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1. Úvod 

 

Bakalářská práce se zabývá modelováním uzavírky pozemní komunikace a jejím 

světelným řízením. Vybraný úsek se nachází u města Bohumín směrem na Skřečoň, kde 

byla uzavírka z důvodu přestavby silniční komunikace na okružní křižovatku. 

 

Cílem bakalářské práce je navrhnout na základě provedených experimentů se 

simulačním modelem vytvořeným v simulačním software Witness signální plán pro 

světelné řízení silničního provozu na vybraném úseku pozemní komunikace při dopravní 

uzavírce v jednom směru. 

 

V první části se věnuji úvodu, jsou zde popsány jednotlivé kapitoly a kroky, které byly 

v jednotlivých kapitolách provedeny.  

 

V druhé části se věnuji teoretickým východiskům pro řešení práce. Tady jsou popsány 

základní pojmy a jejich jednotlivé definice. Dále je popsána struktura signálního plánu, 

jednotlivé fáze pro řízení na uzavírce pozemní komunikace, příklad mezičasu, délka cyklu 

s konkrétními dobami signálů s výpočtovým vzorcem, okrajovými podmínkami, které 

udávají minimální délky signálů. Následně bylo popsáno Poissonovo a exponenciální 

rozdělení pravděpodobnosti, testování statistických hypotéz a jednotlivých popisů veličin ve 

vzorcích. 

 

Ve třetí části se věnuji charakteristice vybraného úseku pozemní komunikace, zde je 

popsán vybraný úsek s lokalizací a fotodokumentací. 

 

Ve čtvrté části se věnuji analýze vstupních dat, kde je popsáno provedené měření 

vybraného úseku s tabulkou hodnot, ve které jsou uvedeny součty vozidel v časových 

intervalech a doplněny o grafy jednotlivých hodnot po dobu měření v obou směrech i se 

signálním plánem, který byl pro tuto uzavírku vytvořen. Následně bylo otestováno, zda se 

počty přijíždějících vozidel řídí Poissonovým rozdělením pravděpodobnosti, k tomu byl 

použit Pearsonův x2 test dobré shody a tato hypotéza je ověřována pro oba směry. 
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V páté části se věnuji návrhu modelů, zde je popsán program Witness s jednotlivými 

prvky, které byly použity pro vytvoření simulačních modelů uzavírky pozemní komunikace 

a modely byly následně validovány dle potřeby simulace. 

 

V šesté části se věnuji provedeným experimentům a jejich vyhodnocení, v této části je 

výpočet hodnot účelových funkcí, dle aritmetického a váženého průměru je provedeno 

stanovení účelových funkcí pro současný stav. Hodnoty se pro oba modely dosazují do 

tabulky, ještě jsou porovnány mezi sebou z důvodu zjištění procentuálního rozdílu mezi 

nimi. Pomocí programu Witness Optimizer se provádí experimenty s modely a délkami 

zelených, jako optimalizační kritérium je uvedena účelová funkce zdržení a délky fronty. 

 

V sedmé části se věnuji světelnému signálnímu plánu, dle optimálních hodnot 

z předchozí kapitoly sestavíme signální plán v programu Excel. 
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2. Teoretická východiska pro řešení práce 

Budou popsána jednotlivá teoretická východiska, která jsou nezbytná pro potřeby 

bakalářské práce. 

 

2.1 Teorie světelného řízení na pozemních komunikacích  

 

Jelikož bude v práci pracováno s pojmy, se kterými pracuje teorie světelného řízení 

křižovatek, uvádí se nejdříve nejdůležitější z nich. 

 

Základní pojmy 

 

Doba volna, doba zelené je doba trvání signálu volno na signální skupině [1]. 

Doba volna fáze je doba trvání signálu volno na (všech) signálních skupinách v dané fázi 

[1]. 

Systém řízení je způsob, jak je řízení provozu z provozně technického hlediska realizováno 

světelným signalizačním zařízením [1]. 

Signál stůj je takový signál podle vyhlášky. 30/2001 Sb., který zakazuje účastníkovi 

provozu na pozemních komunikacích vstup či vjezd do uzlu [1]. 

Signál volno je takový signál podle vyhlášky. 30/2001 Sb., který umožňuje účastníkovi 

provozu na pozemních komunikacích vstup či vjezd do uzlu [1]. 

Signální skupina je soubor návěstidel, která udávají v každém okamžiku pro jeden vjezd 

vozidel nebo vstup chodců na jeden přechod stejný signální obraz. Signální skupinu může 

tvořit i jediné návěstidlo [1]. 

Uzel je místo s provozem řízeným světelným signalizačním zařízením například křižovatka 

nebo usek komunikace s řízením obousměrného provozu v jednom jízdním pruhu [1]. 

Vozovka je zpevněná část pozemní komunikace určená pro jízdu vozidel [1]. 

 

2.1.1 Struktura signálního plánu 

 

Uzavírka silnice se sice nejeví jako křižovatka, ale kriteria určená pro křižovatku se 

vztahují i na uzavírku. Dle těchto zásad můžeme posuzovat uzavírku silnice jako 

jednoduchou křižovatku.  
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Signální plán je program určený k řízení světelného signalizačního zařízení a udává 

pořadí a délku signálů volno, pozor a stůj pro jednotlivé signální skupiny. Jeho zpracování  

se provádí graficky a znázorňuje jednotlivé signální obrazy pro signální skupiny umístěné 

na křižovatce pro všechny účastníky provozu. Návrh signálního plánu se skládá z několika 

kroků, které na sebe vzájemně navazují, ovlivňují se a zpracovávat se musejí ve vzájemném 

souladu. Dále se vytváří schéma fází, které vychází z intenzit jednotlivých druhů dopravy. 

Velikost schéma fází je ovlivněna prostorovými možnostmi i uspořádáním křižovatek a 

pravidly provozu na pozemních komunikacích. S kapacitou křižovatky souvisí volba délky 

cyklu, která zapříčiňuje zdržení účastníků provozu na křižovatce. Pro bezpečnost má 

zásadní význam správný výpočet mezičasů. 

 

Pod pojmem fáze si představíme časový interval, ve kterém mají volno najednou  

určité, zpravidla vzájemně nekolizní dopravní pohyby na křižovatce. Při dopravním řešení 

SSZ musíme vytvořit takzvané fázové schéma, fázové schéma vytvoříme tak, že přiřadíme 

dopravní pohyby jednotlivým fázím. Jako východisko při návrhu schématu fází využíváme 

situačního řešení a také vycházíme z geometrických poměrů na křižovatce. Dále také 

vycházíme z organizace dopravy a v neposlední řadě z intenzit provozu. Při návrhu fází 

rozlišujeme tři dopravní pohyby a to kolizní, bez kolizní a podmíněně kolizní. 

 

Časově za sebou u různých fázích mohou následovat dopravní proudy z téhož směru, 

jsou-li na vjezdu do křižovatky prostorově odděleny v různých jízdních pruzích.  

 

2.1.2 Fáze 

 

Množství fází vychází z rozčlenění fází, to je z rozhodnutí o roztřídění dopravních 

pohybů na křižovatce. Světelné signalizační zařízení slouží k řízení dopravy na křižovatce s 

minimálním počtem dvou fází. Avšak dopravní proudy s odbočujícím směrem nejsou oproti 

přímým bezkolizní. V případě uzavírky jednoho pruhu dvoupruhové pozemní komunikace 

nám také postačují dvě fáze. 

 

Jednoduché dvoufázové řízení navrhujeme u uzavírky. Kapacita křižovatky se snižuje 

při vícefázovém řízení, zvyšují se ztrátové časy a zdržení vozidel se prodlužuje. Tyto 

důvody nás nutí je omezovat na nezbytnou míru, mimo jiné tam, kde je to ve prospěch 
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bezpečnosti dopravy, intenzitám jednotlivých dopravních proudů nebo vzhledem k 

dopravním poměrům potřebné. 

 

Pořadí fází při řízení křižovatky může být ovlivněno: 

 

• Určité fáze musí probíhat za sebou, aby na sebe plynule navazovaly signály volno, 

které jsou v těchto fázích. 

• Určité dopravní směry musí následovat po sobě, aby na křižovatce nevznikalo zdržení 

z důvodu nakupení vozidel. 

• Pořadí fází může ovlivnit požadovaný sled dob signálů volno pro chodce nebo 

cyklisty, aby tito mohli přejít dělený přechod plynule. 

• Pořadí fází může určovat požadavek koordinace signálních plánů sousedních 

křižovatek nebo preference vozidel MHD[1]. 

 

Aby byl součet mezičasů minimální, je nutností sestavit pořadí fází tak, jak nebrání 

výše jmenované podmínky. 

 

2.1.3 Mezičasy 

 

Mezičas je časový interval, jenž začíná na konci signálu volno signální skupiny a končí 

na začátku signálu volno kolizní signální skupiny. V tomto časovém úseku musí mít 

poslední vozidlo projíždějící v končící době signálu volno dostatek času, aby bezpečně 

opustilo kolizní plochu dříve, než první vozidlo jedoucí v kolizním směru v době signálu 

volno této kolizní plochy dosáhne. 

 

Kolizní dopravní pohyby jsou takové vzájemné pohyby vozidel na místech řízených 

světelným signalizačním zařízením, které se setkávají, kříží, nebo připojují. Plocha 

komunikace, která je nazvána kolizní plochou, je ten úsek, kde se střetává dráha 

vyklizujícího vozidla s dráhou vozidla v opačném směru. Kolizní plocha je odlišná pro 

každé dva kolizní dopravní směry. Podmíněné kolizní dopravní pohyby jsou ty, které nejsou 

řešeny SSZ, ale platí pro ně i při řízení SSZ příslušná pravidla provozu na pozemních 

komunikacích o přednosti. Vzájemně nekolizní signální skupiny jsou ty, jimiž řízené 

dopravní pohyby se nestřetávají, nekříží, ani nepřipojují s výjimkou pouze podmíněně 

kolizních dopravních pohybů. 
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Vzhledem k tomu, že jedna signální skupina z pravidla řídí provoz ve více dopravních 

proudech či směrech, vzniká často více kolizních ploch, a tudíž i několik mezičasů. Hlavní 

mezičas je tedy nejvyšší z těchto mezičasů. Konkrétní stanovení mezičasů má principiální 

důležitost pro bezpečnost při řízení provozu světelnými signály a tudíž důležité věnovat 

jejich určení maximální pozornost. 

 

Výpočet mezičasu pro případ uzavírky se provede podle vztahu: 

 

b
v

v
m t

v

L
t +⋅= 6,3 ,        (2.1) 

kde: 

tm – mezičas [s], 

Lv – vyklizovací dráha [m], 

vv – rychlost vyklizovacího vozidla [km/h], 

tb – bezpečnostní doba [s] [1]. 

 

Bezpečnostní doba činí čtyři sekundy 

 

2.1.4 Délka cyklu 

 

Nezbytná délka cyklu je souhrn potřebných dob signálů volno a rozhodujících 

mezičasů mezi fázemi: 

 

∑∑ += mz ttC   ,         (2.2) 

 

C = délka cyklu [ ]s , 

tz = doba zelené [ ]s , 

tm = mezičas mezi po sobě následujícími fázemi [ ]s . 

 

Pro uzavírku vzorec vypadá takto: 

 

2211 mzmz ttttC +++=        (2.3) 
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tz1 – délka zelené pro první směr [ ]s  

tz2 – délka zelené pro druhý směr [ ]s  

tm1 – délka mezičasu pro první směr [ ]s  

tm2 – délka mezičasu pro druhý směr [ ]s  

 

2.1.5 Okrajové podmínky 

 

Nejnižší hodnoty signálních dob dle [1] jsou: 

 - signál volno (zelená) pro vozidla - 5 s 

 - signál pozor (žlutá) pro vozidla - 3 s  

- doba signálu pozor (současně svítícího červeného a žlutého signálu) pro vozidla má 

hodnotu 2 s 

 

2.2 Teoretická rozdělení pravděpodobnosti používaná v práci 

 

V této bakalářské práci se bude pracovat s vybranými rozděleními pravděpodobnosti, 

proto budou v této části práce tato rozdělení psána. Jedná se o tato rozdělení: 

 

- Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti, kterým bude popsán počet přijíždějících 

vozidel v jednotlivých dopravních proudech. 

 

- Exponenciální rozdělení pravděpodobnosti, kterým se budou řídit mezery mezi 

příjezdy vozidel. 

 

2.2.1 Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti  

 

Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti je rozdělení diskrétního typu a udává počet 

výskytu událostí (například příjezdy vozidel) v určitém pevném časovém intervalu. 

 

Poissonovo rozdělení je definováno jedním parametrem λ > 0, který udává střední 

počet výskytu událostí za jednotku času.    
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Poissonovo rozdělení je popsáno pravděpodobnostní funkcí, která udává, jaká je 

pravděpodobnost, že za zvolenou jednotku času, dojde ke k událostem, kde k = 0, 1, 2, ....  

 

Pravděpodobnostní funkce je definována předpisem:  

 

 λλ −⋅== e
k

kXP
k

!
)(  

0)( == kXP       (2.4) 

 

Pro distribuční funkci Poissonova rozdělení pravděpodobnosti platí:  

 

λλ −

<

⋅=<= ∑ e
x

kXPkF
kx i

x

i

i

!
)()(        (2.5) 

 

Distribuční funkce Poissonova rozdělení pravděpodobnosti udává pravděpodobnost, že 

za zvolenou časovou jednotku došlo k počtu výskytů sledované události v počtu < k 

Pro střední hodnotu a rozptyl Poissonova rozdělení pravděpodobnosti platí:  

 

λ== DXEX           (2.6) 

 

V této bakalářské práci se Poissonovým rozdělením pravděpodobnosti bude řídit počet 

přijíždějících vozidel za zvolenou jednotku času; proud přijíždějících vozidel bude tedy 

Poissonův. 

 

Pro Poissonův vstupní tok platí následující vlastnosti: 

 

1) Vstupní tok je ordinární, to znamená, že pravděpodobnost výskytu více než jedné 

události za čas ∆t → 0 je zanedbatelná. Vozidla budou tedy přijíždět jednotlivě. 

 

2) Vstupní tok je stacionární, to znamená, že pravděpodobnost, že za čas t dojde 

k výskytu k událostí, závisí pouze na délce tohoto časového intervalu, ale nezávisí na 

časovém okamžiku, ve kterém tento interval začal. 

 

pro k = 0,1,2... a λ > 0 

 

jinde 
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3) Vstupní tok je beznásledný, to znamená, že pravděpodobnost že za čas t dojde 

k výskytu k událostí, nezávisí na tom, ke kolika událostem došlo před začátkem času t. 

 

Pro Poissonův vstupní tok platí následující vlastnost, které bude v simulačním modelu 

využito. Tato vlastnost říká, že pokud je Poissonův vstupní tok s parametrem λ, potom jsou 

mezery mezi příjezdy exponenciální náhodnou proměnnou rovněž s parametrem λ.  

 

2.2.2 Exponenciální rozdělení pravděpodobnosti  

 

Jedná se o spojité rozdělení definované jedním parametrem λ > 0. Jak již bylo 

uvedeno, exponenciálním rozdělením se řídí mezery mezi výskyty jednotlivých událostí 

v Poissonově vstupním toku. V případě této práce se exponenciálním rozdělením budou 

řídit mezery mezi jednotlivými příjezdy vozidel vuzavírce. 

 

Exponenciální rozděleni je definováno hustotou pravděpodobnosti ve tvaru:  

       



 ⋅

=
−

,0
)(

te
tf

λλ
           (2.7) 

 

Pro distribuční funkci exponenciálního rozdělení platí:  

 

 

 


 −

=
−

,0

1
)(

te
tF

λ

        (2.8) 

  

 

Střední hodnotu a rozptyl náhodné veličiny s exponenciálním rozdělením 

pravděpodobnosti vypočítáme ze vztahů: 

 

λ

1
=EX           (2.9) 

 

pro t a λ > 0 

jinde. 

pro t a λ > 0 

jinde. 
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2

1

λ
=DX            (2.10) 

 

2.3 Testování statistických hypotéz 

 

Aby bylo možno ověřit hypotézu o tom, že se pro všechny vstupní toky jedná o 

Poissonův vstupní tok, to znamená ověřit hypotézu, že počet přijíždějících vozidel za 

zvolenou jednotku času se řídí Poissonovým rozdělením pravděpodobnosti, musíme použít 

statistický nástroj testování hypotéz. 

 

Hypotéza je předpoklad, jehož platnost se pouze předpokládá, ale zároveň vyjádřený 

tak, aby ho bylo možno potvrdit, nebo vyvrátit. 

 

Obecný postup při testování hypotéz se skládá z následujících kroků: 

- Formulace nulové a alternativní hypotézy. 

- Výběr testové statistiky a jejího nulového rozdělení za předpokladu platnosti nulové 

hypotézy. 

- Sestavení kritického oboru a oboru přijetí nulové hypotézy. 

- Výpočet pozorované hodnoty testové statistiky. 

- Rozhodnutí o výsledku testu: 

o Leží-li pozorovaná hodnota testové statistiky v oboru přijetí, potom na 

hladině významnosti α nulovou hypotézu nezamítáme. 

 

o Leží-li pozorovaná hodnota testové statistiky v kritickém oboru, potom na 

hladině významnosti α zamítáme nulovou hypotézu ve prospěch alternativní. 

 

Hladina významnosti α udává pravděpodobnost chyby prvního druhu, to znamená, že 

zamítneme správnou nulovou hypotézu. Hladina významnosti α se při testování hypotéz 

zvolí a zpravidla se pracuje s hodnotou 0,05 nebo 0,01. 

 

Chceme-li otestovat, že naměřená data pocházejí z určitého rozdělení 

pravděpodobnosti, můžeme použít Pearsonův χ2 test dobré shody. 
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V této práci bude tento test použit k ověřování, zda se počet přijíždějících vozidel za 

zvolenou jednotku času řídí Poissonovým rozdělením pravděpodobnosti. 

 

Při testování se postupuje dle výše uvedeného postupu. 

 

Nulovou hypotézu v případě, že chceme otestovat, zda se naměřená data řídí 

Poissonovým rozdělením pravděpodobnosti, volíme ve tvaru:  

- Získaný statistický soubor se řídí Poissonovým rozdělením pravděpodobnosti 

s parametrem λ. 

 

Alternativní hypotéza je potom negací nulové hypotézy a tedy: 

- Získaný statistický soubor se neřídí Poissonovým rozdělením pravděpodobnosti 

s parametrem λ. 

 

Abychom byli schopni specifikovat nulovou a alternativní hypotézu, musíme hodnotu 

parametru λ ze získaného statistického souboru odhadnout. Odhadem parametru λ 

Poissonova rozdělení pravděpodobnosti je výběrový průměr: 

 

∑
=

⋅⋅==
n

i
ii vn

n
x

1

1
λ       (2.9) 

kde:  λ – parametr Poissonova rozdělení 

n – rozsah souboru 

ni – počet pozorování (četnost) i-tého statistického znaku 

vi – hodnota statistického znaku 

 

Testová statistika G se řídí χ 2 rozdělením s příslušným počtem stupňů volnosti a  má 

následující tvar: 

 

2

1
1 1,0

2

1,0 )(
−−

=

→
⋅

⋅−
= ∑ hk

k

i

i x
n

nn
G

π

π
     (2.10) 

kde:  k – počet variant statistického znaku 

h – počet odhadovaných parametrů rozdělení (v případě Poissonova rozdělení h=1) 

n – rozsah souboru 

ni – počet pozorování (četnost) i-tého statistického znaku 
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n·π0,1 – teoretická četnost i-tého statistického znaku 

 

Sestavení kritického oboru a oboru přijetí: 

 

Obr.č. 2.1 Pearsonův χ 2 test dobré shody 

 

Hranice mezi kritickým oborem a oborem přijetí se nazývá kritická hodnota testu x krit 

a na základě obrázku číslo 2.1 je zřejmé, že se jedná o (1-α) x 100 % kvantil x2  rozdělení a 

může být tedy nalezen pomocí statistických tabulek a nebo s využitím software Excel 

pomocí funkce CHIINV. 

 

Pozorovanou hodnotu testové statistiky získáme dosazením do vztahu pro testovou 

statistiku G a porovnáme ji s kritickou hodnotou testu.  

 

 

Rozhodnutí o výsledku testu: 

 

a) Pozorovaná hodnota testové statistiky xobs leží v oboru přijetí a tudíž nezamítáme 

nulovou hypotézu o tom, že se získaný statistický soubor řídí Poissonovým 

rozdělením pravděpodobnosti s parametrem λ  (pozitivní výsledek)  
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b) Hodnota testové statistiky xobs leží v kritickém oboru a tudíž zamítáme hypotézu o 

tom, že se získaný statistický soubor neřídí Poissonovým rozdělením 

pravděpodobnosti s parametrem λ (negativní výsledek). 
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3. Charakteristika vybraného úseku pozemní komunikace 

 

Pro potřeby simulace byl vybrán úsek silniční komunikace u města Bohumín směrem 

na Skřečoň z důvodu přestavby místní neřízené křižovatky na křižovatku okružní. 

V místech, kde se silnice Lidická napojuje na silnici. 1. Máje. Silnice 1. Máje je realizována 

jako sinicí I. třídy a silnice Lidická je realizována jako silnicí III. Třídy odkaz na obr 3.1. 

Provoz byl řízen jen v jednom směru pomocí dočasných světelných signalizačních zařízení.  

 

 

Obr. č. 3.1: Měřená oblast 

 

Jak je patrné z obrázku 3.2, první světelné signalizační zařízení řídilo provoz 

z Bohumína po silnici Lidické směrem na Skřečoň. Druhé světelné signalizační zařízení 

řídilo provoz ze Skřečoně po silnici 1. Máje. Na těchto dvou místech bylo prováděno 

měření intenzit dopravního provozu dne 20 .9 .2010 po dobu 4 hodin a to od 13:45 do 

17:45. 
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Obr. č. 3.2: Lokalizace měřících stanovišť 

 

 

Obr. č. 3.3: Fotografie z místa měření 
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Obrázek č. 3.3 ze dne měření, na kterém lze vidět jednotlivá vozidla, která se řadí před 

světelným signalizačním zařízením. Všechna vozidla byla zapisována a rozdělena do dvou 

skupin a to osobních a nákladních, z důvodu rozdílných vstupních časů. 
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4. Analýza vstupních údajů pro potřeby simulace 

 

Měření bylo provedeno dne 20. 9. 2010 po dobu 4 hodin a to od 13:45 do 17:45, pro 

každý směr se měřil počet přijíždějících vozidel za dobu cyklu, to je 160 sekund. Dílčí 

výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 4.1. která je rozdělena po jedné hodině měření. V této 

tabulce jsou uvedeny počty vozidel, které jsou rozděleny na osobní a nákladní. 

 

V druhé polovině tabulky č 4.1 je uveden součet automobilů, které projely daným 

úsekem za čtyři hodiny. Automobily jsou rozděleny na osobní a nákladní. Poslední hodnota 

je jejich celkový součet. Opět je součet proveden pro oba směry jízdy jak pro Bohumín tak i 

pro Skřečoň. 

 

Tab. č. 4.1: Naměřené hodnoty intenzit 

Směr z Bohumína Směr ze Skřečoně 

Čas Osobní Nákladní Osobní Nákladní 

13:45:00 - 14:46:20 273 10 365 40 

14:46:20 - 15:45:00 243 29 300 22 

15:45:00 - 16:46:20 233 17 356 40 

16:46:20 - 17:45:00 241 12 261 27 

Součet 

13:45:00 - 17:45:00 990 68 1282 129 

Celkový Součet 

13:45:00 - 17:45:00 1058 1411 

 

Obrázky představují intenzitu dopravního toku vozidel, obrázek číslo 4.1 je vytvořen 

pro směr z Bohumína a obrázek číslo 4.2 je vytvořen pro směr ze Skřečoně. Body na grafu 

představují počet osobních i nákladních vozidel ve frontě. Na ose x jsou uvedeny násobky 

cyklu a na ose y jsou uvedeny počty vozidel. 
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Obr. č. 4.1: Časový průběh počtu přijíždějících vozidel  
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Obr. č. 4.2: Časový průběh počtu přijíždějících vozidel 
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4.1 Signální plán 
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Obr. č. 4.3: Signální plán uzavírky 

 

Na obrázku č. 4.3 je zobrazen signální plán pro současný stav a pro oba směry  

Bohumín i Skřečoň. Délka zelené je 50 sekund, délka oranžové je stanovena z technických 

podmínek a délka mezičasu dle výpočtu činí 30 sekund.  

 

4.3 Testování hypotéz o Poissonově vstupním toku vozidel 

 

Pro potřeby simulace je nutné otestovat, zda se pro oba dopravní proudy počet 

přijíždějících vozidel za zvolenou časovou jednotku řídí Poissonovým rozdělením 

pravděpodobnosti. 

 

Směr z Bohumína 

 

Na pozemní komunikaci byly sledovány počty přijíždějících vozidel za 160 sekund, 

což je délka cyklu, po dobu 4 hodin. Celkem bylo získáno 90 hodnot, celkový počet 

vozidel, která za dobu měření přijela, činí 1058. 

 

V druhém řádku tabulky hodnot č. 4.2 jsou uvedeny četnosti počtu přijíždějících 

automobilů za délku cyklu. Jak je z tabulky č. 4.2 patrné, počet pozorovaných vozidel se 

pohyboval od 5 do 20. 
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Tab. č. 4.2: Tabulka hodnot 

Počet vozidel / délka cyklu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ni 4 4 2 10 7 5 15 8 3 6 9 6 6 2 1 2 

 

Nyní se otestuje hypotéza, zda se počet přijíždějících vozidel za délku cyklu se řídí 

Poissonovým rozdělením pravděpodobnosti na hladině významnosti α = 0,05. 

 

Než se přistoupí k vlastnímu testování, musíme odhadnout parametr rozdělení λ  
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1. Nejdříve specifikujeme nulovou hypotézu: počet přijíždějících vozidel ve směru 

Bohumín za délku cyklu se řídí Poissonovým rozdělením pravděpodobnosti 

s parametrem λ = 11,756 

2. alternativní hypotéza je negací nulové hypotézy, z toho plyne: počet přijíždějících 

vozidel ve směru Bohumín za délku cyklu se neřídí Poissonovým rozdělením 

pravděpodobnosti s parametrem λ = 11,756 

 

Nyní se přistoupí k výpočtu pozorované hodnoty testové statistiky dle vztahu (2.4) 

 

Pozorované četnosti jsou uvedeny v tabulce č. 4.2, teoretické četnosti se vypočítají. 

Nejdříve je potřeba spočítat teoretické pravděpodobnosti π0,I na základě vztahu pro 

pravděpodobnostní funkci Poissonova rozdělení pravděpodobnosti (2.5). Vynásobí-li se 

takto získané teoretické pravděpodobnosti celkovým počtem pozorování, získají se 

teoretické četnosti 1,0π⋅n . Dosažené výsledky jsou uvedeny v tabulce č.4.3.  
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Tab. č. 4.3: Tabulka tříd pro směr z Bohumína 

Třída vi ni π0,1 n·π0,1 

1 5 a méně 4 0,02368 2,13126 

2 6 4 0,02888 2,5992 

3 7 2 0,04826 4,3434 

4 8 10 0,07096 6,3864 

5 9 7 0,09268 8,3412 

6 10 5 0,10896 9,8064 

7 11 15 0,11645 10,4805 

8 12 8 0,11408 10,2672 

9 13 3 0,10316 9,2844 

10 14 6 0,08663 7,7967 

11 15 9 0,06789 6,1101 

12 16 6 0,04988 4,4892 

13 17 6 0,0345 3,105 

14 18 2 0,02253 2,0277 

15 19 1 0,01394 1,2546 

16 20 a více 2 0,01752 1,57674 

∑  90 1 90 

 

Vzorový příklad výpočtu teoretických pravděpodobností. 

 

02368,0

!

756,11
)5(

1,0

5

0

756,11
1,0

≅

⋅=≤= ∑
=

−

π

π
k

k

e
k

XP
 

 

02888,0
!6

756,11
)6(

1,0

756,11
6

2,0

≅

⋅=== −

π

π eXP
 

 



31 
 

01752,0

!

756,11
1

!

756,11
)20(

16,0

19

0

756,11

20

756,11
16,0

≅

⋅−=⋅=≥= ∑∑
=

−
∞

=

−

π

π
k

k

k

k

e
k

e
k

XP
 

 

Než se přistoupí k výpočtu pozorované hodnoty testové statistiky, je třeba 

zkontrolovat, zda jsou všechny teoretické četností větší než 5. Jelikož tuto podmínku 

všechny teoretické četnosti v tabulce č. 4.3 nesplňují, je nutno jednotlivé varianty sloučit. 

Hodnoty pozorovaných a teoretických četností po sloučení  jsou uvedeny v tabulce č 4.4    

 

Tab. č. 4.4: Tabulka tříd po sloučení 

Třída ni n·π0,1 1,0

2
1,01 )(

π

π

⋅

⋅−

n

nn
 

7 a méně 10 9,07386 0,09453 

8 10 6,3864 2,04467 

9 7 8,3412 0,21565 

10 5 9,8064 2,35576 

11 15 10,4805 1,94894 

12 8 10,2672 0,50064 

13 3 9,2844 4,25377 

14 6 7,7967 0,41404 

15 9 6,1101 1,36684 

16 a více 17 12,4532 1,66005 

  xobs 14,8549 

 

Nyní je možné přistoupit k výpočtu pozorované hodnoty testové statistiky. 

 

Jednotlivé sčítance testové statistiky jsou uvedeny v posledním sloupci tabulky č 4.4.  

 

Pozorovaná hodnota testové statistiky se poté získá jako součet všech těchto sčítanců. 

Z tabulky č. 4.4 se da vyčíst, že pozorovaná hodnota testové statistiky Xobs= 14,8549. 

 

Získanou hodnotu testové statistiky je nutno  porovnat s kritickou hodnotou testu. 

Kritická hodnota testu je rovna 95% kvantilu χ2 rozdělení s počtem stupňů volnosti rovným 

8 (počet variant po sloučení snížený o jedna mínus počet odhadovaných parametrů). 
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Výpočet kritické hodnoty se provede pomocí funkce CHIINV v programu Excel. 

 

50731,15)8;05,0(2
1110 ≅== −− CHIINVx krit χ  

 

Srovnají-li se obě hodnoty, je patrné, že pozorovaná hodnota testové statistiky je menší 

než kritická hodnota testu, proto na hladině významnosti α = 0,05 nezamítáme nulovou 

hypotézu. Z toho je zřejmé, že se počet přijíždějících vozidel za dobu cyklu může řídit 

Poissonovým rozdělením pravděpodobnosti s parametrem λ = 11,756 

 

Směr ze Skřečoně 

 

Na pozemní komunikaci byly sledovány počty přijíždějících vozidel za 160 sekund, 

což je délka cyklu, po dobu 4 hodin. Celkem bylo získáno 90 hodnot, celkový počet 

vozidel, která za dobu měření přijela, činí 1411. 

 

V prvním řádku tabulky č. 4.5 jsou uvedeny počty přijíždějících vozidel za dobu cyklu 

od 8 až po 24. V druhém řádku tabulky jsou uvedeny jejich četnosti, což znamená, kolikrát 

se stalo, že vstupní tok byl právě tolik vozidel po dobu měření. 

 

Tab. č. 4.5: Tabulka počtu vozidel a jejich četností 

Počet vozidel / Délka cyklu 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ni 4 3 5 11 9 7 4 11 4 10 7 2 3 2 4 2 2 

 

Nyní ověříme hypotézu, jestli se počet přijíždějících vozidel za dobu cyklu řídí 

Poissonovým rozdělením pravděpodobnosti na hladině významnosti α = 0,05. 

 

Nejdříve provedeme odhad parametru λ známým způsobem: 
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Vzorový příklad výpočtu teoretických pravděpodobností. 
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V tabulce č. 4.6  jsou uvedeny třídy, do kterých byl statistický soubor rozdělen. 

Hodnota vi představuje počty přijíždějících vozidel za dobu cyklu 160 sekund. Hodnota ni 

představuje jejich četnosti, π0,i představuje empirickou pravděpodobnost, kterou jsme 

počítali v předchozí části. 
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Tab. č. 4.6: Tabulka tříd pro směr ze Skřečoně 

Třída vi ni π0,i n·π0,i 

1 8  a méně 4 0,02133 1,9197 

2 9 3 0,0351 3,159 

3 10 5 0,05192 4,6728 

4 11 11 0,06985 6,2865 

5 12 9 0,08615 7,7535 

6 13 7 0,09808 8,8272 

7 14 4 0,10368 9,3312 

8 15 11 0,1023 9,207 

9 16 4 0,09463 8,5167 

10 17 10 0,08238 7,4142 

11 18 7 0,06773 6,0957 

12 19 2 0,05276 4,7484 

13 20 3 0,03904 3,5136 

14 21 2 0,02752 2,4768 

15 22 4 0,01851 1,6659 

16 23 2 0,01191 1,0719 

17 24 a více 2 0,04307 3,8763 

∑  90 1 90 

 

Jelikož není splněna podmínka, že všechny teoretické četnosti musí být větší než 5, 

musíme vhodně příslušné třídy sloučit.  

 

Tabulka pozorovaných a teoretických četností po sloučení je uvedena v tabulce č. 4.7. 

Každým sloučením dvou tříd se získá o jeden stupeň volnosti méně, než v předchozí 

tabulce. Hodnota ni představuje jejich četnosti, ni π0,i představuje teoretickou četnost. 

V posledním sloupci 
1,0

2
1,01 )(

π

π

⋅

⋅−

n

nn
jsou uvedeny jednotlivé sčítance pozorované hodnoty 

testové statistiky. 
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Tab. č. 4.7: Tabulka tříd po sloučení 

Třída ni n·π0,1 1,0

2
1,01 )(

π

π

⋅

⋅−

n

nn
 

10 a méně 12 11,5687 0,01608 

11 11 6,2865 3,53409 

12 9 7,7535 0,20039 

13 7 8,8272 0,37822 

14 4 9,3312 3,04588 

15 11 9,207 0,34917 

16 4 8,5167 2,39536 

17 10 7,4142 0,90183 

18 7 6,0957 0,13415 

19 a více 15 14,9993 3,7E-08 

  xobs 10,9552 

 

 

Pozorovaná hodnota testové statistiky je součet všech hodnot 
1,0

2
1,01 )(

π

π

⋅

⋅−

n

nn
 

v předchozí tabulce č 4.7. 

 

Kritickou hodnotu vypočítáme pomocí funkce CHINV v programu Excel: 

 

06714,14)7;05,02
1 ≅== −− CHINVhkkrit χχ  

 

4.3 Výpočet mezičasu 

 

Výpočet mezičasu se provádí dle vzorce (2.1) 
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5. Návrh simulačního modelu 

 

Witness je program pro tvorbu simulačních modelů pracovního prostředí, simuluje 

důsledky různých rozhodnutí s různým stupněm obtížnosti. Jelikož při návrhu simulačního 

modelu bude použit program Witness, věnujme se nejdříve stručné charakteristice software 

Witness.  

 

5.1 Základní charakteristika softweare Witness 

 

Základní prostředí pro modelování a simulaci v programu Witness je znázorněno na 

obrázku číslo 5.1, na kterém jsou zobrazeny i základní prvky pro potřeby modelování a 

simulaci. K základním funkčním prvkům programu Witness, bez kterých se žádný model 

neobejde, patří: součásti (parts), zásobníky (buffers) a stroje (machines). 

 

 

Obr. č. 5.1: Základní prostředí Witnessu 
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5.2 Prvky použité pro tvorbu modelů 

 

Součást 

 

Je to prvek, který představuje diskrétní jednotku, která má tu vlastnost, že je schopna 

se pohybovat mezi ostatními prvky simulačního modelu. Součásti se mohou zpracovávat 

jednotlivě nebo mohou být smontovány anebo také může docházet k transformaci jedné 

součásti na druhou. Dále mohou nést číselnou nebo textovou informaci. Součásti mohou 

vstupovat do modelu z vlastní vůle, nebo z vůle jiného prvku. 

 

Obr. č. 5.2: Detail součásti 

 

1) Název součásti – možnost změny názvu součásti, protože v modelu se nemůžou 

vyskytovat 2 prvky se stejným názvem. 

2) Volba typu součásti – možnost změnit součást na pasivní, aktivní a aktivní 

s profilem. 

3) Akce při vstupu součásti do modelu – prostor k zapisování akcí při vytvoření 

součásti. 

4) Akce při výstupu součásti z modelu – prostor k zapisování akcí při výstupu součásti 

z modelu. 

5) Výstupní pravidlo – pomocí tohoto pravidla specifikujeme, kam součást směřuje při 

vstupu do modelu. 
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Zásobník 

 

Je to prvek pasivní, slouží k shromaždování součástí. Následně součásti ze zásobníku 

vystupují a pracuje se s nimi dále. Množství součástí v zásobníku jsme schopni omezit a to 

maximálním počtem součástí v zásobníku. 

 

 

Obr. č. 5.3: Detail zásobníku 

 

1) Název zásobníku – možnost změny názvu zásobníku, protože v modelu se nemohou 

vyskytovat 2 prvky se stejným názvem. 

2) Kvantita zásobníku – počet paralelně umístěných zásobníků se stejným jménem a 

nastavením vedle sebe. 

3) Kapacita zásobníku – maximální počet součástí, který se může v zásobníku 

nacházet. 

4) Výstup součástí ze zásobníku – definování režimu výstupu ze zásobníku. 

5) Akce při vstupu do součásti – prostor k zapisování akcí přii vstupu součástí do 

zásobníku. 
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6) Akce při výstupu ze součásti – prostor k zapisování akcí přivýstupu součástí ze 

zásobníku. 

7) Doba setrvání součásti v zásobníku – časový úsek, po který součást setrvává 

v zásobníku. 

 

Stroj 

Je to prvek aktivní. Stroje pracují se součástmi a vhodným způsobem je mohou 

přetvářet. Rozlišujeme několik typů strojů: 

 

- Jednoduchý stroj (single machine) - jedna součást vstupuje dovnitř stroje a jedna 

součást vystupuje ven ze stroje. 

- Dávkový stroj (batch machine) - u tohoto typu stroje nejprve specifikujeme, kolik 

součástí do něj vstupuje a stejný počet součástí ze stroje vystupuje. 

- Montážní stroj (assembly machine) - do stroje vstupuje více součástí a ze stroje 

pouze jedna součást. 

- Produkční stroj (production machine) - je to opak stroje montážního, jedna součást 

vstupuje do stroje a více součástí ze stroje vystupuje. Ještě je nutné definovat počet 

vystupujících částí a také jejich typ. 

- Obecný stroj (general machine) - do stroje vstupuje určitý počet součástí, ze stroje 

vystupuje určitý počet součástí. 

- Stroj s vícenásobným cyklem (multiple cycle machine) - pracuje výhradně 

s vícenásobným cyklem. 

- Několikastupňový stroj (Multiple station machine) - strojem se pohybuje několik 

součástí a do dalšího stupně se dostanou, až když se na vstupu objeví další součásti. 

 



40 
 

 

Obr. č. 5.4: Detail stroje 

 

1) Název stroje – možnost změny názvu stroje, protože se v modelu nemohou 

vyskytovat dva prvky se stejným názvem. 

2) Kvantita stroje – počet paralelně umístěných strojů se stejným jménem a 

nastavením. 

3) Typ stroje – volba typu stroje podle výše uvedených typů strojů. 

4) Vstup součástí do stroje – počet vstupujících součástí do stroje 

5) Okno pro editaci vstupních pravidel – slouží pro definování, odkud do stroje 

vstupují součásti za účelem zpracování. 

6) Akce při vstupu do stroje - prostor k zapisování akcí při vstupu součástí do stroje 

7) Přiřazení pracovní síly pro obsluhu stroje – toto okno slouží pro definování potřebné 

pracovní síly. 

8) Operační čas – doba potřebná k zpracování součástí. 

9) Akce na začátku cyklu stroje – prostor k zapsání akcí při začátku cyklu stroje. 

10) Akce na konci cyklu stroje - prostor k zapsání akcí na konci cyklu stroje 

11) Počet vystupujících součástí ze stroje – prostor k definování počtu součástí 

vystupujících ze stroje  
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12) Okno pro editaci výstupních pravidel – prostor k definování, kam součást putuje po 

výstupu ze stroje 

13) Akce na výstupu stroje - prostor k zapisování akcí při výstupu součástí ze stroje 

 

5.3 Model uzavírky 

 

Budou vytvořeny 2 modely, první s naměřenými hodnotami intenzit a druhý 

s exponenciálním rozdělením pravděpodobnosti mezer mezi příjezdy vozidel.  Nastavená 

součásti je analogické jak pro směr z Bohumína, tak i pro směr ze Skřečoně.  V práci 

budeme první model nazýván jako „Model 1“ a druhý model bude nazýván jako“Model 2“. 

V simulačním modelu bude jedna simulační minuta odpovídat jedné sekundě ve 

skutečnosti. 

 

Prvním krokem bylo vytvořit prvek, který by představoval vozidla přijíždějící k 

uzavírce. K tomuto byl využit prvek součást a byl pojmenován „Automobily“ pro směr z 

Bohumína a „Automobily2“ pro směr ze Skřečoně a nastaven jako aktivní s profilem 

(Active with profile) u modelu s naměřenými hodnotami. Na obrázku číslo 5.5 je 

vyobrazena tabulka vstupních intenzit. Sloupec Time představuje hodnotu simulárního   

času v sekundách. Sloupec Length představuje délku časového intervalu, po který bylo 

provedeno jedno měření a tato doba činí 160 sekund (délka cyklu). Sloupec Volume 

představuje počet vozidel, které za 160 sekund přijely do fronty.  

 

Jelikož je nutno zajistit rozdělení vozidel na osobní a nákladní z důvodu odlišných 

vstupních časů, je toto třeba provést v okamžiku vytvoření součásti modelující vozidlo. 

Toto je realizováno v akcích při vytvoření součástí: 

 

Pomer1 = 0,07 

Pomer2 = 0,09 
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Obr. č. 5.5: Detail součásti „Automobily“ 

 

Součást „Automobil“ pro druhý model s exponenciálním rozdělením pravděpodobnosti 

je definována jako součást aktivní a mezery mezi příjezdy vozidel se řídí exponenciálním 

rozdělením pravděpodobnosti, příkaz pro generování hodnot z exponenciálního rozdělení 

pravděpodobnosti ve Witnessu je ve tvaru NEGEXP(EX), kde EX je střední mezera mezi 

příjezdy vozidel.. 

 

Jelikož v simulačním modelu je základní časovou jednotkou jedna sekunda, musíme 

provést přepočet parametru λ pro oba směry. Přepočet se realizuje následujícím způsobem: 
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Výpočet střední délky mezer mezi příjezdy vozidel se stanoví dle vzorce (2.7). 

Dosazením dostaneme: 
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Tento přepočet provedeme i pro směr ze Skřečoně: 
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Hodnoty bylo nutno vypočítat z důvodu definování součásti „Automobily“ pro druhý 

model s exponenciálním rozdělení pravděpodobnosti. 
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Obr. č. 5.6: Detail Součásti „Automobily“ pro model s exponenciálním rozdělením 

pravděpodobnosti 

 

Další prvek, který byl použit, je zásobník pojmenován jako „Rada1“ pro směr 

z Bohumína na obrázku č. 5.7, který v modelu umožňuje tvorbu fronty součástí před tím, 

než vstoupí do prvku stroj. V modelu byl vytvořen zásobník pro oba řadící pruhy, pro druhý 

směr je pojmenován jako „Rada2“. 
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Obr. č. 5.7: Detail zásobníku „Rada1“ 

 

Další prvek, který bude v modelu použit, je stroj, který představuje světelné 

signalizační zařízení a simuluje vjezd vozidel do uzavírky. V modelu jsou použity dva stroje 

a to pod názvy pro směr z Bohumína „Prvni_SSZ“  a „Druhe_SSZ“ pro směr ze Skřečoně. 

Detail stroje „Prvni_SSZ“ je uveden na obrázku č. 5.8. 
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Obr. č. 5.8: Detail prvku stroje „Prvni_SSZ“ 

 

Definice vstupních pravidel pro „Prvni_SSZ“ vypadá následovně: 

 

IF Aktualni_doba_cyklu >= zacatek1 AND Aktualni_doba_cyklu <= konec1 

 PULL from Rada1 

ELSE  

Wait 

ENDIF 

 

Podmínka říká, že když je aktuální doba cyklu větší nebo rovna začátku zelené a pokud 

je aktuální doba cyklu menší nebo rovna konci zelené v daném směru, potom stroj pracuje, 

to znamená, že je dovolen vjezd vozidel do uzavírky v daném směru. 

 

Na obrázku číslo 5.9 je vytvořen model uzavírky s využitím naměřených intenzit i 

model s exponenciálním rozdělením pravděpodobnosti. 
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Obr. č. 5.9: Simulační model uzavírky 

 

Pro potřeby cyklování byl vytvořen koláčový graf a do něj byly vloženy potřebné 

podmínky pro cyklování. Cyklování znamená opakování se jednotlivých úkonů po uplynutí 

určitého časového intervalu. Na obrázku č. 5.10 je vyobrazen tento prvek v modelu. 

K obnově grafu dochází každou simulární minutu. 

 

 

Obr. č. 5.10: Graf cyklování 

 

Aktualni_doba_cyklu = Aktualni_doba_cyklu + 1 

IF Aktualni_doba_cyklu = Delka_cyklu  

 Aktualni_doba_cyklu = 0 

ENDIF 

 

Zápis v prvním řádku zajišťuje, že při každé obnově grafu, který probíhá každou 

simulární minutu (simulární minuta odpovídá sekundě ve skutečnosti) je navýšena hodnota 

proměnné “Aktuální_doba_cyklu“ o 1. Následující podmínka zajišťuje, že jakmile dosáhne 
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“Aktuální_doba_cyklu“ hodnoty délky cyklu (hodnota délky cyklu je uložena v proměnné 

Delka_cyklu), dojde k nastavení “Aktuální_doba_cyklu“  zpět na 0.  

 

 

5.4 Proměnné 

 

Pro potřeby simulace uzavírky je důležité v modelu vytvořit proměnné, ve kterých 

budou uloženy vstupní hodnoty, výstupy ze simulace a další pomocné proměnné, aby byl 

tento model korektní s reálnou měřenou uzavírkou. 

 

Vstupní hodnoty 

 

Proměnná, která představuje délku trvání signálu volno pro vozidla směrem z 

Bohumína. Při optimalizaci bude tato hodnota měněna. 

delka_zelene1 = 50 

 

Proměnná, která představuje délku trvání signálu volno pro automobily směrem do 

Skřečoně. Při optimalizaci bude tato hodnota měněna. 

Delka_zelene2 = 50 

 

Proměnná, která představuje začátek signálu volno v rámci cyklu pro směr z 

Bohumína. 

zacatek1 = 0 

 

Proměnná, která představuje začátek signálu volno v rámci cyklu pro směr ze Skřečoně 

. 

zacatek2 = delka_zelene1 + 30 

 

Proměnná, která představuje konec signálu volno pro směr z Bohumína. 

konec1 = delka_zelene1 

 

Proměnná, která představuje konec signálu volno pro směr ze Skřečoně. 

konec2 = zacatek2 + Delka_zelene2 
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Proměnná, která představuje čas, za který proběhne celý cyklus, a na světelných 

signalizačních zařízeních se vystřídají všechny návěsti. 

Delka_cyklu = konec2 + 30 

 

Vztahy pro výše uvedené proměnné je třeba zapsat tímto způsobem, aby při změně 

délek zelených došlo k jejich přepočítání. Inicializace těchto hodnot se děje pomocí 

inicializačních akcí modelu. 

 

Proměnná, která představuje poměr osobních vozidel ku nákladním pro směr Bohumín. 

pomer1 = 0.07 

 

Proměnná, která představuje poměr osobních vozidel ku nákladním pro směr Skřečoň. 

pomer2 = 0.09 

 

Výstupní hodnoty 

 

Proměnná představující hodnotu průměrné délky fronty vozidel pro směr z Bohumína. 

prumerna_delka_fronty_1 

 

Proměnná představující hodnotu průměrné délky fronty vozidel pro směr ze Skřečoně. 

Prumerna_delka_fronty_2  

 

Proměnná představující hodnotu průměrného zdržení vozidel ve frontě pro směr z 

Bohumína. 

Prumerne_zdrzeni_ve_fro1  

 

Proměnná představující hodnotu průměrného zdržení vozidel ve frontě pro směr ze 

Skečoně. 

prumerne_zdrzeni_ve_fro2  

 

Proměnná potřebná k validaci sledující počet vozidel ve frontě jednou za 120 sekund 

pro směr z Bohumína. 

pomocna_promena_pro_Val1 
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Proměnná potřebná k validaci sledující počet vozidel ve frontě jednou za 120 sekund 

pro směr ze Skřečoně. 

pomocna_promena_pro_Val2 

  

Další proměnné a atributy 

 

Proměnná představující aktuální dobu cyklu v průběhu simulace uzavírky, její hodnota 

se pohybuje od 0 do délky cyklu. 

Aktualni_doba_cyklu 

 

Atribut určující vstupní čas vozidla do uzavírky. Vyjadřuje tedy průměrný časový 

interval mezi vstupy po sobě jdoucích vozidel do uzavírky. Pro osobní vozidla je uvažováno 

s 2 sekundami a pro nákladní s 3 sekundami. 

vstupni_cas 

 

Pomocné proměnné pro potřebu zápisu hodnot simulačních výsledků do programu 

Excel. 

Radek, Radek1 

 

Účelové funkce 

 

Účelová funkce délky fronty pro potřeby experimentu. 

UF_delka_fronty, UF_delka_fronty2 

 

Účelová funkce zdržení pro potřeby experimentu. 

UF_zdrzeni, UF_zdrzeni2 

 

Tyto účelové funkce budou podrobně popsány v kapitole 6.1. 
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5.5 Validace modelu 

 

Validace znamená zjištění, jestli námi vytvořený počítačový model uzavírky dosáhl 

určité shody s reálnou uzavírkou měřené pozemní komunikace v souladu se zamýšleným 

použitím modelu. 

 

Vytvořené modely musí být schopny co nejvěrněji modelovat chování reálné uzavírky. 

Stoprocentní shoda s reálnou uzavírkou však není možná, z toho důvodu, že nejsme schopni 

vytvořit naprosto shodný model s reálnou uzavírkou. 

 

Při validaci se porovnává počet vozidel ve frontě před světelným signalizačním 

zařízením.Při dopravním průzkumu byl každých 120 sekund zaznamenán počet vozidel 

stojících ve frontě pro každý směr. V simulačním modelu byly tyto počty sledovány za 

účelem dalšího srovnání, hodnoty byly vypsány do programu Excel. Se 

simulačním modelem bylo provedeno 30 experimentů a ze všech hodnot zapsaných v 

programu Excel byl vypočítán průměr. 

 

Výsledky při validaci jsou uvedeny v tabulce č. 5.1 a do ní vepsány hodnoty 

průměrného stavu fronty sledovány po 120 sekundách, v tabulce jsou hodnoty pro oba 

modely. Tyto průměrné hodnoty jsou porovnány s výsledkem měřeného dopravního 

průzkumu a vypočítána procentuální hodnota mezi modelem a výsledkem dopravního 

průzkumu. 

 

Tab. č 5.1: Průměrného stavu fronty 

 

Průměrný stav fronty 

sledovaný po 120s 

směr z Bohumína [s] 

Průměrný stav fronty 

sledovaný po 120s 

směr ze Skřečoně [s] 

Procentuální 

odchylky 

Model 1 3,94 4,84 14,1% 19,7% 

Model 2 3,84 4,87 13,7% 19,8% 

Současný stav 3,58 4,075  
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Pro názornost byl vytvořen graf, který je znázorněn na obrázku č. 5.11 a porovnává 

průměrný stav vozidel po 120 sekundách v obou směrech s výsledkem dopravního 

průzkumu. 
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Obr. č. 5.11: Graf průměrných stavů vozidel ve frontě 

 

Modely prohlásíme za validní, protože dosáhly určité shodu s reálnou uzavírkou a 

procentuální hodnoty, kdy byly porovnávány modely se stávajícím stavem dle tabulky č. 5.1 

, nepřesáhly odchylku 20%.  
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6. Provedené experimenty a jejich vyhodnocení 

 

V rámci experimentů s modelem se budeme snažit o nalezení takových délek zelených, 

pro které bude zvolené optimalizační kritérium nabývat extrému. Za tímto účelem je třeba 

zvolit vhodné optimalizační kritérium. V úvahu může například připadat: 

 

1) Celkové průměrné zdržení vozidel počítané jako aritmetický průměr. 

 

2) Celkové průměrné zdržení vozidel počítané jako vážený průměr, kde váhami jsou 

počty vozidel v jednotlivých směrech. 

 

3) Celková průměrná délka fronty vozidel počítaná jako aritmetický průměr. 

 

4) Celková průměrná délka fronty vozidel počítaná jako vážený průměr, kde váhami 

jsou počty vozidel v jednotlivých směrech. 

 

6.1 Účelové funkce 

 

Volíme účelové funkce zdržení a délky fronty pro oba modely, výpočty řešíme dle 

aritmetického průměru a váženého průměru. Účelové funkce jsou potřebné k optimalizování 

délek zelených z důvodu návrhu vhodnějšího signálního plánu pro uzavírku. 

 

[ ]s
PZFPZF

UF
2

21
1

+
=   

 

UF1 – první účelová funkce 

PZF1 – průměrné zdržení ve frontě pro směr Bohumín [s] 

PZF2 – průměrné zdržení ve frontě pro směr Skřečoň [s] 

 

[ ]s
PVPV

PVPZFPVPZF
UF

21

2211
2

+

⋅+⋅
=  

 

UF2 – druhá účelová funkce 

PZF1 – průměrné zdržení ve frontě pro směr Bohumín[s] 
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PZF2 – průměrné zdržení ve frontě pro směr Skřečoň[s] 

PV1 – celkový počet vozidel pro směr Bohumín 

PV2 – celkový počet vozidel pro směr Skřečoň 

 

[ ]voz
PDFPDF

UF
2

21
3

+
=  

 

UF3 – třetí účelová funkce 

PDF1 – průměrná délka fronty pro směr Bohumín 

PDF2 – průměrná délka fronty pro směr Skřečoň 

 

[ ]voz
PVPV

PVPDFPVPDF
UF

21

2211
4

+

⋅+⋅
=  

 

UF4 – čtvrtá účelová funkce 

PDF1 – průměrná délka fronty pro směr Bohumín 

PDF2 – průměrná délka fronty pro směr Skřečoň 

PV1 – celkový počet vozidel pro směr Bohumín 

PV2 – celkový počet vozidel pro směr Skřečoň 

 

V tabulce č. 6.1 jsou uvedeny hodnoty účelových funkcí stanovené dle výše uvedených 

vzorců pro současný stav. V posledním sloupci tabulky byl vypočítán procentuální rozdíl 

mezi jednotlivými hodnotami účelových funkcí obou modelů. 

 

Tab. č. 6.1: Porovnání účelových funkcí obou modelů 

  Model 1 Model 2 Procentuální rozdíl 
UF1 [s] 45,54 45,30 -0,53% 
UF2 [s] 45,69 45,38 -0,68% 
UF3 [vozidel] 3,79 3,78 -0,26% 
UF4 [vozidel] 3,86 3,81 -1,30% 
 

 

Na obrázku č. 6.1 vidíme graf vztahující se k tabulce č 6.1 a jsou na něm vyobrazeny 

hodnoty dvou účelových funkcí průměrného zdržení pro jednotlivé modely. Na obrázku č. 

6.2 je vyobrazeno porovnání účelových funkcí průměrných délek fronty pro oba modely. 

Tyto hodnoty se vztahují k tabulce č. 6.1. 
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Obr. č. 6.1: Graf porovnání hodnot účelových funkcí zdržení obou modelů 

 

Průměrná délka fronty
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Obr. č. 6.2: Graf porovnání hodnot účelových funkcí délky fronty obou modelů 
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6.2 Popis experimentu ve Witnessu 

 

Experiment provádíme v programu Witness Optimizer. Nastavení optimalizace je 

uvedeno na obrázku č. 6.1. V rámci experimentů byly hledány délky zelených pro oba 

proudy tak, aby se minimalizovala hodnota příslušné účelové funkce.  

 

 

Obr. č. 6.1  Okno definování experimentu 

 

1) Měněné hodnoty – okno pro vkládáni hodnot, které se budou v průběhu experimentu 

měnit. Jak je z obrázku č. 6.1 patrné, minimální délka zelené je uvažována 5 sekund a 

maximální délka zelené 120 sekund, dílka kroku je zvolena jako 1 sekunda. 

2) Optimalizační kritérium – řádek pro volbu optimalizačního kritéria a nastavení 

hledání maximální nebo minimální hodnoty. 

3) Délka běhu – řádek pro nastavení hodnoty simulárního času, při které bude běh 

ukončen.  

4) Počet běhů – řádek pro volbu počtu běhů pro konkrétní nastavení měněných hodnot. 

 

Tabulka č. 6.2 obsahuje optimalizované hodnoty délek zelených, které byly vypočítány 

pro oba modely.  
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Tab. č. 6.2: Tabulka dosažených výsledků 

 
Hodnota UF 
zdrzeni [s] 

Délka zelené 
pro směr z 

Bohumína [s] 

Délka zelené 
pro směr ze 
Skřečoně [s] 

Délka cyklu 
[s] 

UF1 =41,17 27 40 127 
Model 1 UF2 = 41,12 29 35 124 

UF1 = 39,79 24 35 119 
Model 2 UF2 = 40,33 28 31 119 

 

Hodnota UF 
delky fronty 

[voz] 

Délka zelené 
pro směr z 

Bohumína [s] 

Délka zelené 
pro směr ze 
Skřečoně [s] 

Délka cyklu 
[s] 

UF3 = 3,40 25 39 124 
Model 1 UF4 = 3,42 27 40 127 

UF3 = 3,27 26 33 119 
Model 2 UF4 = 3,23 24 35 119 

 

V tabulce č. 6.3 jsou uvedeny účelové funkce po optimalizaci a pro stávající stav, které 

se mezi sebou porovnávají z důvodu zjištění procentuálního rozdílu mezi nimi.  

 

Tab. č. 6.3: Porovnání účelových funkcí po optimalizaci a stávající stav 

Hodnota UF zdrzeni [s] 
 Optimalizace Současný stav Procentuální rozdíl 

41,17 45,54 -9,60% 
Model 1 41,12 45,69 -10,00% 

39,79 45,30 -12,16% 
Model 2 40,33 45,38 -11,13% 

Hodnota UF délky fronty [voz] 
  Optimalizace Současný stav Procentuální rozdíl 

3,40 3,79 -10,29% 
Model 1 3,42 3,86 -11,40% 

3,27 3,78 -13,49% 
Model 2 3,23 3,81 -15,22% 

 

Na obrázku č. 6.2 jsou uvedeny hodnoty účelové funkce zdržení před a po 

optimalizaci. Hodnoty vycházejí z tabulky č. 6.3, je patrné, že optimalizované hodnoty 

účelových funkcí jsou o přibližnĚ 10 - 15 procent nižší než hodnoty, které vyplývaly ze 

současného stavu. První a třetí sloupec na obrázku odpovídá UF1, druhý a čtvrtý sloupec 

odpovídá UF2 
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Hodnoty účelových funkcí zdržení
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Obr. č. 6.2: Graf průměrného zdržení 

 

Na obrázku č. 6.3 jsou uvedeny hodnoty účelové funkce délky fronty před a po 

optimalizaci. Hodnoty vycházejí z tabulky č. 6.3, je patrné, že optimalizované hodnoty 

účelových funkcí jsou zhruba o deset procent nižší než hodnoty, které vyplývaly ze 

současného stavu. . První a třetí sloupec na obrázku odpovídá UF3, druhý a čtvrtý sloupec 

odpovídá UF4 
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Hodnoty účelových funkcí délky fronty
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Obr. č. 6.3: Graf průměrné délky fronty 

 

Jako doporučení pro použití v reálném provozu navrhuji variantu dosaženou při 

optimalizaci modelu 2 s využitím UF1, která má délka zelené pro směr z Bohumína 24 

sekund a délka zelené pro směr ze Skřečoně 35 sekund, délka cyklu je 119 sekund. 

Optimalizačním kriteriem pro tento experiment byla délka zdržení v prosté formě, jelikož je 

předpoklad, že z pohledu řidiče vypadá důležitěji, jak dlouho setrvává ve frontě, než 

kolikátý v ní stojí.  
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7. Sestavení signálního plánu 

 

Nyní je nutné sestavit signální plán pro navrhované řešení . Délky zelených  byly 

stanoveny v rámci experimentu, délka mezičasu je 30 sekund. Dobu oranžové a žluté 

stanovíme z technických podmínek. Signální plán bude sestaven v programu Excel. 

 

- Délka zelené pro směr z Bohumína činí 24 sekund. 

- Délka zelené pro směr ze Skřečoně je 35 sekund. 

- Délka žluté je  3 sekundy. 

- Délka žluté a červené je 2 sekundy. 

- Délka mezičasu dle výpočtu je 30 sekund. 

 

7.1 Fáze 

 

Na obrázku  č. 7.1. je zobrazeno schéma fází pro uzavírku. Fáze jsou dvě 

s pojmenováním V1 a V2. Fáze V1 je vytvořena pro směr z Bohumína a fáze V2 je 

vytvořena pro směr ze Skřečoně. 

 

Obr. č. 7.1: Fáze na uzavírce 

 

K fázím se vztahuje tabulka č. 7.1, která obsahuje začátky a konce zelených, délku 

oranžové a mezičas pro obě fáze. 

 

 

Tab. č. 7.1 Tabulka signálů pro obě fáze 

  Fáze 1 Fáze 2 
Začátek zelené 0 54 
Konec zelené 24 89 

Oranžová 3 3 
Mezičas  30 30 
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Na obrázku č. 7.2 je zobrazen signální plán dle výše uvedených hodnot. Toto řešení 

bylo navrženo jako optimální z důvodu snížení průměrného zdržení vozidel ve frontě o 

26,65%. První pruh v grafu představuje signální plán pro vozidla směr ze Skřečoně a v 

druhém pruhu je zobrazen signální plán pro směr z Bohumína. 
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Obr. č. 7.2: Navrhovaný signální plán 
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8. Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout na základě provedených experimentů se 

simulačním modelem vytvořeným v simulačním software Witness signální plán pro 

světelné řízení silničního provozu na vybraném úseku pozemní komunikace při dopravní 

uzavírce v jednom směru. 

 

Pro bakalářskou práci byl vybrán vhodný úsek pozemní komunikace u města Bohumín 

směrem na Skřečoň a z důvodu rekonstrukce byla vytvořena uzavírka této komunikace. Na 

uzavírce bylo provedeno měření intenzity dopravního proudu  vozidel v obou směrech pro 

potřeby simulace.  

 

Sestavení prvního modelu vycházelo z vybrané uzavírky a příjezdy vozidel se řídily 

hodnotami, které byly na tomto úseku naměřeny. Pro vstupní hodnoty druhého modelu se 

vypočítaly mezery mezi příjezdy vozidel dle exponenciálního rozdělení pravděpodobnosti. 

Modely byly validovány na základě naměřené délky fronty vozidel každých 120 sekund. Na 

experimenty pro návrh nového signálního plánu byly měněny hodnoty délek zelených pro 

oba směry a k těmto hodnotám byly přiřazeny hodnoty účelových funkcí. Z provedených 

experimentů optimalizace byla vybrána vhodná hodnota pro sestavení nového signálního 

plánu pro potřeby uzavírky. 

 

Jako návrh nového signálního plánu pro potřeby uzavírky popisované v bakalářské 

práci, byla vybrána nejnižší hodnota účelové funkce zdrzení. Vybraná optimalizovaná 

hodnota v této bakalářské práci přináší nižší hodnoty délek zelených pro oba směry a s tím 

spojenou nižší hodnotu účelové funkce zdržení.  

 

Součástí bakalářské práce je CD, na kterém jsou oba simulační modely uzavírky 

pozemní komunikace. 
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Příloha č. 1. Dopravní průzkum 

Tab. č. p. 1: Dopravní průzkum první hodina 

Směr Bohumín Směr Skřečoň 

Čas Osobní Nákladní Osobní Nákladní 

13:45:00 - 13:47:40 6 0 13 0 

13:47:40 - 13:50:20 10 1 15 3 

13:50:20 - 13:53:00 15 2 11 2 

13:53:00 - 13:55:40 12 1 15 0 

13:55:40 - 13:58:20 10 0 12 3 

13:58:20 - 14:01:00 16 2 5 3 

14:01:00 - 14:03:40 7 1 13 1 

14:03:40 - 14:06:20 11 1 17 1 

14:06:20 - 14:09:00 14 0 21 2 

14:09:00 - 14:11:40 12 0 22 2 

14:11:40 - 14:14:20 11 1 20 1 

14:14:20 - 14:17:00 9 0 13 5 

14:17:00 - 14:19:40 13 0 16 2 

14:19:40 - 14:22:20 13 2 17 1 

14:22:20 - 14:25:00 19 1 13 0 

14:25:00 - 14:27:40 15 1 21 1 

14:27:40 - 14:30:20 16 0 14 1 

14:30:20 - 14:33:00 5 0 19 1 

14:33:00 - 14:35:40 7 1 13 2 

14:35:40 - 14:38:20 10 1 12 3 

14:38:20 - 14:41:00 14 0 24 0 

14:41:00 - 14:43:40 11 0 12 5 

14:43:40 - 14:46:20 17 0 21 1 

Celkový součet 

Směr Bohumín Směr Skřečoň 

Čas Osobní Nákladní Osobní Nákladní 

13:45:00 - 14:46:20 273 15 356 40 

Součet 283 396 
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Tab. č. p. 2: Dopravní průzkum druhá hodina 

Směr Bohumín Směr Skřečoň 

Čas Osobní Nákladní Osobní Nákladní 

14:46:20 - 14:49:00 16 2 16 1 

14:49:00 - 14:51:40 10 1 19 3 

14:51:40 - 14:54:20 6 2 7 2 

14:54:20 - 14:57:00 12 0 20 2 

14:57:00 - 14:59:40 8 9 10 1 

14:59:40 - 15:02:20 15 0 16 1 

15:02:20 - 15:05:00 10 0 18 1 

15:05:00 - 15:07:40 11 2 23 0 

15:07:40 - 15:10:20 9 0 16 1 

15:10:20 - 15:13:00 17 0 9 0 

15:13:00 - 15:15:40 9 0 10 1 

15:15:40 - 15:18:20 7 1 9 1 

15:18:20 - 15:21:00 13 1 13 0 

15:21:00 - 15:23:40 13 2 18 1 

15:23:40 - 15:26:20 16 1 9 2 

15:26:20 - 15:29:00 10 1 6 2 

15:29:00 - 15:31:40 8 0 20 0 

15:31:40 - 15:34:20 11 1 7 1 

15:34:20 - 15:37:00 14 2 13 0 

15:37:00 - 15:39:40 10 0 10 1 

15:39:40 - 15:42:20 5 1 19 1 

15:42:20 - 15:45:00 13 3 12 0 

Celkový součet 

Směr Bohumín Směr Skřečoň 

Čas Osobní Nákladní Osobní Nákladní 

14:46:20 - 15:45:00 243 29 300 22 

Součet 272 322 
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Tab. č. p. 3: Dopravní průzkum třetí hodina 

Směr Bohumín Směr Skřečoň 

Čas Osobní Nákladní Osobní Nákladní 

15:45:00 - 15:47:40 11 0 13 1 

15:47:40 - 15:50:20 12 2 9 2 

15:50:20 - 15:53:00 11 0 15 0 

15:53:00 - 15:55:40 14 1 10 1 

15:55:40 - 15:58:20 11 0 17 1 

15:58:20 - 16:01:00 7 2 8 2 

16:01:00 - 16:03:40 5 0 12 1 

16:03:40 - 16:06:20 11 0 16 1 

16:06:20 - 16:09:00 12 2 15 2 

16:09:00 - 16:11:40 8 1 11 0 

16:11:40 - 16:14:20 9 2 15 0 

16:14:20 - 16:17:00 7 1 7 3 

16:17:00 - 16:19:40 4 2 13 0 

16:19:40 - 16:22:20 11 1 19 2 

16:22:20 - 16:25:00 14 1 16 1 

16:25:00 - 16:27:40 5 0 17 1 

16:27:40 - 16:30:20 17 0 11 1 

16:30:20 - 16:33:00 19 0 14 1 

16:33:00 - 16:35:40 9 1 12 2 

16:35:40 - 16:38:20 10 0 15 1 

16:38:20 - 16:41:00 8 0 8 4 

16:41:00 - 16:43:40 11 0 8 2 

16:43:40 - 16:46:20 7 1 16 0 

Celkový součet 

Směr Bohumín Směr Skřečoň 

Čas Osobní Nákladní Osobní Nákladní 

15:45:00 - 16:46:20 233 17 297 29 

Součet 250 326 
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Tab. č. p. 4: Dopravní průzkum čtvrtá hodina 

Směr Bohumín Směr Skřečoň 

Čas Osobní Nákladní Osobní Nákladní 

16:46:20 - 16:49:00 8 0 9 2 

16:49:00 - 16:51:40 8 1 11 1 

16:51:40 - 16:54:20 5 0 12 0 

16:54:20 - 16:57:00 11 0 14 1 

16:57:00 - 16:59:40 7 0 10 1 

16:59:40 - 17:02:20 13 2 11 1 

17:02:20 - 17:05:00 12 0 17 0 

17:05:00 - 17:07:40 15 0 13 2 

17:07:40 - 17:10:20 14 1 14 1 

17:10:20 - 17:13:00 16 0 6 2 

17:13:00 - 17:15:40 19 1 12 2 

17:15:40 - 17:18:20 8 0 16 0 

17:18:20 - 17:21:00 12 0 15 1 

17:21:00 - 17:23:40 6 0 10 1 

17:23:40 - 17:26:20 11 0 12 0 

17:26:20 - 17:29:00 8 1 9 2 

17:29:00 - 17:31:40 11 0 15 2 

17:31:40 - 17:34:20 6 1 6 3 

17:34:20 - 17:37:00 9 2 11 1 

17:37:00 - 17:39:40 13 2 15 2 

17:39:40 - 17:42:20 14 0 10 0 

17:42:20 - 17:45:00 15 1 13 2 

Celkový součet 

Směr Bohumín Směr Skřečoň 

Čas Osobní Nákladní Osobní Nákladní 

16:46:20 - 17:45:00 241 12 261 27 

Součet 253 288 
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Příloha č. 2. Tabulka měření pro validaci 

 
Tab. č. p. 5: Tabulka vozidel ve frontě sledovaných po 2 minutách

Měření fronty po 2 minutách 
Čas 
[min] Bohumín Skřečoň 

2 3 6 

4 2 0 

6 7 3 

8 12 1 

10 4 5 

12 0 5 

14 6 2 

16 7 1 

18 1 5 

20 0 9 

22 3 4 

24 6 0 

26 2 9 

28 0 8 

30 1 6 

32 4 5 

34 2 10 

36 5 8 

38 3 2 

40 10 5 

42 1 9 

44 2 6 

46 4 0 

48 2 7 

50 0 8 

52 5 3 

54 10 4 

56 3 10 

58 0 0 

60 5 3 

62 7 1 

64 5 8 

66 2 5 

68 4 2 

70 6 6 

72 2 8 

74 1 8 

76 3 0 

78 7 6 

80 2 9 

82 4 5 

84 7 3 

86 12 0 

88 0 3 

90 2 2 

92 1 0 

94 5 3 

96 1 5 

98 0 7 

100 9 0 

102 5 5 

104 2 7 

106 1 1 

108 0 0 

110 8 3 

112 7 2 

114 0 1 

116 5 5 

118 5 8 

120 1 7 

122 0 1 

124 12 0 

126 4 0 

128 0 6 

130 2 4 

132 4 5 

134 1 0 

136 3 4 

138 0 7 

140 4 6 

142 5 6 

144 0 3 

146 1 0 

148 7 5 

150 2 5 

152 0 5 

154 4 1 

156 5 5 

158 2 10 

160 1 4 

162 5 0 

164 8 8 

166 3 5 

168 0 3 

170 4 6 

172 3 7 

174 0 4 

176 1 0 

178 8 2 

180 4 4 

182 0 5 

184 2 7 

186 6 0 

188 3 4 

190 0 3 

192 1 2 

194 4 0 

196 6 8 

198 1 2 

200 3 0 

202 8 5 

204 3 8 

206 1 2 

208 9 0 

210 10 7 

212 4 4 

214 1 5 

216 7 0 

218 4 9 

220 1 0 

222 0 4 

224 6 0 

226 3 7 

228 1 5 

230 1 0 

232 5 0 

234 6 4 

236 4 6 

238 3 2 

240 9 10 
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Příloha č. 3 Tabulky průměrných hodnot 

Tab. č. p. 6.: Tabulka 30 experimentů pro model naměřenými hodnotami 

Průměrná 
délka fronty 
1 [vozidel] 

Průměrná 
délka fronty 
2 [vozidel] 

Průměrné 
zdržení ve 
frontě 1 [s] 

Průměrné 
zdržení ve 
frontě 1 [s] 

3,270677014 4,238310293 44,51583081 45,81957073 

3,260011025 4,323510695 44,37066046 46,74065616 

3,42399987 4,375499762 46,60264473 47,30270013 

3,49122348 4,345012698 47,51759746 46,97311025 

3,355985654 4,325997042 45,67693139 46,76753559 

3,148785483 4,256706264 42,85681565 46,0184461 

3,178541409 4,328710771 43,26181124 46,7968732 

3,254665231 4,324017161 44,29790106 46,74613147 

3,316414663 4,390001852 45,13834702 47,45947948 

3,31125597 4,245435317 45,06813418 45,89659802 

3,213043774 4,325078257 43,73140865 46,75760278 

3,334271222 4,394360918 45,38138526 47,50660452 

3,263444267 4,129974359 44,41738889 44,64837145 

3,170958132 4,285787301 43,15859839 46,33283568 

3,246756111 4,365728222 44,19025331 47,19706186 

3,274000684 4,234204541 44,56106791 45,77518423 

3,251505366 4,30992706 44,25489345 46,59380606 

3,154150023 4,46124771 42,92983018 48,22970497 

3,233611376 4,437729026 44,01134576 47,97544893 

3,127916891 4,317880505 42,57278189 46,67978925 

3,359018898 4,185328782 45,71821563 45,24679764 

3,293142893 4,379218507 44,82160459 47,34290278 

3,177347007 4,312210151 43,24555473 46,61848812 

3,229452716 4,431198277 43,95474396 47,90484623 

3,301031173 4,370584623 44,92896871 47,24956349 

3,355977367 4,257105527 45,6768186 46,02276245 

3,217149527 4,165401 43,78729034 45,03136216 

3,233790692 4,260210524 44,01378635 46,05632999 

3,334546839 4,252243947 45,38513656 45,97020483 

3,320618582 4,214762226 45,19556482 45,56499704 
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Tab. č. p. 7.: Tabulka 30 experimentů pro model s exponenciálním rozdělením 

pravděpodobnosti 

Průměrná 
délka fronty 
1 [vozidel] 

Průměrná 
délka fronty 
2 [vozidel] 

Průměrné 
zdržení ve 
frontě 1 [s] 

Průměrné 
zdržení ve 
frontě 1 [s] 

3,299665001 4,752271505 45,81984187 48,19204907 

3,483075284 4,312646247 44,50424498 47,29787201 

3,021449061 4,222515003 42,8658783 46,66478591 

3,169595743 4,010420397 42,97756939 43,94981257 

2,934128548 4,048491704 42,63516761 44,74158138 

3,090731791 4,32152359 43,25222332 48,0911435 

3,281617069 4,22587619 44,37116037 47,24582075 

3,269167841 4,250372364 46,28910217 47,55661386 

3,528489095 4,527687874 45,32581888 46,93931273 

3,417702246 4,475300629 46,16783522 48,05691951 

3,254258213 4,002239889 46,21431782 45,23724835 

3,245618799 4,314696255 42,95671939 46,7506592 

3,132037545 4,508261545 42,03293629 49,44323401 

3,212910349 4,408720805 42,87850698 46,37368853 

3,351466641 4,09983035 45,31560529 45,03246151 

2,981278102 4,332798632 41,08172695 45,64177052 

3,137894045 4,235898111 42,19017204 45,58814111 

3,28912101 4,410055618 44,68239863 46,18530975 

3,117858651 4,379954183 41,15230484 46,65039959 

3,476583619 4,27260678 45,6361022 46,36438405 

3,547649445 4,278786713 45,24902747 46,96229319 

3,322954448 4,311175267 44,06127444 47,06665947 

3,350958485 4,338362189 45,52245489 45,66697041 

3,283723396 4,339283612 43,94574062 46,28569186 

3,098622398 4,063446632 42,53590327 44,32850871 

3,252280637 4,321653752 44,30732372 47,25270617 

3,215883224 4,477171811 44,6564305 48,80490089 

3,269971712 4,432074177 43,55929015 46,89336382 

3,331778608 4,264557457 45,0494009 45,1209606 

3,492305039 4,009539438 44,90106479 45,67829739 
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Příloha č. 4 Tabulky optimalizovaných hodnot 

Tab. č. p. 8.: Tabulka optimalizací směr Bohumín vážený průměr model 1

UF zdržení [s] 
Délka zelené 1 

[s] 
 Délka zelené 2 

[s] 
41,167 27 40 

41,445 25 32 

41,453 26 41 

41,612 27 41 

41,816 25 42 

41,922 28 42 

42,035 26 42 

42,094 34 42 

42,112 27 39 

42,318 25 40 

42,329 27 43 

42,418 26 40 

42,573 26 32 

42,592 35 42 

42,619 28 41 

42,706 37 45 

42,716 27 33 

42,821 38 44 

42,875 36 43 

42,895 36 44 

42,922 37 42 

42,925 26 44 

42,959 33 42 

43,001 37 43 

43,007 38 46 

43,015 25 41 

43,02 34 50 

43,03 27 42 

43,094 39 45 

43,119 34 41 

43,163 25 31 

43,186 28 32 

43,189 35 50 

43,233 35 51 

43,241 27 32 

43,259 34 52 

43,273 36 42 

43,314 34 51 

43,348 37 41 

43,37 36 45 

43,429 35 52 

43,431 36 52 

43,539 37 44 

43,559 26 43 

43,566 37 53 

43,591 37 52 

43,613 36 54 

43,613 37 54 

43,63 38 43 

43,723 37 46 

 

Tab. č. p. 9.: Tabulka optimalizací směr Bohumín vážený průměr model 1

UF délka 
fronty 

[vozidel] 
Délka zelené 1 

[s] 
Délka zelené 2 

[s] 
3,404 25 39 

3,41 27 40 

3,437 25 42 

3,444 27 41 

3,446 28 40 

3,462 24 33 

3,466 26 42 

3,466 25 32 

3,467 26 39 

3,477 26 36 

3,477 23 34 

3,485 30 43 

3,485 31 42 

3,485 24 43 

3,486 26 37 

3,492 30 42 

3,492 25 37 

3,494 27 36 

3,496 32 38 

3,496 32 41 

3,498 26 31 

3,502 24 38 

3,506 25 36 

3,508 26 40 

3,509 32 50 

3,513 25 38 

3,515 33 40 

3,517 31 33 

3,518 34 42 

3,519 30 52 

3,52 24 37 

3,524 23 41 

3,525 31 49 

3,528 32 40 

3,529 24 39 

3,53 30 50 

3,53 31 43 

3,534 32 48 

3,536 24 34 

3,538 24 41 

3,539 29 51 

3,539 23 31 

3,54 32 42 

3,54 34 39 

3,542 29 53 

3,542 25 41 

3,545 31 48 

3,546 31 38 

3,548 24 36 

3,549 33 39 
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Tab. č. p. 10.: Tabulka optimalizací směr Bohumín Aritmetický průměr model 1

UF zdržení 
[s] 

Délka zelené 1 
[s] 

Délka zelené 
2 [s] 

41,115 29 35 

41,252 30 34 

41,54 28 39 

41,576 26 38 

41,652 26 31 

41,875 32 35 

41,893 29 36 

41,925 32 32 

41,932 27 30 

41,944 33 35 

42,065 28 35 

42,101 27 38 

42,165 30 35 

42,195 33 34 

42,239 26 41 

42,249 29 34 

42,252 27 35 

42,27 31 34 

42,274 27 41 

42,284 30 36 

42,306 27 34 

42,323 28 34 

42,362 26 35 

42,363 29 33 

42,4 26 36 

42,428 29 32 

42,444 35 41 

42,504 24 30 

42,505 30 33 

42,509 34 34 

42,513 31 35 

42,564 26 39 

42,661 27 39 

42,668 23 34 

42,698 30 31 

42,712 37 39 

42,72 31 45 

42,762 23 31 

42,766 26 32 

42,788 35 36 

42,809 29 43 

42,814 36 41 

42,834 27 33 

42,838 26 33 

42,849 36 46 

42,863 26 34 

42,864 34 35 

42,87 26 42 

42,895 37 45 

42,897 33 31 

 

Tab. č. p. 11.: Tabulka optimalizací směr Bohumín aritmetický průměr model 1

UF délka 
fronty 

[vozidel] 
Délka zelené 1 

[s] 
Délka zelené 2 

[s] 
3,416 27 40 
3,439 25 32 
3,44 26 41 

3,453 27 41 
3,47 25 42 

3,479 28 42 
3,488 26 42 
3,493 34 42 
3,495 27 39 
3,512 25 40 
3,513 27 43 
3,52 26 40 

3,533 26 32 
3,535 35 42 
3,537 28 41 
3,544 37 45 
3,545 27 33 
3,554 38 44 
3,558 36 43 
3,56 36 44 

3,562 37 42 
3,562 26 44 
3,565 33 42 
3,568 37 43 

3,569 38 46 
3,57 25 41 
3,57 34 50 

3,571 27 42 
3,576 39 45 
3,578 34 41 
3,582 25 31 
3,584 28 32 
3,584 35 50 
3,588 27 32 
3,588 35 51 
3,59 34 52 

3,591 36 42 
3,594 34 51 
3,597 37 41 
3,599 36 45 
3,604 35 52 
3,604 36 52 
3,613 37 44 
3,615 26 43 
3,615 37 53 
3,617 37 52 
3,619 36 54 
3,619 37 54 
3,621 38 43 
3,628 37 46 
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Tab. č. p. 12.: Tabulka optimalizací směr Skřečoň vážený průměr model 2 

UF zdržení 
[s] 

Délka zelené 1 
[s] 

Délka zelené 
2 [s] 

39,788 24 35 
39,796 25 34 
40,059 26 35 
40,163 25 36 
40,482 25 35 
40,496 26 34 
40,567 28 35 
40,596 21 31 
40,604 26 37 
40,659 25 33 
40,666 24 36 
40,79 24 34 
40,825 27 35 
40,845 30 42 
40,887 26 36 
40,888 31 41 
40,907 21 32 
40,953 30 38 
40,984 21 33 
40,991 30 39 
41,007 30 40 
41,044 20 32 
41,052 27 45 
41,06 25 37 

41,066 31 38 
41,117 30 41 
41,121 31 33 
41,142 32 41 
41,144 31 40 
41,157 27 43 
41,18 21 34 
41,2 26 43 

41,207 31 39 
41,239 34 38 
41,295 25 42 
41,323 28 43 
41,353 35 37 
41,366 31 32 
41,367 30 32 
41,378 34 39 
41,402 30 31 
41,433 25 43 
41,456 25 44 
41,464 21 35 
41,498 24 42 
41,511 31 34 
41,521 35 38 
41,583 24 43 
41,645 32 32 
41,699 32 31 

 

Tab. č. p. 13.: Tabulka optimalizací směr Skřečoň vážený průměr model 2 

UF délka 
fronty 

[vozidel] 
Délka zelené 1 

[s] 
Délka zelené 

2 [s] 
3,268 26 33 
3,275 23 33 
3,281 24 32 
3,284 22 33 
3,285 23 32 
3,287 24 31 
3,289 22 34 
3,29 23 34 

3,291 23 31 
3,293 22 32 
3,295 24 33 
3,296 21 31 
3,303 22 31 
3,304 27 34 
3,305 25 31 
3,308 23 30 
3,309 22 30 
3,31 26 34 

3,313 21 32 
3,313 29 43 
3,316 21 33 
3,317 20 32 
3,318 24 34 
3,32 25 33 

3,321 21 34 
3,323 28 35 
3,324 30 42 
3,325 29 44 
3,326 27 33 
3,328 22 29 
3,33 20 31 
3,33 30 43 

3,331 30 45 
3,334 28 45 
3,337 23 41 
3,34 31 44 

3,343 30 40 
3,345 26 32 
3,346 28 34 
3,346 29 45 
3,349 30 39 
3,351 24 41 
3,351 30 38 
3,352 29 42 
3,352 20 33 
3,353 32 43 
3,354 30 41 
3,356 30 44 
3,357 30 46 
3,358 30 37 
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Tab. č. p. 14.: Tabulka optimalizací směr Skřečoň aritmetický průměr model 2 

UF zdržení [s] Délka zelené 1 
[s] 

Délka zelené 2 [s] 

40,327 28 31 
40,644 29 32 
40,883 27 36 
40,906 29 35 
40,924 28 36 
40,967 30 34 
40,975 27 37 
41,021 23 34 
41,051 31 33 
41,129 21 29 
41,145 30 31 
41,17 31 32 

41,175 29 31 
41,182 33 39 

41,2 29 37 
41,201 31 36 
41,22 32 39 

41,222 29 38 
41,225 30 38 
41,237 29 40 
41,243 32 35 
41,244 29 39 
41,26 32 37 

41,261 31 37 

41,265 32 36 
41,267 32 34 
41,272 32 40 
41,273 31 38 
41,294 28 39 
41,304 24 34 
41,321 21 28 
41,324 30 39 
41,326 30 29 
41,34 33 35 

41,381 30 35 
41,388 33 40 
41,389 28 30 
41,423 28 41 
41,433 30 40 
41,434 32 32 
41,443 29 36 
41,474 32 41 
41,488 28 37 
41,493 33 34 
41,506 30 30 
41,507 31 34 
41,514 30 41 
41,54 34 34 

41,541 31 39 
41,548 28 40 

 

Tab. č. p. 15.: Tabulka optimalizací směr Skřečoň aritmetický průměr model 2 

UF délka 
fronty 

[vozidel] 
Délka zelené 1 

[s] 
Délka zelené 2 

[s] 
3,229 24 35 
3,229 25 34 
3,251 26 35 
3,259 25 36 
3,285 25 35 
3,286 26 34 
3,29 27 36 

3,292 28 35 
3,295 26 37 
3,295 21 31 
3,299 25 33 

3,3 24 36 
3,31 24 34 

3,313 27 35 
3,315 30 42 
3,318 26 36 
3,318 31 41 
3,32 21 32 

3,323 30 38 
3,326 21 33 
3,326 30 39 
3,327 30 40 
3,331 27 45 
3,331 20 32 

3,332 25 37 
3,332 31 38 
3,337 31 33 
3,337 30 41 
3,339 31 40 
3,339 32 41 
3,34 27 43 

3,342 21 34 
3,343 26 43 
3,344 31 39 
3,346 34 38 
3,351 25 42 
3,353 28 43 
3,356 35 37 
3,356 27 44 
3,357 31 32 
3,357 30 32 
3,358 34 39 
3,36 30 31 

3,364 25 44 
3,365 21 35 
3,368 24 42 
3,369 35 38 
3,369 31 34 
3,375 24 43 
3,379 32 32 

 


