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Abstrakt 

V předložené diplomové práci je zpracována analýza sítí městské hromadné 

dopravy ve vybraných světových městech. Městy, dostupnými pro analýzu jsou zejména 

velká, známá světová města jako Berlín, Detroit či Paříž. Analýzou měst se rozumí 

výpočty řady lokálních a globálních ukazatelů parametrů sítí. Jednotlivá města jsou poté 

porovnány z hlediska organizace sítí, pokrytí, existence významných uzlů, časového 

vývoje, nalezení kritických míst a vlivu sociálních sítí. Hlavním cílem je poté vhodná 

formulace doporučení výběru vhodných ukazatelů zejména pro popis jednotlivých sítí. 

Klíčová slova 

Městská hromadná doprava, světová města, globální a lokální ukazatel, porovnání 

sítí, popis sítě, databáze 

Abstract 

Diploma theses provides process of analysis of public transport network in selected 

world cities. Cities, that are available for analysis are especially large, well-known cities 

such as Berlin, Detroit, and Paris. Analysis of cities is understood as calculation of local or 

global indicators of network parameters. Each city is then compared from the points of 

network organisation, coverage of public transport, existence of important nodes, time 

evolvement, finding of critical locations and the impact of social networks. Main goal of 

the thesis is then suitable formulation recommendations for the choice indicators of each 

city. 

 

Key words 

Public transport, World cities, Global and Local indicators, Network comparation, 

Description of Networks, Database 
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1 ÚVOD 

Práce je zaměřena na vhodný popis struktury sítě MHD ve vybraných světových 

městech, zejména na síťové indikátory, pomocí kterých lze danou síť ohodnotit a 

jednoznačně popsat. Motivací autora je lépe porozumět struktuře, organizaci a výkonu 

MHD mezi městy a pochopit geografické vlivy na rozvoj a výkon MHD. Poté na základě 

těchto ukazatelů posoudit potenciál dostupnosti ve městě pomocí sítě, nalézt kritická místa, 

která zásadním způsobem ovlivňují chování a výkon sítě jednotlivých měst. 

Využití metod převzatých z analýzy sociálních sítí pro analýzy sítě MHD je novou 

výzvou, která může přinést nejen nový pohled, ale i efektivní přístupy k hodnocení stavu 

dopravní sítě. V souvislosti s tím je také motivací autora se zdokonalit v metodách a 

používání software specializovaných na vizualizaci a interpretaci sociálních sítí. 

2 CÍLE PRÁCE 

Cílem mé práce je vhodně popsat strukturu sítě MHD ve vybraných světových 

městech s pomocí vhodných indikátorů, zejména využívajících teorie grafů a analýzy 

sociálních sítí. Následně jednotlivé sítě porovnat a zhodnotit. Hlavní motivací je zejména 

možnost ověření aplikace přístupu analýzy sociálních sítí na dopravní síť. 

Mezi úkoly mé práce patří: 

• Rešerše analýzy sítí veřejné dopravy a sociálních sítí – Cílem je zisk 

informací z hlediska dnešní situace v oblasti MHD a následný výběr 

ukazatelů vhodných pro popis těchto sítí. V případě sociálních sítí je cílem 

zejména zjištění momentálních trendů v této vědní disciplíně a její možnosti 

užití v oblasti MHD. 

• Výpočty řady lokálních i globálních ukazatelů parametrů sítě a popis 

jednotlivých sítí – Cílem je na základě rešerše výpočet vybraných 

ukazatelů. Jednotlivé ukazatele budou následně interpretovány pro 

jednotlivá MHD daných měst. Součástí bude také úprava ukazatelů do 

vhodné podoby pro implementaci na použitou datovou sadu.  

• Porovnání organizace sítí zejména z hlediska existence významných 

uzlů, časové variability během dne a geografického pokrytí – Cílem je 

nalezení podobností, popřípadě odlišností jednotlivých sítí na základě 

porovnání z výše uvedených hledisek. 

• Formulace doporučení výběru vhodných ukazatelů pro popis dopravní 

sítě – Cílem je vytvoření seznamu vhodných ukazatelů, jenž se jeví jako 

vhodné pro kompletní popis dopravní sítě v jednotlivých městech. 
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V návaznosti budou také vybrány ukazatele, které nejsou vhodné pro popis 

sítí MHD. 
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3 REŠERŠE MHD A APLIKACE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ 

3.1 Městská Hromadná Doprava – MHD 

MHD je definována jako doprava, jejímž cílem je na území města a v jeho blízkém 

okolí uspokojovat přepravní potřeby obyvatel. Děje se tak obvykle na území větších měst. 

U těch menších měst, jejichž počet obyvatel je zpravidla menší než 10 000, jsou dopravní 

potřeby vznikající na území města zajišťovány převážně procházející místní dopravou 

(ZELENÝ, 2007).  

Jedná se tedy o způsob veřejné dopravy určený především pro městskou zástavbu. 

Příkladem dopravních prostředků jsou městské autobusy, trolejbusy, tramvaje, příměstské 

vlaky, rychlý tranzit (metro, nadzemní metro) a v případě měst se splavnou řekou či 

přístupem k moři také trajekty. Šlampa (1967) považuje MHD jako zcela běžný a potřebný 

typ dopravy ve velkoměstech, kde se počet obyvatel pohybuje od stovek tisíc až po několik 

milionů. Roli hraje i plošná rozloha města, kdy se MHD stává samozřejmostí u měst, 

jejichž nejdelší přímá vzdálenost mezi okraji se pohybuje v desítkách kilometrů. Jaký je 

však minimální počet obyvatel nebo minimální plošná rozloha města, aby se MHD stala 

potřebnou, nelze tak jednoznačně říct. Záleží mimo jiné i na vzdálenosti např. nádraží nebo 

nemocnice od městského centra. Důležitou roli může hrát i ve městech s pouhými 5 000 

obyvateli, ale v mnohých případech může být zbytečnou u měst, kde počet obyvatel 

přesahuje 10 000. 

 Oproti MHD dominují veřejné dopravě mezi městy autobusy, meziměstská 

železnice a na větší vzdálenosti letecká přeprava. V mnoha částech světa se také staví, 

případně je již vybudována a uvedena v provoz také vysokorychlostní železniční síť. 

Většina sítí MHD funguje na pevných trasách s postavenými nástupními můstky 

podle předem dohodnutého jízdního řádu, přičemž frekventované linky jezdí pravidelných 

časových intervalech. Jednotlivé časové intervaly se odvíjí v závislosti na denní době a 

také typu dopravy. DPP uvádí jako časový interval ve špičce pro metro 2-3 minuty. 

V případě všedních dnů se u tramvajových linek jedná o průměrný interval 8 minut, 

dopoledne 10 minut a v sobotu a neděli 7,5-15 minut, respektive 6-8 minut, dopoledne   

10-20 minut a v sobotu a neděli 15-30 minut v případě autobusové dopravy. 

V České republice MHD představuje nejvýznamnější formu veřejné dopravy podle 

počtu přepravených cestujících i jízdních kilometrů. V tabulce č.1 lze vidět podíl počtu 

přepravených cestujících MHD k ostatním typům dopravy. Zastoupení MHD je 

v celkovém součtu více než poloviční. Taktéž lze sledovat v meziročních srovnáních nárůst 

v počtu přepravených. 
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Tabulka 1 - Mezioborové srovnání přepravních výkonů osobní dopravy v ČR – přeprava cestujících (zdroj: 
Ročenka dopravy 2019) 

 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Přeprava cestující celkem (mil. osob) 4 690,4 4 725,9 4 855,5 4 960,9 5 024,2 5 211,5 5 404,2 

Železniční doprava 164,8 176,1 176,6 179,2 183,0 189,5 193,8 

Autobusová doprava 372,6 349,5 350,9 332,8 329,7 340,2 354,7 

Letecká doprava 7,5 5,6 5,4 6,0 6,7 7,2 6,9 

Vnitrozemní vodní doprava1) 0,9 1,3 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 

Městská hromadná doprava4) 2 174,7 2 133,4 2 146,3 2 168,8 2 135,2 2 184,1 2 231,2 

Veřejná doprava celkem 2 720,4 2 665,9 2 680,1 2 687,6 2 655,4 2 721,9 2 787,6 

Individuální automobilová přeprava 

osob2) 3) 

1 970,0 2 060,0 2 175,4 2 273,3 2 368,8 2 489,6 2 616,6 

 

V rámci ujetých kilometrů se taktéž městská hromadná doprava řadí k předním 

typům dopravy v České republice (viz. Tabulka č.2). 

Tabulka 2 - Mezioborové srovnání přepravních výkonů osobní dopravy – přepravní výkon (zdroj: Ročenka 
dopravy 2018) 

 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Přepravní výkon 

celkem (mil. oskm) 

107 028,6 110 114,3 113 813,6 118 957,4 124 165,1 129 967,2 132 995,8 

Železniční doprava 6 590,7 7 796,5 8 298,1 8 843,4 9 497,6 10 286,0 10 930,6 

Autobusová doprava 10 335,7 10 010,2 9 995,9 10 257,1 11 177,8 10 950,4 10 547,0 

Letecká doprava 10 902,0 9 756,6 9 701,0 10 202,6 11 326,1 12 841,3 11 804,2 

Vnitrozemní vodní 

doprava1) 

12,8 20,7 13,5 12,2 12,5 12,4 14,8 

Městská hromadná 

doprava4) 

15 617,4 16 270,2 16 100,0 17 387,1 17 824,2 17 906,1 18 520,2 

Veřejná doprava 

celkem 

43 458,6 43 854,3 44 108,6 46 702,4 49 838,1 51 996,2 51 816,8 

Individuální 

automobilová přeprava 

osob2) 3) 

63 570,0 66 260,0 69 705,0 72 255,0 74 327,0 77 971,0 81 179,0 

1) Jedná se převážně o rekreační přepravu osob. 

2) Jedná se o odborný odhad.  
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3) V roce 2010 změna metodiky sčítání silničního provozu.  

4) V roce 2018 došlo ke změně metodiky a časová řada od r. 2015 byla zpětně přepočítána. 

MHD se liší v každém městě. Dopravní systémy se mohou lišit a také jejich 

význam pro město může mít v každém městě jinou prioritu. Tímto tématem se podrobně 

zabývají Rodrigue, Comtois, Slack (2009). Rozdělují a definují systémy veřejné dopravy:  

• Systém metra 

• Autobusový systém 

• Drážní systém, který dělí na vnitřní drážní systém obsluhovaný hlavně 

tramvajemi a trolejbusy a na vnější drážní systém, který je tvořen vlaky 

zajišťujícími dopravu z příměstských oblastí a zázemí města. 

Postavení drážní dopravy se v závislosti na čase a místě měnilo. V Evropě se vývoj 

ubíral dvěma směry. Zatímco Velká Británie se v době sílícího tlaku automobilů postupně 

orientuje na autobusovou dopravu a dochází k postupnému rušení tramvajových tratí, 

Německo se rozhodlo tramvajové linky modernizovat a v největších městech přesunout 

část drážní dopravy do podzemí, aby předešlo konfliktu s automobilovou dopravou 

(HOYLE, KNOWLES, 1998). Česká republika má s tímto historickým vývojem více 

společného právě s Německem, kdy jako příklad ukazují Říha, Fojtík (2012) Prahu, 

jakožto dnes největší drážní systém v ČR. 

Městská hromadná doprava může být také definována jako veřejná hromadná 

osobní doprava určená k přepravě osob na území města, případně v jeho spádovém území. 

MHD zabezpečuje přepravu osob hromadnými kolejovými a nekolejovými dopravními 

prostředky (FOLPRECHT, 2005). 

Charakteristickými znaky veřejné dopravy jsou (FOLPRECHT, 2005). 

• Velký počet přepravených osob 

• Velká intenzita přepravního proudu (tj. počet osob za nějakou časovou 

jednotku) 

• Velká časová nerovnoměrnost intenzity přepravního proudu (sedla, špičky) 

• Relativně malá cestovní rychlost 

• Relativně velký podíl času pobytu mimo vozidlo (čas chůze na a ze 

zastávky, čekání na spoj, čas přestupu) z celkového času přemístění 

• Častá a svým rozsahem velká výměna cestujících v průběhu jednoho spoje 

• Malá průměrná přepravní vzdálenost 
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• Pravidelná přepravní příležitost (intervalová doprava), daná počtem spojů v 

daném časovém úseku dne 

• Malá přepravní vzdálenost mezi zastávkami MHD 

• Dobrá prostorová a časová dostupnost zdrojů a cílů přemístění 

Pravidelná hromadná osobní doprava funguje v určených časech a na trasách mezi 

určenými místy. Systém řízených linek vyžaduje dopravní síť, která je dále rozdělena na 

jednoduchou a překrývající se dopravní síť.  

Dopravní síť hromadné osobní dopravy je síť dopravních cest, které jsou 

technicky a jinak způsobilé k tomu, aby po nich mohly vést linky pravidelné hromadné 

osobní dopravy (FOLPRECHT, 2005). 

Základní dopravní síť odpovídá velkým dopravním směrům a vysokým 

intenzitám dopravního toku. Zaměřuje se na prostorově výhodné propojení hlavních zdrojů 

a cílů přemístění, jako jsou městské obytné oblasti, koncentrované pracoviště (kanceláře), 

maloobchodní a společenská centra, železniční a autobusové stanice a podobné. Na linkách 

základní dopravní sítě je zajištěna možná noční veřejná osobní doprava (FOLPRECHT, 

2005). 

Překryvná dopravní síť vykresluje nižší přepravní kapacity intenzity provozu a 

zajišťuje dopravní prostředky tam, kde není dosaženo úrovně základní dopravní sítě. 

Doplňuje základní dopravní síť a funguje jako přivaděč k důležitým zastávkám základní 

dopravní sítě. Služba na tratích překrývajících se dopravních sítí je zajištěna na přivaděčích 

během celého dne odpovídajícím počtem spojů nebo pravidelným intervalem dopravy. Na 

ostatních linkách je provoz často jen v době přepravní špičky. Linky překryvné dopravní 

sítě nejsou obvykle v provozu v dnech pracovního volna a pracovního klidu 

(FOLPRECHT, 2005). 

3.2 Historie MHD 

Dopravní prostředky určené k veřejnému použití jsou staré jako první trajekty a 

první veřejnou dopravou byla vodní doprava. Trajekty se objevují v řecké mytologii – 

mrtvoly byly pohřbeny ve starém Řecku s mincí pod jejich jazykem, aby zaplatily 

převozníkovi Charónovi za jejich převezení za Hádesem. Některé historické spisy veřejné 

dopravy zahrnují koňský povoz, jezdícím mezi hostinci jako jeden z prvních typů veřejné 

dopravy. 

Zdá se, že omnibus (v češtině označení pro nekolejové potahové vozidlo tažené 

koňmi a určené pro veřejnou hromadnou dopravu po stanovené trase podle jízdního řádu, 

předchůdce linkového autobusu) je začátkem první organizované sítě veřejné dopravy ve 

městě. Pochází z roku 1662 v Paříži jako služba Carrosses à cinq sols. Omnibusy se jako 
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další poté objevily v 1826 v Nantes, Francie. V červenci 1829 byl omnibus poprvé zaveden 

i v Londýně. 

První koňská železnice se otevřela v roce 1806. Spojovala Swansea a Mumbles v 

jihozápadním Walesu ve Velké Británii. V roce 1825 George Stephenson navrhl 

lokomotivu Stockton a Darlington v severovýchodní Anglii pro první parní železnici pro 

veřejnou dopravu na světě. 

V 1888 byla zprovozněna první elektrizovaná trať v Richmondu (Virginie) o 

vzdálenosti 12 mil. Elektrické tramvaje mohly nést těžší zatížení než jejich předchůdci, což 

byl největší argument pro podporu a využívání veřejné dopravy. Po úspěchu v Richmondu 

bylo poté uvedeno do provozu v průběhu následujících dvou let okolo 22 000 plně 

elektrifikovaných tramvají. Elektrifikované tramvaje také vydláždily cestu pro první 

americký podzemní systém – Metro. V roce 1894 bylo v Bostonu postaveno první metro. 

Jednalo se o elektrifikovanou linku tramvaje pod nákupní čtvrtí ulice Tremont o délce 

tunelu 1,5 míle. Jiná města, jako kupříkladu New York, následovala ve výstavě metra 

velice rychle a v následujících několika desetiletích vybudovala stovky kilometrů metra. 

Na organizaci MHD je možné nahlížet rovněž z geografického hlediska, a to dle 

uspořádání sítě linek. Folprecht (2005) uvádí tyto systémy vedení linek: 

a) Diagonální systém 

b) Radiálně-okružní systém 

c) Tangenciální (polookružní) systém 

d) Příměstské tramvajové tratě 

e) Meziměstské tramvajové tratě 

Tyto systémy jsou koncipovány tak, aby vyhovovaly a mohly být vystavěny ve 

městech s odlišnými geografickými aspekty. Může se jednat o pohoří zasahující do 

infrastruktury města, případně řeky, protékající skrze centra.  

a) Diagonální systém je nejběžnějším systémem vedení linek (i v ČR), kde linky začínají 

v okrajových částech města, pokračují přes centrum a končí opět na okraji města. 

Diagonální systém vedení tramvajových tratí lze vidět např. ve městech jako Praha, Brno, 

Ostrava, Olomouc, Plzeň nebo v zahraničí např. v Bratislavě, Stuttgardu, Bonnu, 

Hannoveru, Miláně, Bruselu, Melbourne apod (FOLPRECHT, 2005). 

b) Radiálně-okružní systém bývá situován vnitřním okruhem ve vnější hranici 

historického jádra města, radiálně z něj vycházejí další tramvajové tratě. Tento systém je 

např. v Budapešti nebo ve Vídni (FOLPRECHT, 2005). 
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c) Tangenciální (polookružní) systém tvoří tramvajová trať pouze jako doplněk 

k základní nadřazené síti metra nebo městské a příměstské železnice s radiálním 

charakterem tras. V takovém případě jde většinou o tangenciální nebo polookružní spojení 

několika okrajových či konečných stanic metra nebo městské a příměstské železnice. Tento 

systém je např. v Londýně (trasa Wimbledon – Croydon) nebo na některých linkách 

v Paříži (č. 1 St. Denis – La Coumeuve – Bobigny a č. 2 La Défense – Issy Plaine) 

(FOLPRECHT, 2005). 

d) Příměstské tramvajové tratě se často vyskytují v návaznosti na městské tramvajové 

sítě, z které obvykle vycházejí mimo město jako součást regionálního systému integrované 

dopravy. Příkladem takové tratě je např. trať v Ostravě, na které je provozována linka č. 5 

(Poruba, Vřesinská – Zátiší), dále Zürich – Forchbahn (Stadelhofen – Forch – Egg – 

Esslingen) a Bern – Wörb (FOLPRECHT, 2005). 

e) Meziměstské tramvajové tratě se vyskytují se ve dvou základních formách, a to jednak 

ve formě tramvajového propojení dvou či více měst, která mají svou vlastní městskou 

tramvajovou síť (Katowice – Polsko; Porýní – Německo) a jednak v podobě tramvajové 

tratě navazující pouze v jednom městě na základní městskou síť (Liberec – Jablonec, Most 

– Litvínov). Ojediněle vznikají zcela osamocené autonomní meziměstské tramvajové tratě 

bez návaznosti na žádnou městskou tramvajovou síť, např. St. José – St. Clara (Kalifornie, 

USA) nebo Lille – Roubaix, Lille – Tourcoin (Francie) (FOLPRECHT, 2005). 

 
Obrázek 1 - Systémy vedení linek (Zdroj: FOLPRECHT, 2005). 
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3.3 Charakteristiky dopravní sítě 

Dopravní síť hromadné osobní dopravy je charakterizována následujícími ukazateli 

(FOLPRECHT, 2005): 

• Provozní délka dopravní sítě 

• Provozní délka linek 

• Hustota dopravní sítě 

• Průměrná vzdálenost mezi zastávkami linek na dopravní síti 

• Nepřímost linek 

• Linkový součinitel 

• Technická rychlost 

• Délka chůze k nejbližší zastávce 

Provozní délka dopravní sítě je délka dopravních tras, měřená podle osy silnice, 

podél níž se provozují linky veřejné dopravy (FOLPRECHT, 2005). 

Provozní délka linky je vzdálenost měřená podle osy dopravní cesty, po které je 

vedena linka mezi výchozí a konečnou zastávkou (FOLPRECHT, 2005). 

Hustota dopravní sítě je počet kilometrů provozní délky dopravní sítě 

připadajících na 1 km2 plochy obsluhované oblasti (FOLPRECHT, 2005). 

Průměrná vzdálenost mezi zastávkami je aritmetický průměr vzdáleností mezi 

zastávkami na lince nebo na celé dopravní síti. V případě povrchové MHD v centrálních 

částech měst v ČR tato vzdálenost činí 300 až 400 m, v předměstích a na okrajích měst 400 

až 1000 metrů (FOLPRECHT, 2005). 

Nepřímost linky je podíl provozní délky linky a nejkratší spojnice konečných 

zastávek vedených po dopravní síti. Jako nejvýhodnější hodnota ve vztahu k dopravní 

obsluze je uváděna nepřímost linek v rozmezí hodnot 1,2 až 1,3. V případě okružních linek 

se nepřímost linky nehodnotí (FOLPRECHT, 2005). 

Linkový součinitel udává podíl součtu provozních délek všech pravidelných linek 

k provozní délce dopravní sítě. Vyjadřuje míru souběhu linek na celé dopravní síti nebo ve 

vymezené oblasti (FOLPRECHT, 2005). 

Střední délka chůze k nejbližší zastávce MHD závisí na hustotě dopravní sítě 

MHD a průměrné vzdálenosti mezi zastávkami MHD. Uvedeným ukazatelem se hodnotí 

prostorová dostupnost systému městské hromadné dopravy (FOLPRECHT, 2005). 

Je vypočtena vzorcem: 
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𝑙𝑐𝑒𝑠𝑡 =  
1

3 ∗ 𝛿
+

𝑙𝑧𝑎𝑠𝑡

4
 [𝑘𝑚] 

kde je: 

𝑙𝑐𝑒𝑠𝑡 - střední délka chůze cestujícího k nejbližší zastávce [𝑘𝑚] 

𝛿 - hustota dopravní sítě hromadné osobní dopravy [𝑘𝑚.𝑘𝑚−2] 

𝑙𝑧𝑎𝑠𝑡 - průměrná vzdálenost mezi zastávkami MHD [𝑘𝑚] 

R. Daniels (2013) dále uvádí, že je vhodné tento ukazatel dále určovat dle módu 

dopravy pro danou zastávku, kdy střední délka chůze k vlakové zastávce může být ve 

světových městech (jako příklad byla uvedena Sydney) mnohonásobně vyšší než pro 

kupříkladu autobusovou dopravu. 

Technická rychlost je průměrná rychlost mezi zastávkami linky (tj. od 1 zastávky 

k následující zastávce). Je ovlivněna vlastnostmi vozidla, charakterem dopravní cesty, 

úrovní řízení a organizace dopravy a dopravním proudem (FOLPRECHT, 2005). 

3.4 Časové ukazatele přepravy 

Časové ukazatele přepravy hodnotí síť z hlediska zatížení v čase. Nejběžnějším 

časovým dělením jsou přepravní špičky, tedy časový úsek, ve kterém je intenzita 

přepravního proudu větší než průměr sledovaného období (FOLPRECHT, 2005) a 

přepravní sedla, při kterých je intenzita nižší, než je průměrná denní intenzita. Časové 

úseky špiček a sedel se rámci zemí liší v návaznosti na denním režimu obyvatel. Zatímco 

v České republice je začátek běžné pracovní doby od 6-8 hodiny ranní, tak například 

v zemích západního světa je začátek pracovní doby je posunut směrem k 9 hodině ranní. 

Na obrázku níže lze vidět situaci v České republice, kdy ranní špička je intenzivnější a 

kratší oproti špičce odpolední, která je méně intenzivní a protáhlejší. Přepravní sedlo 

začíná přechodem 18 hodiny a pokračuje až k 5 hodině ranní. Dopoledním přepravním 

sedlem se rozumí časový úsek mezi ranní a odpolední špičkou, kdy se zejména jedná o 

běžnou pracovní dobu. Tfl.gov.uk (2020) uvádí v případě Londýna špičky v časech 6:30 – 

9:30 a 16:00 – 19:00. 
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Obrázek 2 - Relativní četnost cest uvedená jako procento celodenní hodnoty v počtu přepravených osob 

(Zdroj: FOLPRECHT, 2005). 

Dalším dělením časových ukazatelů může být časová dostupnost zastávek. Je 

obecně funkcí průměrné vzdálenosti mezi zastávkami MHD a hustoty dopravní sítě MHD, 

odpovídá střední délce chůze cestujícího k nejbližší zastávce v sledovaném dopravním 

okrsku a rychlosti jeho chůze (OLIVKOVÁ, 2009). 

Dalším ukazatelem je také časová dostupnost centra města. Je vyjádřením kvality 

dopravní obsluhy města MHD a může být vyjádřena dvěma způsoby (OLIVKOVÁ, 2009): 

• Dobou přemístění 

• Součtem doby přepravy a doby přestupu zjištěné z jízdního řádu. 

3.5 Teorie sítí 

V průběhu 20. století se teorie sítí zajistila jako jeden z efektivních způsobů 

reprezentace komplexních struktur. Lin a Ban (2013) uvádí jako průlomovou studii 

prostorových struktur pravidelných tvarů, říčních systémů a silničních sítí studii Haggeta a 

Chorleyho z roku 1969. Další významnou publikací je kolektivní dynamika sítí „malého 

světa“ (WATTS, STROGATZ, 1998). Publikace definuje sítě ležící na pomezí kompletně 

náhodné sítě a na druhé straně sítí pravidelného tvaru. Ve většině případů mají náhodné 

sítě krátkou délku cesty, ale nízký shlukovací koeficient, což znamená, že průměry 

nejkratších cest mezi všemi páry uzlů jsou nízké a existuje jen několik shluků. Pravidelná 

síť má na druhé straně vysoký shlukovací koeficient a delší délku cesty. Publikace 

poukazuje, že mnoho sítí reálného světa se nachází mezi náhodnou a pravidelnou sítí, kdy 
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tyto sítě mají vysoký shlukovací koeficient a relativně nízkou průměrnou délku cesty. Tyto 

poznatky vedly k pojmenování těchto sítí jako „malý svět“. Síť byla považována za malý 

svět, pokud průměrná délka cesty v síti byla jen o málo větší nebo podobná než průměrná 

délka cesty v náhodné síti se stejným počtem uzlů a hran a pokud je průměrný shlukovací 

koeficient větší než průměrný shlukovací koeficient náhodné sítě (ROMMEL, 2014). 

Objev vlastností malého světa vedl od té doby k rostoucímu zájmu o teorii sítí a 

ukázal, že zcela odlišné typy sítí vykazovaly podobné vlastnosti a mohly proto být 

vysvětleny podobnými teoriemi (LIN, BAN, 2013). 

Důležitým aspektem NS je vývoj sítě v čase. Strano (2012) popisuje ve své 

publikaci evoluci dopravní sítě v severní Itálii. Na základě této studie byly zjištěny 2 

podstatné informace v rámci vývoje dané sítě. První byl průzkum vybudování větvení do 

oblastí, které nejsou obsluhovány silnicemi. Po tomto přichází zhuštění silniční sítě, což je 

proces, kdy se staví nové spojnice mezi již existujícími uzly (tvorba křížení). Také bylo 

zjištěno, že hlavní silnice, které slouží jako páteř pro celou síť byly ve většině případů 

nejstaršími cestami v síti. To znamená, silnice dostavené později ve většině případů nebyly 

tak důležité jako u starších tepen. 

Roth (2012) zkoumal, jak se v průběhu času vyvíjely sítě metra po celém světě. 

Článek popisuje vývoj 14 hlavních sítí metra. Bylo zjištěno, že ačkoliv byly metra ve 

městech vystavěny v jiných časových obdobích, tak stále sdílely stejné vlastnosti. Trendem 

v metrech je jejich zhuštěná sít v centrech měst obklopenými radiálně okružními systémy 

směřujícími z centra do odlehlých předměstí.  

V závislosti na těchto zjištěních, vzrostl v posledních letech zájem o aplikaci teorie 

sítí na sítě MHD. Derrible (2012) popisuje důležitost měr centralit při analýze sítí MHD. 

Centralita měřená středovou mezipolohou (Betweenness centrality) se používá jako 

měřítko centrálnosti k definování nejcentrálnějších a proto v mnoha případech 

nejdůležitější stanic v sítí. Centrálnost mezi nimi je definována jako množství nejkratších 

cest, které procházejí každou stanicí a čím více nejkratších cest prochází stanicí, tím jsou 

považovány za centrálnější. Článek se zabývá globálními trendy v tom, jak se v sítích 

metra mění ústřednost mezi nimi. Existuje například exponenciálně vzrůstající trend, kdy 

se vyšší průměrnou centrálností mezi sítěmi zvyšuje, zvyšuje-li se počet uzlů. Pro každou 

byla vytvořena kumulativní distribuce normalizované ústřednosti směřující ke skutečnosti, 

že centrální uzly ve větších sítích mají menší podíl na celkovém počtu centrality mezi nimi 

ve srovnání s menší sítí. 

Dalšími důležitými indikátory pro popis sítí jsou Přímost (Directness), průměrný 

stupeň sousedního uzlu (Average neighbor node degree), koeficient shlukování (Clustering 

Coefficient), index gama (Gama Index) a průměr sítě (Network Diameter) 

(BARTHELEMY, 2010), (LI et al, 2009). 
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3.5.1 Indikátory sítě 

Ukazatele je třeba rozlišit na globální a lokální. Za globální ukazatele považujeme 

takové, které charakterizují celý graf. Jedná se například o průměrný stupeň grafu za 

všechny uzly. Lokální ukazatele popisují místní (lokální) situaci v grafu, typicky stupeň 

uzlu (HORÁK, 2019). 

3.5.1.1 Lokální indikátory 

K hlavním lokální statistikám patří ty, které měří centralitu uzlu, tedy vyjádření 

nakolik je dané místo ve středu grafu, resp. jaký je jeho význam. Centralita tedy určuje, 

které uzly jsou nejdůležitější nebo centrální v síti z hlediska struktury sítě. Jsou různé typy 

centrality, každá vychází z jiných předpokladů a vyhovuje pro jiné účely (HORÁK, 2019). 

Rozlišuje se strukturální významnost (structural importance) a dynamická 

významnost. Dynamickou významností se rozumí situace, kdy změna u daného uzlu 

způsobí změny u mnoha jiných uzlů, např. při šíření choroby (HORÁK, 2019).   

K hodnocení polohy uzlu v grafu se využívá různých měr centrality používaných v 

teorii grafů a síťových analýzách, rozvinutých v poslední době zejména pro měření 

sociálních sítí (HORÁK, 2019). 

Mezi lokální indikátory se řadí (HORÁK, 2019): 

a. Stupeň uzlu (degree centrality), nodalita uzlu (nodality) 

b. Relativní stupeň uzlu 

c. Centralita z excentricity uzlu (Eccentricity Centrality) 

d. Centralita měřená blízkostí středu (Closeness centrality) 

e. Centralita měřená středovou mezipolohou (Betweenness centrality)    

f. Centralita z vektoru vlastních hodnot (Eigenvector centrality) 

g. Stránkové hodnocení (Page Rank) 

h. Kosinová podobnost (cosine similarity) 

i. Lokální reciprocita (local reciprocity) 

j. Shlukovací koeficient (lokální) 

 

a) Stupeň uzlu (degree centrality), nodalita uzlu (nodality) – Stupeň uzlu (nodalita) 

udává počet přímých vazeb k dalším uzlům. Celkový stupeň uzlu se určuje z počtu 

neorientovaných hran incidujících s uzlem (HORÁK, 2019). Průměrný stupeň 

sousedního uzlu je průměrný stupeň sousedních uzlů pro každý uzel, který se 
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používá při definování, zda je síť doplňková nebo ne. Síť je považována za 

doplňkovou, pokud uzly vysokého stupně mají tendenci se připojovat k dalším 

uzlům vysokého stupně (LI et al, 2009). 

𝑠𝑖 =

𝑛
∑

𝑗 = 1
𝐴𝑖𝑗 

𝐴𝑖𝑗 = 𝑝𝑟𝑣𝑘𝑦 𝑧 𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 

b) Relativní stupeň uzlu – Relativní stupeň uzlu je poměr skutečného počtu hran ku 

maximálnímu počtu hran, který v grafu může vzniknout. V případě orientovaného 

grafu je to n-1. 

𝑠𝑖
𝑟𝑒𝑙 =

∑𝑗=1
𝑛 𝐴𝑖𝑗

𝑛 − 1
 

c) Centralita z excentricity uzlu (Eccentricity Centrality) – Excentricita 

(výstřednost) uzlu je nejdelší vzdálenost z daného uzlu do jiného uzlu grafu:  

𝑒𝑖 = 𝑚𝑎𝑥𝑗(𝐷𝑖𝑗) 

Centralita se z ní vypočte pomocí reciproké hodnoty:  

𝑐𝑖 =
1

𝑒𝑖
=

1

𝑚𝑎𝑥𝑗(𝐷𝑖𝑗)
 

Maximální hodnota excentricity se považuje za průměr grafu.  Naopak minimální 

hodnota excentricity (tj. nejkratší vzdálenost mezi 2 uzly v grafu) se považuje za 

poloměr grafu. 

d) Centralita měřená blízkostí středu (Closeness centrality) - Closeness centralita 

se vypočte jako inverzní hodnota k průměrné vzdálenosti uzlů, tedy: 

𝑐𝑖 =
1

𝑙𝑖𝑗
=

𝑛

∑𝑗=1
𝑛 𝑑𝑖𝑗

 

kde 𝑑𝑖𝑗 představuje nejkratší cestu z uzlu i do uzlu j. 

e) Centralita měřená středovou mezipolohou (Betweenness centrality) - Středová 

mezipoloha (Betweenness centrality, BC) pro daný uzel určuje, kolik nejkratších 

cest mezi dvojicemi ostatních uzlů prochází právě daným uzlem (KAŠPAR, 2008). 

Základním předpokladem je, že pro každou dvojici existuje nejkratší cesta.  

Nejvyšší centrality (středové mezipolohy) může dosáhnout uzel, přes který 

prochází cesty mezi všemi dvojicemi uzlů. Takový uzel působí jako závora, 

propojení nebo zprostředkovatel rolí (BERÁNEK, 2008).  

𝑥𝑖 = ∑𝑠𝑡𝑛𝑠𝑡
𝑖  
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𝑥𝑖 = 𝐵𝐶 𝑝𝑟𝑜 𝑢𝑧𝑒𝑙 𝑖 

𝑠𝑡 = číslo nejkratší cesty mezi uzly S a T 

𝑛𝑠𝑡
𝑖 = 1 pokud uzel i leží na nejkratší cestě st mezi uzly S a T (a rovná se 0, pokud 

na ni neleží) 

f) Centralita z vektoru vlastních hodnot (Eigenvector centrality) - Tato centralita 

vyjadřuje počet sousedů daného uzlu, jenže nepočítá jen přímé sousedy jako 

klasický stupeň uzlu (nodalita) ale i vzdálenější. Předpokládá se, že důležitější 

(centrálnější) uzel bude mít více sousedů. Důležitost uzlu je úměrná důležitosti 

sousedních uzlů.  Výpočet probíhá iterativně. První odhad (start iterací) nastaví 

𝑥𝑖(0) = 1 pro všechna i. Následně (OCHODKOVÁ, 2016):   

𝑥𝑖
(𝑡+1)

= ∑𝑗=1
𝑛 𝐴𝑗𝑖𝑥𝑗

(𝑡)
 𝑡𝑗. 𝑥(𝑡) =  𝐴𝑡𝑥(0) 

kde 𝐴𝑗𝑖 je prvek 1/0 z matice sousednosti 

g) Stránkové hodnocení (Page Rank) - Stránkové hodnocení jako míra centrality 

uzlu i získaná od sousedních uzlů j je přímo úměrná jejich centralitě a nepřímo 

úměrná jejich výstupnímu stupni. Proto se PageRank vypočte jako 

(OCHODKOVÁ, 2016): 

𝑥𝑖 = 𝛼 ∑ 𝐴𝑖𝑗𝑗
𝑥𝑗

𝑘𝑗
𝑜𝑢𝑡 + ß 

Zpravidla se dává 𝑘𝑗
𝑜𝑢𝑡=1 pro všechny uzly s nulovým výstupním stupněm. Dále 

zpravidla 𝛽=1. Pro neorientované grafy se volí 𝛼 <1, pro orientované 𝛼 <>1, ale řádově 

jednotky (OCHODKOVÁ, 2016). Google Search Engine používá 𝛼 =0,85, což bylo zřejmě 

experimentálně stanoveno. 

h) Kosinová podobnost (cosine similarity) – Používá se pro neorientovaný graf. 

Popisuje míru podobnosti dvou vektorů, která se získá výpočtem kosinu úhlu těchto 

vektorů. 

i) Lokální reciprocita (local reciprocity) - Reciprocita znamená schopnost vrátit se 

z navštíveného uzlu zpátky. Formálně jde o výskyt orientovaného cyklu délky 2 v 

grafu. 

j) Shlukovací koeficient (lokální) - Shlukovací koeficient vyjadřuje relativní počet 

cyklů délky 3, tedy propojenost sousedů daného uzlu. Vypočte se jako 

(OCHODKOVÁ, 2016): 

𝐶𝑖 =
𝑛𝚫𝑖

𝑡𝑟𝑜𝑗𝑖𝑖
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kde 𝑛𝚫𝑖 je počet trojúhelníků, v jehož vrcholu je uzel i; a 𝑡𝑟𝑜𝑗𝑖 je počet trojic, v 

jejichž středu je uzel i. 

3.5.1.2 Globální indikátory 

Mezi globální indikátory se řadí (HORÁK, 2019): 

a. Průměrný stupeň grafu (průměrná nodalita) 

b. Průměr grafu 

c. Globální centralita 

d. Dosah centrality 

e. Průměrná vzdálenost v grafu 

f. Harmonická střední vzdálenost grafu (harmonic mean distance) 

g. Tranzitivita 

h. Globální reciprocita (Reciprocity) 

i. Gama index 

j. Alfa index 

k. Kompletnost grafu 

 

a) Průměrný stupeň grafu (průměrná nodalita) - Snadno lze spočítat průměrný 

stupeň grafu jako aritmetický průměr grafu (tj. nodalita jednotlivých uzlů). 

Vhodným ukazatelem je zejména pro symetrické distribuce stupňů, v případě 

Poissonovy nebo mocninné distribuce není vhodný. 

μ𝑠 =
∑𝑖𝑠𝑖

𝑛
 

Pomocí průměru nodality uzlů lze charakterizovat dostupnost pro celou síť. 

Kumar, Dasgupta, Sarlós (2014) se ve své práci zaměřili na problematiku 

odhadování průměrného stupně grafu ve velkých sítích za použití efektivního 

vzorkování, kdy je určen neznámý počet uzlů pro algoritmus. Bylo zjištěno, že i 

s relativně malým vzorkem dat lze odvodit hodnotu průměrného stupně grafu pro 

celou síť. 

b) Průměr grafu – Průměr grafu G je největší excentricita jeho uzlů neboli nejdelší 

vzdálenost mezi všemi dvojicemi uzlů grafu. Tento ukazatel je samozřejmě 

nepřímo úměrný centralitě a excentricitě grafu. 

𝑑(𝐺) = 𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑒𝑖) =  𝑚𝑎𝑥𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) 
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c) Globální centralita – Globální centralita je charakterizována minimální hodnotou 

sumy cest k většině ostatních uzlů, kterou nabude některý uzel v grafu (má nejkratší 

cesty k většině ostatních uzlů).  

Takový uzel označíme jako globálně centrální: 

min ( ∑ 𝑑𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1,𝑗≠𝑖

 

Vztah ke closeness centralitě je zřejmý.   

Výpočet není standardizován, tj. závisí na velikosti grafu. Někdy se počítá 

průměrná vzdálenost v grafu jako aritmetický průměr ze všech uzlů. 

 

d) Dosah centrality – Dosah centrality je množina uzlů, které jsou vzájemně 

dosažitelné v nejvýše k krocích. 

𝑋(𝑘) = ∑ 𝑥𝑖
(𝑘)

𝑖

 

Např. hodnota dvoukrokový dosah říká, kolik je lidí v síti, kteří mohou být 

dosaženi libovolným jiným člověkem buď přímo, nebo prostřednictvím jednoho 

prostředníka (přátelé mých přátel). Lze jej vypočítat ze 2.iterace výpočtu centrality z 

vektoru vlastních hodnot pro všechny uzly.  

Výsledek opět není standardizován. Možnou variantou je výsledek podělit 

průměrnou EC. 

e) Průměrná vzdálenost v grafu – Průměrná vzdálenost v grafu je aritmetický 

průměr ze všech spojnic dvojic uzlů v neorientovaném grafu. Přímost měří 

objížďku ve srovnání se vzdáleností geografické sítě.  

μ𝐿 =
∑𝑖∑𝑗>𝑖𝑑𝑖𝑗

(
𝑛
2

)
=

2

𝑚(𝑛 − 1)
∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗

𝑗>𝑖𝑖

 

f) Harmonická střední vzdálenost grafu (harmonic mean distance) – Podobně 

jako u lokální struktury se doporučuje místo aritmetického průměru používat 

harmonický průměr, protože má lepší vlastnosti (např. eliminuje problém 𝑑𝑖𝑗=∞). 

Jeho využití je ale v praxi poměrně málo časté.  

Harmonická střední vzdálenost se vypočte jako harmonický průměr ze vzdáleností, 

tedy: 
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𝐿′ =
𝑛

∑ 𝐶′𝑖𝑖
=

𝑛(𝑛 − 1)

∑
1

𝑑𝑖𝑗
𝑗<.>𝑖

 

g) Tranzitivita – Podobně jako u lokální statistiky vychází shlukovací koeficient z 

poměru počtu trojúhelníků a trojic v síti. V globální variantě se ale dá výpočet 

zjednodušit tím, že není nutné počítat shlukovací koeficient pro každý uzel, ale 

přímo vypočítat (OCHODKOVÁ, 2016).  

Běžný způsob měření: 

𝐶(1) =
3 ∗ 𝑛𝚫

𝑡𝑟𝑜𝑗
 

kde v čitateli je trojnásobek počtu trojúhelníků v grafu a ve jmenovateli pak počet 

spojených trojic v grafu. 

h) Globální reciprocita – Podobně jako u lokálního existuje i výpočet globální 

reciprocity. Jednou z možností je spočítat jeho relativní hodnotu za celý graf: 

r =
2

𝑛 ∗ (𝑛 − 1)
∑ ∑ 𝐴𝑖𝑗

𝑗=𝑖,𝑗≠𝑖

𝑛

𝑖=1

𝐴𝑖𝑗 

kde n je počet uzlů. 

i) Gama index – Index gama je globálním indikátorem konektivity, který udává 

poměr mezi počtem hran v síti a maximálním počtem hran vzhledem k počtu uzlů a 

průměr sítě popisuje je nejdelší ze všech nejkratších cest v síti. Vypočte se jako: 

𝛾 =
𝑙

𝑙𝑚𝑎𝑥
 

kde 𝑙 je pozorovaný počet linií (hran) a 𝑙𝑚𝑎𝑥 je maximální možný počet linií. 

j) Alfa index – Hodnotí poměr zjištěného počtu smyček k maximálnímu možnému 

počtu: 

𝛼 =
𝑐

𝑐𝑚𝑎𝑥
 

kde 𝑐 je počet kružnic a 𝑐𝑚𝑎𝑥 je maximální počet kružnic v grafu. 

k) Kompletnost grafu – Kompletnost grafu vyjadřuje míru konektivity v grafu a 

vypočte se jako (OCHODKOVÁ, 2016): 

𝑄 =
𝑛 − 𝑛𝑖𝑧𝑜𝑙

𝑛
 

kde n je počet uzlů grafu, 𝑛𝑖𝑧𝑜𝑙 je počet izolovaných uzlů.  
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4 POUŽITÁ DATA 

4.1 Data MHD 

K práci byla použita volně dostupná sada dat MHD ze světových měst. Autorem 

této sady dat je R. Kujala a jeho spolupracovníci z univerzity v Aaltu (KUJALA R. et al., 

2018). Datová sada je založena na úpravě a standardizování General Transit Feed 

Specification Reference (dále GTFS) dat, které nabízejí jednotliví dopravci 

prostřednictvím služeb Google. Cílem bylo především zpřehlednit tato data uživateli. Mezi 

nabízená města patří: Adelaide (Austrálie), Belfast (Severní Irsko), Berlín (Německo), 

Bordeaux (Francie), Brisbane (Austrálie), Canberra (Austrálie), Detroit (USA), Dublin 

(Irsko), Grenoble (Francie), Helsinky (Finsko), Kuopio (Finsko), Lisabon (Portugalsko), 

Lucemburg (Lucembursko), Melbourne (Austrálie), Nantes (Francie), Palermo (Itálie), 

Paříž (Francie), Praha (Česká Republika), Rennes (Francie), Řím (Itálie), Sydney 

(Austrálie), Toulouse (Francie), Turku (Finsko), Benátky (Itálie) a Winnipeg (USA). 

Jedná se tedy o kolekci dat zahrnující velikostně a rozlohou celou škálu měst od 

největších, jako je například Berlín či Paříž až po relativně malé jako například Turku ve 

Finsku. V rámci diplomové práce je toto rozdělení výhodné vzhledem k faktu, že lze díky 

předzpracovaným datům porovnávat rozdílná města a zkoumat vhodnost jednotlivých 

ukazatelů. 

Data jsou poskytována jako datová sada informací o daném městě. Jedná se o 

týdenní extrakt obsahující informace o jednotlivých typech dopravy (základní statistické 

údaje, počty linek operujících v daném městě, ale také jízdní řády), dopravcích, zastávkách 

a také jednotlivých spojích. Sada je nabízena ve třech formátech, kdy každý z formátů 

obsahuje část dat. Primárním souborem je databázový soubor week.sqlite, který obsahuje 

týdenní extrakt všech dostupných dat. V databázi jsou uloženy informace o dopravcích, 

trasách a zastávkách. Dalším dostupným formátem jsou Comma-separated values (CSV), 

kde soubory obsahující síťové extrakty pro jednotlivé dopravní prostředky a také pro 

jednotlivé uzly. Posledním dostupným formátem jsou GeoJSON, geografické soubory 

obsahující trasy (pouze topologické), agregované označníky (zastávky ve vzdálenosti 

menší než 1 metr) a také jednotlivé úseky mezi zastávkami. Výhodou těchto souborů je 

jednoduchý import do GIS software jako je například ArcGIS nebo volně šiřitelný QGIS. 

4.2 Popis datové struktury 

Pro databázový formát sqlite se jedná o tabulky Agencies, Calendar, 

Calendar_dates, Day_trips2, Days, Feed_info, Frequencies, Metadata, Routes, Shapes, 

Sqlite_stat1, Stop_distances, Stop_times, Stops, Transfers a Trips. 



Ondřej Kolodziej: Analýza sítě MHD ve vybraných světových městech 
 

2021  20 
 

Datový model na obrázku č. 3 byl zobrazen za pomocí software Toad Data Modeler 

7.0. V ERA diagramu lze vidět jednotlivé vazby mezi tabulkami. Nutno podotknout, že 

tabulky Feed_info a Metadata nemají vztah s dalšími tabulkami. 

 

Obrázek 3 - ERA diagram databáze week.sqlite 

Tabulka Agencies (tabulka č. 3) popisuje jednotlivé dopravce působící v daném 

městě. Částečně převzato z GTFS. 

Tabulka 3 – Agencies 

Název Datový 
typ 

IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

agency_I integer PK Interní identifikátor 
 

agency_id text NN Jednoznačný identifikátor dopravce 
 

name text 
 

Název dopravce 
 

url text 
 

Webová stránka dopravce 
 

timezone text 
 

Časová zóna 
 

lang text 
 

Primární jazyk užívaný dopravcem 
 

phone text 
 

Telefonní číslo 
 

 

Tabulka Calendar (tabulka č. 4) slouží jako kalendář dopravce, tedy v které dny 

jednotlivé služby operuje či ne. Převzato z GTFS. 
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Tabulka 4 – calendar 

Název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

service_I integer PK Interní identifikátor 
 

service_id text NN 
U 

Jedinečně identifikuje soubor dat, kdy je 
služba dostupná pro jednu nebo více 
tras.  

 

m integer 
 

Pondělí 1/0 indikuje, zda operuje v pondělí  

t integer 
 

Úterý 1/0 indikuje, zda operuje v úterý 

w integer 
 

Středa 1/0 indikuje, zda operuje ve středu 

th integer 
 

Čtvrtek 1/0 indikuje, zda operuje ve čtvrtek 

f integer 
 

Pátek 1/0 indikuje, zda operuje v pátek 

s integer 
 

Sobota 1/0 indikuje, zda operuje v sobotu 

su integer 
 

Neděle 1/0 indikuje, zda operuje v neděli 

start_date text 
 

Počáteční datum služby YYYYMMDD formát 

end_date text 
 

Konečné datum služby YYYYMMDD formát 

 

Tabulka Calendar_dates (tabulka č. 5) určuje, kdy má být dana služba aktivní 

v návaznosti na Calendar. Převzato z GTFS. 

Tabulka 5 - calendar_dates 

Název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

service_I integer NN, FK Interní identifikátor z tabulky Calendar 
 

date text 
 

Umožňuje explicitně povolit nebo zakázat 
ID služby podle data. 

YYYYMMDD formát. 

exception_type integer 
 

Indikuje, že je služba nedostupná k datu 
uvedenému v poli Datum. 

Hodnota 2 označuje, že 
služba byla odebrána ke 
stanovenému datu. 

 

Tabulka Day_trips2 (tabulka č. 6) slouží jako časové razítko jednotlivých spojů 

v průběhu dne. 

Tabulka 6 - day_trips2 

Název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

date text 
 

Datum YYYYMMDD formát. 

trip_I int FK ID spoje 
 

start_time_ut int 
 

Začátek jízdy spoje  unix time 

end_time_ut int 
 

Konec jízdy spoje  unix time 

day_start_ut int 
 

Den vypočítaný z atributu Date  unix time 

 

Konstrukce unix time je vysvětlena na adrese: http://www.onlineconversion.com/unix_time.htm 

Tabulka Days (tabulka č. 7) slouží jako kolekce všech spojů provozovaných 

v daném dni. 

Tabulka 7 – days 

Název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

date text 
 

Datum YYYYMMDD format. 

day_start_ut int 
 

Začátek dne  unix time 

trip_I int FK ID jízdy 
 

 

http://www.onlineconversion.com/unix_time.htm
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Tabulka Feed_info (tabulka č. 8) zobrazuje informace o organizaci, která publikuje 

zdrojová data. Převzato z GTFS, chybí feed_contact_email a feed_contact_url. 

Tabulka 8 - feed_info 

Název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

feed_publisher_name text 
 

Obsahuje úplný název organizace, která 
publikuje zdroj (agency_name v agencies) 

 

feed_publisher_url text 
 

Obsahuje web organizace, která publikuje 
zdroj (url v agencies) 

 

feed_lang text 
 

Primární jazyk užívaný dopravcem (lang v 
agencies) 

 

feed_start_date text 
 

Počáteční datum YYYYMMDD formát 

feed_end_date text 
 

Konečné datum YYYYMMDD formát 

feed_version text 
 

Verze 
 

feed_id text FK Identifikátor informačního kanálu 
 

 

Tabulka Frequencies (tabulka č. 9) zobrazuje informace o frekvenci spojů. 

Převzato z GTFS. 

Tabulka 9 – frequencies 

Název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

trip_I int 
 

Obsahuje ID identifikující spoj, na 
kterou se vztahuje daná frekvence 
služby 

 

start_time text 
 

Určuje čas, kdy první vozidlo vyjede od 
první zastávky trasy se zadanou 
frekvencí. 

HH:MM:SS 

end_time text 
 

Udává čas, kdy se služba změní na jinou 
frekvenci (nebo přestane) na první 
zastávce v trase. 

HH:MM:SS 

headway_secs int 
 

Pole udává čas mezi odjezdy ze stejné 
zastávky pro tento typ trasy během 
časového intervalu specifikovaného 
start_time a end_time. Hodnota je v 
sekundách. 

A, 05:00:00, 07:00:00, 600 (ve 
sekundách, 10 minut) 

exact_times int 
 

Pole určuje, zda by výjezdy založené na 
frekvenci měly být přesně naplánovány 
na základě zadaných informací o 
headway. 

0 / 1 

start_time_ds int 
 

Čas zahájení jízdy spoje. Den se nebere 
v úvahu 

days.day_start_ut+trip.start_time_d
s AS start_time_ut 

end_time_ds int 
 

Čas ukončení jízdy spoje. Den se nebere 
v úvahu 

days.day_start_ut+trips.end_time_d
s AS end_time_ut  

 

Tabulka Metadata (tabulka č. 10) zobrazuje metadata. Příkladem uložených 

metadat mohou být informace o časové zóně, datu stažení dat ze služby GTFS a počtu 

dopravců. 
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Tabulka 10 – metadata 

Název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

key text PK 
  

value blob 
 

Doplňující informace  

value2 blob 
 

Doplňující informace  

 

Tabulka Routes (tabulka č. 11) zobrazuje informace u jednotlivých linkách 

(trasách) v daném městě. Částečně převzato z GTFS, názvy atributů jsou odlišné, ale jejich 

obsah je totožný. 

Tabulka 11 – routes 

Název Datový 
typ 

IO Sémantika (vysvětlení 
obsahu) 

Poznámka 

route_I integer PK Interní identifikátor 
 

route_id text FK Obsahuje ID, které 
jednoznačně identifikuje linku 
(trasu) 

 

agency_I integer 
 

Definuje agenturu pro danou 
linku 

 

name text 
 

Označení linky 
 

long_name text 
 

Dlouhý název linky (užívaný uvnitř vozidla na tabulích, jedná se spíše o výpis 
nejdůležitějších zastávek) 

desc text 
 

Bližší popis linky (trasy) 
 

type integer 
 

Typ linky (dopravní mód) 0 - tram, 1 - metro, 2 - koleje, 3 -bus, 4 - trajekt, 
5 - kabelová tram, 6 - výtahy, 7 - lanovka 

url text 
 

Webová adresa linky 
 

color text 
 

Hexadecimální kód 
barevného označení linky 

Např. metro A, B, C – příklad 00FFFF 

text_color text 
 

Textové označení barvy linky 
 

 

Tabulka Shapes (tabulka č. 12) slouží jako pravidlo pro tvorbu spojnic na základě 

kterých je pak generován soubor GeoJSON - sections. Posloupnost bodů podle pořadí 

určuje cestu (trasu) vozidla. Body nemusí odpovídat zastávkám, ale v zásadě by se měly 

držet v blízké vzdálenosti od reálného průběhu trasy. Částečně převzato z GTFS, názvy 

atributů jsou odlišné, ale jejich obsah je totožný. 

Tabulka 12 – shapes 

název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

shape_id text 
 

Interní identifikátor 
 

lat real 
 

Zeměpisná šířka lomového bodu ve WGS84  

lon real 
 

Zeměpisná délka lomového bodu ve WGS84  

seq int 
 

Pořadové číslo bodu na trase  

d int 
 

Vzdálenost od počátku trasy V metrech 

 

Systémová tabulka Sqlite_stat1 (tabulka č. 13) vytváří software DB Browser for 

SQLite automaticky. 
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Tabulka 13 - sqlite_stat1 

Název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

tbl - 
 

Název tabulky  

idx - 
 

- 
 

stat - 
 

Výpočet statistiky z dané tabulky Například počet záznamů v každé tabulce 

 

Tabulka Stop_Distances (tabulka č. 14) zobrazuje vzdálenosti mezi jednotlivými 

označníky. 

Tabulka 14 - stop_distances 

Název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

from_stop_I integer 
 

ID počátečního označníku 
 

to_stop_I integer 
 

ID koncového označníku 
 

d integer 
 

Vzdálenost mezi označníky (dopravní) V metrech, maximálně 
1000 m 

d_walk integer 
 

Vzdálenost mezi označníky po cestě (síť OSM) V metrech 

min_transfer_time integer 
 

Minimální čas na přestup na koncové zastávce Ve vteřinách 

timed_transfer integer 
 

Jedná se o časový přenosový bod mezi dvěma linkami (spoji). Očekává se, 
že odjíždějící vozidlo bude čekat na příjezdové vozidlo a poskytne 
dostatečný čas pro přestup cestujících z jednoho spoje do druhého 

 

Tabulka Stop_times (tabulka č. 15) zobrazuje seznam příjezdů a odjezdů na 

zastávkách během spoje. Základním problémem je, že vzdálenost je vypočtena pouze pro 

délky do 1000 metrů, delší vzdálenosti jsou nevypočtené. 

Tabulka 15 - stop_times 

Název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

stop_I int 
 

Identifikátor zastávky 

trip_I int 
 

Identifikátor spoje 

arr_time text 
 

Čas příjezdu na zastávku HH:MM:SS 

dep_time text 
 

Čas odjezdu ze zastávky HH:MM:SS 

seq int 
 

Pořadové číslo zastávky na trase spoje 

arr_time_hour int 
 

Čas příjezdu v rámci hodiny, do které patří (např. Spoj dorazí v 6:56:10, výsledek 
v tabulce je 6) 

shape_break int 
 

Nelze nalézt 

arr_time_ds int 
 

Nelze nalézt 

dep_time_ds int 
 

Nelze nalézt 

 

Tabulka Stops (tabulka č. 16) zobrazuje informace o jednotlivých zastávkách. 
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Tabulka 16 – stops 

název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

stop_I integer PK 
  

stop_ID text NN U Identifikátor zastávky vygenerovaný 
při integraci blízkých označníků do 
zastávky 

Často ID od poskytovatele 
služby 

code text 
 

Krátký text nebo číslo, které Běžně 
identifikuje zastávku pro cestující 

 

name text 
 

Název zastávky 
 

desc text 
 

Popis zastávky 
 

lat real 
 

Zeměpisná šířka bodu WGS84 Příklad souřadnic: 
50.098319, 14.362120 

lon real 
 

Zeměpisná délka bodu WGS84 
 

parent_I integer 
 

Společný základ (kořen) 
identifikátorů všech blízkých 
stanovišť, které lze dohromady 
považovat za 1 zastávku 

 

location_type integer 
 

Identifikuje, zda toto ID zastávky 
představuje zastávku, stanici nebo 
vstup do stanice. 

 

wheelchair_boarding bool 
 

Nástupiště pro vozíčkáře 0 - neví se, zda má zastávka 
vstup pro vozíčkáře; 1 – 
existuje; 2 - neexistuje 

self_or_parent_I integer 
 

Společný základ (kořen) 
identifikátorů všech nedalekých 
zastávek, které lze považovat za 
jednu zastávku společně. Zahrnuje i 
případ, kdy již není žádné parent_I. 

 

 

Tabulka Transfers (tabulka č. 17) zobrazuje informace o přestupech. Převzato 

z GTFS. 

Tabulka 17 – transfers 

Název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

from_stop_I integer 
 

ID, které identifikuje zastávku nebo stanici, kde začíná přestup mezi 
zastávkami 

to_stop_I integer 
 

ID, které identifikuje zastávku nebo stanici, kde končí přestup mezi 
zastávkami 

transfer_type integer 
 

Určuje typ připojení pro zadaný 
pár (from_stop_id, to_stop_id). 

0 (žádné) - doporučené místo 
přestupu mezi trasami; 1 - Jedná 
se o časový přenosový bod mezi 
dvěma trasami. Očekává se, že 
odjíždějící vozidlo bude čekat na 
příjezdové vozidlo a dostatečný 
čas pro přepravu cestujících mezi 
jednotlivými trasami; 2 - Tento 
přenos vyžaduje minimální čas 
mezi příjezdem a odjezdem, aby 
se zajistilo spojení. Doba 
potřebná k přenosu je určena 
min_transfer_time; 3 - Mezi 
trasami v tomto místě není 
možné přestoupit 

min_transfer_time integer 
 

Minimální čas mezi příjezdem a 
odjezdem, aby se zajistil přestup 

Ve vteřinách 
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Tabulka Trips (tabulka č. 18) zobrazuje informace o jednotlivých spojích. 

Tabulka 18 – trips 

Název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

trip_I integer PK 
  

trip_id text NN ID spoje 
 

route_I integer FK ID trasy 

service_I integer FK ID služby (tab. Services), které jednoznačně identifikuje datumy, kdy je služba k 
dispozici pro jednu nebo více tras 

direction_id text 
 

směr trasy 0 - cestovat ve směru 
pořadí bodů na trase; 1 - 
cestovat v opačném směru 

shape_id text FK ID trasy (geometrie spoje) z tabulky Shapes 

headsign text 
 

Název cílové zastávky dané linky 

start_time_ds int 
 

Čas zahájení jízdy spoje. Den se nebere v úvahu 
 

end_time_ds int  
 

Čas ukončení jízdy spoje. Den se nebere v úvahu 
 

 

Dále je popsána struktura dat ve formátu CSV. Jedná se o tabulky Network_bus, 

Network_cablecar, Network_combined, Network_ferry, Network_nodes, Network_subway, 

Network_temporal, Network_tram, Network_walk a stats. Tyto soubory lze zpětně napojit 

k původní databázi sqlite. 

Tabulka Network_bus (tabulka č. 19) obsahuje informace o linkách, na které 

operují autobusy v rámci jednoho dne. 

Tabulka 19 - network_bus 

název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

from_stop_I text 
 

ID počáteční zastávky 
 

to_stop_I text 
 

ID následující zastávky 
 

d text 
 

Vzdálenost v metrech 

route_I_counts text 
 

Počet spojů operujících na dané lince route_I:count 

duration_avg text 
 

Průměrná doba jízdy mezi zastávkami ve vteřinách 

n_vehicles text 
 

Počet vozidel operujících mezi zastávkami 
 

 

Tabulka Network_cablecar (tabulka č. 20) obsahuje informace o linkách, na které 

operují lanovky v rámci jednoho dne. 

Tabulka 20 - network_cablecar 

název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

from_stop_I text 
 

ID počáteční zastávky 
 

to_stop_I text 
 

ID následující zastávky 
 

d text 
 

Vzdálenost v metrech 

route_I_counts text 
 

Počet spojů operujících na dané lince route_I:count 

duration_avg text 
 

Průměrná doba jízdy mezi zastávkami Ve vteřinách 

n_vehicles text 
 

Počet vozidel operujících mezi zastávkami 
 

 

Tabulka Network_combined (tabulka č. 21) obsahuje informace o kombinované 

síti v rámci jednoho dne. 
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Tabulka 21 - network_combined 

název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

from_stop_I text 
 

ID počáteční zastávky 

to_stop_I text 
 

ID následující zastávky 

route_type text 
 

Typ linky 0 - tram, 1 - metro, 2 - koleje, 3 -bus, 
4 - trajekt, 5 - kabelová tram, 6 - 
výtahy, 7 - lanovka 

d text 
 

Vzdálenost V metrech 

route_I_counts text 
 

Počet spojů operujících na dané lince route_I:count 

duration_avg text 
 

Průměrná doba jízdy mezi zastávkami Ve vteřinách 

n_vehicles text 
 

Počet vozidel operujících mezi zastávkami 

 

Tabulka Network_ferry (tabulka č. 22) obsahuje informace o linkách, na které 

operují trajekty v rámci jednoho dne. 

Tabulka 22 - network_ferry 

název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

from_stop_I text 
 

ID počáteční zastávky 

to_stop_I text 
 

ID následující zastávky 

d text 
 

Vzdálenost v metrech 

route_I_counts text 
 

Počet spojů operujících na dané lince route_I:count 

duration_avg text 
 

Průměrná doba jízdy mezi zastávkami ve vteřinách 

n_vehicles text 
 

Počet plavidel operujících mezi zastávkami 

 

Tabulka Network_nodes (tabulka č. 23) obsahuje informace o jednotlivých uzlech. 

Tabulka 23 - network_nodes 

název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

stop_I text 
 

ID zastávky 
 

lat text 
 

Zeměpisná šířka WGS84 
 

lon text 
 

Zeměpisná délka WGS84 
 

name text 
 

Název zastávky 
 

 

Tabulka Network_subway (tabulka č. 24) obsahuje informace o sítí, na které 

operují linky metra v rámci jednoho dne. 

Tabulka 24 - network_subway 

název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

from_stop_I text 
 

ID počáteční zastávky  

to_stop_I text 
 

ID následující zastávky  

d text 
 

Vzdálenost v metrech 

route_I_counts text 
 

Počet spojů operujících na dané lince route_I:count 

duration_avg text 
 

Průměrná doba jízdy mezi zastávkami ve vteřinách 

n_vehicles text 
 

Počet vozidel operujících mezi zastávkami  

 

Tabulka Network_temporal (tabulka č. 25) obsahuje informace o linkách, které 

pracují pouze ve stanoveném čase v rámci jednoho dne. 
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Tabulka 25 - network_temporal 

název Datový 
typ 

IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

from_stop_I text 
 

ID počáteční zastávky  

to_stop_I text 
 

ID následující zastávky  

dep_time_ut text 
 

Čas odjezdu  unix time 

arr_time_ut text 
 

Čas příjezdu  unix time 

route_type text 
 

Typ linky (dopravní mód) 0 - tram, 1 - metro, 2 - koleje, 3 -bus, 4 - trajekt, 
5 - kabelová tram, 6 - výtahy, 7 - lanovka 

trip_I text 
 

ID spoje 
 

seq text 
 

Pořadové číslo bodu na trase  

route_I text 
 

ID linky 
 

 

Tabulka Network_tram (tabulka č. 26) obsahuje informace o tramvajové síti 

v rámci jednoho dne. 

Tabulka 26 - network_tram 

název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

from_stop_I text 
 

ID počáteční zastávky  

to_stop_I text 
 

ID následující zastávky  

d text 
 

Vzdálenost v metrech 

route_I_counts text 
 

Počet kolikrát každá linka operovala mezi dvěma 
zastávkami. 

route_I:count 

duration_avg text 
 

Průměrná doba jízdy mezi zastávkami ve vteřinách 

n_vehicles text 
 

Počet vozidel operujících mezi zastávkami  

 

Tabulka Network_walk (tabulka č. 27) obsahuje informace o vzdálenostech v pěší 

sítí v rámci jednoho dne. 

Tabulka 27 - network_walk 

název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

from_stop_I text 
 

ID počáteční zastávky  

to_stop_I text 
 

ID následující zastávky  

d text 
 

Vzdušná vzdálenost v metrech 

d_walk text 
 

Vzdálenost chůzí v metrech 

 

Tabulka Stats (tabulka č. 28) obsahuje základní údaje k celé datové sadě veřejné 

dopravy vybrané pro dané město 
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Tabulka 28 – stats 

název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

buffer_center_lat text 
 

Zeměpisná šířka WGS84 pro střed prostorového výběru 

buffer_center_lon text 
 

Zeměpisná délka WGS84 pro střed prostorového výběru 

buffer_radius_km text 
 

Poloměr bufferu V kilometrech 

extract_start_date text 
 

Počáteční datum týdenního extraktu  DD.MM.YYYY Formát 

link_distance_avg_m text 
 

Průměrná délka linky network_length_m / n_links, v 
metrech 

n_connections text 
 

Počet spojů 

n_links text 
 

Počet linek 

n_stops text 
 

Počet zastávek 

network_length_m text 
 

Součet délky všech linek bez 
vypuštění překrývajících se úseků 

V metrech 

vehicle_kilometers text 
 

Celková vzdálenost ujetá vozidly V kilometrech 

 

Ve formátu GeoJSON jsou poskytovány 3 tabulky Stops, Sections a Routes. 

Tabulka Stops (tabulka č. 29) zobrazuje informace o jednotlivých označnících. 

Tabulka 29 – stops 

název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

id int PK 
  

name text 
 

Název zastávky 
 

stop_I int FK ID zastávky 
 

 

Tabulka Sections (tabulka č. 30) zobrazuje informace o jednotlivých úsecích mezi 

označníky. 

Tabulka 30 – sections 

název Datový 
typ 

IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

from_stop_I integer NN ID počáteční zastávky 

to_stop_I integer NN ID následující zastávky 

route_I_counts text 
 

Počet kolikrát každá linka operovala 
mezi dvěma zastávkami v rámci 
jednoho dne 

route_I:count 

duration_avg double 
 

Průměrná doba jízdy mezi zastávkami Ve vteřinách 

n_vehicles integer 
 

Počet vozidel operujících mezi zastávkami 

route_type integer 
 

Typ linky 0 - tram, 1 - metro, 2 - koleje, 3 -
bus, 4 - trajekt, 5 - kabelová tram, 
6 - výtahy, 7 - lanovka 
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Tabulka Routes (tabulka č. 31) obsahuje informace o jednotlivých linkách. 

Tabulka 31 – routes 

název Datový typ IO Sémantika (vysvětlení obsahu) Poznámka 

route_type int NN Typ trasy 0 - tram, 1 - metro, 2 - koleje, 3 -bus, 4 
- trajekt, 5 - kabelová tram, 6 - výtahy, 
7 - lanovka 

route_I int 
 

ID trasy 
 

route_name text 
 

Název trasy 

 

4.3 Filtrace prostorové a časové složky 

Obdržená datová sada byla při převodu z GTFS formátu autory upravena. Jedná se 

o filtraci dat prostorové a časové složky. Díky této filtraci byly zajištěny stejné 

předpoklady pro následující operace s daty v závislosti na možném porovnávání 

jednotlivých měst. 

Filtrace prostorové složky 

Prostorové filtrování dat je vyžadováno pro odstranění dálkových spojení veřejné 

dopravy zasahujících daleko od zástavby každého města. Filtrace byla založena na 

souřadnicích konečných zastávek. Městská oblast je definována středem a přidruženým 

poloměrem kruhu ohraničující celou oblast zájmu. Zahrnuta jsou tedy pouze spojení 

veřejné dopravy v definované městské oblasti. V případě potřeby je cesta rozdělena do 

několika částí, takže zůstanou zachovány pouze ty části cesty, které probíhají v definované 

městské oblasti (KUJALA et al., 2018). 

Prostorové filtrování zdroje GTFS je náročné ze dvou důvodů. Zaprvé, hranice 

města nebo metropolitní oblasti může být obtížné definovat a existuje několik různých 

definic. Za druhé, trasy veřejné dopravy mohou pokrývat velké oblasti, které je třeba vzít v 

úvahu při filtrování dat. S největší pravděpodobností žádný přístup k prostorovému 

filtrování není ideální pro všechny účely. Při filtraci bylo použito následujících kritérií 

(KUJALA et al., 2018): 

• Omezit filtraci na přibližné prostorové hranice města.  

• Zahrnout pouze spojení veřejnou dopravou v prostorových hranicích města.  

• Minimalizovat artefakty ve výsledných extraktech dat a struktury sítě 

veřejné dopravy v důsledku „řezání“ cest. 

Výsledkem je tedy pro každé město individuálně zvolený bod symbolizující střed 

měst a kruh, který adekvátně zahrnuje celé město. Výsledné souřadnice středů jednotlivých 

měst a jejich poloměrů kruhů lze vidět v tabulce č. 32. Lze vidět, že průměrný poloměr 

obalových zón je 30 km. 
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Tabulka 32 - středy a poloměry obalových zón měst po prostorové filtraci (KUJALA et al., 2018) 

Město Zeměpisná šířka WGS84 pro střed 

prostorového výběru 

Zeměpisná délka WGS84 pro střed 

prostorového výběru 

Poloměr obalové 

zóny (km) 

Canberra -35.2766620388 149.1253683622 30 

Detroit 42.3699604575 -83.0807245214 30 

Nantes 47.2133200528 -1.5516419489 20 

Praha 50.0845538796 14.4310746059 30 

 

Filtrace časové složky 

Časové filtrování se provádí ze dvou důvodů. Nejprve se zaměřuje na pokrytí 

typických nesrovnalostí, jako jsou místní svátky, které se konají v pracovních dnech. 

Zadruhé, vzhledem k tomu, že časové plány veřejné dopravy jsou běžně připravovány na 

každý týden, bylo vybráno reprezentativní týdenní časové období, které by mělo plně 

zachytit poskytované služby veřejné dopravy ve městě. Služby veřejné dopravy jsou běžně 

plánovány tak, aby byly periodické a týdenní. Odchylky v službách veřejné dopravy v 

sousedních týdnech jsou obvykle malé. Tím je také zajištěna konzistence a srovnatelnost 

výsledků při budoucím použití datové sady, protože časové období extraktů dat je přesně 

definováno (KUJALA et al, 2018). 

Data pro časové filtrování byla vybrána na základě počtu denních výjezdů. Jiný 

rozvrh mají pracovní dny a víkendy. Poté byla vybrána data pro týdenní a celodenní 

extrakty, kde byly vyfiltrovány státní svátky. Za tímto účelem bylo zajištěno, že všechny 

pracovní dny mají alespoň 90 % maximálního počtu denních cest veřejné dopravy během 

časového období týdenního extraktu. Přesné časové rozmezí týdenních výpisů bylo 

stanoveno na rozmezí od 03:00:00 v pondělí do 02:59:59 následujícího pondělí a pro denní 

výpisy od 03:00:00 v pondělí 02:59:59 další den. Vybráno bylo 3:00 jako „místo řezu“, 

protože v tuto hodinu dne bylo ve všech zahrnutých městech obvykle jen velmi málo 

odjezdů veřejné dopravy. 

Výsledná tabulka č. 33 s časovými extrakty lze vidět níže. Z tabulky je zřejmá 

snaha o sjednocení extraktu dat na stejný či co nejbližší týden v rámci všech měst. 
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Tabulka 33 - Filtrace časové složky 

Město Datum počátku týdenního extraktu 

Canberra 9. 1. 2016 

Detroit 12. 12. 2016 

Nantes 12. 12. 2016 

Praha 12. 12. 2016 

 

4.4 Demografická data 

Obdržená datová sada neobsahuje žádná demografická data. Pro vyhodnocení 

geografického pokrytí službami MHD je to ale potřebné. 

V průběhu práce se podařilo najít tři možnosti, pomocí kterých by bylo možno 

získat informace o počtu obyvatel. Jednalo se o tyto datové sady: 

• Urban Atlas 2012 (Zdroj: https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-

atlas-2012?tab=metadata, Velikost buňky do 10 metrů, Evropa) 

• EUROSTAT 2011 (Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Population_grids#Grid_statistics, Velikost buňky 1 

kilometr, Evropa) 

• GHS POPULATION GRID 2015 (Zdroj: 

https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/ghs_pop.php, Velikost buňky 250 metrů nebo 1 

kilometr, celý svět). 

Tyto tři datové sady byly poté otestovány na území Prahy (kruh stejných parametrů 

jako pro MHD analýzu) a výsledné počty obyvatel lze vidět v tabulce č. 34. 30 km kruh 

kolem centra Prahy zasahuje výrazně více příměstských osídlení, než kolik odpovídá 

administrativnímu vymezení Prahy. 

Tabulka 34 - Počty obyvatel jednotlivých datových sad na území Prahy 

Zdroj Počet obyvatel Počet obyvatel Prahy dle ČSÚ daný rok (k 31. 12.) Navýšení 

EUROSTAT 2011 1 819 780 1 241 664 47 % 

Urban Atlas 2012 1 803 860 1 246 780 45 % 

GHS POPULATION GRID 2015 1 830 504 1 267 449 44 % 

Je zřejmé, že navýšení počtu obyvatel je tak velké, že lze stěží rozhodovat o výběru 

podle počtu obyvatel. Pro výběr datové sady byly zvažovány taktéž další faktory. Jednalo 

se ku příkladu o možnost výpočtu obyvatelstva mimo evropská města. Dále také aktuálnost 

nejblíže k dopravní datové sadě. Na základě těchto faktorů byla jako základní vrstva pro 

https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2012?tab=metadata
https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2012?tab=metadata
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_grids#Grid_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_grids#Grid_statistics
https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/ghs_pop.php
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sledování počtu obyvatel v území vybrána sada GHS POPULATION GRID 2015 (dále 

označována jako GHS POP 2015). V tabulce č. 35 lze vidět doplňující údaje o použité 

sadě. 

Tabulka 35 - Metadata GHS POP 2015 

Název produktu GHS_POP_GPW4_GLOBE_R2015A 

Projekce World Mollweide (EPSG:54009) 

Rozlišení 250 m 

Název datové sady GHS_POP_GPW42015_GLOBE_R2015A_54009_250 

Velikost datové sady (GB) 1,1 

Legenda Hodnoty jsou vyjádřeny jako desetinná čísla (Float) a představují absolutní počet 

obyvatel buňky. 

Na obr. 8 lze vidět podobu dat. Jedná se o oblast Prahy, data jsou uložena ve 

formátu .tiff a jednotlivá buňka obsahuje informaci o počtu obyvatel. V případě Prahy je 

maximální hodnota buňky 338 obyvatel, což odpovídá 5408 obyvatel na 1 km2. 

 

Obrázek 4 – Vizualizace GHS POP 2015 na území Prahy 
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5 POUŽITÉ PROGRAMOVÉ PROSTŘEDKY 

5.1 ArcGIS 10.8 

ArcGIS je sada programů pro GIS od firmy ESRI zahrnující celou sadu programů 

pro správu dat. Mezi nejznámější patří vedle ArcMap ArcScene pro vizualizaci dat 

například ve 3D a také ArcCatalog, sloužící jako databázový správce pro prostorová data. 

Pro práci byla využita nejdůležitější část ArcGIS sady, a to ArcMap ve verzi 10.6.1 

vydanou v červnu roku 2018. ArcMap umožňuje zobrazení, ale hlavně také zpracování, 

editaci a analýzu dat. ArcMap lze využít pro vektorová i rastrová data. 

5.2 QGIS 3.18 

QGIS (do verze 2.0 označovaný také jako Quantum GIS) je volně dostupný 

multiplatformní geografický informační systém. Je vyvíjen pod záštitou QGIS 

development team starající se o aktualizaci programu. Momentálně je QGIS nabízen ve 

verzi 3.18 vydaný v únoru 2021 s kódovým označením Zürich. QGIS je napsán v jazyku 

C++, ovšem je možno vytvářet moduly a skripty v jazyce Python, který plně podporuje. 

QGIS je označován jako volně dostupný konkurent ArcGIS. 

5.3 DB Browser for SQLite 

DB Browser for SQLite je software vytvořený Mauricio Piacentinim na volně 

dostupné platformě. Software slouží k práci s relačním databázovým systémem SQLite. 

Hlavní výhodou software je jeho jednoduchost při práci s databází. 

5.4 pgAdmin 4 v4 

pgAdmin je nejpopulárnější a na funkce bohatá platforma pro správu a vývoj Open 

Source pro PostgreSQL. Ve své práci jsem použil pgAdmin pro selekci dat a práci 

s nadstavbou pgRouting. 

5.5 Gephi 

Gephi je volně šiřitelný software vytvořený pro vizualizaci různých druhů grafů a 

sítí. Software je napsaný v jazyce Java na platformě NetBeans. Je například využíván pro 

grafickou prezentaci provozu sítě Twitter a jiných tradičních analýz sociálních sítí. Gephi 

podporuje Windows, Mac OS X a také Linux. 

Ve své práci jsem software využil zejména k výpočtům ukazatelů a vizualizaci dat. 

5.6 TOAD Data Modeler 7.0 

Toad Data Modeler je CASE nástroj pro návrh databáze, který uživatelům 

umožňuje vytvářet, udržovat a dokumentovat nové nebo stávající databáze a zavádět 

změny do datových struktur na různých platformách. Používá se k vytváření logických a 
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fyzických datových modelů, porovnávání a synchronizaci modelů, generování 

komplexních SQL / DDL, vytváření a úpravách skriptů, zpětný reengineering databází a 

datových skladů, reportování.  

Ve své práci jsem software využil k automatizované dokumentaci datového 

modelu. 
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6 PŘEDZPRACOVÁNÍ DAT 

Pro práci s obdrženými daty bylo nutné data řádně popsat a analyzovat. Nevýhodou 

dat je jejich nedostatečná dokumentace. Ideální by byl popis ve formě dokumentu, který by 

jednotlivé tabulky, popřípadě jejich atributy detailně popisoval. Musela být díky tomuto 

provedena kontrola všech atributů a jejich řádný popis s využitím dokumentace GTFS. 

V případě, že by byla při kontrole dat nalezena chyba v datech, případně 

nekonzistence záznamů, bylo nutné najít způsob, jak tyto chyby opravit, případně najít 

řešení, jak se těmto chybám vyhnout v dalším zpracování. 

6.1 Explorační analýza dat – Praha 

Po analýze struktury jednotlivých tabulek bylo nutné zvolit pilotní město, na 

kterém by proběhla průzkumová analýza uložených dat s provedením kontroly a verifikace 

správnosti popisu tabulek. Byla také potřebná úprava popisu tabulek v případě, že by 

analýza potvrdila, že se jedná o významově jiný atribut. Průzkumová analýza dat byla 

provedena pro data MHD Praha. 

Výběr Prahy byl logickým krokem, jelikož se z daného seznamu jedná o město 

nejbližší, v našem prostředí (jazyk, právní a administrativní kontext, organizace dopravy) a 

taktéž mně osobně velice známé. Díky tomu je výrazně jednodušší určit správnou variantu 

řešení při nalezení pochybností v záznamech. 

Praha je hlavním městem České republiky o katastrální výměře 496 km² a se svými 

přibližně 1 300 000 obyvateli se jedná v porovnání s ostatními městy v počtu obyvatel o 

průměrné město čili i z tohoto hlediska se Praha jeví jako vhodná volba pro prvotní 

analýzu.  

Ve sledovaném území Prahy v roce 2016 operovalo 14 dopravců, což odpovídá 

skutečnému počtu dopravců. 

Taktéž byla provedena kontrola počtu zastávek. Podle analyzovaných dat je na 

území Prahy celkem 5 490 zastávek. Na území Prahy se dle DPP nachází 5 213 zastávek. 

Tento údaj koreluje se sledovaným územím, kdy nadbývající zastávky mohou být součástí 

integrovaných doprav mimo správní oblast DPP, například Kladenska. 

Pravidelných linek bylo na území Prahy v daném roce 355.  

Počet linek dle dopravního modu, a srovnání s údaji DPP je v tab. 36. 
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Tabulka 36 - Zastoupení linek podle frekvence dopravy 

 Počet linek Srovnání známého stavu (DPP k 2020) 

Celkový počet linek 355 179 

Tramvaj 33 34 

Metro 3 3 

Bus 316 141 

Trajekt 2 2 

Lanovka 1 1 

Rozdělení odpovídá realitě. Každoroční statistické informace ovšem udává jen 

Dopravní Podnik Praha (DPP), je tedy nemožné porovnat všechny typy vozidel, zejména 

autobusovou dopravu, která je zastoupena hned několika dopravci. Proto jsou největší 

rozdíly v případě autobusových linek, počty pro ostatní módy jsou stejné. V rámci DPP se 

k roku 2020 zvýšil počet tramvajových linek na 34. 

V případě rozdělení linek dle délky je výsledek následující: 

Tabulka 37 - Rozdělení linek dle délky (Zdroj: DPP Praha) 

 Délka linek (km) Procentuální zastoupení (%) 

Celková délka linek 4618,18 100 

Tramvaj 526,21 11,39 

Metro 61,37 1,32 

Bus 4029,77 87,25 

Trajekt 0,34 0,0073 

Lanovka 0,49 0,01 

Každoroční statistické informace ovšem udává jen Dopravní Podnik Praha (DPP). 

V rámci DPP se k roku 2020 délka tramvajových linek změnila z 526,21 km na 556,7 km. 

Dále byly vytvořeny statistiky podílu jednotlivých typů vozidel na daných úsecích. 

Dopravním úsekem se rozumí spojení mezi dvěma zastávkami. 

Tabulka 38 - Zastoupení dopravních módů podle počtu úseků 

 Počet úseků Procentuální zastoupení (%) 

Celkový počet úseků 6756 100 

Úseky pro busy 5997 88,76 

Úseky pro lanovku 4 0,05 

Úseky pro trajekt 4 0,05 

Úseky pro metro 119 1,76 

Úseky pro tramvaj 794 11,75 

Úseky sdílené tramvají a busy 162 2,39 

 

6.2 Modifikace a doplnění dat 

V rámci první explorační analýzy byla potřeba jisté části dat modifikovat. První 

modifikací nad daty byla úprava plochy pokrytí, kdy byly původní oblasti v rámci 

některých měst zmenšeny tak, aby lépe odpovídaly skutečnosti (viz. kap. 6.2.1). 

Následujícím problémem byla nekonzistence záznamů databáze week.sqlite a 

přiložených csv souborů, přesněji network_combined.csv. V tomto případě bylo při 



Ondřej Kolodziej: Analýza sítě MHD ve vybraných světových městech 
 

2021  38 
 

porovnání záznamu zjištěno, že část vzdáleností v tabulce stop_distance zcela chybí. Tyto 

vzdálenosti bylo potřeba znovu dopočítat. Jednalo se o vzdálenosti mezi zastávkami jejichž 

euklidovská vzdálenost přesahovala 1 km. Tyto vzdálenosti byly v původní datové sadě 

vynechány zejména pro urychlení výpočtu (KUJALA, 2016) (viz. kap. 6.2.2). 

Následně byla dopočtena provozní délka sítí. Vzhledem k použité datové sadě byl 

pro ukazatel provozní délky vytvořen vlastní postup (viz. kap. 6.2.3). 

V případě použité datové sady obyvatelstva byl proveden převod rastru na 

centroidy, pomocí kterých bylo dopočteno pokrytí obyvatel MHD (viz. kap. 6.2.4), 

výpočty technické rychlosti (viz. kap. 6.2.5) a průměrné přepravní vzdálenost mezi 

zastávkami (viz. kap. 6.2.6). 

Poslední modifikací dat byla úprava dat v databázi na korektní formát pro napojení 

dat do prostředí Gephi. 

6.2.1 Úprava plochy pokrytí 

V rámci původních dat byly plochy definovány umělým středem měst a 

poloměrem. Jednalo se tedy o kruhy definující oblasti pokrytí. Vzhledem ke geografické 

situaci některých měst je ovšem tento způsob vymezení měst problematický, zejména u 

pobřežních měst, kdy v některých případech (Adelaide) může tato oblast obsahovat z velké 

části oceán, tedy oblasti, kde se v žádném případě nemůže nacházet dopravní síť a tato 

plocha může mít negativní vliv na výpočet takových ukazatelů jakým je hustota dopravní 

sítě. 

Úprava ploch pokrytí probíhala manuálně a nebylo užitých žádných 

automatizovaných procesů. Jako podkladová vrstva byly použity kombinace ortofotografií 

jednotlivých měst a CORINE Land Cover (a analogických podkladů pro oblasti mimo 

Evropu). Následně byl upraven původních kruh tak, aby lépe reprezentoval účinnou plochu 

města. Příkladem úpravy je město Adelaide na snímku níže. 
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Obrázek 5 – Úprava plochy pokrytí pro město Adelaide 

6.2.2 Nalezení tras MHD a dopočty chybějících vzdáleností mezi 

zastávkami 

Původní data neobsahují reálné průběhy tras linek MHD, resp. Spojů. Proto bylo 

potřebné síť vybudovat. Předpokládá se, že trasy MHD jsou vedeny v silniční síti, resp. 

Uliční síti, proto byla použita data OSM v této kategorii. Předpokládá se rovněž, že trasa 

mezi 2 zastávkami je optimalizována na nejkratší cestu. Jak již bylo uvedeno, původní 

datová sada neobsahuje záznamy o vzdálenostech mezi zastávkami, jejichž euklidovská 

vzdálenost přesahuje 1 km. Pro dopočet zbývajících vzdáleností byla použita extenze pro 

PostGIS / PostgreSQL – pgRouting. 

Jako podkladová síť byla použita síť OpenStreetMap – OSM. V případě OSM byla 

provedena selekce tříd linií, kdy byly vynechány třídy footway a service. OSM 

dokumentace definuje footway jako cesty, které jsou využívány hlavně nebo výlučně 

chodci (OSM Wiki, 2021) a service jako cesty pro přístup k budově, čerpací stanici, pláži, 

kempu, průmyslovému areálu, obchodnímu parku atd. Také se běžně používá pro přístup 

na parkoviště, příjezdové cesty a uličky (OSM Wiki, 2021). Tyto skutečnosti tedy jasně 

značí, že v případě tvorby sítě MHD by tyto cesty neměly být součástí dopravních cest. 

Vedlejším pozitivním efektem je zmenšení nároků na výpočetní výkon. 
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Nejprve byla na základě použité OSM sítě pomocí skriptu (Příloha 1) vytvořena 

topologie. Nad touto vybudovanou topologii byl poté proveden posun zastávek na nově 

vytvořené linie (zastávky v původní sadě neleží přímo na linii, pro další výpočty 

nedostačující). Zde byla provedena kontrola posunu zastávek. Limitní vzdálenost byla 

určena 200 metrů, tedy zastávky s posunem větším než 200 metrů byly odstraněny. 

V případě města Prahy je počet záznamů překračujících limit 55. Jedná se o 

zastávky, které byly ve všech případech součástí firem a podobných institucí, ke kterým 

vedla v OSM cesta pod třídou service. Tím, že tato třída není použita, byly zastávky 

posunuty k nejbližšímu umístění ve vytvořené silniční síti o větších vzdálenostech než 200 

metrů (Příloha 2). 

 Dále byl za pomocí skriptu (Příloha 1) dopočteny nové vzdálenosti mezi všemi 

zastávkami v silniční síti. 

Pro kontrolu byly porovnány původní a nové vzdálenosti mezi zastávkami. 

Průměrná změna vzdáleností je 120 metrů. Tyto změny jsou způsobeny odlišným výběrem 

tříd OSM a posunem zastávek pod vzdálenost 200 metrů. 

6.2.3 Dopočet provozní délky sítě 

Na základě vypočtených vzdáleností mezi jednotlivými zastávkami vznikla síť, 

která reprezentuje veškerá spojení. Nevýhodou této sítě je ovšem fakt, že průběhy 

jednotlivých linek sdílí v jistých částech stejnou trasu, tedy linie leží na sobě. V případě, že 

by se takto sečetly vzdálenosti všech spojení, výsledný výpočet by nereprezentoval reálnou 

vzdálenost provozní sítě. Bylo tedy potřeba vytvořit základní kostru sítě. 

Pro tvorbu základní kostry byl vybrán čas v rozmezí mezí 8:00 – 8:30, kdy byla 

provedena selekce prvních spojů v tento časový interval na linkách. Následně byla pomocí 

skriptu (Příloha 5) na této selekci vytvořena síť a vypočtena délka základní kostry. 

6.2.4 Příprava dat pro výpočet pokrytí obyvatel 

Použitá datová sada obyvatelstva je ve své původní formě (rastr) nevhodná pro 

další práci. Datová sada byla tedy převedena na centroidy. Tvorbu centroidů byla 

provedena v prostředí ArcMap následujícími kroky: 

• Arcmap – Int – změna hodnot na integer z float 

• Arcmap – Raster to Polygon – konverze rastru na polygony 

• Arcmap – Feature to point – převedení polygonů na centroidy 

Takto vytvořená bodová vrstva byla importována do databáze a byl proveden 

výpočet vzdáleností jednotlivých centroidů k nejbližší zastávce. Jako aktivní zastávky byly 

použity zastávky, u kterých byla zaznamenána průměrná frekvence odjezdu spojů 2 aktivní 
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odjezdy za hodinu, tedy 30 odjezdů za den (noční hodiny se nazapočítaly). Dostupnost 

zastávek pro obyvatele je ovlivněna především fyzickou vzdáleností jejich bydliště od 

zastávek MHD. V této analýze se hodnotí zjednodušené situace, kdy je vzdálenost měřena 

pouze jako euklidovská a zjišťuje se vzdálenost pouze k nejbližší aktivní zastávce (Příloha 

6). 

Limitní vzdálenosti byly určeny na základě ČSN 73 6110 - Projektování místních 

komunikací. Jedná se tedy o vzdálenosti: 

• Docházková vzdálenost v centrální zóně obce od 1 do 300 metrů 

• Docházková vzdálenost v okrajové zóně obce od 300 do 500 metrů  

• Docházková vzdálenost v zónách rozptýlené zástavby nad 500 metrů 

6.2.5 Příprava dat pro výpočet technické rychlosti 

Pro technickou rychlost byla použita tabulka z původní datové sady, 

Network_combined.csv. Obsahuje jednotlivé úseky mezi zastávkami společně s 

parametrem route_type, který udává typ vozidla. V tabulce 39 lze vidět jednotlivé typy 

vozidle a jejich korespondující id (Příloha 7). 

Tabulka 39 – Typ vozidla dle GTFS 

Route_type Typ vozidla 

0 Tramvaj 

1 Metro 

2 Vlak 

3 Autobus 

4 Trajekt 

5 Lanovka 

6 Gondola 

7 Lanová dráha 

 

Dále také obsahuje duration_avg, tedy průměrnou dobu jízdy spoje mezi 

zastávkami. Tyto parametry jsou dostačující k vypočtení technické rychlosti pro jednotlivý 

typ vozidel. 

Tento soubor byl importován do databáze a na základě spojení s již nově 

vypočtenými vzdálenostmi mezi zastávkami byla vypočtena technická rychlost 

jednotlivých typů vozidel. Bylo provedeno omezení, kdy záznamy s duration_avg rovnou 

0 nebyly brány v potaz. 
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6.2.6 Příprava dat pro výpočet průměrné přepravní vzdálenosti mezi 

zastávkami 

Pro průměrnou vzdálenost byl znovu použit Network_combined.csv. Vzhledem k 

tomu, že tabulka obsahuje reálné úseky mezi zastávkami, lze tuto sadu použít. Místo 

původních vzdáleností byly použity nově dopočtené vzdálenosti a taktéž nebyly ve 

výsledném výpočtu zahrnuty nulové vzdálenosti. Jednotlivým typům dopravy byla takto 

zjištěna průměrná přepravní vzdálenost mezi zastávkami. 

6.2.7 Příprava dat pro Gephi 

Data nelze v původním stavu použít pro import do software Gephi. Tyto tabulky 

musí taktéž obsahovat sloupce s přesně definovanými názvy. Cherven definuje tyto 

atributy takto: 

V případě uzlů (anglicky nodes) se jedná o tyto sloupce (CHERVEN, 2013): 

• Id 

• Label 

Sloupec Id je jedinečný odkaz na každý uzel a hodnoty Label představují 

pojmenování uzlu (v tomto případě se jednalo o název zastávky). 

V případě hran (anglicky edges) se jedná o tyto sloupce (CHERVEN, 2013): 

• Source 

• Target 

• *Weight 

Sloupec Source označuje Id počátečního uzlu a Target označuje koncový uzel. 

*Hodnota Weight označuje ohodnocení dané hrany a je potřebná jen v případě použití vah. 

Pro uzly byla použita tabulka, která neobsahuje zastávky překračující nastavenou 

limitní vzdálenost posunu nad 200 metrů. Pro hrany byla použita vrstva s nově 

vypočtenými vzdálenostmi. 

Byla taktéž provedena analýza použití vah pro oblast Čakovice. Bylo zjištěno, že 

váhy nemají na výsledný výpočet vliv, kromě average weighted degree ukazatele. Jako 

váhy byly taktéž vyzkoušeny délky mezi zastávkami a počet spojů. 
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7 VÝBĚR INDIKÁTORŮ K HODNOCENÍ A VÝBĚR MĚST 

Na základě předchozí rešerše a v závislosti na výsledcích explorační analýzy dat 

byly vybrány indikátory pro popis dopravního systému MHD ve městě. Seznam ukazatelů 

zahrnuje statické charakteristiky dopravní infrastruktury s využitím indikátorů založených 

na teorii grafů a sociálních sítí, ukazatele dopravního výkonu (původní charakteristiky) a 

rovněž hodnocení geografického pokrytí. 

Charakteristiky dopravní sítě: 

• Provozní délka dopravní sítě 

• Hustota dopravní sítě 

• Průměrná přepravní vzdálenost mezi zastávkami linek v dopravní síti 

• Průměrný stupeň grafu 

• Průměrná vzdálenost v grafu 

• Centralita z excentricity uzlu (Eccentricity Centrality) 

• Centralita měřená blízkostí polohy ve středu (Closeness centrality) 

Provozní charakteristiky: 

• Technická rychlost 

• Průměrný počet spojů na 1 linku 

• Počet odjezdů z 1 zastávky 

Lokální charakteristiky: 

• Stupeň grafu (nodalita) 

• Počet odjezdů z 1 zastávky 

• Počet obyvatel na 1 zastávky 

• Počet linek odjíždějících z dané zastávky 

• Centralita měřená středovou mezipolohou (Betweenness centrality) 

• Centralita z vektoru vlastních hodnot (Eigenvector centrality) 

• Modularita 

Časové sledování: 
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• Počet odjezdů z 1 zastávky - 8:00 – 8:59, 11:00 – 11:59, 15:00 - 15:59, 18:00 – 

18:59 

Geografické pokrytí: 

• Počet obyvatel žijících v určitých vzdálenostech od aktivních zastávek 

Vzhledem k objemu dat a náročnosti na výpočetní výkon byl zúžen počet 

analyzovaných měst na 4 města. Cílem bylo vybrat dostatečně široké a různorodé spektrum 

měst. Jedná se o tato města: 

• Canberra 

• Detroit 

• Nantes 

• Praha 

Výběr měst zahrnuje jak menší města, tak také metropole, města vnitrozemní i 

přímořská, a při výběru byl brán v potaz rovněž typ uliční sítě ve městech, např. pravoúhlé 

uspořádání ulic, a také historický vývoj. 

  



Ondřej Kolodziej: Analýza sítě MHD ve vybraných světových městech 
 

2021  45 
 

8 VÝPOČTY LOKÁLNÍCH A GLOBÁLNÍCH UKAZATELŮ 

PARAMETRŮ SÍTĚ A POPIS JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ 

Pro jednotlivá města byly vypočteny hodnoty vybraných ukazatelů pro sledování 

s využitím získaných databázových údajů a jejich dalším databázovým zpracováním 

zejména s jazykem SQL. K výpočtům byly využity i uložené údaje o obyvatelích. 

Ukazatele parametrů sítí byly vypočteny v programu Gephi. Výsledné hodnoty jsou pro 

každé město přehledně zobrazeny v tabulce. Některým městům nebyly vypočteny všechny 

ukazatele, popřípadě nebyly interpretovány v textu. Důvodem je ku příkladu jejich nízká 

informační hodnota a s ní spojená nemožnost vhodně daný ukazatel interpretovat a také 

výpočetní nároky, kdy nebylo z technického hlediska možné daný ukazatel vypočíst. 

8.1 Canberra 

Canberra leží na jihovýchodě státu Austrálie, v Teritoriu hlavního města Austrálie. 

Jedná se o hlavní město a dle posledního sčítání lidu (2014) zde žije 381 488 obyvatel. 

Město je situováno nedaleko horského hřebenu Brindabella Ranges a okolo 150 kilometrů 

od východního australského pobřeží. MHD ve městě je zastoupena 168 linkami, a to pouze 

ve 2 módech dopravy, autobusy a vlakem. 

Na obrázku č. 6 lze vidět síť MHD města Canberry. Síť je silně ovlivněna 

geografickými bariérami, jako jsou pouště. Síť je tedy značně zhuštěna a s okolím je 

pomocí MHD propojena jen ze severní a východní strany. 

 
Obrázek 6 - Síť MHD města Canberra 
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Provozní délka dopravní sítě je v Canbeře 860 km. V závislosti na délce je tedy 

pro Canberru hustota sítě 0,30 km*km2, tedy na každý km2 sledované oblasti náleží 300 

metrů dopravní sítě. Výsledek je ovlivněn pouštními oblastmi okolo sledované oblasti. 

Průměrná vzdálenost mezi zastávkami je v případě Canberry zastoupena jen 

autobusovou dopravou, kdy průměrná vzdálenost je 417 metrů a vlakovou dopravou 

s průměrnou vzdáleností 14 845 metrů. V případě vlakové dopravy se ovšem jedná jen o 6 

zastávek. 

Hodnota průměrného stupně grafu je 3,12. Každá zastávka má tedy průměrně 3 

sousední zastávky.  

Průměrná vzdálenost v grafu je 23,26. Mezi 2 náhodně vybranými zastávkami je 

tedy průměrně 23 zastávek. 

Na grafu a snímku níže lze vidět rozdělení hodnot centrality z excentricity uzlu. 

Nejvyšších hodnot excentricity je dosaženo v okrajových oblastech Canberry (silně 

červená barva). V kombinaci s grafem se hodnoty v Canbeře pohybují v rozmezí nejvíce 

mezi 30 až 60. Excentricita uzlu značí nejdelší vzdálenost uzlu k jinému uzlu. V případě 

Canberry má na tento ukazatel vliv geografická poloha města a jeho protáhlost v ose y. 

Malých hodnot je dosaženo v centru města, kdy krajní části na severu (maximální hodnota 

148) a jihu (maximální hodnota 136) dosahují nejvyšších hodnot, což značí značně 

asymetrickou situaci a v případě Canberry excentricita značí při vzdálenosti přibližně 40 

km 70 zastávek na trase. Patrné je také to, že do intervalu 10–30 km nespadá žádná 

hodnota. 

 
Obrázek 7 - Graf distribuce excentricity v Canbeře 
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Obrázek 8 - Rozložení hodnot excentricity v Canbeře 

V případě rozložení hodnot centrality měřené středovou mezipolohou lze 

pozorovat, že výrazně vyšších hodnot dosahují 2 zastávky. V detailu se jedná o zastávky 

Lennox Crossing National Museum a Federal Hwy Opp Phillip Av. Jedná se o 8 linek 

se stejným vzorem. Velice zřetelně zobrazuje důležité zastávky mezi jednotlivými částmi 

města. 
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Obrázek 9 - Rozložení hodnot centrality měřené středovou mezipolohou v Canbeře 

V případě rozložení hodnot centrality z vektoru vlastních hodnot lze zpozorovat, že 

v případě Canberry vznikají významné shluky. Po bližším zkoumání se jedná o zastávky 

v centru města. Téměř každá městská část má svůj shluk, kdy například nejvíce výrazný 

shluk je situován v centrální časti města, přesněji okolo parku City Hill a jeho blízké 

Australské Národní Univerzity. 
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Obrázek 10 - Centralita z vektoru vlastních hodnot v Canbeře 

Technická rychlost je rozdělena dle jednotlivých módů dopravy. Pro vlak vychází 

rychlost 48,46 km/h, ovšem výpočet byl průměrován jen z úseků mezi 6 zastávkami. Pro 

autobusovou dopravu byla vypočtena průměrná rychlost 31,12 km/h. 

Průměrný počet spojů na 1 linku je v případě Canberry 27 spojů za 1 den. 

Nejzatíženější linkou v Canbeře je linka 200, kdy celkový počet spojů za den je 

119. 13 linek má jen 1 spoj denně. Linka vede skrze centrum města mezi oblastmi 

Dickson a Kingston. 

 
Obrázek 11 – Frekvence spojů na linkách v Canbeře 
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Počet odjezdů z 1 zastávky je vypočten pro 4 časové úseky. Časové úseky jsou 

8:00-9:00, 11:00-12:00, 15:00-16:00, 18:00-19:00 

Nejfrekventovanější zastávkou v Canbeře je Woden Bus Stn Arrivals, kdy se za 

celý den na zastávce uskuteční 265 odjezdů. V čase od 8:00 – 9:00 se jedná o 56 odjezdů, 

mezi 11:00 – 12:00 se jedná o 59 odjezdů, mezi 15:00 – 16:00 se jedná o 60 odjezdů a 

mezi 18:00 – 19:00 hodinou se uskuteční 90 odjezdů. Zastávka se nachází v západní části 

města, přesněji v oblasti Woden Valley. 

Průměrný počet odjezdů v jednotlivých časových úsecích je 6 odjezdů mezi 8:00 – 

9:00, 4,9 odjezdů mezi 11:00 – 12:00, 5,2 odjezdů mezi 15:00 – 16:00 a 6,4 odjezdů mezi 

18:00 – 19:00. 

Medián jednotlivých časů je 4, 4, 4 a 5. Na základě této analýzy nelze označit 

jakýkoliv časový úsek jako méně frekventovaný. 

Nejméně frekventovanou zastávkou je Canberra Avenue after Whyalla St, kdy se 

v průběhu dne uskuteční ze zastávky jen 5 odjezdů. 

Na mapách níže lze vidět lokální změny počtu odjezdů spojů z jednotlivých 

zastávek v průběhu dne, kdy je patrné, že v dopoledních hodinách je frekvence odjezdů 

nejnižší. Při bližším zkoumání je patrné, že mezi odpoledním a podvečerním časovým 

úsekem je velice značný nárust počtu odjezdů v okrajových oblastech města. Zejména se 

jedná o dvě oblasti, a to Belconnen na západě a Tuggeranong na jihu. Podobný trend lze 

zaznamenat i v opačném případě mezi ranním a poledním časovým úsekem, kdy lze 

zaznamenat v těchto oblastech pokles počtu odjezdů. Vzhledem k mnohem menším 

změnám v centrální oblasti Canberry lze usoudit, že okrajové oblasti patří k důležitým 

oblastem pro transport pracovní síly k centru a poté ve večerních hodinách k transportu 

zpět. 
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Obrázek 12 – Počet odjezdů z 1 zastávky v čase 8:00 – 8:59 

 
Obrázek 13 - Počet odjezdů z 1 zastávky v čase 11:00 – 11:59 
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Obrázek 14 - Počet odjezdů z 1 zastávky v čase 15:00 – 15:59 

 
Obrázek 15 - Počet odjezdů z 1 zastávky v čase 18:00 – 18:59 
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Stupeň grafu (nodalita) zastávek je vidět na snímku níže. Hodnoty s vyšší 

nodalitou mají červenou barvu. Nejvyšší nodality – 18 dosahuje zastávka Hardwick Cr 

after Flack St v západní části Belconnen, přesněji se jedná o zastávku u Baseballového 

hřiště. Nodalita značně koreluje se vzorem centrality z vektoru vlastních hodnot, kdy se 

znovu každé městské části vytváří samostatné shluky s viditelnými centry.  

 
Obrázek 16 – Nodalita zastávek v Canbeře 

Dostupnost nejbližších aktivních zastávek z bydliště obyvatel byla vyhodnocena 

následovně: 

• Do 300 metrů – 352 407 (80 %) 

• Od 300 do 500 metrů – 63 061 (14 %) 

• Nad 500 metrů – 22 493 (6 %) 

Na základě vypočtených vzdáleností je možné určit také průměrný počet obyvatel 

na 1 zastávku do 500 metrů, kdy jedné zastávce v této oblasti náleží 125 obyvatel.  

8.2 Detroit 

Detroit je největší město amerického státu Michigan. Populace zde byla v roce 

2017 odhadována na cca 673 tisíc obyvatel, v celé metropolitní oblasti, známé jako Metro 
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Detroit, žilo v téže době asi 4,3 milionu. Město z jihovýchodní strany leží na samém břehu 

jezera St Clair a ze západní a severní strany sdílí hranice s dalšími městskými distrikty. 

MHD ve městě je zastoupena 39 linkami, a to pouze autobusovou dopravou. 

Na obrázku č. 17 lze vidět síť MHD města Detroit. Jedná se o ortogonální síť 

typickou pro města Severní Ameriky. Je patrná dostatečná kompaktnost a hustota sítě. 

 
Obrázek 17 - Síť MHD města Detroit 

Provozní délka dopravní sítě je v Detroitu 1536 km, což je o 676 km více než 

v případě Canberry. V závislosti na délce je tedy pro Detroit vyměřená hustota sítě 0,47 

km*km2, tedy na každý km2 sledované oblasti náleží 470 metrů dopravní sítě. Výsledek je 

patrně ovlivněn špatně zvoleným poloměrem sledované oblasti již v původních datech. 

Průměrná vzdálenost mezi zastávkami je v případě Detroitu zastoupena jen 

autobusovou dopravou. Průměrná vzdálenost je 307 metrů. 

Hodnota průměrného stupně grafu je 3,84. Každá zastávka má tedy průměrně 4 

sousední zastávky. 

Průměrná vzdálenost v grafu je 10,28. Mezi 2 náhodně vybranými zastávkami je 

tedy průměrně 10 zastávek. 

Na snímku níže lze vidět rozdělení hodnot centrality z excentricity uzlu. Nejvyšších 

hodnot excentricity je dosaženo v okrajových oblastech Detroitu (silně červená barva). Jak 

v případě Canberry, tak i zde je patrné, že nejvyšších hodnot je dosaženo v samotných 
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okrajových oblastech, je tedy zcela patrné, že tento ukazatel není zcela vhodným pro popis 

daných sítí. 

 
Obrázek 18 - Rozložení hodnot excentricity v Detroitu 

V případě rozložení hodnot centrality měřené blízkostí středu se jako významné 

jeví dvě zastávky a to Warren & R/R a Warren & MID Block, tedy tyto zastávky mohou 

v rámci sítě pracovat jako zprostředkovatelé spojení. 

 
Obrázek 19 - Rozložení hodnot centrality měřené blízkostí středu v Detroitu 
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Na snímku níže lze vidět rozdělení modularity. Lze velice zřetelně pozorovat 

shluky uzlů v oblasti jižní a poté západní a severní části jejího okolí. Lze tedy říct, že uzly 

v Detroitu vytváří 3 oblasti podobných vlastností. Při bližším zkoumání se tyto oblasti jeví 

v rámci ostatních městských částí jako klíčové oblasti pro spoje MHD mezi nimi. 

Příkladem může být oblast na jihu (břeh jezera), která spojuje oblast Windsor. 

 
Obrázek 20 - Rozložení hodnot modularity v Detroitu 

Technická rychlost je dostupná jen pro autobusovou dopravu, kdy se jedná o 

rychlost 31,73 km/h.  

Průměrný počet spojů na 1 linku (zatíženost linek) je v případě Detroitu 64 

spojů za 1 den. Nejzatíženější linkou v Detroitu je linka 16 - Dexter, celkový počet spojů 

za den je 156.  Linka končí v centru a začíná v severozápadní části města. 

Počet odjezdů z 1 zastávky je vypočten pro 4 časové úseky. Nejfrekventovanější 

zastávkou v Detroitu je State Fairgrounds Transit Center, kdy se za celý den na zastávce 

uskuteční 216 odjezdů. V čase od 8:00 – 9:00 se jedná o 50 odjezdů, mezi 11:00 – 12:00 se 

jedná o 53 odjezdů, mezi 15:00 – 16:00 se jedná o 60 odjezdů a mezi 18:00 – 19:00 

hodinou se uskuteční 53 odjezdů. Jedná se o zastávku, jenž je součástí tranzitního centra 

pro dálkové spoje mimo město. 

Průměrný počet odjezdů v jednotlivých časových úsecích je 5,4 odjezdů mezi 8:00 

– 9:00, 4,9 odjezdů mezi 11:00 – 12:00, 5,9 odjezdů mezi 15:00 – 16:00 a 5,1 odjezdů 

mezi 18:00 – 19:00. 
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Medián jednotlivých časů je 4, 4, 5 a 4. Na základě této analýzy nelze označit 

jakýkoliv časový úsek jako méně frekventovaný, ačkoliv v případě Detroitu je medián 

vyšší v případě odpolední špičky na rozdíl od Canberry, kdy je medián vyšší 

v podvečerních hodinách. 

V případě 132 zastávek je počet odjezdů pro každý časový úsek jen jeden odjezd, 

jedná se ku příkladu o zastávku Junction & Fort. 

Na mapách níže lze vidět lokální změny počtu odjezdů spojů z jednotlivých 

zastávek v průběhu dne, kdy je patrné, že v dopoledních hodinách je frekvence odjezdů 

nejnižší. Velice patrný je trend 3 linií tvořených zastávkami ve všech časových úsecích. 

Jedná se patrně o avenue – hlavní široké ulice s největším zatížením v oblasti Detroitu. 

Nejsilněji je tento jev viditelný v čase 15:00 – 15:59, kdy společně s hlavními ulicemi roste 

i počet odjezdů v okrajových oblastech. 

 
Obrázek 21 – Počet odjezdů z 1 zastávky v čase 8:00 – 8:59 
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Obrázek 22 - Počet odjezdů z 1 zastávky v čase 11:00 – 11:59 

 
Obrázek 23 - Počet odjezdů z 1 zastávky v čase 15:00 – 15:59 
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Obrázek 24 - Počet odjezdů z 1 zastávky v čase 18:00 – 18:59 

Dostupnost nejbližších aktivních zastávek z bydliště obyvatel byla vyhodnocena 

následovně: 

• Do 300 metrů – 587 780 (21 %) 

• Od 300 do 500 metrů – 168 050 (6 %) 

• Nad 500 metrů – 1 983 738 (73 %) 

Na základě vypočtených vzdáleností je možné určit také průměrný počet obyvatel 

na 1 zastávku do 500 metrů, kdy jedné zastávce v této oblasti náleží 103 obyvatel.  
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Obrázek 25 – Dostupnost zastávek v Detroitu 

8.3 Nantes 

Nantes je město v západní Francii ležící na řece Loiře. Jde o hlavní město regionu 

Pays de la Loire. V roce 2017 zde žilo 309 000 obyvatel. Město Nantes leží na obou 

březích řeky Loiry, historická část města Centre-Ville leží na pravém břehu řeky. V těsné 

blízkosti a západně od hlavního nádraží Gare d'Orléans. MHD ve městě je zastoupena 100 

linkami, a to pouze ve 2 módech dopravy, autobusy a tramvají. 

Na obrázku č. 26 lze vidět síť MHD města Nantes. Síť je situována převážně podél 

břehu řeky Loiry s viditelným centrem na severním břehu.  
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Obrázek 26 - Síť MHD města Nantes 

Provozní délka dopravní sítě je v Nantes 760 km, což je v porovnání s Canberrou 

o 100 km méně. V závislosti na délce je tedy pro Nantes vyměřená hustota sítě 0,60 

km*km2, tedy na každý km2 sledované oblasti náleží 600 metrů dopravní sítě. 

Průměrná vzdálenost mezi zastávkami je v případě Nantes zastoupena jen 

autobusovou dopravou, kdy průměrná vzdálenost je 534 metrů a tramvajovou dopravou s 

průměrnou vzdáleností 408,6 metrů. 

Hodnota průměrného stupně grafu je 1,6. Každá zastávka má tedy průměrně 2 

sousední zastávky. 

Průměrná vzdálenost v grafu je 5,8. Mezi 2 náhodně vybranými zastávkami je 

tedy průměrně 6 zastávek. 

V případě rozložení hodnot centrality měřené středovou mezipolohou se jedná o 

téměř pravidelně rozložení hodnot bez výrazných extrémních hodnot. Mezi zastávky 

s nejvyšší hodnotou se řadí Tertre na západě a v případě centra Nantes se jedná o zastávky 

Poitou a Mermoz.  
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Obrázek 27 - Rozložení hodnot centrality měřené středovou mezipolohou v Nantes 

V případě rozložení hodnot centrality z vektoru vlastních hodnot lze zpozorovat, že 

v případě Nantes vznikají 2 významné shluky. Po bližším zkoumání se jedná o zastávky 

pro centrum města. Severní oblast se shlukuje okolo zastávky Jean Jaurés. Zde se jedná o 

podivnost ukazatele, díky tomu, že všechny spoje odjíždějí na stejné centrální místo a tím 

je pak tato zastávka jejich nejbližší soused, čímž jeho hodnota roste i když je geograficky 

zcela vzdálen od centra. 
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Obrázek 28 - Rozložení hodnot centrality z vektoru vlastních hodnot v Nantes 

 

Technická rychlost je rozdělena dle jednotlivých módů dopravy. Jedná se o tyto 

módy: 

• Tramvaj: 24,05 km/h 

• Autobus: 32,81 km/h 

Průměrný počet spojů na 1 linku (zatíženost linek) je v případě Nantes 80 spojů 

za 1 den. Nejzatíženější linkou v Nantes je linka 1 - François Mitterrand / Jamet 

– Beaujoire / Ranzay, celkový počet spojů za den je 578. 13 linek má jen 1 spoj 

denně. Jedná se například o linku 101 - Mairie de Couëron - Sinière. 
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Obrázek 29 - zatíženost linek v Nantes 

Počet odjezdů z 1 zastávky je vypočten pro 4 časové úseky. Nejfrekventovanější 

zastávkou v Nantes je Commerce, kdy se za celý den na zastávce uskuteční 404 odjezdů. V 

čase od 8:00 – 9:00 se jedná o 98 odjezdů, mezi 11:00 – 12:00 se jedná o 89 odjezdů, mezi 

15:00 – 16:00 se jedná o 102 odjezdů a mezi 18:00 – 19:00 hodinou se uskuteční 115 

odjezdů.  

Průměrný počet odjezdů v jednotlivých časových úsecích je 13,7 odjezdů mezi 8:00 

– 9:00, 11,3 odjezdů mezi 11:00 – 12:00, 12,1 odjezdů mezi 15:00 – 16:00 a 14,6 odjezdů 

mezi 18:00 – 19:00. 

Medián jednotlivých časů je 9, 7, 8 a 10. Na základě této analýzy lze označit 

dopolední časový úsek (11:00 – 12:00) jako nejméně frekventovaný. 

V případě 1 zastávky je počet odjezdů pro každý časový úsek jen jeden odjezd, kdy 

se jedná o zastávku Gachet 1. 

Na mapách níže lze vidět lokální změny počtu odjezdů jednotlivých zastávek 

v průběhu dne, kdy je patrné, že v dopoledních hodinách je frekvence odjezdů nejnižší. 

Nejvíce patrná změna probíhá zejména na severním břehu, kdy největší frekvence odjezdů 

je v ranních hodinách. Následně dochází k poklesu a teprve v podvečerních hodinách se 

viditelně zvýší počet odjezdů jak v centru města, tak také v okrajových částech. 
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Obrázek 30 – Počet odjezdů z 1 zastávky v čase 8:00 – 8:59 

 

Obrázek 31 - Počet odjezdů z 1 zastávky v čase 11:00 – 11:59 
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Obrázek 32 - Počet odjezdů z 1 zastávky v čase 15:00 – 15:59 

 

Obrázek 33 - Počet odjezdů z 1 zastávky v čase 18:00 – 18:59 

Dostupnost nejbližších aktivních zastávek z bydliště obyvatel byla vyhodnocena 

následovně: 
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• Do 300 metrů – 446 809 (65 %) 

• Od 300 do 500 metrů – 70 122 (10 %) 

• Nad 500 metrů – 169 112 (25 %) 

Na základě vypočtených vzdáleností je možné určit také průměrný počet obyvatel 

na 1 zastávku do 500 metrů, kdy jedné zastávce v této oblasti náleží 129 obyvatel.  

8.4 Praha 

Praha je hlavní město a současně největší město Česka. Leží mírně na sever od 

středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje. ČSÚ uvádí, že na území Prahy žilo 

v roce 2020 1 324 777 obyvatel. MHD ve městě je zastoupena 356 linkami a to ve 3 

módech dopravy, autobusy, tramvajemi a metrem. Součástí MHD je taktéž lanová dráha 

vedoucí na Petřín. 

Na obrázku č. 34 lze vidět síť MHD města Prahy. Síť je situována okolo centra 

Prahy s nejhustší sítí právě okolo řeky Vltavy. Taktéž je pokrytí tras na velice dobré úrovni 

i mimo území města Prahy.  

 
Obrázek 34 - Síť MHD města Praha 

Provozní délka dopravní sítě je v Praze 1 184 km, což je jen o 352 km méně než 

na území Detroitu. V závislosti na délce je tedy pro Prahu hustota sítě 0,41 km*km2, tedy 

na každý km2 sledované oblasti náleží 410 metrů dopravní sítě. 



Ondřej Kolodziej: Analýza sítě MHD ve vybraných světových městech 
 

2021  68 
 

Průměrná vzdálenost mezi zastávkami je v případě Prahy zastoupena třemi módy 

dopravy, kdy průměrná vzdálenost je 559,8 metrů v případě tramvajové dopravy, 995,9 

metrů v autobusové dopravě a 1 463,8 metrů v případě metra. 

V případě povrchové MHD v centrálních částech měst v ČR má vzdálenost být 300 

až 400 m, v předměstích a na okrajích měst 400 až 1000 m (KŘIVDA, 2013). 

Hodnota průměrného stupně grafu je 1,197. Každá zastávka má tedy průměrně 1 

sousední zastávku. 

Průměrná vzdálenost v grafu je 36,136. Mezi 2 náhodně vybranými zastávkami 

je tedy průměrně 36 zastávek. 

Na grafu a snímku níže lze vidět rozdělení hodnot centrality z excentricity uzlu. 

Nejvyšších hodnot excentricity je dosaženo v okrajových oblastech Prahy (silně červená 

barva). V kombinaci s grafem se hodnoty v centru Prahy pohybují v rozmezí od 60 do 80. 

Excentricita uzlu značí nejdelší vzdálenost uzlu k jinému uzlu. Je zde patrný stejný vzor 

jako v případě Canberry, kdy se mezi 30 a 55 km nenachází ani jedna hodnota. Nejvyšších 

hodnot je znovu dosaženo na okrajových částech Prahy. Hodnoty v rozmezí 0–30 km 

spadají všechny do centra Prahy.  

 
Obrázek 35 - Graf distribuce excentricity 
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Obrázek 36 - Rozložení hodnot excentricity v Praze 

V případě rozložení hodnot centrality měřené blízkostí středu je většina uzlů 

s hodnotou pod 0,5. Z definice vychází, že v případě vyšších hodnot se jedná o 

nejcentrálněji zastávky z hlediska efektivní napojení na další spoje. Pokud bychom se 

tímto řídili tak je patrné, že nejvyšších hodnot dosahují zastávky na okrajích města Prahy a 

poté na okrajích sledované oblasti. Jedná se tedy o zastávky pro meziměstskou dopravu a 

nejspíše se jedná o oblasti z kterých je možné se vydat několika směry. 

 
Obrázek 37 - Graf distribuce centrality měřené blízkostí středu 
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Obrázek 38 - Rozložení hodnot centrality měřené blízkostí středu v Praze 

V případě rozložení hodnot centrality měřené středovou mezipolohou lze 

zpozorovat, že nejvyšších hodnot dosahuje výrazně vyšších hodnot kolekce několika 

zastávek. V detailu se jedná o zastávky Hlavní nádraží, Florenc, Náměstí Republiky a 

Florenc. Jde o hlavní dopravní uzly s přestupem na meziměstskou a dálkovou dopravu. 

Fungují ale evidentně i jako významné přestupní body v MHD. Na obrázku č. 40 lze vidět 

danou oblast v detailu, kdy vysokých hodnot dosahují také přímé sousední zastávky 

s těmito hlavními dopravními uzly. 
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Obrázek 39 - Rozložení hodnot centrality měřené středovou mezipolohou v Praze 

 
Obrázek 40 – Detail na rozložení hodnot centrality měřené středovou mezipolohou v Praze 

V případě rozložení hodnot centrality z vektoru vlastních hodnot lze zpozorovat, že 

v případě Prahy vznikají 3 významné shluky. Po bližším zkoumání se jedná o zastávky 

Kačerov, U Labutě a Černý Most. Lze zpozorovat podobné chování jako v případě 

Nantes. I zde se jedná o podivnost ukazatele, díky tomu, že všechny spoje odjíždějí na 
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stejné centrální místo a tím je pak tato zastávka jejich nejbližší soused, čímž jeho hodnota 

roste i když je geograficky zcela vzdálen od centra. 

 

 
Obrázek 41 - Rozložení hodnot centrality z vektoru vlastních hodnot v Praze 

Na snímku níže lze vidět rozdělení modularity. Lze velice zřetelně pozorovat 

shluky uzlů v oblasti centra Prahy. Lze tedy říct, že uzly v Praze vytváří 1 oblast 

podobných vlastností. Při bližším zkoumání se tyto oblasti jeví v rámci ostatních 

městských částí jako klíčové oblasti pro spoje MHD mezi nimi. Příkladem jsou oblasti 

Motol, Strahov, Michle, Kbely a Stodůlky.  



Ondřej Kolodziej: Analýza sítě MHD ve vybraných světových městech 
 

2021  73 
 

 

 
Obrázek 42 - Rozložení hodnot modularity v Praze 

Technická rychlost je rozdělena dle jednotlivých módů dopravy. Pro tramvajovou 

dopravu vychází rychlost 23,64 km/h, pro autobusovou dopravu 29,12 km/h a v případě 

metra se jedná o 58,46 km/h.  

Průměrný počet spojů na 1 linku (zatíženost linek) je v případě Prahy 100 spojů 

za 1 den. Nejzatíženější linkou metra v Praze je linka C, celkový počet spojů za den je 699. 

12 linek má jen 1 spoj denně. Jedná se například o linku 551 - Sídliště Čimice – 

Šimůnkova.  
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Obrázek 43 - zatíženost linek v Praze 

Počet odjezdů z 1 zastávky je vypočten pro 4 časové úseky. Nejfrekventovanější 

zastávkou v Praze je Karlovo náměstí, kdy se za celý den na zastávce uskuteční 716 

odjezdů. V čase od 8:00 – 9:00 se jedná o 183 odjezdů, mezi 11:00 – 12:00 se jedná o 161 

odjezdů, mezi 15:00 – 16:00 se jedná o 183 odjezdů a mezi 18:00 – 19:00 hodinou se 

uskuteční 183 odjezdů.  

Průměrný počet odjezdů v jednotlivých časových úsecích je 23 odjezdů mezi 8:00 – 

9:00, 18 odjezdů mezi 11:00 – 12:00, 24 odjezdů mezi 15:00 – 16:00 a 23 odjezdů mezi 

18:00 – 19:00. 

Medián jednotlivých časů je 12, 10, 13 a 13. Na základě této analýzy lze označit 

dopolední časový úsek (11:00 – 12:00) jako nejméně frekventovaný. 

V případě 34 zastávek je počet odjezdů pro každý časový úsek jen jeden odjezd, 

jedná se ku příkladu o zastávku Sídlištní. 

Na mapách níže lze vidět lokální změny počtu odjezdů jednotlivých zastávek 

v průběhu dne, kdy je patrné, že v dopoledních hodinách je frekvence odjezdů nejnižší. Při 

bližším zkoumání je patrné, že mezi odpoledním a podvečerním časovým úsekem je velice 

značný nárust počtu odjezdů v okrajových oblastech města zejména v období odpolední 

špičky a podvečera. Při zaměření se jen na centrum Prahy, tak je patrné, že v oblasti hl. 

nádraží a Václavského náměstí je situace během dne neměnná, tedy stále se jedná o oblasti 

s největší frekvencí odjezdů. Pokles lze zaznamenat na západním břehu Vltavy, a to 

v dopoledních hodinách v oblasti Malé strany a částečně na východním břehu okolo 

Vyšehradu a Nuslí. 
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Obrázek 44 – Počet odjezdů z 1 zastávky v čase 8:00 – 8:59 

 
Obrázek 45 - Počet odjezdů z 1 zastávky v čase 11:00 – 11:59 
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Obrázek 46 - Počet odjezdů z 1 zastávky v čase 15:00 – 15:59 

 
Obrázek 47 - Počet odjezdů z 1 zastávky v čase 18:00 – 18:59 

 



Ondřej Kolodziej: Analýza sítě MHD ve vybraných světových městech 
 

2021  77 
 

Stupeň grafu (nodalita) různých zastávek je vidět na snímku níže. Hodnoty s vyšší 

nodalitou mají červenou barvu. Nejvyšší nodality – 14 dosahuje zastávka Lihovar. Jedná 

se o zastávku poblíž řeky Vltavy na západním břehu Vltavy. Po bližším zkoumání se jedná 

o přestupní zastávku mezi autobusovými a tramvajovými spoji v blízkosti vlakového 

nádraží Praha-Smíchov. 

 
Obrázek 48 – Nodalita zastávek v Praze 

Dostupnost nejbližších aktivních zastávek z bydliště obyvatel byla vyhodnocena 

následovně: 

• Do 300 metrů – 1 247 287 (68 %) 

• Od 300 do 500 metrů – 309 077 (18 %) 

• Nad 500 metrů – 274 140 (14 %) 

Na základě vypočtených vzdáleností je možné určit také průměrný počet obyvatel 

na 1 zastávku do 500 metrů, kdy jedné zastávce v této oblasti náleží 229 obyvatel.  
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Obrázek 49 – Dostupnost zastávek v Praze 
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9 VÝSLEDKY SROVNÁNÍ MHD VYBRANÝCH MĚST 

Nejprve byly srovnány města v závislosti na jejich hustotě sítě vzhledem 

k provozní délce. Nejnižších hodnot zde dosahují Canberra a Praha. V případě Canberry je 

toto pochopitelné, vzhledem ke geografické poloze města, kdy je síť situována do menších 

shluků a není tak rozprostřena po celé sledované ploše. V případě Prahy se tento fakt 

ovšem jeví jako nedostatečná úprava sledované plochy, zejména na západní straně, kdy se 

v oblasti nenachází žádný spoj. Nejvyšší hodnotu má Nantes, kdy je délka dopravní sítě na 

1 km2 cca 600 metrů. 

V tabulce níže jsou porovnány základní parametry měst. Z tabulky zřetelně 

vyplývá, že plocha pro Detroit je velice nevhodně nastavena. Detroit je také velice 

podobný, co se velikosti a počtu zastávek týče, s Prahou. 

Tabulka 40 – Srovnání základních parametrů sítí MHD 

 Počet obyvatel 
(GHS) 

Plocha (km2) Hustota 
(km* km2) 

Počet linek Počet zastávek Délka 
dopravní sítě 

Canberra 437 961 2 827 0,3 168 2 821 860 

Detroit 2 739 568 2 523 0,47 39 5 683 1 536 

Nantes 686 043 1 256 0,6 100 3 442 760 

Praha 1 830 504 2 827 0,41 355 5 490 1 184 

 

 

Obrázek 50 - Graf závislosti hustoty sítě na provozní délce 

Srovnání z hlediska průměrné vzdálenosti mezi zastávkami je možné jen pro 

autobusový mód dopravy, který se nachází ve všech městech. Ihned je zřejmé, že Praha 
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dosahuje hodnoty trojnásobně vyšší, než v ostatních městech a to 995 metrů. To může být 

způsobeno zásahem velice vzdálených zastávek mimo město Prahu, které tuto hodnotu 

uměle navyšují. Tomuto jevu nasvědčuje i fakt, že v případě velice centralizované 

ortogonální sítě v Detroitu je hodnota průměrné vzdálenosti 307 metrů. 

 
Obrázek 51 - Graf závislosti průměrné vzdálenosti mezi zastávkami na provozní délce 

V návaznosti na předešlý jev byly taktéž porovnány průměrné vzdálenosti v grafu. 

Znovu lze vidět návaznosti v případě Prahy, kdy dosahuje hodnoty 36,13 a taktéž Detroitu. 

Nejnižší hodnoty ovšem dosahuje Nantes. Lze tedy říct, že aritmetický průměr vzdálenosti 

všech spojnic mezi uzly může být interpretován také tak, že Nantes nemá žádnou velice 

odlehlou zastávku. 
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Obrázek 52 - Graf průměrné vzdálenosti v grafu na provozní délce 

V rámci frekventovanosti spojů dominují evropská města Praha (i s metrem) a 

Nantes. Průměrný počet spojů na 1 linku zde dosahuje hodnoty 100, respektive 80. 

V případě poměru spojů na linku k celkovému počtu spojů je patrné, že v případě Canberry 

je tato frekvence spojů velice nízká. 
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Obrázek 53 - Graf průměrného počtu spojů na 1 linku k celkovému počtu spojů 

V případě porovnání měst z hlediska časového se jako nejvhodnější jeví porovnání 

v závislosti na celkovém počtu obyvatel, kdy lze získat představu o reálném stavu. 

Vhodnější by zde byl počet přepravených osob, bohužel datová sada tento údaj postrádá. 

Pokud bychom vztáhli průměrné počty odjezdů v rámci celého dne je patrné, že nejvyšších 

hodnot dosahuje Praha a Nantes. Při pohledu na graf níže je patrná jasná dominance 

evropských měst v počtu odjezdů ze zastávek ve všech časových intervalech. Při porovnání 

Canberry a Detroitu vyplývá, že v případě Canberry je frekventovanost vyšší ranních a 

podvečerních hodinách, a naopak v případě Detroitu je frekventovanost vyšší v odpolední 

špičce. V dopoledních hodinách je frekventovanost identická. 
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Obrázek 54 - Graf průměrného odjezdů v časových intervalech 

 
Obrázek 55 - Graf průměrného počtu odjezdů k celkovému počtu obyvatel 

Pro hodnocení geografického pokrytí byla zvolena procentuální dostupnost 

obyvatelstva k zastávce do vzdálenosti 300 metrů. Dostupnost velice přesně koreluje 

s předchozími ukazateli, kdy nejlepší dostupnost má Canberra se svými shluky sítí a velice 

podobných hodnot poté mají evropská města se svou podobnou strukturou sítě okolo řeky. 

Detroit je velice specifický a zde lze vidět velice nevhodný výběr sledovaného území, kdy 
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jsou hodnoty strženy počtem obyvatel mimo oblast Detroitu. Dostupnost zde zcela jasně 

nereprezentuje skutečnost. 

 
Obrázek 56 - Graf dostupnosti zastávky do 300 metrů k celkovému počtu obyvatel 

Obecně lze tedy říct, že na základě vypočtených ukazatelů a jejich porovnání lze 

města viditelně rozdělit na města Evropská, kdy se jejich hodnoty velice podobají a 

stavbou sítě v městech jsou si Nantes a Praha taktéž podobné. Lze usoudit, že 

v Evropských městech je kladen mnohem větší důraz na MHD jako způsob dopravy ve 

městech. Jasným důkazem jsou vyšší frekvence na jednotlivých zastávkách a také 

zatíženost jednotlivých linek. 

Oproti tomu je patrné, že způsob výstavby sítě ortogonálně přináší taktéž své 

výhody, jako jsou nízká průměrná vzdálenost mezi zastávkami a nízká průměrná 

vzdálenost v grafu. 
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10 DOPORUČENÍ VÝBĚRU VHODNÝCH UKAZATELŮ PRO POPIS 

DOPRAVNÍ SÍTĚ 

V závislosti na předešlých porovnáních jednotlivých ukazatelů mezi městy a poté 

také jejich intervalů v průběhu dne byly vybrány ukazatele, které nejlépe popisují danou 

síť MHD. 

Pokud bychom volili vhodné ukazatele pro každé město zvláště, tak lze momentální 

nastavení ukazatelů posuzovat jako vhodné pro evropské města. Nejlépe totiž vypovídají o 

městech Nantes a Praha, kdy lze i v případě selekce časových intervalů říct, že byly 

vybrány intervaly odpovídající skutečným sedlům a špičkám. Zde by bylo ovšem vhodné 

těchto intervalů zvolit více a taktéž v průběhu celého týdne. Pro města a Detroit by lépe 

odpovídalo zvolení časových intervalů posunutých o hodinu z 8:00 – 8:59 na 9:00 – 9:59 a 

v návaznosti na tom i další intervaly. 

Mezi nejvhodnější ukazatele charakterizující dopravní síť, pomocí kterých lze 

velice jednoduše charakterizovat stavbu sítě jsou: 

• Provozní délka dopravní sítě – V případě použité sady je výpočet 

komplikovaný a časově náročný z hlediska informativní hodnoty. 

• Hustota dopravní sítě – vychýlení velikosti území. 

• Průměrná přepravní vzdálenost mezi zastávkami 

Ačkoliv jsou tedy tyto ukazatele vhodné pro popis sítě, jsou velice citlivé na 

vstupní data jako například Detroit a zvolená velikost území. 

V kombinaci s předešlými ukazateli se jako vhodné ukazatele pro nalezení 

významných zastávek v síti jeví: 

• Centralita měřená blízkostí polohy ve středu (Closeness centrality) - 

Vhodné pro nalezení zastávek z hlediska efektivního napojení na další 

spoje. 

• Centralita měřená středovou mezipolohou (Betweenness centrality) – 

Vhodné pro nalezení zastávek významné jako přestupní body v MHD ale 

také jako přestupní body na meziměstskou a dálkovou dopravu. 

• Průměrný stupeň grafu – Vhodné pro zjištění, jak komplexní síť zastávek ve 

městech je. 

• Průměrná vzdálenost v grafu – Popisuje průměrný počet zastávek mezi 2 

náhodně vybranými zastávkami. Vhodné pro zjištění, jakou hustotu má síť 

z hlediska počtu zastávek. 

Ukazatele průměrného stupně grafu a průměrné vzdálenosti v grafu lze vidět 

v tabulce níže. Zcela jasně lze vidět, že evropská města jsou měně centralizovaná a jejich 
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sítě nejsou zdaleka tak komplexní jako v případě Detroitu a Canberry (vliv ortogonální 

sítě). Zatímco v případě průměrné vzdálenosti v grafu má kupříkladu Praha mnohem vyšší 

hodnoty než města mimo evropská. 

Tabulka 41 – Srovnání základních parametrů sítí MHD 

Město Průměrný stupeň grafu Průměrná vzdálenost v grafu 

Canberra 3,12 23,26 

Detroit 3,84 10,28 

Nantes 1,6 5,8 

Praha 1,19 36,13 

 

Nevhodné pro popis sítí se jeví ukazatele: 

• Centralita z vektoru vlastních hodnot (Eigenvector centrality) 

• Modularita 

Oba ukazatele v případě všech měst vykazují velice zvláštní hodnoty, jsou značně 

ovlivněny stavbou sítí a taktéž po kontrole reálných umístění zastávek, které tyto ukazatele 

indikují jak hlavní, se nejedná z hlediska města u výjimečné lokace. Tyto ukazatele by bylo 

vhodné testovat v sítích s návazností na další města. Taktéž je dle mého názoru nutná 

obecná znalost dané sítě, kdy je mnohem jednodušší ukazatele interpretovat. 

Mezi ukazatele provozních charakteristik se jako velice dobrý ukazatel jeví 

technické rychlosti. Průměrný počet spojů na 1 linku v kombinaci s počtem odjezdů z 1 

zastávky dávají vcelku přehlednou představu o důležitosti MHD a její frekvenci v daném 

městě. Zde byl se ovšem jeví do budoucna jako vhodné zajištění dat pro více časových 

období a jejich komplexní analýza. 

Případné ukazatele geografického pokrytí jsou velice dobrým indikátorem 

dostupnosti zastávek. Ve své práci jsem použil indikátor počtu obyvatel žijících v určité 

vzdálenosti od zastávek. Dané vzdálenosti jsem určil dle normy ČSN 73 6110 - 

Projektování místních komunikací. Ukazatel je velice citlivý na správný výběr sledované 

oblasti, kdy v kombinaci s hustotou dopravní sítě může vykazovat zkreslené výsledky (viz. 

Detroit). 

Pokud by bylo dosaženo vyhodnocení více světových měst, bylo by možné provést 

analýzu získaných ukazatelů za jednotlivá města pomocí metod vícerozměrné statistické 

analýzy, jako je např. faktorová analýza či shluková analýza. 
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11 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce byla analýza MHD ve vybraných světových městech 

pomocí dopravních ukazatelů a také použití analýzy sociálních sítích, což je stále se 

vyvíjející vědní disciplína se zejména v posledních letech rostoucím počtem publikací a 

postupů jako jeden z přístupu analýz MHD.  

Teoretická, rešeršní práce představila obecný pohled na MHD ve světě. Na základě 

rešeršní práce byly popsány jednotlivé ukazatele, které byly dále použity v praktické části. 

Pro výpočty řady lokálních a globálních ukazatelů parametrů sítě a jejich popis bylo 

nutné provést analýzu obdržených dat a jejich podobný datový popis. Taktéž byly 

jednotlivé tabulky důkladně popsány a jejich parametry kontrolovány na základě GTFS 

specifikací. Byly provedené úpravy, filtrace časové a prostorové složky, které musely být 

brány v potaz v pozdějších fázích práce. 

V návaznosti na kontrolu dat byla poté provedena explorační analýza dat. Jako 

město pro explorační analýzu byla vybrána Praha. Součástí analýzy bylo zjištění 

základních parametrů sítě. Na základě explorační analýzy byla datová sada modifikována. 

Mezi modifikace patřila úprava plochy pokrytí, dopočty chybějících vzdáleností a dopočet 

provozní délky sítě. Součástí toho zpracování byly provedeny kontroly sítě MHD, kontrola 

posunu zastávek, kontrola spojů na OSM s využitím nejkratších tras, výpočet všech 

vzdáleností mezi zastávkami a následné výpočty v databázi a v programu Gephi, kde bylo 

vypočteno 8 ukazatelů pro každé město. Tato část zpracování dat trvala v rámci jednoho 

měst až stovky hodin. Taktéž byly tyto výpočty výpočetně velice náročné. 

Porovnání ukazatelů a následný výběr ukazatelů jasně rozdělil města na města 

evropského typu a jiné. Taktéž na základě porovnání byly zjištěny nedostatky jak původní 

datové sady, tak nedostatečného výběru zejména časové složky dat. Ačkoliv výsledky 

v rámci studie jednoho dne celkem přesně popisují z mé vlastní zkušenosti časovou 

charakteristiku v Praze, doporučuji do budoucna nepracovat nad extraktem jednoho dne a 

provést analýzu dat pro více dnů. 

Zásadním problémem je správné vymezení města a rozsah studované MHD. Použití 

kruhu nastaveného podle autorů Kujala a spol. vede k zahrnutí velké části urbanizovaného 

zázemí města a k vychýlení řady ukazatelů, jako jsou hustota sítě i obyvatel, geografické 

pokrytí ale i nodalita a centralita z vektoru vlastních hodnot. Rovněž je potřebné většinu 

ukazatelů sledovat samostatně podle dopravních módů. Nelze spojovat charakteristiky 

rychlých kolejových doprav typu metro či vlak s městskými autobusy. Z toho vyplývá 

počítat tyto ukazatele více lokálně pro jistou oblast či okolí. 
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Na základě předešlých kapitol by bylo vhodné do budoucna zpracování více měst, 

zaměření se více na výpočet ukazatelů jen v jistých oblastech a provedení kvantitativních 

hodnocení výsledků. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

1 PŘÍLOHA 1: SKRIPT PRO PGROUTING 

Skript je upraven pro souřadnicový systém WGS84. 

CREATE TABLE road2 AS SELECT * FROM road; 

SELECT DropTopology('topo_road'); 

SET search_path = public,topology; 

SELECT topology.CreateTopology('topo_road', 4326); 

SELECT topology.AddTopoGeometryColumn('topo_road', 'public', 'road2', 'topo_geom', 

'LINESTRING'); 

SELECT UpdateGeometrySRID('road2','geom',4326); 

 

DO $$ 

DECLARE r record; 

BEGIN 

  FOR r IN SELECT * FROM road2 LOOP 

    BEGIN 

      UPDATE road2 SET topo_geom = topology.toTopoGeom(geom, 'topo_road', 1, 0.001) WHERE 

ogc_fid = r.ogc_fid; 

    EXCEPTION 

      WHEN OTHERS THEN 

        RAISE WARNING 'Loading of record % failed: %', r.ogc_fid, SQLERRM; 

    END; 

  END LOOP; 

END$$; 

 

SELECT ST_Length(geom::geography) FROM road2 

 

DROP TABLE IF EXISTS road3; 

DROP TABLE IF EXISTS road3_noded; 

DROP TABLE IF EXISTS road3_noded_vertices_pgr; 
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DROP TABLE IF EXISTS road3_vertices_pgr; 

 

CREATE TABLE road3 AS SELECT ogc_fid, osm_id, oneway, 

(ST_Dump(geom::geometry)).geom::geometry(LineString, 4326) AS geom FROM road2; 

 

ALTER TABLE road3 ADD COLUMN gid2 SERIAL PRIMARY KEY; 

ALTER TABLE road3 ADD source INT4; 

ALTER TABLE road3 ADD target INT4; 

SELECT pgr_createTopology('road3', 0.01, 'geom', 'ogc_fid', 'source', 'target'); 

SELECT pgr_nodeNetwork('road3', 0.01, 'ogc_fid', 'geom'); 

SELECT pgr_createTopology('road3_noded', 0.001, 'geom', 'id', 'source', 'target'); 

 

ALTER TABLE road3_noded ADD COLUMN oneway VARCHAR; 

UPDATE road3_noded AS new SET oneway = old.oneway FROM road3 AS old WHERE new.old_id = 

old.ogc_fid; 

ALTER TABLE road3_noded ADD distance FLOAT8; 

ALTER TABLE road3_noded ADD time FLOAT8; 

UPDATE road3_noded SET distance = ST_Length(geom::geography); 

UPDATE road3_noded SET time = distance; 

DELETE FROM road3_noded WHERE distance IS NULL OR distance = 0; 

 

 

DROP TABLE IF EXISTS stops2; 

CREATE TABLE stops2 AS SELECT * FROM stops; 

UPDATE stops2 SET geom=ST_ClosestPoint((SELECT ST_Union(the_geom) FROM 

road3_noded_vertices_pgr), geom); 

 

SELECT a.name, MAX(ST_Distance(a.geom::geography, b.geom::geography,true)) as delka 

FROM stops a, stops2 b 

WHERE (a.id = b.id)  

GROUP BY a.id 
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HAVING MAX(ST_Distance(a.geom::geography, b.geom::geography,true)) > 200 

ORDER BY delka desc 

 

DELETE FROM stops2  

WHERE stops2.id in ( 

SELECT a.id FROM stops a, stops2 b 

WHERE (a.id = b.id)  

GROUP BY a.id 

HAVING MAX(ST_Distance(a.geom::geography, b.geom::geography,true)) > 200 

) 

 

 

DROP TABLE IF EXISTS route_nodes2; 

CREATE TABLE route_nodes2 AS ( 

 SELECT * 

 FROM pgr_dijkstraCostMatrix( 

         'SELECT id, source, target, distance AS cost, distance AS reverse_cost  

  FROM road3_noded', 

         (SELECT array_agg(id)  

   FROM road3_noded_vertices_pgr  

   WHERE id IN ( 

                SELECT id  

     FROM road3_noded_vertices_pgr  

     WHERE ST_Intersects( 

        ST_Buffer(the_geom, 0.001), 

(SELECT ST_Union(geom) FROM stops2) 

        ) 

           ) 

  ))) 
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2 PŘÍLOHA 2: KONTROLA POSUNU ZASTÁVEK 
 

SELECT a.name, MAX(ST_Distance(a.geom::geography, b.geom::geography,true)) as delka 

FROM stops a, stops2 b 

WHERE (a.id = b.id)  

GROUP BY a.id 

HAVING MAX(ST_Distance(a.geom::geography, b.geom::geography,true)) > 200 

ORDER BY delka desc 

 

DELETE FROM stops2  

WHERE stops2.id in ( 

SELECT a.id FROM stops a, stops2 b 

WHERE (a.id = b.id)  

GROUP BY a.id 

HAVING MAX(ST_Distance(a.geom::geography, b.geom::geography,true)) > 200 

) 

 

KONTROLA O KTERÉ ZASTÁVKY SE JEDNÁ: 

SELECT a.*  

FROM stops a 

LEFT JOIN stops2 b ON (a.id = b.id)  

WHERE b.id IS NULL 

 

3 PŘÍLOHA 3: POČET ODJEZDŮ NA ZASTÁVCE 
SELECT a.stop_I, b.name, c.ODJ0809, d.ODJ1112, e.ODJ1516, f.ODJ1819 

FROM stop_times a, stops b, (SELECT a.stop_I, COUNT(a.trip_I) AS "ODJ0809" 

 from stop_times a, stops b  

 WHERE (a.stop_I = b.stop_I) AND (dep_time >= '08:00:00'   AND dep_time <'08:59:00') 

 group by a.stop_I) c, (SELECT a.stop_I, COUNT(a.trip_I) AS "ODJ1112" 

 from stop_times a, stops b 
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 WHERE (a.stop_I = b.stop_I) AND (dep_time >= '11:00:00' AND dep_time < '11:59:00') 

 group by a.stop_I) d, (SELECT a.stop_I, COUNT(a.trip_I) AS "ODJ1516" 

 from stop_times a, stops b 

 WHERE (a.stop_I = b.stop_I) AND (dep_time >= '15:00:00' AND dep_time < '15:59:00') 

 group by a.stop_I) e, (SELECT a.stop_I, COUNT(a.trip_I) AS "ODJ1819" 

 from stop_times a, stops b 

 WHERE (a.stop_I = b.stop_I) AND (dep_time >= '18:00:00' AND dep_time < '18:59:00') 

 group by a.stop_I) f 

WHERE (a.stop_I = b.stop_I) AND (a.stop_I = c.stop_I) AND (a.stop_I = d.stop_I) AND (a.stop_I = 

e.stop_I) AND (a.stop_I = f.stop_I) 

group by a.stop_I 

4 PŘÍLOHA 4: ZATÍŽENOST JEDNOTLIVÝCH LINEK 
SELECT a.route_I,b.agency_I, b.name, b.long_name, count(distinct(a.trip_I)) as "Trip/day"  

FROM network_temporal_edited a, routes b where a.route_I=b.route_I group by a.route_I 

5 PŘÍLOHA 5: VÝBĚR AKTIVNÍCH LINEK PRO KONSTRUKCI 

KOSTRY SÍTĚ 
from network_temporal_edited 

where dep_time >='12.12.16 8:00' AND dep_time <'12.12.16 8:30' 

order by route_i, from_stop_I 

 

CREATE TABLE kostra_site AS ( 

SELECT a.*, b.geom FROM pgr_dijkstra( 

 'SELECT id, source, target, distance AS cost, distance AS reverse_cost  

 FROM road3_noded', 

   (SELECT array_agg(id)  

   FROM road3_noded_vertices_pgr  

   WHERE id IN ( 

                SELECT id  

        FROM road3_noded_vertices_pgr  

        WHERE 

ST_Intersects(ST_Buffer(the_geom, 0.001), (SELECT ST_Union(geom) FROM stops_all_uprava)) 
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          )),1 

  

) AS a 

LEFT JOIN road3_noded AS b 

ON (a.edge = b.id) 

) 

 

CREATE TABLE rn4_3 AS ( 

 SELECT *  

 FROM route_nodes4 

 WHERE id >= 1 AND id <= 100000 

) 

 

SELECT (ST_Length(ST_Boundary(ST_Buffer(ST_Union(geom), 0.01)))/2)/1000 As length FROM 

rn4_3 

6 PŘÍLOHA 6: POČET OBYVATEL DO VZDÁLENOSTI 

ZASTÁVKY 
SELECT a.id, a.gridcode, MIN(ST_Distance(a.geom, b.geom)) delka FROM centroidy2_sjtsk a, 

stops_all_test b 

GROUP BY a.id 

HAVING MIN(ST_Distance(a.geom, b.geom)) <300 

ORDER BY delka desc 

 

SELECT a.id, a.gridcode, MIN(ST_Distance(a.geom, b.geom)) delka FROM centroidy2_sjtsk a, 

stops_all_test b 

GROUP BY a.id 

HAVING MIN(ST_Distance(a.geom, b.geom)) <500 

ORDER BY delka desc 

 

SELECT a.id, a.gridcode, MIN(ST_Distance(a.geom, b.geom)) delka FROM centroidy2_sjtsk a, 

stops_all_test b 

GROUP BY a.id 
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HAVING MIN(ST_Distance(a.geom, b.geom)) <700 

ORDER BY delka desc 

 

SELECT a.gridcode, ST_Distance(a.geom, b.geom) delka FROM centroidy2_sjtsk a, stops_all_test b 

ORDER BY delka desc 

 

7 PŘÍLOHA 6: TECHNICKÁ RYCHLOST 
DROP TABLE IF EXISTS network_combined_edited 

CREATE TABLE network_combined_edited ( 

  from_stop INTEGER, 

 to_stop INTEGER, 

 route_type INTEGER, 

 d INTEGER, 

 duration_avg FLOAT, 

 n_vehicles INTEGER 

) 

COPY network_combined_edited(from_stop, to_stop, route_type, d, duration_avg, n_vehicles) 

FROM 'E:\VSB_DP\BREZEN_Final\Praha\network_combined_edited.csv' 

DELIMITER ';' 

CSV HEADER; 

 

8 PŘÍLOHA 8: PRŮMĚRNÁ VZDÁLENOST MEZI ZASTÁVKAMI 

 

SELECT AVG(a.agg_cost) as vzdalenost 

FROM step2 a, network_combined_edited b 

WHERE (a.from ||' '|| a.to) = (b.from_stop ||' '|| b.to_stop) AND b.route_type = 0 

 

SELECT AVG(a.agg_cost) as vzdalenost 

FROM step2 a, network_combined_edited b 

WHERE (a.from ||' '|| a.to) = (b.from_stop ||' '|| b.to_stop) AND b.route_type = 1 
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SELECT AVG(a.agg_cost) as vzdalenost 

FROM step2 a, network_combined_edited b 

WHERE (a.from ||' '|| a.to) = (b.from_stop ||' '|| b.to_stop) AND b.route_type = 3 

 

 


