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Anotace 

Obsahem práce je zkoumat vliv urbanistické struktury kraje a vybraných socioekonomických 

ukazatelů na dopravní poptávku. Jedná se o analýzu a prognózu dopravní poptávky osob. 

Vztah právě mezi územím a dopravní poptávkou není v českých normativech zakotven, jako 

je tomu např. v USA. Tato práce má za cíl částečně přispět k osvětlení některých principů 

poptávkového modelu dopravy pro české prostředí. V zásadě je naplňován a rozšiřován 

základní metodologický rámec čtyřstupňového modelu dopravy nebo jeho částí. Zejména 

jsem se zaměřil na první krok, který se zabývá výpočtem počtu cest. 

Řešená úloha stanovení dopravní poptávky je značně multidisciplinární zasahující do 

urbanismu, psychologie, sociologie, demografie, dopravního inženýrství a ekonomie. Nelze 

si tedy stanovit cíl komplexního návrhu postupu řešení modelování dopravní poptávky v této 

disertační práci. Reálným cílem práce je najít a posoudit parciální části, které mohou být 

použity při modelování dopravní poptávky v České Republice za použití vhodného software, 

lokálních průzkumů a porovnání dostupných informací. Výzkum je tedy zaměřen na rozšíření 

postupů zpracovaných ve výzkumném úkolu Ministerstva dopravy ČR č. 1F81A/047/120 

firmou EDIP v České republice, který se zabýval prognózou automobilové dopravy metodou 

jednotného koeficientu růstu. Dále mám ambici porovnat modely prognózy hybností 

sestrojené na základě dostupných lokálních dat s prognózou dopravy v republikovém 

měřítku. 

Cílovou skupinou výsledků práce je odborná veřejnost z oblasti modelování dopravy. 

Výsledky jsou použitelné pro modelování dopravy a dopravní poptávky na městské a krajské 

úrovni.  

Klíčová slova: Dopravní poptávka, dopravní urbanismus, čtyřstupňový model, hybnost 
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Annotation 

The content of documentation is an influence of region urban structure and chosen 

socioeconomic indicators to traffic demand. These are analysis and prognosis of passenger 

traffic demand. The influence between area and traffic demand is not enshrined in the Czech 

guidelines as it is for example in the US. The goal of the document is partly to contribute to 

find some principles of passenger traffic demand model in the Czech republic conditions. In 

principle, it is filled and upgraded basic methodology of a four step traffic model or its parts. 

In particular, I focused on the first step, which deals with the calculation of number of trips. 

Solution of the problems determining transport demand is highly multidisciplinary affecting 

urbanism, psychology, sociology, demography, traffic engineering and economics. One 

cannot therefore establish an objective comprehensive design solution process modeling 

traffic demand in this dissertation. The real goal is to find and evaluate the partial parts that 

can be used for modeling traffic demand in the Czech Republic using an appropriate 

software, local surveys and comparison of the available information. Research is therefore 

aimed at extending procedures worked in research project for the Ministry of Transport of the 

Czech Republic no. 1F81A / 047/120 by EDIP in the Czech Republic, which dealt with 

automobile traffic forecast method of a single growth factor. I also have an ambition to 

compare the forecasting trip rate model constructed on a basis of available local data with 

forecast traffic at the national level.  

The target group is the result of work professionals in the field of transport modeling. The 

results are useful for modeling transport and transport demand on municipal and regional 

level. 

Keywords: Traffic demand, urbanism, four step model, trip rate 
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1. Úvod 

Doprava je jednou ze čtyř základních funkcí města definovaných v Athénské chartě. Je 

funkčně propojena s ostatními funkcemi, kterými jsou bydlení, výroba a rekreace. 

V posledních dvou dekádách ovšem došlo k útlumu činností v oblasti komplexního řešení 

dopravy. Bez znalosti této problematiky, kterou se zabývá dopravní inženýrství, ovšem 

můžeme jen stěží tvrdit, že můžeme dosáhnout udržitelného rozvoje území, které je cílem 

územního plánování.  

Je velmi zneklidňující pozorovat přípravu i realizaci významných dopravních staveb, které 

často významně mění dostupnost území, bez detailní znalosti jejich přínosů pro vyvážení 

nákladů na jejich realizaci.  

První pokus o komplexní dopravní posouzení v rámci národní strategie byl zpracován 

v projektu Dopravní sektorová strategie II. fáze, který obsahuje aktuální oficielním dopravním 

model České republiky. Tento dopravní model byl ovšem založen na podkladu informací o 

dopravním chování v Německu, jelikož v České republice se komplexní průzkumy ani 

výzkumná činnost zabývající se podklady pro dopravní modelování na úrovni dopravní 

poptávky neprováděly.  

Tento stav mne přiměl zabývat se osobně touto problematikou a zajistit co možná nejvíce 

domácích informací o dopravní poptávce, jelikož výsledky předkládaných a obecně 

přijímaných dopravních prognóz s nekontrolovatelným růstem osobní dopravy mne 

znepokojují. 

Překotný vývoj automobilizace po roce 1989 přinesl dramatické zvýšení intenzit silniční 

dopravy, avšak temnou stránkou mince udržitelnosti je také snížení počtu přepravených 

osob ve veřejné dopravě. Běžně přijímané prognózy dle regrese nebude možné dle mého 

názoru v dlouhodobé prognóze uplatnit, jelikož počet osob ve veřejné dopravě se vyčerpává. 

Proto je na pořadu dne vypracovat nové přístupy analýz dopravní poptávky a její prognózu, 

která bude mít jednotku nezávislé veličiny člověk a ne vozidlo, jak tomu bylo dříve. Dále je 

nutné prokázat, zda dojde ke změně objemů cest, tedy hybností, či přepravní vzdálenost, 

účelů cest či jejich frekvence. 

Cíl mé práce je zaměřen zejména na analýzu a prognózu hybností osob, jelikož tato je 

jednou ze základních nezávislých proměnných ve výpočtu dopravní poptávky v dopravních 

modelech. Mimo to se chci také okrajově věnovat změně účelů cest a zejména možnostem 

kalibrace dopravních modelů bližším zkoumáním dostupných podkladů, které jsou často 

v různých jednotkách v různém stupni desagregace.    
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Výsledky práce jsou nezbytné pro rozšíření poznání v oblasti dopravní poptávky a jsou 

pouze částí rozsáhlého výzkumu, který je nutné v této oblasti vykonat.  Značná část práce 

vychází z dopravního průzkumu v Opavě, kde je navržená metodika vlivu změny stupně 

automobilizace a vlivu stárnutí populace aplikována. Mimo to jsou zmíněny vztahy různých 

ukazatelů, jako počet osob, který necestoval, obsazenost vozidla, průměrné přepravní 

vzdálenosti a další, které je nutné zohlednit při tvorbě dopravních modelů na národní, krajské 

a městské úrovni.   

2. Cíl práce 

Předpokladem zpracování disertační práce je parciálně se podílet na tvorbě ukazatelů a 

funkčních závislostí syntetických metod pro Českou republiku, kraje a města. Použití 

syntetických metod předpokládá rozvoj disciplíny dopravního inženýrství a konkrétně metod 

modelování dopravy.  

Cílem práce je rovněž vypracovat různé modely dopravní prognózy a tyto vzájemně 

porovnat.  

1, Jak se vyvíjí jednotlivé dopravní módy v celorepublikovém měříku? 

2, Jak se vyvíjí hybnosti dle různých zdrojů před rokem 1989 a současných vč. vlastního ve 

vztahu ke stupni automobilizace? 

3, Zjistit, jaký vliv má stárnutí populace na dopravní poptávku? 

4, Zjistit, jaký vliv má vlastnictví osobního vozu v rodině na hybnosti? 

5, Jaký vliv má obsazenost vozidla na OD matice? 

6, Jaký vliv má podíl obyvatel, kteří v rozhodný den necestovali? 

7. Jaký je vývoj cest dle účelů? 

8. Jakou kvalitu má SLDB z hlediska dopravních vztahů? 

9, Jaký vztah je mezi zdroji dat o osobní automobilové dopravě z ročenek dopravy a z 

celostátního sčítání dopravy? 
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3. Současný stav problematiky 

Dopravní plánování, které se opírá o multimodální dopravní model, je schopno hodnotit 

nejen nabídkovou stranu, ale zejména poptávkovou stranu dopravních problémů. Díky 

modelování dopravy v sofistikovaných softwarech jako je Omnitrans je možné pracovat 

s rozsáhlou databází informací, která je kontrolována dopravním odborníkem. 

Pokud je nutné stanovit indikátory kvality na poptávkové straně návrhu dopravního řešení, je 

mnohdy multimodální model jediným nástrojem k predikci či zajištění dostupnosti těchto 

hodnot. 

Dříve používané metody nebyly schopny tak komplexně pracovat s jednotlivými druhy 

dopravy. I dnes můžeme vidět prognózy individuální automobilové dopravy (IAD) na základě 

růstových koeficientů, oddělené prognózy veřejné dopravy se stagnací, bez vysvětlení či 

dokonce nárůstem dopravy, zda se zvýšení dopravních výkonů realizuje z důvodu 

prodloužení průměrné cesty či vyšší mobility, tj. zvýšení hybnosti a počtu dosahovaných cílů. 

Takové oddělené přístupy by již neměly být akceptovány. 

Bez společného přístupu k hodnocení více druhů dopravy současně, není dále možno 

uvažovat se synergií opatření v každém jednotlivém druhu dopravy. Společný přístup přináší 

informace o možné změně dělby přepravní práce mezi systémy v případě změny, byť jen 

jednoho z nich. Pro hodnocení dopadů a přínosů infrastrukturních opatření je významná 

právě poptávková strana, jelikož ta pojednává o lidech na rozdíl od nabídkové strany, která 

řeší dopravní infrastrukturu. 

Dopravní model osobní dopravy na úrovni regionů má za cíl modelovat stavy, které není 

schopen postihnout národní strategický model a které nelze postihnout při zpracování 

městských dopravních modelů. Zatímco národní model má podrobnost obcí s rozšířenou 

působností a městský model podrobnost základních sídelních jednotek či sčítacích obvodů, 

krajský model má za cíl modelovat meziobecní vztahy na silnicích všech kategorií a všech 

železničních tratích, regionálních i celostátních, na území kraje. 

Krajský model proto může hodnotit dopravní obslužnost regionů, posuzovat linkové vedení a 

frekvence příměstské a regionální dopravy, hodnotit přestupní uzly a posuzovat obchvaty 

obcí a měst. Multimodální model má pak za cíl modelovat také změnu chování uživatelů ve 

vztahu k volbě dopravního prostředku. 

Poptávka po dopravních modelech v současné době velmi stoupá. Je to dáno zadáním 

Dopravní sektorové strategie II. Fáze, která ukázala municipalitám, že je možné a vhodné 
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použít dopravní modely pro posuzování dopravních záměrů. V současné době je poptávka 

po dopravních modelech v krajích i městech např. Brno, Opava, Ostrava, Uherské Hradiště, 

Zlín, Pardubice, České Budějovice a dalších. Bohužel kvalita dopravních modelů je odvislá 

od dostupnosti dat a metodiky zpracování. Zejména vztahy mezi socioekonomickými daty a 

generováním dopravních proudů i objemů dopravy v současné době v České republice chybí 

pro kalibraci i prognózu. Na tomto poli nebylo ve vědeckých kruzích učiněno mnoho1. 

Zejména hybnosti a distribuční funkce nejsou oficiálně známy a proto je obtížné realizovat 

modely dopravy v Českých podmínkách. 

Ve stávajícím stavu je běžné používat zahraniční koeficienty pro výpočtové funkce. 

Pro větší transparentnost analýzy dopravního procesu je nutné se zabývat nejen zátěžemi 

dopravy a růstovými koeficienty silniční automobilové dopravy vydané MD, ale i příčinou 

těchto změn zátěží. Je nutné zjistit, zda nárůsty automobilové dopravy, kterými jsme od 90 

let. 20. století svědky, jsou zapříčiněny změnou hybností, délkou cest či prostou změnou 

dělbou přepravní práce. Po zjištění těchto trendů je možné provést objektivnější prognózu a 

nastavit opatření budoucího vývoje dopravního sektoru. (MACEJKA, P., 2013) 

Použití metod dopravního modelování patří k analytickým nástrojům uznávaným po celém 

světě. Místní komunikace (kromě obslužných komunikací funkční skupiny C) se navrhují na 

intenzitu špičkové hodiny stanovené přepočtem podle denního rozdělení intenzit. Celodenní 

intenzity se stanoví na základě dopravního modelu, nebo celostátních koeficientů růstu 

dopravy. 

Návrhové období se stanoví úměrně významu a rozsahu místní komunikace. Vychází se při 

tom z dostupných podkladů o rozvoji území v obci a vývoji automobilové dopravy a zohlední 

se všechny známé rozvojové záměry a vývojové trendy na období cca 20 let po uvedení 

komunikace do provozu. (ČSN 736110 Projektování místních komunikací, 2006) 

Dopravní model patří mezi syntetické postupy. Koeficienty růstu patří mezi analogické 

postupy, kterými nelze hodnotit nové stavby.(HOLLAREK T., 2000) 

Ve stávajícím stavu nejsou dostatečně dokumentovány funkční závislosti mezi dostupnými 

socioekomickými daty a dopravní poptávkou pro území České republiky. V České republice 

byl proveden v letech 2008 - 2009 výzkumný projekt Prognóza dopravních výkonů 

                                                
1 Projekt VaV č. CG721-045-190 Ministerstva dopravy ČR pod názvem Lokálně ověřený rámec pro 
multimodální modelování poptávky po veřejné dopravě osob v souvislosti s interními a externími 
kvalitativními a ekonomickými faktory dopravní obsluhy. 
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automobilové dopravy na pozemních komunikacích v ČR, jehož výsledky byly použity pro 

tvorbu TP 225. 

Navržený postup výpočtu výhledových intenzit automobilové dopravy TP 225 Prognóza 

intenzit automobilové dopravy je certifikovanou metodikou projektu Národního programu 

výzkumu Ministerstva dopravy ČR č. 1F81A/047/120 „Prognóza dopravních výkonů 

automobilové dopravy na pozemních komunikacích v ČR“, který byl řešen firmou EDIP s.r.o. 

v letech 2008 až 2009. Metodika TP 225 je nutným zjednodušením závěrů projektu výzkumu. 

„Obsahem technických podmínek je prognóza výhledových intenzit automobilové dopravy 

metodou jednotného součinitele růstu, která je použitelná na stávajících komunikacích za 

podmínek stabilizované komunikační sítě a rovnoměrného rozvoje území. Technické 

podmínky podrobně neřeší metody prognózy výhledových intenzit dopravy na nově 

navrhovaných komunikacích a v územích s plánovanými výraznými změnami v uspořádání 

komunikační sítě nebo v rozmístění zdrojů a cílů dopravy. Dále tyto TP neřeší prognózu 

intenzit pěší a cyklistické dopravy.“(BARTOŠ, 2008) 

 „Ze zahraničí byly shromážděny metody prognózy z těchto zemí:  

• Slovensko – prognóza je zpracována pro osm jednotlivých vyšších územních celků 
(VÚC) a je vydána formou Metodického pokynu Ministerstva dopravy, pošt a 
telekomunikací.  

• Německo – prognózy se zpracovávají převážně pomocí matematických modelů 
komunikačních sítí.  

• Objem dopravy v těchto modelech je generován pomocí  demografických 
charakteristik jednotlivých dopravních oblastí.  

• Velká Británie - prognózy se zpracovávají převážně pomocí matematických modelů 
komunikačních sítí, modely podléhají schválení Ministerstvem dopravy.  

• Francie – Ministerstvo dopravy zpracovává scénář vývoje hlavních ukazatelů, na 
jehož základě jsou pak tvořeny jednotlivé podrobnější dopravní modely.  

• Norsko – prognózy jsou založeny na multimodálních matematických modelech – 
existuje jeden centrální model a pět modelů regionálních.  

• Švédsko – opětovně převažují prognózy pomocí matematických modelů, jízdy jsou 
generovány na základě socioekonomických charakteristik.  

• USA – prognózy pomocí matematických modelů,. centrální orgány tyto modely (ale 
také řešitelské týmy) prověřují.“ (BARTOŠ, 2008) 

Komparací využívaných metod v zahraničí a metod v České republice je zřejmé, že metody 

analogické jsou ve stávajícím stavu překonané. Z pohledu dopravního inženýrství je metoda 

jednotného součinitele růstu nejprimitivnější metodou, která není aplikovatelná na stavby 

nové.  

Bohužel i přes tyto nedostatky, je povoleno v Uživatelském návodu k českému systému 

hodnocení silnic programem HDM-4 z března 2014, který hodnotí nové silniční stavby, 
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použití růstových koeficientů v případě, kdy není zpracován model dopravy. Tento přístup je 

velmi volný, jelikož pragmatičtějším přístupem je definovat případy, kdy je použití růstových 

koeficientů nevhodné a musí být dopravní model vytvořen.   

„Metoda jednotného součinitele růstu má v městském prostředí velmi zavádějící vypovídající 

schopnost, jelikož bez přepočítání přidělení dopravní poptávky na dopravní síť kapacitně 

závislou metodou nelze v městském prostředí predikovat dopravní zátěže, jelikož může dojít 

ke změně trasování cest vlivem nedostatečných výkonností jednotlivých prvků dopravního 

skeletu. Stejně tak prognóza dopravní poptávky dle koeficientu ŘSD pro městské prostředí je 

silně zavádějící a neměla by být při modelování dopravy ve městech nikdy použita.“ 

(MACEJKA, P., 2014) 

„Dříve používané metody nebyly schopny adekvátně pracovat s jednotlivými druhy dopravy. 

I dnes můžeme vidět prognózy individuální automobilové dopravy (IAD) na základě 

růstových koeficientů, oddělené prognózy veřejné dopravy se stagnací, bez vysvětlení, 

zda se zvýšení dopravních výkonů realizuje z důvodu prodloužení průměrné cesty či vyšší 

mobility, tj. zvýšení hybnosti a počtu dosahovaných cílů. Takové oddělené přístupy by již 

neměly být akceptovány.“ (MACEJKA, P., 2013)  

Oproti tomu základ hodnocení železniční osobní dopravy je zakotven v dokumentu (Plán 

dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravyzásady objednávky dálkové dopravy pro 

období 2012-2016). Zde je k analýze dopravní poptávky využitou pouze cest za prací Sčítání 

lidu domu bytů 2001. Hodnoceny jsou pouze cesty do školy a za prací. Celková prognóza 

přepravní poptávky a bilance nabídky a poptávky není vytvořena. Mimo SLDB 2001 využívá 

k analýze území dokument také vymezení regionů v rámci České republiky. Obdobné 

analýzy jsou provedeny v Krajském měřítku, pokud není zpracován model veřejné dopravy.  

 „Ucelený obraz o tvorbě dopravní poptávky a její interakcí s nabídkou není možné získat 

bez předešlých informací o tom, za jakými aktivitami lidé cestují, proč volí určitý dopravní 

prostředek, danou trasu a čas odjezdu. Tyto informace je možné získat pomocí tzv. 

průzkumu dopravního chování, jenž formou dotazníkového šetření na reprezentativním 

vzorku zvolené populace (stát, okres, město) zajišťuje základní ukazatele dopravního 

chování domácností a jednotlivců. Kromě socio-ekonomických a demografických 

charakteristik sledovaných jednotek se také zaměřuje na vlastnictví a dispozici dopravními 

prostředky.“ (ŠENK P., 2014) 

„V ČR neexistuje rozsáhlý průzkum dopravního chování obyvatel, ze kterého by bylo možné 

odvodit specifickou hybnost pro jednotlivé skupiny obyvatel.“(MELZNER Z., 2012) 
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„Bohužel i přes řadu dílčích průzkumů dopravního chování uskutečněných na území České 

republiky od roku 1990 není k dispozici ucelený obraz dopravní poptávky na národní úrovni, 

který by mohl být vhodným podkladem pro prognózy dopravy a její plánování. Chybí nejen 

národní průzkum dopravního chování, ale i jednotná metodologie, jež by umožnila propojit 

zjištění jednotlivých českých a moravských průzkumů a také srovnání celostátní statistiky 

dopravního chování se statistikami ze zahraničí.“(ŠENK P., 2014)   

3.1. Dopravní model 

Definicí dopravního modelu, jeho částí a dopravní poptávce se u nás věnuje zejména 

(HOLLAREK T., 2000). 

„Model je idealizovaná napodobenina části reálného světa. Kombinací principů stavby 

modelu a matematických sestav v něm se statisticky popíše, jak některé části určitého 

systému reagují na změny jiných částí tohoto systému. Model je přitom jen selektivní 

aproximací, která vyloučením nahodilých a nepodstatných detailů umožňuje zdůraznit 

některé základní, podstatné nebo zajímavé aspekty reálného světa, který se tak zobrazuje 

v určité zevšeobecněné podobě. Každý takovýto obraz preferuje určité stránky lidských 

poznatků. Dopravní model je pokusem o napodobení skutečného dopravního procesu na 

základě známých zákonitostí. 

Možnost aplikace různých matematických a logických formulací v konstrukci modelu a 

úspěch těchto postupů závisí na disponibilitě potřebných vstupních údajů, hlavně však na 

jejich kvalitě. Hodně z hlediska teoretického a logického odůvodnění, zejména v oblasti 

dopravních prognóz se nemohlo aplikovat právě pro nedostatek potřebných vstupních údajů. 

Zákonitosti je možno odvodit z pozorování, průzkumů a analýz existujících vztahů a 

podmínek v konkrétních existujících poměrech. Při přenesení modelu do jiných poměrů 

(místně či časově) je třeba postupovat velmi obezřetně a uvědomit si, v čem se vstupní 

podmínky mohou měnit. 

Dopravní modely se zpracovávají pro jedno území. Pod zpracováním rozumíme vytvoření 

stavby modelu, přičemž vlastní zpracování se skládá z kalibrace a validace. 

Kalibrace je iterativní proces, který představuje testování modelu na vybraných místech tak, 

že jednotlivé části modelu se mění, resp. upravují do té doby, dokud modelové výsledky 

s dostatečnou přesností neodpovídají skutečnosti. 

Validace hovoří o přesnosti modelu v tom smyslu, že její úlohou je prokázat, zda dokáže 

kalibrovaný model vhodně popsat dopravní proces ve zkoumaném území. Pod validací se 
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často také rozumí i testování použití modelu pro jiné podmínky nebo pro jiné území a 

modelové výsledky se porovnají se skutečným stavem.“(HOLLAREK T., 2000) 

3.2. Čtyřstupňový model 

Současné dopravní modely se vyvíjely postupně od nejjednodušších pozorování, které se do 

výhledu upravovaly růstovými koeficienty. Tyto koeficienty zohledňovaly zjednodušenou 

formou předpokládaný růst obyvatelstva a pracovních příležitostí, přičemž se území ještě 

nečlenilo na dopravní okrsky, ani se nerozlišovaly účely cest. Postupně se vyvinuly modely 

pro individuální i automobilovou dopravu, přičemž už se rozlišoval objem dopravy, směrování 

dopravních proudů a zatížení sítě. Později s nástupem výpočetní techniky se dopravní 

proces rozdělil do 4 kroků: 

1. Vznik přepravních potřeb 
2. Rozdělení přemisťovacích vztahů 
3. Dělba přepravní práce 
4. Přidělení trasy   

V literatuře .(HOLLAREK T., 2000) se objevuje i 5. krok zpětné vazby, který ve skutečnosti 

není samostatným krokem. První 3 kroky počítají požadavky po přemístění - dopravní 

poptávku. Čtvrtý krok vychází z nabídky dopravní infrastruktury 

Čtyřstupňový dopravní model se objevuje v 50. letech 20. století. Jeho struktura se do 

dnešních dní příliš nezměnila.   

Původní modely odhadovaly prognózu dopravní poptávky dle dopravních módů a zkoumaly 

funkce a scénáře využití území a dopravní nabídky. Další rozvoj ve využitelnosti modelů 

nastal v posuzování krátkodobých politických scénářů vývoje, kterými mohou být úlohy na 

změnu organizace dopravy, parkovacích systémů a podobně. V dnešní době je již běžné i 

posouzení dopadů na životní prostředí, informačních technologií a posouzení operativních 

stavů dopravy mimo běžné dny. 
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Schéma 1 Čtyřstupňový model Zdroj: Macejka 

Největší kritika čtyřstupňových dopravních modelů obsahovala netransparentní přístup i 

přesnost prognózy pro dopravní modely založené na modelování vztahů celkem.  

Příkladem může být dokumentace Město Opava - Model individuální automobilové dopravy, 

který je zpracován pro poptávku kalibračního roku a dopravní nabídku výhledových stavů 

sítě komunikací. Prognóza dopravní poptávky není řešena. Tato je nahrazena růstovými 

koeficienty ŘSD, které mají být aplikovány na zpracované kartogramy. (ŠANCA, 2006) 

Modely založené na dopravních vztazích jsou v současné době nahrazeny modely 

založenými na aktivitách. Hovoříme o modelech aktivit, kde jsou generovány cesty dle 

jednotlivých účelů.  

Typicky se konstruují pro minimálně 3 účely cest. Těmi jsou domov – práce, domov – ostatní 

a celkem - domů případně celkem - domů je dělen na práce - domů a ostatní - domů, či je 

použito detailnější dělení.(BUTTON, 2007) 

Podrobněji se problematice věnuje (HOLLAREK T., 2000) 

Cesty mohou být konstruovány na úrovni osob, domácností či zón. Úroveň osob či 

domácností je používána pro zdroje cest. Pro cíle cest je zpravidla používána zonální 
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úroveň. Pro cesty do zaměstnání je vhodné volit atraktivitu např. na úrovni počtu pracovních 

míst. (BUTTON, 2007) 

Ve volbě strukturálních veličin v podobě domácností nebo osob není na první pohled velký 

rozdíl. Ovšem použití osob je v České republice běžné, oproti tomu použití domácností jako 

strukturálních veličin může skrývat velké informační nároky. V současné době se v České 

republice tato problematika nediskutuje, ovšem zahraniční literatura (ROSSENBLOM, 2012) 

uvádí nutnost použití právě domácností jako strukturální veličiny či veličiny pro výpočet 

parametrů modelu, bez kterých není možné relevantně přistoupit k započítání vlivu vlastnictví 

osobního vozu. 

3.3. Vstupní data dopravního modelu 

Vstupní data pro tvorbu dopravního modelu lze shrnout do několika kategorií: 

• dopravní zóny 
• dopravní síť a její parametry 
• zastávky a stanice 
• vedení linek veřejné dopravy 
• socioekonomická data 
• dopravní chování obyvatelstva 
• přepravní proudy v osobní dopravě 
• dopravní zatížení v osobní dopravě 

Dopravní zóny 

Vstupní data pro dopravní oblasti jsou vektorové vrstvy ve formátu shp importované 

z Geografického informačního systému (GIS). Vhodná dopravní zonace je shodná 

s administrativním členěním území. V tom případě je možné využít jako zdroj dat Český 

statistický úřad (ČSÚ) nebo Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Data mohou být 

pro modelování poskytována objednatelem. Dále je nutné pro každou definovanou dopravní 

oblast shromáždit socioekonomická data, kde je významným zdrojem informací ČSÚ a 

municipality. 

Ačkoli v zahraniční literatuře se doporučuje velikost dopravních zón v rozmezí 1200 – 3000 

obyvatel (ROSSENBLOM, 2012), v českém prostředí je vhodné zakládat model na úrovní 

obcí a menší. 

Při volbě velikosti dopravních zón je obecně vztah mezi velikostí, počtem dopravních zón a 

úrovní detailu zpracované dopravní analýzy. 

Z vlastních zkušeností na základě zpracování modelu dopravy Zlínského kraje, Kraje 

Vysočina a Moravskoslezského kraje mohu stanovit vhodnou velikost dopravních zón pro 
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krajský model na úrovni obcí pro obce do 10 tis. obyvatel. Větší obce je vhodné rozdělit do 

dopravních okrsků velikosti po 10 tis. obyvatel. Výjimečně lze připustit dopravní zóny o 

velikosti až 25 tis. obyvatel v kompaktní urbanistické struktuře města a při jednoduché 

dopravní síti. Při modelování Zlínského kraje bylo město Zlín se 75 tisíci obyvateli rozděleno 

na 5 dopravních zón, avšak město Uherské Hradiště s 25 tisíci obyvateli bylo ponecháno 

jako 1 dopravní zóna. Toto rozdělení umožnilo sestavit krajský model v dostatečné úrovni 

detailu pro posouzení obchvatů obcí a měst. Oproti tomu malé obce není vhodné agregovat 

do větších zón vzhledem k pracnosti zpracování dat a zvýšení problémů s kalibrací 

v rozvolněné zástavbě.  

Analogicky jsem pro model města Opavy s 57 tis. obyvateli použil rozšíření regionálního 

modelu AirSilesia, kde došlo ke zvýšení počtu dopravních zón pro město Opavu z 5 na cca 

240. 

Dopravní zóna by neměla být významně větší, než 1,6 km2 uvádí (ROSSENBLOM, 2012). 

Pro modelování v městském prostředí je použita v České republice většinou velikost SO. 

Tyto jednotky jsou dostatečně malé i pro modelování veřejné dopravy a rozmístění zastávek 

v území městského prostředí. Příkladem může být Uherské Hradiště, pro které jsem 

zpracoval dopravní model v letech 2008 – 2013. Zde oproti jedné dopravní zóně použité pro 

město v dopravním modelu Zlínského kraje je použito 329 dopravních zón, což odpovídá 

v průměru cca 125 obyvatelům na dopravní zónu. Podrobnost byla tedy zvolena 

dvojnásobná oproti SO, které mývají v průměru cca 300 obyvatel. 

Pokud bychom chtěli použít detail krajských modelů pro celou ČR, můžeme předpokládat 

velikost cca 7000 – 7500 dopravních zón. Tato velikost modelu není pro současný dopravně 

modelovací software problémem na běžném PC. Obdobná velikost modelu byla uvažována 

v nabídce na zpracování celostátního dopravního modelu pro zakázku Dopravní sektorové 

strategie II. Fáze firmou UDIMO spol. s r. o. Oproti tomu firma EDIP s. r. o. uvažuje o 

vytvoření národního dopravního modelu na úrovni ZSJ, takovýto model má ovšem přes 22 

tisíc dopravních zón a OD matice vztahů má potom kolem 500 milionů kombinací zdroj – cíl. 

Dopravní síť a její parametry 

Dopravní síť modelů je tvořena jako multimodální hypersíť ve složení uzlových bodů, linií, 

linek veřejné dopravy, zastávek a sčítacích bodů. Tyto prvky jsou proloženy s dopravními 

oblastmi, které reprezentují centroidy. To jsou body umístěné v dopravním těžišti dané 

oblasti, které představují jednotlivé dopravní zóny. Centroidy jsou místa vzniku a zániku cest 

na dopravní síti. Tyto jsou spojeny se sítí liniemi typu conector. Conectory jsou speciální 
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linie, které vystihují přístup k dopravní síti. Pomocí konektorů lze např. modelovat přístupy 

k IAD v přetíženém parkovacím systému apod. 

Dopravní síť je rozdělena na silniční a železniční síť. Silniční síť je importována z vektorové 

vrstvy formátu shp GIS. Zdrojem je ŘSD ČR, Silniční databanka Ostrava. Data jsou 

převážně poskytnuta objednatelem modelu dopravy či za úplatu. Železniční síť může být 

importována z vektorové vrstvy shp GIS. Zdrojem je databáze ZABAGED ČÚZK.  

Náročnost zpracování dopravní sítě je značná. Omezení přístupu k bezplatným datovým 

zdrojům silniční sítě značně omezuje rozvoj dopravních modelů. Často není možné 

z finančních důvodů zpracovat vnější území hodnoceného celku do požadované 

podrobnosti, právě z důvodu omezeného přístupu k datovým souborům.  

Dopravní síť nese také informace o sčítání dopravy. Bohužel Silniční databanka Ostrava 

nespravuje jednu sadu shp souborů, ale sady dvě. Každá ze sad obsahuje jiné atributy. 

Import atributů z různých vrstev shp souborů je komplikovaný. Toto se projevuje zejména při 

použití dat o sčítání dopravy, které navíc nejsou spravovány jako body celostátního sčítání 

dopravy, ale úseky.   

Pro modelování dopravy statickým zatěžováním je nutné, aby každá z linií obsahovala atribut 

cestovní rychlosti, pokud je dopravní síť zatěžována kapacitně nezávislou metodou (All or 

nothing – AON). V případě kapacitně závislé metody (Volume averaging) musí dopravní linie 

obsahovat rychlost volného proudu vozidel a kapacitu úseku. Vhodné je také rozdělit linie do 

skupin dle charakteru úseku. Pro tyto charakteristické profily jsou odděleně stanoveny 

parametry výpočtové funkce VA.   

Pro zjištění dopravních rychlostí volného dopravního proudu pro validaci linií modelu dopravy 

je možné provést měření úsekových rychlostí, okamžitých rychlostí radarem či měřícím 

vozidlem. V praxi se rychlost odvozuje od maximální povolené rychlosti. U krajských modelů 

je možné zavést snížené rychlosti dle směrového a výškového vedení komunikací či 

přistoupit k redukci jízdních rychlostí generálně pro určité skupiny, kategorie či třídy 

komunikací. Tato redukce může být provedena na základě odborného odhadu. 

Dopravní síť lze také vytvořit z rastrových podkladů objednatelem modelu či z obecně 

dostupných zdrojů. Tato metoda je aplikovaná pouze v případě nutnosti doplnění či úpravy 

sítě importované z shp zdrojů. Pro potřeby ručního doplnění sítě mohou být využívána 

aktuální rastrová data Google atp. 
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Zastávky a stanice  

Zastávky a stanice jsou rozděleny dle drážní a veřejné linkové dopravy. Zastávky veřejné 

linkové dopravy mohou být importovány z vektorové vrstvy ve formátu shp poskytnuté 

objednatelem modelu. V současné době jsou na úrovni krajů zpracovány tyto vektorové 

podklady. Železniční zastávky a stanice mohou být importovány jako plochy a body z 

vektorové vrstvy ZABAGED ČÚZK a ručně spojeny se železniční sítí. 

Přesná poloha zastávky je dána polohou příslušného uzlu dopravní sítě modelu.   

Na zastávky a stanice jsou vázány linky veřejné hromadné dopravy. 

Příklad krajského modelu dopravy Kraje Vysočina naznačuje pracnost úlohy, jelikož v něm 

bylo zadáno přes 2 600 zastávek. (MACEJKA, P., 2013) 

Různé typy nástupních ploch, které lze dělit dle druhu veřejné dopravy či velikosti, umístění a 

podobně, je důležité oddělit zejména při modelování území s velkými rozdíly v kvalitě 

dostupnosti těchto ploch. Vyšší zdržení musí být zaneseno pro větší terminály, jelikož 

docházková doba přestupů mezi jednotlivými druhy dopravy či spoji je delší než na 

kompaktních zastávkách. Konkrétní rozdělení vychází ze stavby odporové funkce veřejné 

dopravy, nastavení průběhu a limitních hodnot pro jednotlivá zdržení docházky, čekání na 

spoj, nástupů, přestupů, výstupů a penalizací. 

Vedení linek veřejné dopravy 

Linky veřejné dopravy mohou být poskytnuty v shp GIS vrstvě. Většinou se jedná o 

nekompatibilní formát předaný objednatelem dopravního modelu. Při linkování veřejné 

dopravy v krajském i obecním měřítku je možné použít databázi jízdních řádů IDOS, který 

vede z pověření Ministerstva dopravy České republiky společnost CHAPS spol. s r. o. 

Nedostatkem této databáze je to, že neobsahuje trasování veřejné dopravy. Tento 

nedostatek lze připustit při výpočtech odporů dopravní sítě. Pro zobrazení pentagramů 

zátěže cestujících na jednotlivých trasách linek pro reprodukci analýzy vytíženosti dopravní 

nabídky na jednotlivých trasách již nelze tento nedostatek přehlédnout. Linkování veřejné 

dopravy je proto v současné době prováděno ručně dle poskytnutých jízdních řádů platných 

v daném roce. 

Nutnost přidělení dopravního zatížení na jednotlivé profily je dán také nutností kalibrace 

modelu dopravy na profilové sčítání vytížení hromadné dopravy.  
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Zonální data a socioekonomická data  

Zonální data jsou proměnnou každé jednotlivé dopravní zóny.  

Český statistický úřad je základním zdrojem dat pro dopravní modely v České republice, 

proto je vhodné volit dopravní zóny vzhledem k dostupnosti dat i pracnosti zpracování 

shodně s administrativním členěním České republiky, případně shodně se členěním dle 

ČSÚ. 

Jsou zde dostupná zonální data ve struktuře stát, kraje, okresy, obce s rozšířenou 

působností, obce, základní sídelní jednotky, uzemní technické jednotky a sčítací obvody. 

Kde sčítací obvod je nejmenší zonální jednotkou, která obsahuje cca 300 obyvatel. 

SLDB2 se provádí v desetiletých cyklech. Dvě poslední sčítání proběhla v letech 2001 a 

2011. Rozhodným dnem byla půlnoc 25. 6. 2011, což je z hlediska variací dopravy vhodným 

datem. 

V České republice mají z hlediska dostupnosti dat jinou pozici cesty za prací a cesty do 

školy. Tyto cesty jsou součástí SLDB na základním vzorku obyvatel celé České republiky. 

Tyto jsou reprodukovány jako dojížďkou proudy s dělením na frekvenci a druh dopravy. 

Základním zdrojem dat je ČSÚ. Základní data o počtu obyvatel a počtu ekonomicky aktivních 

obyvatel v obcích lze převzít ve formátu xls. Další dostupná data jsou pro obyvatelstvo dle 

zvolených věkových skupin 0 – 5, 6 – 10, 11 – 14, 15 – 18, 19 – 64, 65+ ze zdroje ČSÚ.  

Výše popsané dělení je vhodné použít pro modelování dojížďky do jednotlivých stupňů škol.  

Další dostupná data o využití území jsou z Databáze za obce (MOS). Jedná se o aktuální 

zonální data o počtu lékařských, školských, sportovních a kulturních zařízení a počtu 

ekonomických subjektů dle ekonomické činnosti. Data jsou dostupná ve formátu xls. 

Aktuálnost a využitelnost těchto dat je ovšem sporná. 

Další dostupná data o počtu zaměstnanců dle ekonomických skupin jsou z databáze Sčítání 

lidu, domů a bytů (SLDB 2011). Data byla poskytnuta ČSÚ ve formátu txt.  

Informace o ubytovacích zařízeních je dostupná z ČSÚ ve formátu xls.  

Pro modelování cílů je nutné vycházet z počtu zaměstnanců resp. pracovních míst 

v jednotlivých dopravních zónách, V tomto ohledu existují 3 zdroje informací. Prvním zdrojem 

je SLDB. Zde je možné z matice vztahů do práce odvodit zonální data počet pracovních míst 

                                                
2 Sčítání lidu, domů, bytů 
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jako sumy všech relevantních cest do jednotlivých zón. Tuto metodu je vhodné použít na 

úrovni krajského modelu s dopravními zónami v podobě obcí. ČSÚ disponuje i podrobnějším 

dělením, zde se ale výsledky mohou dle informace ČSÚ značně lišit od reality. 

Druhým zdrojem je Úřad práce, který vede agendu počtu pracovních míst ve firmách nad 25 

zaměstnanců. Tato data je vhodné použít pro modelování městského prostředí. Problémem 

je počet míst v podnicích do 25 zaměstnanců, které nejsou dostupné. Dále databáze 

obsahuje počet zaměstnanců dle místa sídla firmy, které nutně nemusí znamenat fyzické 

pracovní místo v provozovně podniku.  Proto je nutné provést korekce dle místní znalosti. 

Tento zdroj informací není veřejně dostupný. 

Třetím zdrojem informací může být vyhláška Ministerstva financí Podíl jednotlivých obcí na 

stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a 

daní z příjmů, která ve své příloze č. 1 obsahuje počet zaměstnanců k 31.12. předešlého 

roku. Tento zdroj informací na úrovni obcí je možné využít při modelování dopravy 

v krajském měřítku. 

Pro některé lokality jsou také shromažďovány informace o dojížďce žáků do škol. Tyto 

ankety pokud jsou dostupné, jsou na úrovni municipalit obcí či krajů. 

Počet osobních vozů v jednotlivých dopravních zónách na úrovni obcí je možné získat do 9. 

7. 2012 z Centrálního registru vozidel vedeného na Ministerstvu dopravy. Po tomto datu 

z Centrálního registru vozidel vedeného na Ministerstvu vnitra. Tyto registry se od sebe 

mohou lišit v celkovém počtu registrovaných vozidel, avšak trendy v počtu vozidel spolu 

korelují. 

Dopravní chování obyvatelstva 

Informace o dopravním chování obyvatelstva obsahují parametr hybností pro výpočet 

objemů dopravy a distribuční křivky pro výpočet dopravních vztahů. 

Jediná existující schválená data pro ČR mimo dat z ČSÚ jsou obsahem modelu dopravy 

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Jedná se data převzatá ze zahraničí upravená na 

české prostředí. Dle aktuálních výzkumů CDV v. v. i. provedených v Jihomoravském kraji 

metodou KONTIV jsou data ze zahraničí tak rozdílná, že jejich aplikace na české prostředí je 

více než sporná. Stávající trendy vedou k rozsáhlému výběrovému šetření dopravního 

chování na národní úrovni v blízké budoucnosti. 

Mimo výše zmíněná data jsou dostupná pouze data pro dojížďku do práce a škol ze SLDB 

2001 a 2011, která jsou poskytována ČSÚ.  
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Z databáze ČSÚ je možné odvodit jednak specifické hybnosti pro účel cesty do zaměstnání, 

její distribuční křivku, a na základě tabulek A12 a A13 také dělby přepravní práce. 

 

Tabulka 1: Dojíždějící za prací dle použitého dopravního prostředku (ukázka)3 

Pro jiné účely cest nejsou data globálně dostupná. 

Proces rovnováhy poptávky a nabídky musí být řešen na rozdílné úrovni. Proces poptávky je 

definován na zonální úrovni, zatímco proces nabídky je řešen na úrovni linií tvořících spojení 

mezi zónami. Linie spojení mezi zónami zdroje a cíle je na straně nabídky realizována trasou 

či trasami spojení dopravních zón. (MCNALLY, 2000) 

Zatímco socioekonomická data jsou definována jako atributy dopravních zón, urbanistická 

struktura je definována jako atribut linií či dopravních zón. 

Vlastnictví osobního vozu 

Vztah mezi HDP a vlastnictvím osobního vozu je popsán jako 

 počet automobilů/domácnost = 1,35 / [1+ e- (a+b . G)] 

kde  

a,b jsou parametry stanovené samostatně pro hustotu obyvatel nad 700 obyvatel na km 

čtvereční (Brno, Praha,...) apod. 700 obyvatel na km čtvereční. 

G je HDP na domácnost. (BARTOŠ, 2008) 

Vztah mezi proběhem osobního vozu a je dán rovnicí: 

                                                
3 Dojížďka za prací a do škol v kraji Vysočina, str. 111 (Český statistický úřad, 2004) 
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kde 

P vyjadřuje průměrnou hodnotu proběhu osobních automobilů v daném roce a 

G je podíl HDP připadající na domácnost v tomto roce.(BARTOŠ, 2008) 

Z výše zmíněných rovnic je patrné, že přístup k úloze stanovení dopravní poptávky je značně 

agregován. Z metodiky nelze jednoznačně zjistit, zda předpokládané zvýšení intenzit osobní 

automobilové dopravy bude způsobeno zvýšením mobility obyvatel, změnou přepravní práce 

či změnou průměrné přepravní vzdálenosti. Výsledná analýza a prognóza je tedy pouze 

vodítkem pro koncipování dopravního modelu na bázi dopravní poptávky.  

Velkým problémem je dále neschopnost desagregovat matice dle socioekonomických 

skupin, tato data nejsou z žádného výzkumného úkolu ani TP či ČSN v ČR k dispozici. 

Přitom prognóza vývoje osobní automobilové dopravy mezi lety 2010 – 2015 hovoří o 10% 

nárůstu dopravních zátěží a mezi lety 2010 – 2040 až o 75% nárůstu dopravních zátěží 

osobní automobilové dopravy při zvyšování průměrného proběhu vozidla z 8,6 tis. km / rok 

na 9,0 tis. km/rok. (BARTOŠ L., 2013) 

 

Graf 1 Vývoj počtu osobních automobilů na 1000 obyvatel. Zdroj (BARTOŠ L., 2013) 
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 Vhodné rozdělení úlohy ve vztahu k prognóze vývoje stupně automobilizace je na osoby 

s dostupností osobního vozu a osoby bez dostupnosti osobního vozu, jelikož se předpokládá 

jejich rozdílné dopravní chování.(BUTTON, 2007) 

Údaje o jízdách všemi dopravními prostředky ve zkoumaném území lze získat metodou 

dotazu v domácnosti. Vedle údajů o cíli a účelu přemístění různých skupin obyvatelstva jsou 

obvykle zjišťovány i obecné charakteristiky domácnosti, které se používají při sestavení 

dopravního modelu.  

V podstatě každý dopravní průzkum je výběrovým zjišťováním. Podle výsledků získaných při 

zkoumání výběrového souboru se usuzuje na vlastnosti základního souboru. Výběrový 

soubor musí být vytvořen tak, aby každý člen základního souboru měl stejnou možnost 

dostat se do výběrového souboru (reprezentativní výběr, většinou založen na principu 

náhodného výběru). Rozsah výběru je v rozhodující míře určen požadovanou přesností 

výsledků průzkumu. Je proto nutné určit, které veličiny a s jakou spolehlivostí a přesností 

mají být zkoumány. Pro dopravní průzkumy postačuje spolehlivost 95,45% (t =2). Všeobecně 

platí, že minimální rozsah výběrového souboru je 30. (Metodický návod pro provádění 

dopravních průzkumů ve městech, 1981)    

V současné době nejsou standardizovány metody pro dopravní průzkum domácností, kdy 

různé společnosti používají různý přístup. 

Společnost AF-CITYPLAN s.r.o. neprovádí anketní šetření domácností pro určení parametrů 

dopravní poptávky u dětí do 6 let. (LANDA, 2014) 

Společnost TIMUR Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. neprovádí anketní 

šetření domácností pro určení parametrů dopravní poptávky u dětí do 15 let. (NOVÁK, 2013) 

Použitelnost těchto šetření má pak velmi omezenou využitelnost a zejména porovnatelnost, 

pokud připustíme, že sčítání dopravy použité při kalibraci modelu v individuální i veřejné 

dopravě se vztahuje na všechny osoby. V omezené míře lze připustit kalibraci veřejné 

dopravy na osoby starší 6 let s vazbou na dostupná data z odbavovacích systémů dopravců 

a bezplatnou přepravu těchto osob. Tento postup ovšem poté obsahuje zádrhel při 

hodnocení vytíženosti spojů linek, jelikož kapacita je udávána v osobách nikoli osobách 

starších 6 či 15 let.  

Přepravní proudy ve veřejné dopravě 

Speciální databáze je vedena pro Kraj Vysočina, kde není zaveden systém IDS. Zde jsou 

schraňovány informace o nástupní zastávce do spojů linek a tarifu. Díky detailnímu rozdělení 
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kilometrického tarifu lze vypočítat z ceny jízdenky výstupní zastávku příměstské dopravy. 

Tím jsou dostupné matice vztahů jízd obec - obec ve veřejné linkové osobní dopravě. 

Zdrojem je databáze společnosti CHAPS spol. s r. o. V jiných krajích nelze tento postup 

aplikovat, jelikož data nejsou dostupná.  

Dopravní zatížení v osobní dopravě  

Dopravní zatížení vstupuje do modelu dopravy jako kalibrační profil. Tento profil obsahuje 

povinně informace o hodnotě sčítání, validitě dat a času sčítání. Dále je vhodné uchovávat 

informace o zdroji dat, metodě zpracování apod. 

Dopravní zatížení je dostupné ve formátu shp GIS pro silniční dopravu 2010. Zdrojem je 

ŘSD, Silniční databanka Ostrava.  

Dopravní zatížení v regionálních vlacích (osobní a spěšné vlaky) je možno získat ze sčítání 

Českých drah (ČD). Kalibrační data jsou dostupná pro dopravní zátěž na mezizastávkových 

úsecích a nástupy na zastávkách a stanicích. Data jsou zpoplatněna a veřejně dostupná. 

Dále lze většinou využít sčítání dopravy prováděné v rámci IDS či jednotlivými dopravci. 

Pro provádění vlastního šetření intenzit dopravy vhodných pro kalibraci modelu IAD je běžné 

používání průzkumu za 8 hodin běžného pracovního dne. Za běžný pracovní den se 

považuje středa měsíce dubna, května, září nebo října, ovšem i úterý nebo čtvrtek je běžně 

používán. Ostatní časy je nutné upravit koeficienty. Pro stanovení potřebného rozsahu 

průzkumu a pro přepočty na RPDI či 24 hodin je možné použít TP 189 Stanovení intenzity 

dopravy na pozemních komunikacích. Pro přepočet na 24 hodin je ovšem přesnější použít 

variace dopravy získané ze stacionárních měřících zařízení, jako jsou indukční smyčky 

křižovatek SSZ, jelikož variace dopravy se zejména v Moravskoslezském kraji značně 

odlišují od průběhů v TP 189 a to nejen posunem dopravní špičky, ale i její strmostí.  

Průzkumy intenzity silničního provozu slouží ke stanovení časového průběhu intenzity, 

skladby dopravního proudu, jako kontrolní průzkum současně prováděného směrového 

průzkumu aj. 

Je-li prováděn krátkodobě, provádí se metodou ručního sčítání. 

Výsledky nesmí být ovlivněny mimořádnou událostí (veletrh, sportovní akce) ani uzavírkou 

části sítě. 
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K zachycení dlouhodobého průběhu intenzity se provádí automatické nebo poloautomatické 

sčítání. Specifickou metodou pro stanovení intenzity dopravního proudu na určité trase je 

měření pomocí měřícího vozidla v dopravním proudu. 

Směrové křižovatkové sčítání slouží především k návrhu opatření ke zlepšení plynulosti 

provozu na zkoumané křižovatce. V případě, že sčítač vidí na vjezd a výjezd ze křižovatky je 

možné použít metodu ručního sčítání. V případě, že sčítač nevidí na vjezd a výjezd 

křižovatky byla v minulosti používaná metoda rozsvícených světel. Tato metoda se již 

nepoužívá. Ta je nahrazena filmovým záznamem s následným vyhodnocením ručním 

sčítáním ze záznamu. Tato metoda se hojně využívá na malých okružních křižovatkách 

s vyšší intenzitou provozu, jelikož sledování směrování vozidel na nich je značně obtížné na 

orientaci i soustředění. 

Pokud není možné použít v křižovatce filmový záznam či ruční sčítání, je nutné použít pro 

zjištění směrů v křižovatce směrový průzkum silničního provozu metodou záznamu 

registračních značek nebo metodou dotazu na komunikaci. Směrový průzkum záznamem 

registračních značek je prováděn záznamem požadované části značky do papírového 

formuláře či diktováním na diktafon s následným přepisem do databáze k vyhodnocení. 

Analogicky je možné použít digitální záznamové zařízení, do kterého se již ukládají zvolené 

kódy. V praxi jsem použil např. německé zařízení HC8, které disponuje numerickou 

klávesnicí a automatickým záznamem času přístroje, který je ve všech použitých přístrojích 

synchronizován.  

Metoda ústního dotazu na komunikaci se používá pro zjištění směrových proudů dopravy ve 

větších územích. Výsledkem těchto průzkumů je matice vztahů průjezdů přes sčítaný profil. 

Standardně se tyto metody používají pro stanovení objemů a směrování tranzitní dopravy 

území. V tom případě jsou sčítané profily voleny jako kordon. Výsledky sčítání jsou použity 

pro kalibraci modelu jednak na counts4, tj. kontrolních bodech sčítání, i jako vstupní matice 

vztahů vnější a tranzitní dopravy. 

Sčítání pro získání využití veřejné dopravy je možné provést odhadem obsazenosti v profilu, 

který se provádí vizuálním odhadem obsazenosti jednotlivých dopravních prostředků. Sčítač 

provádí dopravní průzkum obvykle v takovém místě, kde vozidla projíždějí nižší rychlostí. 

Zastávky jako stanoviště jsou vzhledem k obratu cestujících pro tuto metodu nevhodné. Typ 

vozidla a hodnoty obsazenosti se zapisují do připravených formulářů. Přesnost tohoto 

průzkumu není vysoká. Pro profily, kde je nutná vyšší úroveň přesnosti se používá ruční 

sčítání obsazenosti vozidla. Při sčítání jsou všichni cestující mezi dvěma zastávkami sečteni 

                                                
4 Count - sčítací stanoviště zadané do modelu pro kalibraci dle intenzit dopravy 
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sčítačem ve vozidle a zaznamenáni na formulář. Sčítání ve vozidle dává přesnější výsledky 

než sčítání profilu odhadem. Nároky na počet sčítačů jsou ovšem vyšší, jelikož každé vozidlo 

musí být obsazeno sčítačem. 

Automatické sčítání cestujících je možné provést detektory nástupů a výstupů, či přihlášením 

a odhlášením z jízdy. Uspokojivé výsledky nástupů a výstupů lze dosáhnout infračervenými 

závorami ve formě vysílač – reflektor – přijímač. Ovšem v praxi se více používá dat 

z odbavovacího systému vozidel. Tyto odbavovací systémy mají výstupy ve formě databáze 

dle spojů a zastávek. V Opavě byl použit systém, který zaznamenává pouze nástupy do 

vozidla. Z těchto informací je následně aproximována matice vztahů zdroj cíl. Výhoda této 

metody je v možnosti zpracovat data odděleně pro skupiny obyvatel dle tarifu.  

Obsazenost vozidla lze také zjišťovat sčítáním nastupujících a vystupujících na zastávkách, 

kdy se mimo nastupujících a vystupujících zaznamenává také obsazenost vozidla. Sčítání 

lez provést na zastávkách nebo ve vozidlech. Sčítání na zastávkách je přesnější. 

Pro získání směrového průzkumu ve veřejné dopravě je možné provést metodu sčítacích 

lístků. Při nástupu do vozidla se cestujícím dávají lístky, kde jsou uvedeny údaje o zastávce 

a době odjezdu. Na cílové zastávce cestující sčítací lístky odevzdají sčítačům, kteří je 

shromažďují podle časových období průzkumu. Metoda je vhodná zejména pro městskou 

hromadnou dopravu. Jelikož metoda je velmi personálně náročná, je využívána univerzitami, 

které disponují velkým množstvím využitelné pracovní síly v podobě studentů. Takovýto 

průzkum byl v minulosti proveden např. v Žilině.  

Potřebné informace lze získat také v podobě dotazu během přepravy. Tato metoda, ač je 

vhodná spíše pro příměstskou dopravu, se již v současnosti nepoužívá. 

Průzkum intenzity cyklistického provozu se provádí ručním profilovým či křižovatkovým 

sčítáním. Vzhledem k nízkým intenzitám cyklistického provozu a využití sčítačů je častěji 

volen křižovatkový průzkum. Přímý směrový průzkum se vzhledem k nízkým intenzitám 

cyklistů a roztříštěnosti sítě neprovádí.  

Průzkumy parkování se provádějí pro potřeby modelování zejména v lokalitách 

s nedostatkem parkovací nabídky nebo v zónách regulace parkování. Obecně lze říci, že 

průzkum je vhodné provést pro modelování dostupnosti osobního vozu v lokalitách, kde 

převyšuje poptávka nad nabídkou míst. Sčítání provádí pozorovatel záznamem buď do 

formuláře, databázového stroje či náčrtků s vyznačením parkovacích stání. Zkoumaný 

okrsek je rozdělen na úseky tak velké, aby je pozorovatel prošel za zvolený časový interval 



28 

pozorování. Časový interval se volí dle zaměření průzkumu 15 min, 30 min, 1 hodina. 

Všeobecně lze interval 1 hodina považovat za dostatečný. 

Za 15 min může pozorovatel projít úsek o délce cca 800 m. Počet parkujících vozidel je také 

možné získat z automatických sčítačů na vjezdu či výjezdu do lokality či nahradit průzkum 

průzkumem zápisu registračních značek. 

Pro zjišťování poptávky po odstavných stáních v rezidentních lokalitách se provádí průzkum 

pochůzkou v pozdních večerních hodinách.  

Komplexní metodou dopravního průzkumu je dotaz v domácnosti. Tyto průzkumy jsou 

ovšem zaměřeny více na komplexní zjišťování dopravního chování a jsou vhodné pro 

stanovení parametrů výpočtových funkcí dopravního modelu.  

Speciální průzkumy na pěší dopravu nejsou prováděny, jelikož modelování pěší dopravy se 

provádí pouze za účelem docházky k jiným druhům dopravy. Toto je pokryto průzkumy 

veřejné dopravy či parkování. Pro potřeby stanovení pěšího provozu mimo modelování 

dopravy např. při posouzení křižovatek je možné provést ruční sčítání pěší dopravy. Do 

připravených formulářů je schopen jeden sčítač zapsat 400 chodců na obou chodnících ulice 

v obou směrech, 500 chodců na jednom chodníku v obou směrech nebo 1200 chodců na 

jednom chodníku v jednom směru za hodinu. 

3.4. Vývoj hybností a dopravních výkonů v ČR 

Pro analýzu hybností a dopravních výkonů za celou ČR lze použít několik zdrojů. Jedním 

z těchto zdrojů jsou Ročenky dopravy vydávané každoročně Ministerstvem dopravy. 

Aktuálně jsou k dispozici ročenky dopravy za roky 1998 – 2012. Ročenky dopravy obsahují 

mnoho informací o vývoji dopravního sektoru v příslušném roce, organizaci odvětví dopravy 

v zakladatelské a zřizovací působnosti Ministerstva dopravy, ekonomické ukazatele vývoje 

národního hospodářství a dopravního sektoru, popis dopravní infrastruktury, dopravní park, 

přepravu, nehody v dopravě, vliv dopravy na životní prostředí a grafy. Jednotlivé ročenky 

prošli v průběhu let drobnými změnami ve struktuře i obsahu. Pro hodnocení dopravní 

poptávky je stěžejní kapitolou Přeprava. Ta je dále dělena na osobní dopravu, nákladní 

dopravu, srovnání základních ukazatelů mezi regiony ČR a srovnání základních ukazatelů 

s vybranými evropskými zeměmi. 

Pro analýzu jsem použil zejména informace z tabulek Mezioborového srovnání přepravních 

výkonů osobní dopravy. Kde je možné nalézt přepravu cestujících celkem a dle dopravních 

módů v mil. osob za rok, přepravní výkony v mil. osobokilometrů za rok celkem a dle 
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dopravních módů a v dřívějších ročenkách také průměrnou přepravní vzdálenost celkem a 

dle dopravních módů v jednotlivých letech. Dopravní módy, pro které jsou informace 

dostupné. 

• Přeprava cestujících celkem 
• Železniční doprava 
• Autobusová doprava 
• Letecká doprava 
• Vnitrozemská vodní doprava 
• Městská hromadná doprava 
• Veřejná doprava celkem 
• Individuální automobilová doprava 

Dále zde můžeme najít další členění, kdy přeprava cestujících po železnici se dělí dle typu 

přepravy na vnitrostátní, mezinárodní a v rámci IDS5 a podle vozových tříd na 1. třídu a 2. 

třídu.  

Dopravní obsluha je sledována počtem vlakových spojů v pracovním dni, sobotu a neděli a 

počtem obcí s dopravní obsluhou dle počtu spojů v obci. 

Autobusová doprava je dělena na nepravidelnou a linkovou dopravu. Linková doprava se 

dělí dále na mezinárodní a vnitrostátní a ta se dělí na linkovou dopravu ve veřejném zájmu a 

linkovou dopravu ostatní. Informace jsou opět dostupné za počty přepravených osob 

v příslušném roce a přepravní výkony. 

Přepravní výkony a přepravení cestující městskou hromadnou dopravou se dělí na submódy 

trolejbusy, tramvaje, metro a autobusy.  

Tabulka 2 Roční hybnost obyvatel Zdroj: Ročenky dopravy 2007 - 2012 
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Dále je možné použít dostupné údaje z různých sčítání dopravy na městské, případně 

regionální úrovni.  

Pro porovnání metod prognózy dopravy odvozených od počtu obyvatel dle vlastnictví 

osobního vozu a věkových skupin, které byly navrženy na základě informací zjištěných 

analýzou anketního průzkumu domácností v Opavě, byla provedena jednoduchá prognóza 

vývoje počtu cest v jednotlivých dopravních módech na základě lineární regrese 

s proměnnou rok. Byla sebrána data z ročenek dopravy od roku 1995 po 2013 pro počet cest 

jednotlivými dopravními módy v mil cest za rok a pro celkovou hybnost za rok. 

 

Graf 2Hybnost obyvatel ČR za osobu a rok Zdroj: MD, Prognóza lineární regrese: Macejka 

Změna hybnosti mezi rokem 2013 a 2040 předpokládá pokles o 7,084% k bázi roku 2013. 

Koeficient korelace 0,455 vykazuje nízkou závislost. 

 Graf 3 Počet cest žel. dopravou za rok v mil. cest.  Zdroj: MD, Prognóza lineární regrese: Macejka 
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Změna počtu cest železniční dopravou mezi rokem 2013 a 2040 předpokládá pokles o 

36,19% k bázi roku 2013. Koeficient korelace 0,75 vykazuje dostatečnou závislost. 

 

Graf 4 Počet cest autobusovou dopravou za rok v mil. cest.  Zdroj: MD, Prognóza lineární regrese: Macejka  

Změna počtu cest železniční dopravou mezi rokem 2013 a 2040 předpokládá pokles o 

94,83% k bázi roku 2013. Koeficient korelace 0,83 vykazuje dostatečnou závislost. 

 

Graf 5 Počet cest MHD za rok v mil. cest.  Zdroj: MD, Prognóza lineární regrese: Macejka  

Změna počtu cest městskou hromadnou dopravou mezi rokem 2013 a 2040 předpokládá 

pokles o 14,76% k bázi roku 2013. Koeficient korelace 0,84 vykazuje dostatečnou závislost. 
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Graf 6 Počet cest veřejnou hromadnou dopravou za rok v mil. cest.  Zdroj: MD, Prognóza lineární regrese: 
Macejka  

Změna počtu cest městskou hromadnou dopravou mezi rokem 2013 a 2040 předpokládá 

pokles o 25,08% k bázi roku 2013. Koeficient korelace 0,91 vykazuje velkou závislost. 

 

Graf 7 Počet cest IAD  za rok v mil. cest.  Zdroj: MD, Prognóza lineární regrese : Macejka  

Změna počtu cest individuální automobilovou dopravou mezi rokem 2013 a 2040 

předpokládá nárůst o 23,36% k bázi roku 2013. Koeficient korelace 0,66 vykazuje závislost 

na hraně přijatelnosti pro tento typ prognózy. 

Závěr provedené regresní analýzy hybností a dopravních výkonů 

Analýzou hybností dle zdroje dat z Ročenek dopravy jsem došel k závěru, že největší 

těsnost provedené lineární regrese má veřejná doprava. Dále jsem došel k závěru, že 

celková hybnost mírně klesá. Data jsou ovšem ovlivněna v roce 2010 skokovým úbytkem 
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hybnosti o cca 10%. Dále lze tvrdit, že rostoucí tendenci má pouze individuální automobilová 

doprava. Hybnost veřejnou dopravou ve všech hodnocených segmentech má klesající 

tendenci. Dále lze vznést pochybnosti nad provedenou metodou regresní analýzy 

autobusové dopravy, jelikož její výsledek hybnosti v prognózovaném roce 2040 by 

představoval prakticky nulové hodnoty. Znepokojující výsledky regresních analýz v sektoru 

veřejné dopravy a stagnace celkových hybností mne přiměla k porovnání těchto hodnot 

s dalšími metodami prognózy dopravy a navržením nové metody, která by mohla být použita 

v ČR. 

3.5. Dopravní sektorová strategie druhá fáze 

Prognóza byla zpracována za pomoci strategického modelu ČR zpracovaného v Knize 2. 

Časové horizonty, pro které byl dopravní model zpracován, jsou 2020, 2035 a 2050. Výchozí 

předpoklady vstupující do modelu prognóz byly definovány na základě Knihy 3, dostupné 

literatury, dalších odborných jednání a poskytnutých podkladů.(SJM-GEPARDI-2, 2012) 

U osobní dopravy je předpokládán růst celkových přepravních výkonů (osobokilometry) mezi 

lety 2010 – 2050 o 51 %. Předpokládaný trend je mírně vyšší než hodnoty prognózované EC 

pro EU 12 (nové členské země). Prognóza automobilové dopravy však vychází spíše nižší 

než doposud prognózované hodnoty ŘSD. (SJM-GEPARDI-2, 2012) 

Z hlediska dělby přepravní práce je předpokládán mírný pokles individuální automobilové a 

autobusové dopravy a nárůst letecké a železniční dopravy. (SJM-GEPARDI-2, 2012) 

Hlavním důvodem mírně se zvyšující preference veřejné dopravy je změna v dopravním 

chování obyvatel způsobená stárnutím populace. Do roku 2050 má dle prognóz ČSÚ počet 

ekonomicky neaktivních obyvatel vzrůst o 30 %.(SJM-GEPARDI-2, 2012) 

Na základě uvedeného postupu byly dopravním modelem vygenerovány tři výhledové 

časové řezy pro roky 2020, 2035 a 2050 pro nulový stav rozvoje dopravní sítě.(SJM-

GEPARDI-2, 2012) 

Celkový objem cest vzroste vždy oproti roku 2010 v roce 2020 o 11 % v roce 2035 o 20 % a 

v roce 2050 o 22 %.(SJM-GEPARDI-2, 2012) 

Tabulka 3 Prognóza přepravy (osobokilometry), scénář TREND. Zdroj: (SJM-GEPARDI-2, 2012) 

Vstup Zdroj Změna oproti roku 2010 TREND 
2010 2020 2035 2050 

HDP MF 1,00 1,27 1,74 1,88 
Počet obyvatel ČSÚ + scénář 1,00 1,02 1,06 1,05 
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Podíl 
ekonomicky 
neaktivních 

obyvatel 

ČSÚ + scénář 1,00 1,07 1,15 1,30 

Automobilizace MD,UN 1,00 1,17 1,25 1,29 
Ceny PHM MPO,IEA 1,00 1,20 1,54 1,70 
Efektivita 

pohonu vozidel 
Freightvision + 

vlastní 
1,00 1,07 1,13 1,16 

Spotřeba uhlí a 
ropy 

SEK 2010 1,00 0,91 0,75 0,63 

 

V rámci prvního testu byla sledována reakce modelu na změnu ekonomicky neaktivních 

obyvatel. Pracovní předpoklad byl zvýšení počtu ekonomicky neaktivních obyvatel o 30 %, 

přičemž celkový počet obyvatel zůstal konstantní (ekonomicky aktivních tedy ubylo). 

Všechny ostatní nastavení modelu zůstaly stejné. Pro jednotlivé poptávkové vrstvy pak 

model vygeneroval nový objem cest. Výrazně vzrostl počet krátkých cest za volnočasovými 

aktivitami. Z pohledu přepravních objemů (počet cest/24h) došlo k růstu o 3 %, z pohledu 

přepravních výkonů (osobokilometry/24h) pak k poklesu o 5 %. Výsledky tohoto testu lze 

tedy interpretovat mírný růst počtu cest a zkracování průměrné přepravní vzdálenosti.(SJM-

GEPARDI-2, 2012) 

Druhou testovanou proměnnou byl stupeň automobilizace. Byly vytvořeny verze modelu s 

růstem automobilizace o 10, 20 a 30 %. Ostatní nastavení a vstupy zůstaly stejné a byla 

sledována změna v počtu cest IAD. Při růstu automobilizace o 10 % bylo dosaženo růstu 

cest IAD o 12 %, při růstu o 20 % IAD vzrostla o 17 % a při růstu o 30 % IAD vzrostla o 23 

%. Elasticita automobilizace/objem IAD se pohybuje okolo 1 se snižujícím se trendem 

vzhledem k dalšímu růstu automobilizace.(SJM-GEPARDI-2, 2012) 
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Tabulka 4 Prognóza dopravy (osobokilometry), scénář TREND. Zdroj :(SJM-GEPARDI-2, 2012) 

 

4. Případová studie 

Pro vypracování analýzy dopravní poptávky a komparaci metod dopravní prognózy jsem si 

vybral město Opavu. Toto město jsem si vybral záměrně, jelikož zde v současné době 

zpracovávám Plán udržitelné mobility města Opavy a mám možnost navrhnout dotazníkové 

šetření domácností v objemu cca 200 tis. Kč bez DPH a analyzovat jej v rámci práce ve 

společnosti UDIMO spol. s r. o. Tyto informace jsou použity také při zpracování disertační 

práce. Pro komparaci výsledků použiji obdobná data získaná v rámci projektů realizovaných 

v ČR i historicky publikovaných.  

Dopravně – sociologický průzkum v domácnostech byl sestaven na základě východisek 

(Metodický návod pro provádění dopravních průzkumů ve městech, 1981) s mírnými 

úpravami. Cílem průzkumu je zjistit dopravní chování respondentů dle zápisu cest, jejich 

času, účelu, dopravním prostředku zdroje a cíle cesty, a dopravním módu. 

Jedná se o kvalitativní průzkum s oporou dle počtu osob ve sčítacích obvodech. Dotazování 

probíhalo metodou face to face. Výběr respondentů ve sčítacích obvodech byl proveden 

náhodným výběrem. 

 Vzhledem k časové náročnosti bylo konkrétní provedení průzkumu svěřeno Slezské 

univerzitě v Opavě, Fakultě veřejných politik v Opavě. Jim byl předán navržený a sestavený 

dotazník a podmínky provedení průzkumu.  
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Dopravně – sociologický průzkum dopravního chování je proveden na reprezentativním 

vzorku domácností (cca 6% aktivní populace Opavy), jehož výběr respektuje vytvořené 

dopravní oblasti v členění dle statistických obvodů ČSÚ a věkové složení. 

Pro dodržení počtu domácností dle územní struktury sčítacích obvodů jsem vypracoval 

mapky pro jednotlivé tazatele s nutným počtem oslovených osob ve sčítacích obvodech 

Opavy. Příklad zpracované mapky s územní lokalizací pro tazatele je v přílohové části. 

Samotný dotazník tvoří 3 části. První část obsahuje otázky na informace o domácnosti 

respondenta. Druhá část obsahuje informace k vyplnění dotazníku a třetí část obsahuje 

otázky na informace o cestách vykonaných respondentem. Dotazník je doložen v přílohové 

části. 

Zpracování dat probíhalo zakódováním odpovědí do Excelu ve formátu csv s následným 

zpracováním v software Omnitrans.  

Tabulka 5 Struktura základního souboru výběrového souboru ve městě Opavě 

Věková 
skupina 

Počet osob Podíly osob ve skupinách 

Základní soubor Vzorek ČSÚ  Vzorek 

0-4 2509 146 4,10% 7,04% 

5-9 1752 103 2,86% 4,97% 

10-14 4516 110 7,38% 5,31% 

15-19 4309 137 7,04% 6,61% 

20-24 1451 186 2,37% 8,97% 

25-29 4090 128 6,68% 6,17% 

30-34 3883 135 6,34% 6,51% 

35-39 4478 192 7,31% 9,26% 

40-44 4927 206 8,05% 9,94% 

45-49 3852 149 6,29% 7,19% 

50-54 4064 107 6,64% 5,16% 

55-59 3867 99 6,32% 4,78% 

60-64 4180 80 6,83% 3,86% 

65-69 4233 135 6,91% 6,51% 

70-74 3016 100 4,93% 4,82% 

75-79 2331 33 3,81% 1,59% 

80-84 1702 22 2,78% 1,06% 

85-90 1218 5 1,99% 0,24% 

94-99 854   1,39% 0,00% 

Celkem 61232 2073 100,00% 100,00% 
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Pro hodnocení získaného vzorku jsem provedl test jednofaktorové analýzy rozptylu ANOVA. 

Pokládáme hypotézu H0, kdy poměry vzorku a základního souboru ve věkových skupinách 

jsou shodné. 

Alternativní hypotéza HA: Alespoň jeden z poměrů se liší od ostatních. 

P hodnota tohoto testu je rovna 1, F<Fkrit. Nenašli jsme důvody k zamítnutí hypotézy H0. 

Platí tedy, že podíly věkových skupin ve vzorku a základním souboru jsou shodné. 

5. Použité metody zpracování 

5.1. Popisná statistika 

Do popisné statistiky jsou zařazeny metody, které zpřehledňují data tak, že je shlukují do 

určitých kategorií, nebo informaci agregují do několika tzv. statistických charakteristik. 

(RAMNÍK, 2003) 

Charakteristiky polohy popisují soubor dat, přičemž z této popisné statistiky je již možné 

vyvozovat závěry. Charakteristiku polohy rozumíme takovou číselnou hodnotu, která 

vystihuje umístění pozorovaných hodnot na číselné ose. (TVRDÍK, J., 2008) 

Průměr x je taková hodnota, která má tu vlastnost, že součet odchylek naměřených hodnot 

od průměru je roven nule (součet momentů se rovná nule) (TVRDÍK, J., 2008) 

Medián představuje hodnotu odpovídající prostřední jednotce v souboru jednotek 

uspořádaných podle ordinálního ukazatele x, to je takovou hodnotu, kdy existuje stejný počet 

jednotek v souboru s menší nebo stejnou hodnotou znaku a stejný počet jednotek s větší 

nebo stejnou hodnotou (kategorií) (TVRDÍK, J., 2008)V případě sudého počtu dat není 

medián definován jednoznačně, za medián lze považovat kterékoliv číslo mezi dvěma 

prostředními hodnotami, včetně těchto hodnot, nejčastěji se však uvádí střed mezi oběma 

prostředními hodnotami (OTIPKA, 2008) 

Charakteristiky variability popisují soubory dat a z této popisné statistiky je možné vyvozovat 

závěry o variabilitě dat, tj. „míry rovnoměrnosti či nerovnoměrnosti“ distribuce hodnot 

sledovaného ukazatele. 

Směrodatná odchylka je definována jako kladná odmocnina výběrového rozptylu nebo 

kvadratický průměr odchylek od aritmetického průměru souboru hodnot. Směrodatná 

odchylka neumožňuje porovnávat variabilitu ukazatelů v odlišných jednotkách. (BARIŠ, 

2004) 
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Variační koeficient vyjadřuje relativní míru variability proměnné x.  Variační koeficient je 

bezrozměrný, uvádíme jej v procentech, hodnotu získanou vynásobíme 100%. Hodnoty 

variačních koeficientů lze vzájemně porovnávat díky jednotnému přepočtu na procenta. 

Kovariace je střední hodnota součinu odchylek veličin x a y od jejich středních hodnot. Je-li 

cov(x,y) = 0, veličiny x a y jsou nezávislé. (OTIPKA, 2008) 

Koeficient korelace určuje míru závislosti náhodných veličin  x a y. (OTIPKA, 2008)Pokud 

absolutní hodnota koeficientu korelace nabude hodnotu 1, pak mezi veličinami x a y existuje 

lineární závislost. Nulová hodnota znamená, že tyto veličiny jsou nekorelované. Záporná 

hodnota značí zápornou korelaci, tzn. jedna veličina roste, druhá klesá. Kladná hodnota 

znamená kladnou korelaci, tzn. veličiny mají shodný trend (rostoucí nebo klesající).  

Regresní analýza zkoumá jednostrannou závislost proměnné y (závislá, vysvětlovaná) na 

proměnné x (nezávislá, vysvětlující). Závislost je modelována regresní funkcí. 

Lineární model regresní funkce představuje odhadnutí regresních koeficientů a0 a a1 z dat, 

která by určovala přímku co nejlépe prokládající sledovaná data. Hodnoty a0 a a1 jsou pak 

odhady regresních koeficientů. Pro nejlepší proložení bude použita metoda nejmenších 

čtverců. (TVRDÍK, J., 2008) 

V práci je použito metod algoritmizace a programování v jazyce Ruby pro výpočet regresního 

modelu.  

Cílem shlukové analýzy bude nalézt v datech podmnožiny podobných objektů. (TVRDÍK, 

2009) Lze tak sledované jednotky shlukovat do skupin s navzájem podobnými prvky.  

Shluková analýza nalézá v sobě navzájem podobné případy a utváří z nich tzv. shluky.  

Metoda K-průměrů je hierarchická metoda shlukové analýzy, která umožňuje rozklad matice 

dat do předem určeného počtu shluků pomocí minimalizace daného kritéria.  

Statistické metody, které umožňují provádět vícenásobné porovnávání středních hodnot, 

jsou soustředěny pod souhrnným názvem analýza rozptylu (ANOVA – Analysis of Variance). 

Tato metoda je založena na hodnocení vztahů mezi rozptyly porovnávaných výběrových 

souborů (testování shody středních hodnot se převádí na testování shody dvou rozptylů (F-

test)). Nulová hypotéza testovaná při jednoduchém třídění je:  

H0: m1 = m2 = m3 = ….. = mm (kde m je počet srovnávaných skupin).  
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Nejjednodušším případem vícefaktorové analýzy rozptylu je analýza rozptylu dvojného 

třídění (two-way ANOVA), při níž zkoumáme vliv dvou faktorů na závisle proměnnou. 

Analýzou rozptylu dvojného třídění lze hodnotit tzv. blokové experimenty, při nichž sledujeme 

vliv určitého faktoru (označeného např. A), který plánovitě měníme, zatímco druhý faktor 

(označený jako B) považujeme za rušivý vliv, který se snažíme při analýze oddělit od vlivu 

faktoru A.  (BEDNÁŘOVÁ, 2011) 

5.2. Algoritmizace a použitý software 

Dopravní modely se přeměňují z „black box“6 na kontrolovatelné postupy. Pro tuto změnu je 

nezbytné si připustit nutnost kontroly skriptů subrutin programovacího kódu jednoho 

z objektově orientovaných programovacích jazyků např. Ruby či Python.   

Pro svou disertační práci jsem použil specifický software Omnitrans pro modelování dopravy 

čtyřstupňovou metodou. Používaný software je integrovaný multimodální dopravní plánovací 

softwarový balík. Díky výkonnému zařízení pro správu dat, skriptovacímu jazyku Ruby a 

komplexnímu uživatelskému rozhraní dodává dopravnímu inženýrovi výkonnou sadu 

nástrojů používaných k řešení široké škály problémů dopravního modelování. Jedním z 

hlavních problémů, kterým čelí dopravní inženýr, je kontrola a řízení potenciálně velkých a 

složitých datových souborů a informací, které musí být v prvé řadě do modelu 

implementovány a následně použity při modelovém výpočtu při velkém množství 

generovaných variant řešení.  Pro používaný software jsou tyto úkoly snadné s použitím 

projektového a datového řídícího rozhraní. Software umožňuje efektivní a konzistentní 

ukládání dat v relační databázi bez jakéhokoli limitu v podobě počtu dopravních zón, uzlů 

nebo linií, které tvoří modelovou dopravní síť. Struktura sítě podporuje integrované 

modelování všech druhů dopravy, jako jsou motorová vozidla, cyklisté, veřejná doprava či 

pěší doprava. Projektové varianty mohou být generovány bez obav o zpracování dat. 

Software je koncipován pro plné soustředění dopravního inženýra zvolenému problému 

projektu. Matice jsou koncipovány jako „hypercube“, jejíž dimenze představují modelovací 

osy, které jsou pro model relevantní např. druh dopravy, modelový čas, účel cesty a 

uživatelsky definované třídy. Vytvoření šablon projektu poskytuje mechanismus pro vytvoření 

jednotlivých standardů a pracovních stylů, které mohou být použity v rámci modelovacího 

týmu a mezi projekty. Používaný software má následující 3 hlavní struktury, které spolu 

komunikují. Databáze obsahující informace o projektu, vstupní proměnné pro výpočet 

dopravní poptávky, modelovou síť, matice a specifikace výpočetních skriptů a parametrů 

modelu. Uživatelské rozhraní obsahující manažer projektu, manažer dat, nástroje pro editaci 

                                                
6 Černá skříňka bez kontroly obsahu 
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a správu modelové sítě. Výpočtový a skriptovací modul na základě jazyka Ruby, který 

obsahuje programovací prostředí, rutiny a funkce. Pro řešení modelu dopravní poptávky jsou 

vytvořeny nové skripty na úrovni tříd nebo modulů v programovacím jazyce Ruby. 

6. Změny hybnosti obyvatel na základě porovnání dopravních 

průzkumů 

Hybnost obyvatel je počet vykonaných cest za den na osobu. V této kapitole jsem hodnotil 

změnu hybností dle různých průzkumů z různých zdrojů od roku 1973 do roku 2013. 

Pokud budeme definovat mobilitu jako možnost volného přemístění osob za danou aktivitou, 

budeme předpokládat, že míra tohoto volného přemístění je dána hybností na straně 

poptávky a podmínkami na straně dopravní nabídky.  

Pro stanovení výhledových objemů dopravy jednotlivých okrsků se běžně používají postupy 

vícefaktorové analýzy a to vícenásobná regresní analýza v lineárním tvaru. Objem přepravy 

se vypočítá jako závislá proměnná veličina v závislosti na různých socio-demografických 

údajích okrsku, jako relevantních nezávislých proměnných strukturálních veličin.(HOLLAREK 

T., 2000) 

= +	 + +. . . +  

 Kde  Di   - závislá proměnná (objem přepravy i – tého okrsku) 

a   - konstanta regresní rovnice 

b1,b2,..bn   - parciální regresní koeficienty 

X1,X2,…Xn  – nezávisle proměnná strukturální veličina se zjistitelným rozhodujícím 

vlivem na objem dopravy 

V minulosti byly zkoumány i kvadratické či kubické nelineární regrese, ale ukázalo se, že 

jejich použití má na celkové objemy dopravy zanedbatelný vliv. 

Úloha je rozdělena na 2 okruhy. 

1, Výběr nezávisle proměnných veličin a ohodnocení jejich vlivu na závislou proměnnou 

veličinu. Proměnné, u kterých se neprokáže významná závislost, se vylučují. Do výpočtu 

vstupující proměnné nesmí spolu korelovat, mají mít normální rozdělení a mají být spojité. 

Vývoj nezávislých proměnných musí být k dispozici i pro prognózované období. 
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2, Určení regresních koeficientů a konstanty regresní rovnice na základě údajů současného 

stavu, kde jsou známé hodnoty závislé proměnné i nezávislých proměnných a vypočítány 

jsou regresní koeficienty, jako parametry modelu. Tím se sestaví regresní rovnice. Výpočet 

se zpravidla vykonává metodou součtu nejmenších čtverců odchylek. Současně se vypočítá 

koeficient korelace, rozptyl, střední odchylka a případně další ukazatele, kterými se rovnice 

otestuje. (HOLLAREK T., 2000) 

Tato metoda má svá negativa. V některých případech vycházejí regresní koeficienty 

záporné. (HOLLAREK T., 2000) tvrdí, že významnou výhradou proti této metodě je 

neposkytnutí obrazu o mechanizmu vzniku a zániku dopravních vztahů. Regresní rovnici je 

možné interpretovat jako podíly strukturálních veličin na tvorbě dopravních vztahů. Pokud 

jsou regresní koeficienty záporné, je jejich interpretace nelogická. Obdobně v případě, kdy je 

absolutní člen rovnice nenulový, vzniká v dopravním okrsku doprava, která může mít i 

záporné znaménko. 

S tvrzením si dovoluji nesouhlasit. Jelikož záporná hodnota u jednotlivých parametrů 

proměnných má vztah k absolutnímu členu rovnice. Pokud připustíme, že hybnost obyvatel 

se pohybuje v rozmezí 1,8 – 2,7 pro Českou republiku, potom lze nalézt regresní rovnice se 

zápornými parametry u strukturálních veličin při absolutním členu v tomto rozmezí. Pokud 

má rovnice absolutní člen blížící se 0, potom není možné sestavit regresní rovnici se 

záporným parametrem, pokud se vliv jednotlivých parametrů neruší. Příklady rovnic 

analyzovaných pro průzkumy před rokem 1992 lze nalézt v literatuře viz. (HOLLAREK T., 

2000) V tom případě je nutné také stanovit definiční obor rovnice, čímž je řešeno také tvrzení 

o nulové dopravě v zóně s nulovými strukturálními veličinami. 

Z praxe vyplývá, že i zóny s nulovými strukturálními veličinami mohou produkovat dopravu. 

Toto tvrzení se opírá o definici modelu dopravy. Tento je pouze zjednodušenou aproximací 

skutečného světa. Pokud připustíme, že vlivy nezahrnuté do modelu dopravy mohou 

generovat dopravu, je možné tyto zohlednit právě absolutním členem. Můžeme poté zavést 

termín „reziduální doprava“, tedy doprava, která má nesystematický zdroj a cíl, či doprava 

vznikající mimo definované výpočetní struktury modelu, ale v kalibraci modelu dle intenzit 

jsou tyto cesty zahrnuty. 

Metoda specifických hybností rozšiřuje metodu vícenásobné regresní analýzy o dezagregaci 

úlohy nahrazením rovnice jedné více rovnicemi bez absolutního členu. 

V tomto případě hovoříme o modelu na základě aktivit, který je dezagregován dle účelu cest. 

Výhoda této metody není podstatná ve výpočtu objemů cest, ale zejména při výpočtu 

dopravních vztahů. 
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Tabulka 6 Porovnání hybností před rokem 1992 a současných průzkumů. Zdroj: Hollarek, Macejka, TIMUR, CDV, 
CM bike, UDIMO 

Území /  
město 

Rok 
průzkumu 

Hybnost 
cest za 

den 
Počet 

obyvatel 
Stupeň 

automobilizace 
Průměrný 
věk obyv 

Prac. 
příl. 

Podíl 
necestujících 

v % 
Nové 

Město 1988 2,12 18057 196 34,45 14654 10,5 

Nitra 1985 2,14 83047 189 27,3 51328 5,65 
Pov. 

Bystrice 1989 2,39 40391 137 30 24228   

Michalovce 1987 2,18 33815 195 31 26780   

Martin 1987 2,46 64521 171 31,63   16,2 
Lipt. 

Mikuláš 1986 1,89 29100 135 32 19683   

Levice 1989 2,32 35320 197 31   20,02 

Vranov 1989 2,47 21440 186 29,05   15,2 

Trnava 1989 2,28 65820 187 32,16 42794 25,5 

Hlohovec 1992 1,83 21100 170 32,7 11000 44 

Bratislava 1973 2,68 325040 118 31,6 234480 16,62 

Bratislava 1981 2,8 388260 145 33,05 269000 9,57 

Bratislava 1990 2,78 411450 217 34,6 304000 15,3 
Vysoké 

Tatry 1984 2,3 99790 163 31,12 58009 13,07 

Poprad 1984 2,67 36090 173 30,02 24364 12,27 

Kežmarok 1984 2,27 13240 155 31,47 8391 14,09 

B. Bystrica 1989 2,28 81740 190 31,9 47574   

Žilina 1985 2,49 92050 121 32,3 76130   

Vrbové 1990 2,04 6430 172 31,6 3351   

Bardejov 1982 1,77 24000 103 28,7     

Košice 1976 2,03 181000 95 31     

Vysočina 
část 2012 2,26 30329 421 41,6   30,8 

Opava 2013 2,02 57759 312 41,2 29032 22,62 
Uherské 
Hradiště 2012 2,12 25343 399 42,7 15372 26 
Uherské 

Hradiště* 2013 2,64 25266  43 15372   

JMK 2013 2,2 1170078 407 41,7 556400 18,8 

Průměr 1990 2,286 130018 189,16 33,42 91597 18,6 
V tabulce jsou shromážděny informace z (HOLLAREK T., 2000) nad čárou a ze zdrojů 

UDIMO, CM bike, CDV, TIMUR a vlastních pod čarou. Informace s * mají různou metodiku 

zpracování. 
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Pokud analyzujeme závislost hybností a stupně automobilizace, můžeme sestrojit regresní 

rovnici ve vztahu: 

Hybnost = 2,326 – 0,0003 x vozidel na 1000 obyvatel…r = 0,09 

Lineární závislost mezi počtem vozidel na 1000 obyvatel a hybností se nepotvrdila na 

základě analýzy dat pro jednotlivé města resp. regiony.  

Dále můžeme zkoumat vztah mezi hybností a rokem průzkumu vztahem: 

Hybnost = 14,81 – 0,0063 x rok průzkumu…r = 0,24 

I zde je velmi malá lineární závislost. 

Ze srovnání průměrných hybností historických průzkumů můžeme dojít k závěru, že 

v horizontu 20 let nedošlo ke zvýšení hybností obyvatel. 

Metodika průzkumů se předpokládá shodná pro jednotlivé města a lokality dle (Metodický 

návod pro provádění dopravních průzkumů ve městech, 1981), mimo průzkumy v Uherském 

Hradišti* prováděné metodikou TIMUR, která zohledňuje pouze osoby nad 15 let věku. 

Výsledky průzkumů MC Bike v Uherském Hradišti a JMK metodikou KONTIV jsou 

považovány za adekvátní s metodikou dle (Metodický návod pro provádění dopravních 

průzkumů ve městech, 1981) 

Závěr porovnání hybností v letech 1973 – 2013 

Porovnáním hybností z různých zdrojů můžeme dospět k následujícímu závěru. 

Analýzou můžeme dospět k názoru, že hybnosti z průzkumů před rokem 1992 jsou v 

rozmezí 2,8 (Bratislava) – 1,77 (Bardejov). 

Hybnosti z průzkumů v letech 2012 – 2013 jsou v rozmezí 2,02 (Opava) – 2,2 (JMK), 

pomineme-li průzkumy dle metodiky TIMUR, který nezohledňuje děti do 15 let věku. 

Je zřejmé, že celková hybnost dle předložené analýzy významně neroste, oproti růstu stupně 

automobilizace, který rostl ve sledovaných lokalitách od 95 po 421 osobních vozidel na 1000 

obyvatel. Tímto jsem získal jeden z argumentů pro stagnaci hybností celkem.  
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7. Vliv věku na hybnost 

7.1. Vliv stáří populace na hybnosti celkem 

Abychom mohli pochopit jaký vliv na hybnosti má nezahrnutí určité skupiny obyvatel do 

výpočtu, je nutné zkoumat, které hybnosti mají jednotlivé skupiny obyvatel dle věku.  

Toto hodnocení jsem provedl na vzorku 2076 respondentů dopravně-sociologického 

průzkumu ve městě Opavě. 

Z analýzy zjištěných hybností dle věkových skupin po 5-ti a 10-ti letech vyplývá klesající 

tendence po 65 roce a před 15 rokem. Celkový průběh hybností dle věku obyvatel lze 

vystihnout kvadratickou rovnicí 4 řádu s koeficientem determinace 0,94 resp. 0,97, což 

vykazuje významnou závislost. Toto zjištění velmi usnadňuje budoucí prognózu hybností, 

jelikož lze použít věkové skupiny obyvatel sledované ČSÚ, jsou to skupiny 0 – 14, 15 – 64, 

65+. Pokud známe hybnosti těchto skupin obyvatel, a počet obyvatel ve skupinách, lze 

vypočítat prognózu hybností dopravy založenou na těchto 3 věkových skupinách. Tímto 

postupem je možné zohlednit trend stárnutí populace. 

Pro porovnání hybností bylo provedeno srovnání výsledků dle metod výpočtu pro 

vyhodnocení dopravního anketního průzkumu domácností. Celková hybnost obyvatel města 

Opavy v roce 2013 vypočítaná jako podíl všech cest ku počtu osob vykonávajících tyto cesty 

je 2,019. Pokud vypočítáme hybnost bez dětí do 15 let z počtu cest vykonaných respondenty 

nad 15 let věku dělených počtem těchto respondentů, je její hodnota 2,117.  

Tabulka 7 Porovnání hybností obyvatel s vyloučením obyvatel do 15 let a všech obyvatel 

 0 – 14 let 15 – 64 let 65+ let Celkem 
Obyvatel 8366 39442 10123 57938 

Hybnost všichni 1,57 2,15 2,03 2,02 
Hybnost bez dětí do 15 let xxx 2,15 2,03 2,12 

Porovnáním vypočítaných hodnot dojdeme k závěru, že vyloučení skupiny obyvatel do 15 let 

ze vzorku může zvýšit výslednou hybnost obyvatel. V případě Opavy se prokázalo zvýšení o 

0,102 cest za den. Porovnáním hodnot hybností mezi průzkumy z Uherského Hradiště 

v letech 2012 a 2013 dojdeme k závěru, že nárůst hybností mezi průzkumy byl o 0,52 cest 

za den. Tyto rozdíly nelze vysvětlit pouze změnou metodiky ve výběru vzorku, jelikož rozdíl 

je velmi vysoký, ačkoli vyjmutí osob do 15 let věku jistě ovlivnilo výslednou prezentovanou 

hybnost.  
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Graf 8Hybnosti obyvatel města Opavy dle věkových skupin po 5-ti letech 

 

Graf 9 Hybnosti obyvatel města Opavy dle věkových skupin po 10-ti letech 

Pro ověření vhodnosti rozdělení obyvatel dle věku jsem naprogramoval metodu K – means 

pro software Omnitrans. Tato byla použita na datovou sadu získanou při dopravním 

sociologickém průzkumu dopravy ve městě Opavě na vzorku 2078 osob. Iniciační skript byl 

pro další potřeby rozdělen do dvou samostatných skriptů. První skript se stará o zpracování 

výpočtu metody K – means a vykreslení grafů. Druhý skript je volán prvním a stará se o 

zpracování dat do vhodné formy dvou polí. Tyto pole nesou data seřazená v řadě s  indexy 

číslovanými od 0 do 2077. Každý index odpovídá jednomu respondentovi. Do tohoto pole je 

vnořeno další pole, které obsahuje informace o respondentovi. Pro analýzu metodou k – 
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means jsem použil atributy věk a hybnost za den. Hybnost za den je vypočítána jako suma 

všech cest respondenta skriptem 2.  

Výsledné grafy ukazují možné rozdělení osob dle věku respondentů do skupin při výpočtu 

specifických hybností pro jednotlivé skupiny obyvatel. 

 

Graf 10 Rozdělené do dvou skupin dle věku a hybnosti K – Means 

Z Grafu 10 je zřejmé, že metodou K – means jsem rozdělil osoby do dvou skupin a to ve 

věku do 36 let a nad 36 let. Pro tyto skupiny byla provedena regresní analýza ve tvaru y = 

Ax+b. 

Regresní analýza prokázala, že směrnice přímky pro osoby do 36 má stoupající směrnici a 

směrnice přímky pro osoby od 36 let věku má klesající směrnici. U tohoto rozdělení má věk 

významnou roli, v obou segmentech. Toto je vysvětlitelné zejména velkým rozsahem 

definičního oboru. Regresní analýza byla vypočítána následovně: 

y = 0,031x + 1,393 s koeficientem determinace 0,72 pro osoby do 36 let věku 

y = -0,024x + 3,338 s koeficientem determinace 0,602 pro osoby nad 36 let věku. 
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Koeficient determinace ukazuje jistou závislost na věku.  

 

Graf 11 Rozdělené do tří skupin dle věku a hybnosti K - Means 

Z Grafu 11 je zřejmé, že metodou K – means byly rozděleny osoby do třech skupin a to ve 

věku do 25 let, 26 – 51 let a nad 52 let. Pro tyto skupiny byla provedena regresní analýza ve 

tvaru y = Ax+b, kde x je věk. 

Regresní analýza prokázala, že směrnice přímky pro osoby do 51 má stoupající směrnici a 

směrnice přímky pro osoby od 52 let věku má klesající směrnici. U skupiny osob ve věku 26 

– 51 let má ovšem věk velmi malý význam, jelikož proměnná ovlivňuje hybnost v rozsahu 

0,09 cest za den. Hybnosti této skupiny by se daly charakterizovat slovy konstantní a nízkou 

závislostí na věku. 

y = 0,055x + 1,147 s koeficientem determinace 0,834 pro osoby do 25 let věku 

y = 0,003x + 2,052 s koeficientem determinace 0,128 pro osoby do 26 let do 51 let věku 

y = -0,038x + 4,363 s koeficientem determinace 0,612 pro osoby nad 52 let věku. 

Koeficient determinace ukazuje vyšší závislost na věku pro mladé a seniory. Lidé ve 

středním věku mají závislost na věku velmi nízkou.  
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Graf 12 Rozdělené do čtyř skupin dle věku a hybnosti K – Means 

Z Grafu 12 je zřejmé, že metodou K – means byly rozděleny osoby do čtyřech skupin a to ve 

věku do 15 let, 16 – 32 let, 33 – 53 let a nad 54 let. Pro tyto skupiny byla provedena regresní 

analýza ve tvaru y = Ax+b, kde x je věk. 

Regresní analýza prokázala, že směrnice přímky pro osoby do 15 let má stoupající směrnici 

a směrnice přímky pro osoby od 16 let věku má klesající směrnici. U skupin osob ve věku 16 

– 52 let má ovšem věk menší význam než u ostatních skupin. Hybnosti této skupiny by se 

daly charakterizovat slovy konstantní a nízkou závislostí na věku. 

y = 0,077x + 0,973 s koeficientem determinace 0,781 pro osoby do 15 let věku 

y = -0,009x + 2,429 s koeficientem determinace 0,230 pro osoby do 16 let do 32 let věku 

y = -0,007x + 2,475 s koeficientem determinace 0,201 pro osoby od 33 let do 53 let věku. 

y = -0,043x + 4,761 s koeficientem determinace 0,642 pro osoby nad 54 let věku. 

Koeficient determinace ukazuje vyšší závislost na věku pro mladé a seniory. Lidé ve 

středním věku mají závislost na věku velmi nízkou.  
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Pro porovnání bylo zařazeno dělení osob dle věku dle ČSÚ. Jedná se o věkové skupiny 0 – 

14 let, 15 – 64 let a 65 a více let. Pro tyto skupiny byla zpracována regresní analýza.  

Regresní analýza prokázala, že směrnice přímky pro osoby do 15 má stoupající směrnici a 

směrnice přímky pro osoby od 15 let věku má klesající směrnici. U skupin osob ve věku 15 – 

64 let má ovšem věk menší význam než u ostatních skupin. Hybnosti této skupiny by se daly 

charakterizovat slovy konstantní a nízkou závislostí na věku. 

y = 0,078x + 0,968 s koeficientem determinace 0,752 pro osoby do 15 let věku 

y = -0,001x + 2,227 s koeficientem determinace 0,045 pro osoby do 16 let do 64 let věku 

y = -0,057x + 5,815 s koeficientem determinace 0,585 pro osoby nad 65 let věku. 

Koeficient determinace ukazuje vyšší závislost na věku pro mladé a seniory. Lidé ve 

středním věku mají závislost na věku velmi nízkou. Je to dáno tím, že pro tuto skupinu osob 

je průběh hybnosti téměř konstantní. 

Zjištěné průběhy funkcí můžeme zobrazit pro porovnání v grafu. 

 

Graf 13 Porovnání průběhů regrese jednotlivých metod 

Pokud vypočítáme zpětně průměrné hybnosti a počty cest dojdeme k závěru, že výsledný 

počet cest se liší o max. 0,005%. Z toho lze odvodit, že všechny příklady rozdělení lze 

použít, i když koeficient determinace v některých případech dosahoval velmi malých hodnot. 
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Tabulka 8 Porovnání metod rozdělení skupin obyval dle věku 

Metoda K means 

2 

skupiny 

K means 3 

supiny 

K means 4 

supiny 

ČSÚ 3 

supiny 

ČSŮ 

průměry 

Průzkum 

Celkový 

počet cest 

4186 4181 4168 4186 4182 4190 

Hybnost 2,019 2,017 2,011 2,020 2,018 2,021 

Z hlediska praktického využití je nejvhodnější metoda výpočtu průměry hybností jednotlivých 

skupin obyvatel, jelikož při jiné metodě by musely být v modelu dopravy uchovávány data pro 

všechny věkové skupiny po roce. Toto velmi zvětšuje potřebnou datovou základnu, jelikož by 

muselo být přistoupeno k uchovávání dat o počtech obyvatel dle jednotlivých roků v každé 

dopravní zóně modelu dopravy. Vliv věku není natolik silný, aby muselo být k tomu 

přistoupeno. Zásadní význam pro změnu hybnosti mají zejména poměry mezi jednotlivými 

skupinami mladých, seniorů a zbytku populace. Hranice mezi těmito skupinami ovšem není 

přesně dána. Proto je doporučeno používat při výpočtech hybností 3 skupiny obyvatel 0 – 14 

let, 15 – 64 let a 65 let a více, které dostatečně vystihují změny v hybnosti obyvatel. Pro 

skupinu 0 – 14 let byla zjištěna celková hybnost 1,542 cest za den. Pro skupinu obyvatel ve 

věku 15 – 64 let byla zjištěna celková hybnost 2,186 cest za den a pro skupinu obyvatel ve 

věku 65 a více let byla zjištěna hybnost 1,800 cest za den.   

Aplikace pro použití rozdělení obyvatel do skupin je provedena hypoteticky na podkladu 

prognózy demografie ČR do roku 2030 ČSÚ a hybností z průzkumu v Opavě. Problémem při 

aplikaci prognózy pro určitou lokalitu je také neexistence prognózy demografie pro menší 

území než kraj.  

Tabulka 9 Nízký scénář projekce demografie ČR, počet obyvatel ve skupinách Zdroj: ČSÚ 

Věk 2005 2010 2015 2020 2025 

0-14 1 482 695 1 369 149 1 352 154 1 281 984 1 179 565 
15-64 7 272 066 7 180 922 6 832 293 6 537 140 6 336 691 
65+ 1 445 945 1 591 099 1 849 265 2 055 465 2 140 834 

celkem 10 200 706 10 141 170 10 033 712 9 874 589 9 657 090 
Věk 2030 3035 2040 2045 2050 

0-14 1 078 522 1 001 659 955 962 922 658 879 399 
15-64 6 097 122 5 820 034 5 353 948 4 871 548 4 525 952 
65+ 2 210 618 2 258 544 2 443 454 2 620 245 2 660 721 

celkem 9 386 262 9 080 237 8 753 364 8 414 451 8 066 072 
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Tabulka 10 Střední scénář projekce demografie ČR, počet obyvatel ve skupinách Zdroj: ČSÚ 

Věk 2005 2010 2015 2020 2025 

0-14 1 487 148 1 400 028 1 426 352 1 408 644 1 346 384 
15-64 7 302 144 7 286 202 7 011 496 6 786 952 6 669 506 
65+ 1 446 681 1 596 812 1 864 146 2 088 333 2 201 310 

celkem 10 235 973 10 283 042 10 301 994 10 283 929 10 217 200 
Věk 2030 3035 2040 2045 2050 

0-14 1 274 155 1 219 739 1 197 000 1 190 477 1 173 004 
15-64 6 520 205 6 337 422 5 964 564 5 569 751 5 309 251 
65+ 2 308 073 2 399 918 2 633 554 2 862 020 2 956 079 

celkem 10 102 433 9 957 079 9 795 118 9 622 248 9 438 334 
Tabulka 11 Vysoký scénář projekce demografie ČR Zdroj: ČSÚ 

Věk 2005 2010 2015 2020 2025 

0-14 1 493 435 1 435 768 1 503 125 1 530 730 1 498 644 
15-64 7 332 263 7 391 854 7 191 552 7 040 008 7 009 256 
65+ 1 447 644 1 604 445 1 883 604 2 129 292 2 274 481 

celkem 10 273 342 10 432 067 10 578 281 10 700 030 10 782 381 
Věk 2030 3035 2040 2045 2050 

0-14 1 450 590 1 415 031 1 415 184 1 438 586 1 454 590 
15-64 6 948 655 6 855 609 6 569 486 6 255 572 6 071 513 
65+ 2 423 749 2 566 508 2 857 416 3 146 953 3 303 977 

celkem 10 822 994 10 837 148 10 842 086 10 841 111 10 830 080 
Pokud bychom hypoteticky předpokládali, že dopravní chování obyvatel ČR je shodné 

s chováním obyvatel Opavy, mohli bychom použít specifické hybnosti zjištěné průzkumem.  

V tom případě by prognóza celkových hybností vypadala následovně: 

Tabulka 12 Počet cest dle skupin obyvatel a hybnost se započtením vlivu skupin obyvatel, nízký scénář Zdroj: 
Macejka,  

Věk 2005 2010 2015 2020 2025 

0-14 2 285 574 2 110 543 2 084 345 1 976 178 1 818 299 
15-64 15 897 075 15 697 829 14 935 710 14 290 492 13 852 301 
65+ 2 602 701 2 863 978 3 328 677 3 699 837 3 853 501 

celkem 20 785 350 20 672 351 20 348 733 19 966 507 19 524 102 
Hybnost 2,038 2,038 2,028 2,022 2,022 

Věk 2030 3035 2040 2045 2050 

0-14 1 662 542 1 544 057 1 473 615 1 422 277 1 355 594 
15-64 13 328 592 12 722 865 11 703 979 10 649 431 9 893 942 
65+ 3 979 112 4 065 379 4 398 217 4 716 441 4 789 298 

celkem 18 970 246 18 332 302 17 575 812 16 788 149 16 038 833 
Hybnost 2,021 2,019 2,008 1,995 1,988 
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Tabulka 13 Počet cest dle skupin obyvatel a hybnost se započtením vlivu skupin obyvatel, střední scénář Zdroj: 
Macejka,  

Věk 2005 2010 2015 2020 2025 

0-14 2 292 439 2 158 143 2 198 722 2 171 425 2 075 451 
15-64 15 962 826 15 927 976 15 327 456 14 836 593 14 579 850 
65+ 2 604 026 2 874 262 3 355 463 3 758 999 3 962 358 

celkem 20 859 291 20 960 381 20 881 641 20 767 017 20 617 659 
Hybnost 2,038 2,038 2,027 2,019 2,018 

Věk 2030 3035 2040 2045 2050 

0-14 1 964 110 1 880 228 1 845 176 1 835 120 1 808 186 
15-64 14 253 471 13 853 899 13 038 814 12 175 735 11 606 270 
65+ 4 154 531 4 319 852 4 740 397 5 151 636 5 320 942 

celkem 20 372 113 20 053 979 19 624 387 19 162 491 18 735 397 
Hybnost 2,017 2,014 2,003 1,991 1,985 

Tabulka 14 Počet cest dle skupin obyvatel a hybnost se započtením vlivu skupin obyvatel, vysoký scénář Zdroj: 
Macejka, 

Věk 2005 2010 2015 2020 2025 

0-14 2 302 130 2 213 236 2 317 067 2 359 620 2 310 160 
15-64 16 028 668 16 158 937 15 721 067 15 389 785 15 322 560 
65+ 2 605 759 2 888 001 3 390 487 3 832 726 4 094 066 

celkem 20 936 557 21 260 174 21 428 622 21 582 131 21 726 785 
Hybnost 2,038 2,038 2,026 2,017 2,015 

Věk 2030 3035 2040 2045 2050 

0-14 2 236 084 2 181 270 2 181 506 2 217 580 2 242 250 
15-64 15 190 083 14 986 680 14 361 202 13 674 971 13 272 610 
65+ 4 362 748 4 619 714 5 143 349 5 664 515 5 947 159 

celkem 21 788 916 21 787 665 21 686 057 21 557 067 21 462 019 
Hybnost 2,013 2,010 2,000 1,988 1,982 

 

Závěr vlivu stáří obyvatel na hybnosti celkem  

Porovnáním tabulek výsledků za celou ČR je zjevné, že dochází ke změně celkových 

hybností obyvatel na základě změny poměru jednotlivých skupin obyvatel. Pro rok 2030 je 

prognózovaná hybnost v rozmezí 2,028 – 1,982 cest na osobu a den. Porovnat také 

můžeme celkový objem cest v tisících bez započtení vlivu skupin obyvatel dle věku 

vypočítaný z průměrné hybnosti s počtem cest vypočítaným jako součet cest vykonaných 

jednotlivými skupinami obyvatel. Pro rok 2050 vysoký scénář je rozdíl se započtením vlivu 

stárnutí obyvatelstva a bez něj 415 tis. cest za den za ČR, což činí snížení o 2%. Pro 

praktické použití metody se v budoucnu nahradí specifické hybnosti města Opavy za 

specifické hybnosti celostátního průzkumu dopravního chování obyvatel České republiky, 

jelikož tento průzkum prozatím chybí. Obdobně lze provést aplikaci na obecní či krajské 

úrovni. 

Navrhovaná metoda výpočtu předpokládá, že jsou hybnosti jednotlivých věkových skupin 

obyvatel v průběhu času konstantní. Tento předpoklad byl přijat pro zjednodušení úlohy. 

V budoucnu se předpokládá vyvinutí modelu prognózy změny hybností jednotlivých skupin 
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obyvatel v čase. Tento následný výzkum nemůže být proveden bez stanovení jednotlivých 

věkových skupin obyvatel, které byly provedeny v této práci, jelikož data musí být v průběhu 

času porovnatelná pro stanovení časových řad při použití regresní analýzy či jiné metody.   

Pro porovnání výsledků výzkumu s předpokladem (SJM-GEPARDI-2, 2012) je možné 

shodně vypočítat teoretický příklad s navýšením počtu neaktivních obyvatel o 30% shodně s 

(SJM-GEPARDI-2, 2012). V našem případě skupin osob 0 – 14 a 65 +. V předpokladu (SJM-

GEPARDI-2, 2012) je zvýšení hybnosti o 3%. Dle mého průzkumu dojde ke snížení o 2,3%., 

jelikož dojde ke snížení hybností z 2,02 na 1,98 cest za den na osobu. (SJM-GEPARDI-2, 

2012) přitom vychází z dat (INFAS, 2010). Touto prací jsem dokázal, že přebírání 

německých parametrů pro tvorbu modelu dopravy není vhodné.  Zpracovaná analýza 

dopravního chování obyvatel Opavy ukázala opačné trendy změny hybnosti celkem na 

základě započtení vlivu stárnutí obyvatel, než uvažuje Dopravní sektorová strategie II. Fáze 

v národní koncepci. 

Vlivem vypuštění dětí do 6 let či 15 let dochází ke zvýšení zjištěných hybností. Tuto metodiku 

praktikuje např. společnost TIMUR či AF Cityplan. Při jejich použití není možné vztáhnout 

zjištěné hodnoty na populaci celkem bez korekce. Korekce hybnosti celkem byla vypočítána 

pro populaci města Opavy na -0,102 cest za den na osobu. 

7.2. Vliv stáří populace na hybnosti IAD 

Pro další praktické využití metody rozdělení obyvatel do 3 skupin podle věku je vypočítána 

specifická hybnost skupin pro dopravní mód IAD jako řidič. 

Tyto hybnosti jsou pro skupinu do 15 let 0,000. Pro skupinu 15 – 64 let 0,775 cest za den na 

osobu a pro skupinu 65 a více let 0,193 cest za den na osobu. Vypočítejme nyní prognózu 

automobilové dopravy hybností ve vozidlech, respektive v dopravním módu IAD jako řidič na 

základě demografické prognózy ČR. Budeme uvažovat, že dopravní chování obyvatel ČR je 

shodné s dopravním chováním obyvatel Opavy ve smyslu hybností. Průměrná hybnost 

osobním vozem jako řidič je 0,567 cest za den. 
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Tabulka 15 Počet cest dle skupin obyvatel IAD jako řidič, počet cest a hybnost IAD jako řidič se započtením vlivu 
skupin obyvatel, nízký scénář Zdroj: Macejka, 

Věk 2005 2010 2015 2020 2025 

0-14 0 0 0 0 0 
15-64 5 635 851 5 565 215 5 295 027 5 066 284 4 910 936 
65+ 279 067 307 082 356 908 396 705 413 181 

celkem 5 914 919 5 872 297 5 651 935 5 462 988 5 324 116 
Hybnost 0,580 0,579 0,563 0,553 0,551 

Věk 2030 3035 2040 2045 2050 

0-14 0 0 0 0 0 
15-64 4 725 270 4 510 526 4 149 310 3 775 450 3 507 613 
65+ 426 649 435 899 471 587 505 707 513 519 

celkem 5 151 919 4 946 425 4 620 896 4 281 157 4 021 132 
Hybnost 0,549 0,545 0,528 0,509 0,499 

Tabulka 16 Počet cest dle skupin obyvatel IAD jako řidič, počet cest a hybnost IAD jako řidič se započtením vlivu 
skupin obyvatel, střední scénář Zdroj: Macejka, 

Věk 2005 2010 2015 2020 2025 

0-14 0 0 0 0 0 
15-64 5 659 162 5 646 807 5 433 909 5 259 888 5 168 867 
65+ 279 209 308 185 359 780 403 048 424 853 

celkem 5 938 371 5 954 991 5 793 690 5 662 936 5 593 720 
Hybnost 0,580 0,579 0,562 0,551 0,547 

Věk 2030 3035 2040 2045 2050 

0-14 0 0 0 0 0 
15-64 5 053 159 4 911 502 4 622 537 4 316 557 4 114 670 
65+ 445 458 463 184 508 276 552 370 570 523 

celkem 5 498 617 5 374 686 5 130 813 4 868 927 4 685 193 
Hybnost 0,544 0,540 0,524 0,506 0,496 

Tabulka 17 Počet cest dle skupin obyvatel IAD jako řidič, počet cest a hybnost IAD jako řidič se započtením vlivu 
skupin obyvatel, vysoký scénář. Zdroj: Macejka, 

Věk 2005 2010 2015 2020 2025 

0-14 0 0 0 0 0 
15-64 5 682 504 5 728 687 5 573 453 5 456 006 5 432 173 
65+ 279 395 309 658 363 536 410 953 438 975 

celkem 5 961 899 6 038 345 5 936 988 5 866 960 5 871 148 
Hybnost 0,580 0,579 0,561 0,548 0,545 

Věk 2030 3035 2040 2045 2050 

0-14 0 0 0 0 0 
15-64 5 385 208 5 313 097 5 091 352 4 848 068 4 705 423 
65+ 467 784 495 336 551 481 607 362 637 668 

celkem 5 852 991 5 808 433 5 642 833 5 455 430 5 343 090 
Hybnost 0,541 0,536 0,520 0,503 0,493 

 

Závěr vlivu stárnutí populace na hybnost IAD 

Z vypočítaných hodnot lze usuzovat, že pro prognózu hybností IAD se započtením vlivu věku 

obyvatelstva dochází do roku 2050 ke snížení z 0,567 až na 0,493 cest IAD za den na 

osobu, což je pokles o 12 % k bázi roku 2013. To znamená pro vysoký scénář vývoje 

demografie populace snížení počtu cest IAD z 5 936 988 na 5 343 090 za den. To 

představuje snížení počtu cest IAD o 10% mezi lety 2015 a 2050.  
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Porovnáním závěrů započtení vlivu počtu obyvatel na hybnosti s poklesem počtu cest IAD o 

4,9% mezi lety 2015 a 2040 a předpokládaným růstem dopravních výkonů dle ŘSD mezi lety 

2015 až 2040 o 34% pro osobní vozidla musíme dojít k závěru, že pouhé zohlednění věku 

nemůže dát odpověď na zvyšující se objemy dopravních výkonů. 

Alternativní vysvětlení jsou 3.  

1. Existuje další významný faktor změny hybností věkových skupin IAD  
2. Realizace dopravních výkonů se bude realizovat prodloužením délky cesty 
3. Kombinace vysvětlení 1 a 2. 

8. Vliv počtu vozidel a velikosti domácností na hybnosti 

Významným prvkem, který může mít vliv na hybnosti IAD je vlastnictví osobního automobilu. 

Při vyhodnocení průzkumu domácností v Opavě jsem navrhl provést rozbor hybností osob 

dle počtu osob v jejich domácnostech a dle počtu osobních automobilů v domácnostech. Pro 

hodnocení jsem použil regresní analýzu. Tou jsem zkoumal zejména směrnici funkce, která 

určuje vztah nezávislé a závislé proměnné a také těsnost závislosti. 

První analýza byla provedena pro hybnosti celkem. Tabulka zobrazuje zjištěné hybnosti osob 

dle skupin podle počtu členů v domácnosti (řádky) a podle počtu dostupných vozidel 

domácnosti (sloupce). Počet členů domácnosti byl rozdělen do 5 skupin. Počet dostupných 

vozidel v domácnosti do 3 skupin.  

Tabulka 18 Vypočítané hybnosti celkem pro jednotlivé skupiny osob v domácnostech dle počtu členů domácnosti 
a počtu osobních vozidel v domácnosti Zdroj: Macejka 

Členů/vozidel 0 1 2 3 a více Průměr 

1 2,392 2,923 3,000 
 

2,533 

2 2,099 2,220 2,778 2,000 2,215 

3 1,871 1,944 2,146 2,917 1,986 

4 1,625 2,020 2,058 2,028 1,977 

5 a více 1,788 1,672 1,770 1,432 1,685 

Průměr 1,977 2,023 2,087 1,862 2,016 
Pro tato data jsem provedl ANOVA test bez opakování pro dva faktory. Stanovím nulové a 

alternativní hypotézy. 

H01: Hybnost je shodná pro všechny skupiny dle počtu členů domácnosti 

HA1: Hybnost není shodná pro všechny skupiny dle počtu členů domácnosti 

H02:Hybnost je shodná pro všechny skupiny dle počtu vozidel domácnosti 

HA2:Hybnost není shodná pro všechny skupiny dle počtu vozidel domácnosti 
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Výpočet je proveden v Excelu. 

Na základě výsledku testu ANOVA nemůžeme odmítnout hypotézu H01. Nenašli jsme 

významný rozdíl mezi hybnostmi dle počtu členů domácnosti. P je rovno 0,749, což je větší 

než 0,05.  

Na základě výsledku testu ANOVA nemůžeme odmítnout hypotézu H02. Nenašli jsme 

významný rozdíl mezi hybnostmi dle počtu členů domácnosti. P je rovno 0,501, což je větší 

než 0,05.  

I přes to, že se nepodařilo statisticky prokázat zamítnutí hypotézy H0 na hladině spolehlivosti 

0,05, jsem provedl regresní analýzu průměrných hybností dle počtu členů domácnosti. 

Zjištěná regresní rovnice nabývá tvaru: 

ℎ = 	−0,193 × č 	č ů	 á + 2,659 

Tato rovnice dosahuje koeficientu korelace 0,96 a P<0,05. Můžeme tedy tvrdit, že zjištěná 

lineární závislost má dostatečnou těsnost. 

Dále jsem provedl regresní analýzu průměrných hybností dle počtu vozidel v domácnosti. 

Zjištěná regresní rovnice má tvar: 

ℎ = 	−0,028 × č 	 	 	 á + 2,030 

Tato rovnice dosahuje koeficientu korelace 0,38 a F>Fkrit. Můžeme proto tvrdit, že zjištěná 

lineární závislost nemá dostatečnou těsnost. 

Rozbory prokázaly, že celková hybnost je závislá na počtu osob v domácnosti a není závislá 

na počtu osobních vozidel v domácnosti. Dále můžeme tvrdit, že se hybnost se snižujícím se 

počtem osob v domácnosti zvyšuje, jelikož směrnice regresní rovnice je záporná. 

 Druhá analýza byla provedena pro hybnosti IAD. Hybnost IAD je počet cest vykonaných 

jako řidič za den. Tato hybnost se dá považovat také za počet cest vozidel za den. 
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Tabulka 19 Vypočítané hybnosti IAD pro jednotlivé skupiny osob v domácnostech dle počtu členů domácnosti a 
počtu osobních vozidel v domácnosti Zdroj: Macejka 

Členů/vozidel 0 1 2 3 a více Průměr 

1 0,000 1,423 3,000 
 

0,402 

2 0,000 0,763 1,889 1,000 0,546 

3 0,000 0,630 1,125 1,417 0,578 

4 0,000 0,494 0,988 0,889 0,580 

5 a více 0,019 0,396 0,759 0,932 0,508 

Průměr 0,002 0,602 1,064 0,979 0,552 
Pro tato data jsem provedl ANOVA test bez opakování pro dva faktory. Stanovím nulové a 

alternativní hypotézy. 

H01: Hybnost IAD je shodná pro všechny skupiny dle počtu členů domácnosti 

HA1: Hybnost IAD není shodná pro všechny skupiny dle počtu členů domácnosti 

H02:Hybnost IAD je shodná pro všechny skupiny dle počtu vozidel domácnosti 

HA2:Hybnost IAD není shodná pro všechny skupiny dle počtu vozidel domácnosti 

Výpočet je proveden v Excelu. 

Na základě výsledku testu ANOVA nemůžeme odmítnout hypotézu H01. Nenašli jsme 

významný rozdíl mezi hybnostmi dle počtu členů domácnosti. P je rovno 0,644, což je větší 

než 0,05.  

Na základě výsledku testu ANOVA můžeme odmítnout hypotézu H02. Našli jsme významný 

rozdíl mezi hybnostmi dle počtu členů vozidel v domácnostech. P je rovno 0,01, což je menší 

než 0,05. 

Dále jsem provedl regresní analýzu průměrných hybností IAD dle počtu vozidel 

v domácnostech. 

Zjištěná regresní rovnice má tvar: 

ℎ = 	0,339 × č 	 	 	 á + 0,153 

Tato rovnice dosahuje koeficientu korelace 0,91 a F>Fkrit. Můžeme tedy tvrdit, že zjištěná 

lineární závislost hybnosti IAD a průměrných hybností IAD ve skupinách podle počtu vozidel 

v domácnosti, je nemá dostatečnou těsnost. 
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Tabulka 20 Vypočítané hybnosti MHD pro jednotlivé skupiny osob v domácnostech dle počtu členů domácnosti a 
počtu osobních vozidel v domácnosti Zdroj: Macejka 

Členů/vozidel 0 1 2 3 a více Průměr 

1 0,671 0,385 0,000 
 

0,589 

2 0,505 0,401 0,111 1,000 0,423 

3 0,500 0,293 0,177 0,000 0,318 

4 0,557 0,292 0,203 0,111 0,294 

5 a více 0,385 0,231 0,126 0,000 0,196 

Průměr 0,525 0,311 0,170 0,064 0,329 
Pro tato data jsem provedl ANOVA test bez opakování pro dva faktory. Stanovím nulové a 

alternativní hypotézy. 

H01: Hybnost MHD je shodná pro všechny skupiny dle počtu členů domácnosti 

HA1: Hybnost MHD není shodná pro všechny skupiny dle počtu členů domácnosti 

H02:Hybnost MHD je shodná pro všechny skupiny dle počtu vozidel domácnosti 

HA2:Hybnost MHD není shodná pro všechny skupiny dle počtu vozidel domácnosti 

Výpočet je proveden v Excelu. 

Na základě výsledku testu ANOVA nemůžeme odmítnout hypotézu H01. Nenašli jsme 

významný rozdíl mezi hybnostmi dle počtu členů domácnosti. P je rovno 0,375, což je větší 

než 0,05.  

Na základě výsledku testu ANOVA nemůžeme odmítnout hypotézu H02. Nenašli jsme 

významný rozdíl mezi hybnostmi dle počtu členů vozidel v domácnostech. P je rovno 0,082, 

což je větší než 0,05. 

I přes to, že se nepodařilo statisticky prokázat zamítnutí hypotézy H0 na hladině spolehlivosti 

0,05, jsem provedl regresní analýzu průměrných hybností dle počtu členů domácnosti. 

Zjištěná regresní rovnice nabývá tvaru: 

ℎ = 	−0,091 × č 	č ů	 á + 0,638 

Tato rovnice dosahuje koeficientu korelace 0,97 a F>Fkrit a P<0,05. Můžeme tedy tvrdit, že 

zjištěná lineární závislost hybnosti MHD a průměrných hybností ve skupinách podle počtu 

členů domácnosti má dostatečnou těsnost.  

Dále jsem provedl regresní analýzu průměrných hybností dle počtu vozidel v domácnosti. 

Zjištěná regresní rovnice má tvar: 
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ℎ = 	−0,015 × č 	 	 	 á + 0,497 

Tato rovnice dosahuje koeficientu korelace 0,99 a F>Fkrit. Můžeme tedy tvrdit, že zjištěná 

lineární závislost hybnosti MHD a průměrných hybností ve skupinách dle počtu vozidel 

domácnosti, má dostatečnou těsnost. 

Ze zjištěných rovnic lze usoudit, že vliv snižování průměrné četnosti osob v domácnostech a 

zvyšování počtu osobních vozidel nebude mít synergický efekt na hybnosti MHD. Tyto trendy 

mají na počet cest MHD protichůdný účinek a bude pouze záviset na jejich míře ovlivnění. 

Tabulka 21 Vypočítané hybnosti na kole pro jednotlivé skupiny osob v domácnostech dle počtu členů domácnosti 
a počtu osobních vozidel v domácnosti Zdroj: Macejka 

Členů/vozidel 0 1 2 3 a více Průměr 

1 0,190 0,000 0,000 
 

0,140 

2 0,198 0,099 0,000 0,000 0,131 

3 0,136 0,030 0,021 0,000 0,055 

4 0,102 0,045 0,000 0,000 0,038 

5 a více 0,077 0,090 0,023 0,000 0,057 

Průměr 0,154 0,058 0,010 0,000 0,071 
Pro tato data jsem provedl ANOVA test bez opakování pro dva faktory. Stanovím nulové a 

alternativní hypotézy. 

H01: Hybnost na kole je shodná pro všechny skupiny dle počtu členů domácnosti 

HA1: Hybnost na kole není shodná pro všechny skupiny dle počtu členů domácnosti 

H02:Hybnost na kole je shodná pro všechny skupiny dle počtu vozidel domácnosti 

HA2:Hybnost na kole není shodná pro všechny skupiny dle počtu vozidel domácnosti 

Výpočet je proveden v Excelu. 

Na základě výsledku testu ANOVA nemůžeme odmítnout hypotézu H01. Nenašli jsme 

významný rozdíl mezi hybnostmi dle počtu členů domácnosti. P je rovno 0,667, což je větší 

než 0,05.  

Na základě výsledku testu ANOVA můžeme odmítnout hypotézu H02. Našli jsme významný 

rozdíl mezi hybnostmi dle počtu členů vozidel v domácnostech. P je rovno 0,000, což je 

menší než 0,05. 
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I přes to, že se nepodařilo statisticky prokázat zamítnutí hypotézy H01 na hladině 

spolehlivosti 0,05. Provedl jsem regresní analýzu průměrných hybností dle počtu členů 

domácnosti. Zjištěná regresní rovnice nabývá tvaru: 

ℎ = 	−0,026 × č 	č ů	 á + 0,162 

Tato rovnice dosahuje koeficientu korelace 0,86 a F>Fkrit. Můžeme tedy tvrdit, že zjištěná 

lineární závislost průměrné hybnosti ve skupinách hybnosti a počtu členů domácnost nemá 

dostatečnou těsnost. 

Dále jsem provedl regresní analýzu průměrných hybností dle počtu vozidel v domácnosti. 

Zjištěná regresní rovnice má tvar: 

ℎ = 	−0,0151 × č 	 	 	 á + 0,132 

Tato rovnice dosahuje koeficientu korelace 0,94 a F>Fkrit. Můžeme tedy tvrdit, že zjištěná 

lineární závislost průměrné hybnosti ve skupinách hybnosti a počtu vozidel domácnosti nemá 

dostatečnou těsnost. Ze zjištěných rovnic lze usoudit, že vlivem snižování průměrné četnosti 

osob v domácnostech a zvyšování počtu osobních vozidel nebude mít na hybnosti na kole 

synergický efekt. Tyto trendy mají na počet cest na kole protichůdný účinek a bude pouze 

záviset na jejich míře ovlivnění. 

Tabulka 22 Vypočítané hybnosti pěšky pro jednotlivé skupiny osob v domácnostech dle počtu členů domácnosti a 
počtu osobních vozidel v domácnosti Zdroj: Macejka 

Členů/vozidel 0 1 2 3 a více Průměr 

1 1,013 0,962 0,000 
 

0,981 

2 1,077 0,560 0,361 0,000 0,750 

3 0,955 0,685 0,448 0,000 0,694 

4 0,534 0,848 0,471 0,528 0,689 

5 a více 1,096 0,567 0,402 0,091 0,543 

Průměr 0,949 0,705 0,438 0,245 0,696 
Pro tato data jsem provedl ANOVA test bez opakování pro dva faktory. Stanovím nulové a 

alternativní hypotézy. 

H01: Hybnost pěšky je shodná pro všechny skupiny dle počtu členů domácnosti 

HA1: Hybnost pěšky není shodná pro všechny skupiny dle počtu členů domácnosti 

H02:Hybnost pěšky je shodná pro všechny skupiny dle počtu vozidel domácnosti 

HA2:Hybnost pěšky není shodná pro všechny skupiny dle počtu vozidel domácnosti 
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Výpočet je proveden v Excelu. 

Na základě výsledku testu ANOVA nemůžeme odmítnout hypotézu H01. Nenašli jsme 

významný rozdíl mezi hybnostmi dle počtu členů domácnosti. P je rovno 0,972, což je větší 

než 0,05.  

Na základě výsledku testu ANOVA můžeme odmítnout hypotézu H02. Našli jsme významný 

rozdíl mezi hybnostmi dle počtu členů vozidel v domácnostech. P je rovno 0,000, což je 

menší než 0,05. Přijímáme alternativní hypotézu. 

I přes to, že se nepodařilo statisticky prokázat zamítnutí hypotézy H01 na hladině 

spolehlivosti 0,05. Provedl jsem regresní analýzu průměrných hybností dle počtu členů 

domácnosti. Zjištěná regresní rovnice nabývá tvaru: 

ℎ ěš =	−0,094 × č 	č ů	 á + 1,013 

Tato rovnice dosahuje koeficientu korelace 0,93 a F>Fkrit. Můžeme tedy tvrdit, že zjištěná 

lineární závislost průměrné hybnosti ve skupinách hybnosti a počtu členů domácnosti nemá 

dostatečnou těsnost. 

Dále jsem provedl regresní analýzu průměrných hybností dle počtu vozidel v domácnosti. 

Zjištěná regresní rovnice má tvar: 

ℎ ěš =	−0,238 × č 	 	 	 á + 0,941 

Tato rovnice dosahuje koeficientu korelace 1,00 a F>Fkrit. Můžeme tedy tvrdit, že zjištěná 

lineární závislost průměrné hybnosti ve skupinách hybnosti a počtu vozidel domácnosti má 

dostatečnou těsnost. 

Ze zjištěných rovnic lze usoudit, že vlivem snižování průměrné četnosti osob 

v domácnostech a zvyšování počtu osobních vozidel nebude mít na hybnosti na kole 

synergický efekt. Tyto trendy mají na počet cest na kole protichůdný účinek a bude pouze 

záviset na jejich míře ovlivnění. 

Pro analýzu hybností PAD a vlakem jsem vytvořil následující tabulku. Příměstská 

autobusová doprava a železniční doprava. 
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Tabulka 23 Vypočítané hybnosti PAD a vlakem pro jednotlivé skupiny osob v domácnostech dle počtu členů 
domácnosti a počtu osobních vozidel v domácnosti Zdroj: Macejka 

Členů/vozidel 0 1 2 3 a více Celkem 

1 0,127 0,000 0,000 
 

0,093 

2 0,060 0,022 0,056 0,000 0,040 

3 0,091 0,033 0,000 0,000 0,041 

4 0,148 0,053 0,023 0,167 0,064 

5 a více 0,000 0,060 0,069 0,000 0,044 

Osob 0,086 0,040 0,031 0,064 0,052 
Pro tato data jsem provedl ANOVA test bez opakování pro dva faktory. Stanovím nulové a 

alternativní hypotézy. 

H01: Hybnost PAD a vlakem je shodná pro všechny skupiny dle počtu členů domácnosti 

HA1: Hybnost PAD a vlakem není shodná pro všechny skupiny dle počtu členů domácnosti 

H02:Hybnost PAD a vlakem je shodná pro všechny skupiny dle počtu vozidel domácnosti 

HA2:Hybnost PAD a vlakem není shodná pro všechny skupiny dle počtu vozidel domácnosti 

Výpočet je proveden v Excelu. 

Na základě výsledku testu ANOVA nemůžeme odmítnout hypotézu H01. Nenašli jsme 

významný rozdíl mezi hybnostmi dle počtu členů domácnosti. P je rovno 0,277, což je větší 

než 0,05.  

Na základě výsledku testu ANOVA můžeme odmítnout hypotézu H02. Našli jsme významný 

rozdíl mezi hybnostmi dle počtu členů vozidel v domácnostech. P je rovno 0,267, což je 

menší než 0,05. Přijímáme alternativní hypotézu. 

I přes to, že se nepodařilo statisticky prokázat zamítnutí hypotézy H01 na hladině 

spolehlivosti 0,05. Provedl jsem regresní analýzu průměrných hybností dle počtu členů 

domácnosti. Zjištěná regresní rovnice nabývá tvaru: 

ℎ 	 	 =	−0,007 × č 	č ů	 á + 0,079 

Tato rovnice dosahuje koeficientu korelace 0,51 a F>Fkrit. Můžeme tedy tvrdit, že zjištěná 

lineární závislost průměrné hybnosti ve skupinách hybnosti a počtu členů domácnosti má 

nízký koeficient korelace. 

Dále jsem provedl regresní analýzu průměrných hybností dle počtu vozidel v domácnosti. 

Zjištěná regresní rovnice má tvar: 
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ℎ 	 	 =	−0,008 × č 	 	 	 á + 0,668 

Tato rovnice dosahuje koeficientu korelace 0,39 a F<Fkrit. Můžeme tedy tvrdit, že zjištěná 

lineární závislost průměrné hybnosti ve skupinách hybnosti a počtu vozidel domácnosti má 

velmi malou těsnost. 

Zjištěné rovnice závislosti hybnosti PAD a vlakem vykazují velmi nízký koeficient korelace. 

Jejich směrnice netvoří synergický efekt pro trendy snižování počtu osob v domácnostech a 

zvyšování počtu osobních vozidel. 

Závěr výpočtu hybnosti dle počtu vozidel a počtu osob v domácnosti dle lineární 
regrese 

Zjištěné lineární rovnice pro výpočet hybností dle počtu vozidel v domácnosti a počtu osob 

v domácnosti jsou dále použitelné při prognózách dopravy.  

Tabulka 24 Vypočítané koeficienty korelace rovnic lineární závislosti hybností dle druhu dopravního prostředku a 
počtu osob v domácnostech a počtu vozidel dostupných pro domácnost. Zdroj: Macejka 

 Koeficient korelace dle počtu 

členů domácnosti 

Koeficient korelace dle počtu 

vozidel domácnosti 

Hybnost celkem 0,96 0,38 

Hybnost IAD (řidič)  0,91 

Hybnost MHD 0,97 0,99 

Hybnost na kole 0,86 0,94 

Hybnost pěšky 0,93 1,00 

Hybnost PAD a vlakem 0,51 0,39 

Nejvyšší těsnost zjištěných rovnic je pro cesty MHD. Dále se prokázala vysoká těsnost 

rovnice pro hybnosti celkem vypočítané dle počtu členů domácnosti. Zvolená metoda se 

snaží zjistit lineární závislost závislé proměnné hybnosti a nezávislé proměnné, počtu vozidel 

či počtu osob v domácnosti. Výzkum prokázal, že tyto závislosti nejsou v mnoha případech 

lineární. Proto je nutné hledat jiné metody výpočtu vztahu hybností a počtu vozidel na 1000 

obyvatel či počtu osob v domácnosti. Jelikož pro MHD je vhodná lineární závislost 

s dostatečnou těsností a oproti tomu pro hybnosti IAD je vhodnější funkce polynomická 

druhého řádu, lze tvrdit, že pro vystižení průběhu hybnosti pro jednotlivé dopravní módy 
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nelze sestrojit jeden typ funkce, ale je nutné zvolit více typů funkce vystihující závislost.

 

Graf 14 Možné typy rovnic závislosti hybnosti IAD a počtu vozidel v domácnosti. Zdroj: Macejka 

Jelikož počet vozidel v domácnostech je diskrétní veličinou v našem případě nabývající 

hodnot 0 – 3. Je možné nahradit přístup prognózou počtu osob v těchto 4 skupinách. Tím se 

vyhneme v prognóze hybností hledáním vhodné funkce pro každý dopravní mód zvlášť. 

Tento postup je proveden v následující kapitole. 

9. Prognóza dle počtu vozidel v domácnostech 

Pro vypočítání prognózy dopravy jsem navrhl metodu výpočtu změny hybností na základě 

změny počtu členů domácnosti v diskrétních skupinách. 

Tato metoda má vstupní proměnnou počet vozidel na 1000 obyvatel a výsledkem jsou 

specifické hybnosti dle jednotlivých druhů dopravy. Využitelnost metody je zejména při 

tvorbě unimodálních dopravních modelů. Metoda je také použitelná pro stanovení cílového 

podílu dopravy a při stanovení vstupních podmínek modelu. Tato metoda také nevyžaduje 

tvorbu různých regresních rovnic pro jednotlivé druhy dopravy. 

Metoda je založena na rozdělení obyvatel do diskrétních skupin dle vlastnictví osobního vozu 

a následné stanovení specifických hybností pro tyto skupiny. Pro toto rozdělení jsem navrhl 

používat jednotku osobu, která má v České republice větší tradici než používání jednotky 

domácnosti, které jsou běžnější např. v USA.  Hovoříme o rozdělení obyvatel dle skupin 

domácností. Skupiny domácností jsem navrhl pro základní rozdělení 4. 

• Domácnost bez přístupu k osobnímu automobilu. 
• Domácnost s přístupem k jednomu automobilu. 
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• Domácnost s přístupem ke dvěma automobilům. 
• Domácnost s přístupem ke třem a více automobilům. 

Vstupní tabulka konstant hybností ukazuje počet osob ve vzorku, počet cest a specifické 

hybnosti obyvatel dle jednotlivých druhů dopravy a celkem ve 4 skupinách domácností dle 

vlastnictví osobnícího automobilu. Shrnutí výsledků zkoumání je názorně provedeno 

v tabulce. Data jsem odvodil z dopravně – sociologického průzkumu domácností v Opavě.  

Tabulka 25 Zjištěné počty cest a hybnosti osob dle vlastnictví osobního vozidla v domácnosti Zdroj: Macejka 

Počty vozidel v 
domácnosti 0 1 2 3 a více Celkem 
Osob 533 1025 407 108 2073 
Cest  1054 2077 843 216 4190 
Hybnost celkem 1,977 2,026 2,071 2 2,021 
Hybnosti IAD 0,002 0,602 1,064 0,979 0,552 
Cest spolujezdec 0,053 0,191 0,248 0,343 0,175 
Cest Motocykl 0,008 0,012 0 0 0,008 
Cest MHD 0,525 0,311 0,17 0,064 0,329 
Cest vlak 0,047 0,026 0,010 0,021 0,028 
Cest PAD 0,039 0,014 0,021 0,043 0,023 
Cest kolo 0,154 0,058 0,01 0 0,071 
Cest pěšky 0,949 0,705 0,438 0,245 0,696 
kombinace 0,116 0,087 0,066 0,139 0,093 
Ostatní/nevyplněno 0,084 0,02 0,045 0,174 0,046 
Zjištěné hybnosti pro jednotlivé dopravní módy jsou vypočteny jako podíl počtu cest a počtu 

osob ve skupině.  

Mimo konstanty hybností je nutné znát pro výpočet také podíly osob dle skupin domácností. 

Proto jsem vypočítal podíly vozidel pro jednotlivé skupiny, které jsou následující.  

Dostupnost 0 vozidel má 33,8% domácností a 25,7% osob. 

Dostupnost 1 vozidla má 47,6% domácností a 49,5% osob. 

Dostupnost 2 vozidel má 15,4% domácností a 19,6% osob. 

Dostupnost 3 vozidel má 3,0% domácností a 5,2% osob. 

Podíly domácností jsou dále uvažovány pro výpočet prognózy podílu domácností. Podíly 

osob v domácnostech jsou zvolenou nezávislou veličinou a mají pro výpočet stěžejní 

význam. 
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Jelikož stupeň automobilizace zjištěný pro město Opava dosahuje dle ankety domácností 

podprůměrných 311 osobních vozidel na 1000 obyvatel, což představuje 18 tis. osobních 

vozidel. 

Tato hodnota nesouhlasí s daty Centrálního registru vozidel Ministerstva dopravy, který pro 

město Opavu vede 20,3 tis. osobních vozidel. To znamená 352,1 osobních vozidel na 1000 

obyvatel. Oproti tomu bylo v registru Ministerstva vnitra v roce 2012 registrováno ve městě 

Opavě 17,4 tis. osobních vozidel. Přechodem registru mezi Ministerstvem vnitra a 

Ministerstvem dopravy došlo na přelomu let 2012/2013 k nárůstu o 2,7 tis. osobních vozidel, 

což představuje nárůst o 15%. 

Obě hodnoty mohou mít svou chybu, kdy v registru vozidel nemusí být vymazány všechna 

odhlášená vozidla a jsou zde také registrována vozidla firem dle místa jejich sídla. Pro 

anketu domácností nemusí respondenti odpovídat na otázky pravdivě či nebyl osloven 

odpovídající vzorek respondentů.  

Pro další srovnání jsem navrhl v roce 2014 průzkum odstavování vozidel v rámci ve 

vysokopodlažní zástavbě Opavy. Tento byl proveden v rámci projektu Plán udržitelné 

mobility města Opavy a postihl území s 20 395 obyvateli. Zjištěno bylo 4707 odstavených 

vozidel a 973 garážových stání. Pokud budeme předpokládat, že garážová stání jsou 

obsazena vozidly připadající k vysokopodlažní zástavbě území, můžeme vypočítat počet 

vozidel na tisíc obyvatel, který zde nabývá hodnoty 278,5 osobních vozidel na 1000 obyvatel 

ve vysokopodlažní zástavbě. 

Pro ostatní zástavbu je poté vypočítán počet vozidel jako zbytek tj.  

	 	 í	 á ě	
= 	 ý ℎ	 	 ě − 	 ž í	 á  

	 	 í	 á ě	 = 20338 − (4770 + 	973) 

Obdobně vypočítáme zbytek obyvatel v ostatní zástavbě a vypočítáme počet osobních 

vozidel na 1000 obyvatel v ostatní zástavbě. Tato hodnota činí 392,3 vozidel na 1000 

obyvatel v ostatní zástavbě. 

Vliv vysokopodlažní zástavby můžeme dokumentovat shrnutím v tabulce. 
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Tabulka 26 Porovnání stupně automobilizace ve vysokopodlažní zástavbě a ostatní zástavbě Opavy. Zdroj:  
Macejka 

 Obyvatel Osobních vozidel Osobních vozidel na 
1000 obyvatel 

Vysokopodlažní 
zástavba 

20395 4707+973 278,5 

Ostatní zástavba 37364 14658 392,3 
Celkem dle MD 57759 20338 352,1 
Porovnáním hodnot v tabulce můžeme říci, že urbanistická struktura a typ bytové zástavby 

má zásadní význam na stupeň automobilizace. 

Abychom mohli provést prognózu hybností dle jednotlivých druhů dopravy, musíme stanovit 

výchozí stupeň automobilizace a podíly počtu osob ve skupinách dle počtu osobních vozidel 

v domácnosti 

Pro výchozí stav je možné uvažovat hodnotu z ankety 311 osobních vozidel na 1000 

obyvatel, jako relevantní pro 352,1 registrovaných osobních vozidel. V tom případě bychom 

uvažovali, že 11,6% osobních vozidel je sice registrovaných ve městě Opavě, ale není 

z nějakého důvodu dostupných pro využívání v rodinách Opavy. Nebo je možné říci, že 

v anketě nebyl vybrán odpovídající vzorek populace ve vztahu k vlastnictví osobního vozu a 

vzít jako výchozí hodnotu základního roku 352,1 osobních vozidel na 1000 obyvatel pro 

město Opavu. Proto byly zvoleny 2 modely prognózy. Jeden s bází 311 osobních vozidel na 

1000 obyvatel a druhý osobních 352 vozidel na 1000 obyvatel. 

Pro výpočet vlivu stupně automobilizace na hybnost je nutné provést prognózu nezávislé 

veličiny. Proto je provedena prognóza vývoje stupně automobilizace na základě metody 

konstantního koeficientu růstu. Předpokládám, že stupeň automobilizace poroste v dalších 

letech do roku 2050 shodně s tempem růstu v letech 2009 – 2014, což pro Opavu činí 1,2%7 

ročně. Jedná se o zjednodušený model prognózy s lineárním průběhem. V případě nutnosti 

je možné použít model dle (SJM-GEPARDI-2, 2012) či (BARTOŠ L., 2013), kdy musíme 

provést prognózu HDP pro výhledové období např. dle (Salomäki, 2006). Zjednodušená 

lineární prognóza s růstem 1,2% ročně je dle mých zkušeností přijatelná i pro jiná města a 

regiony. Prognóza nárůstu stupně automobilizace je znázorněna v tabulkách pro dva 

modely. 

• Výchozím stavem je 311 osobních vozidel na 1000 obyvatel dle výsledku ankety 
domácností 

• Výchozím stavem je 352 osobních vozidel na 1000 obyvatel dle Celostátního registru 
vozidel MD 

                                                
7 Vypočítáno, jako průměrný koeficient růstu mezi sousedními roky dle statistiky vyplývající z registru 
vozidel vedené na Ministerstvu vnitra do roku 2012 a Ministerstvu dopravy s vyloučením roku 
2012/2013, kdy došlo ke změně registru.  
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Pro prognózu osob ve skupinách dle počtu osobních vozidel v domácnosti jsem z počátku 

uvažoval konstantní rozdělení pro skupiny s osobním vozidlem dle roku 2013. Toto se 

ukázalo jako nevhodné, jelikož model při zvyšujícím se stupni automobilizace velmi snižoval 

podíl osob ve skupině bez osobního vozidla a pro model s výchozím stavem 311 osobních 

vozidel na 1000 obyvatel došlo ve skupině osob bez vozidla v domácnosti k záporné hodnotě 

podílu již pro stupeň automobilizace 419 osobních vozidel na 1000 obyvatel. Pro model 

s výchozím stavem 352 osobních vozidel na 1000 obyvatel to bylo při 474 osobních 

vozidlech na 1000 obyvatel. Proto jsem model zavrhl, jako nevěrohodný.  

Tento jsem nahradil modelem prognózy změny podílu osob ve skupinách dle počtu osobních 

vozidel v domácnosti na základě lineární funkce. Pro sestavení lineární regrese je nutné znát 

alespoň 2 body pro sestavení směrnice a absolutního členu rovnice. Jelikož nemám 

k dispozici druhé měření, použil jsem informaci z (INFAS, 2010). Zde jsou uvedeny hodnoty 

podílu počtu domácností dle vlastnictví osobního automobilu v Německu z roku 2008 pro 

stupeň automobilizace 501 osobních vozidel na 1000 obyvatel v poměru 18% domácností 

bez osobního automobilu, 53% domácností s 1 osobním automobilem, 24% domácností se 2 

osobními automobily a 5% domácností se 3 a více osobními automobily. Členění struktury 

skupin odpovídá mému navrženému členění. Proto nebylo nutné skupiny upravovat. Pro 

požadovaný výpočet podílů osob ve skupinách bylo nejprve nutné sestavit lineární regresi 

pro skupiny domácností, jelikož neznám průměrné počty členů v domácnostech v Německu 

ve skupinách dle vlastnictví osobního vozu.  

Pro zjištěný stupeň automobilizace z ankety jsem vypočítal podíly domácností dle počtu 

osobního vozu. Tyto nabývají hodnot pro domácnosti bez osobního vozu 33,8% domácností, 

47,6% domácností s jedním vozem, 15,4% domácností se 2 vozy a 3,1% domácností se 3 a 

více vozy. Pro tyto skupiny domácností jsem sestrojil lineární regrese podílu domácností 

v jednotlivých skupinách dle počtu vozidel na 1000 obyvatel.  

Pro domácnosti byly sestaveny tyto regrese na základě bazického počtu 311 vozidel na 1000 

obyvatel: 

í 	 á 	 	 8 = 	59,66 − 0,0831 × č 	 í ℎ	 	 	1000	  

í 	 á 	 	1	 = 	38,76 + 0,02842 × č 	 í ℎ	 . 	1000	  

í 	 á 	 	2	 = 	1,323 + 0,04526 × č 	 í ℎ	 	 	1000	  

í 	 á 	 	3	 = 	−0,01 + 0,01 × č 	 í ℎ	 	 	1000	  

                                                
8 Vozidlem je myšleno osobní vozidlo pro všechny rovnice 
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Následně jsem vypočítal počet osob v jednotlivých skupinách z průměrného počtu osob ve 

skupinách domácností dle počtu osobních vozů na domácnost. Výsledky jsou uvedeny 

v příloze. 

Průměrný počet osob byl následující: 

Tabulka 27 Průměrný počet osob ve skupinách domácností dle počtu vozidel. Zdroj Macejka 

Skupina Průměrný počet osob v domácnosti 
Domácnost s 0 vozidly 2,149 osob 
Domácnost s 1 vozidlem 2,937 osob 
Domácnost se 2 vozidly 3,602 osob 
Domácnost se 3 a více vozidly 4,696 osob 
Počty osob byly vypočítány jako podíl skupiny domácnosti ze 100% x průměrný počet osob 

v domácnosti. Toto bylo provedeno pro všechny 4 skupiny a všechny prognózované stupně 

automobilizace.  

Nakonec jsem vypočítal podíly osob v jednotlivých skupinách dle vzorce: 

í 	 	 =	
č 	 	

∑ č 	  

Vypočítané podíly byly použity pro model prognóz na základě bazického roku 2013 se 311 

osobními vozidly na 1000 obyvatel. 

Analogickým postupem jsem vypočítal model prognózy pro bazický rok 2013 s 352 osobními 

vozidly na 1000 obyvatel. Prognóza se liší zejména v regresních funkcích provedených na 

podílech domácností, jelikož základní podíly zůstaly shodné, ale reprezentují rozdíl 501 – 

352 osobních vozidel na 1000 obyvatel místo 501 – 311 osobních vozidel na 1000 obyvatel. 

Regresní rovnice pro jednotlivé skupiny domácností dle počtu osobních vozidel vypadají 

následovně: 

í 	 á 	 	 = 	71,12 − 0,106 × č 	 í ℎ	 	 	1000	  

í 	 á 	 	1	 = 	34,84 + 0,0362 × č 	 í ℎ	 	 	1000	  

í 	 á 	 	2	 = 	−4,916 + 0,058 × č 	 í ℎ	 	 	1000	  

í 	 á 	 	3	 = 	−1,389 + 0,012 × č 	 í ℎ	 	 	1000	  
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Ze zjištěných podílů skupin domácností závislých na stupni automobilizace jsem metodami 

popsanými výše vypočítal podíly osob ve skupinách domácností dle počtu dostupných 

osobních vozidel. Výsledky jsou uvedeny v příloze. 

Alternativně lze využít výše vypočítané funkce specifických hybností dle dopravního 

prostředku závislé na počtu vozidel v domácnosti, za který je možno dosadit prognózovaný 

průměrný počet vozidel v domácnostech dle vzorce: 

 = ň	 ∗ ů ě ý	 č 	 	 	 á ℎ/1000 

Kde PPV je průměrný počet vozidel na domácnost. 

Tyto regrese jsou ovšem vhodné pouze pro prognózu MHD či cest pěšky, jelikož tam mají 

koeficient korelace blízký nebo rovný 1. 

Navržené modely mají lepší vypovídací schopnost než dříve uvažovaný model prognóz 

s konstantními podíly osob ve skupinách domácností. Jelikož počet osob ve skupině 

domácností s 0 vozidly nenabývá záporných hodnot. 

Vypočítané podíly jsou pro zvolené roky prognózy znázorněny v tabulkách. 

Tabulka 28 Prognóza stupně automobilizace a podílu osob dle počtu dostupných vozidel v domácnosti, výchozí 
stav 311 vozidel na 1000 obyvatel. Zdroj: Macejka 

Rok Stupeň 
automobilizace 

Podíl osob dle dostupnosti vozidla v domácnosti 
0 vozidel 1 vozidlo 2 vozidla 3 a více  

2013 311 25,71% 49,49% 19,64% 5,2% 
2020 338 23,78% 49,74% 20,95% 5,54% 
2030 381 20,74% 50,12% 23,00% 6,14% 
2040 429 17,45% 50,55% 25,22% 6,79% 
2050 483 13,88% 51,00% 27,63% 7,49% 
 

Tabulka 29 Prognóza stupně automobilizace a podílu osob dle počtu dostupných vozidel v domácnosti, výchozí 
stav 352 vozidel na 1000 obyvatel. Zdroj: Macejka 

Rok Stupeň 
automobilizace 

Podíl osob dle dostupnosti vozidla v domácnosti 
0 vozidel 1 vozidlo 2 vozidla 3 a více  

2013 352 25,71% 49,49% 19,64% 5,2% 
2020 383 22,88% 49,86% 21,55% 5,71% 
2030 431 18,57% 50,41% 24,46% 6,56% 
2040 486 13,96% 51,00% 27,58% 7,47% 
2050 567 9,04% 51,53% 30,89% 8,44% 
Pro praktičnost použití je výhodnější vybrat vstupní informace prognózy Celostátní registr 

vozidel, jelikož v opačném případě by bylo nutné vždy provádět anketní průzkum domácností 

pro zjištění stupně automobilizace v domácnostech. 
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Při výpočtu použiji průměry denních hybností celkem na osobu pro skupiny osob dle 

dostupnosti osobního vozu. 

Vynásobením prognózovaných podílů osob dle dostupnosti osobního vozidla s příslušnými 

hybnostmi skupin osob dostáváme prognózovanou hybnost se započtením vlivu změny 

stupně automobilizace. Z použité rovnice je zřejmé, že pro prognózu předpokládám 

konstantní hybnost ve skupině. 

	 = 	 ů . ℎ × 	  

Kde Hybnost celkemrok je hybnost celkem v příslušném roce prognózy. 

Příklad výpočtu pro prognózu roku 2050 a stupeň automobilizace 483 vozidel na 1000 

obyvatel: 

Hybnost celkem2040 = 1,977 x 0,1388 + 2,023 x 0,5100 + 2,087 x 0,2763 + 1,862 x 0,0749 = 

2,022 cest za den na osobu. 

Příklad výpočtu pro prognózu roku 2050 a stupeň automobilizace 567 vozidel na 1000 

obyvatel: 

Hybnost celkem2040 = 1,977 x 0,0904 + 2,023 x 0,5153 + 2,087 x 0,3089 + 1,862 x 0,0844 = 

2,023 cest za den na osobu. 

Porovnáním hybností je zřejmé, že oproti hybnosti roku 2013, která činí 2,016 cest na osobu 

za den, jsou prognózované hybnosti pro rok 2050 prakticky totožné. Lze tvrdit, že celková 

hybnost je v tomto modelu konstantní. 

Pro výpočet hybností IAD byl použit vzorec. 

	 = 	 ů . ℎ 	 	 × 	  

Kde Hybnost IADrok je hybnost dopravním módem „Jako řidič“ v příslušném roce prognózy. 

Příklad výpočtu pro prognózu hybností IAD roku 2050 a stupeň automobilizace 483 vozidel 

na 1000 obyvatel: 

Hybnost IAD2050 = 0,002 x 0,1388 + 0,602 x 0,5100 + 1,064 x 0,2763 + 0,979 x 0,0749 = 

0,675 cest za den na osobu. 
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Příklad výpočtu pro prognózu hybností IAD roku 2050 a stupeň automobilizace 567 vozidel 

na 1000 obyvatel: 

Hybnost IAD2050 = 0,002 x 0,0904 + 0,602 x 0,5153 + 1,064 x 0,3089 + 0,979 x 0,0844 = 

0,722 cest za den na osobu. 

Porovnáním hodnot s hybností základního roku dojdeme k závěru, že zvýšení stupně 

automobilizace zapříčinilo zvýšení hybností IAD o 22,3% až 30,8% dle zvolené metody a to 

při zvýšení počtu vozidel o 55,3%, respektive 59,3% dle zvolené metody. 

Pro výpočet hybností MHD byl použit vzorec. 

	 = 	 ů . ℎ 	 	 × 	  

Příklad výpočtu pro prognózu hybností MHD roku 2050 a stupeň automobilizace 483 vozidel 

na 1000 obyvatel: 

Hybnost MHD2050 = 0,525 x 0,1388 + 0,311 x 0,5100 + 0,170 x 0,2763 + 0,064 x 0,0749 = 

0,2832 cest za den na osobu. 

Příklad výpočtu pro prognózu hybností MHD roku 2050 a stupeň automobilizace 567 vozidel 

na 1000 obyvatel: 

Hybnost MHD2050 = 0,525 x 0,0904 + 0,311 x 0,5153 + 0,170 x 0,3089 + 0,064 x 0,0844 = 

0,2656 cest za den na osobu. 

Porovnáním hodnot s hybností základního roku dojdeme k závěru, že zvýšení stupně 

automobilizace zapříčinilo snížení hybností MHD z 0,329 cest za den o 13,9% až 19,3% dle 

zvolené metody a to při zvýšení počtu vozidel o 55,3%, respektive 59,3% dle zvolené 

metody. 

Pro výpočet hybností na kole byl použit vzorec. 

	 = 	 ů . ℎ 	 	 × 	  

Příklad výpočtu pro prognózu hybností na kole roku 2050 a stupeň automobilizace 483 

vozidel na 1000 obyvatel: 
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Hybnost kolo2050 = 0,154 x 0,1388 + 0,058 x 0,5100 + 0,001 x 0,2763 + 0,000 x 0,0749 = 

0,0537 cest za den na osobu. 

Příklad výpočtu pro prognózu hybností na kole roku 2050 a stupeň automobilizace 567 

vozidel na 1000 obyvatel: 

Hybnost kolo2050 = 0,154 x 0,0904 + 0,058 x 0,5153 + 0,001 x 0,3089 + 0,000 x 0,0844 = 

0,0469 cest za den na osobu. 

Porovnáním hodnot s hybností základního roku dojdeme k závěru, že zvýšení stupně 

automobilizace zapříčinilo snížení hybností na kole z 0,071 cest za den o 24,3% až 33,9% 

dle zvolené metody a to při zvýšení počtu vozidel o 55,3%, respektive 59,3% dle zvolené 

metody. 

Pro výpočet hybností pěšky byl použit vzorec. 

	 ěš = 	 ů . ℎ 	 ěš 	 × 	  

Příklad výpočtu pro prognózu hybností na pěšky roku 2050 a stupeň automobilizace 483 

vozidel na 1000 obyvatel: 

Hybnost pěšky2050 = 0,949 x 0,1388 + 0,705 x 0,5100 + 0,438 x 0,2763 + 0,245 x 0,0749 = 

0,631 cest za den na osobu. 

Příklad výpočtu pro prognózu hybností na pěšky roku 2050 a stupeň automobilizace 567 

vozidel na 1000 obyvatel: 

Hybnost pěšky2050 = 0,949 x 0,0904 + 0,705 x 0,5153 + 0,438 x 0,3089 + 0,245 x 0,0844 = 

0,605 cest za den na osobu. 

Porovnáním hodnot s hybností základního roku dojdeme k závěru, že zvýšení stupně 

automobilizace zapříčinilo snížení hybností pěšky z 0,696 cest za den o 8,8% až 12,5% dle 

zvolené metody a to při zvýšení počtu vozidel o 55,3%, respektive 59,3% dle zvolené 

metody. 

Pro výpočet hybností PAD a vlakem byl použit vzorec. 

	 + = 	 ů . ℎ 	 + 	 × 	  
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Příklad výpočtu pro prognózu hybností PAD a vlakem roku 2050 a stupeň automobilizace 

483 vozidel na 1000 obyvatel: 

Hybnost pěšky2050 = 0,086 x 0,1388 + 0,04 x 0,5100 + 0,031 x 0,2763 + 0,064 x 0,0749 = 

0,0457 cest za den na osobu. 

Příklad výpočtu pro prognózu hybností na pěšky roku 2050 a stupeň automobilizace 567 

vozidel na 1000 obyvatel: 

Hybnost pěšky2050 = 0,086 x 0,0904 + 0,04 x 0,5153 + 0,031 x 0,3089 + 0,064 x 0,0844 = 

0,043 cest za den na osobu. 

Porovnáním hodnot s hybností základního roku dojdeme k závěru, že zvýšení stupně 

automobilizace zapříčinilo snížení hybností vlakem z 0,052 cest za den o 12,1% až 16,6% 

dle zvolené metody a to při zvýšení počtu vozidel o 55,3%, respektive 59,3% dle zvolené 

metody. 

Analogicky jsem vypočítal prognózu hybností pro stanovené roky 2013,2020,2030,2040 a 

2050, resp. pro 311, 338, 381, 429 a 483 vozidel na 1000 obyvatel. Tyto prognózy byly 

vypočítány pro oba modely. 

Závěr metody výpočtu hybností pro diskrétní skupiny dle vlastnictví osobního vozu v 
domácnostech 

Porovnáním vypočtených hybností pro jednotlivé stupně automobilizace lze tvrdit, že vliv 

vlastnictví osobního vozu nemá zásadní vliv na hybnosti celkem. Tento vliv je ovšem 

znatelný ve vztahu k dělbě přepravní práce jelikož dochází k podstatným změnám 

v hybnostech v jednotlivých dopravních módech. Vytvořením podílů mezi hybnostmi dle 

dopravního módu jsme schopni také vypočítat změnu dělby přepravní práce. Tyto jsou 

provedeny v grafech přílohy. Vypočítaná změna dělby přepravní práce naznačuje, že 

zvýšení počtu cest IAD proběhne zejména na úkor snížení počtu cest pěších a dále cest 

MHD, ale i cest PAD a vlakem a na kole. Oproti tomu dopravní mód ostatní poroste. To je 

dáno zejména tím, že tento mód prakticky obsahuje cesty IAD jako spolujezdec, u kterých 

bychom růst vlivem zvyšování počtu osobních vozidel předpokládali.  
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Tabulka 30 Změny hybnosti dle dopravních módů vlivem změny stupně automobilizace model 1, Zdroj: Macejka 

Vozidel na 
1000 obyv. 

311 338 381 429 483 

Rok 2013 2020 2030 2040 2050 
Hybnost 
celkem 

2,015 2,017 2,018 2,020 2,022 

Hybnost IAD 
(jako řidič) 

0,558 0,577 0,607 0,639 0,675 

Hybnost MHD 0,326 0,319 0,308 0,296 0,283 
Hybnost na 
kole 

0,070 0,068 0,063 0,059 0,054 

Hybnost pěšky 0,692 0,682 0,666 0,649 0,631 
Hybnost PAD 
a vlakem 

0,051 0,050 0,049 0,047 0,046 

 

Tabulka 31 Změny hybnosti dle dopravních módů vlivem změny stupně automobilizace model 2, Zdroj: Macejka 

Vozidel na 
1000 obyv. 

352 383 431 486 547 

Rok 2013 2020 2030 2040 2050 
Hybnost 
celkem 

2,015 2,017 2,020 2,022 2,025 

Hybnost IAD 
(jako řidič) 

0,558 0,586 0,628 0,674 0,722 

Hybnost MHD 0,326 0,315 0,300 0,284 0,266 
Hybnost na 
kole 

0,070 0,066 0,060 0,054 0,046 

Hybnost pěšky 0,692 0,677 0,655 0,631 0,606 
Hybnost PAD 
a vlakem 

0,051 0,050 0,048 0,046 0,043 

Metoda má výhodu v desagregaci úlohy, jelikož jako vstupní proměnná do výpočtu vstupuje 

hybnost dle dopravního módu a dle počtu osob v domácnostech. Pro další výzkum je vhodné 

zkoumat specifické hybnosti v těchto skupinách a stanovit jejich závislost na dalších 

veličinách, např. Dostupnost MHD, velikost města apod. Oproti metodě výpočtu hybností dle 

regresní rovnice, kde by zkoumání těchto dalších závislostí bylo komplikované, jelikož 

bychom museli zkoumat závislosti mezi různými funkcemi. 

Metodou lze také vypočítat prognózy pro ČR pro srovnání předpokladů (SJM-GEPARDI-2, 

2012) za předpokladu, že podíly osob ve skupinách domácností dle vlastnictví osobního 

vozu jsou obdobné jako v Opavě. 

Porovnáním výsledků s předpokladem (SJM-GEPARDI-2, 2012) musíme konstatovat, že 

předpoklad DSS II. fáze je oproti provedené prognóze změn stupně automobilizace značně 

nadhodnocen vlivem přebírání koeficientů z Německa nebo není možné porovnat hodnoty 

zjištěné v Opavě s hodnotami celorepublikovými. Proto doporučuji provést další výzkumy a 
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rozšířit metodiku vlivu stupně automobilizace na změnu hybností a to zejména pro 

příměstské oblasti. Vhodnou desagregací úlohy je výzkum specifických hybností pro obce 

s dostupností MHD a bez dostupnosti MHD. Jelikož model dopravy je schopen generovat 

objemy cest samostatně pro každou zónu, je nutné v dalším vývoji specifikovat rozdíly mezi 

dopravními zónami, respektive stanovit jejich skupiny. O takovou desagregaci se již pokusil 

(HOLLAREK T., 2000) pro hybnosti celkem dle lidnatosti sídla. V tomto duchu je nutné dále 

pokračovat. 

Tabulka 32 Prognóza změny hybností v cestách za osobu a den IAD pro srovnání s DSS II. fáze. Zdroj: Macejka, 
(SJM-GEPARDI-2, 2012) 

Stupeň automobilizace Prognóza model 1 báze 
311 

Prognóza model 2 báze 
352 

DSSII9 

 Hybnost IAD na osobu Hybnost IAD na osobu Hybnost IAD na osobu 
437 0,645 cest IAD za den 0,633 cest IAD za den x10 
481 0,673 cest IAD za den 0,670 cest IAD za den  
524 0,700 cest IAD za den 0,705 cest IAD za den  
568 0,727 cest IAD za den 0,738 cest IAD za den  
 

Tabulka 33 Prognóza změny hybností v % k bázi 437 osobních vozidel na 1000 obyvatel pro srovnání s DSS II. 
fáze. Zdroj: Macejka, (SJM-GEPARDI-2, 2012) 

Stupeň automobilizace Prognóza model 1 báze 
311 

Prognóza model 2 báze 
352 

DSSII11 

 Podíl hybností IAD 
k bázi 437 osobních 
vozidel na 1000 obyv. 

Podíl hybností IAD 
k bázi 437 osobních 
vozidel na 1000 obyv. 

Podíl hybností IAD 
k bázi 437 osobních 
vozidel na 1000 obyv. 

437 100% 100% 100% 
481 104,4% 105,7% 112% 
524 108,6% 111,2% 117% 
568 112,7% 116,5% 123% 
 

Zvolenou metodikou jsem dokázal, že předpokládáme - li shodné dopravní chování obyvatel 

Opavy a ČR a zároveň dojde ke změně stupně automobilizace o 10%, 20% a 30% a zároveň 

nedojde ke změně dopravního chování obyvatel. Je vliv změny stupně automobilizace 

prognózy dle DSS II. fáze nadhodnocen. V případě, že přijaté předpoklady neplatí, je možné 

říci, že obyvatelé Opavy budou dle zvolené metodiky prognózy IAD využívat osobní 

automobil méně než předpokládá republikový průměr provedený metodikou DSS II. fáze dle 

(SJM-GEPARDI-2, 2012). Dále je možné říci, že v současné době neexistuje oficiální 

přepočet ročních a denních hybností celkem ani hybností pro jednotlivé dopravní módy, který 

                                                
9 Dopravní sektorová strategie II. Fáze dle (SJM-GEPARDI-2, 2012) 
10 (SJM-GEPARDI-2, 2012) neuvádí ani počet cest IAD za den ani hybnosti IAD za den. Jsou uvedeny 
pouze změny v %. 
11 Dopravní sektorová strategie II. Fáze dle (SJM-GEPARDI-2, 2012) 
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by byl použitelný pro tvorbu a kalibraci dopravních modelů, jelikož tyto se běžně sestavují 

pro běžný pracovní den či špičkové období dne a ne na roční hodnoty, jak udává ročenka 

Ministerstva dopravy. 

10. Obsazenost vozidla 

Obsazenost vozidla ve vztahu k automobilové dopravě hraje významnou úlohu při přepočtu 

počtu cest IAD osob na počet cest osobních vozidel. Tento přepočet je nutné provést při 

realizaci multimodálního modelu dopravy i při unimodálním modelu, pokud není generována 

matice vztahů IAD přímo ve vozidlech. V případě, že je tato matice generována na základě 

zonálních dat z anketního průzkumu domácností, je nutné použít koeficient hybnosti 

odvozený pro IAD pouze z cest dopravním módem IAD, jako řidič. Avšak při koncipování 

dotazníku bez rozdělení cest na řidič/spolujezdec, je nutné provést korekci obsazeností 

vozidla. 

Můžeme říci že: 

 Počet cest IAD [v osobách] = počet cest jako řidič + počet cest jako spolujezdec 

 Počet cest IAD [v osobách] = počet cest IAD [ve vozidlech] * obsazenost vozidla 

=	 č 	 	 	 á ℎ
č 	 	 	 ℎ =

č 	 	 	ř č + č 	 	 	
č 	 	 	ř č  

Model dopravy IAD je vždy kalibrován na sčítání dopravy, které je provedeno ve vozidlech. 

Průměrná obsazenost vozidla pro město Opavu byla vypočítána následovně: 

=	 č 	 	 	ř č + č 	 	 	
č 	 	 	ř č = 	1161 + 3541161 = 1,305	 

Porovnáme-li obsazenost vypočítanou pro město Opava s hybností zjištěnou na dálnici D1 

společností KODIS JMK a. s. v roce 2012, která byla 1,85, dojdeme k závěru, že obsazenosti 

jsou významně rozdílné. 

Model obsazenosti vozidla, který by uvažoval s obsazeností jako konstantou bude mít tedy 

značnou chybu. Bohužel další výzkumy v tomto ohledu nebyly provedeny a nedostatek dat 

v této oblasti by měl být předmětem zkoumání dalších výzkumných úkolů. 

Model výpočtu obsazenosti vozidla, by měl mít podobu následující: 

= 	×  
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Kde: 

VZvij je vztah ve vozidlech ze zóny i do zóny j  

VZoij je vztah v osobách ze zóny i do zóny j  

kij je obsazenost vozidla ze zóny i do zóny j 

Tento model by ovšem předpokládal určení průměrné obsazenosti vozidel pro každý 

dopravní vztah. 

Pokud připustíme, že na D1 se jedná o cesty dálkové tedy cesty nepravidelné a ve městě 

Opavě převažují cesty denní nabízí se 2 hypotézy. 

1, Obsazenost vozidla je závislá na pravidelnosti a nepravidelnosti cest 

2, Obsazenost je závislá na vzdálenosti cesty 

K těmto hypotézám lze vyslovit třetí hypotézu. 

3, Obsazenost je závislá na účelu cesty. 

Zatímco pro vztah obsazenosti vozidla a pravidelnosti cesty a vzdálenosti cesty nemáme 

dostatek dat, jelikož pro vzdálenosti nad 30 km, by měl být proveden speciální dopravní 

průzkum zaměřený na dálkové cesty. Obsazenosti závislé na účelu cesty lze analyzovat na 

základě dat z anketního průzkumu domácností v Opavě. 

Tabulka 34 Obsazenost vozidel IAD dle účelu cesty 

Účel Četnost cest řidič Četnost cest 
spolujezdec 

Obsazenost 

Domů 485 158 1,326 
Do práce 339 50 1,147 
Do školy, školky, jesle 53 46 1,869 
Služební jednání, podnikání 62 6 1,097 
Nákupy 131 47 1,359 
Lékař 24 14 1,583 
Sport, kultura 20 12 1,600 
Rekreace, ostatní soukromé 61 27 1,443 
Tyto informace jsou důležité při tvorbě celkové matice vztahů a matice cest vozidel. Při 

výpočtu dle vzorců 

=  
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nebo 

= ∑ 	
ů

 

Kde a je aktivita neboli účel cesty 

Použitím vzorců dojdeme k různým výsledkům. Výhodnější je první vzorec, jelikož 

zohledňuje jednotlivé obsazenosti pro jednotlivé dopravní vztahy dle účelů cesty. Druhý 

vzorec vypočítává dopravní vztahy jako sumu cest osob vydělenou průměrnou obsazeností.  

Pro využití obsazeností vozidla dle účelů cest v prognóze by musela být provedena 

prognóza změny hybností pro jednotlivé účely cest pro dopravní mód IAD, případně alespoň 

změny podílů cest dle jednotlivých účelů. Určité srovnání je provedeno v kapitole Účel cesty, 

omezené zdroje dat ovšem neumožňují provést kvalitní model změn dopravního chování 

obyvatel, i když na základě srovnání dat z různých zdrojů lze říci, že narůstá podíl ostatních 

cest. Desagregace úlohy má ovšem smysl při kalibraci bazického roku, jelikož při syntéze 

matice celkem z matic vztahů dle účelů cest je možné provést korekci dle obsazenosti 

vozidla ještě před jejich sečtením.   

Pokud bychom chtěli provést analýzu obsazenosti vozidla dle délky cesty v km, je možné 

z dostupných dat Opavského průzkumu domácností odvodit pouze omezené informace. 

Předně analýzou četností můžeme dojít k závěru, že průzkum neposkytl dostatek informací o 

cestách nad 35 km. 

Výsledky průzkumu zjevně ovlivnila urbanistická struktura Moravskoslezského kraje, 

respektive blízkost krajského města Ostravy, které je vzdáleno od Opavy 36 km. Z analýzy je 

zřejmé, že cesty delší než 40 km se ve vzorku objevují jen ojediněle.  

Pro porovnání četností dopravním módem „Jako řidič“ a „Jako spolujezdec“ dle vzdálenosti 

byla použita metoda lineární regrese, která je reprezentovaná rovnicí: 

 = + = 0,355 − 3,636 r = 0,984 

Kde  

x je četnost cest jako řidič v intervalech vzdálenosti cesty po 2,5 km 

y je četnost cest jako spolujezdec v intervalech vzdálenosti cesty po 2,5 km 
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Koeficient determinace je pro definiční obor (0 km; 35 km> roven hodnotě 0,991, což ukazuje 

velkou závislost distribuční funkce spolucestujících na řidičích.  Dále byla provedena 

regresní analýza pro délku cesty a obsazenost vozidla. Zde bylo dosaženo koeficientu 

determinace 0,16, což ukazuje malou závislost mezi vzdáleností a obsazeností vozidla. Lze 

tvrdit, že pro cesty do 35 km byla zjištěna střední hodnota obsazenosti vozidla 1,23 osob na 

vozidlo. Průměrná obsazenost vozidla uvažovaná v projektu RAILHUC (MACEJKA, P., 2013) 

byla 1,27 osob na vozidlo. Dostupná data nepostačují pro vysvětlení významně vyšší 

zjištěné obsazenosti vozidel na D1 či obsazenosti vozidel použitých při tvorbě národního 

modelu dopravy v rámci projektu (MELZNER Z., 2012).  Použitá obsazenost vozidla pro 

kalibraci modelu České republiky v DSS II. fáze není veřejnou informací dle vyjádření 

Ministerstva dopravy a proto ji zde nemohu uvést. 

Graf 15 Distribuce cest dopravním módem "Jako řidič" (červeně) a "Jako spolujezdec IAD" 

(zeleně)  Zdroj: Macejka, anketa domácností Opava 

11. Obyvatelé, kteří necestovali 

Mimo hybnost obyvatel je vhodné také analyzovat podíl obyvatel, kteří necestovali. Rozmezí 

hodnot průzkumů před rokem 1992 je 5,65 % (Nitra) – 44 % (Hlohovec). Pro průzkumy 

v letech 2012 – 2013 je to 18,8 % (JMK) – 30,8 % (Vysočina část). Průměr za všechny 
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průzkumy je 18,6 %. Pokud tuto analýzu porovnáme s hodnotami z Německa, kde hodnoty 

podílu necestujících osob kolísají kolem hodnoty 10%, je nutné zvážit otázku, zda nárazové 

dotazování v domácnostech v podvečerních hodinách metodou face to face podává 

srovnatelné výsledky s dlouhodobým kontinuálním telefonickým dotazováním v průzkumu 

Mobilität in Deutschland. 

Zjištěné informace v dopravně sociologickém průzkumu v Opavě nejsou nijak překvapivé a 

lze je porovnat s historickými průzkumy provedenými v Československu a později v České 

republice mimo průzkumů provedených společností TIMUR a AF Cityplan, které mají 

odlišnou metodiku. Oproti tomu výsledky jsou dosti odlišné od průzkumů provedených 

v Německu. Rešerši problematiky průzkumů u nás a v zahraničí provedl již (ŠENK P., 2014). 

12. Účely cest 

Zásadní vliv na tvorbu dopravního modelu je zahrnutí účelu cest do výpočtu. 

Zahraniční průzkumy indikují vyšší podíl cest volnočasových aktivit. Lze tedy vyvodit 

pochybnost, zda původní dotazníkové šetření face to face, které je v současné době 

považováno za standard, není překonané a neposkytuje zkreslená data. Tomu by 

nasvědčovaly zvýšené podíly zachycených obyvatel, kteří necestovali, snížený podíl 

volnočasových aktivit a současně nižší zjištěné celkové hybnosti obyvatel oproti informacím 

z Německa. Do budoucna by bylo vhodné zjistit výzkumem právě porovnání těchto dvou 

metod. Porovnání ovšem bude velmi nákladné a není zřejmé, zda přinese tížené výsledky. 

Tedy zda bude dokázána odchylka mezi typy průzkumů. Telefonický průzkum poskytuje 

jednu nespornou výhodu, kterou je možnost kontroly na základě nahrávky rozhovoru. 

Dotazování face to face tuto kontrolu umožňuje pouze omezeně. 

Dále metodika KONTIV použitá v MiD předpokládá sběr informací v průběhu celého roku, 

tím jsou zajištěny dostatečně proškolené pracovní síly zajišťující průzkum. U jednodenních 

průzkumů praktikovaných v České republice není možné požadovat tak vysoké nároky 

vlivem krátkého pracovně právního vztahu. Pro průzkumy v České republice se běžně 

používají studenti vysokých škol s krátkým pracovně právním vztahem. Jednodenní průzkum 

může být také ovlivněn volbou rozhodného dne. Všechny tyto nejistoty spolu s velikostí 

vzorku vedou k obtížné reprodukci srovnatelných dat z hlediska časové osy. 
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Tabulka 35 Porovnání podílů účelů cest z různých zdrojů průzkumů 

Účel cesty JMK Opava 
Vysočina, 
část 

Durynsko Německo 
Města do 
r. 1992 

Spádová 
území do 
r. 1992 

Práce a 
pracovní 

cesty 

Do práce 
35,00% 

29,57% 33,99% 
23,00% 20,30% 

38,93% 39,90% 

Pracovní 3,94% 4,87% 2,54% 1,85% 

Vzdělání 12,60% 21,26% 18,71% 4,90% 6,20% 21,74% 22,02% 

Nakupování 17,80% 19,42% 15,15% 20,50% 20,50% 17,77% 16,35% 

Volnočasové 
aktivity 

Rekreace, 
ostatní 

17,20% 
14,70% 14,89% 

30,40% 32,40% 8,91% 11,48% 
Sport, 
kultura 

4,02% 

12,38% Ostatní (př. 
doprovod, 
lékař, úřad, 
aj.) 

Lékař, 
služby 

17,50% 7,09% 21,20% 20,30% 10,10% 8,40% 

Zdroj: CDV UDIMO UDIMO MiD MiD Hollarek Hollarek 

Hodnoty v tabulce byly upraveny na podíly cest bez účelu domů. Metodika (Metodický návod 

pro provádění dopravních průzkumů ve městech, 1981) i (HOLLAREK T., 2000) používají 

podíly včetně účelu domů, avšak nové prameny v ČR již tento účel nezahrnují.  

Z praktického hlediska je vhodnější používat podíly dopravy včetně cest za účelem domů. 

V tom případě je možné vypočítat specifické hybnosti i z podílů a celkové hybnosti. Pokud se 

uvádějí podíly účelů cest bez podílu cest za účelem domů, není možné vypočítat specifické 

hybnosti z celkové hybnosti a těchto podílů. 

Pro sjednocení metodiky České republiky navrhuji, aby byly jednotně používány podíly všech 

cest tedy včetně podílu účelu domů nebo se uváděly údaje také za specifické hybnosti 

jednotlivých účelů cest. 
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Tabulka 36 Specifické hybnosti měst před rokem 1992 včetně. Zdroj: (HOLLAREK T., 2000) 

Město / 
Území 

Rok Do práce Do školy Nákupy Ostatní Domů Celkem 

Nové Město 1988 0,449 0,224 0,248 0,227 0,973 2,12 
Nitra 1985 0,520 0,280 0,209 0,178 0,953 2,14 

Michalovce 1987 0,475 0,283 0,200 0,226 0,996 2,18 
Martin 1987 0,518 0,263 0,253 0,321 1,106 2,46 

L. Mikuláš 1986 0,440 0,193 0,154 0,222 0,881 1,89 
Levice 1989 0,443 0,267 0,233 0,303 1,073 2,32 
Vranov 1989 0,477 0,319 0,231 0,307 1,137 2,47 
Trnava 1989 0,479 0,294 0,221 0,246 1,040 2,28 

Hlohovec 1992 0,374 0,221 0,170 0,187 0,878 1,83 
Průměr 1988 0,464 0,260 0,213 0,246 1,004 2,18 

Tabulka 37 Specifické hybnosti z anketního průzkumu Opava 2013. Zdroj: Macejka 

Město / 
Území 

Rok Do práce Do školy Nákupy Ostatní Domů Celkem 

Opava 2013 0,338 0,243 0,222 0,341 0,876 2,02 
Porovnáním celkových hybností dle účelů cest lze konstatovat, že hybnost do práce ve 

městě Opavě v porovnání s průměrem v době před rokem 1992 je nížší o 27 %. Toto je 

možné vysvětlit nižní zaměstnaností obyvatel, případně možností práce z domova. Cesty do 

školy klesly o 6,5 %. Toto lze vysvětlovat snížením podílu dětí z celkového počtu obyvatel. 

Tento trend je patrný v České republice od roku 1980. (Čecký statistický úřad, 2012). Oproti 

tomu lze sledovat zvýšenou hybnost za nákupy o 4,2 % a markantní vyšší hodnotu ostatních 

nepravidelných cest o 38%. Cesty domů jsou pak podprůměrné o 12,7 %. To lze vysvětlit 

jednak možným větším řetězením cest, ale zejména nižší celkovou hybností obyvatel Opavy 

oproti průměrné hodnotě z měst před rokem 1992.  

Analýzou účelu cest ostatní a volnočasové aktivity lze v poměrných číslech konstatovat jejich 

růst pro JMK, Opavu a Vysočinu oproti ostatním Československým městům a spádovým 

územím o 50 %. Ovšem Německý průzkum má podíly těchto cest ještě o 80% větší než 

české průzkumy. Jejich hodnota dosahuje až 52,7 %, zatímco v Čechách to je v průměru 

29,3 %.  

13. Cesty do práce a do školy 

Cesty do práce a do školy mají speciální postavení z hlediska dopravních analýz. Jsou 

sledovány ČSÚ v rámci celostátního sčítání Lidu, domů, bytů, které se provádí každých 10 

let. Poslední sčítání proběhlo v roce 2011 a jeho výsledky byly publikovány v květnu roku 

2014.  

Srovnatelnost výsledků sčítání 2001 a 2011 je ovlivněna změnou metodiky vyhodnocení a 

sběru dat. Osoby, které místo výkonu zaměstnání často mění a osoby bez stálého pracoviště 
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při sčítání v roce 2001 uváděly údaj o místě pracoviště podle skutečnosti k rozhodnému 

okamžiku sčítání. V SLDB 2011 je pro tyto osoby zavedena zvláštní kategorie „zaměstnání 

bez stálého pracoviště“ a v údajích o dojížďce nejsou zahrnuty. 

Pokud se blíže podíváme na data, zjistíme, že ČSÚ dává k dispozici matice vztahů do práce 

a do školy mezi obcemi. Vztahy uvnitř obcí jsou zatíženy významnou nepřesností a není 

vhodné je používat. Abychom mohli analyzovat počty cest, je možné použít jednak sumu 

matice, jako počet cest celkem mimo obec nebo sumy jednotlivých řádků a sloupců, které 

nám dávají počet cest za prací a do školy mimo obce. Diagonála matice vztahů se 

předpokládá 0, případně ji můžeme nahradit počtem zaměstnanců, kteří mají místo 

pracoviště ve shodné obci jako místo obvyklého pobytu mimo obyvatele s místem pracoviště 

na adrese obvyklého pobytu. Pro mou analýzu mám k dispozici matici vztahů mezi obcemi 

ze SLDB 2001 a SLDB 2011 v Moravskoslezském kraji. 

Tabulka 38 Porovnání počtu obyvatel a počtu cest do práce a do školy mimo obec v MSK 

Rok Počet obyvatel Zaměstnaní 
MSK 

Cest do práce a do školy 
mimo obec v MSK 

Obyvatelstvo bez stálého 
pracoviště 

2001 1 269 467 532 930 232 145 nesledováno 
2011 1 205 834 504 301 149 212 21 120 
Z informací můžeme vypočítat, že hybnost v Moravskoslezském kraji do práce a do škol 

mimo obec byla v roce 2001 232145 / 1269467 =  0,18 pravidelných i nepravidelných cest na 

osobu v rozhodném dni. Obdobně pro rok 2011 (149 212 + 21 120) / 1 230 534 = 0,14 

pravidelných i nepravidelných cest na osobu v rozhodném dni. Z údajů ČSÚ vyplývá, že mezi 

roky 2001 a 2011 došlo k poklesu mimoobecních cest v MSK o 23% po započítání vlivu 

změny metodiky. 

Tabulka 39 Porovnání počtu obyvatel a počtu cest do práce a do školy mimo obec. Zdroj dat:ČSÚ. Vypracoval: 
Macejka,  

Rok Počet obyvatel 
ČR 

Zaměstnaní ČR Cest do práce a do školy 
mimo obec 

Obyvatelstvo bez stálého 
pracoviště 

2001 10 230 060 4 766 463 2 311 784 nesledováno 
2011 10 436 560 4 580 714 1 566 910 232 986 

Z informací můžeme vypočítat i hybnost pro celou ČR, která byla do práce a do škol mimo 

obec byla v roce 2001 2 311 784 / 10 230 060 =  0,23 pravidelných i nepravidelných cest na 

osobu v rozhodném dni. Obdobně pro rok 2011 (1 566 910 + 232 986) / 10436560 = 0,17 

pravidelných i nepravidelných cest na osobu v rozhodném dni. Z údajů ČSÚ vyplývá, že mezi 

roky 2001 a 2011 došlo k poklesu mimoobecních cest v celé ČR o 26% po započítání vlivu 

změny metodiky.   

Porovnání jsem provedl s předpokladem, že všichni zaměstnanci bez stálého pracoviště by 

vyjeli v rozhodný den do zaměstnání mimo obec. 
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Vzhledem k malým změnám ve strukturálních veličinách nelze tak významný pokles v počtu 

cest za prací a do školy nijak vysvětlit. Protože rozdíly jsou markantní, zajímal jsem se o 

strukturu sebraných dat pro Moravskoslezský kraj. 

První jsem provedl korelační analýzu pro zdroje cest matic vztahů Moravskoslezského kraje 

na úrovni obcí pro matice ze SLDB 2001 a SLDB 2011. Zdroje cest těchto matic dosáhly 

korelace 0,994. 

Dále byla provedena korelační analýza cílů cest matic vztahů Moravskoslezského kraje na 

úrovni obcí pro matice ze SLDB  2001 a SLDB 2011. Koeficient korelace cílů cest těchto 

matic dosáhl hodnoty 0,991.  

Lze tvrdit, že zdroje a cíle cest matic vztahů 2001 a 2011 jsou na sobě závislé. Průměry 

jednotlivých matic jsou rovny hodnotám 773,8 pro rok 2001 a 497,4 pro rok 2011. 

Dále jsem vypočítal korelační koeficient pro počet zaměstnanců v obcích a počet 

zaměstnanců v obcích bez stálého pracoviště r = 0,995. Lze tvrdit, že počet zaměstnanců 

bez stálého pracoviště je závislý na počtu zaměstnanců celkem. 

Dále jsem provedl korelační analýzu jednotlivých dopravních vztahů v maticích roku 2001 a 

2011. Zde bylo dosaženo korelačního koeficientu r = 0,968. Znamená to, že jednotlivé 

proporce uvnitř matice vztahů do práce se významně nezměnily, respektive, že obsah matic 

je na sobě závislý. 

Porovnáme-li maxima matic vztahů, zjistíme maximum pro rok 2001 o hodnotě 7965 cest a 

pro rok 2011 je to 6318 cest. Pokles maximálního vztahu je o 20%. Přičemž maximem zůstal 

stejný vztah mezi shodnými obcemi jako v roce 2001. 

Z výše uvedeného textu můžeme nabýt dojmu, že matice vztahů do práce a do školy se mezi 

lety 2001 a 2011 změnila proporcionálně. Po provedení srovnání distribuce cest v grafu 

docházíme k závěru, že výpadek ve sčítání se projevil zejména na vztazích do 20 km. 

Vlivem výpadku cest do 20 km, které mají četnost ve sčítání SLDB 2011 o 39,2% nižší 

v Moravskoslezském kraji oproti SLDB 2001, došlo ke zvýšení průměrné přepravní 

vzdálenosti z 15,168 km v roce 2001 na 16,712 km v roce 2011 i přesto, že počet dálkových 

cest nerostl.  

Důvody proč nastal výpadek cest do práce a do školy zejména pro vzdálenosti do 20 km 

není zřejmý. Můžeme pouze spekulovat, zda je na vině metodika zpracování, neochota 

respondentů či jiný důvod. Avšak jelikož data o cestách do zaměstnání v rámci obcí se 



podařilo dle ČSÚ sebrat s nízkou kvalitou, je možné se domnívat, že ani data do práce mimo 

obec na krátké vzdálenosti nemusí být p

v Moravskoslezském kraji dosáhnout ani poloviny 

roku 2001.  

Graf 16 Distribuce cest do práce a do školy
Macejka 

Graf 17 Změna distribuce cest do práce a do školy dle vzdálenosti
Macejka. 
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Porovnáním dat je zřejmé, že také nedochází k nárůstům cest na střední a větší vzdálenosti 

za účelem do práce a do školy v rámci Moravskoslezského kraje.  

Analýza matic do práce a do školy byla provedena skriptem pro program Omnitrans, který 

jsem naprogramoval. Tento vypočítal koeficienty korelace i data pro distribuční funkce. 

Nulové hodnoty z matice vztahů nebyly brány v potaz, jelikož analýza byla provedena 

v rozšíření projektu modelu dopravy AirSilesia (MACEJKA, 2012), který obsahuje také část 

území Polska, kde nebyla data vložena. 

Analýzou distribuční funkce se dostáváme k hodnocení dopravních výkonů, zatímco počet 

vztahů v matici zdroj – cíl je hodnocením počtu cest tedy hybností. Pro vytvoření distribuční 

funkce je nutné použít informace o počtu cest a jejich vzdálenosti. Počet cest, jejich zdroje a 

cíle jsou reprezentovány maticí vztahů zdroj cíl. Ta sama o sobě neobsahuje informace o 

délce cesty. Proto se matice vztahů násobí tzv. skim maticí neboli odporovou maticí. 

Odporová matice je funkcí dopravní nabídky.  V našem případě byla použita odporová 

matice vzdáleností v km, která byla vypočítána na modelové dopravní síti 

Moravskoslezského kraje. V každé buňce ij odporové matice je zapsána vzdálenost pro 

příslušný zdroj a cíl. Při tvorbě distribuční funkce hledáme četnosti z matice vztahů 

připadající do zvolených  intervalů vzdálenosti. V mém případě jsem zvolil interval 2,5 km. 

Výsledky jsou prezentovány v podobě sloupcového grafu. 

SLDB poskytuje informace o dopravní poptávce do práce a do školy v rozhodném dni 

v měsíci březnu. Tento měsíc je možné pokládat z hlediska variací dopravy za vhodný ke 

sběru dat o dopravním chování dle (BARTOŠ L., 2012) 

Dle dopravně sociologického průzkumu domácností provedeného v Opavě bychom mohli 

uvažovat, že cesty do práce a do školy tvoří cca 29% celkového dopravního výkonu na 

dopravní síti. Ovšem v provedeném modelu dopravy Airsilesia bylo zjištěno, že až 80% cest 

v meziměstském prostředí Moravskoslezského kraje tvoří cesty nepravidelné, tedy cesty jiné 

než do práce a do školy a zpět. Tato hodnota byla vypočtena přiřazením dopravních vztahů 

dle SLDB do práce a do školy jako řidič se sčítáním ŘSD na silniční síti. Rozdíl je dán 

rozdílnou distribuční křivkou pro jednotlivé účely cest. Dle SLDB je počet cest do práce a do 

školy v rámci obcí 101,5 tis cest za den. Tyto cesty v analyzované matici vztahů z let 2011 i 

2001 chybí. Roli hraje také specifická urbanistická struktura Moravskoslezského kraje, která 

vykazuje velkou míru urbanizace. Pro hodnocení dopravních výkonů v krajském měřítku není 

tedy možné jednoduše substituovat dopravní výkony hybnostmi. 
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14. Regionální a městské přístupy 

Již v minulosti byla vyvozena otázka, jaký vztah mají hybnosti v městském a mimoměstském 

prostředí.  Za tímto účelem (HOLLAREK T., 2000) zkoumá podíly cest přes hranice města a 

uvnitř města. Tuto analýzu jsem provedl i pro Opavu 

Tabulka 40 Porovnání počtu cest ve městě a mimo město Zdroj: Macejka, data mimo Opavu (HOLLAREK T., 
2000) 

Území - 
město 

Rok 
průzkumu 

Hybnost 
cest za 
den 

Počet 
obyvatel Cest celkem 

Cest v 
městě 

Cest 
mimo 
město 

Podíl 
cest ve 
měste 

Podíl 
cest 
přes 
hranice 
města 

Nové 
Město 1988 2,12 18057 38280 33870 4410 88,48% 11,52% 

Hlohovec 1992 1,83 21100 38620 33132 5488 85,79% 14,21% 

Vranov 1989 2,47 21440 52960 47638 5322 89,95% 10,05% 
Lipt. 
Mikuláš 1986 1,89 29100 55000 48620 6380 88,40% 11,60% 

Michalovce 1987 2,18 33815 73720 65906 7814 89,40% 10,60% 

Levice 1989 2,32 35320 81940 76573 5367 93,45% 6,55% 
Pov. 
Bystrice 1989 2,39 40391 96600 93876 2724 97,18% 2,82% 

Martin 1987 2,46 64521 158720 150768 7952 94,99% 5,01% 

Trnava 1989 2,28 65820 150000 138870 11130 92,58% 7,42% 

Nitra 1985 2,14 83047 177770 171601 6169 96,53% 3,47% 

Bratislava 1973 2,68 325040 871100 847755 23345 97,32% 2,68% 

Opava 2013 2,02 57759 116673 101834 14839 87,28% 12,72% 

Při úvaze je vhodné ověřit, zda hodnoty podílu cest mimo město nejsou závislé na velikosti 

města. Tato úvaha má jistý logický základ, jelikož bychom předpokládali u větších měst větší 

podíl dopravy v rámci sídla. 

Podíl cest (%) = 9,98 – 0,026 O….r = 0,5475  

Kde O je počet obyvatel v tisících. 

Provedenou regresní analýzou se nepodařilo dostatečně prokázat lineární závislost mezi 

počtem obyvatel a počtem cest mimo město. 

Dále jsem se pokusil prokázat závislost mezi rokem průzkumu a podílem cest mimo město. 

Podíl cest(%) = -9,07 + 0,005 R…r = 0,5400 

Kde R je rok průzkumu. 
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Ani tato závislost se nepotvrdila. 

Vzhledem k faktu, že se nepotvrdila závislost mezi velikostí obce a podílem cest mimo obec, 

je obtížné generalizovat porovnání počtu cest mimo obec a všech cest. V případě, že nejsme 

schopni přepočítat tyto objemy mezi sebou, je nutné, abychom zvolili metodiku výpočtu dle 

jednoho z těchto přístupů. Každý z nich má své výhody a nevýhody související 

s použitelnými zdroji data pro tvorbu modelu dopravy a naopak vylučuje zdroje jiné. Metodika 

se projeví zejména v kalibraci modelu dopravy, kde se porovnávají počty cest, dopravní 

výkony a intenzity dopravy. 

Rozlišíme-li přístup pro modelování městského prostředí, který ve své podstatě nemá 

možnost využít matici přepravních vtahů do školy a do práce dle podkladů sčítání SLDB a 

modelování krajského prostředí, kde lze využít zjištěné matice vztahů do práce a do škol, 

dojdeme k závěru, že pro městské prostředí je vždy vhodnější modelovat cesty celkem. U 

krajského modelu je možné provést výpočet pouze pro meziměstské vztahy. Tím se 

připravíme o vazbu na hybnosti celkem, ale zato můžeme použít matici vztahů do školy a do 

práce ze SLDB, která představuje v Moravskoslezském kraji kolem 20% dopravy na silniční 

síti, u veřejné dopravy se předpokládá číslo vyšší.  

Pro porovnání hybností a průměrných přepravních vzdáleností jsem pro vedl analýzu dat z 

anketního průzkumu domácností v Opavě s rozdělením na cesty vnitroměstské, 

vnitrokrajské, mimokrajské v rámci ČR a mezinárodní.  

Celkový počet cest vnitroměstských je ve vrozku 2078 obyvatel 3610. Cest přes hranice 

města a zároveň v rámci kraje je 551. Cest mimokrajských je 37 a mezinárodní jsou 2 

(Chorvatsko, Rakousko). 

Tabulka 41 Hybnosti, počty cest, průměrné vzdálenost a dopravní výkon. Zdroj: Macejka 

 Hybnost Cest za město Opavu Prům vzdál. Výkon za město Opavu 
Mimo ČR 0,001 56 554 30 893 
Mimo kraj 0,018 1 032 250,85 258 782 
Cesty mimo město 0,256 14 839 23,61 350 349 
Vnitřní městské 1,758 101 834 2,14 217 925 
Celkem 2,02 117 760  857 948 
Z dat je možné vyčíst podíly hybností dle skupin. Lze odvodit, že pro město Opavu je tvoří 

cesty vnější cca 13%, cesty mimo kraj jsou do 1% a mimo republiku do 0,05%. Zajímavým 

zjištění je, že žádná z cest nebyla vykonána do Polska. To může mít několik příčin např. 

neexistence větších sídel podél státní hranice na polské straně. V obdobné dojezdové 

vzdálenosti jako je Racibórz s 60 tis. obyvateli je Ostrava s 300 tis. obyvateli, kdy vnější 

proudy jsou směřovány právě zde. 
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Pokud bychom zkoumali průměrné přepravní vzdálenosti, dojdeme k závěru, že volbou 

velikosti dopravního modelu dochází k významné změně ukazatele průměrné přepravní 

vzdálenosti.  Zatímco pro modelové městské prostředí bude po odstřižení vnějších zón 

průměrná přepravní vzdálenost 2,14 km, v Krajském modelu budou cesty dosahovat hodnoty 

kolem 20 km. Z ankety domácností v Opavě (UDIMO, 2014) vyšla hodnota 23,61 km, 

zatímco model Airsilesia (MACEJKA, 2012) vykazoval pro nastavení parametrů tvorby 

vztahů hodnotu průměrné přepravní vzdálenosti 20 km. Po kalibraci modelu bylo dosaženo 

průměrné přepravní vzdálenosti 19,2 km. 

K významnému ovlivnění průměrné přepravní vzdálenosti dochází omezením modelu na 

okraji zájmového území kraje. Toto je většinou zapříčiněno neschopností zadavatele 

poskytnout odpovídající data pro přesah modelového území. Povšimněme si, že z pohledu 

počtu cest, jsou mimokrajské cesty zastoupeny zanedbatelným 1%. Zatímco z pohledu 

dopravních výkonu tyto cesty tvoří až 33%. Z toho pohledu může dojít při prezentaci 

výsledků modelu ke snížení průměrné přepravní vzdálenosti a můžeme tedy hovořit o 

průměrné přepravní vzdálenosti vypočítané na dopravní síti kraje. Lze předpokládat, že 

v Moravskoslezském kraji dochází k synergii dvou vlastností struktury osídlení. Jednak sídla 

Moravskoslezského kraje mají nadprůměrnou velikost danou strukturou osídlení a dále 

vzdálenost k hlavnímu městu je z celé ČR největší. To zvětšuje průměrnou přepravní 

vzdálenost pro mimokrajské cesty.  

Analýzou distribuční funkce mimo kraj můžeme dojít k závěru, že s narůstající vzdáleností 

neklesá. Poloha města Opavy a absence cest do Polska způsobuje, že jsou hodnoceny jako 

mezikrajské zachycené vztahy nad 65 km.  

Tabulka 42 Četnosti cest dle vzdálenosti. Zdroj: Macejka 

Typ cesty Vzdálenostní rozpětí Četnost 
Mezikrajské 65 – 100 km 12 
Mezikrajské 100 – 200 km 3 
Mezikrajské 200 – 300 km 7 
Mezikrajské 300 – 400 km 16 
Mezinárodní 800 – 900 km 1 
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Graf 18 Rozložení mimo krajských cest dle vzdálenosti a účelu. Zdroj: Macejka 

 

Graf 19 Podíly mezikrajských cest podle účelu Zdroj: Macejka 

Z četnosti cest lze usoudit nedostatečnost vzorku. Z 2078 osob bylo zaznamenáno pouze 37 

mezikrajských a 2 mezinárodní cesty. Z tohoto vzorku nelze vyvozovat distribuční funkce 

dálkových cest. Pokud by byla distribuční funkce pro dálkové cesty tvořena, je nutné provést 

speciální průzkum těchto cest. Tato metoda je cenově vhodnější oproti zahrnutí sběru dat do 

standardního průzkumu zaměřeného na dopravní chování s odvozením specifických 

hybností. 

I přes vypracování průzkumu s dostatečným počtem respondentů nemusí dojít k prokázání 

významné závislosti mezi vzdáleností a celkovým počtem cest, případně počtem cest dle 

účelu. Toto vyvozuji z rozložení získané distribuční funkce, kde 28% celého vzorku je 
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alokováno na 370 km vzdálenosti. Tato vzdálenost představuje dojezd do hlavního města 

Prahy. 

Proto navrhuji, aby bylo  v dalším výzkumu zváženo rozdělení cest nejen podle účelu, ale i 

podle skupiny cíle. Tato metoda používá pro výpočet zdrojů a cílů dopravy v krajském 

měřítku různé koeficienty podle významnosti cíle. 

	 = 	 	ℎ 	 	 á í	 č  

Kde ki je specifický koeficient zdroje a cíle a i je skupina zdroje a cíle 

Z toho lze usuzovat, že navrhovaná metoda modelování pouze meziobecních cest je možná. 

Je třeba ovšem vzít v potaz, že diagonála matice vztahů zůstává nulová. Výhodou této 

metody je, že všechny vozidla (cesty) jsou zobrazeny na síti. Potom můžeme při 

dostatečném počtu sčítacích bodů provést kontrolu dopravních výkonů následovně: 

Kde: 	~ í	 ý = č 	 	 	 ř í	 á  

Z toho plyne, že dopravní zátěž zjištěná na profilech sčítání dopravy lze přepočítat na 

dopravní výkon, který je pro daný model konstantní. V tom případě lze psát. 

ℎ = 	 ů .		 ř í	 á  

Pokud použijeme pro kalibraci regionálního modelu dopravy metodu specifických hybností 

celkem, nelze pro kalibraci dopravní výkon považovat za konstantní, jelikož všechny 

dopravní vztahy se nezobrazují na dopravní síti. 

Potom: í	 ý = č 	 	 	 ů .		 ř í	 á   

a í	 ý = í	 ý 	 	 í + í	 ý 	 ř í ℎ	 	 ó  

Přitom dopravní výkon vnitřních cest zón ovlivňuje průměrnou přepravní vzdálenost i 

hybnost, ale neovlivňuje intenzitu dopravy na kalibračních profilech. Významnou výhodou pro 

stanovení parametrů modelu je v tomto případě možnost prohlásit dopravní výkon za 

konstantní, jelikož tím snížíme počet proměnných ve výpočtu kalibrace. 

15. Dopravní výkony 

Pro využití navrženého zjednodušení substitucí intenzit dopravy za dopravní výkony je 

vhodné provést analýzu dostupných zdrojů dat dopravních výkonů.  
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Ročenky dopravy uvádějí informace v ročních hodnotách. Ač je možné použít přepočet na 

RPDI pro individuální automobilovou dopravu vozidla, metodika pro přepočet na běžný 

pracovní den u individuální automobilové dopravy i veřejné hromadné dopravy chybí. 

Dalším zdrojem dat o dopravních výkonech je sčítání ŘSD, které probíhalo v pětiletých 

cyklech. V současné době se předpokládá zpoždění sčítání v roce 2015. I přes to, že 

celostátní sčítání dopravy pokrývá cca 50% délky sítě a je provedeno ve vozidlech RPDI, 

oproti ročenkám dopravy, které uvádějí hodnotu v přepravených osobách a 

osobokilometrech za rok, je vhodné tyto dva významné zdroje dat porovnat.  

Výpočet dopravního výkonu z hybnosti: 

Dopravní výkon (rok) = hybnost(IAD) x přepravní vzdálenost(IAD) 

Dopravní výkon IAD na síti ČR roku 2010 byl dle odhadu MD 63 570 mil. km / rok 

Výpočet dopravního výkonu ze sčítání: 

í	 ý , = ( 	 	 	 × é ) +	 í	 ý čí á	 íť 

Kde: 

Dopravní výkon rok, voz je roční dopravní výkon IAD ve vozidlech 

Intenzitai je intenzita sčítaného úseku 

Délkai je délka sčítaného úseku 

i  jsou sčítané úseky 

Roční dopravní výkon ve vozidlech na sčítané síti byl dle tohoto vzorce je 33 418 mil. voz. 

km / rok.  

Pro přepočet na dopravní výkon v osobách můžeme využít vzorec: 

í	 ý , = í	 ý 	, 	×  

Kde obsaditelnost je průměrná obsaditelnost vozidel. 
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Průměrnou obsaditelnost vozidel je možné zjistit dopravním průzkumem, který zachytí na 

určitém počtu dopravních profilů počet vozidel a počet osob ve vozidlech. Potom průměrnou 

obsaditelnost vypočítáme jako: 

=	 ∑∑  

Nebo z anketního průzkumu domácností, kde: 

=	∑ ů + ř čů
∑ ř čů  

Jelikož neznáme hybnost pro ČR, použijeme hybnost zjištěnou z anketního průzkumu 

domácností pro město Opavu. (UDIMO, 2014) 

=	1161 + 3541161 = 	1,30 

Či hybnost průzkumu domácností Telčska. (UDIMO spol. s r. o., 2013) 

Kde 	
= 	499 + 201499 = 	1,40	

Pokud použijeme hodnoty obsaditelnosti, je roční dopravní výkon v osobách ze sčítání roku 

2010 v rozmezí 43443,4 až 46785,2 mil. km na sčítané síti. Na nesčítané síti se realizoval 

dopravní výkon 20 126,6 – 16 784,8 mil. os. Km za rok, což činí 31,7 – 26,4% z celkových 

dopravních výkonů. 

Sčítaná síť v ČR měla v roce 2010 26 994 km, z čehož vyplývá, že dopravní zátěž v osobách 

na km sčítané sítě je 4409 – 4748 přepravených osob na kilometr v denním průměru ročních 

intenzit.   

Celková dopravní síť silnic má 55 971 km z toho nesčítaná síť silnic má 28977 km. Tato síť 

musí přenést dopravní zátěž 20 126,6 – 16784,8 mil. os. km.  Z čehož lze vypočítat 

průměrnou dopravní zátěž na nesčítané dopravní síti 1903 – 1587 přepravených osob na 

kilometr v denním průměru ročních intenzit.   

RPDI	 = 	Intenzita	(rok)	/365 

Kde  

RPDI je aritmetický průměr denní intenzity dopravy. 
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Intenzita dopravy za rok. 

365 je počet dní v roce. 

Průměrná dopravní zátěž osobními vozidly ze sčítání roku 2010 je 4474 vozidel na sčítací 

profil. Průměrný dopravní výkon na sčítané dopravní síti roku 2010 byl 3392 voz. km za den. 

Porovnáním hodnot na sčítané a nesčítané síti můžeme tvrdit, že jsou reálně možné. Jelikož 

intenzita dopravy na sčítané síti je vyšší než intenzita na nesčítané síti a zároveň žádná 

z hodnot není záporná. 

Pro přepočet jsem použil místní koeficienty obsazenosti vozidel zjištěné z lokálních 

průzkumů, jelikož na státní úrovni neexistuje oficiální hodnota, která by se k tomu účelu dala 

použít. 

Pro porovnání dostupných informací o dopravní poptávce z ročenek Ministerstva dopravy a 

celostátního sčítání ŘSD chybí oficiální údaj o průměrné obsazenosti vozidla. Tento by měl 

být předmětem dalšího výzkumu, jelikož dovolí vypočíst objem dopravy na nesčítaných 

úsecích, který je kalibračním údajem pro modely dopravy IAD na krajské či národní úrovni. 

16. Závěr a doporučení  

Konkrétní závěry pro realizaci v praxi 

Předložená disertační práce se zabývá ve své velké části analýzou stávajících hybností i 

možnostmi jejich prognózy. Dělení hybností je zpracováno zejména dle použitého 

dopravního prostředku.   

Z regresní analýzy počtu cest dle Ročenek dopravy Ministerstva dopravy vyplývá, že 

nedochází k významné změně počtu cest celkem, ale změně počtu cest IAD a veřejné 

dopravy. Počet cest IAD má stoupající tendenci. Počet cest veřejnou dopravou má klesající 

tendenci v městské hromadné dopravě, příměstské autobusové dopravě i železniční 

dopravě. Letecká a vodní doprava nebyla hodnocena. Zjištěné trendy jsou v přímém rozporu 

se státní dopravní strategií Dopravní sektorová strategie II. fáze (DSS II), která předpokládá 

ve všech odvětvích růst dopravních výkonů. Tento nesoulad není vysvětlen. Největší rozdíl 

vykazuje autobusová doprava, která dle regresní analýzy klesá až k reálné nule cest. DSS II 

předpokládá pro rok 2035 nárůst objemů o 53% a v roce 2050 o 50% k bázi roku 2010 ve 

variantě trend.   
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Porovnáním hybností z průzkumů ve městech Československa před rokem 1993 a hybností 

z posledních let jsem došel k závěru, že hybnost celkem je v průběhu času konstantní. Toto 

tvrzení je v souladu s analýzou hybností celkem dle Ročenek dopravy Ministerstva dopravy. 

Na základě sebraných dat o dopravní poptávce ve městě Opavě jsem zjistil zásadní vliv stáří 

obyvatelstva na hybnosti. Bylo konstatováno, že vyjmutí dětí do 6 let v anketních 

průzkumech prováděných společností AF Cityplan či dokonce do 15 let v anketních 

průzkumech prováděných společností TIMUR dochází ke zkreslení celkových hybností 

směrem nahoru. Zvýšení hybností bylo vypočítáno na  + 0,102 cest za den při vyjmutí dětí do 

15 let ze vzorku, tento nárůst je nutné korigovat při přepočtu na hybnosti celé populace. Dále 

bylo zjištěno, že hybnosti celkem mají pro obyvatele do 20 let věku s věkem rostoucí 

tendenci a od 65 let věku s věkem klesající tendenci. Populace ve středním věku nemá 

významný vliv věku na jejich hybnosti celkem a tyto můžeme považovat za konstantní. Pro 

další dopravní průzkumy bylo navrženo provádět analýzu minimálně pro 3 skupiny osob dle 

věkových skupin 0 – 14, 15 – 64 a 65 a více let pro provedení prognózy dopravy s vlivem 

stárnutí populace. Vlivem stárnutí populace bylo prognózováno snížení hybností celkem o 

2,3 % do roku 2050. Metodu lze aplikovat na obecní, krajské i národní úrovni. Oproti tomu 

DSS II uvažuje se zvýšením hybností o 3 %, jelikož kalibrace národního modelu vycházela z  

dopravního chování zjištěného průzkumem (INFAS, 2010) v Německu.  

Pro hybnosti IAD bylo zjištěno, že vlivem stárnutí obyvatel dojde ke snížení těchto hybností o 

7 – 12 % mezi lety 2013 a 2050 dle zvolené demografické prognózy ČSÚ.  

Další navržená metoda prognózy dopravy zkoumala vliv počtu osob v domácnosti na 

dopravní poptávku. Bylo zjištěno, že se snižujícím se počtem osob v domácnosti roste 

celková hybnost, roste hybnost MHD, roste hybnost na kole, roste hybnost pěšky a roste 

hybnost PAD a vlakem. Závislost hybnosti IAD a počtu osob v rodině se nepotvrdila. 

Nejvyššího koeficientu korelace dosáhla lineární závislost MHD, hybností celkem a hybnost 

pěšky na nezávislé proměnné počtu osob v domácnosti. 

Dále se potvrdilo, že závislost počtu vozidel na hybnosti dle dopravního módu koreluje pro 

různé typy funkcí, proto byla navržena metoda prognózy dopravy závislá na počtu osob ve 

skupinách domácností s 0, 1, 2, 3 a více vozidly. 

Dále byl zjištěn zásadní rozdíl mezi stupněm automobilizace 278,5 vozidel na 1000 obyvatel 

ve vysokopodlažní zástavbě Opavy a stupněm automobilizace 392,3 vozidel na 1000 

obyvatel v ostatní zástavbě Opavy. Můžeme tedy tvrdit, že typ zástavby má zásadní vliv na 

stupeň automobilizace. 
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Dále byl zjištěn rozdíl ve stupni automobilizace zjištěný metodou průzkumu face to face 

v domácnostech Opavy, který dosáhl 311 vozidel na 1000 obyvatel a stupně automobilizace 

352 vozidel na 1000 obyvatel dle počtu registrovaných vozidel v Opavě. Tento rozdíl byl 

komentován možnou chybou v obou zdrojích dat. 

V práci jsou tabelárně zpracovány podíly osob ve skupinách domácností dle počtu vozidel 

vztažené na stupeň automobilizace. Toto je provedeno ve dvou modelech, jelikož neznáme 

velikost chyby zdrojů dat stupně automobilizace. Tyto je možné použít pro model prognóz 

IAD se zahrnutím vlivu změn stupně automobilizace. 

Dále byla provedena prognóza počtu cest závislá na stupni automobilizace pro jednotlivé 

dopravní módy. Z ní je patrné, že zvýšení počtu cest IAD se realizuje na úkor cest ve veřejné 

dopravě, pěší dopravě a cyklistické dopravě. Zvýšení počtu cest IAD pro nárůst stupně 

automobilizace o 30 % z 437 na 568 osobních vozidel na 1000 obyvatel byl vypočítán na 

+12,7 až + 16,5% oproti předpokladu DSS II, který předpokládá nárůst o 23%.  

Dále byla určena průměrná obsazenost vozidla dle účelu cesty, která se pohybuje v rozmezí 

1,097 pro služební cesty po 1,87 pro cesty do školy. Průměrná obsazenost vozidla byla 

1,23	osob na vozidlo pro město Opavu, což je srovnatelné s obsazeností 1,27 zjištěnou 

v kraji Vysočina. DSS II. fáze neuvádí průměrnou obsazenost vozidla uvažovanou na 

národní úrovni. 

Porovnáním počtu osob, které necestovaly, jsem zjistil významný rozdíl mezi průzkumy 

provedenými v České republice a v Německu. Průměr počtu osob, které necestovaly, je 

v České republice uvažován z dostupných podkladů 18,8%. 

Dále jsem porovnal historické průzkumy provedené v Československu před rokem 1993 

s průzkumem provedeným v Opavě se zjištěním, že hybnost do práce se snížila o 27%, to je 

vysvětleno nižší zaměstnaností. Cesty do školy klesly o 6,5%. To je vysvětleno nižším 

podílem dětí v populaci, jelikož hybnosti jsou vztaženy na celkovou populaci. Hybnost za 

nákupy se zvýšila o 4,2 % a významně se zvýšil podíl ostatních nepravidelných cest o 38 %. 

Podíl volnočasových aktivit je v Německu o 80% vyšší než v České republice. 

Porovnáním cest do práce a do školy dle SLDB 2001 a 2011 v Moravskoslezském kraji jsem 

zjistil, že struktura matic vztahů se prakticky nezměnila. Snížil se ovšem podíl krátkých cest 

do 20 km a to až o 39%, čímž došlo ke zvýšení průměrné přepravní vzdálenosti z 15,2 km na 

16,7 km. Výpadek krátkých cest není nijak vysvětlen. U dlouhých cest nad 20 km nedošlo 

k razantní změně distribuční funkce. 



98 

Dále je konstatováno, že omezením modelu dopravy na hranicích zájmového území kraje 

dochází k významnému ovlivnění průměrné přepravní vzdálenosti v modelu dopravy. Jelikož 

malý podíl cest, které překračují hranice modelu, mají velký vliv na celkové dopravní výkony 

generované územím. Pro Opavu cesty mimokrajské z pohledu objemu dopravy tvoří 1%, 

avšak z pohledu dopravních výkonů tvoří až 33% dopravních zátěží. Proto je nutné definovat 

hranice modelu a dle toho prezentovat průměrnou přepravní vzdálenost a dopravní výkony 

pro potřeby kalibrace. 

Pro potřeby kalibrace krajských a národních modelů IAD je možné také použít data 

z Ročenek dopravy a celostátního sčítání dopravy. Jejich vzájemná porovnatelnosti závisí na 

průměrné obsazenosti vozidla, která není pro Českou republiku známa. 

Zjištěné informace slouží k vytvoření modelu dopravy IAD  a veřejné dopravy města Opavy 

v rámci projektu Plán udržitelné mobility města Opavy a poskytuje srovnávací základnu pro 

obdobné modely dopravy. Dále byl navržen a realizován model prognóz hybností, který 

vychází ze stávajícího chování obyvatel ve skupinách. Tento model poskytuje prognózu bez 

zásahu do chování obyvatel. Je proveden na základě změny podílu skupin obyvatel.  Tato 

prognóza by měla být výchozí pro prognózy se změnou chování obyvatel vnějšími 

navrhovanými faktory. 

Závěr práce a doporučení dalšího postupu ve výzkumu a vývoji 

Práce se zabývá stěžejní problematikou tvorby dopravních modelů osobní dopravy v České 

republice, kterou je model dopravní poptávky. Byly využity zejména metody regresní analýzy 

a shlukové analýzy. 

Práce upozorňuje na zanedbaný stav poznání v oblasti dopravní poptávky České republiky. 

Toto je dokladováno nutností vytvoření celostátního modelu dopravy v projektu Dopravní 

sektorová strategie II. fáze v roce 2012 na základě modelu dopravní poptávky Německa. Od 

té doby nebylo provedeno ve výzkumu dopravní poptávky nic zásadního. 

Má práce objasňuje přístupy prognózy hybností na základě změny podílu obyvatel 

v definovaných skupinách. 

Tyto skupiny byly definovány ve vztahu ke stáří obyvatel 3.  

• Obyvatelé ve věku 0 – 14 let 
• Obyvatelé ve věku 15 – 64 let 
• Obyvatelé ve věku 65 a více let. 

Ve vztahu k vlastnictví osobního vozu byl navržen a realizován model prognózy dle podílu 

osob ve skupinách domácností dle vlastnictví osobního vozu. Byly navrženy tyto 4 skupiny. 
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• Osoby v domácnosti s 0 vozidly 
• Osoby v domácnosti s 1 vozidlem 
• Osoby v domácnosti s 2 vozidly 
• Osoby v domácnosti se 3 a více vozidly 

Toto rozdělení umožňuje vytvořit prognózu hybností založenou na změně stupně 

automobilizace. 

Ve vztahu k počtu osob v domácnostech bylo navrženo sledovat těchto 5 skupin. 

• Osoby v domácnosti s 1 osobou 
• Osoby v domácnosti se 2 osobami 
• Osoby v domácnosti se 3 osobami 
• Osoby v domácnosti se 4 osobami 
• Osoby v domácnosti s 5 a více osobami 

Toto rozdělení umožňuje vytvořit prognózu hybností založenou na průměrném počtu osob 

v domácnosti, případě na obložnosti bytu. 

Výše jmenované skupiny je vhodné použít pro další výzkum dopravní poptávky a stanovit pro 

ně parametry poptávkového modelu dopravy.  Dále je vhodné nahradit v dalším výzkumu 

model prognózy podílu skupin domácností dle vlastnictví osobního vozu na základě (INFAS, 

2010) prezentovaný v této práci, prognózou založenou na informacích z České republiky.  

Dále byl prezentován významný vliv typu urbanistické struktury města na stupeň 

automobilizace. Právě určení stupně automobilizace je stěžejním pro další prognózy 

dopravy. Jelikož zjištěný stupeň automobilizace v průzkumu se liší od údajů v registru vozidel 

o cca 11%. Tato rozdílnost musí být v budoucnu vysvětlena dalším výzkumem. Vliv 

urbanistické struktury je tedy navrženo zapracovat v navazujícím výzkumu do modelu 

prognóz dopravní poptávky jako změnu stupně automobilizace v jednotlivých zónách místo 

specifikování různých hybností pro skupinu obyvatel ve vysokopodlažní zástavbě a ostatní 

zástavbě. 

Pro zlepšení možností kalibrace modelů IAD doporučuji se zaměřit na výzkum obsazenosti 

vozidla a určení přepočtových koeficientů mezi ročními hodnotami cest prezentovanými 

v Ročence dopravy Ministerstva dopravy a intenzitami průměrného pracovního dne místo 

RPDI. 

Samostatnou kapitolou, kterou jsem se ve své práci zabýval pouze okrajově je distribuce 

cest a průměrná přepravní vzdálenost. Zde je vhodné směřovat výzkum směrem k zajištění 

parametrů distribučních funkcí pro jednotlivé účely cest. Minimálně by se měli sledovat účely 

do práce, do školy, za nákupy, ostatní. S tím, že výzkum provedený v této práci prokázal 

nemožnost kvalitního zpracování distribučních funkcí pro cesty nad 35 km na základě běžně 

prováděných dopravně sociologických průzkumů. Proto je vhodné pro výše zmíněné skupiny 
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obyvatel a účelů cest stanovit koeficienty distribučních funkcí pro vzdálenosti do 35 km a nad 

35 km zvlášť.  

Žádný ze zkoumaných vztahů hybností a strukturálních veličin nedosáhl prognózovaných 

nárůstů dopravy IAD na základě koeficientů dopravy ŘSD. Proto je nutné zaměřit se v dalším 

výzkumu na podíly dlouhých cest, které významným způsobem neovlivňují objemy cesty, ale 

dopravní výkony.  

Pouze další výzkum hybností a přepravních výkonů může zvýšit věrohodnost prognózy 

dopravních zátěží na komunikacích i prognózy cest vykonaných veřejnou dopravou. Zároveň 

výzkum musí přinést takové výsledky, které budou aplikovatelné v dnešních softwarech pro 

modelování dopravy. To znamená definovat strukturální veličiny, jejich skupiny, jejich vztahy, 

funkce a jejich parametry pro aplikaci ve čtyřstupňovém modelu dopravy.   

The conclusion and recommendations for next steps in research and development 

The work deals with the fundamental problems of creating models of passenger transport in 

the Czech Republic, which is a model of transport demand. They were used mainly methods 

of regression analysis and cluster analysis.  

The paper draws attention to the neglected state of knowledge in the field of transport 

demand in the Czech Republic. This is documented by the necessity of establishment of a 

national transport model project in Transport Sector Strategy II. phase in 2012 based on the 

model of transport demand in Germany. Since then, research has been carried out in 

transport demand nothing major. 

My work explains the approach of trip rate forecasts based on changes in the defined groups 

of inhabitants. 

These three groups were defined in relation to the age of the population. 

• Residents aged 0-14 years 
• Residents aged 15 - 64 years 
• Residents aged 65 and over. 

In relation to private car ownership is designed and implemented forecast model according to 

the proportion of persons in groups of households by having a private car. They were 

designed following 4 groups. 

• Persons in households with 0 personal car 
• Persons in households with 1 personal car 
• Persons in households with 2 personal cars 
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• Persons in households with 3 or more personal cars 

This division allows you to create prognosis of trip rates based on the degree of motorization. 

In relation to the number of persons in a household has been proposed to monitor these 5 

groups. 

• Persons in households with 1 person 
• Persons in households with 2 persons 
• Persons in households with 3 persons 
• Persons in households with 4 persons 
• Persons in households with 5 or more persons 

This division allows you to create mobility prognosis based on the average number of 

persons in the household, or the number of persons in apartment. 

The aforementioned groups should be used for further research of traffic demand and specify 

the transport demand model parameters. 

It is advisable to replace in further research model projections of groups of households by 

having a private car based on (INFAS, 2010) presented in this work for the forecasts are 

based on information from the Czech Republic. 

It was also presented significant effect of the urban structure type on the degree of 

motorization. 

Precisely determine the degree of motorization is crucial for the next traffic forecast. Since 

the observed degree of motorization in the survey differ from the vehicle register by 

approximately 11%. This disparity must be explained in a future research. 

The influence of urban structure is therefore proposed to incorporate in subsequent research 

into travel demand forecasting model as changes in the level of motorization in each zone 

instead of specifying different trip rate for a group of people in a high-rise building, and other 

areas separately. 

To aid car model calibration is recommended to focus on occupancy vehicles research and 

research of conversion factors determining the annual value of the path presented in the 

Transport yearbook of Transport Ministry and of an average working day instead of RPDI12. 

A separate chapter on the distribution of trips and average transport distance, I dealt in my 

work only marginally. Here, research efforts should be directed towards ensuring the 

                                                
12 RPDI = average day traffic load of the year  
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parameters of the distribution functions for different trip purposes. At least they should follow 

the purpose to work, school, shopping, other. With that, the research conducted in this study 

demonstrated the impossibility of craftsmanship distribution functions for journeys over 35 km 

on the basis of routinely carried traffic sociological surveys. Therefore, it is suitable for the 

above-mentioned groups of people and purpose to determine the coefficients of distribution 

functions for distances up to 35 km and above 35 km separately. 

None of the examined trip rate relationships and structural variables did not reach the 

forecasted traffic growth car traffic coefficients based on the RMD prognosis. Therefore, it is 

necessary to focus further research on long journeys shares that significantly not affect the 

trips volume, but the traffic performance. 

Only further trip rate and performances research can enhance the credibility of the forecast 

traffic load on roads and forecasts journeys made by public transport. At the same time 

research must produce results that are applicable in today's software for modeling transport. 

This means defining structural variables, their group, their relationships, their functions and 

parameters for application in the four-step model of transport. 
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