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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá modelováním konkrétních linek autobusové 

hromadné dopravy v Petriho sítích za užití vhodných softwarových nástrojů. V práci je 

blíže popsáno prostředí PIPE2, které možnost vytváření modelů v Petriho sítích nabízí. 

Dále je práce zaměřena na analýzu vybrané části dopravní sítě, na jejímž základě jsou 

modely pro simulaci vozidel a cestujících vytvořeny. Modely jsou následně popsány  

a v rámci verifikace ověřeny na reálných podmínkách dopravních linek. V závěru se práce 

zabývá simulací za neobvyklé dopravní situace a vyhodnocením projevených změn. 

Klíčová slova 

Petriho síť, modelování, simulace, HPSim, PIPE2. 

Summary 

The bachelor’s thesis deals with a modeling of specific bus-lines of public 

transport in Petri nets with usage of appropriate software tools. In the thesis, there is  

a detailed description of PIPE2 environment which offers possibilities to create models in 

Petri nets. In addition to this, the thesis is focused on analysis of chosen part of public 

transport based on which all the models for a simulation of vehicles and travellers are 

created. The models are described and verified by real conditions of public transport. 

In conclusion, the thesis deals with a simulation in non-standard traffic situations and 

evaluation of changes occurred. 
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1 Úvod 

Bakalářská práce se zabývá modelováním části dopravní sítě autobusové 

hromadné dopravy pomocí Petriho sítí. Termín Petriho síť je označení pro matematickou 

reprezentaci diskrétních distribuovaných systémů a jeho první výskyt sahá hluboko do 

historie, konkrétně až do roku 1962, kdy se prvně objevil v disertační práci Carla Adama 

Petriho. [1], [2], [17] 

Cílem práce je ověřit, zdali lze užitím Petriho sítí zrealizovat model, který bude 

nejen schopen simulovat pohyb autobusových vozidel po trasách vybraných linek, ale také 

zobrazovat pohyb cestujících, kteří tyto linky pro svou přepravu využívají. Celá práce je 

založena na skutečných dopravních podmínkách a naměřených údajích, včetně reálných 

čísel linek a názvů zastávek, kterými vozidla projíždí. Část dopravní sítě, která je 

v modelech realizována, je tvořena třemi linkami č. 75, 281 a 292 a společnou přestupovou 

stanicí, jež je v modelu začleněna v rámci nástupu či výstupu cestujících. Právě tento 

přestupový bod bude v tomto případě reprezentovat autobusové nádraží v Hlučíně. 

V první části bakalářské práce je obsažen popis prostředí softwarového nástroje 

pro tvorbu Petriho sítí nesoucí název PIPE2. V této kapitole jsou popsány základní 

informace o programu, požadavky potřebné pro jeho instalaci a grafické uživatelské 

rozhraní.  Další část práce se zabývá popisem dopravního systému ODIS, který spravuje 

vybranou část dopravní sítě. Rovněž jsou zde představeni dopravci, kteří poskytují 

přepravu cestujících na vybraných linkách. Analýza této části sítě vychází ze skutečných 

dat a obsahuje detailnější rozbor jednotlivých linek, a to včetně údajů, týkajících se jejich 

vozidel a počtu cestujících v nich. Na základě této analýzy jsou v navazující části popsány 

vytvořené modely, u nichž je posléze ověřeno, zda jsou jejich simulace opravdu v souladu 

s reálnou situací. Poslední část práce zahrnuje simulace za nevšedních dopravních 

podmínek, které můžou výrazným způsobem ovlivnit množství cestujících a komplikovat 

jejich přepravu. Práce je poté završena závěrečným vyhodnocením výsledků, které byly 

během vytváření  bakalářské práce průběžně získány.  
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2 Stručný úvod do prostředí PIPE2 

Tato kapitola je vyhrazena popisu prostředí PIPE2, což je jeden z několika 

nástrojů určených pro tvorbu Petriho sítí. Teoreticky v něm lze realizovat i požadovaný 

model autobusové hromadné dopravy. Nicméně vzhledem k jisté omezenosti některých 

funkcí nebyl v práci při vytváření modelu použit a byl nahrazen programem HPSim. Oba 

programy jsou uvedeny v přílohách bakalářské práce. 

2.1 Základní informace a požadavky 

První verze programu byla vydána v roce 2003. PIPE2 je program typu open 

source, v překladu otevřený software. Programy spadající do této kategorie se vyznačují 

zejména svou technickou dostupností kódu a legální přístupností, která umožňuje uživateli 

zdrojový kód využívat a upravovat k obrazu svému. PIPE2 běží na platformě Java 

a využívá knihovnu Swing, která poskytuje aplikační rozhraní pro tvorbu klasického 

grafického rozhraní GUI. Jednoduché a přirozené prostředí je navrženo tak, aby 

umožňovalo tvorbu Petriho sítí a běh analýzových modulů. Z tohoto důvodu je pracovní 

plocha konceptována tak, aby zabírala co největší prostor na obrazovce. Uživatel tak může 

snadno navrhnout i rozsáhlejší sítě a z levého menu jednoduše vybrat, přidat či odstranit 

požadované analýzy. [14] 

Program je zdarma dostupný na svých oficiálních internetových stránkách 

a prakticky není zapotřebí instalace. Stačí, když stažený zip soubor uživatel rozbalí do 

zvoleného adresáře a spuštění provede dvojklikem na dávkový soubor pipe.bat, jenž je 

umístěný v hlavním adresáři programu. Mezi základní požadavky, které musí splňovat 

počítač, na který chceme PIPE2 nainstalovat, patří operační systém Windows 95 a vyšší 

nebo Linux. Rovněž na něm musí být nainstalována platforma Java. 

2.2 Grafické uživatelské rozhraní 

Při úspěšném spuštění PIPE2 se zobrazí obrazovka, kterou si můžeme rozvrhnout 

do tří částí. Tou první je tzv. Analysis Module Manager, který umožňuje přístup 

k rozšířené analýze Petriho sítí. Druhou část tvoří hlavní menu, umístěné v horní části 

okna, obsahující hlavní položky nutné pro ovládání programu a nástroje pro editaci 

a simulaci Petriho sítí. Třetí a zároveň poslední částí je pracovní plocha, která zabírá 
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většinovou část obrazovky. Právě prostřednictvím výběru jednotlivých nástrojů a prvků 

z menu můžeme vytvářet na pracovní ploše daný model. [14] 

Uživateli je umožněno pracovat a plnit úkoly prostřednictvím hlavního menu, 

panelu nástrojů a tlačítkem myši. Položky panelu nástrojů se zobrazují podle aktuálně 

zvoleného režimu. V kreslícím režimu můžeme vybírat z nástrojů pro tvorbu modelu, 

v režimu animace jsou naopak k dispozici nástroje sloužící k pohybu mezi jednotlivými 

kroky. [14] 

 

Obr. 1 - Vzhled prostředí PIPE2 [zdroj: autor] 

2.2.1 Nástroje pro tvorbu sítě 

Při vytváření nebo po načtení již existující sítě může uživatel provádět 

s konkrétními prvky sítě různé úkony. Kliknutí pravým tlačítkem myši na některý z prvků 

vyvolá kontextovou nabídku specifickou pro daný prvek. Například kontextové menu pro 

místo nabízí jeho editaci či vymazání, případně zobrazení či skrytí atributů. 

Nástrojů pro tvorbu a editaci sítě je zde hned několik. Při jejich zavedení na 

pracovní plochu jim můžeme prostřednictvím editorů upravovat jejich nastavení.  
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Následující tabulka se skládá z dostupných nástrojů v hlavní nabídce a možností 

jejich nastavení: 

Tab. 1 - Nástroje a jejich nastavení v PIPE2 [zdroj: autor] 

Nástroj Nastavení 

Místo 

název 

značení 

kapacita 

Přechod 

typ přechodu 

název 

rotace 

priorita 

Hrana násobnost 

 

Prvním uvedeným nástrojem je místo, kterému lze upravit jeho název, značení 

a kapacitu, která je implicitně nastavená na nekonečno. Dalším důležitým prvkem je 

přechod, který však může být pouze dvou typů, a to časovaný nebo okamžitý. U obou 

z nich lze bez rozdílu upravit jméno a nastavit rotaci, která umožňuje daný přechod otočit 

o 45, 90 a -45 stupňů, a vizuálně ho tak přizpůsobit konkrétnímu modelu. U okamžitého 

přechodu lze navíc nastavit prioritu v rozsahu 0-127. Nastavením tohoto čísla zajistíme, že 

přechod s vyšší prioritou bude za předpokladu, že je proveditelný, vždy proveden dříve než 

přechod s prioritou nižší. Rovněž lze přechodu zadat jeho váhu, která je využívána 

v situaci, kdy mají dva a více přechodů nastavenou prioritu na stejnou hodnotu, a je 

zapotřebí rozhodnout o tom, který z přechodů bude proveden přednostně. V případě 

časovaného přechodu prioritu pochopitelně nastavit nejde a místo váhy se zde nastavuje 

tzv. míra. Každé hraně lze nastavit její násobnost. [14] 
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2.2.2 Režim animace 

Animace vytvořeného modelu se spouští přepnutím do simulačního režimu 

prostřednictvím nástroje Animate Mode, který uživatele vyzve k zadání velikosti simulace 

a délky simulačního kroku. Při simulaci dochází k pohybu tokenů mezi jednotlivými místy. 

Zde je však na první pohled patrný pravděpodobně jeden z největších nedostatků programu 

PIPE2 oproti programu HPSim. Nelze totiž vidět samotný posun tokenů po jednotlivých 

hranách, ale jen měnící se jejich počet v jednotlivých místech. Tento nedostatek celé 

animaci značně ubírá na přehlednosti. 

Z hlediska grafického uživatelského rozhraní je simulace modelu relativně 

jednoduchá a probíhá v následujících krocích: 

1. Pakliže uživatel přepne do Animation Mode, je model uložen tak, aby se 

po ukončení animace vrátil do stavu, ve kterém byl těsně před přepnutím 

do režimu animace. 

2. Uživatel nemůže upravovat navržený model, jestliže je v režimu animace, 

vyjma otevření nebo také odpálení (tzv. „fire“) přechodu. 

3. V průběhu animace se shromažďují informace o tom, které přechody 

mohou být v určitou chvíli otevřeny. V okamžiku, kdy je přechod 

takovým způsobem „povolen,“ se tzv.  Transition class nastaví na  

TRUE (1) a daný přechod zčervená. Tento proces se po každém 

„odpálení“ opakuje. 

4. Kliknutím myši na povolený přechod ho může uživatel odpálit. Model je 

poté zodpovědný za zvyšování a snižování počtu tokenů ze vstupních 

a výstupních míst přechodu během samotného odpálení. Změny jsou poté 

promítnuty na obrazovce. 

5. Model je poté opětovně dotazován, aby aktualizoval informace 

o přechodech, které jsou v danou chvíli povoleny, aby mohla být 

provedena aktualizace modelu na obrazovce. 

6. Pakliže se uživatel rozhodne ukončit Animation Mode, uložený stav 

modelu před animací je obnoven a zobrazen na obrazovce. 

Režim animace poskytuje také přídavné funkce, kdy uživatel může sledovat 

pořadí odpálených přechodů. Seznam těchto kroků je průběžně uchováván, je uživateli 
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snadno dostupný a zobrazí se na obrazovce, jakmile je program přepnut do režimu 

animace. Další přídavnou funkcí je „funkce náhodného odpálení“. To umožňuje uživateli 

zadat, kolik přechodů by mělo být náhodně odpáleno. Tyto informace jsou poté předány 

modelu, který daný počet náhodných odpálení přechodů provede. [14] 

2.2.3 Mřížka 

Mřížka funguje v PIPE2 jako volitelná a nastavitelná funkce pro kreslení 

úhledných a přesných sítí. Jestliže je zapnuta, umožní prvkům uspořádat se voláním 

funkcí, které najdou pro dané souřadnice X, Y prvku nejbližší souřadnice X, Y patřící do 

mřížky. 

Uživatel si může zvolit mřížku, která vyhovuje jeho potřebám. PIPE2 nabízí 

mřížky o rozměrech 1x, 1/2x a 1/4x velikosti místa nebo přechodu. Je zde také čtvrtá 

možnost, a to v podobě jejího vypnutí. 

Přístup je uživateli umožněn přes hlavní menu v záložce View (Zobrazit) a rovněž 

v panelu nástrojů, kdy se každým kliknutím na tlačítko nástroje „Grid“ velikost mřížky 

změní, nebo se mřížka zcela vypne. To poskytuje uživateli potřebný komfort pro upořádání 

prvků v sítí bez nutnosti ručního zadávání rozměrů mřížky a zajišťuje, že všechny prvky 

jsou optimálně umístěny v poměru k jejich velikostem. [14] 
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3 Integrovaný dopravní systém ODIS 

Tato kapitola se bude zabývat popisem dopravního systému ODIS, který řídí část 

dopravní sítě, pod kterou spadají i linky č. 75, 281 a 292. Tyto linky budou v dalších 

kapitolách pečlivě analyzovány a následně použity pro realizaci modelů. Také dopravní 

společnosti, které zajišťují přepravu cestujících na výše zmíněných linkách, budou 

v závěrečné části této kapitoly blíže charakterizovány.  

Síť MHD Ostrava je velmi rozmanitá a složitá, jelikož se v ní vyskytuje 

autobusová, tramvajová, trolejbusová i železniční doprava. S touto okolností souvisí také 

skutečnost, že se schéma výhradně autobusových linek nevytváří, a to proto, že autobusy 

tvoří ve většině případů pouze doplňkový systém k drážní dopravě, a není tedy vhodné 

autobusovou síť prezentovat samostatně bez souvislostí právě s železniční, tramvajovou  

a trolejbusovou dopravou. [7] 

Rovněž existují i tzv. příměstské linky, které obsluhují nejen město, ale také 

spoustu přilehlých obcí. Proto jsou v systému přiřazovány tarifním oblastem, které jsou 

rozlišovány na základě mapy tarifních zón. ODIS vznikl roku 1997 a již v současné době je 

v ODIS přímo či nepřímo zapojeno celkem 269 měst a obcí Moravskoslezského kraje  

s rozlohou přesahující 4 895 km2 a s více než 1 292 212 obyvatel. Dopravu v ODIS 

zabezpečuje celkem deset dopravců: 

• České dráhy a.s. 

• Dopravní podnik Ostrava a.s. 

• Městský dopravní podnik Opava, a.s. 

• ARRIVA MORAVA a.s. 

• TQM-holding s.r.o. 

• Osoblažská Dopravní Společnost, s.r.o. 

• ČSAD Frýdek-Místek a.s.  

• ČSAD Havířov a.s.  

• ČSAD Karviná a.s.  

• GW Train Regio a.s. [8] 
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3.1 Koordinátor ODIS 

Rozvoj a správu systému ODIS zajišťuje Koordinátor ODIS s.r.o., což je odborná 

organizace řízená dvěma společníky, a to Moravskoslezským krajem a statutárním městem 

Ostrava. Hlavním úkolem této organizace je z hlediska správy ODIS evidence  

a rozdělování tržeb mezi dopravce, dále pak koordinace výkonů, jízdních řádů, příprava 

podkladů pro zajištění dopravní obslužnosti a rozvoj ODIS, jehož předmětem je zejména 

zapojení dalších měst a obcí či dopravců do systému. [12] 

3.2 Představení vybraných dopravců 

Jak již bylo zmíněno, doprava v ODIS je zajišťována dohromady 10 dopravci. 

V této kapitole si představíme tři z nich, a to ty, kteří mají na starost přepravu na 

vybraných linkách č. 75, 281 a 292. 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Tato akciová společnost zajišťuje provoz městské hromadné dopravy v Ostravě. 

Má na starost provoz trolejbusových, tramvajových a také autobusových linek. 

Zakladatelem této společnosti je Statutární město Ostrava.  

 

Obr. 2 - Logo DPO a.s. [8] 

Hlavní činností podniku je poskytování služeb MHD v Ostravě a přilehlém území, 

dále pak záležitosti týkající se projektování, výstavby, údržby a oprav dopravních cest. 

Rovněž zajišťuje údržbu, opravy, inovaci a modernizaci dopravních prostředků a jejich 

montáž. Výjimkou není ani výcvik řidičů či prodej reklamy. [5] 

Provoz městské hromadné dopravy zajišťuje 294 autobusů, 272 tramvají a 61 

trolejbusů. Z celkového počtu 627 dopravních prostředků je 322 nízkopodlažních, 

konkrétně 167 autobusů, 111 tramvají a 44 trolejbusů. Servis vozidel zajišťují dvě 

autobusové vozovny, jmenovitě Autobusy Hranečník a Autobusy Poruba. Servis tramvají 

zajišťují vozovny Tramvaje Ostrava a Tramvaje Poruba. Trolejbusy mají vzhledem 

k jednoznačně nejnižšímu počtu vozidel jen jednu trolejbusovou vozovnu Trolejbusy 

Ostrava. [6] 
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ARRIVA MORAVA a.s. 

Společnost ARRIVA MORAVA a.s. je největším autobusovým dopravcem 

v České republice. Provozuje osobní autobusovou dopravu na území Olomouckého  

a Moravskoslezského kraje, částečně působí také na území kraje Zlínského  

a Pardubického. [3], [4] 

 

Obr. 3 - Logo ARRIVA MORAVA a.s. [8] 

Základní činností společnosti je provoz nejen veřejné linkové dopravy či městské 

hromadné dopravy, ale také příležitostná osobní doprava a smluvní doprava zaměstnanců. 

V menším rozsahu společnost provozuje také drážní formu dopravy. [3] 

Vozový park ARRIVA MORAVA a.s. v současnosti disponuje zhruba 800 

autobusy, které zajišťují provoz na 397 příměstských linkách, 40 linkách městské 

hromadné dopravy, 10 dálkových a jedné mezinárodní linky. [4] 

TQM - holding s.r.o. 

Společnost TQM - holding s.r.o. je dopravce zajišťující dopravu zejména 

v Opavě, v podstatně menším zastoupení také ve Vítkově a Ostravě. Z hlediska osobní 

dopravy je tato společnost značně menší než výše jmenovaná ARRIVA MORAVA a.s. 

 

Obr. 4 - Logo TQM - holding s.r.o. [8] 

Mezi hlavní činnosti této společnosti patří nejen zmiňovaná osobní doprava, ale 

také doprava nákladní. Nabízí také komplexní logistické služby a dále opravárenské, 

servisní, metrologické a kontrolní činnosti. [15] 

Vozový park se skládá z celkem 85 vozidel, která jsou zastoupena prostřednictvím 

autobusových linek. Z Opavy je zajišťováno 30 linek, z Vítkova 8 a z Ostravy linky 2. [16] 
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4 Analýza vybrané části dopravní sítě 

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, pro účely této práce byla zvolena 

simulace části hromadné dopravy, která se skládá ze tří autobusových linek č. 75, 281  

a 292. Aby mohl být vytvořen model vozidel tak, aby co nejpřesněji odpovídal realitě  

z hlediska trasy a pohybu vozidel mezi zastávkami, je zapotřebí si vybrané zastávky vypsat 

a přiřadit jim pořadová čísla na daných linkách, které budou v modelu ilustrovány. 

Následující tabulka obsahuje názvy zastávek na vybraných linkách, jejichž počet 

je přizpůsobený potřebám realizace modelu. V některých případech musely být méně 

zatěžované zastávky vypuštěny s ohledem na rozsáhlost a přehlednost modelu. Čísla 

zastávek tedy neodpovídají reálnému číslování na daných linkách. Linka č. 75 se ve 

skutečnosti skládá z celkem 10 zastávek, linku č. 281 tvoří dohromady 29 stanic a počet 

zastávek na lince č. 292 činí 21. Modelování takto rozsáhlé sítě by mělo za následek 

nepřiměřenou velikost modelu a vzhledem k charakteru práce je počet 9 zastávek na linku 

více než dostačující. Hodnoty ve sloupcích T představují časový rozdíl mezi zastávkami. 

Na posledním řádku je vypočítána doba, kterou vozidlo potřebuje k projetí linky 

z počáteční stanice na konečnou. Veškeré časové hodnoty jsou uváděný v minutách. 

Tab. 2 - Vybrané zastávky na linkách 75, 281, 292 [9],[10],[11] 

Č
ís

lo
 

za
st

áv
ky

 Číslo linky 

75 281 292 

Název zastávky T Název zastávky T Název zastávky T 

1 Hlučín, aut. nádr. 0 Třebom, nám. 0 Strahovice, kaple 0 

2 Děhylov, žel. st. +4 Sudice, nám. +8 Chuchelná, LNH +4 

3 Děhylov, U Potoka +1 Kobeřice, aut. st. +11 Píšť, Mýto +17 

4 Děhylov, rozcestí +3 Bolatice, Borová +11 Píšť, kostel +4 

5 Ostrava, Plesná, Žižkov +2 Dolní Benešov, žel. st. +15 Vřesina, rest. +6 

6 Ostrava, Poruba, Duha +3 Hlučín, aut. nádr. +12 Hlučín, aut. nádr. +12 
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Jelikož ODIS neposkytuje schéma výhradně autobusové dopravy, bylo vytvořeno 

zjednodušené schéma tras vybraných linek (Obr. 5). Je zde zachycen způsob, jakým jsou 

jednotlivé zastávky situovány ve skutečnosti. Zároveň bylo zachováno jejich zjednodušené 

a přehledné uspořádání pro účely tvorby modelu ilustrujícího pohyb vozidel na trasách. 

Trasy a čísla zastávek jsou, dle tabulky výše, barevně rozlišeny. Linka č. 75 je značena 

zelenou barvou, linka č. 281 modrou a linka č. 292 barvou červenou. 

 

Obr. 5 - Schéma tras vybraných linek č. 75, 281, 292 [zdroj: autor] 

7 Ostrava, Pustkovec +1 Hlučín, cihelna +5 Ludgeřovice, chov. +7 

8 Ostrava, Rektorát VŠB +2 Ostrava, Hlučínská +6 Ostrava, Hlučínská +7 

9 Ostrava, U Nemocnice +2 Ostrava, Sad B. N. +5 Ostrava, Sad B. N. +5 

1-9 
Hlučín, aut. nádr.; 

Ostrava, U Nemocnice 
18 

Třebom, nám.; 

Ostrava, Sad B. N. 
73 

Strahovice, kaple; 

Ostrava, Sad B. N. 
62 
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4.1 Přestupový bod Hlučín, autobusové nádraží 

Společná zastávka všech tří vybraných linek nese název „Hlučín, autobusové 

nádraží.“ Lze ji označit za hlavní přestupový bod, kde cestující přestupují na jiné linky  

a schéma jeho areálu se nachází na následujícím obrázku (Obr. 6). 

 

Obr. 6 - Schéma areálu Hlučín, autobusové nádraží [13] 

Celé nádraží se skládá z 6 stanovišť. Stanoviště č. 1 obsluhuje vozy linek, které 

dopravují cestující ve směru Ostrava, a zároveň jejich konečná stanice nese název 

„Ostrava, Přívoz, Sad Boženy Němcové.“ Této charakteristice odpovídá dohromady 5 

autobusových linek, konkrétně se jedná o linky č. 281, 282, 283, 290 a 292. Po vysednutí 

na konečné zastávce mají cestující možnost přestoupit na městskou autobusovou či 

trolejbusovou dopravu, případně přejít na dopravu tramvajovou přesunem na nejbližší 

tramvajovou stanici Muglinovská. 

Stanoviště č. 2 přepravuje cestující rovněž ve směru Ostrava s tím rozdílem, že 

zastávkou „Ostrava, Přívoz, Sad Boženy Němcové“ vozidla linek 34, 56, 67 sice projíždí, 

ale končí až na zastávce „Ostrava, Přívoz, Křižíkova,“ což je zároveň i tramvajová stanice, 

a tudíž je zde přesun na tramvajovou dopravu pohodlnější. 
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Stanoviště č. 3 využívají linky 56, 292 a 290 jedoucí směrem Darkovičky 

s rozdílnými konečnými zastávkami. Toto stanoviště je za normálních okolností využíváno 

především v odpoledních hodinách, kdy se většina cestujících vrací do menších obcí 

z práce či škol. 

Stanoviště č. 4 je určeno pro vozidla jedoucí ve směru Dolní Benešov. Cestující 

zde nastupují do vozidel linek 275, 281, 282 a 283 a vytíženost tohoto stanoviště je 

srovnatelná se stanovištěm č. 3 z uvedených důvodů. Nicméně je zapotřebí vzít v potaz 

fakt, že část cestujících může upřednostnit vlakovou dopravu z nedalekého vlakového 

nádraží v Hlučíně, které cestujícím nabízí alternativní možnost dopravy, a tím se 

samozřejmě snižuje zatíženost autobusů, jelikož určitá část cestujících může vlakovou 

dopravu shledat výhodnější.    

Stanoviště č. 5 je určeno pro linky 75 a 293 ve směru Děhylov, respektive 

Šilheřovice. Cestující se využitím linky 75 dopraví z Hlučína do centra Poruby, v němž se 

nachází především Vysoká škola báňská a Fakultní nemocnice, dále pak Střední škola  

prof. Zdeňka Matějčka a také nedaleká budova Střední školy teleinformatiky. Z poměrně 

vysokého výskytu škol vyplývá, že drtivou většinu cestujících zde tvoří studenti 

zmiňovaných škol, a to zejména proto, že se do nich studenti dostanou za podstatně kratší 

dobu, než by tomu bylo v případě využití linek jedoucích do Přívozu s následným 

přestupem na městskou dopravu, ať už ve formě autobusů či tramvají. Trasa linky č. 293 

vede mj. také přes obec Šilheřovice, kde se pro změnu vyskytuje Střední škola hotelnictví, 

gastronomie a služeb. Toto stanoviště bývá velmi vytížené v ranních a dopoledních 

hodinách z důvodu využití příslušných autobusových linek zejména studenty, kterých se 

během dne na tomto stanovišti vyskytuje nejvíce. 

Stanoviště č. 6 je určeno výhradně pro výstup cestujících, a to nehledě na směr 

spoje, číslo linky nebo na konečnou stanici. Výstupní stanice je zde zavedena zejména 

kvůli linkám, které umožňují nástup cestujících pouze předními dveřmi po celý den. Tímto 

způsobem se zamezuje tomu, aby nastupující využil výstupu cestujících a do vozidla 

nastoupil zadními dveřmi s neplatným či žádným jízdním dokladem. 

Co se vybraných linek týče, ze schématu areálu autobusového nádraží v Hlučíně 

(viz Obr. 6) lze vyčíst, že zvolené linky mají společné stanoviště č. 6 pro výstup.  
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Linka č. 75 má vyhrazené stanoviště č. 5 pro směr Děhylov, zatímco linky č. 292 a 281 

nabírají cestující ve směru Ostrava-Přívoz na stanovišti č. 1. V opačném směru pak na 

stanovištích 3, respektive 4. 

4.2 Analýza linek a přepravy cestujících 

Jak již bylo zmíněno, autobusové nádraží v Hlučíně je hlavním přestupovým 

bodem cestujících v této části dopravní sítě. Tato podkapitola se bude zabývat příjezdy, 

odjezdy cestujících a jejich pohybem na vybraných linkách č. 75, 281 a 292 ve zvoleném 

přestupovém uzlu. Z těchto analýz se bude vycházet při vytváření druhého modelu, který 

bude ilustrovat počet cestujících ve vozidlech konkrétních linek. 

Použité podklady pro analýzu byly poskytnuty společností KODIS s.r.o., která 

pravidelně (každoročně) provádí přepravní průzkumy ve vytipovaných bodech sítě 

ostravské MHD na objednávku odboru dopravy Magistrátu města Ostravy. [7] Podklady 

obsahují data získána během měření, které probíhalo na autobusovém nádraží v Hlučíně.  

Ačkoliv poskytnuté podklady obsahují měření prováděné v říjnu 2013, jízdní řády byly od 

té doby pozměněny jen v minimálním rozsahu a počet cestujících na vybraných linkách se 

nijak výrazně nezměnil. Z tohoto důvodu je možné poskytnutá data použít pro analýzu 

přepravy cestujících i v této práci. 

Pro účely bakalářské práce byla použita pouze data vztahující se k pracovním 

dnům. Víkendové hodnoty byly vypuštěny, jelikož obsahují podstatně méně měření a počet 

spojů i cestujících je zpravidla o víkendu nižší. 

4.2.1 Množství cestujících 

Počet cestujících, kteří využívají možnost přepravy hromadnou dopravou, bývá 

v každou denní hodinu odlišný. Není překvapením, že dopravní síť je během pracovních 

dnů vytěžována nejvíce. Nicméně i v rámci jednoho dne lze pozorovat nemalé rozdíly 

v počtu cestujících, kteří využívají služeb autobusové hromadné dopravy. Stejně jako 

existují výkyvy z hlediska dopravní situace v rámci dne, existují i výkyvy týkající 

se přepravy cestujících prostřednictvím vozidel hromadné dopravy. Rozdíly v přepravě 

cestujících však lze rovněž pozorovat i s ohledem na směr v konkrétní hodinu dne. Aniž by 

bylo zapotřebí znát přesnější informace či vidět odpovídající grafická znázornění, lze 

očekávat, že ve vozidlech linek směřujících do větších měst, která lze považovat za  
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tzv. centra dění nejen během běžného pracovního dne, se nejvíce cestujících vyskytuje 

v ranních a dopoledních hodinách. Opačným směrem je to naopak v hodinách odpoledních 

či večerních. Důvodem je pochopitelně to, že větší města nabízejí zejména více pracovních 

míst, jelikož v nich sídlí více firem. Dále se zde nachází více základních, středních či 

vysokých škol, které nabízejí široké spektrum vzdělání, a samozřejmě také daleko větší 

množství druhů zábavy, kultury a sportu. 

Následující grafy tyto předpoklady potvrzují a ilustrují, že minimálně tato 

sledovaná část sítě odpovídá obecným předpokladům z hlediska množství cestujících, kteří 

vozidly konkrétních linek cestují.  

Graf 1 - Počet cestujících během dne ve směru Ostrava [7] 

 

Z uvedeného grafu je patrné, že nejvíce cestujících opravdu využívá spoje linek  

č. 75, 281 a 292 ve směru Ostrava v ranních a dopoledních hodinách. V odpoledních 

hodinách cestující v podstatě ani neobsadí všechna sedadla ve vozidlech, jelikož jejich 

počet dosahuje maximálně 30 osob a v hodinách večerních je počet cestujících v porovnání 

s dřívějšími hodinami takřka zanedbatelný. 
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Tab. 3 - Přepravní špička a sedlo ve směru Ostrava [7] 

Linka Špička Sedlo 

 Čas Počet cestujících Čas Počet cestujících 

75 7:01 50 20:01 4 

281 8:19 68 21:59 1 

292 6:51 95 22:53 2 

 

Uvedené hodnoty v tabulce vyplývají z Grafu 1 a dávají obecným předpokladům 

za pravdu. Nejvíce cestujících využívá služeb vybraných linek v ranních hodinách, kdy se 

počet cestujících ve špičce pohybuje od 50 do více než 90 osob. Ve večerních hodinách 

cestuje směrem Ostrava podstatně méně osob, autobusy jsou během přepravního sedla 

prakticky neobsazené a za normálních okolností v pracovní den přepravují pouze 1 až 4 

cestující. 

Graf 2 - Počet cestujících během dne ve směru z Ostravy [7] 

 

Z grafického znázornění (Graf 2) počtu cestujících, kteří vybrané linky využívají 

během celého pracovního dne ve směru z Ostravy, je na první pohled je zřejmé, že nejvíce 

cestujících využívá spojů těchto autobusových linek v odpoledních hodinách, obecně 
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v době dopravní špičky. Během ranních hodin jsou spíše využívány spoje jedoucí opačným 

směrem a vozidla ve směru z Ostravy jsou využívána méně. V pozdějších dopoledních  

a poledních hodinách je využívanost linek v obou směrech mnohem vyrovnanější. Naopak 

ve večerních hodinách mají jednoznačně navrch spoje jedoucí z Ostravy, respektive 

Hlučína do přilehlých měst a obcí. 

Tab. 4 - Přepravní špička a sedlo ve směru z Ostravy [7] 

 Špička Sedlo 

Linka Čas Počet cestujících Čas Počet cestujících 

75 14:48 65 22:48 5 

281 14:30 73 7:00 1 

292 14:50 96 21:10 1 

 

V době dopravní špičky jsou vybrané linky jedoucí do přilehlých měst a obcí 

využívány nejvíce v časovém úseku od 14:00 do 15:00 hod. V této přepravní špičce 

vozidla obsluhují více než 60 a téměř 100 cestujících. Naopak v době dopravního sedla, za 

které lze považovat brzké ranní a večerní hodiny, jsou linky využívány jen malých počtem 

cestujících. 

Pro detailnější analýzu přepravy cestujících bylo zvoleno časové rozmezí od 5:00 

do 7:00 hod., kdy je linka ve směru Ostrava zatížena nejvíce kvůli pracovištím a školám, 

do kterých se cestující dopravují nejčastěji právě v těchto ranních hodinách. Následující 

podkapitoly se tedy vztahují k vozidlům vybraných linek, které odjely z autobusového 

nádraží ve směru Ostrava, Přívoz, resp. Ostrava, Poruba ve zvoleném časovém rozpětí. 

4.2.2 Linka č. 75 

V intervalu od 5:00 do 7:00 je linka č. 75 zastoupena pouze 4 spoji. Všechny tyto 

spoje začínají shodně na autobusovém nádraží v Hlučíně, liší se však jejich konečná 

stanice. U spojů 102 a 302 je to stanice „Ostrava, Poruba, U Nemocnice,“ což je poslední 

zastávka linky vůbec. Spoje 2 a 304 však končí již na předchozí stanici „Ostrava, Poruba, 

Rektorát VŠB.“ 
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Obr. 7 - Analyzovaná část jízdního řádu linky 75 [11] 

Jelikož je „Hlučín, autobusové nádraží“ počáteční stanicí linky č. 75, není 

v následujícím grafu zobrazeno, kolik cestujících přijelo, jako tomu bude v případě linek  

č. 281 a 292. A to i navzdory faktu, že se v několika případech mění linka č. 275 vedoucí 

z Opavy právě do Hlučína, kde má konečnou stanici, na linku č. 75. Za takovéto situace 

cestující sice daným vozidlem přijedou, avšak pod linkou č. 275. Z tohoto důvodu je 

příjezd cestujících linkou č. 275 na autobusové nádraží v Hlučíně zanedbáván  

i v případech, kdy se jedná o vozidlo, jež následně zajišťuje navazující spoj linky č. 75. 

Graf 3 - Odjezd cestujících na lince 75 (5:00 - 7:00) [7] 

 

Z grafu je patrné, že v druhé polovině sledovaného časového úseku bylo množství 

cestujících téměř trojnásobné. Tento nárůst je s největší pravděpodobností způsobem mimo 
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jiné také skutečností, že se v ranních a dopoledních hodinách cestující dopravují do škol 

sídlících v Ostravě - Porubě (viz kapitola 4.1). Vzhledem k obvyklým začátkům vyučování 

není pravděpodobné, že by studenti jezdili touto linkou dříve než v 6:00 hodin. Tento fakt 

lze tedy pokládat za důvod zmiňovaného nárůstu cestujících. 

4.2.3 Linka č. 281 

Ve zvoleném časovém intervalu je linka č. 281 zastoupena celkem sedmi spoji. 

Čtyři z nich putují až na konečnou stanici linky, zatímco tři spoje končí na autobusovém 

nádraží v Hlučíně.  

 

Obr. 8 - Analyzovaná část jízdního řádu linky 281 [9] 

Počáteční zastávka jednotlivých spojů linky je poměrně nepravidelná. Ze stanice 

„Třebom, nám.“ vyjíždí ve zvoleném časovém úseku pouze dva spoje, a to ve stejný čas 

s tím rozdílem, že jeden z nich končí již na autobusovém nádraží v Hlučíně, zatímco druhý 

pokračuje až na konečnou stanici „Ostrava, Přívoz, Sad Boženy Němcové.“ Z vybrané 

části jízdního řádu lze také usoudit, že poměrně hodně zastávek bývá jednotlivými spoji 

vypuštěno, a to zejména z důvodu nízkého počtu cestujících, kteří na nich vystupují 
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a nastupují. Jeden až dva spoje ve sledovaném časovém intervalu v těchto často 

opomíjených stanicích s přehledem postačují. 

Grafy 4, 5 zachycují pohyb cestujících ve vozidlech linky č. 281 ve směru 

Ostrava, Přívoz ve zvoleném časovém úseku od 5:00 do 7:00 hod.  

Graf 4 - Příjezd a odjezd cestujících na lince 281 (5:00 - 7:00) [7] 

 

Graf 5 - Výstup a nástup cestujících na lince 281 (5:00 - 7:00) [7] 
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Na základě grafického znázornění počtu cestujících, kteří ve vozidlech linky  

č. 281 přijeli či odjeli v čase od 5:00 do 7:00 hod. ze stanice „Hlučín, autobusové nádraží“ 

ve směru „Ostrava, Přívoz, Sad Boženy Němcové,“ lze usoudit, že nejvíce cestujících 

využívá spoj č. 16 s pravidelným odjezdem v čase 6:59. Tímto spojem přijelo na nádraží 

40 cestujících. Následně 5 jich z vozidla vystoupilo a dalších 5 naopak nastoupilo. Počet 

cestujících, kteří ve vozidle přijeli a odjeli, se tedy nezměnil a zůstal na hodnotě 40 i po 

výstupu a nástupu cestujících na autobusovém nádraží v Hlučíně. Za těmito čísly stojí  

mj. také skutečnost, že předchozí spoje linky měly konečnou zastávku v Hlučíně, a tudíž ta 

část cestujících, která se potřebovala přepravit až do Ostravy, upřednostnila přímý spoj  

č. 16 namísto dřívějšího spoje č. 38 s následným přestupem v Hlučíně. 

4.2.4 Linka č. 292 

Ve zvoleném časovém intervalu je linka č. 292 zastoupena celkem 8 spoji, z nichž 

7 putuje až na konečnou stanici linky, pouze spoj 8 na autobusovém nádraží v Hlučíně 

svou jízdu končí. 

 

Obr. 9 - Analyzovaná část jízdního řádu linky 292 [10] 

Z vybrané části jízdního řádu je rovněž patrné, že ze zastávky „Strahovice, kaple,“ 

coby počáteční stanice linky č. 292, vyjíždí ve zvoleném časovém intervalu pouze jeden 

spoj. Dalších 7 spojů, které se ve sledovaném časovém intervalu pohybují na trase linky, 
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začíná svou jízdu na jiných stanicích. Lze tedy říct, že počáteční zastávka spojů této linky 

je, podobně jako v případě linky č. 281, výrazně nepravidelná.  

Následující grafy znázorňují pohyb cestujících ve vozidlech linky č. 292 ve směru 

Ostrava, Přívoz v čase od 5:00 do 7:00 hod.  

Graf 6 - Příjezd a odjezd cestujících na lince 292 (5:00 - 7:00) [7] 

 

Graf 7 - Výstup a nástup cestujících na lince 292 (5:00 - 7:00) [7] 

 

Grafické zobrazení počtu cestujících, kteří ve vozidlech linky č. 292 přijeli či 
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Přívoz, Sad Boženy Němcové,“ poukazuje na to, že nejvytíženějším spojem č. 16 

s pravidelným odjezdem v čase 6:51 přijelo 80 cestujících. Následně 14 cestujících 

z vozidla vystoupilo a dalších 15 do vozidla naopak nastoupilo. Počet cestujících, kteří 

tímto vozidlem z autobusového nádraží v Hlučíně odjeli, činil 81. Pravděpodobně je to 

způsobeno faktem, že předchozí spoj č. 8 začínal na počáteční stanici „Strahovice, kaple“  

a končil již v Hlučíně, kde však z vozidla vystoupilo pouze 10 lidí. Lze tedy předpokládat, 

že cestující mířící do Ostravy, kteří nastupovali na zastávkách „Strahovice, kaple“ až 

„Vřesina, U Hájenky“, přestoupili již na zastávce „Vřesina, rest.“ na spoj č. 16, který vede 

až na konečnou zastávku linky „Ostrava, Přívoz, Sad Boženy Němcové.“ 
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5 Modely vybrané části dopravní sítě 

V této kapitole budou zobrazeny a popsány vytvořené modely, které byly 

zrealizovány za účelem simulace pohybu vozidel po trasách a přepravy cestujících ve 

vozidlech linek vybrané části sítě. Oba modely byly kvůli jistým nedostatkům prostředí 

PIPE2 namodelovány pomocí programu HPSim, který byl pro účely této práce shledán 

vhodnějším. Odpovídající soubory s modely realizovanými v SW HPSim jsou součástí 

příloh (viz Příloha 3, 4). 

5.1 Model č. 1: Pohyb vozidel po trasách 

Na základě dat z jízdních řádů linek č. 75, 281 a 292 (viz Obr. 7, 8, 9) byl 

s ohledem na jejich vybrané zastávky (Tab. 2) a schéma tras (Obr. 5) vytvořen model 

zachycující pohyb vozidel po trasách zmiňovaných linek během zvoleného časového 

rozmezí od 5:00 do 7:00 hod. 

Barevná označení odpovídají již zvolenému přiřazení barev daným linkám. Platí 

zelená barva pro linku č. 75, modrá pro linku č. 281 a červená pro linku č. 292. Každou  

z vybraných zastávek reprezentuje v modelu místo s názvem odpovídající zastávce. Místa 

reprezentující zastávky jsou propojena přechody s deterministickým (pevně daným) 

zpožděním, které pro změnu představují časový rozdíl mezi zastávkami (viz Tab. 2). 

Vozidlu, které je reprezentováno tokenem, je tak v případě, že se nachází na některé 

z modelovaných zastávek, umožněn pohyb mezi zastávkami s odpovídajícím časovým 

zpožděním, jehož 1 ms v modelu odpovídá 1 minutě v reálné situaci. Model je simulován 

od reálného času 4:30 hod., kdy ze stanice „Třebom, nám.“ vyjíždí první vozidlo, jež se 

v rámci zvoleného časového intervalu vyskytuje na stanici „Hlučín, aut. nádr.“ 

Pro účely popisu dílčích částí modelu (viz Obr. 10, 11) byla vybrána linka č. 292. 

Při pochopení principu, na kterém model funguje, si pak lze zbývající část modelu včetně 

ostatních linek odvodit. V případě linky č. 292 ohraničená část JIZDNI RAD 292 obsahuje 

místa s tokeny reprezentující vozidla, která se ve zvoleném časovém rozmezí nachází na 

autobusovém nádraží v Hlučíně. V případě této linky je to 8 vozidel. Každé z nich se na 

svou počáteční zastávku dostane ve chvíli, kdy se otevře přechod, umožňující příjezd na 

jeho počáteční stanici. Například první vozidlo linky č. 292, které se v modelu dostane 
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na trasu, vyjíždí v čase 4:44, což je 14 minut (14 ms v modelu) po zahájení simulace,  

ze stanice „Píšť, kostel.“  

 

Obr. 10 - Realizace části linky č. 292 [zdroj: autor] 

Skutečnost, že některá vozidla linek svou jízdu končí již na autobusovém nádraží 

v Hlučíně, je ošetřena způsobem zobrazeným na následujícím obrázku (Obr. 11). Pro 

snazší orientaci byly přidány popisky pomocných míst a přechodů, které jsou 

v kompletním zobrazení skryty, nicméně pro potřeby popisu modelu je jejich použití 

vhodné. Za účelem přehlednějšího zobrazení, jakým způsobem je zmiňovaná skutečnost  

v modelu realizována, bylo ponecháno pouze místo s vozidlem, kterého se tento fakt týká. 

Rozdíl je především v tom, že z daného přechodu vychází dvě hrany namísto jedné. Jedna 

směřuje jako obvykle do počáteční stanice vozidla a druhá do místa s názvem Vozidlo 6 ve 

žlutě zbarvené oblasti, která obsahuje pomocná místa vyhrazena pro vozidla s konečnou 

zastávkou v Hlučíně. V případě linky 292 existuje v časovém intervalu pouze jediné 

vozidlo, které v této stanici končí, ostatní pokračují standardně až na konečnou stanici 

linky „Sad Boženy Němcové.“  
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Obr. 11 - Realizace vozidla s konečnou stanicí v Hlučíně [zdroj: autor] 

V okamžiku, kdy se na základě jízdního řádu otevře přechod Prijezd na pocatecni 

stanici, se do míst Strahovice, kaple a Vozidlo 6 dostane po jednom tokenu. 

Token reprezentující vozidlo běžně projíždí trasou, zatímco přítomnost tokenu v  místě 

Vozidlo 6 aktivuje přechod KS1 s deterministickým zpožděním 43 ms, což je taky doba, za 

kterou se v této modelové situaci dostane token vozidla ze své počáteční stanice do stanice 

„Hlučín, aut. nádr.“ Jakmile se tak stane, následkem otevření přechodu KS1 a tudíž 

i přemístěním tokenu z místa Vozidlo 6 do KS_HLU_292, se otevře okamžitý přechod 

Konecna_HLU, který odejme token vozidla z trasy, čímž jeho jízdu ukončí. Naprosto 

stejným způsobem jsou řešena i vozidla ostatních dvou linek, která svou jízdu končí 

předčasně. V případě linky č. 281 je touto dřívější konečnou stanicí rovněž autobusové 

nádraží v Hlučíně, v případě linky č. 75 se jedná o zastávku „Ostrava, Rektorát VŠB.“ 

Obdobným způsobem jsou také řešena vozidla linky č. 281, která projíždí či neprojíždí 

zastávkami „Bolatice, Borová,“ respektive „Strahovice, kaple,“ která však do vybraných 

zastávek této linky nezapadá, a tudíž je v modelu řádně vytvořena jen v rámci linky č. 292. 

Simulace je ukončena, jakmile poslední vozidlo na trase opustí konečnou stanici. 
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Obr. 12 - Kompletní model č. 1 [zdroj: autor] 
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5.2 Model č. 2: Počet cestujících ve vozidlech 

Druhý model, který byl vytvořen pro simulaci pohybu cestujících ve vozidlech 

vybraných linek na autobusovém nádraží v Hlučíně, bude popsán rovněž na dílčí části 

modelu, která simuluje cestující a jejich pohyb ve vozidlech linky č. 292. Pohyb cestujících 

na lince č. 281 je realizován takřka identicky. Část modelu určena pro linku č. 75 je 

jednodušší z toho důvodu, že cestující do těchto vozidel na stanici „Hlučín, aut. nádr.“ 

pouze nastupují, tudíž neobsahuje místa a přechody potřebné pro výstup z autobusu a také 

pro simulaci cestujících, kteří vozidly na stanici již přijeli, jelikož linka na této stanici svou 

jízdu začíná. Model byl nastaven tak, aby 1 minuta ve skutečnosti odpovídala 6 ms 

v modelové situaci. A to proto, aby bylo možné co nejpřesněji nastavit odpovídající počet 

cestujících, kteří vozidlem přijeli, kteří z něj vystoupili či do něj naopak nastoupili. 

 

Obr. 13 - Simulace příjezdu a výstupu cestujících [zdroj: autor] 

Na Obr. 13 je zachyceno, jakým způsobem probíhá simulace první části výskytu 

vozidla na autobusovém nádraží v Hlučíně. Tato část se týká příjezdu vozidla a následného 

umožnění výstupu cestujících z něj. Jakmile vozidlo přijede na stanici, což v modelu 

signalizuje výskyt tokenu v místě PRIJEZD, otevře se přechod PRIJELO BUS 292, který 

umožní přesun tokenů z místa PRIJELO V 292 do místa BUS 292, jež reprezentuje počet 

cestujících v aktuálním vozidle na stanici. Jakmile se všechny tokeny z místa PRIJELO 

V 292 přesunou, přesune se také token z místa PRIJEZD do místa VYSTUP. Tím se umožní 

výstup cestujících z vozidla, což znamená, že se otevře přechod VYSTUP 292, který 
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umožní přesun tokenů z místa BUS 292 do místa VYSTOUPILO Z 292 v takovém počtu, 

který odpovídá počtu tokenů v místě VYSTOUPÍ Z 292.  

 

Obr. 14 - Simulace nástupu cestujících [zdroj: autor] 

Další fází je nástup cestujících do vozidla, který je zobrazen na Obr. 14. Token se 

do místa NASTUP přesune, jakmile se dokončí výstup cestujících z vozidla. V tu chvíli je 

novým cestujícím umožněn nástup do vozidla. Ten se provede otevřením přechodu 

NASTUP DO 292, který umožní přesun tokenů z místa NASTOUPÍ DO 292 do místa BUS 

292. Po dokončení nástupu se token přemístí z místa NASTUP do místa ODJEZD a vozidlo 

opustí stanici. Následně se místa, vztahující se ke konkrétní lince, vyprázdní, aby bylo 

možno stejným způsobem simulovat další vozidlo té linky. Tento proces se opakuje do té 

doby, než ze stanice odjede poslední vozidlo. V tento okamžik se simulace ukončí. 
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Obr. 15 - Kompletní model č. 2 [zdroj: autor] 
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6 Verifikace modelů 

Vytvořené modely je potřeba verifikovat na reálných dopravních podmínkách. 

V následující části bude ověřeno a formou grafů vyhodnoceno, jestli a do jaké míry 

modely odpovídají skutečnosti. I v tomto případě se jedná o simulaci ve vymezeném 

časovém úseku od 5:00 do 7:00 hod. 

6.1 Verifikace modelu č. 1 

V případě modelu č. 1, který simuluje pohyb vozidel po trasách, je verifikace 

založena na tom, že pohyb vozidel po trasách vybraných linek odpovídá reálné situaci 

z hlediska časových hodnot a do jisté míry i průjezdů vozidel zastávkami. Jelikož již 

samotný model byl navržen a zrealizován tak, aby těmto údajům odpovídal, je jeho 

simulace takřka obrazem reálného pohybu vozidel na linkách. Jednotlivá vozidla linek 

vyjíždějí ze své počáteční stanice v odpovídajících časových okamžicích a projíždějí pouze 

těmi zastávkami, které jsou obsaženy v jízdním řádu daného spoje linky. Simulace také 

odpovídá reálné situaci z hlediska konečných zastávek modelovaných vozidel. 

Ve skutečnosti celá modelovaná situace trvá 165 minut, což odpovídá časovému 

rozdílu mezi časem příjezdu prvního vozidla na svou počáteční stanici a časem příjezdu 

posledního vozidla na konečnou stanici. V modelu je však celková doba simulace 181 ms, 

což dle zvolených podmínek odpovídá 181 minutám ve skutečnosti. To je způsobeno 

vznikem jistých prodlev ve chvíli, kdy se na jednom místě vyskytnou dva či více tokenů 

reprezentující vozidla. V takovém případě odpočítávání přesunu tokenu, který se na místo 

dostal později, začíná až ve chvíli, kdy dřívější token místo opustí. Řešením by bylo 

modelovat veškeré zastávky linek, to by však znamenalo přílišnou rozsáhlost modelu a ten 

by se stal podstatně komplikovanějším, což z hlediska charakteru práce není zapotřebí. 

Následující grafy znázorňují zpoždění posledních vozidel linek č. 281 a 292. 

Jelikož jsou to poslední vozidla, která se na trase ve sledovaném časovém rozpětí 

vyskytují, zmiňovanou časovou prodlevu celé simulace oproti reálné situaci způsobují 

právě ona. Aktuální zpoždění zde značí, s jak velkým zpožděním vozidlo do stanice již 

přijelo. Přírůstek zpoždění znázorňuje, jak velké zpoždění během jízdy na další stanici 

naopak nabralo. Obě vozidla by měla přijíždět na konečnou zastávku „Ostrava, Sad 

Boženy Němcové“ shodně v čase 7:15 hod. 
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Graf 8 - Zpoždění posledního vozidla linky č. 281 [zdroj: autor] 

 

Graf 9 - Zpoždění posledního vozidla linky č. 292 [zdroj: autor] 

 

Z grafů je patrné, že poslední vozidlo linky č. 281 nabralo během své jízdy 

zpoždění 13 ms. Na svou konečnou stanici dojelo v čase 176 ms. Poslední vozidlo linky  

č. 292, a zároveň i celé simulace vůbec, nabralo zpoždění 16 ms. To odpovídá zpoždění, 

které vzniklo během simulace vzhledem ke skutečným hodnotám. Jak již bylo zmíněno, 
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zpoždění posledního vozidla, které činilo 16 ms, dosáhla celková doba simulace hodnoty 

181 ms. Vozidlo linky č. 292 přijelo na stanici „Ostrava, Hlučínská“ později než poslední 

vozidlo linky č. 281. Z tohoto důvodu nabralo i větší celkové zpoždění, jak je z grafu 

patrné, a na konečnou stanici dorazilo 5 ms po vozidle linky č. 281. 

6.2 Verifikace modelu č. 2  

Model č. 2, který zachycuje počet cestujících ve vozidlech vybraných linek, nelze 

s absolutní přesností ověřit na reálných podmínkách. Uvedený model je podstatně 

zjednodušený a pro účely simulace vhodný, nicméně z hlediska modelování reálné situace 

je zapotřebí model do jisté míry poupravit a nastavit v něm hodnoty tak, aby zobrazoval co 

nejvěrohodněji odpovídající obraz skutečnosti s ohledem na vozidla a cestující v nich. 

Takto poupravený model je pro zajímavost uveden v přílohách (Příloha 5), nicméně 

verifikace bude i navzdory jistým nedostatkům prováděna na zjednodušeném modelu. 

Skutečná data o počtech cestujících na vybraných linkách byla zprůměrována a na 

jejich základě bylo v modelu provedeno odpovídající nastavení. Následující tabulka 

obsahuje průměrné hodnoty cestujících, kteří přijeli, vystoupili a nastoupili do jednotlivých 

vozidel linek na stanici „Hlučín, aut. nádr.“ 

Tab. 5 - Průměrný počet cestujících ve vozidlech [7] 

 Zaokrouhlený průměrný počet cestujících 

Linka Přijelo Vystoupilo Nastoupilo 

75 - - 31 

281 25 10 1 

292 38 6 4 

 

Při provádění simulace byly potřebné hodnoty zaznamenány a posléze promítnuty 

do následujících grafů, které zobrazují příjezd, výstup a nástup cestujících. V případě linky 

č. 75 však opět pouze počet nastupujících, jelikož se jedná o počáteční stanici linky. 
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Graf 10 - Simulace cestujících na lince č. 75 [zdroj: autor] 

 

 

Graf 11 - Simulace cestujících na lince č. 281 [zdroj: autor] 
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Graf 12 - Simulace cestujících na lince č. 292 [zdroj: autor] 
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7 Simulace za různých podmínek 

Dopravní situace a tím i přeprava cestujících hromadnou dopravou se může 

v určitých situacích značně lišit a vlivem okolností, ať už předvídatelných či nikoliv, 

dochází k nárůstu či poklesu cestujících, kteří možnost hromadné přepravy využívají.  

Na případu simulace sněhové kalamity bude ukázáno, jak se mohou lišit počty cestujících 

ve vozidlech oproti normální situaci.  

7.1 Sněhová kalamita a námraza 

Během zimy je doprava ovlivněna především počasím, které lze předvídat pouze 

do jisté míry, jelikož ani předpověď počasí, které samo o sobě bývá v tomto ročním období 

nevyzpytatelné, není stoprocentně spolehlivá. Snadno tak může dojít k sněhové kalamitě 

nebo námraze, následkem čehož můžou vozidla nejen hromadné dopravy nabírat nebývalé 

zpoždění. V horším případě může dojít k situaci, kdy vozidla na trasu nevyjedou vůbec, 

zvláště v přilehlých obcích, kde vozovka není zdaleka tak kvalitně upravována jako ve 

větších městech. Část lidí může rovněž zvolit možnost autobusové dopravy, pakliže má 

obavy vyjet na namrzlou a kluzkou vozovku vlastním dopravním prostředkem, případně ho 

z jiných důvodů nemůže využít. Dalším faktorem, ovlivňujícím množství cestujících, může 

být také kolaps vlakové dopravy, kterou část cestujících může využívat přednostně. 

Pro účely simulace této dopravní situace byly vyřazeny dvě vozidla linky č. 292  

a jedno vozidlo linky č. 281. Tato vozidla na svou trasu za této dopravní situace vůbec 

nevyjela.  
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Graf 13 - Změna počtu cestujících na lince č. 292 vlivem sněhové kalamity [zdroj: autor] 

 

Graf 14 - Změna počtu cestujících na lince č. 281 vlivem sněhové kalamity [zdroj: autor] 
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ve městech. Z tohoto důvodu se lze domnívat, že většina nastupujících v Hlučíně nezvolí 

přeplněná vozidla, která začínají v malých obcích a počet cestujících, kteří v Hlučíně 

vystoupí, se nebude výrazně lišit. Následující grafy se týkají pouze vozidel linek č. 281  

a 292, jelikož linka č. 75 začíná až na autobusovém nádraží v Hlučíně, tudíž cestující do 

vozidel této linky nastupují až na této stanici. 

7.2 Další vlivy na přepravu 

Další situace, která může výrazně ovlivnit přepravu cestujících autobusovou 

dopravou, je přesným opakem sněhové kalamity a námrazy. Během letních měsíců je 

počasí rovněž nepředvídatelné a teploty během nich mohou dosahovat vysokých až 

extrémních hodnot. V takovém případě může být teplota uvnitř autobusů pro cestující až 

nesnesitelná. Jestliže jsou teploty ještě relativně vhodné pro sportování, mnoho lidí raději 

využije slunečného počasí a rozhodne se například pro přepravu na kole. Také je zapotřebí 

počítat s tím, že tak vysoké teploty nastávají v době, kdy má většina žáků a studentů letní 

prázdniny, tudíž počet cestujících minimálně v této kategorii výrazně poklesne. 

Dalšími okolnostmi, které mohou výrazně ovlivnit množství cestujících, mohou 

být výluky vozidel linek z důvodu uzavření části silnice nebo dočasné přesunutí zastávek. 

Vliv mohou mít také dopravní nehody na trasách linek, které mohou způsobit výrazné 

zpoždění linkových autobusů, a tedy i vyšší počet cestujících na zastávkách a následně  

i v jednotlivých vozidlech. 
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8 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo na základě reálných podmínek vytvořit model 

autobusové hromadné dopravy v Petriho síti a zároveň ověřit, zdali je tento způsob 

modelování pro tyto účely vůbec vhodný.  

Ačkoliv se již v úvodní části práce zabývala popisem prostředí PIPE2, což je 

jeden ze softwarových nástrojů pro tvorbu Petriho sítě, byly nakonec modely vytvořeny v 

programu HPSim, který nabízí lepší a rozšířenější možnosti minimálně pro potřeby 

vytvoření modelu tohoto typu a rozsahu. Rozhodující byla absence přechodů  

s exponenciálním zpožděním, které jsou zapotřebí zejména pro modelování příchodu 

cestujících na stanici. Nevýhoda také spočívala v režimu animace, jelikož program PIPE2 

nezobrazuje pohyb tokenů po hranách a simulace se při větším množství míst stává značně 

nepřehlednou. Právě z těchto důvodů se po konzultaci s vedoucí práce došlo k závěru, že 

bude vhodnější modely zrealizovat a jejich následné simulace provést v prostředí HPSim. 

Pro účely bakalářské práce byla vybrána část dopravní sítě skládající se  

z autobusových linek č. 75, 281 a 292. Společnou stanicí těchto tří linek je autobusové 

nádraží v Hlučíně, které v dané oblasti představuje pro cestující hlavní přestupový bod, 

jenž je složen z šesti stanovišť. Tato stanoviště byla v rámci analýzy blíže popsána.  

Z hlediska počtu cestujících, kteří využívají spojů vybraných linek, bylo zjištěno, že se 

většina z nich přepravuje ve směru Ostrava v ranních a dopoledních hodinách, zatímco ve 

večerních hodinách jsou spoje v tomto směru využívány velmi zřídka. Naopak z Ostravy 

směrem do přilehlých obcí je největší počet cestujících zaznamenán v dopravní špičce 

mezi 14. a 15. hodinou.  

Vzhledem k rozsahu bakalářské práce byla k modelování vybrána pouze dopravní 

špička v pracovních dnech v časovém intervalu od 5:00 do 7:00 hodin. Byly provedeny 

potřebné analýzy a sestaveny dva modely. První z nich popisuje pohyb vozidel na trasách, 

zatímco druhý model simuluje počet cestujících ve vozidlech vybraných linek, které se  

v danou chvíli vyskytují na autobusovém nádraží v Hlučíně. Oba modely byly podrobeny 

verifikaci s použitím interních materiálů a datových matic, které poskytla firma KODIS 

s.r.o. Byly zjištěny drobné odchylky. Hlavním důvodem bylo průměrování hodnot za 

účelem korekce parametrů modelu. Dále svou roli hrálo nevhodné počítání simulačních 
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kroků, které snižují časové zpoždění na aktivovaných přechodech. Toto je dáno vnitřními 

algoritmy HPSimu a uživatel nemá možnost efektivní nápravy.  

V poslední části bakalářské práce byly provedeny simulace několika atypických 

dopravních situací. Jedna ze simulací prezentuje případ sněhové kalamity a námrazy, kdy 

byly vyřazeny z jízdy celkem 3 spoje na linkách č. 281 a 292. V důsledku toho byl navýšen 

počet cestujících ve vozidlech, která na svou trasu vyjela. Výsledky simulace jsou 

exportovány do grafů. Verifikace chybí kvůli nedostatku dat, jež by odpovídala konkrétní 

reálné situaci. Dá se předpokládat, že cestujících bude v reálu mnohem více, protože za 

nepříznivých povětrnostních podmínek dává mnoho lidí přednost hromadné dopravě před 

individuální automobilovou dopravou.  

V budoucnu je možno zde prezentované modely rozšířit právě o sadu simulací za 

odlišných dopravních a povětrnostních podmínek. Za tímto účelem by se musela připravit 

sada naměřených reálných hodnot. Rovněž by se musely upravit části struktury modelu  

a nastavit volitelné parametry, zejména průměrné zpoždění u exponenciálního časování na 

přechodech. 

Závěrem lze konstatovat, že navržené modely do jisté míry dokážou simulovat 

autobusovou hromadnou dopravu. Nicméně tato forma simulace pravděpodobně není úplně 

nejefektivnější už jen proto, že programy pro modelování pomocí Petriho sítí opravdu 

nejsou příliš propracované ani stabilní a mnoho věcí v nich nelze přizpůsobit či změnit. 

Složitější a rozsáhlejší dopravní sítě by se v nich tedy vytvářely a simulovaly poměrně 

komplikovaně. 
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