha městech. Doprava elektrickými vozidly, tedy tramvajemi a
trolejbusy, zabezpečuje v Brně více než dvě třetiny dopravních výkonů.
Nový trend s názvem elektromobilita se však zaměřuje na jinou oblast – elektrobusy. Ty na rozdíl
od tramvají a trolejbusů nepotřebují vybudovanou jízdní dráhu, ať už ve formě kolejí nebo
trolejového vedení. Elektrickou energii potřebnou pro provoz si elektrobusy vozí s sebou uloženou
v bateriích, která ovšem musí vystačit celou plánovanou jízdu. Musí se však řešit systém nabíjení.
Nevýhodou elektrobusů proti vozidlům se spalovacími motory je délka dojezdu na jedno dobití.
Současné elektrobusy neumí dojet na jedno dobití baterií zdaleka tolik, kolik konvenční autobusy
na jedno natankování (400-500 km). Navíc délka dojezdu je přímo úměrná hmotnosti baterií, což
zase omezuje obsaditelnost vozidel. Řešením je nabíjení vozidel vícekrát za den na nabíjecí stanici,
což ovšem omezuje dopravní výkony a může znamenat větší potřebu vozidel.
Řešením může být také systém průběžného dobíjení, kdy v elektrobusech jsou baterie o menší
kapacitě, které se však několikrát za den dobíjí pomocí systému rychlého dobíjení na konečných
stanicích. To ovšem předpokládá vybudování příslušné infrastruktury a také stabilizaci linkového
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vedení, neboť takové stanice jsou pevnou stavbou. Systém průběžného dobíjení na konečných
stanicích také klade velké nároky na energetickou infrastrukturu, když pro rychlé dobíjení jsou
požadovány velké špičkové proudové hodnoty.
Najít univerzální elektrobus není jednoduchá záležitost. Vždy je nutné zvážit charakter a profil trasy,
její provozní charakteristiku a požadovaný dojezd. Současný stav technologie baterií neumožnuje
plnohodnotnou náhradu za autobusy se spalovacími motory, vždy zde existují určitá omezení.
Náklady na pořízení elektrobusů jsou v porovnání s klasickými autobusy mnohem vyšší. V mnoha
městech ČR byly v nedávné době představeny elektrobusy jezdící v běžném provozu. Tyto
elektrobusy však byly až na výjimky pořízeny z dotací Evropské unie. Je otázkou, zda-li by byly tyto
projekty realizovány i bez těchto dotací. Kromě dotací může podporovat tyto projekty také
legislativa, kterou lze například omezit vjezd vozidel se spalovacími motory do center měst.
Kromě výše popsaných elektrobusů mohou být alternativou také trolejbusy s bateriovým
pohonem. Někdy bývají takové trolejbusy nazývány jako elektrobusy s průběžným dobíjením nebo
parciální trolejbusy. Jejich výhodnou je eliminace ztrátových časů při dobíjení na konečných
stanicích, menší dobíjecí proudy a možnost eliminace trolejového vedení na části trati, např.
v historických centrech nebo v křižovatkách.
Zajímavé je také porovnání celkových nákladů na elektrobusy a trolejbusy s bateriovým pohonem či
parciální trolejbusy. Město Berlín připravilo analýzu možnosti nahrazení až 1500 dieselových
autobusů v souvislosti s připravovaným zákazem vjezdu autobusů se spalovacími motory do města.
Zajímavostí je, že jako provozně nejlepší a nejekonomičtější varianta byl navržen elektrobus
s dynamickým dobíjením, tedy parciální trolejbus. Bude zajímavé, jakým směrem se bude městská
doprava z tohoto pohledu vyvíjet.
Přístup DPMB:
DPMB provozuje celkem 791 vozidel, z čehož je 453 elektrických (306 tramvají a 147 trolejbusů).
DPMB společně se Statutárním městem Brnem podporuje udržení a rozvoj podílu elektrických
vozidel, včetně výstavby nových tratí (např. probíhající výstavba trolejbusové tratě NovolíšeňskáJírova a tramvajové tratě Osová – Univerzitní Kampus. Rozvoj elektrobusů je v tomto kontextu
problematický a bez příslušných dotací se jeví jako ekonomicky neefektivní. DPMB aktuálně v rámci
své strategie podporuje především rozvoj trolejbusů s bateriovým pohonem, které zvyšují
spolehlivost a nezávislost vozidel. V případě výluk na trolejbusových tratích tak např. není nutné
trolejbusy nahrazovat autobusy. Příkladem může být dlouhodobá výluka na ulici Chodská, kdy jsou
na lince č.32 nasazovány výhradně parciální trolejbusy. Tyto trolejbusy a jejich použití se v této
situaci plně osvědčilo.

111

parciální trolejbus typ 26Tr – v zadní části jsou umístěny baterie

4. Závěr
Pohled na veřejnou hromadnou dopravu, na vozidla i na technologie se stále mění. Cestující mají
stále větší nároky a dopravci se požadavkům musí přizpůsobit. Současným trendem je orientace na
zákazníka a s tím související přesnost a spolehlivost poskytované služby. Také ochrana životního
prostředí se dostává do popředí zájmu. Z technického hlediska je hlavním tématem elektromobilita,
především pak v oblasti elektrobusů a parciálních trolejbusů.

112

7. Rozvoj trolejbusovej dopravy v Bratislave
Ing. Bronislav Weigl, Ing. Marek Perďoch,Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť,
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava

Abstrakt
Trolejbusová doprava - jednou skupinou obyvateľov a odborníkov vyzdvihovaná, ďalšou skupinou
zatracovaná. Napriek týmto protichodným názorom je tento druh dopravy prakticky známy na celom svete,
kde v súčasnej dobe sú trolejbusy prevádzkované viac ako v 370-tich mestách v 47-tich štátoch. Navyše
v súčasnej dobe sledujeme buď rozvoj stávajúcich systémom, zriaďovanie nových systémov, alebo obnova
trolejbusovej dopravy v mestách, kde bola v minulosti zrušená.
Preto aj v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, by sa malo v budúcnosti zaoberať s rozvojom
tohto druhu ekologickej dopravy a to buď ako samostatných nosných systémov v určitých oblastiach mesta,
alebo ako doplnkovej dopravy k nosnému koľajovému systému, s využitím v súčasnej dobe najmodernejších
vozidiel a to trolejbusov s trakčnou batériou.

1. Stručná história trolejbusovej dopravy v Bratislave
Je 19. júla 1909. Tento deň sa v Bratislave
slávnostne otvorila trolejbusová prevádzka z centra
mesta na Železnú studienku a týmto následne sa
začala písať dlhá história trolejbusovej dopravy
v Bratislave. Trolejbusy boli výrobkom firmy
Daimler
Werke
(WienerNeustadt),
s
elektromotormi s výkonom 15 kW od firmy Lohner
- Porsche, ktorá bola predchodcom firmy Mercedes
Electrique.
Prevádzkovateľom tohto nového druhu dopravy bola
akciová spoločnosť "Pozsonyi vődriczvőlgyi villamos
automobi-lvonal r. t." v skratke "P.V.V.A. r. t.".

Garáž pre trolejbusy na Patrónke

Po necelých 6 rokoch, v roku 1915 sa skončila
prevádzka prvého trolejbusu v Bratislave. Posledné
valné zhromaždenie spoločnosti P. V. V. A. sa
uskutočnilo 4. februára 1915. Okrem prednesenia
správy a dozornej rady spoločnosti bola predložená
bilancia hospodárenia spoločnosti za rok 1914 a bol
podaný návrh na likvidáciu akciovej spoločnosti.
kontaktný vozík trolejbusov
MERCEDES ELEKTRIQUE - STOLL
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Novoveká história trolejbusovej dopravy sa začala písať od roku 1941. V tomto roku bola
obnovená trolejbusová doprava s rôznymi obdobiami jej rozvoja, útlmu, opätovného rozvoja až do
stavu, ktorý v súčasnom období poznáme. Od tohto roku až do súčasnej doby patria trolejbusy do
trvalého koloritu Bratislavy. V rámci zabezpečenia vyššej kvality trolejbusovej dopravy bol v rokoch
2014 a 2015 kompletne obnovený vozidlový park novými 120-imi nízkopodlažnými vozidlami.
Trolejbusová doprava má veľmi dlhú históriu nielen
v Bratislave a ďalších v európskych mestách, ale aj
v mestách Ázie a Ameriky. Rovnako tento druh
dopravy
patrí
neodmysliteľne
k mnohých
slovenským a českým mestám. Neustále
zdokonaľovanie vozidiel, modernizácia vozového
parku, garáží, elektrického trakčného vedenia a
tratí dospeli až do dnešnej podoby dopravy. Bolo to
veľmi dlhé obdobie vylepšovania a možností
zdokonaľovania tohto druhu dopravy až po
obdobie vývoja trolejbusov s trakčnou batériou, ktoré dávajú nové možnosti na rozširovania tohto
systému dopravy.

2. Súčasný stav zabezpečovania MHD elektrickou trakciou
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť zabezpečuje verejnú dopravu autobusmi,
elektrobusmi, električkami a trolejbusmi. V nasledujúcich grafov je uvedený podiel jednotlivých
trakcií vo vozidlových, vlakových a miestových kilometrov za rok 2018:
Vozidlové kilometre

Vlakové kilometre

Miestové kilometre

V súčasnej dobe je už prepravovaných necelých 50 % cestujúcich ekologickými vozidlami na
elektrický pohon. Pre zvyšovanie podielu elektrickej trakcie pri zabezpečovaní verejnej dopravy sú v
Bratislave pripravené viaceré rozvojové projekty nielen v rozširovaní električkových a
trolejbusových tratí, ale aj nové systémy využívajúce elektrickú energiu a to vozidlá s batériovým
pohonom - elektrobusy, kde je už prevádzke 18 ks takýchto vozidiel alebo trolejbusy s trakčnou
batériou, kde sledujeme ich pomerne vysoké obstarávanie nielen v českej republike, ale napríklad
aj vo Švajčiarku a Francúzku.
Čo sa týka vlastnej trolejbusovej dopravy, okrem obnovy vozového parku, ktorých vozidlá
zabezpečujú dopravu na stávajúcich tratiach, zaznamenávame v súčasnej dobe v krajinách
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Európskej únie, Ameriky a Ázie aj modernizácie a rozvoj trolejbusových tratí. Práve v rozvoji týchto
systémov Bratislava za týmito trendmi zaostáva.
V Bratislave trolejbusovou dopravou sú v súčasnosti zabezpečované dopravné výkony cca 6,107
mil. vzkm čo predstavuje cca 14 % z celkových výkonov MHD, a sú prakticky jedinou „nosnou
dopravou“ v kopcovitej oblasti Bratislavy - Kramáre, Koliba, Búdková, Dlhé Diely a zároveň
vykonávajú základnú dopravnú obslužnosť v oblastiach Podunajské Biskupice, Vrakuňa (sídlisko
Dolné Hony) a Trnávka. Z grafu je zrejmé vyrovnanie výkonov počas obdobia od roku 1995 do roku
2017. Nárast výkonov od roku 1998 bol z dôvodu realizácie nových trolejbusových tratí (ďalej len
TT), a to:






TT Kramáre - Národný ústav srdcových chorôb - Národný onkologický ústav (1998),
TT Karlova Ves - Dlhé diely (2006),
TT Pražská - Brnianska - Hroboňova (2011),
TT Vojenská nemocnica - Patrónka (2013),
TT Trenčianska (2014),

Uvedenými stavbami sa rozšírila sieť trolejbusových tratí v Bratislave na súčasných viac ako 80 km
tratí. Výkony trolejbusovej dopravy od roku 1995 po rok 2018 sú v nasledujúcom grafe:
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Zníženie výkonov v roku 2018 je z dôvodu hradenia linky č. 202 počas letných mesiacov
z dôvodu výluky „Mlynské nivy“

Súčasná trolejbusová sieť má celkom 48,590 km s prepravnou dĺžkou liniek 176,909 km. V rámci
rozvoja trolejbusových tratí je v súčasnej dobe pripravovaná prioritná stavba „Trolejbusová trať
Patrónka - Karlova Ves“, s dĺžkou cca 3,36 km. Jej realizáciou dôjde k úplnému nahradeniu
autobusovej linky č. 32 kĺbovými trolejbusmi.
Realizáciou tejto trolejbusovej trate dôjde k zmene výkonov medzi autobusovou a trolejbusovou
dopravou v nasledovných ukazovateľov:

rozdiel vo výprave autobusov
-7
vozidiel

rozdiel vo výprave trolejbusov
+4
vozidlá

rozdiel vo výkonoch autobusov
-473 852
km/rok

rozdiel vo výkonoch trolejbusov
+358 852
km/rok

celkový rozdiel vo výkonoch -115 009
km/rok
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Vozidlový parkov trolejbusov

Súčasný počet nových nízkopodlažných trolejbusov je 120 ks, z toho je 15 sólo vozidiel
s pomocným dieselovým pohonom ŠKODA 30Tr DSG, 35 sólo vozidiel ŠKODA 30Tr a 70 kĺbových
vozidiel ŠKODA 31Tr. Okrem nových vozidiel je ešte 6 nízkopodlažných trolejbusov ŠKODA 25Tr DSG.
Okrem toho sú k dispozícii 2 vozidlá 14TrM a 2 vozidlá 15TrM, ktoré v minulosti prešli
modernizáciou. Celkový počet trolejbusov vhodných pre prevádzku v MHD je 130 ks. Priemerný vek
trolejbusov sú 4 roky, pričom iba 2 vozidlá sú po plánovanej technickej životnosti (1,50%).
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Rok nákupu

2000

Pre zabezpečenie výpravy vrátane zálohy a oprávky je v súčasnej dobe potrebných 118 trolejbusov.
Z vyššie uvedených prehľadov je zrejmé, že pre uvedenú novú „Trolejbusovú trať Patrónka Karlova Ves“ sú k dispozícii vozidlá, s ktorými sa pri nákupe nových vozidiel s touto traťou
uvažovalo, kde po jej realizácii vzrastie potreba na 124 trolejbusov (vrátane prevádzkovej zálohy
a oprávky),. Pri realizácii ďalších rozvojových projektov bude nutné riešiť aj obstaranie ďalších
trolejbusov, resp. trolejbusov s trakčnou batériou. Súčasný stav trolejbusov a ich veková skladba je
uvedená v nasledujúcej tabuľke:
13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

1

SPOLU

z toho
počet

%

Priemerný
vek

Trolejbusy
14TrM
15TrM

2

25Tr

6

30Tr

0

2

2 100,00 17,0 roka

0,00 11,5 roka

6

0

0,00 14,0 roka

20

35

0

0,00

5,4 roka

15

15

0

0,00

5,0 roka

28

42

70

0

0,00

5,4 roka

15

30Tr APU
31Tr

2

sólo spolu

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

15

20

0

37

0

0,00

5,8 roka

sólo s APU spolu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

15

0

0,00

5,0 roka

kĺbové spolu

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

42

0

72

2

2,78

5,7 roka

kĺbové APU spolu

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0,00 14,0 roka

T - spolu 0

0

0

2

0

0

6

0

1

1

0

0

0

0

43

77

0

130

2

1,54

126

96,92%

6,0 roka

vozidlá po životnosti
trolejbusy všetky tyoy

15 rokov

Priemerný vek vozového parku:
z toho nízkopodlažné
Celkom trolejbusy
z toho do 15 roko
nad 16 rokov

6,0 roka

130
128
2

Porovnaním počtu vyššie uvedených trolejbusov vozidiel vhodných pre prevádzku MHD so
súčasnými požiadavkami na zabezpečenie maximálnej výpravy počas rannej dopravnej špičky je z
nasledovnej tabuľky zrejmé, že súčasný stav pokrýva požadované výkony s minimálnou rezervou
a pri vozidlách s pomocným dieselovým pohonom je už nedostatok týchto trolejbusov. A to
v poslednej dobe sledujeme ďalšie požiadavky ma zvyšovanie kapacity niektorých trolejbusových
liniek a tým aj ďalších vozidiel do výpravy. A ako je aj v ďalšej časti uvedené, ďalší rozvoj
trolejbusovej dopravy v Bratislave bude podmienený nákupom nových trolejbusov.
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Potreba vozidiel vrátane vozidiel pre výluky
k 1.1.2019
Podľa
5%
10%
SPOLU
GVD
záloha
oprávka

Druh vozidla

Stav
vozového parku
1.1.2019
Rozdiel

Stav vozového parku bez
vozidiel po životnosti
stav k
1.1.2019

rozdiel

Trolejbusy
sólo

23

2

3

28

37

9

35

7

kĺbové

59

3

6

68

72

4

70

2

sólo APU

12

1

2

15

15

0

15

0

kĺbové APU

5

1

1

7

6

-1

6

-1

99

7

12

118

130

12

126

8

Trolejbusy spolu

3. Rozvoj trolejbusových tratí v ďalšom období
Trolejbusová doprava v Bratislave, je žiaľ v myslení niektorých ľudí zatracovaná a často považovaná
iba za doplnkový (zbytočný) druh verejnej dopravy. Ale pre Bratislavu má však nezastupiteľný
význam v členitom teréne oblastí Kramáre, Koliba, Červený kríž, Dlhé Diely, kde autobus nie je
vôbec konkurencieschopný. Na rovinatých územiach zasa trolejbus preukazuje prednosti voči
autobusu predovšetkým svojimi jazdnými charakteristikami (podstatne vyššie zrýchlenie pomocou
elektromotorov oproti spaľovaciemu motoru autobusov). Napokon trolejbus patrí do kategórie
ekologických druhov hromadných dopráv. A aby bolo možné v čo najväčšej miere vyžiť dynamiku
trolejbusovej dopravy, je nutnou podmienkou kvalita trakčného vedenia a kvalita zberačov.
Trakčné vedenie a ovládanie výhybiek (rádiové ovládanie) sa v súčasnosti postupne modernizuje,
kde sa podstatne zvyšujú rýchlosti jazdy cez jednotlivých trolejových armatúr. Rovnako boli
modernizované zberače trolejbusov, čo spolu s modernizovanými prvkami trolejového vedenia
dáva predpoklady na zvýšenie plynulosti (zvýšenie rýchlosti cez trolejové armatúry a oblúky) za
následnej zvýšenej spoľahlivosti toto druhu dopravy.
V rámci „Koncepcie rozvoja MHD v Bratislave do roku 2025“ sú do budúceho obdobia navrhované
ďalšie investičné akcie, ktoré budú mať opäť významný vplyv na nárast výkonov a tým aj
požiadavky na zvýšenie počtu vozidiel (trolejbusov) na zabezpečenie týchto výkonov a to nad
rámec obnovy vozidlového parku z rokov 2014 a 2015. Tu musíme konštatovať, že pri realizácii
akejkoľvek ďalšej novej trolejbusovej trate sa bude musieť zvýšiť trolejbusov a to na úkor
obstarávania autobusov. Zvýšenie počtu trolejbusov bude predovšetkým smerované
do veľkokapacitných vozidiel, resp. pre prevádzku predĺženia niektorých trolejbusových tratí sa
odporúča obstarania trolejbusov s trakčnou batériou, ktoré by mohli zabezpečovať prevádzku
v plánovaných nových trasách do času realizácie danej trate. Následne by tieto vozidlá
zabezpečovali prevádzku na ďalších vytipovaných úsekov. Pre možnosti prevádzky prvých takýchto
vozidiel bol spracovaný v roku 2017 pilotný projekt pre dve linky MHD, ktorý bol schválený aj
bratislavským mestským zastupiteľstvom a ktorého závery sú súčasťou ďalšej časti tohto materiálu.
V tejto oblasti je nutné overiť možnosti získania financií z projektov Európskej únie z oblasti
ochrany životného prostredia a ekológie ako na ďalšie nové vozidlá, tak aj na nové trolejbusové
trate.
Nové trate realizovať v miestach, kde v žiadnom prípade nebude konkurenciou žiadnemu
nosnému systému koľajovej dopravy, ale naopak sa môže stať jeho doplnkom (privádzačom).
Súčasná sieť trolejbusových tratí, relatívne dobre rozvinutá v Bratislave na ľavom brehu Dunaja,
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však nepokrýva všetky, pre tento druh dopravy, charakteristické oblasti mesta. Stále sú na
zozname nevyhnutných investícií trolejbusové trate, ktoré majú mimoriadnu dôležitosť tak
z hľadiska zlepšenia obsluhy územia mesta hromadnou dopravou, ako aj z pohľadu zníženia
prevádzkových nákladov MHD zavedením ekologickej elektrickej trakcie s následným obmedzením
súbežných autobusových liniek. Zvyšovanie výkonov trolejbusovej dopravy bude mať zároveň za
následok zníženie prevádzkových nákladov na jednotku výkonu. Opätovne pripomíname, že pred
realizáciou z uvedených navrhovaných tratí je možné už v súčasnosti zabezpečiť predĺženie
niektorých trolejbusových liniek trolejbusmi s trakčnou batériou. Pre najbližšie obdobie je nutné
uvažovať s rozšírením trolejbusových tratí na území mesta, ktoré je v prvom rade nutné zapracovať
do aktualizácie územného plánu. Následne ich zaradiť do investičných plánov, pripraviť projektovú
dokumentáciu a zabezpečiť ich realizáciu (ktorá by mohla byť vo veľmi krátkom čase realizovaná).
V súčasnej dobe sú v štádiu prípravy s požiadavkou na financovanie z eurofondov nasledovné
trolejbusové trate:
(1) ako najprioritnejšou výstavbou je prepojenie Patrónka - Karlova Ves, ktorá prepojí systém

trolejbusových tratí s možnosťou priameho prepojenia mesta s Kramármi a Karlovou Vsou s
napojením na súčasnú samostatnú trať Molecova - Kuklovská (nahradenie autobusovej linky
32 trolejbusmi). Uvedené riešenie zabezpečí dopravu s trolejbusmi bez pomocného
dieselového pohonu na linke 33. Podľa realizácie predstaničného priestoru (Námestie F.
Liszta), riešiť aj možnosť odbočenia na Hlavnú stanicu v smere od Pražskej ulice. V súčasnej
dobe sa pripravujú podklady pre výber projektanta.
Ďalšie zámery rozvoja trolejbusovej dopravy treba preveriť Dopravným modelom, ktorý bol
vytvorený v rámci ÚGD. Až po potvrdení dopravného významu trasy Dopravným modelom sa
odporúča preveriť jednotlivé trasy štúdiami uskutočniteľnosti:
(2) prepojenie Brnianska - Patrónka Lamačská - TESCO Lamač, s výhľadovým pokračovaním do

rozvojového územia Lamač Zečák, ako obnovenie časti chýbajúcej trate medzi Hroboňovou
a Patrónkou. Realizáciou tejto stavby by sa vytvoril nový prestupný terminál medzi
autobusovou a trolejbusovou dopravou v tejto časti mesta v mieste nákupného centra TESCO
Lamač. Realizácia tejto trate dáva predpoklad spolu s realizácie (5), prepojenie Trnávka - AC
AVIÓN nahradenie významnej časti autobusovej linky č. 63 trolejbusmi, resp. celej linky
trolejbusmi s trakčnou batériou
(3) prepojenie Košická - Most Apollo - Bosákova - realizáciou výstavby tejto trate by bolo možné

priame spojenie Petržalky s oblasťou Trnavského a Račianskeho mýta s umožnením spojenia
s nemocnicami na Kramároch,
(4) prepojenie Trnávka - Zlaté piesky (OC Shopping Palace), s vytvorením nového prestupného

terminálu v oblasti nákupného centra
(5) prepojenie Trnávka - OC Avion Shopping Park, možné predĺženie po letisko s možnosťou

priameho spojenia letiska s centrom mesta a autobusovou stanicou,
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(6) prepojenie Karadžičova - Eurovea, s možnosťou priameho spojenia Hlavnej stanice až po

nákupno-administratívne centrum Eurovea. Od 1.6.2015 premávajú v tomto úseku trolejbusy
s pomocným diesel-elektrickým agregátom, t.j. trolejové vedenie nie je vybudované
(7) predĺženie súčasnej trolejbusovej trate na Trenčianskej ulici, ktorá bola realizovaná v roku

2014, ďalej cez Bajkalskú ulici a napojením na trolejbusové trate na Prievozskej ulici
(8) trolejbusová trať Hroboňova - Matúšova - Drotárska - Búdková doplnenie systému

trolejbusových tratí v oblasti Drotárskej ulice, s možnosťou priameho spojenia uvedenej
oblasti s centrom mesta s následným nahradením autobusovej linky č. 41 trolejbusmi
(9) nadväzná trolejbusová trať na perspektívnu trať v Mlynskej doline je odbočenie z Mlynskej

doline k cintorínu Slávičie údolie a k vysokoškolským internátom
Samostatnou kapitolou modernizácií trolejbusových tratí sú modernizácie trolejových armatúr
(10) na zabezpečenie vyššej rýchlosti a plynulosti trolejbusovej dopravy majú podstatný vplyv
moderné trolejové armatúry - trolejové výhybky, trolejové križovatky a moderné diaľkové
ovládanie trolejových výhybiek s automatickým stavaním „vlakovej cesty. V tejto oblasti bude
nutné v čo najkratšom čase pripraviť projekt pre takúto modernizáciu v oblastiach, kde sa
nebudú realizovať nové trate, resp. kde sa nebude vykonávať komplexné modernizácia
trolejbusovej trate s nasledovnými zásadami, ktoré musia platiť a pre novo realizované, resp.
modernizované trate:
a/ trolejové výhybky (rozjazdové aj zbiehavé) vždy riešiť ako symetrické s prejazdnou
rýchlosťou rovnakou do oboch smeroch rozjazdové s elektrickým krížom 50 km/h,
zbiehané s mechanickým krížom 40km/h. Elektrické rozjazdové trolejové výhybky vždy
riešiť s elektrickým krížom,
b/ rozjazdové elektrické výhybky umiestňovať vzhľadom k jazdným pruhom a očakávanej
dopravnej situácii,
c/ v prípade tesnej blízkosti rozjazdovej a zbiehanej výhybky tieto riešiť v jednej armatúre.
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4. Rozvoj trolejbusovej dopravy s vozidlami s trakčnou batériou
Samostatnou kapitolou sú trolejbusy s trakčnou batériou, ktoré v súčasnej dobe môžeme zaradiť
medzi elektrobusy. Práve takéto vozidlá by mohli naplniť požiadavky lepšej dopravnej obslužnosti
za súčasného zníženia výkonov autobusovej dopravy. Ak sú dnes elektrobusy v cenách približne
rovnakých ako sú trolejbusy, bolo by aj v Bratislave vhodné vydať sa aj touto cestou. Základom pre
využitie takýchto vozidiel je v danom meste dobre vybudovaná trolejbusová sieť s požiadavkami na
jej ďalšie rozširovanie. Do doby realizácie takýchto nových tratí, resp. pre zabezpečenie dopravnej
obsluhy priľahlých území v zmysle pilotného projektu, ktorý bol schválený Mestským
zastupiteľstvom v Bratislave
Pilotný projekt nahradenia autobusov za trolejbusy s trakčnou batériou
Pre projekty nahradenia autobusov trolejbusmi s trakčnou batériou je možné začať v relatívne
krátkom čase po obstaraní takýchto vozidiel. V rámci súčasnej siete MHD je možná realizácia
pilotného projektu s využitím trolejbusov s trakčnou batériou na nasledovných linkách
s obstaraním 7 ks sólo a 10 ks kĺbových trolejbusov s trakčnou batériou:
a) Trolejbusová linka č. 205 - predĺženie na letisko. Predĺženie linky 205 zabezpečí rozšírenú
obsluhy územia Mestskej časti Ružinov o priame spojenie centra mesta s autobusovou stanicou,
Trnávkou, Obchodného centra AVIÓN a Letiska M.R. Štefánika s využitím vozidiel s pomocným
batériovým pohonom pri súčasnej zmene vozidlovej skladby zo sólo vozidiel za kĺbové vozidlá
s pomerom jazdy pod trolejom a mimo trolej cca a 3:1, čo je výhodné pre takúto prevádzku.
Realizáciou tohto projektu sa vyrieši aj mnohoročná požiadavka priame prepojenia autobusovej
stanice s letiskom. Súčasťou zmeny organizácie linky č. 205 bude úprava trasy autobusovej linky
č. 63 a 65 v oblasti Trnávka a znížená kapacita linky č. 61, resp. na linke č. 61 bude zachovaná
kapacita a tým bude kvalitatívne zlepšená obsluha letiska. Zmena trasy autobusovej linky č. 65
na jednej strane zníži výkony tejto autobusovej linky a na druhej strane sa vylúči jej trasu na
Rádiovej ulicu, kde evidujeme sťažnosti na vysoké dopravné zaťaženie tejto komunikácie.
Zmena základných parametrov je vyjadrená v nasledujúcej tabuľke:
Linka

zmena počtu vozidiel

zmena km / rok

205

+3

+ 152 800

61

-2

- 30 000

63

-1

-67 000

65

0

-17 500

Spolu:

0

+ 38 300

b) Trolejbusová linka č. 64 - predĺženie na Drotársku ulicu. Súčasná organizácia dopravy v oblasti
Horského parku (Matúšovej ulice a Drotárskej cesty) je riešená v súlade s dopravnou
obslužnosťou pre spádové oblasti (Hroboňova - napojenie na linky č. 64, 207; Búdková napojenie na linky č. 203, 207) a zadávacími podmienkami projektu Trolejbusová trať Pražská 120

Hroboňova, ktorý bol spolufinancovaný z fondov Európskej únie - Operačného programu
Bratislavský kraj. Prepojením trolejbusovej trate Pražská - Kramáre a Mudroňova - Lovinského
vzniklo nové, ekologickejšie dopravné spojenie, ktoré posilňuje dopravnú väzbu medzi oblasťou
Horského parku a ulicami Pražská - Šancová s napojením na ďalšiu sieť MHD. Zároveň zanikla
súbežná autobusová dopravná obsluha, čo bolo jednou z hlavných podmienok pri
spolufinancovaní tohto projektu. V súčasnej dobe silnejú požiadavky na priame prepojenie
uvedenej oblasti s centrom mesta, čo by zabezpečila výstavba trolejbusovej trate s napojením
na jestvujúce trate v tejto oblasti (Búdková a Hroboňova ulica). Pre rýchle naplnenie týchto
požiadaviek by bolo obstaranie 7 ks sólo trolejbusov s pomocným batériovým pohonom za
súčasného úplného zrušenia autobusovej dopravy v tomto území.
Zmena základných parametrov je vyjadrená v nasledujúcej tabuľke:
Linka

zmena počtu vozidiel

zmena km / rok

64

+2

92 579

41

-2

-108 735

Spolu:

0

-16 156

Trasy predĺžených liniek (kurzívou je vyznačená predĺžená trasa s prevádzkou na batérie)
Linka
205
64

Trasa linky
Letisko M.R. Štefánika, AVIÓN, Galvaniho, Bulharská, Slovinská, Rožňavská,
Trnavská, Jégého, Záhradnícka, Svätoplukova, Mlynské nivy, Rajská a späť
Búdkova, Drotárska, Hroboňova, Brnianska, Pražská, Šancová, Račianske mýto,
Trnavské mýto, Jelačičova a späť

Poznámka:
Obe trasy predĺžených trolejbusových liniek s vozidlami s pomocným batériovým pohonom sú do budúcnosti aj
v návrhov na výstavbu nových trolejbusových tratí uvedených v bodoch (5) a (8). Odhadovaný investičný náklad
(bez: cca 8% na vypracovanie projektovej dokumentácie na stupni DIR a DSP, výkonu stavebného dozoru a pod.) na
vybudovanie týchto tratí je:
 TT Trnávka – AVION SHOPPING PARK - Letisko M. R. Štefánika v sume 5 mil. €
 Alt.: TT Trnávka – AVION SHOPPING PARK v sume 2,3 mil. €
 TT Drotárska v sume 3 mil. €

5. Záver
V súčasnosti je najvyšší čas poučiť sa na chybách krajín, ktoré v minulosti rušili dráhové
systémy vrátane trolejbusovej dopravy a následne prikročiť k opatreniam, ktoré zvýšia
atraktivitu verejnej osobnej dopravy. Na Slovensku sa musí preskočiť jeden stupeň vývoja
dopravy ako v krajinách západnej Európy a to zamedziť rušeniu dráhových systémov mestskej
hromadnej dopravy, predovšetkým trolejbusov, ale naopak musí prísť k prehodnoteniu
doterajšej dopravnej politiky a pristúpiť k rôznym obmedzeniam - reštrikciám individuálnej
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automobilovej dopravy predovšetkým v centrách miest. Potvrdilo sa na príklade iných miest, že
je nutné prikročiť k systémovým opatreniam za účelom skvalitnenia dopravných služieb
ponúkaných verejnou osobnou dopravou.
Jedným z riešení je obnova a ďalší rozvoj trolejbusovej dopravy, ktorá je v súčasnej dobe
nenahraditeľným systémom MHD v kopcovitých častiach mesta. V súčasnej dobe je možné
sledovať trendy v európskych mestách kde prebiehajú výstavby nových trolejbusových tratí,
resp. kde začína silný rozvoj prevádzok s vozidlami s batériovými pohonmi, kde môžeme uviesť
nasledovné prínosy:
 Zníženie emisií pri prevádzke autobusových liniek v environmentálne zaťažených mestských častiach






a rovnako aj v relaxačných zónach na nulové emisie (v prípade elektrického kúrenia).
Zníženie hlukovej záťaže.
Využitie moderného a perspektívneho spôsobu hromadnej dopravy osôb.
Zvýšená kultúra cestovania v nehlučnom a k prírode šetrnom vozidle.
Zníženie energetickej náročnosti aj vplyvom možnosti rekuperácie energie pri brzdení.
Pozitívna prezentácia DPB, a.s. a Hlavného mesta SR.

Pre Bratislavu pre najbližšie obdobie odporúčame okrem ďalšej obnovy vozidlového parku
trolejbusov zabezpečiť aj rozvoj trolejbusových tratí spolu s rozširovaním vozidlového parku. Na
základe zhodnotenia vyššie uvedených návrhov rozvoja trolejbusových tratí v Bratislave
odporúčame do najbližšieho obdobia pripraviť na realizáciou vyššie uvedené trolejbusové trate
s prioritou trolejbusovej trate v Mlynskej doline. Okrem trolejbusových tratí, ktoré sú navrhované
je vhodné v čo najkratšom čase realizovať pilotné projekty trolejbusových liniek s vozidlami
s trakčnou batériou.
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Realokáciu zmeny výkonov v jednotlivých trakciách dotknutých liniek zobrazujú nasledovné grafy:

Pre ďalší rozvoj trolejbusovej dopravy v Bratislave odporúčame v spolupráci s Ministerstvom
dopravy a výstavby Slovenskej republiky riešiť tieto problémy s využitím fondov EÚ - Operačného
programu dopravná infraštruktúra (OPI) a to nielen výstavbou nových trolejbusových tratí ale aj
obstaraním trolejbusov s trakčnou batériou.
Z tohto projektu zabezpečiť obstaranie a nákup trolejbusov s trakčnou batériou v celkovom počte
17 ks v nasledovnej skladbe:
7 ks klasických (sólo) nízkopodlažných trolejbusov s trakčnou batériou
10 ks kĺbových nízkopodlažných trolejbusov s trakčnou batériou
Príprava a realizácia verejného obstarania a dodanie vozidiel je možné v priebehu roku 2019.
Celkový objem finančných prostriedkov odhadujeme na cca 8 až 10 mil. €.
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III. Blok – garant Prof. Ing. Bystrík Bezák, Ph.D.
1. Mobilita jako služba – jenom marketingová značka??
Jaroslav HEINRICH, HBH Projekt spol. s r.o., CZ

Abstrakt
Kolem mobility se objevuje celá řada pojmů a hesel, z kterých se velmi často v České republice ztrácí
jejich původní význam a stávají se téměř prázdnými pojmy, respektive pojmy, které se sice objevují
v různých programech a plánech, ale nejsou, a mnohdy ani nemohou být, dostatečně převedeny do
praxe. O množství dílčích pojmů svědčí i výčet jednotlivých témat semináře. Přitom mobilita se ve
skutečnosti skládá ze 4 základních složek (bezpečnost, udržitelnost, dostupnost a efektivita), které
jsou mnohdy opomíjeny nebo vnímány pouze okrajově. Termín Mobilita jako služba je jakýmsi
zastřešením všech těchto 4 částí, termín, který by všichni s rozhodovacími kompetencemi měli
vnímat jako imperativ pro veškerá opatření, která s mobilitou souvisí. Příspěvek bude věnován
sumarizaci poznatků, které autor získal během svého dlouholetého působení v oblasti mobility a
námětům na zlepšení stávajícího stavu.

1. Úvod
Pojem mobilita se stále častěji objevuje v nejrůznějších dokumentech a v nejrůznějších souvislostech, při
čemž se často přehlíží původní smysl tohoto slova tedy, že mobilita je schopnost osob, nebo věcí, býti bez
větších zábran uvedeni do pohybu.
O zmatení pojmů svědčí i seznam potenciálních témat pro příspěvky na těchto Dopravně – inženýrských
dnech:
 Vývoj chytré mobility v SMART CITIES, REGIONS
 Digitalizace, robotizace
 Trend využití big dat
 Mobilita jako služba (MaaS)
 Multimodalita dopravy
 Modelování dopravy a simulace
 Parametry ovlivňující rozhodování o službě mobility
 Vliv urbanismu na chytrou mobilitu
 City logistika
 Nové dopravní prostředky
 e-Mobilita
 Autonomní mobilita
 Management dopravy ve městech
 Kooperativní inteligentní dopravní systémy
 Sdílená ekonomika v dopravě
Všechny tyto pojmy s mobilitou sice souvisí, ale mnohé velmi okrajově a naopak mnohé velmi důležité se
v seznamu vůbec neobjevily. K ještě většímu zmatení pojmů dochází v případě pojmů udržitelná mobilita,
případně při přípravě Strategického plánu udržitelné mobility.
Jestliže k takovému zmatení pojmů dochází u odborné veřejnosti, nelze se divit, že ještě k většímu nepochopení dochází při přípravě plánů udržitelné mobility na úrovni městských úřadů a bohužel mnohdy následně i při jejich zpracování a projednávání. V přípravě a následné realizaci plánů udržitelné mobility je
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situace o to složitější, že nezbytným předpokladem úspěchu pro vytvoření dobrého plánu udržitelné mobility je předchozí shoda a potřebě a užitečnosti jeho realizace napříč všemi politickými subjekty daného území
a druhotně i přesvědčení všech skupin obyvatel o potřebě a užitečnosti takového materiálu.

2. Dosavadní praxe v České republice
V České republice v mnoha případech už vlastní rozhodnutí o zadání Plánu udržitelné mobility (PUM/SUMP)
není podloženo širokým celospolečenským konsensem s podporou napříč celým politickým spektrem, ale
pouze snahou politické reprezentace na dosažení podpory z některého typu dotací, určených pro projekty
související s opatřeními v dopravě. To se potom následně projevuje i při následném zpracování a projednávání plánu mobility.
Výsledkem nedostatků v projednávání s politiky je skutečnost, že schází obecná podpora udržitelného plánu
mobility a jeho jednotlivých opatření a tím pádem může velmi snadno dojít ke zpoždění v realizaci některých opatření SUMP. V kritických případech i k jejich kompletnímu odmítnutí, a to nikoliv na základě podrobné analýzy skutečného dopadu, ale pouze a jenom z důvodu změny rozložení politických sil a často i
pouze při dílčí personální změně na rozhodujících pozicích odborných referentů, za příslušná opatření odpovědných.

Jedním z představitelů této skupiny plánů mobility je společný plán Liberce a Jablonce, který tuto
skutečnost přímo přiznává a zpracování plánu mobility tematicky rozdělil do fází, přičemž schválené
fáze jsou pro oblast VHD a cyklistické dopravy, a to právě pro umožnění čerpání co největšího
podílu dotací v dalším programovacím období. Schválením těchto dvou fází na podzim 2017 a
následně MD na jaře 2018 společný plán mobility měst Jablonce a Liberce v podstatě do
současnosti skončil. Tímto se však ztrácí zcela zásadní smysl plánu udržitelné mobility jako
komplexního programu pro zajištění udržitelné mobility v definovaném území.
Mnohdy jsou PUM/SUMP velmi podobné Generálnímu dopravnímu plánu pouze s minimem prvků
skutečného plánu mobility. Většinou je velmi podceněna prezentace a komunikace všech
jednotlivých etap PUM/SUMP, a to jak na politické úrovni, tak i s veřejností, která většinou není
nijak motivována, aby se procesu projednávání aktivně účastnila.
Výsledkem nedostatečného zapojení veřejnosti z nejrůznějších zájmových uskupení je často
nežádoucí ovlivnění celého SUMP, ale druhotně i některých dílčích opatření PUM/SUMP různými
akčními skupinami obyvatel, místo vzájemného vybalancování různých požadavků, potřeb i přání co
nejširšího spektra občanů.
Aktuální stav zpracování plánů mobility a jejich dílčích problémů ke konci roku 2017 je pro všechny
evropské země, včetně České republiky, výstižně analyzován v pracovním výstupu D1.2 projektu
PROSPERITY (Prosperity through innovation and promotion of Sustainable Urban Mobility Plans –
Prosperita skrze inovace a podporu plánů udržitelné mobility) z února 2018.
Tato zpráva identifikovala hned několik bariér, které mohou silně ovlivnit dosažení cílů udržitelné
mobility v požadovaném časovém horizontu. Mezi ně patří:
 Nízká úroveň spolupráce mezi různými odbory/úřady na všech úrovních (město, kraj, stát)
 Nízká celostátní podpora a nedostatečný legislativní rámec
 Nedostatečná politická vůle
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Nedostatečná odborná kapacita pro implementaci jednotlivých opatření PUM/SUMP
v souladu s vizí SUMP a dostupnými finančními prostředky (které bývají omezené)
Nedostatečný, případně nedostatečně věrohodný, sběr dat, monitorovací proces a analýzy

Kromě výše zmíněných bariér byly v analýzách strukturovaných rozhovorů s klíčovými
zodpovědnými aktéry v jednotlivých zemích Evropské unie identifikovány následující bariéry:
 Nedostatek aktivit SUMP na celonárodní úrovni
 Nedostatek zájmu o problematiku SUMP/PUM mezi politiky na všech úrovních
 Nedostatečná profesionální podpora včetně scházejících pravidel kontroly kvality, nedostatek expertů s dostatečnými kompetencemi pro tvorbu a implementaci SUMP/PUM
 Setrvačnost v tradičním přístupu k dopravnímu plánování, které je zaměřeno především na
opatření v rozvoji infrastruktury pro motorovou dopravu, což vede k prioritizaci souvisejících opatření před ostatními opatřeními SUMP.
K výše uvedenému výčtu je nutno konstatovat, že plně odpovídá situaci v České republice v době
zpracování tohoto příspěvku (duben 2019). Dílčí rozdíly mohou být snad jen v hierarchizaci
jednotlivých bariér.
V roce 2016 byla přijata Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky,
dokončená v roce 2015, jako oficiální metodika MD. Souběžně se problematikou mobility začalo
aktivně zabývat Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí. Přesto je nutno
konstatovat, že komplexní podpora plánů mobility a jejich naplňování ze státní úrovně doposud
schází. Plány udržitelné městské mobility, které byly a jsou zpracovávány pro některá města (např.
Opava, Ostrava, Brno, České Budějovice) většinou obsahují pouze velmi obecné indikátory plnění a
neumožňují dostatečnou kvantifikaci předpokládaných dopadů a v důsledku toho ani jejich
následnou kontrolu.
Zároveň platí, že v mnoha městech došlo k zavedení některých dílčích opatření, která jsou obvykle
nedílnou součástí mobility managementu: omezení prostoru pro IAD, vymezení jednoho ze dvou
pruhů jízdy pro cyklisty a MHD, zpoplatnění parkování v některých lokalitách, významné posílení
taktové dopravy, usnadnění přestupů, výstavba parkovacích objektů apod. Jednotlivé aktivity jsou
však při neexistenci pravidelně aktualizovaného plánu mobility osamoceny a není dostatečně využit
jejich potenciál vzájemné synergie pro zajištění udržitelného rozvoje mobility v daném území a pro
naplnění sloganu „Mobility as a Service“, tedy mobilita jako služba obyvatelům daného území.
Zcela zásadní bariérou pro návrh a uplatnění jednotlivých opatření mobility managementu je
nedostatek dat, neochota k jejich sdílení a k zajištění jejich průběžných analýz. Je nutno
konstatovat, že ve velké míře přetrvává stav, kdy nejsou v dostatečné míře uplatňovány postupy,
které by garantovaly dostatečně kvalitní datové soubory pro možnost plánování a následného
vyhodnocování efektu jednotlivých opatření v oblasti udržitelné mobility.
Schází základní kámen jakýchkoliv opatření pro zajištění udržitelné mobility, a to je dostatečně
podrobný a průběžně aktualizovaný dat o dopravním chování populace. Aktuálně probíhající
celonárodní průzkum dopravního chování „Česko v pohybu“, který probíhá v letech 2017 – 2019
bezpochyby přinese cenné výsledky na úrovni státu, ale pro potřeby dílčích územních celků na
úrovni NUTS3 budou počty dotazovaných relativně malé a prakticky téměř nevyužitelné.
Celkový objem dat, využitelných pro dostatečnou specifikaci jednotlivých opatření plánu udržitelné
mobility zároveň neustále roste. Rozsáhlé datové soubory, které pro svoje potřeby shromažďují
provozovatelé hromadné dopravy, operátoři řízení dopravy v křižovatkách, v tunelech a na
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dálnicích, případně operátoři jednotlivých mobilních sítí, nejsou dostatečně skladovány a následně
zveřejňovány tak, aby mohly být aktivně využity pro různá opatření plánu udržitelné mobility,
případně pro budoucí vyhodnocování účinnosti jednotlivých opatření.
Ještě horší zdrojová data jsou o dopravě nákladní. S výjimkou dat sbíraných mýtnými branami,
schází téměř jakákoliv další data, ze kterých by bylo možné odvodit potřebné matice pro
mezioblastní, případně meziokrskové vztahy v přepravě materiálů a zboží a pro prognózu jejich
budoucího vývoje. Schází jakýkoliv zákonný předpis, který by firmám stanovil povinnost sdílet
základní data o objemech a trasách přeprav jednotlivých výrobních vstupů i výstupů a zároveň
umožňoval firmám dostatečnou ochranu jejich obchodních zájmů.

3. Jak dál – integrovaná mobilita
Mobilitu v její udržitelné podobě je potřeba vnímat jako souhrn celé řady opatření, které se zdaleka
netýkají pouze dopravy a urbanismu, ale mají bezprostřední vliv do životního prostředí, zdraví,
vzniku a existence sociálně vyloučených lokalit, případně sociálně vyloučených skupin obyvatel a
podobně. Mobilitu je třeba vnímat ve čtyřech dílčích oblastech, které spolu úzce souvisí a jejichž
opatření se navzájem doplňují pro dosažení definovaných cílů udržitelnosti.
Bezpečná mobilita – opatření jsou zaměřena na snížení osobních následků nehod.
Udržitelná mobilita – opatření jsou zaměřená na podporu změny dělby dopravní práce ve
prospěch pěší, cyklistické a veřejné hromadné dopravy, na opatření snížení znečištění ovzduší a
snížení hluku vlivem dopravy, snížení celkové spotřeby energie v dopravě a zvýšení podílu energie
z obnovitelných zdrojů.
Dostupná mobilita – opatření jsou zaměřena na redistribuci uličního prostoru ve prospěch
udržitelných módů dopravy a na zrovnoprávnění přístupu k mobilitě pro všechny skupiny uživatelů,
včetně zdravotně, případně sociálně znevýhodněných skupin.
Efektivní mobilita – opatření jsou zaměřena na zvýšení efektivity dopravního systému a uplatnění
nových technologií pro management mobility.
Příklad komplexního řešení městské mobility na Obrázku 1byl převzat z dokumentu Strategická
výzkumná agenda, kterou vydal ERTRAC jako svůj podklad pro 9. rámcový program Evropské unie

Obrázek 5

Integrovaná mobilita na příkladu města

Zdroj: ERTRAC

Z obrázku je zřetelně patrné, jak spolu navzájem souvisí problematika hromadné dopravy,
elektrifikace silniční dopravy, nákladní dopravy ve městech, sdílení dopravních prostředků,
dostatečného prostoru pro uplatnění měkkých dopravních módů (pěší a cyklistická doprava),
problematika multimodální dopravy a informovaného rozhodovacího procesu, tedy procesu, který
je založen na dostatečném toku dat ze všech dílčích prvků tohoto systému.
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4. Příklady táhnou
Kritickým prvkem integrované mobility je informované rozhodování, tedy rozhodování založené na
průběžně aktualizovaném sběru a analýzách dat a jejich co nejširší sdílení.
Z hlediska sběru, analýz a dostupnosti dat pro širokou veřejnost trend v současnosti bezesporu
udává hlavní město Rakouské republiky, Vídeň. Zástupci Vídně v roce 2013 představili v rámci
konceptu smart cities vizi IKT (Informace, komunikace, technologie), která prosazuje otevřené
vládnutí, otevřená data a otevřenou politiku, to vše pomocí informačních a komunikačních
technologií. Je samozřejmé, že vznik podobné vize není možno realizovat během jednoho
volebního období. Vlastní idea vídeňské vize vznikla o 8 let dříve, tedy již v roce 2005. Případní
následníci bezesporu mohou tento čas zkrátit, ale pro aplikaci všech postupů je potřeba čas, který
rozhodně přesahuje jedno volební období. Tento čas je nutný na přípravu jednotlivých, vzájemně
provázaných vazeb, které je možno shrnout do následujících tří pilířů, tak jak jsou správně
implementovány nejenom ve Vídni, ale rovněž v řadě dalších měst, která se snaží příklad Vídně
následovat.
Informace – v rámci tzv. Virtuálního úřadu (Virtuelles Amt, 2010) existuje 580 webových stránek,
které občanům umožní veškeré myslitelné návštěvy úřadů vyřešit z pohodlí domova po internetu
(například ohlášení živnosti).
Komunikace – každá stránka umožňuje získat zpětnou vazbu od uživatelů, jim naopak nabízí
kontakt na příslušného úředníka, virtuální úřad tak není jednosměrný. Lidé mají možnost hodnotit
jak fungování systému, tak se skrze něj vyjadřovat k různým návrhům města, čímž se významně
rozvíjí komunikace města a občana a získávají se cenné informace od občanů v již klasifikované,
standardizované formě. Je prokázáno, že zvolený systém významně usnadňuje a zefektivňuje práci
magistrátu napříč různými odbory a odděleními.
Transakce – systém umí poradit a doporučit vyřízení problému skrze 230 on-line formulářů, které
jsou podporovány standardizovaným procesem, podle kterého úředníci magistrátu veškerou
agendu řeší. Celý systém je open source.
K říjnu 2018 bylo ve Vídni na OGD (Open Government Data) portálech 196 datových sad
ve strojově čitelném formátu. V návaznosti na veřejnou dostupnost těchto dat vznikají různé
aplikace pro mobilní a webové služby, které v oblasti mobility řeší například jízdu veřejnou
dopravou, služby různých půjčoven dopravních prostředků, ale i tak specifické věci jako jsou
aktuální poruchy výtahů k metru. Bohatá a neustále aktualizovaná databáze umožňuje vznik
nových a nových aplikací, které pomáhají občanům Vídně. Ke konci roku 2015 existovalo více než
110 aplikací, které umocňují vzájemný kontakt města s občany.
Jednou z nejzajímavějších aplikací, bezprostředně souvisejících s mobilitou, je „Parken Wien“.
Aplikace obsahuje informace, kde je možno v reálném čase zaparkovat i s možností filtrovat ta
parkovací stání, kde je v cílové oblasti možno parkovat zdarma. Aplikace poradí, zda nestojíte
v parkovací zóně pro rezidenty a skrze aplikaci lze parkování pomocí SMS i zaplatit. Součástí
otevřeného města je fakt, že aplikace je otevřena i turistům a má tedy, mimo jiné, i českojazyčnou
verzi.
Nedílnou a velmi důležitou součástí otevřených dat je i jejich formát, který by měl být co nejvíce
kompatibilní s nadřazenými databázemi pro co nejsnadnější spolupráci na státní, ale i celoevropské
úrovni. Vídeňský datový portál www.open.wien.at je propojený s národním portálem data.gv.at
a ten s evropským portálem www.publicdata.eu.
K propagaci systému a komunikaci s občany slouží ve Vídni, mimo jiné, také každoroční konference,
kterou město Vídeň pořádá k problematice otevřených dat souběžně se soutěží o nejlepší aplikaci a
pravidelný den otevřených dat. Všechny tyto aktivity s sebou přinášejí významně větší
informovanost obyvatel i návštěvníků Vídně o možnostech mobility a přináší s sebou nové, ale i
aktualizované aplikace pro další zkvalitnění života ve Vídni. Významnou složkou informovanosti je i
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dostatečná prezentace úspor. Podle studie Univerzity v Kremsu je dosažená úspora v řízení Vídně
cca 700 000 Eur. Komerční hodnota prvních 100 aplikací, které vznikly na základě OGD (Open
Government Data) se odhaduje na cca 550 000 Eur. Na příkladu Vídně je zřetelně vidět, že
technologický vývoj ve sběru dat dosáhl oproti stavu před několika málo lety velmi významného
pokroku. Přesto je neustále zdokonalován a doplňován dalšími a dalšími možnostmi a
technologiemi sběru, přenosu a vyhodnocování dat.

5. Závěr
Vídeň ale i mnohá jiná města již dávno pochopila, že pojem MOBILITA JAKO SLUŽBA není jenom
prázdným pojmem, ale že zajištění udržitelné mobility, nejenom pro naši, ale i budoucí generace,
je službou všem občanům. Dostatečný sběr dat, otevřená data a rozsáhlé komunikační a marketingové aktivity jsou sice drobným, ale nezbytným prvkem k tomu, aby se jednalo i o službu kvalitní a
obyvateli oceňovanou.
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2. Plány udržitelné městské mobility - zkušenosti z praxe
Ing. Petr Macejka Ph.D, UDIMO spol. s r.o., Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava

Abstrakt
Článek pojednává o zkušenostech z přípravy plánů udržitelné mobility a snaží se přispět k diskusi
na téma plánování dopravy, nastavení dotační politiky i metodik. Autor je zpracovatel plánů
udržitelné mobility měst: Opava, Havířov, Kladno, Přerov, Kopřivnice, Kroměříž, Otrokovice,
Uherské Hradiště. Supervizor plánu udržitelné mobility města Ostravy. Zpracovatel generelů a
koncepcí dopravy měst a krajů.
Metodika zpracování plánů mobility
Plány udržitelné městské mobility PUMM jsou důležitými dopravně plánovacími podklady měst.
V ČR se zpracovávají dle Metodiky pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky,
zpracovanou v prosinci 2015 CDV v. v. i. v rámci řešení výzkumného projektu č. TD020164
„Integrace plánování k udržitelnosti na městské úrovni“ programu OMEGA Technologické agentury
ČR. Samotná metodika má 104 stran a je podstatně odlišná od metodiky zpracování PUMM v České
republice od Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan z roku
2014.
V současné době se připravuje MD spolu s dalšími ministerstvy novou Koncepci městské a aktivní
mobility. Členění metodiky bude uzpůsobeno novému evropskému projektu Partnerství pro
městskou mobilitu, jehož spolukoordinátorem je MMR - https://www.dobramesta.cz/partnerstvipro-mestskou-mobilitu. Předpokládá se, že plány mobility budou do budoucna méně odborně
zaměřeny a více se přiblíží strategickým plánům. Posílí se role bainstormingu a dobré praxe.
Dle mého názoru bychom se měli méně zaměřit na způsobení revoluce v dopravně inženýrské praxi
a více se pokusit o evoluci. Snaha oprostit se od všeho starého, může vést k vytržení tématu z
kontextu navazující praxe. Uchopení problematiky líbivými obrázky bez prohlubování formální
synergie a provázanosti jednotlivých stupňů plánovacích a strategických dokumentů s vazbou na
proveditelnost záměrů, není cestou efektivního plánování.
Plán mobility dle stávající metodiky je definován jako strategický dokument určený k uspokojování
potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života, který
náležitě zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace. Současně metodika nezohledňuje
reálné možnosti ovlivnění dopravního chování na úrovni municipalit a klade cíle nad jejich
možnosti.
Výsledkem je obtížná projednatelnost zpracovaného plánu mobility v radě a zastupitelstvu města a
současně naplnění podmínek metodiky.
V zahraničí nejsou plány mobility takto striktně svázány. Jedná se o širokou paletu forem od
prosazování jednoho projektu v rámci PUMM. Až po komplexní dlouhodobý přístup k plánování
dopravy ve městě.
Například v roce 2003 byl proveden plán mobility v Portugalském městě Almada, který obsahoval
pouze podporu jedné stavby - tramvaj.
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Obrázek 6 Výsledek plánu mobility zpracovaného v portugalském městě Almada, foto Ing. Petr Macejka
Ph.D

Tento přístup je v podmínkách nastavených v České republice nemyslitelný. Naopak praxe ukazuje,
že nastavení principu plánování udržitelné dopravy je v českých městech, které se staly lovci
externího financování v podobě dotací, je obtížným úkolem.
Strategický rámec těchto dokumentů je dán Bílou knihou 2011 na evropské úrovni a Dopravní
politikou ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050, kde je v kapitole doprava ve
městech zmíněn indikátor Počet měst s platným plánem udržitelné mobility.
Vazba na územní plánování
Od roku 1976 do roku 2006 se vrcholový dokument městského dopravního plánování nazýval
generel dopravy.1 Tento dokument řešil podrobně otázky územního rozvoje jednotlivých složek
osídlení ve vztahu k dopravě. Generelem dopravy byla řešena jednak stránka dopravní nabídky, ale
i stránka dopravní poptávky. Součástí byla i prognóza dopravní poptávky a návrh dopravní nabídky.
Od roku 2006 je pojem generel dopravy ve stavebním zákoně vypuštěn a nahrazen pojmem
územně analytické podklady a územní studie2. Územně analytické podklady vyhodnocují stav a
vývoj území. Územní studie ověřují možnosti a podmínky změn v území. Touto změnou došlo
k vypuštění významného článku z procesu dopravního plánování. Územní plánování na to
reagovalo např. rezignací na funkční vymezení komplikovaných dopravních uzlů.

1
2

Zákon 50/1976 Sb.
Zákon 183/2006 Sb.
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Obrázek 7 Příklad řešení významné křižovatky v rámci ÚP Uherské Hradiště, zdroj: https://www.mesto-uh.cz/uzemni-planuherskeho-hradiste-1

Běžná praxe však ukázala i po roce 2006, že generely dopravy jsou nutnou součástí plánování
dopravy, jelikož jejich komplexnost šlo jen obtížně nahradit. Proto generely dopravy přetrvávají
v současné době zejména v dokumentacích s názvy obsahující slovo koncepce např. Dopravní
koncepce města.
Od roku 2015 se v ČR objevují dopravní strategie na městské úrovni pod názvem plán udržitelné
mobility. Dle analýz původních generelů dopravy jsou přidány zejména měkká opatření a
participace řešení dopravy se soukromým sektorem.
Na rozdíl od původního stavebního zákona nejsou plány mobility zakotveny v z. 183/2006 Sb.
Stavební zákon. Územní plánování tedy nemá povinnost zabývat se jejich závěry. Nepropojenost
jednotlivých dokumentů je problémem, který lze vyjádřit citací z PUMM města ve Středních
Čechách "Důvodem pro návrh opatření a jeho aktivit je nemožnost regulace nákladní automobilové
dopravy procházející obytnými soubory bez náhradní objízdné trasy. ZÚR středočeského kraje a ÚP
města xy v tomto ohledu nesplňují požadavky stavebního zákona 183/2006 Sb zejména pak §18
Cíle územního plánování odst. (1) "Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu
a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
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prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích." Dlouhodobě
neudržitelným je zejména vedení těžké nákladní dopravy obytnými celky. Navrhujeme ZÚR i ÚP
upravit, aby nákladní doprava vznikající v zónách průmyslu byla na nadřazený skelet připojena
mimo vnitrobloky obytných souborů. Současně požadujeme, aby tranzitní doprava byla z těchto
oblastí bydlení vymístěna. Kolize těžké nákladní dopravy se zónami bydlení je neslučitelné s
principy udržitelného rozvoje. Vzniká zvýšené riziko dopravních nehod s vážnými a smrtelnými
zraněními a zhoršené životní podmínky vlivem produkce hluku a emisí přímo v oblastech bydlení.
Proto jsou navrženy stavby obchvatů města", zdroj: PUMM města ve Středních Čechách.
V případě, že mají být plány mobility brány vážně a mít jistý dopad, je dle mého názoru vhodné
uvažovat o změně stavebního zákona v ČR tak, aby územní plány podporovaly udržitelnou dopravu
na základě plánů udržitelné mobility. To by přineslo významný nástroj v prosazování udržitelné
dopravy.
Strategický rámec
Plán mobility je ve své podstatě strategickým dokumentem, který detailněji zpracovává sektor
dopravy. V této hierarchii by měl být podřízen strategickému plánu. Nicméně z praxe zpracování
plánů mobility lze vyvodit, že strategické plány jsou projednávány zejména participačním
procesem, který není opřen o relevantní data dostatečná pro dostatečné posouzení záměrů. V
tomto ohledu je ve stávající praxi nesoulad mezi závěry strategického plánu a plánu udržitelné
mobility. Město tak má ve své podstatě dva dokumenty, které v oblasti dopravy řeší koncepci.
V rámci zpracování metodiky plánů mobility a koncepcí dopravy by mělo být jasně vymezeno, který
dokument je vrcholový pro plánování dopravy ve městě. Přístupy mohou být dva. Prvním je odkaz
ve strategii města na plán udržitelné městské mobility, který by měl být vrcholovým dokumentem v
oblasti plánování dopravy ve městě. Druhým přístupem je zapracování závěrů nadřazené
dokumentace (strategického plánu) do PUMM. Ukotvením plánu mobility v rámci zpracovaných
strategií je jednou z nutností zajištění kontinuity plánování.
V této chvíli nejsou ani strategické plány měst ani plány udržitelné mobility závazným dokumentem
a města se jimi nemusí řídit. Tyto dokumenty jsou podpůrnými ve směru získání dotací z externích
zdrojů na vybrané stavby.
Cíle a vize
Dle metodiky Ministerstva dopravy se tzv. plán udržitelné městské mobility snaží najít odpověď na
to, jak skloubit zájmy obyvatel řešeného území s bezpečností, parkováním, řešením nákladní
dopravy, tvorby veřejného prostoru s preferencí veřejné dopravy, chůze a jízdy na kole.
Tento cíl je velmi obecný a nemůže vést k významné změně dopravního chování ani plánování
dopravy jako takové.
Naopak v jiné části metodiky jsou jmenovány cíle snížení objemů individuální automobilové
dopravy a motorové dopravy, snížení objemu zbytných každodenních cest individuální
automobilovou dopravou a redukovat vztah mezi ekonomickým růstem a objemem dopravy, snížit
dopady z dopravy na životní prostředí vyšší efektivitou všech cest a pomocí enviromentálně
příznivějšího dopravního systému založeného na podpoře udržitelných druhů dopravy. Jedná se
tedy také o nástroj významné změny dopravního chování se silným tlakem na regulaci
automobilové dopravy, kterému mají být podřízeny veškeré návrhy.
Plán mobility by tedy měl mít vizi či cíle mezi výše zmíněnými dvěma mantinely.
V rámci zpracování je nutné mít na zřeteli, že čím větší změna v plánování či realizaci dopravy je
plánována, tím větší pozornost se jí musí věnovat. Návrh by měl být zpracován s dvěma
podmínkami: prosaditelnost v orgánech města a možnost realizace na základě politické podpory
města. Bez splnění těchto podmínek je i sebelepší plán zbytečný.
V případě, že není nutné v rámci PUMM silně prosazovat jeden či několik vyhraněných problémů,
133

je možné celou problematiku shrnout do 4 strategických cílů. Těmi jsou Bezpečnost, Inovace, Místo
pro život a Management dopravy.

Obrázek 8 Příklad strategických cílů PUMM, zdroj PUMM Přerov

Proces zpracování
Projekt obsahuje základní části Analýzu, Strategii, Návrh a Akční plán realizovaných aktivit. Z
praktických důvodů, aby byla analýza provedena cíleně je mnohdy vhodné strategii předřadit před
analýzu či tyto dvě provádět současně.
Plány mobility měst v České republice se zpracovávají v časovém horizontu 1 - 1,5 roku. Tento
horizont je zpravidla nastaven na 6 měsíců analytické fáze sběru a vyhodnocení podkladů a 6
měsíců návrh opatření a aktivit s finálním zpracováním akčního plánu. Realizace a vyhodnocení
aktivit je za pomocí indikátorů řešeno mimo zpracování samotného plánu v realizační fázi.
Míra připravenosti měst na zpracování PUMM je různá. Pohybuje se od prakticky žádných podkladů
(město nikdy dopravu na svém území neplánovalo) po velmi propracované koncepce dopravy tzv.
Generely dopravy, které jsou na jejich území dlouhodobě sledovány. V tomto ohledu není PUMM
pro mnohá města (Přerov, Vyškov, Zlín, Ostrava, Karviná) ničím novým.
Strategie by měla obsahovat vizi, strategické cíle a opatření. V rámci metodiky jsou požadovány
také scénáře vývoje mobility ve vztahu na zvolené opatření. Právě vymýšlení negativních scénářů
vývoje je mnohdy kontraproduktivní. U měst nad 50 tis. obyvatel je metodikou stanovena nutnost
multimodálního čtyřstupňového modelu dopravy. Tato nutnost je odtržena od potřeb měst, kdy
tato potřebují zejména unimodální modely dopravy k posouzení kondice dopravních sítí
automobilové dopravy a veřejné dopravy. Multimodální modely jsou navíc ve své podstatě
nákladnější a méně přesné než unimodální modely. Zpracování nákladného multimodálního
modelu navíc nemá dalšího využití, jelikož v rámci hodnocení HDM4 pro jednotlivé stavby je
předepsáno využití unimodálního modelu. Metodickým rámcem není zajištěna kontinuita na úrovní
strategického plánování a posuzování jednotlivých staveb tedy navržených aktivit. Z odborného
hlediska lze tvrdit, že multimodální modely mají dle mého názoru svůj smysl v rámci ČR pro města
Praha a Brno.
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Participace na udržitelné dopravě
Udržitelnou dopravu, do které spadá zejména pěší, cyklistická a veřejná hromadná doprava, mají ve
své gesci zejména města. Kraje obstarávají objednávku příměstské veřejné hromadné dopravy. Za
účelem koordinace nabídky veřejné dopravy v regionu bývá zpravidla zřízen koordinátor
integrovaného dopravního systému. Na státní úrovni je objednávána pouze železniční doprava.
Automobilová doprava je naopak řešena na všech úrovních. Dálnice a silnice I. třídy jsou v majetku
státu. Silnice II. a III. tříd jsou v majetku krajů a místní komunikace jsou v majetku obcí. Mimo
veřejnou sféru jsou k PUMM přizýváni významní zaměstnavatelé, školy, místní sdružení veřejnosti.
Při zpracování PUMM Opava v roce 2014 bylo v rámci participace osloveno Ministersvo dopravy k
vyjádření. Po několika měsících se vrátila odpověď : v návaznosti na váš e-mail ohledně
probíhajícího připomínkového řízení v rámci projektu „Plán udržitelné městské mobility Opava“,
vám sděluji, že O.710 nemá k analytické části materiálu připomínky. Ministerstvo dopravy, Odbor
kosmických aktivit a ITS. Participace MD na plánech mobility se mezi lety 2014 a 2019 přesunula z
role bez připomínek pro kosmické lety ke schvalovacímu řízení. MD se v tuto chvíli nestaví k
městům jako partner, ale jako dozorující orgán. To popírá princip participace i subsidarity. Pro
zvýšení synergie navrhovaných opatření by bylo vhodnější zajištění role participace na udržitelné
dopravě ve formě diskuse nad dotací do tarifu či vypisovanými cíli pro kofinancování ze státního
rozpočtu a evropských fondů.
Diskuse na téma udržitelné
V záplavě zpráv, jak naše hospodářství bohatne díky automobilovému průmyslu. Jak je důležitý HDP
z prodaných vozidel, prognóz ropných společností, že v nadcházející dekádě se zvýší objem těžené
ropy o desítky procent a podpoře letecké dopravy je zdá být řešení mobility ve městech kapkou v
moři, neudržitelných řešení.
Pro představu uvádím. Pokud přepočítáme jednu cestu z Bruselu letadlem do Prahy a zpět na cestu
do práce a z práce v Opavě. Může jeden obyvatel Opavy jezdit celý rok na kole do práce vč. víkendů
a poté letět jednu cestu do Bruselu a zpět. Uhlíková stopa bude stejná, jako kdyby jezdil celý rok
autem a do Bruselu poslal email.
Realita je taková, že veřejná hromadná doprava je ve městech (zřejmě mimo měst Prahy a Brna)
cca 1,6 - 2x pomalejší než přeprava osobním vozem. Cyklistická doprava má velký potenciál ve
městech do 100 tis. obyvatel, kdy dojezdové časy jsou srovnatelné pro automobilovou dopravu a
cyklistiku, ale její sezónní charakter ji omezuje. Pěší doprava má velký vliv ve městech do 30 tis.
obyvatel a v kompaktních městech. Její potenciál se snižuje s rozlehlostí města resp. s
prodloužením přepravních vzdáleností.
Dělba přepravní práce měst v ČR je srovnatelná s městy v zahraničí.
Tabulka 1 Vliv ročních období na změnu dělby přepravní práce, zdroj: PUMM Opava, 2015

Zima
Léto
Změna

IAD
38%
34%
-4%

VHD
23%
24%
1%

Pěšky
35%
31%
-4%

Kolo
4%
11%
7%

100%
100%
0%
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Tabulka 2 Dělba přepravní práce, zdroj PUMM

Rok
Přerov 2017
Kladno 2018
Havířov 2018
Ostrava 2014
Utrecht 2012
Praha
2010
Praha
2015
Milano 2012
Vídeň
2016

Obyvatel
43 000
68 000
73 000
300 000
316 000
1 281 000
1281 000
1 300 000
1 840 000

IAD
34%
43%
36%
37%
41%
33%
23%
36%
27%

VHD
30%
29%
36%
31%
16%
45%
46%
41%
39%

Pěšky
31%
21%
24%
28%
17%
21%
30%
17%
27%

Kolo
5%
7%
4%
4%
26%
1%
1%
6%
7%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Omezený manévrovací prostor
Většina měst v rozmezí 25 - 100 tis. obyvatel v ČR ztrácí obyvatele. Naopak zázemí měst roste. Tím
se vytváří tlak na zvyšující se příměstskou dopravu, která má ze své podstaty horší kvalitu dopravní
nabídky pro udržitelné druhy dopravy ať je to cyklistická, pěší i veřejná hromadná doprava než je
tomu u dopravy v rámci měst. Obyvatelé se stěhují do rodinných domů.
Nežijeme v 90. letech minulého století, kdy centra měst měly monopol na maloobchodní aktivity.
Maloobchodní aktivity ve městech v ČR jsou dnes realizovány převážně v obchodních domech a
supermarketech.Historická centra měst mnohdy trpí nedostatkem konkurenceschopnosti, ať je to
dopravní dostupností nebo nevyhovujícími prodejními prostory. Z průzkumu v Opavě provedených
v letech 2004 a 2015 bylo zjištěno, že další výstavba obchodních center nezvyšuje počet
návštěvníků. Trh byl již pro maloobchod nasycen a jednotlivé obchodní centra vč. historického
centra si pouze přetahují zákazníky. Tento stav je v územním plánu reflektován dalšími plochami
pro výstavbu nových obchodních center. Obchodní centra jsou stavby orientované na zákazníka
přijíždějícího osobním vozem. Analogii lze najít i v dalších městech. Stali jsme se národ obchodních
domů. Plány mobility nemají dostatečný mandát k nápravě územních plánů. Nejsou ze zákona ani
jejich podkladem. Z principu věci jsou vhodné k jejich hodnocení vč. naplňování cíle udržitelného
plánování.
Přijmutí cíle omezení cest osobním vozem generuje rezignaci na rychlost přepravy, jelikož ve
městech v nichž jsou plány mobility zpracovávány nejsou problémy s průjezdností osobní dopravy
tak velké, aby generovaly zdržení úměrné veřejné hromadné dopravě.
Z hlediska organizace dopravy je jedním z nejsilnějších nástrojů návrhů PUMM zpoplatnění
parkování a odstavování vozidel. Odhlédneme li od problémů centra města, zjistíme, že další
možností uchopení dopravní poptávky je omezení vlastnictví osobních vozidel. Toto je možné
pouze v historické sídlištní zástavbě typické z komunistické éry. Stupeň automobilizace v těchto
souborech dosahuje na Moravě stupně automobilizace mezi 220 a 260 vozidly na 1000 obyvatel.
Průměr republiky je přitom 662 vozidel na 1000 obyvatel. V této zástavbě zaznamenáváme úbytek
počtu obyvatel za poslední dekádu v rozmezí 10 - 30%. Obyvatelé v rodinných domech ani
obyvatelé v nově budované bytové zástavbě nepodléhají parkovací politice města, jelikož mají
vybudované odstavné plochy na svých pozemcích.
Prosazování restriktivní politiky za těchto okrajových podmínek může být kontraproduktivní. Je na
zvážení, zda není pro dopravu udržitelnější zajistit kvalitní bydlení vč. služeb v rámci bytové
zástavby města, kde jsme schopni vytvořit dostatečnou nabídku alternativních druhů dopravy pěší
(je to blízko), cyklistická (stezky v rámci města), MHD (dostatečná hustota obyvatel), než
restrikcemi podpořit odchod obyvatel do vzdálenějších lokalit satelitů, kde je řešení udržitelné
dopravy komplikovanější.
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Problematika elektromobility na městské úrovni není v žádném městě ČR dostatečně řešena.
Návrhy plánů mobility na zajištění nabíjecích stanic pro obyvatele bytových domů v rámci
veřejného osvětlení narážejí na nevhodně postavený Energetický zákon. Budování nabíjecích míst v
sídlištích bude do roku 2025 a dále potřeba stovky a tisíce nabíjecích míst. Již dnes můžeme žíct, že
v bytové zástavbě se prakticky tato místa nepřipravují. Reálná doba výstavby nabíjecího místa je v
ČR 2 roky od záměru po realizaci. Tato doba je příliš dlouhá a již dnes víme, že v roce 2021 nebude
v sídlištní zástavbě zajištěno nabíjení prakticky nikde. Dotační politika nabíjecích stanic je
postavena pro soukromý sektor, nicméně pro fyzickou osobu rozhodující se o koupi elektromobilu
je nemyslitelné začít projektovou přípravu nabíjecího místa 2 roky před plánovanou koupí. Pro
soukromé investory není lukrativní stavět nabíjecí stanici na městských pozemcích, kde není
poptávka. Proto se domnívám, že je nutné změnit dotační politiku a zajistit dostatečný prostor pro
budování nabíjecí infrastruktury městy, které ji musí poskytovat jako službu ať již samy nebo
zprostředkovaně. Shodně dnes poskytují službu parkování reps. odstavování vozidla. V případě, že
se podmínky nezmění, nebude možné v sídlištích staré zástavby elektromobily dobíjet a tato
skupina obyvatel bude nucena změnit bydliště nebo provozovat vozidlo na fosilní paliva.
Bohužel v ČR je příprava elektromobility brzděna chybně nastavenými pravidly pro čerpání
finančních prostředků do budování sítě nabíjecích stanic a nepřipraveností distributorů. Naopak je
v rámci politiky nazýváno nízkouhlíkovým palivem (alternativním palivem) CNG, které v podstatě
znamená přechod z nafty B7 (7% biosložky) na 100% CNG (100% fosilní palivo). V rámci odborné
debaty bychom se měli těmto protimluvům vyhnout.
Cíle?
Přijmutí cíle zvýšení bezpečnosti dopravy znamená zvýšení toku financí do pěší a cyklistické
dopravy a do řešení vybraných křižovatek. Největšími problémy pěší a cyklistické dopravy je
nevyhovující síť přechodů pro chodce a nedobudovaná síť cyklistické infrastruktury.
Přijmutí cíle snížení CO2 znamená naplnění cíle inovace. Přechod na nízkouhlíková či bezuhlíková
paliva je jedinou možností zachování rychlosti přepravy a současní snížení negativních vlivů.
Přijmutím cíle místo pro život město dává najevo soubor synergických opatření zaštítěných
podporou VHD, sdílení dopravy, zajištěním výstavby infrastruktury pro cyklisty, zřízení Zón 30 a
nízkoemisních zón či řešení odvedení tranzitu nákladní dopravy.
Pod cílem management by měl být zajištěn soulad mezi udržitelnou dopravou definovanou v rámci
PUMM a územím plánem. Současně jsou podporovány měkká opatření a dopravní výchova, která
má velký význam na dopravní chování. V rámci řešení cíle je vhodné také stanovit procesní
nastavení plánování dopravy a mobility na městské úrovni.
Na základě anketního průzkumu provedeném v řídících výborech PUMM v 5 městech lze tvrdit, že
nejvyšší míra podpory je pro cíl Bezpečnost a nejnižší míra podpory je pro cíl Inovace. Míra
podpory byla hodnocena jako ve škole 1 - největší, 5 - nejmenší.
Tabulka 3 Míra podpory strategických cílů (průměr za 5 měst)

Cíl
Bezpečnost
Inovace
Místo pro život
Management dopravy

Míra
podpory
1.87
2.50
2.26
1.92

Nejméně podporovaným opatřením je Rozšíření zóny placeného stání, Placené stání rezidentů,
výstavba nabíjecích stanic, spolujízda a spolusdílení vozidla, Zřízení nízkoemisní zóny, Budování míst
pro odstavení kamionů. Naopak nejlépe jsou přijímána opatření zajištění bezpečnosti pěších a
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cyklistů, renovace řadičů SSZ a IT systémy, odvedení tranzitu obchvatem či restrikce nákladní
dopravy.
Politika českých měst se v tomto neshoduje s politikou EU. Cíl snižování CO2 je nastaven ve směru
shora. Implementace opatření pro podporu tohoto cíle drhnou i na národní úrovni.
Závěrem
Plány mobility jsou ve své podstatě kompromisem možného. Každý zpracovatel je postaven před
výzvu pokusit se změnit preference politiků ve směru vyšší rozumné podpory elektromobility, či
větší podpory výstavby cyklistické infrastruktury, kvalitní MHD a bezpečných přechodů, protože
každý PUMM musí být schválen a podporován radou a zastupitelstvem města.
Mnoho dobrých věcí se podařilo. Mnoho dobrých věcí nás čeká. Každá koruna investovaná do naší
budoucnosti a do budoucnosti udržitelné dopravy je přínosná. Nezbývá než se snažit o přípravu
vhodných podmínek pro další generace.
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3. Koncepcie trasovania obchvatu R3 Dolný Kubín
Ing.arch. Miloš Diežka, prof. Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD., Ústav urbanizmu a územného
plánovania, Fakulta architektúry, STU Bratislava, SR

Úvod
Súčasné mestá, dynamické organizmy [1], sú výsledkom pôsobenia najrôznejších
pohybových javov, hmatateľných i nehmatateľných, imanentných či transcendentálnych [2]. Zmeny
vyvolané novou dobou, ktorú často krát označujeme ako technologickú sa každodenne podpisujú
pod zmeny a výzvy, ktorým musia naše sídla odolávať a na ktoré musia adekvátne reagovať.
Nemalou výzvou súčasných miest sú aj otázky dopravy, ako dynamickej tak i statickej,
vnútro-mestkej, regionálnej i medzinárodnej. Práve trasovanie komunikačných koridorov výrazne
vplýva na tvorbu sídla. Mestá ako ekonomiky pohybu sú determinované najmä pohybom a ich
fyzická štruktúra rovnako pohyb samotný priamo ovplyvňuje [3]. Kvalita uzlových a líniových
priestorov mesta závisí od miery hierarchizácie priestorov, v ktorých sa odohráva dopyt po pohybe.
Mestá bez pohybu sú totiž mŕtve, statické sochy v krajine, avšak nadmerným pohybom môžu byť
umŕtvované [4]. Hľadanie optimálneho nastavenia a konfigurácie sa javí ako nevyhnutnosť pre
budúci zdravý rozvoj miest. Otázky vehikulárneho pohybu sa stupňujú s narastajúcim dopytom po
automobilizme i neustále rastúcej intenzite cestnej tranzitnej dopravy. Hľadanie optimálnych
trasovaní rýchlostných a diaľničných koridorov môže priamo ovplyvniť dopad nie len na budúci
rozvoj ale aj na kvalitu verejných priestranstiev, zmysluplnosť sídelných štruktúr a tým aj
ekonomiku a hospodársku udržateľnosť nami vystavaných urbanizovaných území.
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Problematika dopravy v okrese Dolný Kubín
Mesto Dolný Kubín situované v lokalite severného Slovenska je v súčasnosti nemenej
dopravne preťaženým sídlom ako aj jeho susediace mesto Ružomberok, kde sa v súčasnosti buduje
severný obchvat mesta - diaľnica D1 Hubová - Ivachnová. V priamom napojení na tento úsek v
súčasnosti prebieha koncepčná príprava rýchlostnej cesty R3, ktorá je čiastočne vybudovaná v
regióne Hornej Oravy v úsekoch Trstená a Oravský Podzámok.

Obrázok 1 - INEKO - Situácia širších dopravných vzžahov dialničných koridorov ( tmavošedá - vybudované úseky; ružo3
vá - v príprave; červená - vo výstavbe

Denne mestom Dolný Kubín prejde v priemere okolo 10 tis. vozidiel. Tie pochádzajú
prevažne z regionálnej a miestnej dopravy. Dá sa však predpokladať istý nárast medzinárodnej
kamiónovej dopravy v meste, najmä v dôsledku dostavby diaľnice D1, keďže jestvujúce
komunikácie I/59 a E70 na území mesta sú súčasťou medzinárodných dopravných koridorov TEN-T
a TEM, sever - juh (PL-SR-HU)4 a zároveň sú priamo v tangenciálnom dotyku s medzinárodným
koridorom TEN-T, Rýn - Dunaj. I keď sa v súčasnosti nezdá byť tranzitná doprava in situ až tak
markantná, prognózy rozvoja dopravy na Slovensku predpokladajú priemerný päťročný nárast o cca
10% en bloc. S postupne blížiacou sa dostavbou severného úseku diaľnice a prepojenia hlavných
tranzitných koridorov sa preťaženosť súčasných ciest prechádzajúcich mestom Dolný Kubín rapídne
zvýši. I keď Národná diaľničná spoločnosť a.s. (NDS) predpokladá investície do rozvoja
infraštruktúry a rozvoja cestnej siete, vyhliadky realizácie sú predbežne odsunuté až ku koncu roka
2027 (v optimistickom predpoklade, skôr sa očakáva pesimistickejší scenár). Investične sa nejedná v
súčasnosti o prioritnú akciu z pohľadu časového horizontu. I preto NDS a Slovenská správa ciest
(SSC) zvažujú viaceré alternatívne scenáre, kde jedným z nich je i rozšírenie a prestavba existujúcich
komunikácií ciest I. triedy (obr.2). Dolný Kubín je sídlo koncipované ako radiálne. Jeho tri radiály
ústia z centra na juh, sever a západ (obr.3). K centru sú orientované dostredivo. Je preto otázne, či
majú naďalej plniť funkciu obchvatov mesta pre diaľkovú dopravu.

3
4

INEKO - mapa dialničných úsekov SR; http://cesty.ineko.sk/mapa; [cit: 14.4.2019]
CBD SR; https://www.cdb.sk/sk/cestna-siet-SR/Medzinarodne-tahy.alej [cit: 14.4.2019]
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Obrázok 2 - Dolný Kubín; dočasné riešnie vedenia obchvatu v existujúcom vnútromestskom koridore I/59 - prestavba
5
jestvujúcej radiály vo variantnom riešení

Obrázok 3 - Radiálna ťažisková kostra súčasného prevádzkového konceptu, mikro-regionálne vzťahy

Súčasné koncipovanie dopravných ťahov však spôsobuje niekoľké závažné problémy
prejavujúce sa najmä v centre mesta. Tie sa znásobujú dlhodobým neriešením a ignoráciou situácie
v doprave na miestnej ale i národnej úrovni. Trpia tak centrálne križovatky, rytmicky vo vyťažených
časoch vznikajú zápchy a mestský pohyb je pravidelne 'umŕtvovaný'. Mesto, v súčasnosti postavené
na radiálnom systéme, tak vťahovaním nežiadúcej dopravy do centra tvorí bariéry dopravou
samotnou. Radiály mesto rozdeľujú na niekoľko vzájomne susediacich, avšak neprepojených
segmentov. Pre urbanistickú štruktúru a pohyby v nej sú výraznými bariérami. Predlžovanie peších
trás a koridorov vyvoláva neúmerné používanie osobnej dopravy ako hlavného nástroja pohybu po
meste. To v konečnom dôsledku len umocňuje preťaženie verejných priestorov automobilizmom.
Dalo by sa konštatovať, že mestské štvrte sa tak stávajú satelitmi centrálnej oblasti [5]. Uvažovanie
5

obrázok 2: zverejnený návrh NDS na dočasné riešenie obchvatu mesta v náv¨znosti na existujúci dopravný koridor
I/59; https://myorava.sme.sk/c/20931999/tunely-pri-dolnom-kubine-su-stale-v-nedohladne.html [cit: 14.4.2019]
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o radiálach ako o mestských obchvatoch tranzitnej dopravy sa javí byť mylné. Nadmerné
zaťažovanie a rozširovanie dostredivých koridorov bude viesť k umocneniu líniových bariér v
prostredí. Navrvhovaná prestavba centrálnych križovatiek na turbo-okružné križovatky síce môže
dopravu urýchliť, ale zároveň prináša do centra mesta geometrické zvyšovanie dynamického i
statického automobilizmu. Ako riešenie sa ponúka radiálno-okružný systém, ktorý by toky
nesmerujúce do mesta vedel plynulo odviesť po vonkajších tangenciálnych okruhoch riešiteľných v
dvoch etapách.

Obrázok 4 - Radiálno-okružná ťažisková kostra súčasného prevádzkového konceptu, mikro-regionálne vzťahy trasovanie rýchlostných koridorov; červená - navrhované trasovanie mestského obvhatu -R3 V3d - Tunelový variant
6
trasovania rýchlostnej cesty

Prevádzkový koncept sa osvedčuje vo viacerých európskych a svetových metropolách (npr.
Miláno, Bern, Grenoble, Siena), ale aj mestečkách, v ktorých značná eliminácia nadmerného
pohybu [6] dokázala mesto oživiť a priniesť nové možnosti jeho prirodzenej prestavby a
rekonštrukcie za účelom efektívnejšej integrácie i využitia vnútorných zbytkových priestranstiev. Pri
riešení autorovej diplomovej práce zvažovaný radiálno-okružný systém (obr.4,5) predpokladá
elimináciu nežiaducich pohybov v centre mesta - eliminácia nadmernej dopravy v radiálnych
dostredivých koridoroch ukazuje nové možnosti "interpunkcie" sídla a potenciál zhodnotenia a
intenzifikácie7 tzv. 'rezervného, zbytkového územia'.[7] Otvorenie priestoru pre lepšie vzájomné
prepojenia na úrovni dnes segregovaných zastavaných štruktúr ponúka nové možnosti integrácie a
konektivity - potenciál novej socio-hospodárskej interakcie, uržateľnosti či "sociálnej inklúzie" [8].

6

EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie; https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/rychlostna-cesta-r3oravsky-podzamok-dolny-kubin-juh; [cit:14.4.2019]; k problematike - autorský príspevok SME.sk https://diezka.blog.sme.sk/c/379386/r3-dolny-kubin-a-kde-sme-dnes.html ; [cit: 14.4.2019]
7
...... pubi KOVAC - KNIHA SKRIPTUM
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Obrázok 5 - trasovanie mestských obchvatov - koncepcia radiálno-okružného systému

Space Syntax analýza
Žijeme vo vystavanom prostredí, zasadenom v krajine [9], kde sa každodenne odohráva
nespočetné množstvo javov a dejov definovaných najrôznorodejšími interakciami. Pohyb, ako jeden
zo základných korelátov hmotovo-priestorovej konfigurácie [10] sa tak stáva elementárnym
pilierom priestorotvorby. Fyzická štruktúra je merateľná a jej správanie je predikovateľné [11,12]
Pri skúmaní konfigurácie a vlastností priestorovej štruktúry mesta Dolný Kubín bolo cieľom
identifikovať potenciál mestských, v súčasnosti dopravných radiál. Ich poloha je v priamom dotyku
s rozvojovými územiami mesta8. Nástrojom skúmania sa stáva metóda súborných analýz Space
Syntax [13], predmetne mierania Integrácie (Integration) a Volľby (Choice) [14]. Cieľom tohto
skúmania je indentifikácia vhodných koridorov vehikulárneho pohybu a trasovania integrovaných
mestských tried. Metodická postupnosť si vyžaduje v prvom rade exaktné generovania sieťovej
štruktúry mesta (databáza Openstreetmap), ktorá je nositeľkou rôznorodých geometrických
vlastností. Použité boli dátové sety Openstreetmaps (OSM)9, ktoré boli následné vyhodnocované v
algoritmickom softvéri DepthMapX [ver.10.14.] [15]. Pri skúmaní štruktúry mesta Dolný Kubín sa
potvrdzuje dominantnosť vedenia vehikulárneho, najmä nadregionálneho pohybu v tengenciálnej
polohe rýchlostnej cesty. Analýzou choice na rôznych rádiusoch dostupnosti sa ukazuje
dominantnosť mestských tried - radiál ako priestorov vhodných pre integrovaný pohyb (dostupnosť
5 km), čo dokazuje nutnosť chápať tieto koridory ako potenciálne mestské. (obr.6).

8

ÚPD Dolný Kubín; http://www.dolnykubin.sk/uzemny-plan-mesta.html [cit: 14.4.2019]
Openstreetmpas & contributors; openstreetmap.org; https://www.openstreetmap.org/#map=11/49.1976/19.2728 [cit:
14.4.2019]
9
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Obrázok 6 - Analýza Space Syntax; A-choice: vyhodnotenie miery toku vehikulárneho pohybu z hľadiska 'n'
dosptupnosti; B-Integration: Vyhodnotenie miery integrácie z hľadiska bezprostrednej regionálnej dostupnosti (5km); C - Integrácia z hľadiska napojenia D1-R3 - navrhovaný variant V3d podľa NDS a.s.; D-ťažiskové
priestory mesta - miera integrácie Dolný Kubín (pešia dostupnosť)

V porovnávacej analýze bolo zvolené mesto Siena ako príkladné pre modelovanie tangenciálnych
okruhov mesta určených pre rýchly a diaľkový vehikulárny pohyb. I tu sa ukazuje akútnosť radiálnookružného systému ako koncepčného východiska pre tvorbu diaľničných a rýchlostných koridorov.
Skúmané boli najmä Choice a Integration (Obr.7), ktoré ukazujú mieru integrácie a voľby z hladiska
'n' dostupnosti a dostupnosti v rádiuse 1,5 km - pešej obslúžiteľnosti územia.

Obrázok 7 - Siena - Vyhodnotenie príkladného radio-okružného systému mesta; A-Miera integrácie z hľadiska 'n' dostupnosti; B-miera integrácie z hľadiska dostupnosti ťažiska sídla (pešia dostupnosť); C - Choice - analýza intenzity
peších tokov; D - Analýza tokov vehikulárneho pohybu z hľadiska celkovej 'n' dostupnosti

Pri takomto koncipovaní sídla sa ponúkajú potom najrôznejšie riešenia pre jestvujúce
radiály. Otvárajú sa možnosti zapojenia mestských tried, radiál do života mesta a tým sa umožňuje
efektívnejšie prepojenie už existujúcich štruktúr. Následná prestavba existujúcich koridorov
(autorova diplomová práca) by mohla priniesť oživenie a debarierizáciu hmotovo-priestorovej
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štruktúry mesta. Snaha o integráciu najrôznejších druhov pohybov v meste si kladie za cieľ hľadať
udržateľný koncept pre vnútromestské priestory. Integrácia koridorov pre vozidlá, peších,
hromadnú či cyklistickú dopravu (obr.8) musí byť v mestách nutným východiskom pri navrhovaní.
Trasovanie rýchlostných ťahov vo vnútornom prostredí sídla na povrchu, rezervných plochách a v
ťažiskových koridoroch sa javí ako barierizačná a spiatočnícka a to nie len pre mesto Dolný Kubín.

Obrázok 8 - Príklad riešenia mestského radiálneho koridoru - Dolný Kubín , Janoškova ul.

10

Záver a diskusia
V súčasnosti sa nemôžeme pri hľadaní koncepčných východísk opierať len o informácie,
ktoré sa k nám dostávajú. Je totiž veľmi náročné rozoznávať a vyhodnocovať tak komplexné vzťahy
akými disponuje mesto, sídlo, štruktúra. Potrebujeme viaceré hodnovernejšie dáta o hmotovopriestorových štruktúrach [16]. V technologickej dobe, kedy už viac nemusíme poznávať len
empiricky sa otvára nespočetné množstvo možností s príchodom digitálnych technológií. BigData,
IoT a IKT sa stávajú viac než len archívnymi dátami. Nie len vďaka rozoznávaniu geometrických
vlastnostní konfigurovateľných priestorov (SpaceSyntax), ale aj následným vyhodnocovaním
každodenných dát (BigData) [17] možno lepšie pochopiť každodenné rytmy, toky a potreby našich
sídiel. Trasovanie rýchlostných ciest v nemalom ovplyvní naše sídla na dlhé obdobie. V pozitívnom
výhľade môže mestám priniesť oživenie, nové hospodárske príležitosti. Naopak, pri nevhodnom
umiestňovaní týchto líniových stavieb môže viesť rozvoj infraštruktúry k úpadku sídla. Preto sa javí
ako nevyhnutné hľadať také koncepcie modelov sídla, a to za pomoci výpočtovej technológie, ktoré
nedegradujú ale naopak umocnia priestorovú koncepciu sídla.
V Bratislave, 14.4.2019

10

Typológia uličných koridorov; NACTO - Urban street design guide; https://nacto.org/publication/urban-street-designguide/street-design-elements/curb-extensions/bus-bulbs/ [cit: 14.4.2019]
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4. Podmienky riešenie SMART dopravy v regióne
Ing. Dr. Milan Skýva, aut . inž. SKSI, Bratislava, SPA
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5. Vládní koncepce městské a aktivní mobility a program CityChangers
Ing. Jaroslav Martinek, Jednatel spolku Partnerství pro městskou mobilitu a Fakulta
dopravní ČVUT, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství

Úvodem
V komerční sféře platí, že jakýkoliv výrobek musí mít vlastní marketing. Proč to nevyužít i ve sféře
nekomerční, např. u tématu, jakým je plánování udržitelné městské mobility?
Kvalitní výrobek v tomto případě představuje právě strategický plán na podporu udržitelné městské
mobility, tzv. SUMP (z ang. Sustainable Urban Mobility Plan). I tady platí, že je sestaven s použitím
odpovídajících příruček a metodik a dodržováním přesného postupu, který respektuje určité
zákony a normy. Za tímto účelem vzdělaní odborníci jej dokáží „vyrobit“, případně i vysvětlit, co vše
umí a jak s ním zacházet. Dále nastupují ti, kdo plán mají používat. I tito odborníci jsou řádně
proškolení. To vše už umíme. V tomto případě je cílová skupina předem daná, a tudíž je daný i styl
jazyka a komunikace. Z celé řady evropských projektů, které se dotýkají problematiky městské
mobility a SUMP lze uvést projekt Partnerství pro městskou mobilitu11, nebo novou metodiku
k implementaci SUMP, která vznikla v rámci projektu SUMPs-UP12. Celá řada dalších projektů je
uvedena na odkaze v poznámce.13 Informace jsou tlumočeny prostřednictvím konferencí,
workshopů, seminářů, pro které jsme si osvojili určitý jazykový styl. Symbolem budiž webový
portál Akademie městské mobility www.dobramesta.cz - to je svět akademiků, výzkumníků,
úředníků, projektantů a politiků.
Vycházejme tedy z předpokladu, že SUMP, či jiný koncepční dopravní dokument už máme, nebo ho
brzy budeme mít. Všechny mají jedno společné - končí velkým seznamem zbožných přání –
výrobek tedy máme.
Co si o SUMP, resp. o plánování dopravy myslí veřejnost?
U každého výrobku musí ovšem přijít otázka ze strany zákazníka: A k čemu je to vlastně dobré?
Mám si to vůbec koupit? Potřebuji to? Samozřejmě, každé srovnání pokulhává, protože SUMP má
být od samého začátku připravován ve spolupráci s veřejností - zákazníkem, ale ruku na srdce,
v praxi to moc nefunguje.
Navíc každý má jiné názory, každý jsme jiný, každý má nějakou potřebu a představu spojenou s
dopravou po městě. Otázka je, zda řešit pouze aktuální potřebu a současné návyky dnešní doby
spojené s pohodlím "4 kol" a stavět vzdušné zámky ve velmi nákladných až nereálných investicích
do infrastruktury bez ohledu na veřejný prostor a dopady na životní prostředí, nebo zda se dívat
více do budoucna v reálném ekonomickém, enviromentálním a sociálním rozměru. Místo hektarů
nových ploch pro automobilovou dopravu ve městě, hlukové, emisní a další zátěže, by měli
obyvatelé města začít přemýšlet jinak a uvědomit si, že veřejný prostor ve městě má omezené
hranice, ale mnohostranné nároky na jeho využití. Je jasné, že veřejný prostor vytváří město svými
11

https://www.dobramesta.cz/partnerstvi-pro-mestskou-mobilitu
https://en.dobramesta.cz/civitas-sumps-up
13
https://en.dobramesta.cz/inspiration
12
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investicemi, ale každý volený zástupce města má snahu respektovat to, co si lidé (voliči) přejí.
Budou-li si obyvatelé města většinově přát více parkovacích míst, široké průjezdné komunikace,
propustné křižovatky, protože "taková je doba" a je prostě normální a pohodlné jezdit po městě
autem, tak se tomu dříve či později veřejný prostor díky investicím města přizpůsobí, ale pouze do
určité hranice, která je dána dostupnou plochou veřejného prostoru. A co dál, až auta veřejný
prostor naplní, ale lidé budou volat po dalším řešení? Bude "normální" mít v každé rodině více aut,
protože každý plnoletý člen rodiny bude zvyklí po městě jezdit autem? Stane se standardem, že
budeme mít jedno menší úspornější auto pro pohyb po městě a druhé větší pohodlnější na delší
cesty? Jasně, v centru nebo na sídlištích zaparkujeme do patrových parkovacích domů, nebo pod
zem, což sice něco stojí, ale šetří to prostor. Ale kudy do těch kapacitních parkovacích prostor
přijedeme a kudy odjedeme?
Pochopí-li občané hodnotu a široký význam veřejného prostoru a "sami" začnou preferovat jiné
hodnoty než prostor pro "své" auta, které jsou dnes potřebou, ale i prestiž, uvědomí si, že se dá po
městě pohybovat i jinak než autem, a že je to v mnoha směrech výhodné, pak se změní i
preference investic města do využití veřejného prostoru a bude (může) naše okolí vypadat jinak a
pro život ve městě příznivěji. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať a nelehký úkol pro město nejen
budovat a udržovat veřejný prostor, ale hlavně intenzivně působit na chování i myšlení lidí, aby oni
sami pochopili jaká je možná budoucnost prostředí, ve kterém žijí a hlavně budou žít jejich děti.
Ale víme co chceme? A můžeme dnes říci, že to "co chceme" je ta správná cesta pro budoucí život
ve městě? A je stávající dopravní odbornost opravdu směřována k udržitelné mobilitě, když tak
často slyšíme na jednáních, že na silničním průtahu máme dnes určitou dopravní zátěž, které se
stejně město nezbaví?
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Je vůbec nějaká šance na změnu?
Jestli to myslíme s budoucností našich měst opravdu vážně, tak nemůžeme strategické dokumenty
stavět na tom, že se město zátěže individuální automobilovou dopravou stejně nezbaví. Ano faktem
je, že auta jsou a vždy budou součástí našeho života, že vždy městem bude muset určitý podíl
vozidel projíždět, nebo budou využity pro auta zdroje a cíle našich cest ve městě. Z pohledu a
možností města jde ale především o místní přepravu po městě, která může výrazně ovlivnit
dopravní zátěž nejen místních komunikací, ale i silničního skeletu včetně bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu. Opět ale stojíme nohama na zemi a je jasné, že i místní budou vždy využívat po
městě auto, jde jen o to jaký to bude podíl.
V České republice již delší dobu existuje skupina politiků a odborníků a dá se říci i nadšenců, kteří
to myslí s udržitelnou mobilitou a příznivým prostředím pro život občanů ve městech opravdu
vážně. Generují řadu cílených aktivit v mnoha směrech (na politické, odborné, edukační, mediální i
veřejné úrovni), aby se celkově situace v ČR změnila a začaly i u nás vznikat vyspělá pokroková
města, kterým není lhostejná budoucnost jejich obyvatel.
Skupina politiků a odborníků se sdružuje v asociaci Partnerství pro městskou mobilitu (dříve
Asociace měst pro cyklisty), která má dnes široké pole působnosti, profesionální přístup, ale
hlavně to s budoucností našich měst myslí opravdu vážně.
Spolek úzce spolupracuje s řadou dalších partnerů, mezi kterými lze uvést zainteresovaná
ministerstva, dále Fakultu dopravní ČVUT Praha, VŠE Praha a DFJP Univerzity Pardubice, Fakultu
sociálně ekonomickou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, VŠB – Technickou
univerzitu Ostrava, Univerzitu Palackého v Olomouci, Czech Smart City Cluster, SMO ČR atd.
V duchu partnerství proběhlo také první jednání na MD dne 19. 2. 2019 k přípravě nové vládní
koncepce městské a aktivní mobility. Její závěry se dají shrnout následovně:
 Vytvoření společné platformy městské mobility.
 Přestavba webového portálu Akademie městské mobility – www.dobramesta.cz, který bude portálem budoucí platformy. Web bude aktualizován podle vzoru evropských projektů
Partnerství pro městskou mobilitu, CIVITAS SUMPs-Up a ELTIS.
 Koordinace zpracování metodik, které mají vazbu na městskou mobilitu, které byly podpořeny v rámci programu ETA, či jiných grantů od roku 2018.
 Koordinovaná spolupráce na vzdělávacích aktivitách.
 Vytvoření programu CityChangers, který má pomoci zpopularizovat téma městské mobility
https://www.citychangers.cz/
O spolupráci se diskutovalo rovněž na schůzce organizované MŽP dne 25. 1. 2019, kam byli pozváni
zástupci pěti ministerstev. Byly popsány problémy, kritická místa a příležitosti v dopravě, a také
návrhy řešení těchto kritických míst.
Nástroje vládní koncepce městské a aktivní mobility.
Aby vládní koncepce městské a aktivní mobility byla funkční, tak kromě navržených okruhů
opatření je potřeba řešit odpovědi na tři klíčové otázky:
 Jak lépe šířit a sdílet nové informace o městské a aktivní mobilitě?
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Jaké jsou nové podněty pro zlepšení financování opatření městské mobility? Jaké budou
alokace na opatření městské mobility?
Jaké jsou nové podněty pro legislativní změny, které by pomohly komplexně řešit městskou mobilitu, a tím propojit státní, regionální a místní zájmy?

Participační program CityChangers
Hledání odpovědí na tyto tři otázky má partcipační program CityChangers, který se obrací na
občany, úředníky a zastupitele, aby společně zvážili hodnotu a širší význam řešení opatření městské
mobility. Cílem je zvýšit povědomí o tom, že po městě se lze pohybovat i jinak než autem, a v
mnoha ohledech výhodněji. Program CityChangers hledá odpovědi pomocí pěti oblastí: DESIGN,
MOBILITA, INOVACE, KOMUNIKACE, OBČAN. Cílem je:
 DESIGN – Podpořit realizaci dopravních opatření (x ulic přívětivějších k chodcům/cyklistům/veřejné dopravě);
 MOBILITA – Podporovat integrovaná řešení a zkvalitnit systém financování zejména udržitelných forem dopravy;
 INOVACE – Představit smart řešení nejen z pohledu ekonomického, ale i sociálního a environmentálního;
 KOMUNIKACE – Prosadit intenzivnější zapojení veřejnosti, lepší komunikaci mezi občanem,
úředníkem a zastupitelem;
 OBČAN - Změnit dopravní chování ve školách a firmách, spojené s dobrovolnými závazky
osob/škol/firem.
Podrobnosti k pěti oblastem:
1) DESIGN ULICE. Dánský architekt Jan Gehl jednou řekl: „Neuvědomili jsme si, že to, jakým
způsobem stavíme města, ovlivňuje životní styl a životy lidí.“ Po celé republice se hledají
projekty, které nabízejí zklidnění, ale z různých důvodů nedochází k jejich realizaci. Projekt
se ptá proč a hledá nástroje, jak pomoci.
2) MOBILITA. Člověk je tvor, který se musí pohybovat. V současném světě je ale potřeba k pohybu vytvořit podmínky. Jak už to ale bývá, každý si prosazujeme to své. Jak tedy najít
kompromis, když ve volebních programech skoro všech politických stran znělo ujištění: "Zajistíme více parkovacích míst!“ Projekt nabízí řešení.
3) INOVACE. Skoro ohrané téma, neboť dnes přece každý mluví o Smart řešeních. Projekt ale
ukazuje druhou stranu mince – je potřeba mít i chytré lidi. Například co může být inovativního na elektrokolech? Například i to, že politikům, úředníkům a projektantům jednou dojde, že elektrokola mohou změnit městskou mobilitu a že je na to třeba reagovat odpovídající infrastrukturou.
4) KOMUNIKACE. Babo raď! Jak máme komunikovat o udržitelné mobilitě, když dost lidí netuší, co to je? Základem komunikace v projektu je nejen pochopit principy PARTICIPACE, ale
především je uplatňovat v praxi, což většina měst úplně nezvládá. Participace má být zjednodušeně realizována na ose zastupitel – úředník – ambasador. Projekt chce implementovat do českého prostředí příklad ze slovinské Lublani (příběh 24 ambasadorů).
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5) OBČAN. A vše začíná a končí u občana. K čemu projekty, kdyby se občan nerozhodl pro
změnu? A jak na to budou reagovat školy a firmy? Dokáží i ony vytvořit občanovi vhodné
podmínky pro změnu dopravního chování?
Nastavení měřitelnosti CityChangers
• TYP 1 - Monitoring vybraných projektů. Cílem je hlídat alokace na jejich realizaci. Cílem je
odpovědět na otázku „Do čeho chceme investovat?", a to v návaznosti na nově připravovanou vládní koncepci městské mobility. Indikátor: počet nominovaných a podpořených projektů. Budeme oslovovat jen města a kraje, aby nám posílaly své náměty.
• TYP 2 - Monitoring vybraných projektů. Cílem je odpovědět na otázku „Kolik dopravních
opatření se nám podařilo prosadit a realizovat? (x ulic přívětivějších k chodcům / cyklistům
/ veřejné dopravě) Indikátor: počet nominovaných a realizovaných projektů. Tyto projekty
mohou nominovat i jednotlivci. V některých případech pak můžeme shánět donory.
• TYP 3 - Dobrovolné závazky osob/firem/škol, aneb změníme dopravní chování ve školách,
ve firmách, u občana.
• TYP 4 – Počet podpořených legislativních změn.
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6. Moderná mestská logistika – skúsenosti a vízie z Bratislavy
Dan KOLLÁR, OZ Cyklokoalícia

Abstrakt
V súčasnej dobe sa v mestách vyskytuje množstvo problémov, spojených s cestnou dopravou. Jej významnou
súčasťou je preprava tovaru. Väčšinovo používané logistické schémy majú negatívny efekt na kvalitu života
na lokálnej úrovni, v súvislosti s hlukom, bezpečnosťou, kvalitou verejného priestoru či kvalitou ovzdušia, ale
aj v kontexte klimatickej zmeny. Veľkú časť týchto negatív eliminuje zavedenie modernej mestskej logistiky
postavenej na princípoch ekologizácie, konsolidácie a štandardizácie, vychádzajúcej z najlepšej zahraničnej
aj lokálnej praxe. Jej výrazným elementom je použitie nákladných bicyklov. Pre naplnenie záujmov verejnosti
i samospráv je vhodné nadväzovať spoluprácu v rámci sektorov aj medzi sektormi, čo môže výrazne prispieť
k úspešnému zavedeniu nízkoemisných zón a zvýšeniu hodnoty verejných priestorov. Príspevok kladie zreteľ
na Bratislavu, ale poznatky sú aplikovateľné v ďalších mestách.

1. Úvod
Preprava tovaru je jednou zo základných potrieb pre život v mestách, ktorých rast je celoeurópskym trendom. Súčasná fáza rozvoja miest na Slovensku je charakterizovateľná ako záver etapy
suburbanizácie, spojenej s dočasným poklesom počtu obyvateľstva v jadrových mestách, avšak s
pokračujúcou koncentráciou populácie v mestských funkčných územiach a aglomeráciách. [1] S
tým sú spojené aj zvýšené nároky na dopravnú obslužnosť územia a dopravné kongescie sú dennou realitou prakticky vo všetkých väčších mestách, pričom 72 % obyvateľov EÚ pociťuje problémy
spojené s cestovaním po meste a až 74 % neverí v zlepšenie situácie. [2]
I keď vysoká hustota miest môže predstavovať výhody pri mobilite, logistika je najproblematickejšou najmä v hustejšie zastavaných oblastiach s vysokou koncentráciou služieb. Navyše mnoho európskych aj slovenských miest má historické jadrá, v ktorých nie je možné alebo žiaduce uličný
priestor a cestnú infraštruktúru prispôsobiť súčasným logistickým schémam. [3] To sa týka aj Bratislavy, kde sa v pešej zóne, umiestnenej v historickom jadre, nachádza okolo 200 gastro prevádzok
a množstvo ďalších s nepotravinovým tovarom. Zároveň v Bratislave prebieha výstavba mnohých
rozsiahlych developmentov vrátane nového „downtownu“, čo prinesie nové výzvy aj príležitosti
pre riešenie logistiky.

2. Východisková situácia
Súčasný stav zásobovania a doručovania v Bratislave je z viacerých hľadísk nevyhovujúci, čo sa negatívne prejavuje na
životnom prostredí z globálneho aj miestneho hľadiska, a kvalite života v rôznych oblastiach.
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Obr. 9: Ranné zásobovanie na pešej zóne v Bratislave. Zdroj: Krošlák

2. 1. Skleníkové plyny
Na mestskú logistiku je potrebné klásť zvýšený zreteľ v kontexte produkcie skleníkových plynov
ako podstatného faktoru v procese klimatickej zmeny. Práve doprava je v rámci EÚ jediným sektorom, v ktorom sa od roku 1990 emisie neznížili, ale naopak nebezpečne zvýšili. Od roku 2013 došlo
dokonca k zvýšeniu o 7,44 %, čo je celkom nekompatibilné so stanovenými cieľmi, ako ilustruje
Obr. 2.

Obr. 10: Vývoj produkcie emisií skleníkových plynov podľa sektorov. Zdroj: ECF, podľa Member state Reporting to the
UNFCC (1990-2015) a EEA Approximated EU Greenhouse gas inventory (2016)

Najvýraznejším zdrojom emisií skleníkových plynov v oblasti dopravy je podľa EEA práve cestná
doprava, ktorej podiel na emisiách skleníkových plynov z dopravy je 72 % [4].
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Biela kniha: Plán jednotného európskeho dopravného priestoru zároveň stanovuje cieľ dosiahnuť v
centrách veľkých miest zavedenie mestskej logistiky v podstate bez emisií CO2 do roku 2030. [5] V
tom istom dokumente sa uvádza:
„Prepojenie medzi prepravou nákladu na dlhé vzdialenosti a prepravou na poslednom úseku by sa
malo organizovať efektívnejšie. Cieľom je obmedziť individuálne dodávky, ktoré predstavujú
„najneefektívnejšiu“ časť prepravy, na najkratšiu možnú trasu. Využívanie inteligentných dopravných systémov prispieva k riadeniu dopravy v aktuálnom čase, skráteniu dodacích lehôt a
znižovaniu preťaženia dopravy na poslednom úseku distribúcie. Tá by sa mohla prevádzkovať
mestskými nákladnými vozidlami s nízkymi emisiami. Využívanie elektrických, vodíkových a hybridných technológií by znížilo nielen emisie do ovzdušia, ale aj hluk a vďaka týmto technológiám by
sa mohli prepravovať značné množstvá nákladu v mestských oblastiach v noci. To by zmiernilo
problém preťaženia cestnej dopravy počas ranných a popoludňajších dopravných špičiek“ [5]
2.2. Ovzdušie
Kvalita ovzdušia je v Bratislave dlhodobo nevyhovujúca a prekračujú sa hodnoty PM2,5, PM10 aj
NOx [6]. Výrazným zdrojom znečistenia v mestách je pritom práve preprava tovarov. Znečistené
ovzdušie predstavuje značné riziko pre ľudské zdravie, no má aj negatívny vplyv na ekosystémy.
Spôsobuje acidifikáciu (zakysľovanie prostredia), eutrofizáciu (nadmerný prísun živín do prostredia), poškodenie vegetácie dôsledkom troposférického ozónu a podieľa sa aj na šírení perzistentných organických látok či ťažkých kovov v životnom prostredí. Dôsledky znečistenia ovzdušia sa
prejavujú aj na zvýšení korózie kovov aj stavieb vrátane kultúrnych pamiatok. [7] Požiadavky reflektuje aj Novelizovaný zákon č. 137/2010 Z. z. - Zákon o ovzduší, ktorý mestám umožňuje všeobecne záväzným nariadením zriaďovanie nízkoemisných zón. [8]

Obr. 11: Stav ovzdušia v Európe podľa PM2.5 častíc. Zdroj: EEA, Report No 12/2018

2.3. Hluk
Ďalším problémom je hluk. Podľa správy EEA je takmer 35 % obyvateľov Bratislavy vystavených
vyššej hladine hluku, ako sú prípustné hranice podľa WHO, čo má devastujúci vplyv na ľudské
zdravie prostredníctvom vyvolaného stresu. [9] Cestná doprava, ktorá zahŕňa prepravu tovarov, je
pritom jeho najvýraznejším zdrojom, ako uvádza Návrh akčného plánu ochrany pred hlukom Bratislavskej aglomerácie. Uvádza tiež, že dlhodobá stratégia znižovania hluku z cestnej a železničnej
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dopravy je nemysliteľná bez znižovania hlukových emisných hodnôt dopravných prostriedkov a
technických riešení, ktoré znižujú hlukovú emisnú hodnotu pri zdroji. [10]
2.4. Znehodnocovanie historického centra
Zvláštnej pozornosti je hodná problematika historického centra mesta, vrátane pešej zóny s vysokou koncentráciou prevádzok s potrebou zásobovania. Momentálne platí povolenie vjazdu do
pešej zóny v časoch od 6:00 do 9:00 po zaplatení príslušného poplatku. Do tohto času sa tak koncentruje väčšina zásobovania, v dôsledku čoho vznikajú práve v malebných uličkách historického
centra pravidelné dopravné kongescie. To má negatívny vplyv opäť na hluk, kvalitu ovzdušia, ale aj
stav dlažby či fasád historických budov.

Obr. 12: Ranné zásobovanie na pešej zóne v Bratislave. Zdroj: Krošlák

Ďalším aspektom je bezpečnosť návštevníkov pešej zóny, čo ilustruje aj nešťastný incident z roku
2011, kedy zásobovacia dodávka na pešej zóne usmrtila 60-ročného chodca. [11] Bezpečnosť
uvádza aj Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike,
schválená vládou SR v roku 2013: „Nákladné bicykle šetria životné prostredie, vylučujú nutné
zásobovanie motorovými vozidlami z peších zón a tým znižujú nehodovosť. Najmä pešie zóny sú
svojím stiesneným priestorom vyslovene nevhodné na zásobovanie súčasným spôsobom, nehovoriac o znečisťovaní a zaberaní miesta pre parkovanie.“ [12]
Ani po rannom časovom úseku určenom pre zásobovanie však počet áut výrazne neklesá. Podľa
občasných sčítaní autora v časoch obeda cez pracovné dni počet áut v pešej zóne takmer nikdy
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neklesá pod 30. Všetky tieto faktory negatívne vplývajú na atraktivitu verejného priestoru a znižujú
reprezentatívnu hodnotu aj turistický potenciál historického centra hlavného mesta. Práve v pešej
zóne sa pritom dá vďaka malej rozlohe preprava tovaru ekologizovať do veľmi vysokej miery.
Špecifickým problémom je hluk tvorený pri odvoze odpadu v skorých ranných hodinách v mestskej
časti Staré Mesto, ktorý prekáža obyvateľom. [13] Podľa vyjadrenia spoločnosti OLO „v historickej
časti nie je možné odviezť odpad po 6:00 z dôvodu parkujúcich vozidiel, zvýšenej dopravy a bezpečnosti pracovníkov,“ čo ilustruje vyššie spomínané problémy. [14]

Obr. 13: Zásobovanie na Štúrovej ulici v Bratislave, blokujúce chodník a cyklotrasu. Zdroj: facebook.com - „Útrapy
bratislavského cyklistu“

2.5. Zóna Panenská
Príkladom nedávno vypracovaného dokumentu z oblasti kvality života v meste v menšej mierke je
Záverečná správa z participatívneho procesu s verejnosťou v oblasti Panenská a okolie, ktorého
zadávateľom bola MČ Bratislava-Staré Mesto.
Podľa správy, ktorá mapovala potreby a požiadavky obyvateľov a návštevníkov Panenskej ulice a
okolia, v oblasti využíva zásobovanie pre svoju pracovnú alebo obchodnú činnosť 28,1 % respondentov, z ktorých takmer 40 % využíva zásobovanie minimálne raz denne. Služby a prevádzky sú v
tejto oblasti pomerne malé a nie je ich tak veľa, napriek tomu pri takomto objeme zásobovania
umožňuje jeho ekologizácia a konsolidácia pozitívne vplývať na atraktivitu oblasti. [15]
Na základe participatívneho procesu v oblasti mobility a bezpečnosti totiž štúdia dospela k potrebe
zaviesť opatrenia, medzi ktorými sú napríklad:
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1. prehodnotiť dopravný profil oblasti (a širšieho okolia) a zvážiť všetky možnosti smerom k

utlmeniu dopravy a zvýšeniu bezpečnosti chodcov
2. prehodnotiť a iniciovať zníženie rýchlosti a pohybu automobilov v oblasti
Uplatnením princípov modernej mestskej logistiky je možné do určitej miery naplniť obe navrhované opatrenia. Podobné výsledky je možné predpokladať v ďalších oblastiach v širšom centre
Bratislavy.

3. Moderná mestská logistika
Možným riešením nevyhovujúcej situácie je predefinovanie mestskej logistiky na základe troch
princípov, konkrétne ekologizácie, konsolidácie a štandardizácie.
3.1. Ekologizácia
Ekologizácia spočíva v nahradení v súčasnosti majoritne používaných automobilov so spaľovacími
motormi ekologickejšími vozidlami. V prvom rade ide o bicykle, najmä tzv. cargo bicykle (nákladné
bicykle). Podľa štúdie z roku 2014 je možné v centre priemerného európskeho mesta realizovať
pomocou nákladných bicyklov až 51% ciest spojených s prepravou tovaru [16].
Zrejme prvá zmienka o používaní nákladných bicyklov na prepravu tovaru pochádza už z roku 1877
z Anglicka. [17] V súčasnosti sú na trhu dostupné kvalitné nákladné bicykle, využívajúce moderné
materiály a technológie, schopné uniesť viac ako 300 kilogramov či objem viac ako dvoch
europaliet popri poskytnutí pohodlnej jazdy. Dostupné sú tiež špecializované nákladné bicykle s
chladiacim zariadením či špeciálnymi zariadeniami pre manipuláciu s paletami či špecifickým
tovarom. Výrazný posun v tomto smere priniesol nástup elektrobicyklov.

Obr. 14: Nákladný bicykel z druhej dekády 20. storočia z Amsterdamu. Zdroj: cargobikefestival.com

Najčastejšie využívanými nákladnými bicyklami sú v súčasnosti v Bratislave dvojkolesové bicykle
modelu Bullitt, pre objemnejšie náklady sa používajú trojkolky s nákladným priestorom vzadu alebo prívesy.
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Využívanie nákladných bicyklov je tiež v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky v Slovenskej republike, konkrétne „Opatrenie 2.1.2 Podpora rozvoja nákladnej

cyklistickej dopravy pre zásobovanie v zónach uzavretých pre motorovú dopravu či ukľudnených
zónach s vylúčením motorovej dopravy". [12]
Obr. 15: Nákladný bicykel Bullitt od výrobcu Larry vs Harry a nákladná trojkolka v Bratislave.
Zdroj: Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s.r.o.

Obr. 16: Štvorkolky Armadillo spoločnosti DHL, od výrobcu Velove, využívajúce kontajnerový systém. Zdroj: velove.com
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Ďalšou súčasťou ekologizácie je využitie automobilov s alternatívnym pohonom, najmä elektromobilov, prípadne hybridov či CNG pohonu. Prebiehajúci pokrok v oblasti elektromobility prináša rapídne zlepšenie podmienok aj pre tento typ dopravných prostriedkov.
Obr. 17: Elektrododávka Nissan e-NV200 využívaná v Bratislave. Zdroj: GO4, s.r.o.

Jedinou väčšou logistickou spoločnosťou, uplatňujúcou princípy ekologizácie, je v Bratislave GO4,
s.r.o. so svojou dcérskou spoločnosťou Cyklokuriér Švihaj Šuhaj s.r.o., ktorá v roku 2018 doručila
na území Bratislavy 38 % zásielok bicyklami, 9 % zásielok elektromobilmi a 53 % štandardnými automobilmi. Spoločnosť takto zabezpečuje zásobovanie, expresné doručovanie listových a balíkových zásielok, donášku a rozvoz jedál a ďalšie doplnkové služby. Cieľom pre nasledujúce roky je
zvyšovanie podielu ekologických vozidiel a využitie cyklodopravy v maximálnej možnej miere aj
naďalej, čo sa dosahuje efektívnou koordináciou s autokuriérmi.
Ako ekologický prepravca sa profiluje aj spoločnosť green express s.r.o., ktorá využíva cyklokuriéra
pre expresné zásielky. Zaujímavým je tiež príklad siete prevádzok s jedlom Domino’s Pizza s vlastným doručovaním, ktorá podľa jej odhadov doručuje v letnom období viac ako 50 % zásielok na
bicykloch.
3.2. Konsolidácia
Kľúčovým princípom modernej mestskej logistiky je konsolidácia, teda zavedenie systému do logistických tokov. Základným prvkom konsolidácie je tzv. mestské konsolidačné centrum, (konsolidačné stredisko, prekladisko tovaru, alebo „logistic hub“) umiestnené v intraviláne miest.
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Funkciou takéhoto konsolidačného centra je zhromaždenie tovaru a jeho následné preusporiadanie tak, aby sa optimalizovalo využitie dostupných vozidiel, čo sa týka ich kapacity aj dĺžky trasy.
Podľa údajov Eurostatu je z kapacity používaných nákladných aút využitá v priemere polovica. [18]
V mestách, pri tzv. logistike poslednej míle, však možno predpokladať ešte nižšie využitie. Zároveň
dnes predstavuje logistika poslednej míle až 40 % celkovej ceny prepravy. [3]
Konsolidačné centrum umožňuje dopravenie tovaru do centrálnych mestských zón v čase, keď sú
negatívne dôsledky dodávok najnižšie, a následné uskladnenie do času doručenia adresátovi. Skrátením vzdialeností tiež umožňuje vyššiu mieru využitia nákladných bicyklov. Prínos konsolidačného
centra ilustruje Obr. 10 a Obr. 11.

Obr. 18: Tradičná logistická schéma. Zdroj: autor

Obr. 19: Moderná mestská logisitka. Zdroj: autor
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Dôležitým faktorom je poloha konsolidačného centra. Najvhodnejšie sa javí umiestnenie na hranici
centrálnej mestskej zóny, ktorej sa konsolidácia týka. Podstatnými faktormi sú dostupnosť pre nákladné vozidlá, s čo najnižším negatívnym vplyvom na lokalitu, a zároveň krátka vzdialenosť ku
konečným adresátom. Alternatívne riešenia prináša tiež využitie mestskej nákladnej koľajovej dopravy, alebo využitie mobilných mikrokonsolidačných centier, prípadne v kombinácii s mikrodepami, ako ukazuje Obr. 12.

Obr. 20: Mikrodepo spoločnosti TNT v Bruseli. Zdroj: TNT.com

V Bratislave spustila v roku 2018 pilotný projekt vlastného mestského konsolidačného centra spoločnosť GO4 s.r.o., čo sa prejavilo v zvýšení podielu bicyklov na preprave tovaru, ako aj flexibilnosti
času doručovania.

Obrázok 21: Konsolidačné centrum spoločnosti GO4 s.r.o. v Bratislave. Zdroj: autor
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Konsolidačné centrum je vhodne umiestnené na ulici Rajská 2, v priestoroch bývalého Hotela Kyjev. Ide však o umiestnenie dočasné, nakoľko investor plánuje budovu rekonštruovať. Konsolidačné centrum pritom môže slúžiť aj viacerým subjektom, a môže byť prevádzkované ako súkromnou
spoločnosťou, tak samosprávou.
3.3. Štandardizácia
Tretím, súvisiacim princípom modernej mestskej logistiky je štandardizácia. Pojem možno chápať
v dvoch významoch. Jednak sa pod ním rozumie zjednotenie rozmerov a typov prepravných obalov
a boxov, čo po realizácii projektu prinesie ešte efektívnejšie využitie prepravných kapacít a zároveň
zrýchli a zjednoduší proces konsolidácie, manipulácie aj prepravy samotnej. Štandardizované obaly
a boxy by mali zároveň reflektovať aktuálne legislatívne a hygienické podmienky. Dôležité je tiež
zjednotenie jednotlivých čiastkových procesov, označovania či skladových systémov, čo môže
zjednodušiť proces konsolidácie pri zapojení viacerých spoločností.
3.4. Kooperácia
V neposlednom rade je nutné zdôrazniť pre funkčnú modernú logistiku potrebu kooperácie rôznych aktérov, a to medzi súkromným, verejným, občianskym či akademickým sektorom, ako aj v
rámci sektorov.
Ako napovedajú vyššie spomínané dokumenty, riešenie nevyhovujúceho stavu mestskej logistiky
je v záujme štátu aj samospráv. Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v
Slovenskej republike pri bode 2.1.2, za ktorý zodpovedá Ministerstvo dopravy a výstavby SR, uvádza ako spolupracujúcich aktérov samosprávne kraje, mestá a obce, správcov komunikácií, výskumné inštitúcie, projektantov a občianske združenia. [12]
Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 tiež uvádza, že „udržateľný mestský rozvoj nie je možné zabezpečiť iba v rámci izolovaného územia katastra mesta. Preto je dôležitá spolupráca jednak na úrovni jednotlivých obcí, ale aj oboch úrovní územnej samosprávy - miestnej samosprávy a regionálnej samosprávy.“ [1]
V prípade Bratislavy je riešenie mestskej logistiky najmä v záujme Hlavného mesta SR Bratislavy a
Mestskej časti Staré Mesto, no dotýka sa aj ďalších mestských častí. Podstatným impulzom pre
rozvoj modernej mestskej logistiky môže byť práve zavedenie nízkoemisných zón podľa Zákona o
ovzduší, ktoré je v moci samospráv.

Inšpiratívnym príkladom zo zahraničia môže byť mestská distribučná platforma GentLevert, v
ktorej sa združilo viacero prepravných spoločností a samospráva mesta a hľadajú spôsoby, ako čo
najefektívnejšie a najšetrnejšie k prostrediu doručovať zásielky a tovar v meste v súlade s novým
plánom mobility mesta Gent. Podporujú procesy konsolidácie a doručovanie ekologickými
dopravnými prostriedkami. [3] [19]Čo sa týka samotného súkromného sektoru, významnú úlohu
často v zahraničí zohráva spolupráca veľkých nadnárodných spoločností s lokálnymi
cyklokuriérskymi spoločnosťami, ktoré vďaka flexibilnosti a dobrej znalosti lokálneho prostredia
fungujú ako subdodávatelia pre prvú a poslednú míľu. [3] Príkladom je spolupráca spoločností GLS
a Hajtás Pajtás v Budapešti. Skúsenosti z praxe hovoria o zvýšení efektivity doručovania zásielok.
Prišlo k zlepšeniu servisu pre koncových adresátov, skrátil sa čas doručenia a vďaka tejto spolupráci
spoločnosť GLS mohla úplne odstrániť konvenčné automobily z doručovania v centre mesta.
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Podobne tiež spolupracujú napríklad spoločnosti TNT a Outspoken Delivery v Cambridge vo Veľkej
Británii. [3]

Obr 22: Zásobovanie mestského podujatia na Hlavnom námestí v Bratislave. Zdroj: autor

4. Záver
Vzhľadom na výrazne negatívne následky súčasnej logistiky, najmä na životné prostredie, zdravie
obyvateľstva, ale aj lokálnu ekonomiku, sa ukazuje nevyhnutnosť prechodu na iné spôsoby
logistiky. Práve moderná mestská logistika postavená na princípoch ekologizácie, konsolidácie a
štandardizácie môže pri spolupráci rôznych aktérov priniesť zefektívnenie procesov a zníženie
negatívnych dopadov. Príklady dobrej praxe zo zahraničia sú bohatým zdrojom inšpirácie.
Nadväzovať je tiež možné aj na skúsenosti lokálnych spoločností, keďže najmä nákladné bicykle a
elektromobily sú úspešne využívané už niekoľko rokov.
Z vyššie uvedeného možno pri spolupráci samospráv so súkromným, občianskym a akademickým
sektorom predpokladať úspešné zavedenie nízkoemisných zón. Očakávaná je však aktivita
samospráv, ako aj Ministerstva dopravy a výstavby SR pri plnení svojho cieľa 2.1.2 z Národnej
stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike.
Ukazuje sa potreba ďalšieho výskumu v oblasti mestskej logistiky v Bratislave, ako aj štúdií
realizovateľnosti jednotlivých projektov. Potrebné sú analýzy súčasného stavu zásobovania
jednotlivých častí mesta, kvantifikovanie objemu zásobovania, podrobná identifikácia a zapojenie
jednotlivých aktérov. Analýzy je vhodné rozdeliť pre jednotlivé segmenty, akými sú zásobovanie
prevádzok a zariadení potravinovým tovarom, zásobovanie prevádzok a zariadení nepotravinovým
tovarom, zásielky poštového a archívneho charakteru, zásobovanie podujatí, odvoz odpadov z
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prevádzok a zariadení alebo z verejných priestranstiev, alebo služby rezidentom.
Najaktuálnejšou je oblasť pešej zóny v historickom jadre Bratislavy. Zhodnotenie možností
modernej mestskej logistiky je však žiaduce aj v oblasti mnohých nových developmentov, ako sú
napríklad nová pešia zóna v lokalite Vydrica či nový bratislavský „downtown“ v lokalite Nivy, kde
môže komplexné riešenie priniesť oblasti pridanú hodnotu. Zistenia je možné replikovať aj v ďalších
mestách v regióne strednej a východnej Európy.
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7. Mobilita školních dětí a hodnocení bezpečnosti přístupu dětí ke školním
zařízením
Ing. Jiří Landa, Ústřední automotoklub Praha (UAMK)

Abstrakt:
Vývoj chytré mobility ve městech nesmí zapomínat ani na takové oblasti, jako je přístup dětí
různého věku do a ze školních zařízení a zařízení pro volnočasové aktivity. Podmínky bezpečné
cesty do školy pěšky, autem, na kole a hromadnou dopravou jsou jiné ve velkých městech a jiné
v obcích, odkud děti dojíždějí do spádových škol. Problematikou hodnocení bezpečnosti přístupu
do škol a možnostmi zlepšení se zabývá projekt programu Interreg Danube RADAR (Hodnocení rizik
silniční dopravy v Podunajské oblasti), jehož jedním pracovním tématem je metodika hodnocení
přístupu dětí do škol a její praktická aplikace. Přednáška seznámí s principy metodiky a s její
aplikací ve prospěch zlepšení bezpečného přístupu na základě praktických příkladů.“ Na
mezinárodním projektu RADAR se za ČR účastní ÚAMK a podílí se na něm i Ředitelství silnic a dálnic
ČR.
Text:
Česká republika má celkem 4155 základních škol, z toho s 1. stupněm 4139 škol. 1. stupeň těchto
škol navštěvuje celkem 575.699 žáků.
Hodnocení bezpečnosti přístupu ke školám, tak zvaný „Star Rating for Schools“, je globální
partnerství všech, kdo jsou zainteresováni na zlepšení bezpečnosti dětí při jejich přístupu ke školám
a souvisejícím školním aktivitám. Tak jako mezinárodní projekt iRAP hodnotí bezpečnost silnic pro
její uživatele, je cílem celosvětové aktivity nazývané zkráceně SR4S hodnotit systematicky
podmínky přístupu dětí ke školám a dosáhnout toho, aby byla bezpečnost dětí zajištěna minimálně
na úrovni 3 hvězdiček, s cílem dosáhnout na přístup hodnocený 4 hvězdičkami.
Kromě organizace iRAP se v projektu angažuje nadace FiA, zasilatelství FedEX, Globální iniciativa
pro dětské zdraví a mobilitu, Globální partnerství pro silniční bezpečnost, Globální aliance
nevládních organizací pro bezpečnost silnic, Mladí pro bezpečnost silnic, Chraňte děti a další
organizace.
Děti patří bezesporu mezi zranitelné účastníky silničního provozu. Zatímco malé děti do
předškolních zařízení jsou zpravidla doprovázeny rodinnými příslušníky, při docházce do základních
škol se již situace liší. Zpravidla jsou doprovázeny děti navštěvující 1. a 2. třídu, ale od třetí třídy
chodí již často do škol samy. Přitom čelí velmi rozdílným podmínkám cesty do a ze školy a
s přibývajícím věkem jim sice roste sebevědomí, ale nikoliv zkušenost, soustředěnost a
odpovědnost.
Oblastem kolem škol, přístupovým trasám, přechodům, přístupu k zařízení hromadné dopravy,
k místům jejich vysazování nebo nastupování z automobilů rodičů, parkování vozidel, vyznačení
blízkosti škol, snížení rychlosti musí být věnována systematická pozornost tak, aby bylo možno čelit
nebezpečí úrazu ze střetů s dopravou.
Probíhající projekt Interreg Danube RADAR, zahrnující země „podunajské oblasti“, a jehož je Česká
republika díky aktivitě Ústředního automotoklubu (ÚAMK) členem, má 4 tématické aktivity, kde TA4 je zaměřena na hodnocení bezpečnosti dětí při přístupu ke škole.
Nelze opomenout významný počin, kterým byl edukativní projekt „Bezpečná cesta do školy“, který
zpracovala Jitka Heinrichová z Centra dopravního výzkumu a ke kterému byly vydány edukativní
materiály. Nutno ale zdůraznit, že zaměření projektu nabízelo školám novou formu dopravní
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výchovy, orientované na žáky a zlepšení jejich kompetencí. Cílem projektu byla výchova dětí a jejich
chování v dopravním prostoru, uvědomění si rizik, zlepšení úrovně jejich bezpečnostní výuky.
Nástrojem byly aktivity, nazývané Mapování, Statistiky a průzkumy, Dynomény (dynamit a
fenomén), Pokusy, Přepravní plán, Osvěta, Pracovní skupiny a Publikování. Cílem aktivit projektu
nebylo vyřešit rizikovou lokalitu, ale zvýšit uvědomění dětí, že takovou lokalitou procházejí. Jedná
se o projekt veskrze záslužný, ale zaměřený na uvědomění a chování, nikoliv na technická a
organizační opatření.
Naopak „Hodnocení bezpečnosti přístupu ke škole SR4S“ si klade přímo za cíl, identifikovat
bezpečnostní úroveň, klíčové nedostatky a mobilizovat orgány školy, rodiče, samosprávu a další
subjekty k urychlenému a cílenému opatření.
Hodnocení bezpečnosti přístupu ke škole (SR4S, Star Rating for Schools) bylo vyvinuto jako první
systematický přístup, založený na analýze rizik na silnicích kolem školy. Jedná se o univerzální
aplikaci, která by měla levným způsobem nabídnout návrh rychlých opatření, které by měly
zabránit ztrátám na životech dětí a jejich zraněním. Hodnocení by mělo poukázat odpovědným
orgánům v oblasti dopravy, školství a politikům na všech úrovních rozhodování na nedostatky a
vhodná řešení, která mohou zlepšit bezpečnost této nejzranitelnější skupiny ze „zranitelných
účastníků silničního provozu“.
K dispozici jsou příklady hodnocení, prováděné v USA a představované na „Lifesavers konferenci“ 2.
dubna 2019. Hodnocení vychází z metodiky iRAP celosvětově standardizovaného hvězdičkového
hodnocení bezpečnosti a bylo testováno již na více než 200 školách 5 světadílů. Cílem srovnávacích
hodnocení je poukázat na podmínky škol, které byly vyhodnoceny nejhůře a vyvolat tak tlak na
odpovědné orgány ve prospěch preventivních opatření. Hodnocení je zakončeno vyznačením
silných a slabých stránek přístupu k jednotlivým školám a návrhem účinných opatření.
Na světě je denně vážně zraněno nebo usmrceno přes 3000 dětí při cestě do školy. V České
republice statistika dopravní nehodovosti uvádí (Ročenka Policie 2017), že bylo 765 nehod s účastí
dítěte do 15 let, z toho usmrceno 5, 72 těžce zraněno a 696 lehce zraněno. Z toho bylo 397 nehod
zaviněno chodcem – dítětem, dalších 220 nehod bylo zaviněno cyklistou – dítětem. Z 5 usmrcených
byly 2 děti do 6 let, 2 do 9 let a 1 do 14 let. Chodci a cyklisté jsou nejzranitelnější skupinou, neboť
tvoří 29 % všech usmrcených. Statistiku, kolik dětských nehod je způsobeno v souvislosti s cestou
do a ze školy, jsem nenašel.
Revidovaná „Národní strategie bezpečnosti silničního provozu“ zahrnuje opatření K4 – Úpravy
dopravního prostoru pro zranitelné účastníky silničního provozu. Národní strategie rozvoje
cyklistické dopravy ČR se mimo jiné zmiňuje o bezpečné cestě do školy s využitím jízdních kol.
Konstatuje, že jen 2 % dětí dojíždí do škol na kole (proti 65 % v Dánsku), i když jízdní kolo vlastní
90 % žáků základních škol. Svědčí to o tom, že v českých poměrech není cesta do školy bezpečná,
ani pro ni nejsou vytvořeny potřebné podmínky. Počet nehod dětí chodců a cyklistů kulminuje
v ranní době cesty do školy a odpoledne při návratu a ve volném čase mezi 13. a 18. hodinou.
Školní zóny jsou oblasti v blízkosti školy a dalších vzdělávacích zařízení, kde se děti a mladí chodci
pohybují ve zvýšené míře. Základním předpokladem je v těchto zónách snížit rychlost v určitém
denním období. Základním opatřením je odpovídající dopravní značení, doprovázené
zvýrazňujícími blikači, omezení parkování v místech, která znepřehledňují pohyb malých chodců,
asistenti na přechodech (dobrovolníci nebo městská policie). Je třeba přiznat, že kromě
technického zajištění bezpečnosti pohybu dětí je závažným problémem nepozornost dětí a mládeže
při pohybu na komunikaci – skupinová zábava, zbrklost, sluchátka na uších, oči upřené do hry na
mobilu. Vážným následkům pak může zabránit jen výrazně snížená rychlost.
Proces hodnocení má nastaveno 10 postupných kroků:
1. Zapojení jednotlivých škol a diskuse s jejich představiteli;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zhodnocení přístupu dětí a bezpečnosti kolem škol;
Zhodnocení úrovně bezpečnosti udělením odpovídajících hvězdiček;
Návrh vhodných opatření;
Provedení navržených opatření;
Zhodnocení funkčnosti provedených opatření;
Nové zhodnocení úrovně bezpečnosti;
Nezávislá kontrola kvality hodnocení;
Publikování výsledků;
Seznámení žáků s provedenými zlepšeními a zásadami chování v provozu.

V rámci sběru dat je třeba identifikovat polohu školy, spádovou oblast školy, bezprostřední
dopravní okolí školy, druh a dopravní zatížení nejbližších komunikací a rychlost jízdy na nich,
vyznačení školní zóny, existence chodníků, způsob přecházení, přístupnost zastávek hromadné
dopravy, křižovatky, podmínky pro vykládání a vyzvedávání dětí, zabezpečení východu ze školní
budovy proti vběhnutí do vozovky, shromažďovací prostory u školy, podmínky pro použití jízdních
kol a koloběžek a další specifická hlediska.
Připravuje se program, manuál a mobilní aplikace do Android tabletu pro sběr dat, včetně metody
vyhodnocování. Vyhodnocení využívá hodnocení bezpečnosti chodců a cyklistů vyvinuté v rámci
hodnocení bezpečnosti uživatelů silnic a návrhy opatření, obsažená v iRAP „Road Safety Toolkit“,
který je volně ke stažení.

Obrázek 1: Schéma postupu hodnocení bezpečnosti přístupu ke školám
K hodnocení jsou k dispozici zobrazení detailů 8 hlavních kritérií (viz schéma níže), ukázka 2.
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Obrázek 2: Ukázka počítačového prostředí pro vyhodnocování podmínek pro přístup ke škole
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Obrázek 3: Ukázka počítačového prostředí – podmínky podélného pohybu podél komunikace
K návrhům opatření slouží též „Take Action Toolkit“. Výsledkem hodnocení je i zapojení vedení škol
do zájmu o bezpečnost svých žáků při příchodu a odchodu ze škol. Rodičovská veřejnost reaguje na
bezpečnost svých dětí velmi citlivě. Příkladem budiž návrh dopravního inženýra vypnout světelnou
signalizaci na dvou sousedních křižovatkách v Praze 6 – Břevnově, protože dle jeho posudku po
otevření tunelu Blanka dopravní zatížení pokleslo a signalizace zdržuje dopravu. Podcenil však
význam signalizace pro bezpečné přecházení do několika blízkých škol. Rozsáhlá petice rodičů si
vynutila opětovné zprovoznění signalizace.

Obrázek 4: Nové Dvory, průtah silnice I/2, přechod u školy a zastávek autobusu byl doplněn
světelnou signalizací
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Obrázek 5: Areál základních škol Bělohorská Praha 6 – vyznačená školní zóna, přechody, retardéry,
asistence městské policie

Obrázek 6: Mšec, průtah silnice I/16, přístup k základní a mateřské škole je zcela bez chodníků
Shrnutí a doporučení:
Děti jsou dozajista pro rodiče to nejcennější, co mají, a ne každá rodina je v situaci, kdy může děti
vyprovázet nebo dovážet do škol. Někde jsou podmínky přístupu buď na vysoké bezpečnostní
úrovni, někde je dopravní zatížení velmi nízké. Je ale evidentně řada škol, kde si bezpečnost
přístupu zaslouží zlepšení. Prevence je v takovém případě jednoznačně lepší než následná opatření
vyvolaná smrtelnou nehodou. V rámci expertní skupiny projektu RADAR jsem se 28.3. tohoto roku
zúčastnil prohlídky místa, kde byl na průtahu silnic D1 a D6 (v Chorvatsku, obec Turanj jižně od
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Karlovacu, kde je nedostavěný obchvat) nákladním automobilem usmrcen na přechodu ke škole
malý chlapec na kole. Série protestů rodičů a nákladně realizovaná opatření rizika cesty do školy
výrazně zmírnila, život chlapci však nevrátí. To je hlavní memento toho, aby se neřešila místa
tragických nehod až následně, jak to znám i z řady konkrétních míst v Praze.
Reference:
1) Safe kids worldwide – Alarming Dangers in School Zones Oct. 2016;
2) Safe kids worldwide – Star Rating for Schools Lifesavers Conference April 2, 2019;
3) Intrreg Danube Transnational Programme RADAR – Nikola Galovič, Rotondo, Serbia;
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8. Podpora rozvoja elektromobility v meste Žilina
Mgr. Ľuboš Slebodník, Oddelenie mobility MsÚ v Žiline

Úvod
Mesto Žilina prostredníctvom oddelenia mobility na Mestskom úrade v Žiline dlhodobo
presadzuje a implementuje opatrenia zamerané na podporu udržateľnej mobility v meste.
Systematicky pristupuje k riešeniu problémov vyplývajúcich z nárastu počtu IAD. Podporuje všetky
alternatívne druhy dopravy a snaží sa svojimi krokmi obmedzovať dominanciu vozidiel. Pripravuje
opatrenia týkajúce sa osvety ale aj investičného charakteru tak, aby ruka v ruke sa implementoval
prístup PUSH spolu s prístupom PULL. Teda zároveň motivovať ľudí využívať iný dopravný
prostriedok ako automobil a zároveň obmedzovať možnosti pohybu vozidiel v meste. Chceme
týmto zlepšiť verejný priestor, skvalitniť ovzdušie a spríjemniť pobyt ľudí v meste. Jednou z oblastí,
ktorú sme v minulom roku naštartovali je elektromobilita. Uvedomujeme si totiž, že nie je možné
natvrdo obmedzovať vozidlá v meste vo veľkom rozsahu, a preto pristupujeme k stratégii, ktorá
zabezpečí kompromis medzi vozidlami a čistou mobilitou. Nechali sme si vypracovať Koncepciu
rozvoja elektromobility v meste Žilina, ktorá nás usmerňuje sa orientovať v problematike emobility. Zároveň nám ukazuje súčasné možnosti podpory tejto formy prevádzky vozidiel a tiež ako
sa vyhnúť zlyhaniam. V nej sme sa okrem iného zamerali na budovanie infraštruktúry, ktorá je
nevyhnutná v rámci podpory užívania čistejších vozidiel. Dnes evidujeme len málo vozidiel na
elektrický alebo hybridný pohon. Preto si myslíme, že aj mesto musí pristúpiť k podpore tohto
zámeru, aby sa spoločne so stratégiou Ministerstva dopravy SR urýchlil nárast počtu bezemisných
vozidiel, ktoré jazdia v našich mestách, a tým šetria životné prostredie. V rámci prezentácie sa
uvádza aké sú podporné mechanizmy a legislatívne rámce na podporu e-mobility, súčasný stav
dopravnej a ekologickej situácie v meste, možnosti rozvoja, komponenty služieb e-mobility a
návrhy na riešenia.
I. Východisková situácia
Z hľadiska vývoja mobility je elektro-mobilita len jednou z charakteristík inteligentnej dopravy
budúcnosti. Rastúci počet automobilov na cestách vyvíja tlak na odklon od tradičného individuálneho vlastníctva v prospech zdieľanej mobility. Hoci ide zatiaľ o nastupujúci trend, výrazný impulz
bude predstavovať nástup autonómnych vozidiel v kombinácii s pokrokom v oblasti digitálnej mobility. Dané prognózy vytvárajú tlak na elektrifikáciu verejných a firemných vozových parkov a rozvoj NI, ku ktorému treba v kontexte očakávanej transformácie mobility pristupovať citlivo. Hlavné
riziko pri budovaní NI v súčasnosti predstavujú utopené náklady, a to najmä v spojitosti s jej potenciálom na dlhodobé využívanie a s pomalým napredovaním v otázke podpory interoperability.
V záujme komplexného zhodnocovania potenciálu elektro-mobility je potrebné simultánne reflektovať trendy v otázke energetickej transformácie, najmä decentralizáciu (spotrebitelia sa stávajú
aktívnou súčasťou systému) a digitalizáciu služieb, ktoré disponujú potenciálom na zvyšovanie
energetickej efektívnosti a podielu obnoviteľných zdrojov na produkcii elektrickej energie.
Rozvoj elektro-mobility však napriek svojej opodstatnenosti čelí viacerým výzvam, z ktorých
najväčšiu dlhodobo predstavoval (a v prípade SR naďalej predstavuje) skepticizmus na strane
spotrebiteľa ako kľúčového realizátora elektro-mobility. Tieto predsudky pramenia primárne z
komparatívne nadmieru vysokej vstupnej investície, obmedzenej kapacity batérie a obáv z dojazdu
zosobnených v nedostatočne rozvinutej NI. Daná kombinácia faktorov je v súčasnosti
konfrontovaná práve s protipólnymi tendenciami vo forme kontinuálneho poklesu cien EV,
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technologickým pokrokom vo forme inovácií vo vývoji batérie či zlepšovaním štandardizácie a
interoperability systémov NI, ktoré uľahčujú dennodenné využívanie EV na cestách. Graf 1 uvádza
očakávaný vývoj podielov predaja EV v najbližších rokoch.
Strategická poloha Žiliny predurčila mesto k pozícii významného medzinárodného dopravného
uzla, čo sa v kombinácii s blízkosťou priemyselne zaťažených regiónov v rámci pohraničnej oblasti
obzvlášť negatívne odráža na kvalite ovzdušia, uhlíkovej stope a celkovej kvalite života v meste.
Znižovanie emisného zaťaženia mestského prostredia sa tradične radí medzi priority mesta Žilina, a
to primárne prostredníctvom podpory alternatívnej zelenej dopravy a úsilia o implementáciu
reštriktívnych opatrení v súvislosti s automobilmi so spaľovacím pohonom. Vedenie mesta Žilina si
uvedomuje tak potenciál budúcej zelenej mobility, ako aj výzvy súčasného stavu. Z daného dôvodu
sa rozhodlo vytvoriť Koncepciu, ktorá by mala byť súčasťou celkovej Smart City stratégie mesta.
Osobitný aspekt rozvoja elektro-mobility na úrovni miest predstavuje riziko prílišného náporu
na miestnu elektrickú sieť a prehlbovanie nerovností dopytu po elektrickej energii v rôznych fázach
dňa. Perspektívnym riešením je podpora implementačného úsilia v prípade riešení smart grid3.
Hoci je daná problematika na Slovensku ešte v počiatočnom štádiu, otázkou rozvoja smart grid v
oblasti sa zaoberá SSD (Stredoslovenská distribučná a.s.) priebežne na úrovni inštalácie
inteligentných meracích systémov. Z hľadiska rozvoja elektro-mobility bude kľúčový najmä
technologický pokrok v otázke začlenenia e-vozidiel do distribučných sietí ako potenciálnych
decentralizovaných zdrojov energie. Mesto Žilina si aj v kontexte danej Koncepcie uvedomuje
význam otvoreného dialógu na danú tému za účelom včasného zachytenia vývojových tendencií,
formulácie cielených opatrení a identifikácie problematických aspektov ich realizácie.
II.
Ekosystém elektro-mobility
Elektro-mobilita je komplexným systémom, v ktorého centre stojí užívateľ služieb elektromobility. Práve užívateľ služieb elektro-mobility je hlavným realizátorom jej pozitívnych dopadov, a
to prostredníctvom spájania a využívania kľúčových elementov systému – EV, NI, informačných
technológií a príslušných regulačných opatrení. Obrázok nižšie zobrazuje ekosystém elektromobility, ktorá zároveň indikuje štruktúru trhu elektro-mobility v zmysle participujúcich aktérov.
Okrem samotného užívateľa, či už vo forme spotrebiteľa, firiem alebo verejnosti sem patrí:
 štátna správa (vláda a samosprávy),
 výrobcovia EV,
 sieťoví operátori (distribútori elektrickej energie),
 prevádzkovatelia NI,
 poskytovatelia služieb elektro-mobility (sprostredkovatelia služieb s výnimkou samotného
nabíjania).
Z uvedeného vyplýva, že uspokojenie užívateľských potrieb je umožnené len
prostredníctvom koordinovanej a kooperatívnej činnosti všetkých zúčastnených aktérov, v
súčasnosti reflektovanej v trende formovania jedinečných podnikateľských modelov
charakteristických pre oblasť elektro-mobility.
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III.

Súčasné trendy v oblasti elektro-mobility

Vzostup elektro-mobility v súčasnosti je nepopierateľný. Danú skutočnosť potvrdzujú
trhové prognózy popredných inštitútov globálneho významu, Očakáva sa, že e-vozidlá budú v
porovnaní s vozidlami so spaľovacím motorom po nákladovej stránke konkurencieschopné už okolo roku 2030. Odborníci sa zároveň zhodujú v otázke zvyšujúceho sa trhového podielu e-vozidiel,
tempo rastu však ostáva predmetom diskusií (odhady celkového počtu e-vozidiel na cestách pre
rok 2030 sa pohybujú v rozpätí od 71 do 160 mil. kusov). Paradoxne, len málo prieskumov sa venuje problematike vývoja nabíjacej infraštruktúre, ktorá predstavuje jeden z kľúčových predpokladov
prekonania stále pretrvávajúceho spotrebiteľského skepticizmu v SR.
Zvyšujúci sa záujem o e-vozidlá je zohľadnený aj v ambicióznych výrobných plánoch popredných
výrobcov automobilov ako BMW, Volkswagen, Daimler Volvo, Peugeot a pod., z ktorých mnohí
investujú nemalé prostriedky do výskumu a vývoja perspektívnych oblastí elektro-mobility. Popri
riešení hlavných výziev v podobe obmedzenej kapacity batérie a relatívne vysokej ceny e-vozidla sa
výrobcovia orientujú najmä na mapovanie možností zvyšovania rýchlosti nabíjania EV (cieli sa na
výkon až 400 kW), induktívne t. j. bezkáblové nabíjanie a v neposlednom rade možnosti využívania
e-vozidla v rámci inteligentnej distribučnej siete (ďalej tiež ako ,,smart grid”).
Tendencia zvyšovania podpory elektro-mobility je simultánne zrejmá aj v oficiálne deklarovaných cieľoch štátov, miest, firiem a v neposlednom rade v prognózach vývoja v dotknutých
priemyselných odvetviach.
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IV.

Možnosti budovania infraštruktúry v meste Žilina

V súčasnosti sú nabíjacie stanice (ďalej tiež ako „NS“) jediným komponentom elektromobility v meste, pričom celkovo ide o päť NS súkromných prevádzkovateľov (daný údaj v sebe
nezahŕňa domáce NS v rámci rodinných domov, resp. súkromných pozemkov, ktorých presný počet
nemožno určiť vzhľadom na prednostné nahlásenie týchto odberných miest, najmä ak stanice boli
zriadené dodatočne).
Z hľadiska budúceho rozvoja elektro-mobility má mesto zadefinované v Akčnom pláne
nízkouhlíkovej mobility v meste Žilina a jeho mestskej oblasti niekoľko krátkodobých a dlhodobých
opatrení. Jednou z hlavných priorít v rámci krátkodobých opatrení je budovanie siete, a preto
plánovaná výstavba parkovacích domov počíta s budovaním NS. Inteligentný parkovací systém je
tiež jednou z priorít. Rovnako ako rozvoj služieb v oblasti zdieľania bicyklov (ďalej tiež ako
„bikesharing“) a elektrických autobusov (ďalej tiež ako „e-bus“) v mestskej hromadnej doprave. V
dlhodobom horizonte má mesto Žilina záujem bikesharing zmeniť na zdieľanie elektrických bicyklov
a pridať aj zdieľanie automobilov (ďalej tiež ako „carsharing“). Parkovanie v meste bude
obmedzené a nabíjanie MHD bude prebiehať na zastávkach.
V.
Vplyv na kvalitu ovzdušia v meste
Hlavným účelom rozvoja elektro-mobility v zmysle zvyšovania podielu e-vozidiel na cestách je
zlepšenie kvality ovzdušia ako základnej podmienky pre lepší život v oblasti a jej následná
udržateľnosť. Neodmysliteľnou súčasťou daného zámeru je kontinuálne znižovanie emisnej stopy v
dotknutých sférach.
Mesto Žilina je dlhodobo zaraďované medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia, nakoľko tu
dochádza viackrát ročne k prekračovaniu limitov, ktoré pripúšťa vyhláška. Požadované ciele – PM10
– priemerná ročná koncentrácia (limitná hodnota 40 μg.m-3) nesmie byť prekročená viac ako
35x/rok v zmysle vyhlášky č. 244/2016 Z. z. Požadovaným cieľom u PM2,5 je dosiahnutie ročnej
limitnej hodnoty 25 μg.m–3, ktorá je v platnosti od 1. 1. 2015 a bude sa znižovať na 20 μg.m–3 od
roku 2020. Najväčšie zdravotné riziko pre človeka predstavujú emisie z dopravy a v poslednom
období k týmto zdrojom pribudli aj emisie z lokálneho vykurovania. Priložená tabuľka sumarizuje
vývojové trendy emisií v Žilinskom kraji v rokoch 2010 – 2014.

Podľa novelizácie 293/2017 Z.z. Zákona o ovzduší 137/2010 Z.z. vydal Slovenský hydrometeorologický ústav ako poverená organizácia upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 aj
v oblasti Žiliny v dňoch 10. 2. 2018 a 5. 3. 2018 po prekročení informačného prahu 100 μg/m3 vyjadreného ako 12-hodinový kĺzavý priemer koncentrácie častíc PM10, ale aj PM2,5. K zavedeniu
opatrení sa pristupuje v oblastiach s vysokým znečistením ovzdušia, za ktoré môže byť považované
tiež mesto Žilina. Patrí dlhodobo medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia vyhlasované na základe
dát zo siete štátneho imisného monitoringu realizovaného Slovenským hydrometeorologickým
ústavom (ďalej tiež ako „SHMÚ“). Mesto Žilina je oblasťou, v ktorej je znečisteniu ovzdušia vystavené veľké množstvo ľudí, a doteraz boli často na jej území prekračované imisné limity. Prekročenia imisných hodnôt súvisia so značným dopravným zaťažením v meste, ale aj s vykurovaním
domácností, najmä v oblastiach so zástavbou rodinných domov.
Priemerná ročná koncentrácia PM2.5 na území Žiliny
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Vyššie uvedené merania demonštrujú relatívne nižšiu kvalitu ovzdušia v oblasti mesta Žilina, o. i. v
dôsledku cirkulácie vzduchu z blízkych priemyselných oblastí. Nezanedbateľným aspektom tohto
znečistenia sú tuhé častice generované automobilovou dopravou. Z vyššie uvedeného vyplýva
potreba zvyšovania podielu vozidiel na alternatívne palivá s osobitným dôrazom na elektrický
pohon.
VI. Regulačné rámce
Zvláštnu dimenziu v oblasti podpory nízkouhlíkovej mobility predstavuje rozvoj infraštruktúry
pre alternatívne palivá v línii so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/94 EÚ. Za
alternatívne palivá sa považuje elektrická energia, vodík, biopalivá, syntetické a parafinické palivá,
zemný plyn vrátane biometánu v plynnej forme a v kvapalnej forme a skvapalnený ropný plyn. Na
základe porovnania príslušných národných politických rámcov možno skonštatovať, že 10 z 28
členských štátov Európskej únie (ďalej tiež ako „EÚ“) identifikovalo elektro-mobilitu ako
priorizovanú oblasť rozvoja čistej mobility vrátane susedného Rakúska, pričom Česká republika a
Maďarsko avizovali primárnu orientáciu na zemný plyn. V prípade Poľska a SR je smerovanie v
otázke rozvoja takejto infraštruktúry hodnotené ako relatívne neurčité a neambiciózne.
Implementácia opatrení na rozvoj avizovanej oblasti infraštruktúry sa s vysokou
pravdepodobnosťou odrazí v podobe vozového parku charakteristického pre jednotlivé štáty. Keďže
mesto Žilina figuruje ako dôležitý medzinárodný dopravný uzol, je z hľadiska stredno- a
dlhodobého rozvoja nízkouhlíkovej mobility potrebné sledovať vývoj v oblasti podporovaných
technológií a typov alternatívnych palív aj v okolitých krajinách, najmä v Poľsku a Rakúsku, ale aj na
Ukrajine a následne usmerňovať budovanie infraštruktúry aj pre ďalšie alternatívne palivá.
EÚ definuje výfukové plyny ako jeden z najväčších zdrojov znečistenia a zníženia kvality
ovzdušia. S cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia sa od roku 1992 začali zavádzať Európske emisné normy
(ďalej tiež ako „EURO“). Momentálne je definovaných šesť EURO emisných noriem. Zavedenie
siedmej emisnej normy, EURO 7 sa očakáva v roku 2020 a mala by priniesť tlak na vývoj alternatívnych palív.
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EURO 1 – Prvá celoeurópska norma, ktorá zadefinovala potrebu využívania katalyzátora a bola
zavedená v roku 1992.
EURO 2 – Znížila hodnoty pre oxid uhoľnatý, uhľovodíky a oxidy dusíka. Bola zavedená v roku 1996.
EURO 3 – Zavedená v roku 2000 a sprísnila normu EURO 2.
EURO 4 – Bola zavedená v roku 2005 a sprísnila normu EURO 3.
EURO 5 – Novinkou normy je, že boli zavedené filtre pevných častíc (DPF/FAP) a bola zavedená v
roku 2009.
EURO 6 – Emisná norma, ktorá zavádza selektívnu katalickú redukciu do automobilov a bola
zavedená v roku 2014.
VII.

Služby elektro-mobility

V posledných rokoch vývoj v oblasti informačných a telekomunikačných technológií umožnil zmenu vo vzťahu k trhom hlavných systémov: doprava, energie a spotrebiteľ. Nastupujúca
digitálna ekonomika prináša so sebou nové obchodné modely a predstavenie e-vozidiel a ebicyklov sú jadrom prechodu z tradičnej mobility na elektro-mobilitu, s ktorou sú spojené aj nové
služby. V nadväznosti na vyššie uvedené uvádzame nové služby, ktoré budú využívané verejnosťou
a taktiež služby, ktoré pokryjú interné mestské potreby súvisiace s elektro-mobilitou. V nasledujúcej tabuľke sú definované jednotlivé služby elektro-mobility pre mesto Žilina.
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V nasledujúcej časti sú bližšie špecifikované jednotlivé komponenty, ktoré tvoria jednotlivé služby
elektro-mobility uvedené vyššie.
Nabíjacia stanica
Zariadenie slúžiace na nabíjanie batérie vozidla s elektrickým pohonom. Z hľadiska prístupnosti sa NS delia na súkromné a verejné. Práve inštalácia verejne prístupných NS predstavuje
kľúčový predpoklad rozvoja elektro-mobility ako takej. Voľba konkrétneho modelu je determinovaná primárne miestom inštalácie stanice a z neho prameniacimi užívateľskými potrebami –
rýchlosťou nabíjania a s ňou súvisiacim typom konektoru.
Faktory vplývajúce na dobu nabitia
Hoci EV možno nabíjať pomocou striedavého prúdu (ďalej tiež ako „AC“), ako aj jednosmerného prúdu (ďalej tiež ako „DC“), batériové články v e-vozidlách sú schopné akumulovania len
energie získanej z DC prúdu. NS, ktoré dokážu nabíjať DC prúdom, sú vzhľadom na schopnosť
transformácie striedavého prúdu z elektrickej siete a vyššiu výkonnosť, finančne náročnejšou al185

ternatívou. V prípade nabíjania e-vozidla AC dochádza k transformácii prúdu až v integrovanej,
palubnej nabíjačke EV. Daná skutočnosť negatívne ovplyvňuje rýchlosť nabíjania (množstvo
elektrickej energie prenesenej z elektrickej siete do batérie za daný čas), primárne v závislosti od
výkonu integrovanej nabíjačky. Celkovú dobu nabitia EV ovplyvňuje taktiež kapacita batérie, ktorá
je určená jej energetickou hustotou.
Rýchlosť nabíjania
Stratégia rozvoja elektro-mobility v SR kategorizuje rýchlostné typy nabíjania týmto
spôsobom:
 pomalé nabíjanie s výkonom do 3,7 kW,
 zrýchlené nabíjanie s výkonom od 3,7 kW do 22 kW,
 rýchle nabíjanie s výkonom od 22 kW.
Nad rámec uvedenej kategorizácie možno v kontexte technologického pokroku vymedziť
ďalšie dva typy rýchleho nabíjania:
 veľmi rýchle nabíjanie s výkonom od 100 do 150 kW,
 ultra-rýchle nabíjanie s výkonom od 150 kW.

Konektory
Typy konektorov nie sú celosvetovo univerzálne. V rámci EÚ je od roku 2013 za oficiálny
nabíjací konektor považovaný Typ 2 Mennekes. V dôsledku pokroku v oblasti štandardizácie sú tak
v Európe v prípade verejne dostupných NS osadzované najmä typy konektorov sumarizované v
Tabuľka 11.
Forma nabíjacích staníc
V prípade konjuktívneho nabíjania sú implementované dva hlavné typy NS: i) wallboxy (na
stene alebo na kovovom podstavci), ii) stojanové prevedenia. NS v závislosti od preferencií možno
vybaviť jedným, dvoma alebo troma konektormi, čo podmieňuje univerzálnejšie využitie
infraštruktúry, ako aj intenzívnejšie využitie stanice v prípade disponibility dostatočným
priestorom. Najbežnejšími kombináciami pre AC nabíjanie sú dva konektory typu 2 Mennekes (pri
výkone do 22 kW sa vozidlo nabije na 100 %-nú úroveň za 2 ‒ 6 hod.), v prípade DC nabíjania ide
prevažne od kombinácie CCS a CHAdeMO, prípadne v spojení s AC konektorom pre zrýchlené
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nabíjanie typu 2 Mennekes. S výkonom 44 kW nabijú takéto stanice vozidlo na 80 %-nú úroveň za
približne 30 min.

VIII.

SWOT analýza služieb elektro-mobility

Analýza SWOT je nástrojom, ktorý sa používa na vyhodnotenie súčasného stavu z hľadiska
silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození. Načrtáva možnosti budúceho vývoja situácie a jej
využitie. Analýza silných a slabých stránok predstavuje rozbor vnútorných faktorov organizácie
alebo konkrétnej oblasti riešenia. Na vonkajšie prostredie a jeho vplyv sa zameriavajú príležitosti a
hrozby. Cieľom analýzy je posúdenie vnútorných predpokladov organizácie k uskutočneniu zámeru
rozvoja elektro-mobility a rozbor vonkajších príležitostí a obmedzení určovaných trhom.
Silné stránky
Slabé stránky
 Silná pozícia automobilového priemys-  Nízka úroveň povedomia verejnosti
lu v regióne
 Citlivosť spoločnosti na prijímanie
 Rozvíjajúca sa infraštruktúra pre EV
ekologických/novátorských riešení
 Iniciatíva mesta Žilina pre nízkouhlíko-  Izolovaný komponent v kontexte cevé oblasti
lého Smart City ekosystému
 Mesto Žilina ako významný dopravný  Chýbajúca celková koncepcia rozvoja
uzol
Smart City v meste
 Dobrá infraštruktúra MHD
 Nedostatočne rozvinutý smart grid
Príležitosti
Ohrozenia
 Zníženie závislosti od ropy
 Investičné náklady na rozvoj infra Zníženie emisií a znečistenia životného
štruktúry
prostredia z koncentrácie dopravy
 Vzťahy medzi kompetentnými oso Nárast predaja EV v oblasti Žiliny
bami ‒ politická situácia
 Zavedenie bikesharing, resp. e-  Spoločenské trendy ‒ skepticizmus
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bikesharing
 Tvorba nových inovatívnych obchodných modelov a služieb
 Využitie spolupráce s dodávateľmi
automobilov a automobilových komponentov v regióne
 Spoluúčasť Združenia miest a obcí Slovenska ako možného centrálneho bodu podpory rozvoja informačného systému elektro-mobility v celej SR
IX.

spotrebiteľa
 Nízka úroveň štandardizácie a podpory elektro-mobility zo strany vlády SR.

Identifikácia strategických miest

Návrh rozmiestnenia nízkouhlíkových zón
V súlade so vstupnými dokumentmi a Akčným plánom nízkouhlíkovej mobility v meste Žilina
a jeho mestskej oblasti bola identifikovaná nízkoemisná zóna. Cieľom zavedenia NZ je zníženie
uhlíkovej stopy v NZ a zvýšenie koncentrácie pešej dopravy.

V nasledujúcej časti navrhujeme opatrenia na realizáciu NZ. Z charakteru navrhovaných opatrení, navrhujeme vytvorenie jednotlivých zón v dvoch fázach. V prvej fáze navrhujeme realizovať NZ, ktorá sa týka historického centra mesta Žilina. Samotné obmedzenie dopravy na takomto malom priestore síce nebude mať zásadný vplyv na celkové množstvo vyprodukovaných emisií,
avšak jej úlohou je zvýšiť povedomie verejnosti o problematike NZ a celkovo elektro-mobilite, čím
sa postupne vytvorí podpora verejnosti pre druhú fázu zrealizovanú zriadením NZ v oblasti vymedzenej vyššie na mape, v ktorej sa upravuje pohyb vozidiel v širšom centre mesta.
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Návrh lokalít pre inštaláciu nabíjacej infraštruktúry
V prípade rozvoja NI v meste Žilina by v strednodobom horizonte malo byť uvažované v
dvoch paralelných líniách:
I.
uspokojenie potrieb podmienených lokalitou Žiliny v rámci TEN-T za predpokladu vyššej
fluktuácie e-vozidiel, resp. vyťaženia NS,
II.
II. uspokojenie potrieb rezidentov mesta, prevažne v zmysle zabezpečenia bezproblémového nočného nabíjania na pravidelnej báze.
Zaistenie verejne dostupnej, spoľahlivej a univerzálne využiteľnej NI je z hľadiska rozvoja
elektro-mobility na lokálnej úrovni kľúčovou kompetenciou zo strany mestskej samosprávy. So
zámerom uspokojenia potrieb všetkých potenciálnych používateľov NI bolo identifikovaných vyše
70 možných lokalít pre inštaláciu NS v meste Žilina, ktorých teritoriálne rozmiestnenie dokladajú
nižšie uvedené obrázky.
Krátkodobý hotizont

Dlhodobý horizont
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Pri identifikácii potenciálnych lokalít pre rozvoj nabíjacej infraštruktúry boli rešpektované
závery vybraných analýz Generelu dopravy, ako aj princípy v Generele navrhovaných opatrení
smerujúcich k vytvoreniu podmienok pre trvalo udržateľnú mobilitu v kontexte uspokojovania s
mobilitou súvisiacich potrieb osôb a podnikateľských subjektov.
Parkovacie domy
Nad rámec riešenia lokálnych výziev statickej dopravy predstavujú parkovacie domy ďalší
prostriedok podpory a rozvoja elektro-mobility. Zámerom mesta Žilina bude vybaviť minimálne 30
% disponibilných parkovacích miest nabíjacími prípojkami pre e-vozidlá, resp. súkromný e-bike.
Zámer mesta zároveň plne korešponduje s uznesením aktuálnej smernice Európskeho parlamentu
a Rady EÚ 2018/844, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a
smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Na základe daného uznesenia musí členský štát
v prípade nových nebytových budov, resp. nebytových budov prechádzajúcich významnou obnovou, s viac než 10 parkovacími miestami zabezpečiť inštaláciu aspoň jednej NS a infraštruktúry
vedenia vo forme trubkových rozvodov pre elektrické káble na minimálne jednom z každých piatich parkovacích miest s cieľom umožniť v neskoršom štádiu inštaláciu NS pre elektrické vozidlá. Ku
každej inštalácii je potrebné pristupovať so zreteľom potreby budúceho upgradu v súlade s pokrokom v oblasti štandardov, výkonových úrovní, komunikačného protokolu či zmenami v samotnej
distribučnej sieti. Aj v prípade verejne dostupných NS v rámci parkovacích domov sa podobne ako
v meste predpokladá väčšia variabilita požadovaných nabíjacích výkonov. Hlavným objektívnym
obmedzením je aj v danom prípade obmedzená lokálna kapacita distribučnej sústavy. Z inžinierskeho a finančného hľadiska je preto výhodnejšie uvažovať s inštaláciou NS, resp. infraštruktúry
vedenia už pri plánovaní výstavby. Hoci je možné vybaviť parkovacie domy nabíjacími prípojkami aj
dodatočne, adekvátnejším (a pohodlnejším) riešením je práve vyššie uvedená alternatíva.
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Doplnkové opatrenia k nabíjacej infraštruktúre
Navigácia k NS v rámci III. Mestského okruhu
Z metodického hľadiska figuruje III. Mestský okruh ako jedna z troch najvýznamnejších kategórií identifikovaných miest pre rozvoj NI. Súčasná organizácia cestnej dopravy však neumožňuje
inštaláciu NS priamo na uliciach tvoriacich III. Mestský okruh, resp. absorbujúc prílev áut zo smeru
Strážov/Strečno. Z daného dôvodu bola väčšina predmetných lokalít presunutá do ulíc, ktoré
spĺňajú podmienku blízkosti III. Mestského okruhu a relatívne dobrej dostupnosti. Vychádzajúc z
Generelu možno predpokladať, že NS spadajúce do danej kategórie budú využívané primárne zo
strany motoristov prechádzajúcich cez mesto Žilina. V prípade danej cieľovej skupiny sa nepredpokladá hlbšia znalosť organizácie žilinskej mestskej dopravy. Mesto Žilina by preto malo zvážiť
zriadenie doplnkových komunikačných prostriedkov, napr. vo forme návesných tabúľ, ktoré by
motoristov navigovali k nabíjacím lokalitám a spätne na I/18 (E50), resp. I/11 (E75).
Vybavenie parkovacích miest
V otázke rozvoja NI pracuje Koncepcia s opatreniami upravujúcimi aktuálnu organizáciu
parkovania v meste Žilina. V prípade viacerých lokalít pre inštaláciu NI sa prekrýva možnosť
nabíjania EV s vyhradeným parkovacím miestom. Za účelom vyhradenia parkovacieho miesta pre
EV je potrebné prijať viacero opatrení, ktoré by predchádzali obsadeniu týchto miest automobilmi
nespadajúcimi do danej kategórie a zároveň zabezpečili cirkuláciu EV na príslušných NS.
Možnosť využitia verejného osvetlenia
Perspektívnou alternatívou samostatných NS je NS integrovaná s verejným osvetlením
(ďalej tiež ako „VO“), pričom implementácia tejto možnosti je závislá najmä od technického stavu
silových rozvodov VO. Súvisiacim podporným riešením je zavedenie inteligentného systému
riadenia VO, ktorý by zbieral informácie zamerané na zisťovanie dostupného výkonu v sieti v
reálnom čase. V závislosti od fázy dňa by príslušný systém zároveň koordinoval distribúciu
energetickej kapacity jednotky VO medzi zabezpečenie VO a nabíjanie EV. Za predpokladu
implementovaného systému riadenia VO predstavujú takto integrované NS vo všeobecnosti
lacnejšiu alternatívu k samostatne stojacim NS. Aktuálna disponibilita VO v identifikovaných
lokalitách je indikovaná v súbore ,,Strategické miesta pre rozvoj NI v meste Žilina, ktorý je prílohou
tejto Koncepcie.
Koordinácia s distribučnou spoločnosťou
Rozvoj NI v meste Žilina je v súčasnosti umožnený dostatočnou kapacitou elektrickej energie v sieti. V kontexte nepretržitého vývoja v oblastiach elektro-mobility, mobility a energetiky je
nevyhnutná priebežná koordinácia s distribučnou spoločnosťou. Primárny účel takejto koordinácie
je dvojakého charakteru:
I. Zabezpečenie hladkej prevádzky NI a priebežnej inštalácie NS v súlade s navrhovaným časovým harmonogramom.
II. Mapovanie a implementácia moderných inteligentných riešení typu smart grid (pozn. Koncepcia predpokladá vybavenie inštalovaných NS potrebnými komponentmi, viď Posúdenie
technickej náročnosti) a reflektovanie na trend decentralizácie v oblasti energetiky.

Elektrifikácia verejného vozového parku
Mesto Žilina v súčasnosti disponuje dvoma EV a jednou NS v procese inštalácie. Za účelom
zvýšenia atraktivity prijímaných opatrení by mesto malo ísť aj naďalej dobrým príkladom, a to vo
forme pokračujúcej elektrifikácie vlastného vozového parku o. i. aj v prípade mestskej polície. Alternatívnym prístupom k nakúpeniu nových EV je prestavba starších vozidiel na elektrický pohon.
V stredno- až dlhodobom horizonte by elektrifikácia verejného vozového parku zároveň pred191

stavovala pilotný projekt pre car-sharing, napr. pri príležitosti Európskeho týždňa mobility a podujatí podobného charakteru.
Zriadenie koordinačného orgánu na úrovni mesta
Rozvoj elektro-mobility v stredno- až dlhodobom horizonte predpokladá rozšírenie
pôvodných aktérov o ďalšie kategórie (pozn.: v súčasnosti ide najmä o priaznivcov elektro-mobility
a realizátorov prvých projektov). Za účelom zabezpečenia udržateľnosti a ďalšieho rozvoja
navrhovaných opatrení by mesto Žilina malo zriadiť koordinačný orgán, ktorý by zastrešoval záujmy
všetkých záujmových skupín, t. j. mesta Žilina, Dopravného podniku, Žilinskej univerzity,
predstaviteľov občianskej spoločnosti, vlastníkov EV a pod.

Záver
Ako mnoho oblastí spojených s ľudským životom, aj život v meste prechádza svojím vývojom a zmenami. Neustálym vývojom prebiehajú aj informačné technológie, ktoré môžu zásadným
spôsobom definovať spôsoby, akými budeme spolu žiť, komunikovať a pracovať. Tento vývoj a
implementácia podpory zo strany informačných technológií však musia byť strategicky riadené,
nakoľko nesprávne nastavené pravidlá môžu spôsobiť štiepenie jednotlivých iniciatív a neefektívnosť celého procesu zmeny, pričom ich následné spájanie vyžaduje opätovné vynakladanie
zdrojov a nekonzistenciu celého riešenia. S cieľom minimalizovať riziká spojené s budovaním Smart
City je vhodné vybudovať celkovú koncepciu Smart City. V tomto ponímaní Smart City predstavuje
predovšetkým myšlienkový prístup zameraný na schopnosť mesta reagovať na nové výzvy s cieľom
skvalitňovať život v ňom. A teda jeho cieľom musí byť predovšetkým skvalitňovanie služieb mesta
pre obyvateľov a podnikateľského prostredia, pričom musí brať do úvahy všetky oblasti mesta a
mestských organizácií, s ktorými môže človek v danom meste prísť do kontaktu.
V nadväznosti na uvedené koncepciu rozvoja elektro-mobility v meste Žilina je teda
potrebné posudzovať aj v kontexte celkovej koncepcie Smart City, a to s cieľom využívania
najmodernejších technológií v oblasti elektro-mobility a postupného nasadzovania doplnkových
služieb elektro-mobility, ktoré tieto technológie umožňujú.
Globálne trendy s negatívnym dopadom na kvalitu života v podobe klimatických zmien,
znečisteného ovzdušia prejavujúceho sa najmä v bezprecedentnom náraste počtu predčasných
úmrtí a súvisiacich ekonomických nákladoch pre spoločnosť či vyčerpania zásob ropy a ďalších
neobnoviteľných zdrojov energie determinujú identifikáciu elektro-mobility ako jedného z
najperspektívnejších riešení výziev budúcnosti. Medzi tieto výzvy patrí taktiež rozsiahla urbanizácia
vytvárajúca tlak na systémovú reorganizáciu dopravy v mestských oblastiach. V kombinácii so
spoločensky zodpovednejším prístupom badateľným naprieč občianskou, ako aj podnikateľskou
sférou, či znovuobjaveným potenciálom využitia elektrickej energie v automobilovom priemysle
vytvárajú tieto perspektívy základné východiskové predpoklady pre podporu a rozvoj elektromobility nielen v globálnom, ale aj regionálnom, národnom a lokálnom meradle.
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