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Seznam použitých zkratek
Zkratka:

Význam:

ZCS
VHD
MHD
HD
km
IAD
VD
OA
JŘ
DS
MK
min
LD
PJT
TSK

Zdroj – cílové skupiny
Veřejná hromadná doprava
Městská hromadná doprava
Hromadná doprava
kilometr
Individuální automobilová doprava
Veřejná doprava
Osobní automobil
Jízdní řád
Dopravní systém
Městská komunikace
minuta
Lanová dráha
Vnímaná cestovní doba
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s
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1 Úvod
Veřejná doprava v Praze má velmi hustou síť linek, avšak městské části Bohnice a Suchdol
jsou dopravně špatně přístupné. Příčinou je velké převýšení a řeka, které tyto části rozděluje.
Cílem této práce je namodelovat lanovou dráhu, která dopravně spojí tyto městské části.
Lanová dráha bude modelována v makroskopickém simulačním nástroji VISUM. Z modelu
provedu vyhodnocení dopadů lanové dráhy na veřejnou dopravu. Dále se pokusím
zakomponovat dopravní prostředek Lanovka jako zvláštní dopravní systém s návaznými
kroky v rámci nastavení parametrů v modelu.
Následující kapitola bude věnována dopravním modelům, které zjednodušeně znázorňují část
skutečného světa. V kapitole budou modely rozděleny podle účelového vymezení
na makroskopické, mikroskopické a mesoskopické a k nim budou přiřazeny nejčastěji
pouţívané softwary. V této kapitole bude popsána poptávka po dopravě a čtyřstupňový
dopravní model, který se skládá generování cest, rozdělení cest, volba dopravního prostředku
a zatíţení sítě.
Další kapitola bude věnována modelování v programu VISUM. V této kapitole budou
popsány pojmy individuální a veřejná doprava, dopravní systém a módy. Ve VISUMU
je dopravní systém představen pomocí síťového modelu, který se skládá ze síťových objektů
např. zón, konektorů, uzlů, úseků, zastávek veřejné dopravy, linek atd.
V rámci čtvrté kapitoly bude definována lanová dráha, výhody a nevýhody lanových drah
v městské hromadné dopravě. Dále bude popsána lanovka na území Prahy. V kapitole budou
také popsány jednotlivé druhy lanových drah z hlediska způsobu pohybu, počtu typů lan
a bude popsána nejvhodnější varianta pro zvolenou lanovou dráhu.
V modelu, ve kterém budu pracovat, jsou definované dopravní systémy vlak, autobus, metro,
tramvaj atd. Lanová dráha je v modelu chápana jako dopravní systém tramvaj. Já se pokusím
dojít k závěru, zda se lanová dráha svými vlastnostmi podobá tramvaji, nebo jinému
dopravnímu systému, anebo zda by měla být lanová dráha samostatným dopravním
systémem.
V poslední kapitole popíšu dopravní obsluţnost v zájmové oblasti, a to jak aktuální, tak pro
rok 2030. V roce 2030 bude i výchozí stav pro samotné modelování lanové dráhy. Popíšu
i přípravu síťového modelu při modelování lanové dráhy. Po přidělení na síť provedu
vyhodnocení dopadu lanové dráhy na okolní veřejnou dopravu.
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2 Modelování nabídky veřejné dopravy
v makroskopických modelech
Dopravu můţeme vnímat jako záměrné přemísťování osob, zvířat a věcí uskutečňované
dopravními prostředky po dopravních cestách. Doprava je prakticky stará jako lidstvo,
protoţe se vyvíjela od primitivní přepravy nákladu aţ do současné doby, kdy je doprava
komfortní a rychlá přeprava osob, věcí, ale i informací. Doprava sama o sobě nic nevyrábí,
ale jsme na ni uţ století závislí. Doprava představuje rozvoj společnosti, výši i kvalitu
ţivotního standardu. V dnešní době se dá říct, ţe bez dopravy, kterou dnes vyuţíváme
praktiky kaţdý den, si nedokáţeme představit ţivot [1].
Zatímco model je zjednodušeným znázorněním části skutečného světa, systému zájmů, který
se zaměřuje na určité prvky, které se povaţují za důleţité z určitého hlediska. Tato široká
definice nám dovoluje zahrnout jak fyzické, tak abstraktní modely neboli symbolické modely
(matematické a nematematické modely). Modely jsou velmi problematické, protoţe kaţdý
můţe na model pohlíţet jinak. U modelů je tedy velmi důleţité myslet na to, ţe se nám snaţí
co nejblíţe přiblíţit skutečnost neboli zjednodušit realitu, ale můţe obsahovat určité
odchylky [1].
Modely jsou potřebné zejména pro objevování základních vztahů a souvislostí, které
pomáhají vysvětlit určitě jevy a následné ovlivňování těchto jevů tím, ţe budeme působit
na různé faktory, které tyto jevy ovlivňují. Modely jsou také potřebné z hlediska testování
různých alternativních řešení, a to poměrně rychle a levně. Neposledním důvodem potřebnosti
modelů můţe být i poskytování důleţitých podkladů pro rozhodování [2].
Nejdůleţitějším prvkem pro samotné vytváření modelu jsou určitě vstupní data, která by měla
co nejvíce odpovídat skutečnosti. Můţeme mít totiţ model, který bude perfektně
zkonstruován, ale pokud se nebude opírat o přesná nebo dostatečná data, nebude tak dobře
zobrazovat zkoumanou problematiku. Pokud tedy vytváříme model je důleţitě se rozhodnout,
zda chceme model sofistikovaný nebo jednodušší. Pokud si zvolíme sofistikovaný model,
potřebujeme podrobnější data, a i jejich mnoţství bude větší, konstrukce bude časově
náročnější, ale bude poskytovat přesnější výsledky. Důleţitou součástí modelování je proces
kalibrování a verifikace modelu [2].
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2.1

Dopravní modelování

Pomocí dopravního modelování se snaţíme zachytit základní důleţité vztahy a souvislosti
v rámci zabezpečení a vyuţití dopravy. Dopravní model je pokus o napodobení skutečného
dopravního procesu na základě známých parametrů. Jeho výhodou oproti klasickým
průzkumům je to, ţe je-li správně zkonstruován, můţe nám s určitou mírou přesnosti ukázat,
jak některé části systému reagují (popř. budou reagovat) na změny jiných částí tohoto
systému. To má velký význam pro analyzování a prognózování dopravní poptávky [3].
Výsledky dopravního modelování a prognóz slouţí jako důleţité podklady pro rozhodování
v rámci dopravního plánování. Poskytují důleţité informace pro prověřování a porovnávání
moţných variant dopravních projektů a jejich důsledků, hodnocení rozvojových scénářů
dopravní politiky včetně ekonomických a legislativních opatření a jejich dopadů, posuzování
důsledků nových územních aktivit (např. nové bytové i průmyslové zástavby) apod. [3].
Podle účelového vymezení dělíme modely do tří hlavních kategorií [3]:
 Makroskopické neboli globální modely, které analyzují dopravní soustavu
na celospolečenské úrovni tj. národní či nadnárodní a umoţňují zkoumání
a posuzování vzájemného působení mezi dopravou a jejím socioekonomickým
prostředí. Makroskopické modely se nesnaţí vysvětlit individuální chování,
ale jednotkou jejich analýzy je zpravidla určité geografické území. Nejrozšířenějšími
komerčními makroskopickými simulačními nástroji u nás jsou VISUM, OmniTRANS
nebo EMME/2, z nástrojů určených pro vědecké účely bych zmínila především model
METANET,
 Mikroskopické modely analyzují dopravní systém nebo jeho jednotlivé prvky
na úrovni menšího geografického celku (např. kraj, město), s ohledem na místní
podmínky a socioekonomické aktivity obyvatelstva. Mikroskopické modely jsou
zaloţeny

na

zkoumání

chování

jednotlivců.

Mezi

hlavní

představitele

mikroskopických simulačních nástrojů patří VISSIM, PARAMICS či AIMSUN [3],
 Mesoskopické

simulační

nástroje

spojují

vlastnosti

makroskopických

a mikroskopických simulačních nástrojů. Tyto nástroje lze pouţít například
pro modelování ITS aplikací a vlivu ITS na chování řidičů, kdy pro nedostatečnou
míru detailu nelze vyuţít makroskopickou simulaci. Mesoskopická simulace je však
v praxi vyuţívána jen minimálně. Nejrozšířenějšími mesoskopickými simulačními
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nástroji

jsou

CONTRAM,

DynaMIT,

DTASQ,

DYNASMART,

DYNEMO

nebo NET-MODELER.
Tabulka 1 – Další nástroje používané pro simulaci dopravního systému [3]

SW nástroj

Účelové vymezení

Saturn

Makroskopický

TRANSYT7F

Makroskopický

Tracks

Mikroskopický

GABITES PORTER http://www.gabites.co.nz/

TSISCORSIM

Mikroskopický

McTrans Center, University of Florida
http://mctrans.ce.ufl.edu/featured/TSIS/

Cube Avenue Mesoskopický
Vista

Mesoskopický

Vývojář
Institute for Transport Studies, University of Leeds and
distributed by WS Atkinsof Epsom
https://saturnsoftware.co.uk/index.html
McTrans Center, University of Florida
http://mctrans.ce.ufl.edu/featured/TRANSYT-7F/

Citilabs, Inc.
http://www.citilabs.com/products/cube/cube-avenue
Vista Transport Group http://vistatransport.com/

První dopravní studie pouţívaly modely makroskopické. V dnešní době se v dopravním
plánování a prognózování pouţívají většinou modely mikroskopické. Vţdy ovšem záleţí na
účelu, za jakým je dopravní modelování prováděno [3].
Dopravní modelování je úzce spjato s dopravním plánováním. Dopravní plánování můţeme
definovat jako soubor činností, jehoţ cílem je zjišťování současného stavu dopravních
systému, ale i poţadavků a potřeb uţivatelů dopravního systému. Dopravní plánování
zpracovává veškeré tato vstupní data, předpovídá moţný vývoj dopravních systémů
a navrhuje moţné změny. Proces celého plánování můţeme rozdělit do tří fází a to analýzu,
prognózu a terapie. Zatímco analýza slouţí ke zjištění a popsání současného stavu a dále
nalezení vnitřních souvislostí fungování sledovaného území. Do další fáze pak patří
vyhodnocování, tvorba modelů, postupů a parametrů. Při analýze vznikají samotné modely.
Úkolem prognózy je předpovídat chování dopravního systému v určitém časovém horizontu.
Zpravidla vytváří několik variant skrze různé hodnoty vstupů v analýze připravených modelů.
Poté se vytváří scénáře chování sledovaného dopravního systému, které ukazují moţné
chování systému za určitých okrajových podmínek. Poslední fází je terapie a jedná
se o vypracovávání konkrétních návrhů řešících předvídané stavy u sledovaného dopravního
systému, které nakonec slouţí jako podklady pro rozhodování a hodnocení jednotlivých
návrhů [4].
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2.2

Charakteristika dopravního trhu

Definice poptávky po dopravě je odlišná od definice z ekonomického hlediska, protoţe
dopravní trh má oproti výrobnímu trhu svá určitá specifika. Nabídka a poptávka se sice
střetává i na dopravním trhu, ale ne na stejném místě, ale v prostorové a časové dimenzi [5].
V modelu je poptávka rozdělena do tzv. zdroj-cílové skupin (ZCS). Je předpokládáno, ţe
kaţdá cesta má nějaký cíl v podobě aktivity, kterou je moţné vykonávat na daném místě.
Rozdělení na ZCS má za cíl rozdělení poptávky na pokud moţno elementární a homogenní
části z hlediska [6]:
 Prostorového a funkčního (např. zájmové území – zóna – bydlení – byt)
 Sociodemografického (např. osoba – obyvatel – zaměstnaný)
 Dopravně sociologického (ZCS bydlení – zaměstnání – základní vzorec chování –
specifická hybnost pro zaměstnané)
V modelu jsou ZCS rozděleny do 17 skupin, kterým odpovídá rozdělení moţných aktivit.
Aktivity jsou rozděleny do 8 typů [6]:
 Bydlení – vlastní (B)
 Zaměstnání – vlastní (Z)
 Mateřská škola (P)
 Vzdělání (V)
 Sluţební cesta (S)
 Nákup (N)
 Volný čas (F)
 Ostatní (O)
Z 8 typů aktivit je vytvořeno celkem 17 párů aktivit, které jsou nazývány ZCS. ZCS se děli do
tří základních skupin [6]:
1. Začátek přemístění leţí v domácím stanovišti (BX, ZO)
2. Konec přemístění leţí v domácím stanovišti (XB, OZ)
3. Začátek a konec přemístění neleţí v domácím stanovišti (OO)
Domácím stanovištěm je buď vlastní bydlení, nebo vlastní zaměstnání. V tabulce 2 je
uvedeno rozdělení ZCS.
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Tabulka 2 – Rozdělení ZCS[6]

K těmto párům jsou zvoleny atributy dopravních okrsků, u kterých se předpokládá, ţe
způsobují tyto cesty a nazývají se zpravidla strukturní veličiny. Ukázka strukturních veličin je
uvedena v tabulce 3.
Tabulka 3 - Strukturální veličiny[6]
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2.2.1

Faktory ovlivňující poptávku po přepravě

Mezi faktory ovlivňující poptávku patři [7]:
Hustota dopravní sítě – znamená zajištění dostupnosti přepravy v celém obsluhovaném
regionu a vychází z velikosti územní plochy a hustoty osídlení.
Hustota spojů – v případě dostatečně velkého mnoţství spojů je pro zákazníka přeprava
pohodlnější a zejména rychlejší v návazných spojích.
Cena – jeden z nejdůleţitějších faktorů, které ovlivňují poptávku, je cena. Je důleţitě
nabídnout přepravcům a cestujícím takové podmínky, které uspokojí jejich poţadavky
na přemístění i z hlediska vynaloţených nákladů. Pokud cenu stanovíme niţší, můţeme
očekávat vyšší poptávku po přepravních sluţbách.
Úroveň příjmů – mezi další faktory ovlivňující poptávku po dopravě je úroveň příjmů.
Dá se říct, ţe výše příjmů a jejich změny ovlivňují poptávku po dopravě dvojím způsobem
a to tak, ţe zákazník si příslušnou dopravní sluţbu nemůţe do určité výše příjmů dovolit
a od určité výše uţ zase ztrácí zájem o danou sluţbu. S narůstajícími příjmy roste i mnoţství
cestování, a to buď počet jízd, nebo počet km. Jednotlivci nebo domácnosti s vyššími příjmy
mají větší finanční moţnosti a tím pádem mohou více cestovat, uskutečňovat více jízd
ve večerním a víkendovém volném čase. S nárůstem příjmů roste i počet vlastněných vozidel
a tím se sniţuje vůle k pouţívání veřejné dopravy.
Rychlost služby – rychlost dané sluţby je dána technickými parametry dopravních prostředků,
kvalitou dopravních cest a provozní technologií příslušného druhu dopravy.
Kvalita služeb – jedná se pravděpodobně o jeden z nejdůleţitějších vlivů, který působí
na poptávku v dopravě. Kvalita se dá posuzovat pomocí těchto faktorů:
 Bezpečnost – jedná se o jeden z primárních prvků kvality sluţeb, který cestující
vyţaduje. Bezpečností rozumíme sníţení rizika nehod,
 Spolehlivost - pokud se cestujícímu nepodaří např. přechod na navazující spoj
v důsledku nedodrţení doby přepravy, můţe docházet k úbytku zákazníků,
 Frekvence – mnoţství poskytovaných dopravních sluţeb za určitou časovou
jednotku,
 Úroveň služby – jedna se o poskytování sluţeb, které naplní o moţná v největší
míře poţadavky co největšího počtu zákazníků,
 Pohodlí – je komfort spojený s vyuţíváním dopravních sluţeb.
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Všechny faktory se navzájem prolínají, např. v HD zákazníci reagují jak na cenovou politiku,
kvalitu sluţeb, ale i změny spočívající v četnosti poskytovaných sluţeb. Cestující vyţadují
také bezpečnost, spolehlivost, jízdenkové automaty, kryté zastávky atd. Bohuţel kvůli
relativní nespolehlivosti a menšímu pohodlí v HD se mění záliby cestujících. Projevuje
se to zejména v narůstajícím počtu vlastněných osobních automobilů.

2.2.2

Výkyvy v poptávce

Poptávka nezávisí pouze na faktorech, které jsou uvedeny v předchozí kapitole, ale
i na faktorech, které provozovatel nemůţe ovlivnit. Je zřejmé, ţe poptávka po přepravě se liší
během celého roku, ale i během dne. Rozlišujeme výkyvy [7]:
 roční, které jsou ovlivněny např. počasím během roku, prázdninami, svátky atd.,
 týdenní výkyvy jsou dané hlavně víkendy,
 denní výkyvy jsou u kaţdého pracovního dne, kdy dochází při ranních jízdách
do zaměstnání a škol k dopravní špičce, platí to i při odpoledních jízdách zpět.
Do denních změn v poptávce můţeme zařadit sedlo a noční provoz.
Špička a sedlo – v dopravní špičce nastává maximální poptávka po dopravě, naopak sedlo
je období, kdy je poptávka po dopravě minimální.

Obrázek 1- Denní špička a sedlo v MHD[7]
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Na obrázku 1, kde je znázorněna denní špička a sedlo, je četnost uvedená jako procento
celodenní hodnoty počtu přepravených osob za hodinu v pracovním dnu [7].

2.3

Dopravní model

Dopravní model, jak uţ bylo zmíněno, je zjednodušená reprezentace reálného světa. Je to
analytický nástroj umoţňující systematické zobrazení vývoje a změn dopravy v reakci
na vývoj a změnu vstupních předpokladů. Mezi vstupní předpoklady můţeme zařadit velikost,
strukturu a chování dopravní poptávky a nabídky. Dopravní poptávka představuje např.
obyvatelstvo, lokalizaci sluţeb, stupeň automobilizace, zatímco dopravní nabídka představuje
dopravní síť, linky HD, finanční náklady dopravy, samotné umístění a časová dostupnost
parkovišť atd. [8].
Dopravní chování obyvatel se popisuje pomocí matematických funkcí a díky dopravním
modelům můţeme určit predikci budoucího stavu v závislosti na vývoji a změnách poptávky
nabídky v čase a prostoru. Dopravní model nám pak nabídne výstupy jako intenzity vozidel
na dopravní síti a předpokládané přepravní vztahy mezi zónami modelu [8].
Mezi tři základní prvky modelu patří dopravní poptávka a nabídka, ale také tzv.
generalizované náklady. Jedná se o náklady cesty převedené spolu s časem na společnou
jednotku. Tyto tři základní prvky se navzájem ovlivňují. Poptávka má vliv na generalizované
náklady a nabídka pomáhá generalizované náklady definovat [8].
V modelu dopravy je dopravní poptávka obsaţena ve formě matic přepravních vztahů. Matice
přepravních vztahů představuje počty cest, a to jak celkové nebo mezi jednotlivými druhy
doprav, z dopravních zdrojů do dopravních cílů. Zdroje a cíle jsou definovány v zonálním
uspořádání modelu. Matic můţe být v modelu více, v závislosti na skupině obyvatel a účelu
cesty. Účel cesty muţe být např. cesta z domova do zaměstnání, cesta studentů do školy,
obchodní cesty, cesty za volnočasovými aktivitami apod. [8].
Dopravní nabídku charakterizuje dopravní síť, která obsahuje dopravní charakteristiky
jednotlivých úseků jako je délka, rychlost, počet pruhů, kapacita atd. Kromě dopravní sítě
sem patří i křiţovatky a pohyby na křiţovatkách [8].
Třetím prvkem modelu jsou generalizované náklady. Tyto náklady se uplatňují ve všech
fázích modelu např. při výběru destinace, dopravního módu a optimální trasy. Model pracuje
s přepravním časem a přepravními náklady stejně jako s poptávkou, a to za pomocí zonálních
matic [8].
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2.4

Čtyřstupňový dopravní model

V šedesátých letech vznikl princip čtyřstupňového dopravního modelu a je povaţován dodnes
za nejrozšířenější metodu dopravního modelování osobní dopravy. Tradiční postup vyuţívají
sekvenční modely, které postupně odpovídají na otázky vázané k jednotlivým krokům
výpočtů dopravního modelu. Otázky zní [8]:
 Vykonám cestu?
 Kam budu cestovat?
 Čím budu cestovat?
 Kudy pojedu?
Vznik cest se řeší v prvním kroku, kde dochází k rozhodnutí, kolik cest v zóně vznikne
a kolik cest v zóně končí. V druhém kroku se rozhoduje, odkud kam jednotlivé cesty vedou.
Ve třetím kroku se rozhoduje, jakým dopravním prostředkem budou cesty vykonávány.
V poslední kroku, a to čtvrtém se rozhoduje, kudy budou jednotlivé cesty vykonány [8].
Sekvenční přístup popisuje proces vedoucí cesty zjednodušeně. Realitě více odpovídají tzv.
simultánní modely, kde jsou některé kroky vyhodnocovány současně a vzájemně
se podminují např., kam pojedu a čím. Tyto modely jsou však náročnější na mnoţství
vstupních dat. Sekvenční modely jsou v současné době minimálním standardem [8].

2.4.1

Generování cest

Vznik cest z anglického slova Trip generation je prvním krokem čtyřstupňového dopravního
modelu. V prvním kroku dochází k určení zdrojových a cílových proudů. Cílem je se pokusit
o co nejpřesnější určení celkového počtu cest vznikající v kaţdé zóně bez ohledu
na to odkud/kam tyto cesty vedou. Tato fáze odpovídá na otázku, kolik cest vzniká v kaţdé
zóně. Hodnoty vycházejí z průzkumu dopravního chování [8].
Při tvorbě modelu se setkává se dvěma druhy poptávky. Jednou z nich je poptávka apriorní,
která není ovlivněná existující nabídkou. Druhý druh poptávky je aposteriorní poptávka, která
je ovlivněná existující nabídkou. Pokud určujeme zdrojové a cílové proudy je potřebné
se zabývat apriorní poptávkou, tedy existuje-li vůle uţivatelů cestovat bez ohledu na to, zdali
dané dopravní spojení existuje či nikoli. Pouze takhle je moţné zjistit nedostatky, kde buď
nabídka chybí a naopak, nebo proč jsou některé sluţby vyuţívané méně, neţ se očekávalo.
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Zapojení úplně všech obyvatel do dopravního průzkumu není z časových a finančních důvodů
moţné. Je zapotřebí vytvořit vzorek respondentů zastupující všechny skupiny. Metody
vyuţívané pro dopočet jsou následující [8]:
 metoda růstového faktoru,
 vícenásobná lineární regresní analýza,
 teorie volby při stanovení počtu zdrojových a cílových cest.
Výstupem těchto metod jsou pak počty cest vznikající a končící v zónách, a to ve formě
atributů zón disponibility a atraktivity s rozlišením na jednotlivé skupiny obyvatel. Atraktivitu
zón můţeme vyjádřit mírou produkce mírou atraktivity. Počet generovaných cest ze zóny
vychází z hodnoty příslušného atributu zóny z hlediska účelu cesty, ve kterém je zohledněná
i hybnost obyvatel. Hybnost obyvatel je počet cest, které připadají na jednoho obyvatele
v dané oblasti za časovou jednotku (den, rok) [8].
Úplně stejným principem je vypočten i počet cest, které v zónách končí, přičemţ musí platit,
ţe celkový počet vznikajících cest musí být totoţný s celkovým počtem končících cest. Tohle
platí u 24hodinových modelů nikoliv pro hodinové modely [8].
Ve vztahu k maticím přepravních vztahů mezi jednotlivými oblastmi v obecném dopravním
systému se jedná o určení hodnot Z1-Zm a C1-Cn celkového objemu zdrojových a cílových
přepravních vztahů v jednotlivých oblastech. Tyto objemy je moţné chápat jako veličiny,
které jsou stanovené určitými charakteristikami jednotlivých oblastí (např. ve smyslu popisu
cest do zaměstnání: do oblasti j, v které je situováno X pracovních příleţitostí bude za prací
dojíţdět na základě empiricky zjištěných hodnot 0,95* X lidí – někteří mají dovolenou, jsou
nemocní, …) [8].

Obrázek 2 - Matice přepravních vztahů [6]
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2.4.2

Rozdělení cest

Principem rozdělení cest, z anglického slova Trip Distribution, je rozdělení produkce
dopravní poptávky jednotlivých zón do ostatních zón. Hlavní parametr pro tohle rozdělení
je atraktivita zón, záleţí tedy na počtu cest končících v dané zóně, které závisí na počtu
pracovních míst, na počtu zákazníků v obchodech, počtu nákupních center atd. Jeden
z dalších parametrů, který vstupuje do modelu distribuce cest, jsou generalizované náklady.
Tyto náklady se někdy zjednodušují na cestovní čas nebo vzdálenost. Generalizované náklady
ovlivňují výpočet tak, ţe při srovnání zón, které jsou z hlediska atraktivity srovnatelné, jsou
pro danou aktivitu přitaţlivější časově bliţší zóny neţ zóny vzdálenější [9].
A teď uţ k samotnému vyjádření. Směřování proudů v daném období např. v ranní špičce
se povaţuje za konstantní a vyjadřuje se pomocí tzv. OD – matice, přičemţ O je z anglického
slova Origin přeloţeno jako výchozí místo, a D je z anglického slova destination cílové místo,
ve tvaru [9]:

𝐹 = (𝑓𝑢𝑣 ),
kde 𝑓𝑢𝑣 je nezáporné reálné číslo, který vyjadřuje intenzitu proudu, z uzlu u do uzlu v.
OD matici je moţné povaţovat za nejdůleţitější spojitý model přepravní poptávky, která
se vyuţívá v rozhodování o optimalizaci nabídky dopravních sluţeb [9].
Zjišťování apriorní OD-matice přepravních proudů průzkumem je velmi časté. Ke zjišťování
potřebných údajů se pouţívají postupy přímého zjišťování u přepravců, např. pomocí
písemných dotazníků, nebo formou ústních dotazů. Tyto způsoby jsou zaloţeny
na dobrovolnosti přepravců, podchycují jen situaci u těch, co byli ochotni odpovědět.
Vznikají tím, ale problémy se zobecněním výsledků na celý soubor [9].
Zjišťování aposteriorní OD-matice přepravních proudů průzkumem je asi nejdůleţitějším
a nejnáročnějším dopravním průzkumem. Ani v tomto případě nemůţeme pouţít pozorovací
metodu. Nejlepší metodou pro zjišťování aposteriorní OD-matice se často vyuţívá metoda
sčítacích lístků. Funguje to tak, ţe pověřené osoby dávají např. cestujícím při vstupu
do systému určité lístky s udáním místa a času. Na výstupu se jim tyto lístky vezmou a označí
se výstupním uzlem. Tímto způsobem se dají zjistit údaje, z kterých je moţné získat ODmatici aposteriorní přepravní poptávky [9].
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Dále je moţné zjišťovat OD-matici výpočtem, při kterých známe intenzitu 𝑏𝑢 zdrojových
a 𝑐𝑢 cílových proudů. Pro výpočet můţeme vyuţít následující postupy [9]:
 gravitační model
 trendový model

2.4.2.1

Výpočet OD matice pomocí gravitačního modelu

Vztah pro gravitační model vychází z předpokladu analogie s fyzikou ze vzorce pro výpočet
gravitační síly. Pro gravitační model platí [9]:
𝑓𝑢𝑣 = 𝑔

𝑏𝑢 𝑐𝑣
𝑟𝑢𝑣

kde:
g je vhodná konstanta
𝑟𝑢𝑣 je dopravní odpor mezi u a v např.: 𝑟𝑢𝑣 = 𝛼𝑝𝑢𝑣 + ß𝑡𝑢𝑣

2

𝛼, ß jsou konstanty,
𝑝𝑢𝑣 je cena dopravy z u do v,
𝑡𝑢𝑣 je cestovní čas z u do v.
Model je nutné kalibrovat. To znamená, ţe určíme nejvhodnější hodnoty konstant g, 𝛼, ß
podle známých hodnot. Pokud je model dobře kalibrován dosahuje model poměrně velké
přesnosti, a to tak, ţe skutečné hodnoty se od vypočtených liší kolem 10% [9].

2.4.2.2

Výpočet OD matice trendovým modelem

Tento model se od gravitačního modelu liší přístupem, tak výchozími daty. Kromě aktuálních
∗
𝑏𝑢 , 𝑐𝑣 hodnot jsou potřeba staré např. hodnoty zjištěné před pěti lety 𝑓𝑢𝑣
a tím, i staré hodnoty

𝑏𝑢∗ , 𝑐𝑢∗ . Srovnání starých a nových hodnot se získají určité trendy vývoje [9].

2.4.3

Volba dopravního prostředku

Volba dopravního prostředku neboli Mode choice. Tato fáze čtyřstupňového modelu řeší
jakou část z velikosti zdrojových, cílových proudů provede který dopravní podsystém. Např.
n lidí bydlí v určité obci u, a pracují v obci v tj. 𝑓𝑢𝑣 = 𝑛. Úlohou je předpovědět kolik lidí
ráno do zaměstnání pouţije vlak, autobus, osobní automobil atd. Problémy tohoto typu patří
do teorie volby [8].
Pokud existuje m alternativ a i-tá z nich přináší určitý uţitek (resp. ztrátu) 𝑢𝑖 , potom by bylo
moţné očekávat, ţe výsledek volby bude typu ”all-or-nothing” (všechno, nebo nic), tj. ţe
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všichni volitelé, si zvolí tu alternativu, která slibuje největší uţitek, nebo nejmenší ztrátu. Tato
úvaha by byla správná, pokud by všichni volitelé hodnotili uţitek přesně stejně, jako ten, kdo
jej hodnotí pro potřeby matematického modelu. To se však nedá zcela předpokládat. Tato
nejistota vede k předpokladu, ţe uţitky (popř. ztráty) 𝑢1 , ..., 𝑢𝑚 ovlivňují pravděpodobnosti
zvolení jednotlivých alternativ 𝑝1 , ..., 𝑝𝑚 , přičemţ platí, ţe čím vyšší uţitek, tím větší
procento volitelů si zvolí tuto alternativu, tj. 𝑢𝑖 <𝑢𝑗 ⇒𝑝𝑖 <𝑝𝑗 (u ztráty místo uţitku by tomu
bylo opačně) [8].
Matematická teorie volby je určitou sloţkou teorie pravděpodobnosti a statistiky. Pro různé
typy vzájemné provázanosti alternativ existují různé modely volby, určující pro dané hodnoty
uţitků 𝑢1 , ..., 𝑢𝑚 pravděpodobnosti zvolení jednotlivých alternativ 𝑝1 , ..., 𝑝𝑚 . Tato teorie
je poměrně rozsáhlá a matematicky náročná. Dále je uveden jen často pouţívaný model
Logit [8].

2.4.3.1

Model Logit

Obecný princip spočívá v rozdělení počtu vygenerovaných a jiţ distribuovaných cest mezi
dopravní módy uvaţované v dopravním modelu. Pravděpodobnost volby dopravního módu
v relaci zdroj-cíl nejčastěji určuje logitová funkce ve tvaru [8]:

𝑃 𝑚 =

𝑒 𝑈 (𝑚 )
𝑘
𝑈 (𝑚 )
𝑚 =1 𝑒

,

kde: 𝑃(𝑚) je pravděpodobnost, ţe cestující zvolí dopravní prostředek m, 𝑈(𝑚) je lineární
uţitková funkce, která popisuje atraktivitu dopravního prostředku m,

𝑘
𝑈(𝑚 )
𝑚 =1 𝑒

je suma

lineárních uţitkových funkcí, které popisují atraktivitu alternativních dopravních prostředků.
V modelu dělby přepravní práce se nejčastěji postupuje tak, ţe kaţdý dopravní mód má
v modelu dělby přepravní práce svoji vlastní uţitkovou funkci. Jednou z moţných formulací
uţitkové funkce představuje například lineární kombinace veličin ovlivňujících volbu
dopravního módu, obecně ve tvaru [8]:
𝑈(𝑚) = 𝑎𝑚 + 𝑏𝑚⋅𝐼VTT𝑚 + 𝑐𝑚⋅𝑂VTT𝑚 + 𝑑𝑚⋅𝐶OST𝑚,
kde: 𝑈(𝑚)je lineární uţitková funkce, která popisuje generalizované náklady dopravního
prostředku m, 𝐼VTTm je čas strávený ve vozidle pro dopravní prostředek m, 𝑂VTTm zahrnuje
soubor cestovních časů mimo dopravní prostředek: příchodu k první zastávce (Access Time),
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čas z poslední zastávky do cíle cesty (Egress Time) a čas přestupů (Transfer Time), 𝐶OST𝑚 je
cena jízdy v dopravním prostředku m (cena jízdného, mýtné, apod.) a 𝑎𝑚, 𝑏𝑚, 𝑐𝑚, 𝑑𝑚 jsou
specifické koeficienty [8].
Čím vyšší je uţitková funkce, tím více klesá pravděpodobnost přiřazení na dopravní síť. Pro
kaţdou skupinu obyvatel je prováděn odhad parametrů pro výpočetní model. Veličiny
představují časové a cenové matice. Pro dopravní mód VHD je cenová matice vytvořena na
základě mezizonálních jízdních dob s ohledem na tarifní ceny hromadné dopravy [8].

2.4.4

Zatížení sítě

Matice, které jsme získali z předchozích kroků, jsou maticemi dopravní poptávky
pro jednotlivé dopravní módy a slouţí jako vstupní matice do výpočtu dopravního zatíţení
neboli Traffic Assignment [8].
Metod určených pro přidělení přepravních vztahů na síť je poměrně velké mnoţství. Dělení
vychází ze samostatné podstaty odlišnosti přístupu k zatěţování dopravní sítě. Pro výpočet
zatíţení sítě veřejné dopravy cestujícími je moţné pouţít dopravní model hromadné dopravy
zájmového území, který zajišťuje zatíţení matic dopravní poptávky na síť hromadné dopravy
při respektování linkového vedení, jízdních řádů, jízdních dob, přestupních vazeb
a dostupnosti zastávek HD. Vyuţívají se tři způsoby přidělení cestujících na síť a to
od nejjednoduššího k nejsloţitějšímu, jedná se o následující procedury [8].
Procedura zaloţená na dopravním systému neboli Transport Systém-basedProcedure,
je zaloţena na zatíţení „všechno nebo nic“(All –or –nothing). Pro kaţdý O-D pár je přiřazena
jedno nejvýhodnější trasa. Tato procedura poskytuje přehledu struktury poptávky po dopravě.
Pro plánování je nápomocné si vytvořit „ideální síť linek“ kde kaţdý cestující si zvolí
nejrychlejší trasu v síti bez omezení. Tímto postupem dosáhneme jedné trasy pro kaţdý pár
zdroj – cíl. Změna dopravního sytému můţe proběhnout jen ve vybraných uzlech, kde je
definovaný přestupní čas. Postup počítá nejkratší trasy, tedy trasy s nejkratší jízdní dobou, na
kterých je přidělena poptávka po dopravě. Výsledné dopravní toky reprezentují poţadovanou
síť linek [8].
Procedura zaloţená na intervalech neboli Headway-based Procedure je ideální pro městské
sítě s krátkými intervaly a pro dlouhodobé plánování. Také se dá pouţít v případě, ţe jízdní
řády pro analyzovaný časový úsek ještě není znám. Výpočet bez jízdních řádů na úrovni
jednotlivých cest zaručuje krátkou výpočetní dobu i pro větší sítě. Kaţdá linka je při tomto
postupu charakterizovaná trasou, jízdní dobou mezi zastávkami a intervalem. Čekací doby na
přestup jsou uvaţovány globálně, odjezdy různých linek jsou na sobě nezávislé. Ve srovnání
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s postupem, který je zaloţený na jízdních řádech tato metoda vykazuje značné zkrácení
výpočetní doby pro většinu sítí hromadné dopravy, zvláště pro sítě s pravidelnými intervaly.
V sítích, kde mnohé linky jezdí pouze jednou trasou, jsou však časové úspory nízké. Tato
metoda není vhodná pro plánování hromadné dopravy ve venkovských oblastech a pro
dopravu na větší vzdálenosti, protoţe se zde vyskytují velké časové intervaly [8].
Procedura, která je zaloţená na jízdních řádech z anglického jazyka Timetable – based
Procedure by měla být pouţita, pokud jsou v systému intervaly dlouhé a koordinace jízdních
řádů je důleţitá pro přestupy. Uvaţuje přesné jízdní řády, a proto je tato procedura vhodná pro
modelování venkovských oblastí nebo ţelezničních sítí. Pouze v případě plánu sítě linek
hromadné dopravy a detailního jízdního řádu můţe být tato metoda pouţita. Díky koordinaci
s jízdními řády vykazuje tato metoda velmi přesných výsledných výstupů výpočtů [8].
Jako příklad je zde ukázána metoda přiřazení cestujících na síť zaloţená právě na jízdních
řádech. Metoda vyuţívá přesných jízdních řádů a přiděluje na síť kaţdý vztah zdroj – cíl
samostatně. Během výpočtu jsou vztahy mezi jednotlivými zónami přidělovány na síť
hromadné dopravy na základě impedance trasy, která je dána tzv., vnímanou cestovní dobou“
(PJT). Vnímaná cestovní doba je tvořena součtem času stráveného ve vozidlech HD, času
dostupnosti první a poslední zastávky, časů všech pěších cest, doby čekání na první spoj
a čekání na přestupech [8].
Výběr dané metody zásadním způsobem ovlivňuje výsledek přiřazování na síť a v konečném
důsledku i velikost a strukturu výsledných dopravních intenzit na dopravní síti. Tvůrce
modelu by měl zdůvodnit pouţitou metodu a v případě nejistoty lze pouţít porovnání více
metod mezi sebou. Vyuţití metod závisí také na charakteru vstupních dat [8].
Výběr metody při přiřazení hromadné dopravy závisí na míře detailu vstupních dat a potřebné
podrobnosti dopravního modelu. Např. pro úlohu optimalizace systému veřejné hromadné
dopravy pouţijeme nejpodrobnější metodu přiřazení zaloţenou na jízdních řádech. Metoda
totiţ klade nároky na existenci dat o polohách zastávek, jízdních dobách nebo nejlépe jízdních
řádech a údajích o přestupních vazbách v terminálech HD. Naproti tomu pro úlohy
strategického rozhodnutí, kdy není známa přesná trasa natoţ jízdní řády, lze pouţít proceduru
zaloţenou na intervalech nebo dopravním systému [8].
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3 Popis

principu

modelování

veřejné

dopravy v rámci programu PTV VISUM
VISUM je software pro plánování a analýzu dopravních sítí. Modeluje paralelně sítě
hromadné dopravy a individuální automobilové dopravy. VISUM umoţňuje tyto dvě sítě
provozovat jako jednu společnou síť, které jsou vhodné pro jednodušší modely, nebo
odděleně kde VISUM zohlední specifika jednotlivých druhů dopravy [8].
Jeho pomocí lze ohodnotit stávající nebo navrhnout zcela novou úroveň hromadné dopravy
z pohledu poskytovatele i cestujících. Mohou ho vyuţít jak operátoři, tak dopravní organizace
při návrhu a kontrole dopravní infrastruktury. Jako vstup mu slouţí data nabídky příslušné
dopravní sítě a jízdní řády, na jejichţ základě kalkuluje ukazatele výkonu systému. Příslušný
algoritmus aplikace pak umoţní stanovit odhad poţadovaného počtu vozidel pro pokrytí
daného úseku či sítě. Kombinací údajů o nabídce s daty přepravní poptávky pak VISUM
kvantifikuje výkonnost popsanou počtem cest na cestujícího a kilometrů na cestujícího.
Umoţňuje také propočítávat náklady na provoz konkrétní linky [8].
Lze ho pouţít k hodnocení kvality sluţeb nabízených systémem hromadné dopravy
a k prověřování moţných dopadů změn v síti, které mohou mít vliv na cestující, stejně tak
provést porovnání kvality nabízených sluţeb před a po implementaci určitého opatření.
Za tímto účelem propočítává klíčové ukazatele přepravních sluţeb, jako jsou územní
dostupnost, kterou charakterizujeme docházkovou vzdáleností k zastávce, měrovost tedy
počet přestupů a čekací doby na přestupech, časové poţadavky jako doba jízdy, celková doba,
cestovní doba a časová dostupnost (frekvence spoje), a to pro různé cílové destinace (např.
nádraţí či nákupní zóny) [8].
Pracuje s několika základními objekty – uzel, úsek, zóna, konektor, odbočovací vztah, linky
atd. Projektant si nejprve musí pomocí výše uvedených prvků celou dopravní síť vytvořit,
dále zadat potřebné souřadnice všech zastávek a komunikační sítě. Další etapou je pak tvorba
tzv. indikátorových matic. Jedná se o matice vzdáleností nebo času (resp. i jiných ukazatelů),
a to vţdy mezi jednotlivými zónami. Obsahují parametry pro kaţdý jednotlivý vztah zdroj-cíl,
rozhodující pro hledání nejlepší cesty. Kombinováním kritérií pro výběr cest s odlišnými
vstupními podmínkami mohou být generovány odlišné indikátorové matice. Tyto matice jsou
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vstupem pro program VISEM a vytváří se odděleně pro individuální automobilovou dopravu
a městskou hromadnou dopravu [8].
Základní funkcionalitou modulu VISUM je proces přidělování matic přepravních vztahů
na modelovou dopravní síť neboli zatěţování dopravní sítě přepravními vztahy. Získaný
výstup poskytuje komplexní obraz o dostupnosti, časových ztrátách, obsazenosti, obratech
ve stanicích,

vozokilometrech,

osobokilometrech

a

jiných

parametrech

důleţitých

pro operativní změny provozovaného systému (výluky, změny linkového vedení a jízdních
řádů), tak pro koncepční a systémové změny v podobě prodlouţení metra, nové tramvajové
tratě, integrovanou dopravu, spolupráci se ţeleznicí aj. [8].
Důleţitou součástí softwaru VISUM je funkce kalibrování a verifikace modelu.
Během kalibračního procesu jsou odhadovány parametry modelu. Parametry jsou voleny
tak, aby se hodnoty vypočítané modelem, co nejvíce blíţily hodnotám naměřeným v reálném
světě. Zpravidla se přepokládá, ţe kalibrované parametry jsou v čase konstantní nebo se mění
známým směrem [8].
Verifikace neboli ověření modelu, zahrnuje rozhodnutí o reálnosti modelu, posouzení
statistické významnosti odhadnutých parametrů i modelu jako celku a ověření splnění
počátečních předpokladů. K tomu se pouţívá celá řada statistických metod. Zda model
dostatečně zobrazuje reálnou situaci, můţeme empiricky zjistit porovnáním hodnot
vypočítaných modelem a hodnot skutečně naměřených [8].
Jak uţ bylo řečeno, Visum vytváří makroskopický dopravní model, který v sobě kombinuje
soukromou (PrT = private transport) i veřejnou dopravu (PuT = public transport). Program
nám dále umoţní vytvořit modely poptávky (demand model), síťový model (network model)
a dopadový model (impact model). V následujících kapitolách budou podrobněji popsány
funkce samotného softwaru [10].

3.1

Dopravní systémy a jejich rozdělení

Dopravní systémy, pro které je model dopravní sítě v programu VISUM určen, jsou v základu
členěny podle dvou následujících typů [10] :
 Individuální doprava (ID): sem patří např. podsystémy IAD, cyklisté, pěší, ale také
taxi a obecně lze říct, ţe veškerá ND na pozemních komunikacích. Jedná
se o systémy, kde je rozhodnutí o průběhu cesty mezi jejím zdrojem a cílem (např.
z domova do práce, nebo z centrálního skladu k distributorovi) plně v kompetencích
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dotčeného společenského subjektu (jedinec nebo skupina lidí). Dále je moţné
definovat podsystémy jako motocyklisté apod.,
 Veřejná doprava (VD): např. podsystémy BUS, tramvaj, metro, ţeleznice atd., kde
rozhodnutí o průběhu cesty v podstatě určuje provoz linkového charakteru, který
je provozován podle předem stanoveného jízdního řádu bez jisté závislosti
na poptávkovém subjektu. Dále jsou mezi základními podsystémy definovány pěší
vazby veřejné dopravy (vazba zdrojů a cílů cest na zastávky VD, nebo přestupy)
a doplňkové systémy, které v důsledku určité nepodstatnosti a se záměrem
zjednodušení celého modelu nejsou popisovány nabídkovými parametry (JŘ, nebo
linkové intervaly v taktovém systému).
Na obrázku 3 je přehledné uspořádání dopravních systémů, módů a poptávkových segmentů.

Obrázek 3 - Dopravní systémy, módy a poptávkové segmenty, Zdroj [10]

V programu Visum je dopravní systém definován zejména typem dopravního systému,
názvem, kódem a dalšími atributy.
Dopravní nabídka se skládá z několika dopravních systémů. Úseky, odbočovací vztahy
a konektory lze přiřadit dopravnímu systému. Můţe být konkrétně určeno, zda bude
na dopravním systému povolen jeden z výše uvedených síťových objektů nebo ne. Například
některé úseky můţou být otevřeny pouze pro dopravní systém vozidlo, nikoliv pro nákladní
vozidlo. Dopravní systém má následující vlastnosti [10]:
 typ dopravního systému viz tabulka č. 4
 druh dopravního prostředku např. auto, autobus, tramvaj, nákladní vozidlo atd.
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Tabulka 4 - Typy dopravních systémů, Zdroj [10]

Typ dopravního
systému
PrT =
PrivateTransport

Charakteristika

 osobní doprava
 kapacita vychází z rychlostí dané komunikace a počtu
odbočení na komunikaci

PuT =
PublicTransport

PuTWalk–
PublicTransport
Walk

3.2

Osobní
automobil
Nákladní
auto

 veřejná doprava
 doba jízdy je dána jízdním řádem
 dopravní systém není platný pro pěší nebo na konektorech

Bus
Tramvaj
Vlak

 dopravní systém pro přístup/východ cest do/ze zastávek,

Stezky pro
pěší
Eskalátory
Výtahy

přestupy v zastávkách nebo mezi zastávkami

 systém veřejné dopravy bez jízdního řádu nebo systém
PuTAux

Příklad

osobní dopravy s přístupem do osobní dopravy
 dopravní systém není přístupný pro přestupy v zastávkách
pouze mezi zastávkami

Bus
Taxi
P+R

Módy

Mód můţe zahrnovat jeden systém soukromé dopravy nebo několik systému veřejné dopravy.
Příklad módů můţe vypadat takto [10]:
 mód nákladní dopravy (HGV mode) – dopravním systémem bude nákladní automobil,
 mód veřejné dopravy (PuT mode) – všechny systémy veřejné dopravy se budou moct
vyuţít např. autobus, tramvaj, metro atd.,
 P+R mód (Park and Ride mode) – systém veřejné dopravy.
Je moţné definovat násobné módy veřejné dopravy. Tato cesta je moţná pro modely např.
kde cestující se přepravuje na velké vzdálenosti, v tomto případě můţou pouţít všechny
veřejné systémy dopravy (intercity, regionální vlak, autobus), zatímco např. dojíţdějící
cestující smí pouţívat pouze konkrétní dopravní systém (regionální vlak, autobus) [10].
V tabulce 5 jsou zobrazeny módy, jejichţ úkolem je spojit dopravní systémy a poptávkové
segmenty.
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Tabulka 5 - módy spojující dopravní systémy a poptávkové segmenty [6]

3.3

Kód

Název

Dopravní systém

IAD

IAD

IAD

Cyklo

Cyklisté

Cyklo

P

Pěší

P

VD

Veřejná dopravy

Všechny typu PuT/PutWalk

Síťový model

Síťový model představuje komplexní dopravní systém, který popisovat prostorovou a časovou
strukturu dopravní nabídky. Z tohoto důvodu se síťový model skládá z několika síťových
objektů, které obsahují příslušné údaje o síti linek, trasách linek a jízdních řádech a zónách.
Na Obrázku 4. můţeme vidět prostředí samotného programu Visum. V záloţce Network
se pracuje se síťovými prvky jako Nodes, Links, Turns, Zones, Connectors, Lineroutes, Stops,
Stop areas, Stop point atd. Při tvorbě modelu lanové dráhy jsem nepracovala se všemi
síťovými prvky a z tohoto důvodu budu v následujících kapitolách popisovat hlavně ty prvky,
se kterými jsem pracovala [10].
Dopravní makroskopické modely konstruují převáţnou část svých dílčích výsledků
na základě ověřených principů ve vztazích mezi jednotlivými segmenty dopravní nabídky
a poptávky. Tyto vztahy se zakládají na určitých matematicko-statistických teoriích
a platnosti určité míry entropie ve sledovaném systému (např. kolik se uskuteční přepravních
vztahů z domova za prací atd.). Díky těmto předpokladům je moţné vyjádřit pravděpodobnost
uskutečnění přepravních vztahů za pomoci vyčíslení kvality dopravního spojení mezi
jednotlivými oblastmi systému. Výpočty probíhají na bázi různých maticových výpočtů,
přičemţ uţivatelské rozhraní nabízí moţnosti úprav matic podle zvolených kritérii
uţivatelem. Matice najdeme v záloţce Martices, které nám VISUM vygeneruje [10].
V prostoru mapy světa si můţeme přiblíţit jakékoliv město pro potřeby modelování a jedná se
o pracovní prostor. Nad tímto prostorem je panel nástrojů. Na obrázku 4 je ukázka prostředí
samotného programu, ve kterém uţivatel pracuje.
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Obrázek 4 - Prostředí programu Visum (vlastní PTV VISUM)

3.3.1

Zóny

Zóny popisují pozice funkčních/uţitečných míst v síti např. obytné oblasti, nákupní centra,
školy atd. Zóny jsou výchozími místy a cíli přepravních vztahů v dopravní sítě [10].
Zóna je reprezentovaná svým vlastním těţištěm z/do kterého vstupují/vystupují vlastní cesty
ZC-matic do/z dopravní sítě. Kaţdé zóně můţe být přiřazeno vlastní okolí, které představuje
plošné rozloţení této oblasti. Je moţné více oblastí sloučit do nadřazených celků. Zóny
a dopravní síť jsou propojeny konektory [10].
Na obrázku 5 můţeme vidět, jak se v programu VISUM tvoří zóna, která má vţdy přiřazené
číslo zóny.
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Obrázek 5 - Tvorba zóny v programu VISUM [11]

Vlastní rozdělení sledovaného území závisí na vlastní podstatě řešených úkolů např. městské
regionální, nadnárodní atd., na dostupnosti informací specifikujících jednotlivé oblasti
a rozsahu celého území. Členění samotného území můţeme rozdělit do tří skupin podle [4]:
 geografické členění – rozdělení území kvůli reliéfním bariérám, jako jsou vodní toky,
povrchové zlomy, vrstevnicové hřbety, které vymezují územní celky. Plocha
v územním celku má v libovolném místě z dopravního hlediska přibliţně rovnocennou
dostupnost,
 urbanistické členění – kaţdé území je vymezeno určitými limity z hlediska vyuţití,
mezi které patří bydlení, hospodářství a průmysl, vzdělávací systémy a zařízení. Tato
skutečnost zajišťuje vhodnou reprezentativnost těţišť dopravních oblastí pro
jednotlivé poptávkové segmenty,
 geometrické členění – záleţí na plošném tvaru oblasti, pro kterou je potřeb určit těţiště
a na poloze tohoto těţiště vůči dalším liniovým a bodovým prvkům sítě.
Zóny můţeme specifikovat jako systematicky určené součásti územního celku, kterému mají
dopravní systémy slouţit, nebo na něj nějak působit. Na obrázku 6 bylo vytvořené několik
zón v programu VISUM.
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Obrázek 6 - Vytvořené zóny v programu VISUM [11]

3.3.2

Konektory

Konektory připojují zóny a úseky v síti. Kaţdá zóna musí být spojena s nejméně jednou
počáteční zónou a jedním konektorem v síti, aby uţivatelé cesty mohli opustit a vstoupit
do této zóny. Konektory představují vzdálenost pokrývající mezi těţištěm zóny a uzly
konektoru. Na obrázku 7 jsou v programu VISUM vytvořeny zóny a k nim potřebné
konektory [10].

Obrázek 7 - Vytvořené konektory mezi zónami [11]

3.3.3

Uzly
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Uzly jsou bodové objekty, které specifikují umístění křiţovatek, spojování úseků nebo bodů
na pozemní komunikaci a ţelezniční síti. Představují začáteční a koncové body jednotlivých
úseků. Uzly propojují zóny se sítí [10].
Obecnou specifikaci uzlu dopravní sítě je vymezeno místy, kde se sbíhají úseky dopravní sítě,
nebo tam, kde se začínají sledovat vlastní přepravní vztahy v síti. Na obrázku 8 jsou
vytvořené uzly v programu VISUM, jak bylo uţ řečeno, jedná se pouze o bodové objekty.

Obrázek 8 - Uzly vytvořené v programu VISUM [11]

3.3.4

Odbočovací vztahy

Odbočovací vztah slouţí k určení, které pohyby/odbočení jsou v uzlu povoleny. To znamená,
zda je povoleno odbočování v uzlu z jednoho úseku na další [10].
Pro systém ID mohou být v kaţdém uzlovém vztahu určeny zdrţení při odbočení a kapacita,
které popisují vliv křiţovatek na výkonnost přilehlé dopravní sítě. Nakonec jsou tyto atributy
pouţity při přidělení na síť [10].
Pro systém VD jsou zakázané odbočení zohledněny při konstrukci vedení jednotlivých linek
VD a při přidělení na síť [10].
Software Visum rozděluje odbočovací vztah do 10 kategorií číslované od 0 do 9, přičemţ 0 aţ
4 jsou předdefinované a to následovně [10]:
 0 – nespecifikováno
 1 – odbočení vpravo
 2 – rovně
 3 – odbočení vlevo
 4 – U odbočení
 5 – volně definovatelné odbočení pro uţivatele
Typ odbočení můţe být automaticky vypočítán podle geometrie daného odbočení.

3.3.5

Úsek

Úseky popisují pozemní komunikace, popř. kolejové tratě dopravní sítě. Spojují uzly, tedy
křiţovatky ID, popř. zastávky VD. Kaţdá trasa je zobrazena jako směrově orientovaná hrana
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a tím pádem je popsána směrem z bodu č.X do bodu č.Y. Směr tam a zpět na jednom úseku
je v sítovém modelu bráno jako dva samostatné objekty, kterým je přiřazeno stejné
identifikační číslo jednoho úseku. Pro kaţdý úsek musí být specifikován povolený dopravní
systém VD a ID. To znamená, ţe můţeme zavřít jeden směr pro určitý provoz a v modelu
nám tím vznikne jednosměrná cesta [10]. Na obrázku 9 je vytvořen úsek mezi jednotlivými
uzly.

Obrázek 9 - Úsek vytvořený v programu VISUM [11]

Pro konstrukci modelů dopravní poptávky jsou směrodatné následující charakteristiky
jednotlivých úseků [4]:
 délka – vzdálenost koncových bodů vzdušnou čarou, nebo podle skutečné délky
aproximovanou lomenou čárou,
 povolení dopravních systémů – na dopravní infrastruktuře je potřeba přiradit kaţdé
lince přípustný dopravní systém. To znamená, ţe zamezíme, aby nám na silnici
nejezdil vlak,
 kapacita ID – dopravní nabídka je limitována maximální moţnou propustností tras.
Propustnost je definovaná dopravními jednotkami (cyklisté, OA) za čas,
 průměrná rychlost volného dopravního proudu ID – vychází z konstrukčních
dispozic a regulačních opatření pro danou pozemní komunikaci, průměrná rychlost by
měla představovat skutečnou rychlost, kterou se dopravní jednotky po dané trase
pohybují,
 jízdní doby pro systémy ID ve volném dopravím proudu – představují čas, kterého
dosahují dopravní jednotky ID na dané trase při pohybu neovlivňovaném ostatními
jednotkami,
 jízdní doba pro systém VD – jedná se o čas, který potřebuje konkrétní dopravní
systém pro projetí trasy odpovídajícím dopravním prostředkem. Vychází z určitého
JŘ.
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 uživatelské poplatky pro systém ID – cena uvádějící paušální zpoplatnění pouţití
dané trasy. Skládáním více tras se zadáním tohoto atributu za sebou vzniká model
výkonového zpoplatnění za pouţívání dopravní infrastruktury,
 náklady – máme tři různé poloţky, jako je investice, údrţba, pouţívání pro vyčíslení
nákladů na provozování systému VD,
 typ - normálně je moţné definovat více neţ 100 typů tras jako PK, kolejové trasy
atd., které umoţňují klasifikovat výše zmíněné charakteristiky tras do vhodných
kombinací a usnadňují potom práci při hromadném zpracování síťových prvků.
Další charakteristikou pro určité typy tras jsou i jízdní doby pro systémy ID v dopravním
proudu s určitým stupněm nasycení. Tato charakteristika se mění v závislosti na aktuální
dopravní poptávce a její určení vychází z problematiky, kterou se zabývá teorie dopravního
proudu [11].
Významnost jednotlivých tras závisí na rozsahu řešené úlohy např. komunální, regionální atd.
Zásady konstrukčního postupu lze rozdělit do následujících bodů [4]:
 postupná hierarchie: konstrukce sítě dopravních komunikací by měla probíhat
v celoplošných krocích. Tyto kroky vycházejí z přidávání jednotlivých tras podle
významu např. průtahy dálnic a rychlostních komunikací, průtahy silnic I. třídy,
veškeré sběrné komunikace – MK a silnice II. a III. třídy, vybrané obsluţné
komunikace.
 minimalizace podílu vnitřní dopravy jednotlivých dopravních oblastí: doprava,
která má zdroj a cíl v jedné oblasti se nijak neprojeví v síťovém modelu na zatíţení
jednotlivých tras. Pro práci s výsledky je vhodné mít modelované výsledky
nezkreslené touto ztrátou, aby bylo moţné je porovnat s naměřenými hodnotami.
Obecně je moţné trasy specifikovat jako systematicky určené součásti dopravní
infrastruktury. Trasy slouţí k uskutečnění přepravních vztahů mezi jednotlivými dopravními
oblastmi.

3.3.6

Zastávky VD

Pro komplexní nabídku VD je potřeba nadefinovat i zastávky VD a jízdní řád nejdříve
v podobě linek a pak v podobě jednotlivých spojů [10].
Při modelování zastávek VD je potřebné dodrţovat hierarchii, která se skládá ze tří úrovní
[10]:
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 místo zastavení: jedná se o konkrétní místo odjezdu jedné nebo více linek.
V nejpodobnější moţné úrovni rozlišení pro modelování odpovídá místo zastavení
jednomu odjezdovému stání pro autobusovou dopravu, nebo nástupní hraně kolejovou
dopravu. Místa zastavení jsou uspořádána v síti VD a můţou se nacházet buďto
na uzlu, nebo na trase na zadaném místě,
 zastávková oblast: tento prvek zahrnuje zpravidla několik míst zastavení, které
se nalézají blízko sebe. Díky zastávkové oblasti se do systému VD dá vstupovat
a vystupovat. Doby přestupu je moţné modelovat pouze jako konstantu, která platí
v rámci jedné zastávkové oblasti, nebo jako hodnotu, která platí mezi dvěma
zastávkovými oblastmi jedné zastávky,
 zastávky: spojení více zastávkových oblastí pod jedním číslem a jménem. Zastávky
jsou prvky nejvyšší úrovně, které mají za cíl schopnost modelovat velké přestupní
uzly pro více dopravních systémů.
Mezi základní atributy těchto prvků jsou časy zdrţení vozidel VD na zastávce, doby přestupů
mezi různými zastávkovými oblastmi, dopravními systémy, nebo linkami. Na Obrázku 10
jsou znázorněné vztahy mezi síťovými prvky zastávek VD.

Obrázek 10 - Vztahy mezi síťovými prvky zastávek VD [6]

Je stanovena taková zásada, ţe kaţdá zastávka VD v reálném systému je místem zastavení,
zastávkovou oblastí a zastávkou v jednom místě, zároveň jsou tyto prvky umístěné na uzlu.
Přestupní doba je konstantní pro celou zastávku [10].
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3.3.7

Linka

Linky kombinují všechny trasy linek a jízdní řád linky. Linka má nejméně jednu trasu linky a
nejméně jeden časový profil. Pro modelování různých variant linek lze pro linku zadat
několik tras linek a pro trasy linek lze zadat několik časových profilů [10].
Na Obrázku 12 je vyobrazena hierarchie daných síťových prvků.

Obrázek 12 – reprezentace linek v programu VISUM [6]

Jízdní řády mají ve VISUMu poměrně sloţitou strukturu prvků, která se snaţí o co nejširší
moţnost modelování. V rámci zpracování práce bylo pouţito rozdělení čtyř úrovní a to
následující [10]:
 Linka – jedná se o mnoţinu spojů, o které se dá říct, ţe patří do jedné linky,
 Trasa linky – popisuje průběh vedení linky, tras můţe být více,
 Časový profil – úplně kaţdá trasa, můţe mít více časových profilů např. některé
zastávky, nemusí být některými spoji obslouţeny, můţe být pouţito jiné vozidlo nebo
jízdní doby ve špičce jsou pomalejší neţ v sedle,
 Spoj – jeden spoj má nejdříve určenou linku, pak trasu linky a nakonec časový profil.

3.3.8

Trasa linky

Linky kombinují všechny trasy linek a jízdní řády linky. Linka má alespoň jednu trasu linky
a alespoň jeden časový profil [10].
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Pro modelování variant linek můţe být linka specifikovaná několika trasami linek a několika
časovými profily, které budou specifické pro kaţdou trasu linky [10].
Na obrázku 12 je moţné vidět příklad dvou tras linek dané linky.

Obrázek 11 - Příklad dvou tras linek dané linky [10]

3.4

Poptávkový model

Poptávkový model také demand model sestává z dat vyplívajících z poptávky po přepravě.
Podle zadaných údajů nám umoţní odhadnout a předpovědět chování skupin lidí v takovémto
prostředí s různorodými poţadavky a moţnostmi. V kapitole 3.2 Charakteristika dopravního
trhu je popsáno, jak se poptávka určuje rozdělením do ZSC.
Metodika analýzy a prognózy dopravní poptávky pro praktické uplatnění v České republice
vychází v současné době z tzv. čtyřfázového modelu, který je popsán v kapitole 3.4.

3.5

Dopadový model

Dopadový model také impact model potom vezme výsledky obou předchozích modelů a spojí
je do jednoho podle určitých kritérií. Právě tento model primárně slouţí pro konečnou analýzu
očekávané dopravní situace vyplívající z dat pouţitých při konstrukci předešlých modelů.
Umoţní nám odhadnout chování osob v dané situaci, předpovídá mnoţství dopravy
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na silnicích, vytíţenost hromadné dopravy. Dále se tyto výsledky mohou pouţít také pro
analýzu ceny přepravy po určité trasy nebo ekologické dopady vytvořené dopravní situace.
Vypočtené hodnoty pak mohou být zobrazeny ve formě tabulky, ale i graficky za pouţití
patřičného mapového podkladu [4].
Velkou výhodou vytvoření dvou samostatných modelů (poptávkového a síťového modelu)
a následné jejich zpracování do dopadového modelu je to, ţe můţeme snadno změnit výchozí
zadání. Postačí nám upravit vstupní hodnoty poptávkového a síťového modelu a dopadový
model nám provede opravu svých výpočtů podle nových dat [4].
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4 Lanové

dráhy

v městské

hromadné

dopravě
Lanová dráha neboli lanovka je dráha, na které s vozidla pohybují po šikmé nebo vodorovné
trase a je poháněna pomocí taţných lan. Lanové dráhy slouţí k dopravě na místech, kde je
potřeba překonat velký výškový rozdíl. Lanová dráha má vţdy nejméně dvě stanice, a to horní
a dolní [12].
V historii lanové dráhy byly součástí městské hromadné dopravy a bylo tomu tak i u nás.
Mezi průkopníky patří i Praha, kde byly v roce 1891 postaveny a uvedeny do provozu dvě
pozemní lanové dráhy, a to na Letnou a Petřín. Ve světě se postavily v tomto období lanovky
např. v Bernu, Hong Kongu, Paříţi, San Franciscu atd. Vţdy se jednalo o nepříliš kapacitní
pozemní dopravní zařízení. Většinou se jednalo o doplňkovou funkci městské hromadné
dopravy na krátkých a strmých trasách. Lanovky často zpřístupňovaly turistické atrakce jako
rozhledny, vyhlídky, hrady a pevnosti [12].

Obrázek 12 - Lanová dráha Petřín [12]

V městské hromadné dopravě se v roce 2004 stala lanová dráha v Medellin v Kolumbii první
plnohodnotnou součástí dopravy. Vyuţití lanové dráhy v MHD přináší mnoho výhod. Lanová
dráha negativně neovlivňuje houstnoucí silniční provoz, protoţe dopravní cesta lanovky
je z tohoto provozního hlediska zcela samostatná a nezávislá. Z toho plyne i vysoká
bezpečnost lanové dopravy. Lanové dráhy ve většině případů fungují na elektrický pohon,
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který produkuje méně emisí, neţ jiné dopravní systémy a díky tomuto faktu jsou mimořádně
šetrné k ţivotnímu prostředí, coţ je velmi důleţité v obytných oblastech. Mezi další přednosti
patří tichy provoz, protoţe pohon je moţné soustředit do jednoho místa [13].
Ve prospěch lanovek oproti konvenčním systémům HD hovoří i poměrně nízké investiční
a provozní náklady. Oproti tramvajové dopravě jsou náklady na výstavku a provoz o jednu
třetinu někdy aţ o polovinu niţší. Lanové dráhy jsou schopny disponovat s vysokým
přepravním výkonem např. s dvoulanovým systémem lze dosáhnout přepravní kapacity
v jednom směru aţ 6000 osob/hod. Dopravní rychlost lanové dráhy je srovnatelná s cestovní
rychlostí autobusu nebo tramvaje v zastavěném území [13].
V porovnání s pozemními druhy dopravy, systém visutých lanových drah vyuţívá
zanedbatelnou plochu pro umístění stanic a podpěr. Zábor pozemku je zpravidla menší,
protoţe vzdálenost mezi podpěrami u jednolanových systémů můţe být aţ 400 metrů,
u dvoulanových aţ 2000 metrů. Relativně v krátké době je moţné zrealizovat výstavbu, vţdy
však záleţí na terénu a náročnosti stavebního řešení stanic. V případě pozemních lanových
drah bývá zábor pozemku podstatně větší, kvůli výstavbě kolejové trati [13].
Velký význam pro cestující má kontinuální provoz vozů u oběţných systémů, díky čemuţ
odpadají čekací doby na zastávkách, jako je tomu u konvenčních druhů MHD. Tento provoz
je moţný i bez potřebného navyšování počtu zaměstnanců např. obsluhy. Průměrný časový
interval vozů se pohybuje od 30 s do 60 s, vţdy však záleţí na konkrétní lanové dráze,
interval můţe být kratší, ale pochopitelně i delší, neţ je uvedená průměrná hodnota [13].
Mezi další výhody můţeme povaţovat snadné propojení s ostatními druhy HD
prostřednictvím terminálů a bezbariérovost, protoţe nástup do kabin je u moderních lanovek
moţný v úrovni podlahy stanic. Této výhody by tak mohli vyuţít i cestující s určitým
omezením např. senioři, matky s kočárky, handicapovaní lidé atd. [13].
Rozmanitost druhů lanových drah je tak široká, coţ umoţňuje zvolit vhodný systém
pro takřka jakoukoliv poţadovanou přepravní kapacitu např. malé kyvadlové lanovky, šikmé
výtahy aţ vysokokapacitní oběţné kabinové dráhy. V dnešní době můţou lanové dráhy
nabídnout moderní design, inovativní bezpečnostní prvky a prvotřídní zpracování [13].
Provoz lanové dráhy není negativně ovlivňován nepříznivými povětrnostními podmínkami,
jako jsou např. sněhové kalamity na pozemních komunikacích. Lánové dráhy sice jsou
na rozdíl od pozemních druhů dopravy více náchylné na silný vítr, ale tento problém
se dá vyřešit instalací přídavných závaţí do kabin, nebo pouţití speciálního systému, který
umoţňuje provozování lanové dráhy aţ do rychlosti větru 130 km/hod. Ve městech je tento
problém takřka nemoţný, protoţe takto silný vítr se ve městech neobjevuje. V zimním období
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je moţné kabiny a vozy elektricky vyhřívat a z tohoto důvodu se nepočítá, ţe by poptávka
v zimě poklesla [13].
O lanových dopravních systémech můţeme říci, ţe z technického hlediska se jedná
o jednoduché řešení a tím zaručuje vysokou spolehlivost. Největší předností je určitě
překonávání terénních překáţek např. strmé svahy, rokliny, vodní plochy atd.
S rostoucí délkou trati přestává být lanová dráha výhodná. Optimální vzdálenost se pohybuje
do 5-6 km, maximálně však do 9 km. Při vyšší délce by neúměrně narůstala cestovní doba
[13].

4.1

Výběr lanové dráhy na území Prahy

V rámci udrţitelné mobility v Praze se plánuje nové propojení městských částí Podbaba
a Bohnice. Jednou z moţností je vybudování lanové dráhy, která by vedla z nádraţí Podbaba
aţ k okraji sídliště Bohnice. K této příleţitosti jsem se dostala díky Technické správě
komunikací, která na projektu lanová dráha spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje
hl. m. Prahy, Regionálním organizátorem praţské integrované dopravy, Centrem pro efektivní
dopravu a s Egis.
Bohnice jsou převáţně obytnou částí města Prahy s cca 25 083 obyvateli. Nejhustěji obydlená
část se nachází v centru Bohnic, na křiţovatce ulic Lodţská a Zhořelecká. Bohnice
neposkytují adekvátní počet pracovních příleţitostí, k relevantně velkému počtu obyvatel
Bohnic musí cestovat za prací, zábavou a dalšími sluţbami do centra Prahy. Proto jsou
Bohnice silným zdrojem poptávky po dopravě. Významnější cíle dopravy jsou vysoké školy
na levém břehu Vltavy, především v Dejvicích a Suchdole. Jedná se zejména o ČVUT,
VŠCHT a ČZU.
Podbaba a Bohnice jsou přes řeku spojeny pouze přívozem pro pěší a cyklisty. Bohnice jsou
v dnešní době obsluhovány pouze autobusy a nejsou obsluhovány kolejovou dopravou.
Nejbliţší zastávky kolejové dopravy se nachází u stanice metra Kobylisy a tramvajové linky.
Oblast Podbaby je obsluhována vlaky v zastávce Praha – Podbaba, tramvajovými linkami
a autobusy.
Z těchto důvodů, se uvaţuje o novém vhodném dopravním spojení těchto dvou městských
částí. Jednou z moţností by mohlo být vybudování lanové dráhy, která by snadno překonávala
výškový rozdíl i oba břehy Vltavy.
Cílem vybudování lanovky je nejen spojení Podbaby s Bohnicemi, ale i vybudování dalšího
spojení do ZOO, kterou ročně navštíví přes 1,3 milionů návštěvníků. Nové propojení pomocí
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lanová dráha je znázorněné na obrázku 13, kde je moţné vidět umístění zastávek a samotná
trasa lanové dráhy.

Obrázek 13 - Umístění lanové dráhy [vlastní z mapy.cz]

Lanová dráha by nebyla efektivní, pokud by nebyly vybudované nové tramvajové tratě.
Model Prahy, ve kterém budu pracovat, je namodelován jiţ s plánovanými tramvajovými
tratěmi v rámci udrţitelné mobility. Model představuje dopravní situaci v Praze v roce 2030.
V případě lanové dráhy se jedná o prodlouţení tramvajové trati aţ do prostoru křiţovatky ulic
K Pazderkám x Lodţská, coţ umoţňuje vytvoření kvalitního přestupního uzlu mezi lanovou
dráhou a tramvají. V těchto místech by měla být umístěná konečná tramvajová zastávka
Lodţská a také zde bude umístěna nástupní/výstupní stanice lanové dráhy (viz obrázek 13).
V Podbabě se jedná o prodlouţení tramvajové trati do stanice Nádraţí Podbaba. Tímto
prodlouţením se zlepší přestup z tramvaje na vlak. Umístění výstupní/nástupní stanice lanové
dráhy bude v blízkosti ţelezniční i tramvajové stanice.
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4.2

Rozdělení

lanových

drah

používaných

v HD

a nejvhodnější volba lanové dráhy pro model
Podbaba - Bohnice
Pouţití lanových drah můţeme rozdělit na osobní a nákladní přepravu. Nákladní lanovou
přepravou se dopravuje nejčastěji uhlí, dřevo, kameny, ale i potraviny. Tato diplomová práce
je zaměřená na osobní dopravu, a proto se veškerá následující rozdělení týká pouze osobních
lanových drah. Na následujícím obrázku 14 můţeme vidět základní rozdělení lanových drah.

Obrázek 14 - Základní rozdělení lanových drah [vlastní]

4.2.1

Pozemní lanové dráhy

U pozemních lanových drah se vozy pohybují po jízdní dráze, dráha je umístěna v úrovni
země, na mostech, v tunelech a jsou taţeny taţným/přítaţným lanem. Vozy jsou přizpůsobeny
k velkému úhlu stoupání. Úhel můţe větší neţ 45°. V případě pozemních drah se jedná
o kyvadlovou dopravu, to znamená, ţe se jeden vlak pohybuje po kolejnici stále tam a zpět.
Pozemní dráhy nemají ţádnou otočnou stanici. Interiér vozu je řešen netradičním způsobem
a to tak, ţe ve vagónu je schodiště, a to z toho důvodu, aby cestující stáli vţdy na vodorovné
podlaze i při překonávání vysokého stoupání. Pozemní lanová dráha je rychlá
a vysokokapacitní [13].
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Pozemní lanové dráhy jsou součástí HD uţ od pradávna, ale tvořily pouze doplněk
na krátkých trasách. Některé pozemní lanové dráhy by mohly svojí dopravní rychlostí
nahradit i klasickou kolejovou dopravu. Plnohodnotnou součástí HD se mohou stát jak
na vodorovných trasách, tak na strmých, kde se naplno projeví jejich přednosti [13].
Rozdělení pozemních lanových drah [13].:
 Dráha tažená lanem:vozidlo je taţeno jedním nebo více lany po kolejnici, která
funguje jako nosník. Pozemní dráhy mají vţdy dvě stanice a můţe se vyskytovat i třetí
stanice, která je ve většině případů přestupní. Kolejnice můţou být jednokolejné nebo
dvoukolejné. Dráha je taţená lanem a je řízena kyvadlovým způsobem. Vozidlo
se pohybuje tam a zpátky po jedné trati, v případě, ţe se na trati pohybuje více
vozidel, dochází k vyhnutí uprostřed trati pomocí Abtovy výhybky. Tato výhybka
je bez pohyblivých částí.
 S ozubnicovou drahou: v ose koleje je upevněn ozubený hřeben, do kterého zapadá
ozubené kolo, které je připevněné v nápravě mezi kola vlaku. Ozubnicová dráha má
největší uplatnění v alpských střediscích, kde její trať vede obvykle skrz skálu aţ
na vrcholky hor.

4.2.2

Visuté lanové dráhy

U visutých lanových drah je nosným a zároveň taţným prvkem ocelové lano. Lano je na trati
neseno a vedeno prostřednictvím podpěr, které jsou vybaveny kladkovými bateriemi
s kladkami. Ve stanicích je lano odkláněno do opačného směru pomocí poháněcích a vratných
lanáčů. U visutých lanových drah nepřesahuje úhel stoupání více neţ 45°. Tento typ lanových
drah má menší ekologický dopad na ţivotní prostředí, protoţe jejich výstavba není
tak náročná jako u pozemních lanových drah. Velkou výhodou je menší zábor pozemků [13].

Druhy visutých lanových drah [13]:
 Sedačková lanová dráha: dopravními vozidly jsou sedačky zavěšené na laně. Dnes
mohou sedačky dosahovat kapacity i osmi míst a mohou být na sedačkách připevněny
kryty, které chrání cestující před nepříznivým počasím. Tento typ lanovek se pouţívá
výhradně v lyţařských střediscích.
 Hybridní lanová dráha: jedná se o kombinaci kabinové gondolové dráhy
a sedačkové lanové dráhy. Tato kombinace je k vidění velmi zřídka.
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 Kabinová lanová dráha: pro vyuţití v městské hromadné dopravě patří kabinové
lanovky k nejvhodnější, protoţe jsou cestující zcela chráněni před nepříznivými
povětrnostními podmínkami. Tyto kabiny mají obvykle vysokou kapacitu míst.

4.3

Dělení podle způsobu pohybu

Lanové dráhy podle způsoby pohybu dělíme na kyvadlové lanové dráhy, oběţné lanové dráhy
a pulzační lanové dráhy.

4.3.1

Kyvadlové lanové dráhy

U lanovek tohoto typu se dvě kabiny zpravidla pohybují ve dvou samostatných větvích proti
sobě, přičemţ při kaţdé jízdě se mění směr pohybu lana. Kyvadlovou lanovku je moţno
realizovat také jako jednovětvovou s jedinou kabinou. Pohon je buď standardní, kde tvoří
nekonečnou smyčku a jeho vratná větev je vedena vedle jízdní větve, nebo s pohonem
na principu navijáku [13]. Na obrázku 15 můţete vidět princip fungování kyvadlové lanovky.

Obrázek 15 - Princip fungovaní kyvadlové lanové dráhy [14]

Kabiny mohou mít libovolnou kapacitu, přičemţ největší existující kyvadlová lanovka má
kabiny pro 200 osob v dvoupatrovém provedení. Výstup a nástup cestujících se provádí
za klidu. Nejvyšší rychlost z visutých lanovek mají právě kyvadlové lanovky a to aţ 12,5
m/s, avšak na podpěrách musí lanovka zpomalovat. S dvoulanovým systémem 3S nejsnadněji
překonávají těţký a nepřístupny terén. Nevýhodou je poněkud niţší přepravní kapacita, která
vzhledem k omezení počtu kabin na dvě klesá s rostoucí délkou trasy lanové dráhy.
Částečným řešením můţe být tandemový provoz, kdy je na jedné větvi místo jedné kabiny
umístěna řada dvou nebo tří kabina za sebou. V městské hromadné dopravě naleznou
kyvadlové lanovky uplatnění na kratších trasách [13].
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4.3.2

Oběžné lanové dráhy

Oběţné lanové dráhy na rozdíl od kyvadlových se směr pohybu lana nemění a ve stanicích tak
vozy vţdy objíţdějí poháněcí/ vratný lanáč, resp. staniční oblouk u odpojitelných systémů.
U dvoulanových systému je dopravní lano zapleteno do nekonečné smyčky. Pro vyuţití
v MHD jsou oběţné lanové dráhy díky svému kontinuálnímu provozu nejvýhodnější.
Odpadají zde čekací doby ve stanicích, protoţe jednotlivé vozy opouští stanici ve velmi
krátkých intervalech, které závisí na přepravní kapacitě a počtu nasazených vozů. Délka trasy
zde nijak nelimituje přepravní kapacitu [13]. Na obrázku 16 je znázorněn princip fungování
oběţných lanových drah.

Obrázek 16 - Princip fungovaní oběžných lanových drah [14]

4.3.3

Pulzační lanové dráhy

Pulzační lanové dráhy jsou speciálním případem oběţných lanovek. Tyto lanovky fungují
na principu pulzačního systému spočívajícím v periodicky se opakujícím reţimu střídání
traťové a staniční rychlosti. Seskupené vozy jsou neodpojitelně uchycené k dopravnímu lanu
do několika skupin, čímţ je moţno dosáhnout na trati stejné dopravní rychlosti jako
u odpojitelných lanovek při podstatně menších pořizovacích nákladech. Nevýhodou tohoto
typu lanovek je zpomalování chodu během jízdy, kdyţ skupiny kabin projíţdějí koncovými
stanicemi, případně mezistanicemi, a taktéţ niţší přepravní kapacita daná niţším počtem
vozů, takţe uplatnění v HD je velmi podobné jako u kyvadlových lanovek [13]. Na obrázku
17, pod tímto textem, je znázorněn princip fungování pulzační lanové dráhy.
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Obrázek 17 - Princip fungovaní pulzační lanové dráhy [14]

4.4

Dělení podle počtu typů lan

Podle počtu druhů typů lan se lanové dráhy dělí na jednolanové a dvořanové.

4.4.1

Jednolanové dráhy (1S)

Nosná i taţná funkce je sloučeno do jediného dopravního lana. Oběţné jednolanové dráhy
nacházejí v současnosti ze všech druhů lanovek největší uplatnění v městské hromadné
dopravě díky své niţší investiční náročnosti. Kabiny bývají čtyř aţ desetimístné. Jednolanové
dráhy nabízí krátké rozpětí mezi podpěrami a to 200 aţ 300 metrů [13].

4.4.2

Zdvojené jednolanové dráhy

Dráhy se zdvojeným dopravním lanem označované jako Funitel patří mezi speciální druh
jednolanových drah, které zaručují díky zdvojenému lano s rozchodem 3,2 m provoz
aţ do rychlosti větru 130 km/h [13].

4.4.3

Dvoulanové dráhy (2S) včetně systému 3S

U toho tytu drah se vozy pohybují po nehybném nosném laně a jsou taţeny taţným lanem.
Mezi nejčastější kombinaci patří 1 nosné a 1 taţné lano, přičemţ se jedná o systém 2S,
v případě 2 nosných lan a 1 taţného lana se jedná o systém 3S. Dvoulanové dráhy umoţňují
realizovat mnohem větší rozpětí lana neţ jednolanové, coţ sniţuje potřebný počet podpěr.
Maximální výška vedení lana nad terénem je dána moţností evakuace cestujících. Pokud
nastane situace, kdy bude lanová dráha neprovozuschopná, je evakuace cestujících prováděna
slaňováním, coţ se uplatňuje u lanovek do 60 m, u větších výšek je nutné vybavit lanovku
separátní záchrannou lanovkou nebo zabezpečit evakuaci jiným způsobem např. vrtulníkem
nebo záchranným košem. Výhodou těchto lanovek je jízdní komfort na trati, protoţe při
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průjezdu přes podpěry odpadá nepříjemné drncání, které je typické pro jednolanové systémy.
Čím vyšší je dopravní rychlost, tím je větší větruvzdornost a niţší energetická náročnost.
Nevýhodou jsou vyšší investiční náklady. V městské hromadné dopravě nacházejí tyto
lanovky široké uplatnění, výhodné jsou zejména pro delší trasy s menším počtem mezistanic.
Kabiny bývají čtyř aţ 17-ti místné u systému 2S a 20 aţ 35-ti místné u systému 3S [13].
V následující tabulce 4 je srovnání různých kritérií u různých typů lan.
Tabulka 4 - Srovnávací tabulka typů lan [14]

1 LANO

2 LANA

3 LANA

2 X 1 LANO

Standardní
velikost kabiny

8 - 10 lidí

18 lidí

28 - 35 lidí

20 - 24 lidí

Maximální
kapacita

3 000 osob/h/směr

3 500 lidí/h/směr

4 500 lidí/h/směr

3 800 lidí/h/směr

Interval
při kapacitě 2000
lidí/h/směr

18 sekund

30 sekund

60 sekund

45 sekund

Obvyklá omezení
při větru

70 km/h

70 km/h

110 km/h

130 km/h

Obvyklé rozpětí
mezi podpěrami

200 - 300 m

500 - 1500 m

500 - 3000 m

500 - 1500 m

Maximální výška
pod kabinou

60 m (kvůli
evakuaci)

Bez omezení

Bez omezení

Bez omezení

4.5

Shrnutí výběru lanové dráhy

Z dostupných materiálu, který jsem měla moţnost dostat, bude pro model lanové dráhy,
vedoucí z Podbaby do Bohnic bude nejvhodnější visutá kabinová lanová dráha. Na území
kudy povede lanová dráha, se nachází chráněné území NATURA 2000 a Sklenářka. Z tohoto
důvodu není moţné do těchto oblastí stavebně zasahovat např. kácením stromů a výstavnou
pozemní kolejové dráhy, a proto přichází v úvahu pouze visutá lanová dráha. Kabina
je zvolena hlavně z důvodu vyšší kapacity a ochrany cestujících před povětrnostními vlivy.
Kabiny byly upřednostňovaný i v jiných městech, kde jsou lanové dráhy zařazeny do systému
HD.
Dále byla zvolena oběţná lanovou dráhu, a to z toho důvodu, ţe je moţné nabízet prakticky
nepřetrţitý provoz pro cestující, coţ je v městské hromadné dopravě velmi neobvyklé
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a atraktivní. Dále u oběţných lanových drah není problém umístit mezilehlou stanici, coţ
je v tomto případě nutné pro cestující směřující do ZOO. Tato varianta také nabízí vysokou
kapacitu. Pulzační lanová dráha byla vyloučena hlavně z toho důvodu, ţe dochází
k zastavování cestujících ve vzduchu kvůli nastupování a vystupovaní cestujících ve stanici.
Dále pulzační systém neumoţňuje tak vysokou kapacitu jako je tomu v případě oběţného
systému.
Kyvadlová lanová dráha není vhodná z toho důvodu, ţe neumoţňuje mezilehlou stanici, která
je nezbytná pro obsluhu ZOO. Existuje však varianta spojit dva kyvadlové systémy: jeden
z Podbaby k ZOO a druhý ze ZOO do Bohnic. Atraktivita takové kombinace je, ale mnohem
menší neţ oběţného systému, protoţe cestující by museli podstoupit další přestup během své
cesty.
Nejvhodnější variantou se jeví varianta 3S a to z toho důvodu, ţe nabízí nejvýše kapacitní
kabiny ze všech variant. Obvyklé rozpětí mezi podpěrami je aţ 3000 m, a to se vzhledem
k chráněné oblasti, přechodem čistírny odpadních vod a zalesněného území je optimalizace
podélného profilu důleţitá kvůli omezení dopadů na pozemky a stromy.
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5 Návrh způsobu modelování lanových
drah v rámci programu PTV VISUM
Lanová dráha, která povede z Podbaby do Bohnic, bude modelována v modelu Prahy, který
byl vytvořen a je nadále pouţíván oddělením modelování dopravy v Technické správě
komunikací v Praze (TSK). Z praktických důvodů (velikost) je model rozdělen do dvou
oddělených verzí, a to individuální automobilové dopravy a hromadné dopravy osob.
V modelu pro IAD jsou vyuţívané i první tři kroky čtyřstupňového dopravního (generovaní
cest, přidělení cest, volba dopravního prostředku) na rozdíl od modelu VD, který se zaměřuje
na 4. krok přidělení na síť. Lanová dráha by měla být zařazena do praţského integrovaného
systému stejně tak jako metro, tramvaje a ostatní dopravní prostředky pouţívané ve VD
v Praze.
Oddělení modelování dopravy v TSK, které se věnuje VD, vytváří prognózy zatíţení veřejné
a individuální doprava pro střednědobý horizont (mezní hranicí je rok 2030). Jedná se např. o
plány zavedení ţelezničního spojení na Letiště Václava Havla v Praze, nových tramvajových
linek nebo např. nové lanové dráhy z Podbaby do Bohnic.
Měla jsem moţnost podílet se na některých úpravách VD v TSK a po konzultacích
se dohodlo, ţe se vyuţije scénář Návrhu z plánu udrţitelné mobility, kde je nabídka VD
zohledňující seznam pravděpodobně zprovozněných staveb v roce 2030. V modelu, ve kterém
budu lanovou dráhu vytvářet, byla poptávka z roku 2030, ale pro účely této diplomové práce
jsem poptávku přizpůsobila návštěvnosti ZOO. V modelu budu uvaţovat, ţe ZOO průměrně
za den navštíví 10 000 návštěvníků a 40 % z nich vyuţije právě VD.
Ještě před samotným modelováním je nutné si stanovit určité počáteční podmínky. V modelu,
ve kterém budu pracovat, není lanovka brána jako samostatný dopravní systém, ale je
povaţována za tramvaj. Tato skutečnost je dána z historického hlediska, která se na oddělení
zachovala aţ doposud. Já se pokusím zvolit odlišný způsob tím, ţe vytvořím nový dopravní
systém, lanovka.

5.1

Vnímaná cestovní doba

Základem pro multimodální (vícemodální) model je řada rozsáhlých a kvalitních dopravních
průzkumů, které sledují nejen intenzity vozidel, počty osob během dne v dopravních
prostředcích IAD a VD, ale i dopravní chování osob. Chováním osob se myslí odkud, kam,
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čím a proč cestují. Z těchto průzkumů lze definovat poţadované vlastnosti stavu sítě a posléze
i výhled. Celý proces tvorby dopravního modelu se skládá ze čtyř kroků (tzv. čtyřstupňový
model) viz kapitola 2.4.
Takto sestavený model umoţňuje modelování dopravní poptávky v závislosti na počtu
obyvatel, demografické struktuře, mnoţství pracovních příleţitostí v regionu, mnoţství míst
ve školách atd.
Dopravní model se skládá z modelu dopravní poptávky, který představují matice přepravních
vztahů pro jednotlivé druhy dopravy, a z modelu dopravní nabídky, který obsahuje
parametrizovanou komunikační síť včetně linek hromadné dopravy.
Zatíţení sítě u veřejné hromadné dopravy, které je prováděno metodou Headway – based,
neboli zatíţení podle intervalů, kde volbu trasy ze zdroje do cíle udává tzv. vnímaná cestovní
doba (Perceived journey time = PJT). PJT jsou tzv. generalizované náklady, které se snaţí
sloučit všechny náklady do jednoho výstupu.
Vnímaná cestovní doba je udávána v minutách a v modelu je specifikována následovně [10]:
PJT = 1 * IVT * Ti (Ti = koeficient_T_Sys)
+ 1,0 * PuT-Aux
+ 2,0 * ACT
+ 2,0 * EGT
+ 2,0 * WT
+ 1,5 * OWT
+ 1,5 * TWT
+ 2 * NTR
Jednotlivé sloţky vzorce jsou vysvětleny v následujícím textu [10]:
 In Vehicle Time (IVT) je čas strávený v dopravním prostředku VD včetně pobytu na
zastávce
 Ti – koeficient, který charakterizuje dopravní systém
 Transport system (TSys) je dopravní systém (vlak, bus, metro atd.)
 PuT-Aux – jedná se o doplňkové módy ve veřejné dopravě např.: P+R
 Access Time (ACT) je doba docházky z bydliště na výchozí zastávku
 Egress Time (EGT) je doba docházky z cílové zastávky do bydliště
 Transfer Walk Time (WT) je čas chůze při přestupu na úseku mezi 2 různými
zastávkovými oblastmi nebo mezi různými zastávkovými oblastmi a zastávkou
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 NumberofTransfers (NTR) je počet přestupů mezi počáteční a konečnou zastávkou
Čas strávený v dopravním prostředku (IVT) je násoben koeficientem, který charakterizuje
dopravním systém. Tento koeficient představuje vnímání dopravního systému cestujícími.
Dopravní systémy cestující vnímají podle určitých vlastností dopravního systému.
Koeficienty dopravních systémů jsou popsány v tabulce 5.
Tabulka 5 - Koeficienty dopravních systémů

Dopravní systém
Metro
Vlak
Tramvaj
BUS

Koeficient
1,0
1,1
1,2
1,5

Jak je vidět lanovka není v dopravním modelu zařazena jako dopravní systém a je brána jako
tramvaj, má tedy stejný koeficient 1,2. V této práci však vytvořím nový dopravní systém
s názvem lanovka a pokusím se systému přiřadit nejvhodnější koeficient.
Dopravních systémů je v modelu více např. koeficient 1,1 mají vlaky Os, R i Sp v rámci
praţské integrované dopravy, ale stejný koeficient má i vlak dálkový. Stejná situace je
i u autobusů kam patří příměstské, městské a dálkové. Já jsem se rozhodla všechny spojit
do jedné skupiny a vznikl mi jeden dopravní systém pro všechny vlaky a jeden pro všechny
autobusy. V tabulce mám tedy 4 skupiny dopravních systémů. Tohle řešení jsem zvolila
z toho důvodu, ţe členění na vlaky Os, R, Sp nebo dálkové má význam čistě technický např.
při zobrazovaní kartogramů apod. Platí i pro autobusy.

5.2

Dopravní systém lanovka

Lanovka patří bezesporu mezi nekonvenční druh přepravy cestujících v HD. V Jiţní Americe
je však lanovka zařazena mezi běţné dopravní prostředky ve městech, kde hustá
automobilová doprava zamezuje efektivnímu rozvoji konvenčních dopravních systémů,
a kvůli kongescím se stávají běţné dopravní systémy vyuţívané v HD nespolehlivé.
Vzhledem k unikátnosti lanovky jsem se rozhodla vytvořit v modelu nový dopravní systém
lanovka. Nový dopravní systém volím kvůli tomu, ţe budu modelovat kvalitu přes koeficient,
který je součástí PJT. V následujícím textu se zamyslím, jakou hodnotu by měl mít koeficient
pro dopravní systém lanovka.
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Srovnání provedu pouze s dopravním systémem tramvaj vlak a metro. Srovnání nebudu
provádět s autobusy, protoţe předběţným posouzením bylo zjištěno, ţe je zřetelně horší
ve všech posuzovaných aspektech neţ ostatní dopravní systémy.
Dopravní systémy tramvaj, vlak metro a lanovka budou porovnávány podle následujících
vlastností dopravních systémů.
Všechny dopravní systémy jsou bodově ohodnoceny podle následující stupnice, která
je uvedena v tabulce 6:
Tabulka 6 - Stupnice hodnocení vlastností dop. prostředku

Stupnice hodnocení vlastností dopravního systému
1
nejlepší
2
dobrý
3
horší
4
nejhorší

 Spolehlivost a přesnost – Spolehlivost je definována jako souhrnný ukazatel kvality,
který vyjadřuje připravenost systému. Hodnotí úroveň naplnění jízdního řádu
a porovnáním skutečného průběhu spojů z hlediska času s údaji uvedenými v jízdním
řádu [15].
Vzhledem k tomu, ţe tramvaje sdílejí dopravní cestu i s osobní automobilovou
dopravou, můţe docházet ke střetům a tím můţe klesat spolehlivost i přesnost. I kdyţ
se město Praha snaţí upřednostnit preferenci tramvajové dopravy na světelných
signalizacích, není tato situace stále dostatečná a dochází ke zpoţděním a nehodám.
Zatímco vlaky mají vlastní dopravní cestu, ale na ţelezničních přejezdech dochází
k čím dál častějším nehodám. Za rok 2017 došlo k 171 střetnutí na ţelezničních
přejezdech. Ţelezniční cesta je také ovlivněna propustností traťové koleje. Zpoţdění
se tedy mohou přenášet na ostatní spoje.
Lanovka i metro patří mezi absolutně nezávislé dopravní systémy. Mají svojí dopravní
cestu a nejsou ovlivňovány okolní dopravou. Tím pádem nedochází ani k nehodám
s ostatními dopravními systémy. Abych rozhodla, který z těchto dvou systému je
spolehlivější vezmu i hledisko údrţby, kdy je metro uzavřené v roce na několik dní.
Ve stanicích metra probíhá několikrát ročně údrţba. Např. v roce 2018 to bylo ze
zastávky Praţského povstání – Kačerov. Metro bylo uzavřeno na 3 dny. Zatímco
údrţba na lanové dráze by měla zabrat tři dny v roce.
Hodnocení: Lanovka – 1, Metro – 2, Vlak – 3, Tramvaj – 4.
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 Interval – je časový úsek mezi dvěma po sobě jedoucími vozidly v jednom směru.
Průměrný interval u tramvají v Praze ve špičce je 4-5 min pro páteřní linky s číslem
9,22,17 a 3. Pro ostatní je interval 8 min ve špičce.
U vlaků, je interval ve špičce 10 aţ 15 min. U oběţné lanové dráhy, která byla
vybrána, jako nejvhodnější varianta ze všech je interval 1 min. Z tohohle hlediska, je
lanovka pro cestující velmi atraktivním dopravním systémem. Interval 1 min nenabízí
ani metro, to nabízí nejkratší interval 115 sekund.
Hodnocení: Lanovka – 1, Metro – 2, Tram – 3, Vlak – 4.
 Kapacita – celkový počet míst v dopravním prostředku ať uţ pro sezení nebo pro
stání.
Kapacita tramvaje T3, kterých je v Praze nejvíce je kapacita 95-100.
Kapacita u ţelezničních vozů se liší, ale pohybuje se od 84 do 310 v případě typu
CityElefant.
Kapacita vozů u metra typu M1 je 1465 cestujících.
Kapacita kabiny lanové dráhy je 35 míst.
Hodnocení: Metro – 1, Vlak – 2, Tramvaj – 3, Lanovka – 4.
 Cestovní rychlost – rychlost má zásadní vliv na hodnocení atraktivity dopravních
systémů ze stran cestujících. Důleţitou povaţují cestovní rychlost, kterou lze
definovat jako průměrnou rychlost dopravního prostředku na dané lince včetně pobytů
na zastávkách. Metro má cestovní rychlost 35,5 km/h, tramvaje mají v Praze
průměrnou cestovní rychlost 18,8, Lanová dráha kolem 8 km/h (záleţí na typu) a vlak
ze všech nejvyšší a to 49,4 km/h [16].
Hodnocení: Vlak – 1, Metro – 2, Tramvaj – 3, Lanovka – 4.
 Vibrace – největší pocit vibrací v dopravním prostředku pociťují cestující v tramvaji
kvůli velkému počtu zatáček, křiţovatek, častému zastavování na zastávkách, kde
průměrná vzdálenost mezi zastávkami je 500 metrů.
Vlak jede ve většině případů rovně a oblouky jsou mírnější neţ v případě tramvají.
Jízda vlakem se povaţuje za velmi pohodlnou.
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V případě lanovky budou vibrace vyšší neţ v případě vlaku zvláště při přejezdu
podpěr, vjezdu do stanic a visuté lanové dráhy jsou více náchylné na povětrnostní
vlivy neţ vlak.
Vagóny metra se při jízdě nepatrně naklání a při příjezdu do stanice dochází
k prudšímu brzdění.
Hodnocení: Vlak – 1, Lanovka – 2, Metro – 3, Tramvaj – 4.
 Mikroklima – jedná se zejména o vytápění, osvětlení a větrání v dopravním
prostředku. V tramvaji je v letních dnech, velmi špatně odvětrávání a ve starších
vozech, kterých je v Praze většina, klimatizace není a otevřením malých okýnek
situaci výrazně nezlepší. V zimním období je v tramvajích teplo zajištěno topením.
Většina vlaků uţ je vybavena klimatizací, a tak za teplého dne je o příjemnou teplotu
postaráno. V zimním období je teplota zajištěna topením. U starších vozů, kde není
klimatizace je situace podstatně lepší díky větším oknům a vyšší rychlosti, kdy větrání
je efektivnější neţ v případě tramvaje.
V případě kabin lanové dráhy se bude jednat o nové kabiny, které budou vybaveny
klimatizací.
V případě metra, které je v podzemí, je v teplých letních dnech příjemná teplota.
V zimě je v metru taky příjemně.
Hodnocení: Metro – 1, Vlak – 2, Lanovka – 3, Tramvaj – 4.
 Psychologický dojem z dopravního prostředku – z tohoto hlediska bude lanová dráha
v nevýhodě, protoţe kabiny se budou pohybovat ve vzduchu. Pro lidi trpící strachem
z výšek by mohla být jízda traumatická a vůbec nemusí vyuţít tento dopravní systém.
V případě poruchy by byla připravená záchranná kabina, a i tento fakt by mohl odradit
ostatní cestující.
Vlaku a tramvaje se tento problém netýká, ale v případě tramvaje, kdy v přepravní
špičce můţe být vyuţita maximální přepravní kapacita, můţe nastat pocit stísnění
a těsný kontakt s ostatními lidmi, který není příliš příjemný. Pocit stísnění a kontaktu
s ostatními cestujícími můţe nastat i v případě lanové dráhy.
V případě metra by mohli mít cestující strach z umístění metra v podzemí. V metru
z pravidla není vidět denní světlo. Metrem cestuje nejvíce lidí a z těchto důvodů můţe
nastat pocit stísnění a kontaktu s ostatními cestujícími stejně jako u tramvaje.
Hodnocení: Vlak – 1, Tramvaj – 2, Metro – 3, Lanovka – 4.
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 Vliv na ţivotní prostředí – největší zábor půdy pří výstavbě dopravní cesty nejvíce
ovlivňuje ţelezniční doprava, pohonné jednotky jsou energeticky náročnější neţ
v případě tramvaje, lanovky a metra. Visutá lanová dráha nejméně negativně ovlivňuje
ţivotní prostředí, protoţe při výstavbě je zábor půdy zpravidla minimální, a to pouze
na podpěry, nástupní a výstupní stanice. Motory jsou v případě lanové dráhy
a tramvaje na elektrický pohon a jsou úspornější neţ v případě vlaku. V případě metra
je zábor půdy velmi specifický, protoţe metro je umístěné v podzemí. Stanice metra
však zabírají určitou část půdy, ale spousta stanic je součástí staveb jako jsou
obchodní centra, nádraţí atd.
Hodnocení: Lanovka – 1, Metro – 2, Tramvaj – 3, Vlak – 4.
 Atraktivnost – jednou z velkých výhod z hlediska atraktivnosti bude představovat
lanová dráha, protoţe bude vést přes zastávku ZOO, která se v roce 2017 podle výběru
Trip Advisor Traveller’s Choice umístila jako 5. nejlepší ZOO na světě. Podle Prague
City Tourism, byla v roce 2016 ZOO zvolena čtvrtou nejnavštěvovanější atrakcí
v pořadí a třetí atrakcí za poplatek. Mimo jiné se pozemní lanová dráha na Petřín
podle Prague City Tourism umístila na třetím místě v návštěvnosti atrakcí.
To znamená, ţe lanové dráhy se stávají čím dál tím víc atraktivnější, jak pro místní
obyvatele, tak pro zahraniční turisty. Metro je poměrně atraktivní, protoţe se nachází
pouze v hlavním městě.
Méně atraktivní je dopravní systém tramvaj, který ale můţe nabízet pěkný výhled
z vozu zejména v centru města. Vlak z tohoto hlediska řadím za nejméně atraktivní
dopravní systém.
Hodnocení: Lanovka – 1, Metro – 2, Tramvaj – 3, Vlak - 4
 Bezbariérovost – v 64 % případů jsou vlaky v PID bezbariérové, v případě tramvají se
jedná o 25%, toto nízké číslo je způsobené velkým počtem starších tramvají, všechny
kabiny lanové dráhy budou bezbariérové. V případě metra je 73% stanic metra
bezbariérových.
Hodnocení: Lanovka – 1, Metro – 2, Vlak – 3, Tramvaj – 4.

59

Všechny tyto vlastnosti jsou shrnuté v tabulce 7.
Tabulka 7 - Vyhodnocení dopravních systémů

Spolehlivost a přesnost
Interval
Kapacita
Cestovní rychlost
Vibrace
Mikroklima
Dojem z dop. prostř.
Vliv na životní prostředí
Atraktivnost
Bezbarierovost
Celkové ohodnocení

Tramvaj
4
3
3
3
4
4
2
3
3
4
33

Vlak
3
4
2
1
1
2
1
4
4
3
25

Metro
2
2
1
2
3
1
3
1
2
2
19

Lanovka
1
2
4
4
2
3
4
2
1
1
24

Čím niţší je hodnota ohodnocení, tím je dopravní systém preferovanější volbou mezi
cestujícími. Nejlépe podle předpokladu dopadlo metro. Lanová dráha vyšla jako druhý
nejlepší dopravní systém při výše zvolených vlastnostech. Z výsledků, které vyšli v tabulce 7,
jsem se rozhodla zvolit koeficient dopravního systému lanovka stejný jako je u vlaku, protoţe
se lanovka podle celkového ohodnocení nejvíce podobá dopravnímu systému vlak. Koeficient
bude mít hodnotu 1,1.
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6 Modelování a vyhodnocení vlivu lanové
dráhy na systém veřejné dopravy v Praze
Lanová dráha bude namodelována v programu VISUM 15.0 v modelu Prahy, kde základní
stav je rok 2030 bez lanové dráhy. Já se pokusím namodelovat ze současného stavu model
s lanovou dráhou. V rámci plánu udrţitelné mobility, jak uţ bylo napsáno v kapitole 5.1, budu
pracovat s modelem, kde jsou jiţ prodlouţené tramvajové trati aţ do prostoru křiţovatky ulic
K Pazderkám a Lodţská. V Podbabě jsou prodlouţené tramvajové tratě do Suchdola.
Z hlediska času je model vytvořen pro běţný pracovní den. Běţný pracovní den je úterý,
středa nebo čtvrtek, pokud jsou pracovními dny a pokud jim předchází i po nich následuje
pracovní den. Pokud je model vyjádřením zjednodušené reality nemodelují se ţádné
odchylky, a proto je zvolen běţný pracovní den.
V rámci modelování lanové dráhy, se zaměřím ze čtyřstupňového dopravního modelu pouze
na 4. krok, a to přidělení na síť. V modelu existují dva poptávkové segmenty, první jsou
praţští cestující a do druhého segmentu patří letečtí cestující. V práci bude vyuţíván pouze
první segment, a to praţští cestující.
Při vytváření modelu jsme se rozhodli, ţe ZOO navštíví v roce 2030 průměrně 10 000
návštěvníků za den. Zhruba 40% z 10 000 návštěvníků vyuţije HD coţ je 4 000 návštěvníků.

6.1

Aktuálně existující dopravní spojení

Podbaba a Bohnice jsou přes Vltavu spojeny pouze přívozem pro pěší a cyklisty, který
propojuje cyklostezky na obou březích Vltavy. Oblast Podbaby je v dnešní době obsluhována
vlaky v zastávce Praha – Podbaba, tramvajovými linkami na konečné zastávce Nádraţí
Podbaba a autobusy. Bohnice jsou obsluhovány pouze autobusy.

6.1.1

Obsluha dopravním systémem vlak

V zastávce Praha – Podbaba dnes zastavují tři přepravně významné vlakové linky, a to S4
s celodenním intervalem 30 min, S41 s intervalem 30 min (60 min) a R20 s intervalem 60 min
(120 min).
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Jízdní doba ze stanice Praha – Podbaba do stanice Praha – Holešovice je 3 min, do stanice
Praha Masarykovo nádraţí je jízdní doba 9 min a do stanice Praha hlavní nádraţí je jízdní
doba 13 min.

6.1.2

Obsluha dopravními systémy metro a tramvaj

Městská část Bohnice nejsou obsluhovány kolejovou dopravou. Nejbliţší zastávky kolejové
dopravy se nachází u stanice metra C Kobylisy. V blízkosti metra se nachází tramvajové
denní linky č. 3,10,17,24 a noční linky č. 93 a 95. Vzdálenost ze středu sídliště je zhruba
3 km, tedy cca 7 min jízdy autobusem ze zastávky Zhořelecká.
Podbaba je obsluhována tramvajovými linkami 8 a 18 přičemţ obě linky nabízejí 8minutový
interval ve špičce. Nejbliţší stanice metra je stanice Dejvická (metro A). Vzdálenost je
1,5 km, tedy 16 min pěšky nebo 6 min jízdy tramvají/autobusem.

6.1.3

Obsluha dopravním systémem autobus

Bohnice jsou obsluhovány 7 autobusovými linkami s následujícími špičkovými intervaly:
 Linka 102, interval 6 minut
 Linka 144, interval 6 minut
 Linka 152, interval 6 minut
 Linka 177, interval 6 minut
 Linka 200, interval 3 minuty
 Linka 202, interval 15 minut
 Linka 236, interval 30 minut.
Bohnice jsou obsluhovány také noční linkou 905 s intervalem 30 min v týdnu a 20 min
o víkendech.
Podbaba je obsluhována sedmi denními autobusovými linkami s následujícími špičkovými
intervaly:
 Linka107, interval 3 minuty
 Linka116, interval 30 minut
 Linka147, interval 12 minut
 Linka160, interval 30 minut
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 Linka340, interval 10 minut
 Linka350, interval 20 minut
 Linka355, interval 15 minut
Podbaba je obsluhována také třemi nočními autobusovými linkami:
 Linka 902, interval 60 minut
 Linka 909, interval 60 minut
 Linka 954, jeden pár spojů

6.1.4

Obsluha dopravním systémem přívoz

Spojení mezi Podhořím coţ je oblast na západ od ZOO a zastávkou V Podbabě zajišťuje
přívoz linky P2. Plavidlo má kapacitu 40 cestujících s jízdní dobou 2 min. Na lince P2
je zajištěn celodenní interval 15 min a v Podhoří je návaznost na autobusové linky 122 a 236.

6.2

Nabídka VD ve stavu bez lanové dráhy

V rámci plánu udrţitelné mobility jsou plánované nové tramvajové tratě. V Bohnicích
by měla vzniknout tramvajová trať vedoucí z Kobylis. Ta by primárně měla obslouţit
bohnické sídliště tratí vedenou v ulicích Čimická, Lodţská a K Pazderkám. Tím by se silně
zatíţené autobusové linky nahradili tramvajemi.
Obsluha tramvajovými tratěmi v městské části Praha – Suchdol s areálem ČZU by měla
nahradit silně zatíţené autobusové linky v této oblasti.
Propojení Prahy 6 a 8 by mohla zajistit lanová dráha vedená z Podbaby přes ZOO do Bohnic,
kde by na plánované konečné tramvajové trati vznikl kvalitní přestupní uzel mezi lanovou
dráhou a tramvají.
V této práci jsem pracovala s tím, ţe jsou jiţ vytvořené tramvajové trati v Bohnicích a byl
vytvořen uzel mezi lanovou dráhou a tramvají na zastávce Lodţská.

6.2.1

Obsluha dopravním systémem tramvaj

Tramvajové spojení do Bohnic zajišťují tramvajové linky T10, T14, T17, T29 v následujících
intervalech (v minutách):
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Tabulka 8 - Intervaly tramvajových tratí v Bohnicích

Denní doba
4:30 - 6:00
6:00 - 9:00
9:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 22:00
22:00 - 0:00

Počet spojů
15
8
10
8
15
20

Interval v minutách
6
22,5
30
37,5
12
6

 Linka T29 je rozdělena na 2 polokruţní linky, kaţdá z nich jezdí v intervalu 8 minut
Tramvajové spojení v Podbabě zajišťují linky T8, T18 a T28 v následujících intervalech.
 Linka T8 a T18
Tabulka 9 - Intervaly tramvajových tratí v Podbabě

Denní doba
4:30 - 6:00
6:00 - 9:00
9:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 22:00
22:00 - 0:00

Interval
15
8
10
8
15
20

Denní doba
4:30 - 6:00
6:00 - 9:00
9:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 22:00
22:00 - 0:00

Interval
4
10
4
7,5
20

 Linka T28

6.2.2

Obsluha dopravním systémem vlak

Nádraţí Podbabu obsluhují vlaky S4, S41 a S49. Vlaky jezdí v intervalu 15 (30) minut.
Nádraţí Podbaba je také obsluhována vlakem R20 s intervalem 60 (120) minut.
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6.2.3

Obsluha dopravním systémem vlak

Bohnice jsou obsluhovány autobusovými linkami 112, 202, 236 jezdící v intervalu 15(30)
minut a linkou 117 jezdící v intervalu 30 (60) minut. Oblast Podbaby je obsluhována linkami
340, 350 a 355 jezdící v intervalu 15 (30) minut.

6.3

Příprava síťového modelu

Příprava síťového modelu se sestávala z několika částí. Prvním krokem bylo vytvoření
jednotlivých uzlů ve stávající síti tedy stavu bez lanové dráhy. První uzel byl vytvořen mezi
stanicí Krakov a Na Pazderce. Na tomto uzlu jsem vytvořila místo zastavení, zastávkovou
oblast a zastávku s názvem Lodţská. Další důleţitý uzel byl vytvořen v blízkosti praţské
ZOO. Na tomto uzlu jsem vytvořila místo zastavení, zastávkovou oblast a zastávku s názvem
ZOO. Poslední vytvořený uzel se nachází v blízkosti vlakového nádraţí v Podbabě. I v tomto
případě jsem vytvořila místo zastavení, zastávkovou oblast a zastávku s názvem Podbaba. Na
obrázku 13 v kapitole 4.2 je znázorněno přesné umístění zastávek Lodţská, ZOO a Podbaba.
Dalším krokem bylo vytvoření úseků mezi jednotlivými zastávkami. Při vytváření úseku
se definuje, o jaký dopravní systém se jedná. Ještě před definováním dopravního systému
jsem v modelu musela vytvořit nový dopravní systém s názvem Lanovka a nadefinovat mu
koeficient. Hodnota koeficientu byla zvolena 1,1. Po vytvoření dopravního systému Lanovka
jsem mohla přiřadit úseku systém Lanovka. První úsek byl vytvořen mezi zastávkou Lodţská
a ZOO a druhý úsek byl vytvořen mezi zastávkou Zoo a Podbaba. Úseky byly vytvořené dva
a to z toho důvodem, ţe je moţné vytvářet úseky vţdy jen mezi dvěma uzly.
V dalším kroku jsem na úseku vytvořila linku lanové dráhy a trasu linky z Lodţské do Zoo.
Byla nastavena jízdní doba 253 sekund. V TSK se ve VISUMU dělí denní doba specifickým
způsobem, a to do časových intervalů, které jsou znázorněné v tabulce 8.

Tabulka 10 -Intervaly pro denní dobu

Intervaly pro denní dobu
4:30 -6:00
6:00 - 9:00
9:00 -14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 22:00
22:00 - 24:00
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V těchto časových intervalech se nastavuje počet spojů. Interval lanové dráhy je 1 min.
To znamená, ţe v intervalu 4:30 – 6:00 jsem nastavila 90 spojů, v intervalu 6:00 – 9:00
je celkem 180 spojů, v intervalu 9:00 – 14:00 jsem nastavila 300 spojů, v intervalu 14:00 –
19:00 je 300 spojů, v intervalu 19:00 – 22:00 jsem nastavila 180 spojů a v intervalu 22:00 –
24:00 je 120 spojů. Při modelování linky nesmíme zapomínat na směr tam a zpátky.
V případě zastávek Zoo a Podbaba jsem postupovala stejným způsobem jako v případě tvorby
linky a trasy linky mezi zastávkou Lodţská a Zoo. Jízdní doba byla nastavena na 163 sekund.
Celková jízdní doba ze zastávky Lodţská do zastávky Podbaba je 416 sekund. Intervaly jsou
nastavené stejně a to 1 min.
Další krok spočíval v nastavení pěších přestupů, které jsou v modelu vytvářeny pomocí
úseků, na nichţ se povolí dopravní systém pěší. Přestupy představují čas potřebný
k přemístění se na jiný dopravní systém. Povolení přestupů jsem provedla na zastávce
Lodţská a přestup na této zastávce byl nastaven na 1 min. Povolení přestupu, proběhlo i na
zastávce Podbaba, kde přestupy na ţelezniční, tramvajové a autobusové zastávky byly
nastaveny na 3 min. Na zastávce ZOO, byl nastaven přestup na autobusovou zastávku
Sklenářka na 5 min.
Aby cestující mohli vykonávat svoje cesty, musela jsem připojit nové uzly k okolním zónám
pomocí konektorů. Uzel Lodţská byl připojen pomocí konektorů ke třem okolním zónám,
v uzlu Zoo vedly dva konektory do okolních zón a v uzlu Podbaba byly vytvořeny dva
konektory do okolních zón. Konektory jsou většinou vedeny do/z těţiště dané zóny. Nesmíme
zapomenout, ţe i v případě konektorů se jedná o cestu tam i zpět. Konektory jsou tedy
vedeny jak do uzlu, tak z uzlu dané zóny.

6.4

Přidělení na síť

Před přidělením na síť jsme upravili poptávkovou matici podle poptávky do ZOO, která činí
4 000 návštěvníků. Takto upravenou maticí budeme přidělovat na síť. Ještě před samotným
přidělením jsme ze dvou poptávkových segmentů vybrali první segment praţští cestující.
Pomocí funkce ve VISUMU Procedure sequence jsem provedla výpočty pro přidělení na síť.
V tomto modelu se jedná o procedury PuT assignment s jedním poptávkovým segmentem,
a to cestující v Praze. Přidělení se provádí metodou Headway Based neboli zatíţení podle
intervalů. Po dokončení výpočtů nám VISUM nabízí grafické znázornění počtu osob na
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daných linkách. Přidělení na síť se provádělo u výchozího stavu bez lanovky a poté
i s namodelovanou lanovkou.

6.5

Vyhodnocení zatížení sítě

Vzhledem k tomu, ţe se v práci vycházelo z varianty bez lanové dráhy, musela se i tato
varianta přidělit na síť. Přidělení této varianty je zobrazeno v Příloze 1. Příloha představuje
kartogram, kde jsou znázorněné jednotlivé dopravní systémy. Kaţdý z dopravních systémů,
má svoji specifickou barvu viz obrázek 18. Kartogram z časového hlediska zobrazuje denní
aktivity od 0 – 24 hod. Grafické znázornění představuje počet osob po dopravních systémech.

Obrázek 18 - Barevné rozdělení dopravních systémů

V příloze 1 je vidět, ţe přes 36 000 cestujících vyuţívá tramvajové linky z Bohnic a kolem
4800 cestujících vyuţívá autobusové linky do stanice Kobylisy a dále do centra. V Podbabě
tramvajové linky vyuţívá přes 34 000 cestujících a 3400 pak autobusové linky.
Dalším výstupem je zatíţení sítě s lanovou dráhou. Zatíţení s lanovou dráhou je vyobrazeno
v Příloze 2. Stejně tak jako v příloze 1 je pro kaţdý dopravní systém přidělena určitá barva viz
obrázek 18. Grafické znázornění představuje počet osob po dopravních systémech. Potom co
byla namodelována lanové dráha, tak na prvním úseku z Lodţské do ZOO bylo přepraveno
11 400 a ze ZOO do Podbaby pak 14 300. Tento rozdíl je pravděpodobně zapříčiněn
cestujícími směřující do ZOO ze směru z Dejvic, protoţe nárůst na tramvajových tratích je
větší neţ v Bohnicích.
Posledním výstupem je rozdílový kartogram, kde byla srovnána varianta bez lanové dráhy,
tedy varianta bez projektu a s lanovou dráhou tedy varianta s projektem. Rozdílový kartogram
je vyobrazen v Příloze 3, přičemţ červená barva představuje nárůst počtu osob v dopravních
prostředcích a modrá představuje úbytek počtu osob v dopravních prostředcích. Na tomto
kartogramu je ukázáno, ţe největší nárůst cestujících v okolních dopravních prostředcích, je
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na lanové dráze v prvním úseku Lodţská x ZOO 11 400 a v druhém úseku 14 300 cestujících.
Ze směru z Dejvic došlo k nárůstu na tramvajových tratích o více neţ 8 000 cestujících.
V oblasti ZOO došlo k výraznému úbytku cestujících, kteří vyuţívali tramvajové trati
z Bohnic přes Kobylisy na Nádraţí Holešovice a dále autobusovou linkou aţ do ZOO. Úbytek
na autobusových linkách je 5 400 cestujících. V Bohnicích je úbytek cestujících na
tramvajových tratí aţ 2 900.
Všechny čísla uvedená v kartogramech jsou zaokrouhlena na stovky.
Po zatíţení na síti jsem se rozhodla srovnat typické cesty, které byly v rámci výpočtu zvoleny.
Srovnání bylo ukázáno na sloţkách generalizovaných nákladů. Srovnání cest provedu v
modelu s lanovou dráhou a bez lanové dráhy. Porovnání mezi porovnávané sloţky cestovní
doby patří cestovní dobou, která představuje čas mezi odjezdem z počáteční zóny a příjezdem
do cílové zóny (JRT), dobou strávená ve všech dopravních prostředcích v rámci dané cesty
(IVT), počátečním časem čekání např. čekací doba na první zastávce (OWT) a přestupní
dobou čekaní, která představuje čekací dobu mezi příjezdem a odjezdem na zastávce přestupu
(TWT). Všechny časy uvedené v tabulkách jsou v minutách. První reprezentativní cestou je z
bydliště do školy, která je zobrazena v tabulce 9. Bydliště se nachází v zóně 316002
v Bohnicích a škola se nachází v zóně 267002 v Suchdole v areálu ČZU.
Tabulka 11 - Reprezentativní cesta z bydliště do školy

Bydliště x Škola
Stav bez lanovky
Stav s lanovkou

PJT
68,62
44,86

JRT
39,23
26,34

IVT
15
14,56

OWT
7,29
2,25

TWT
6,34
1,43

V první variantě se celková vnímaná doba cesty ve variantě s lanovou dráhou zmenšila
o necelých 24 min. Vzhledem k tomu, ţe bydliště bylo vybráno ve středu Bohnic, většina
cestujících by vyuţila autobusovou linku 236 s přestupem na přívoz. Tento jev se dá vysvětlit
dlouhou čekací dobou na autobusovou linku 236. Cestující, kteří uţ jedou autobusovou
linkou, dále nepřestupují na lanovou dráhu a pokračují jízdou autobusem. Výsledkem je, ţe
většina cestujících by jezdila jako ve stavu bez lanové dráhy. Tento problém by se dal vyřešit
sníţením intervalů autobusové linky nebo zrušením přívozu, kde se v důsledku výstavby
lanové dráhy, došlo k velkému úbytku cestujících.
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Druhou reprezentativní cestou je cesta z bydliště do zaměstnání, která je zobrazena v tabulce
10. Bydliště se nachází ve středu sídliště v Bohnicích v zóně 316002 a zaměstnání u zastávky
Sibiřské náměstí v zóně 267008.

Tabulka 12 - Reprezentativní cesta z bydliště do zaměstnání

Bydliště x Zaměstnání
PJT
84,89
77,87

Stav bez lanovky
Stav s lanovkou

JRT
50,3
39,42

IVT
25,5
16,56

OWT
2,54
5,11

TWT
6,1
6,35

Většina cestujících by ve variantě s lanovkou vyuţila lanovou dráhu a přestoupila
na tramvajové linky. Na tramvajové zastávce Zelená by pak přestupovali na autobusovou
linku 131 aţ na konečnou zastávku Sibiřské náměstí. Ve variantě bez lanové dráhy by
cestující ve většině případů vyuţili linku 236 s přestupem na přívoz a poté autobusovou
linkou aţ na Sibiřské náměstí.
Třetí reprezentativní cestou je cesta z bydliště do centra města na Staroměstské náměstí, jedná
se tedy o volnočasovou aktivitu. Bydliště se nachází ve středu Bohnic v zóně 304003 a
Staroměstské náměstí v zóně 278002.
Tabulka 13 - Reprezentativní cesta z bydliště do místa volnočasové aktivity

Bydliště x Volnočasová aktivita
Stav bez lanovky
Stav s lanovkou

PJT
62,68
62,89

JRT
44,28
44,52

IVT
32
19,31

OWT
2,58
5,2

TWT
0
6,9

Ve třetí variantě se lépe jeví varianta bez lanovky, a to z toho důvodu, ţe většina cestujících
by při cestě do centra města vyuţila radši přímou tramvajovou linku 24 na Náměstí Republiky
a dále pěšky, neţ aby přestupovala na lanovou dráhu, tramvajovou linkou do stanice
Dejvická, odtud metrem na Můstek a pěšky na Staroměstské náměstí. Je jasné, ţe s vyšším
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počtem přestupů, přestává být cesta atraktivní. Největší rozdíl je právě v době strávené
v dopravním prostředku a čekací době na přestupech.
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7 Závěr
V práci se podařilo vytvořit dopravní spojení mezi městskou částí Bohnice a Suchdol.
Propojení obou částí bylo provedeno namodelováním lanové dráhy, která dobře překonává
výškové rozdíly i řeku, která tyto části odděluje. Byl vytvořen model lanové dráhy
v programu VISUM a při vyhodnocování byly zjištěny dopady na veřejnou dopravu. Model
byl vypracován v jiţ vytvořené síti, kterou jsem pro potřeby lanové dráhy upravila.
V práci byly obecně popsány lanové dráhy, umístění lanové dráhy v zájmové oblasti a byla
popsána nejvhodnější varianta, kterou se stala oběţná kabinová lanová dráha s kapacitou 35
cestujících, s intervalem 1 minuta.
Ve čtvrté kapitole jsem se zabývala vnímanou dobou cesty, která je charakterizována tzv.
generalizovanými náklady, které se snaţí sloučit všechny náklady do jednoho výstupu. Jedná
se jak o finanční a časové aspekty, které se pro cestujícího stávají rozhodující při volbě
dopravního prostředku. V kapitole byly rozděleny dopravní systémy, kterým náleţí určitá
hodnota koeficientu, která je dána vlastnostmi daného dopravního systému. Vzhledem
k tomu, ţe jsem modelovala lanovou dráhu, která není v modelu, ve kterém jsem pracovala,
samostatným dopravním systémem, ale je brána jako tramvaj, provedla jsem srovnání
vlastností dopravních systému metro, tramvaj, vlak a lanová dráha. Z výsledku srovnání jsem
došla k závěru, ţe lanová dráha se nechová jako tramvaj a zařadila jsem lanovou dráhu jako
nový dopravní systém. Dále byl lanové dráze přidělen koeficient s hodnotou 1,1. Po zvolení
tohoto koeficientu jsem změnila potřebné parametry v modelu.
V poslední kapitole byl popsán průběh modelování lanovky, která vede z Podbaby do Bohnic
s mezilehlou stanicí v ZOO. Po přípravě síťového modelu bylo provedeno zatíţení sítě.
Výsledkem zatíţení jsou tři grafické výstupy. První grafický výstup představuje stav bez
lanové dráhy tedy výchozí stav, který ukazuje, kolik cestujících vyuţívá dané dopravní
prostředky. Druhý stav představuje variantu s jiţ namodelovanou lanovou dráhou, kde bylo
zjištěno, ţe lanová dráha přepraví na prvním úseku z Lodţské do ZOO aţ 11 400 a ze ZOO
do Podbaby pak 14 300 za den. Nakonec jsem provedla rozdílový kartogram, který vychází
z verzí bez lanové dráhy a s lanovou dráhou. Na rozdílovém kartogramu lze vidět, ţe největší
nárůst cestujících v okolních dopravních prostředcích, je na lanové dráze v prvním úseku
Lodţská x ZOO 11 400 a v druhém úseku 14 300 cestujících. Ze směru z Dejvic došlo
k nárůstu na tramvajových tratích o více neţ 8 000 cestujících. V oblasti ZOO došlo
k výraznému úbytku cestujících, kteří vyuţívali tramvajové trati z Bohnic přes Kobylisy
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na Nádraţí Holešovice a dále autobusovou linkou aţ do ZOO. Úbytek na autobusových
linkách

je

5 400

cestujících

v oblasti

ZOO.

V Bohnicích

je

úbytek

cestujících

na tramvajových tratí aţ 2 900. V rámci vyhodnocení jsem si vybrala tři typické cesty, které
cestující vykonávají z bydliště, ať uţ se jedná o cesty do práce, do školy nebo za aktivitami ve
volném čase. Při srovnání cest ve variantě bez lanové dráhy a s lanovou dráhou jsem přišla na
to, ţe cestující v některých případech nevolili lanovou dráhu, ale vyuţili dopravní prostředky
jako ve variantě bez lanové dráhy. Tento problém bych řešila změnou intervalu nebo
zrušením některých spojů v zájmové oblasti.
Věřím, ţe poznatky z diplomové práce poslouţí k dalším účelům při reálné výstavbě lanové
dráhy v Praze.
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