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1 ÚVOD 

Mendlovo náměstí. Z názvu lze usuzovat, že se jedná o významný prostor veřejného 

prostranství, který i vzhledem k poloze na okraji historické oblasti Brna, slouží jako místo 

pro setkávání a trávení volného času. V současnosti však tento prostor slouží zejména 

dopravě, především jako přestupní dopravní uzel linek městské hromadné dopravy. 

Aby bylo využito plně potenciálu tohoto území vyhlásila Kancelář architekta města Brna 

urbanisticko-architektonickou soutěž na úpravu Mendlova náměstí, ze které vyšel vítězný 

návrh proměňující tento prostor ve významné veřejné prostranství. Jestli vyhoví tento 

urbanisticko-architektonický návrh z pohledu dopravy má za cíl ověřit tato diplomová 

práce.  

Hlavním cílem práce bylo vytvoření mikrosimulačního modelu lokality Mendlova 

náměstí pro navrhovaný stav dle podkladů Kanceláře architekta Města Brna a následné 

popsání modelem poskytnutých výsledků z hlediska individuální a městské hromadné 

dopravy. Tomuto kroku předcházelo seznámení se s obecnými zásadami modelování 

dopravy, využití modelovacího nástroje a seznámení se s daným územím a dostupnými 

podklady. 
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2 MODELOVÁNÍ DOPRAVY 

Modelování dopravy se obecně snaží napodobit reálný děj nebo jeho část a je součástí 

běžné praxe dopravního inženýrství [1] [2]. Hlavním cílem je vytvoření odpovídajícího 

dopravního modelu, který slouží pro analýzu současného stavu dopravy nebo předpověď 

stavu budoucího. Před samotným začátkem modelování simulací dopravních dějů 

je nutné definovat očekávané cíle, kterých chceme dosáhnout. Jedná se především 

o otázky, proč je simulace prováděna a jaké parametry dopravního proudu sledujeme. [1]. 

2.1 ROZDĚLENÍ MODELŮ 

Modely dopravy můžeme rozdělit podle podrobnosti a rozsahu do několika hlavních 

kategorií. 

2.1.1 Makroskopické 

První kategorií jsou makroskopické modely. Ty se zaměřují na dopravní proud jako 

na celek, podobně jako například na tok kapalin nebo plynů, obecně s nižší úrovní 

detailnosti [3]. Využití těchto modelů se uplatňuje především u větších oblastí, dálničních 

sítí, okolí a celků měst, při analýzách dopravní zátěže, dopravních uzavírkách 

nebo rekonstrukcích atd. Dále je možné pomocí makroskopických modelů získat 

informace o ekonomických dopadech dopravních opatření nebo pro optimální vedení 

linek MHD v rámci větších územních celků.  

 

Obrázek 2.1 Znázornění detailu dopravních sítí v makroskopických dopravních modelech [3] 
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2.1.2 Mikroskopické 

Do druhé kategorie spadají mikroskopické modely. Ty pracují s dopravním proudem 

na úrovni jednotlivých vozidel s definovanými vlastnostmi a vztahy mezi ostatními 

vozidly. Díky tomu umožňují detailnější a přesnější zpracování výsledků oproti 

makroskopickým modelům. Využití mikroskopických dopravních modelů může být 

pro řešení příčin dopravních kongescí na frekventovaných křižovatkách a dopravních 

uzlech. Omezení ve velikosti zahrnovaného území je dané větší složitostí nastavení 

a získání potřebných parametrů. 

 

Obrázek 2.2 Znázornění detailu dopravních sítí v mikroskopických dopravních modelech [3] 

   

2.1.3 Další kategorie modelů 

Do další kategorie můžou spadat mesoskopické simulační modely. Ty sice zohledňují 

jednotlivá vozidla, ale popisují pohyb pouze v makroskopickém měřítku bez vzájemného 

ovlivňování vozidel. 

Hybridní modely spojují znaky makroskopických i mikroskopických modelů a jejich 

vlastnosti můžeme využít např. při potřebě makroskopického modelování dopravního 

proudu se zaměřením na komplikovanější řešení v oblasti křížení. 

Podrobnějším modelováním stavu vozidla se zabývá submikroskopický simulační model. 

Těmito modely pak může být zobrazováno např. hnací ústrojí a motor. Vyznačují 

se mimořádně vysokým stupněm detailnosti a s tím spojenými vysokými nároky na čas 

potřebný k sestavení modelu a vstupní modelová data [2]. 
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2.2 PROGRAMY 

Jednotlivé kategorie simulačních programů jsou založeny na různých principech výpočtu. 

Makroskopické modely vycházejí ze zaměření na základní charakteristiky dopravního 

proudu, jimiž jsou intenzita, hustota a rychlost. Rozdíly mezi nejvyužívanějšími modely, 

kterými jsou především Greenshieldsův lineární model, Greenbergův logaritmický 

model, Underwoodův exponenciální model, případně Pipesův zobecněný model [4], jsou 

ve vyjádření vztahů hlavních charakteristik. Hlavními zástupci makroskopických 

simulačních nástrojů u nás jsou programy VISUM, OmniTRANS a EMME/2 

nebo EMME/3 [4]. 

Mikroskopické simulační modely pracují, navíc kromě základních charakteristik, 

s časovou a délkovou mezerou mezi dvěma vozidly viz Obrázek 2.3. Nejrozšířenějším 

modelem je tzv. model sledu vozidel, založený na charakteristice brždění a akceleraci 

nebo dodržení bezpečné vzdálenosti.  

 

Obrázek 2.3 Diagram zobrazující délkovou mezeru a změnu rychlosti vyjadřující změnu 

vzdálenosti mezi vedoucím a následujícím vozidlem [4] 

Hlavními zástupci mikrosimulačních nástrojů jsou programy VISSIM, PARAMICS 

a AIMSUN (Advanced Interactive Micro-Simulation for Urban and Non-Urban 

Networks) [4].  
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2.2.1 Program AIMSUN 

AIMSUN umožnuje v několika parametrech nastavit jednotlivé kategorie a druhy 

vozidel, míru dodržování cílových směrů, způsoby chování řidičů atd. Výsledky 

z programu jsou rozděleny do dvou kategorií na textové a grafické. Výsledky je dále 

možné zobrazit pro celkový model nebo pro jednotlivé úseky. V případě rozšiřujících 

modulů je možné zahrnout do simulačního procesu např. i pěší. Nejvýznamnější výhodou 

je snadná manipulace s programem oproti ostatním zástupcům mikrosimulačních 

programů. 

2.3 OVĚŘENÍ MODELOVACÍHO NÁSTROJE 

Ověření správného nástroje a jeho nastavení se provádí promocí tří různých procesů. 

2.3.1 Verifikace 

V případě že chceme pomocí modelovacího nástroje získat určitá data, je prvním krokem 

ověření správné volby programu. Musíme vybrat takový nástroj, který je schopen 

požadované údaje generovat a je v souladu s našimi požadavky. Tento proces se nazývá 

verifikace.  

2.3.2 Kalibrace a validace 

Před získáváním výsledků z jednotlivých simulací je nezbytné provést kontrolní opatření, 

která rozhodnou, zda je model správně nastaven, funkční a zda jsou výstupní hodnoty 

použitelné. K tomuto účelu se využívají procesy kalibrace a validace.  

Kalibrace modelu je proces nastavení jednotlivých parametrů v souladu 

se získanými reálnými daty. Je to nezbytný proces, který vyžaduje pozornost u každého 

sestavování modelu. V mikrosimulačních modelech se doporučuje v rámci kalibrace 

zaměřit na kapacity komunikací, volby tras vozidel a zatížení sítě [1].  

Validace je závěrečný krok při ověřování správného fungování modelu. Hlavním úkolem 

tohoto procesu je ověřit, zda nedošlo k nechtěnému ovlivnění jiných dat než těch 

kalibrovaných. Pro odhalení tohoto problému u rozsáhlejších projektů je vhodné, aby tyto 

procesy provádělo více řešitelů nezávisle na sobě. 
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3 ANALÝZA OBLASTI A STUDIE 

Lokalita řešeného území se nachází ve městě Brně, městské části Brno-střed, 

v katastrálním území Staré Brno na hranici přímo navazující na historické centrum. 

V současné době je Mendlovo náměstí využíváno především jako dopravní terminál 

nejen městské hromadné dopravy a funkce veřejného prostranství je potlačena. Celkově 

náměstí působí chaotickým dojmem, bez jednoznačného vymezení jednotlivých funkcí 

a s nízkou hodnotou využití vzhledem k rozloze území. 

3.1 POPIS ÚZEMÍ 

 

Obrázek 3.1 Fotografie současného stavu Mendlova náměstí [5] 

V oblasti se nachází zejména budovy mající funkci veřejné vybavenosti (Augustiniánský 

klášter, bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Fakultní nemocnice U svaté Anny, školský 

komplex německého gymnázia, lékařská knihovna, Mendlovo muzeum atd.), komerční 

vybavenosti (pivovar, restaurace, obchody a kiosky v oblasti nástupišť) a bydlení. 

V okolních plochách je vybavenost na podobné úrovni, nachází se zde mimo jiné 

brněnského výstaviště, zahrádkové kolonie na Žlutém kopci nebo hrad Špilberk. 



 

15 

 

 

Obrázek 3.2 Vybavenost v okolí Mendlova náměstí [5] 

Z historického hlediska patří prostor k velmi cenným místům, a proto je důležité 

mu v dnešní době věnovat pozornost a péči. 

I díky tomu byla v polovině roku 2018 zahájena vyzvaná jednofázová ideová soutěž 

urbanisticky-architektonického řešení Mendlova náměstí pro nalezení hodnotného, 

koncepčního návrhu jako podkladu pro rozhodnutí o dalším vývoji, či jako podkladu 

pro změnu Územního plánu města Brna a změnu regulačního plánu Městské památkové 

rezervace Brno [5]. Jedním z podkladů bylo řešení dopravní koncepce, ze kterého studie 

vychází. Vítězem se stala urbanisticko-architektonická studie od autorů Ing. Michala 

Palaščáka, Ing. arch. Michala Poláše, Ing. arch. Jana Flídra. 
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„Lokalita Starého Brna má díky své poloze blízko centra a vysokému podílu volných 

parcel velký rozvojový potenciál. Mendlovo náměstí je historicky přirozeným centrem 

lokality a důležitým společenským a dopravním uzlem. Spolu s předpokládaným 

zahušťováním okolní zástavby je důležité minimalizovat urbanizaci území, a naopak 

vytvářet místa k trávení volného času a odpočinku. Návrh se zaměřuje na definování 

nových veřejných prostor - pobytového parku a centrálního náměstí jako ohniska celé 

čtvrtě.“ [6]. 

 

Obrázek 3.3 Vizualizace navrhovaného stavu centrální části Mendlova náměstí [6] 

3.2 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Podkladem pro zpracování urbanistické studie byl dokument Koncepce dopravního řešení 

Mendlova náměstí [7], který předpokládá možnost levého odbočení z ulice Vídeňská 

na ulici Poříčí, průraz ulice Hybešovy na Mendlovo náměstí a vytvoření spojky z ulice 

veletržní na ulici Křížovu. Dále se počítá s přemístěním páteřní komunikace Křížová – 

Úvoz z jižní do severní části a uzpůsobení komunikace na ulici veletržní pro obousměrný 

provoz. Znemožněn bude nově průjezd z Mendlova náměstí na ulici Výstavní a Hlinky.  
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Obrázek 3.4 Situace navrhovaného stavu Mendlova náměstí [6] 

V rámci hromadné dopravy se předpokládá přesunutí koncových zastávek MHD 

a regionálních autobusů z Mendlova náměstí na nový terminál Hlinky/Lipová, případně 

zvolení systému průjezdných zastávek s ukončením na druhé straně linky. 

3.2.1 Silniční doprava 

Severní část území zahrnuje dle studie vyústění ulice Úvoz se sběrnou komunikací 

do světelně řízené křižovatky s ulicí Pekařská, Mendlovým náměstím a parkovištěm 

u Augustiniánského kláštera. Označení této křižovatky je Úvoz × Pekařská. Východně 

se nachází křížení účelové komunikace, s tramvajovou tratí vedoucí západně od areálu 

Fakultní nemocnice U svaté Anny, s ulicí Pekařskou, kde je tramvajová doprava vedena 

ve středovém pásu. Hlavní prostor Mendlova náměstí je v severní části ohraničen sběrnou 

komunikací se zastávkou MHD ve směru na Úvoz, v místech křížení se komunikace 

rozšiřuje o další pruh. Urbanistický návrh počítá s pruhem pro cyklistickou dopravu 

ve směru na výstaviště. Ze směru na Úvoz je umožněn vjezd, i výjezd, do jižní části 

centrálního prostoru území, které je tvořeno jako dopravní terminál pro tramvajovou 
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a trolejbusovou dopravu. V západní části je vytvořena světelně řízená křižovatka 

tramvajových tratí, vyústěním hlavní komunikace v severní části, ulicí Křížová a ulicí 

Veletržní. Tramvajová trať vedoucí směr výstaviště je na samostatném tramvajovém pásu 

umístěném severně od komunikace na ulici Veletržní, ve směru na ulici Poříčí vede 

na středovém pásu. Tato křižovatka má označení Mendlovo náměstí x Křížová. Ulice 

Veletržní je dále křížena spojovací komunikací vedoucí směrem do plánovaného areálu 

Mendel Plaza a na ulici Poříčí. Označení této světelně řízené křižovatky je Veletržní x 

spojka. Největší změna oproti stávajícímu stavu je v jihovýchodní části Mendlova 

náměstí, kde došlo k průrazu směrem na ulici Hybešova. Těmito místy je nově vedena 

tramvajová trať obsluhovaná linkou č. 1. 

3.2.2 Městská hromadná doprava 

Území by mělo vyhovovat i dosavadní funkci přestupního uzlu MHD. Hlavní zastoupení 

má tramvajová doprava. Východně západním směrem prochází územím linka č. 1. Tato 

linka spojuje okrajové městské části Bystrc, Komín, Řečkovice s centrální částí města. 

Severovýchodně jižním směrem vedou dvě linky č. 5 a 6 spojující dopravní uzel MHD 

Česká a Mendlovo náměstí s pokračováním do jižní části města na ulici Vídeňská.  

 

Obrázek 3.5 Vedení tramvajových linek [7] 
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Početné zastoupení má na Mendlově náměstí i trolejbusová doprava zastoupena převážně 

linkou č. 25 a 26. Ty směřují ze západních okrajových městských částí přes Mendlovo 

náměstí. Tyto linky nesměřují přímo do centra jako tramvajová doprava a jejich vyústění 

z náměstí je ulicí Úvoz, dále pokračují až do východní části města. Dále trolejbusová 

doprava zajištuje provoz linky č. 37, která je v současnosti vedena přes Mendlovo náměstí 

směrem na Kamenný vrch a ve vybraných spojích ukončena na Mendlově náměstí. 

Dle podkladu koncepce dopravního řešení [7] se počítá s celkovou trasou linky č. 37 

pouze po Mendlovo náměstí, kde bude zařazena do systému průjezdné zastávky 

s konečnou na druhé straně linky. Stejným způsobem je řešena trasa linky č. 35 vedoucí 

z ulice Barvičova. 

 

Obrázek 3.6 Vedení trolejbusových linek [7] 

Autobusová doprava MHD je zastoupena linkou č. 52, vedoucí od městské části 

Kohoutovice, a okružní linkou č. 44/84. Vzhledem k vedení tras těchto autobusových 

linek je umístění zastávek zvoleno mimo centrální část náměstí na ulici Veletržní. Návrh 

nepočítá s obsluhou Mendlova náměstí regionálními autobusy, které v současnosti 

využívají tento dopravní uzel jako konečnou zastávku. 
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Obrázek 3.7 Vedení autobusových linek [7] 

Celkové rozmístění zastávek v lokalitě Mendlova náměstí je zobrazeno na následujícím 

obrázku. 

 

Obrázek 3.8 Umístění zastávek v území 
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4 MODELOVÁNÍ 

Mým cílem bylo vypracovat mikrosimulační model navrhovaného stavu Mendlova 

náměstí nejdříve dle podkladu dopravně inženýrského průzkumu (DIP) a následně 

dle urbanisticko-architektonické studie (UA).  

Prvním úkolem při nastavování prostředí je zvolení místního koordinačního 

souřadnicového systému S-JTSK. Následně byly vloženy podklady pro vytvoření 

geometrie modelu, kterými jsou urbanistické situace Koncepce dopravního řešení 

Mendlova náměstí pro variantu B od Brněnských komunikací a výkres studie Mendlova 

náměstí od Kanceláře architekta města Brna. Jednotlivé dokumentace byly importovány 

do programu a uloženy do vlastních pomocných vrstev. Vzhledem k typu podkladových 

souborů (.pdf) bylo nutné pro správné zajištění velikosti a umístění tyto podklady 

georeferencovat. Pro tento úkol jsem využil přesně umístěný polygon hranic Mendlova 

náměstí vytvořený v programu ArcGis a pomocný nástroj Positioner, díky kterému 

bylo možné umístit grafické podklady na přesné souřadnice v systému S-JTSK.  

Následovalo vytvoření samotné geometrie modelu. Ta se skládá především z úseků 

jednotlivých komunikací spojených pomocí okrajových uzlů. Následným spojováním 

úseků a používání dalších nástrojů především pro křížení, rozšíření jízdních pruhů 

a editaci úseků vytvoříme kompletní propojený model geometrie reprezentující vložené 

podklady. S tímto krokem souvisí i nastavení vlastností jednotlivých úseků a křížení 

včetně světelného signalizačního zařízení.  

 

Obrázek 4.1 Detail nastavení v křižovatce Úvoz x Pekařská 
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Jedním z kroků bylo nastavení stabilních signálních plánů dle dopravně inženýrských 

podkladů ze Studie Mendlova náměstí 2018 [8]. V rámci modelu jsou řešeny tři hlavní 

křižovatky se světelným signalizačním zařízením. Vložení signálních plánů bylo 

provedeno pomocí funkce Control plan po předchozím nastavení jednotlivých směrů 

jízdy v křižovatkách.  

Signální plány jsou rozděleny do samostatných časově nastavených částí pro jednotlivé 

směry. Celková délka cyklu u všech signálních plánů je 100 s.   

Signální plán Úvoz x Pekařská 

Tabulka 4.1 Signální plán SSZ Úvoz x Pekařská 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.2 Tabelární data křižovatky Úvoz x Pekařská [8] 

Úvoz x Pekařská 

ozn. Ze směru 
Začátek Délka 

[s] [s] 

VA 
Úvoz 

70 54 

KA 70 58 

SB 
Pekařská 

28 31 

KB 36 27 

SC 
Mendlovo nám. 

58 53 

VC 70 41 

VD Klášter 36 10 

PA Úvoz 36 11 

PB Pekařská 73 16 

PC Mendlovo nám. 38 9 

PD Pekařská 73 16 
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Signální plán Mendlovo náměstí x Křížová 

Tabulka 4.2 Signální plán SSZ Mendlovo náměstí x Křížová 

Mendlovo nám. x Křížová 

 ozn. 
Ze směru 

Začátek Délka 

[s] [s] 

SA 
Mendlovo nám. severní část 

56, 79 15, 19 

VA 79 19 

TBL 
Mendlovo nám. nástupiště 

35 9 

TBS 12 32 

VC 

Křížová 

82 16 

VG 10 16 

TC 35 18 

VDP 

Veletržní 

10 76 

VDL  54 12 

TD 10 11 

VB Mendlovo nám. nástupiště 33 9 

PA Mendlovo nám. 13 31 

PC Křížová 58 8 

PD Veletržní 81 19 

PH Veletržní (tramvaj) 56 44 

 

Obrázek 4.3 Tabelární data křižovatky Mendlovo náměstí x Křížová [8] 
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Signální plán Veletržní x spojka 

Tabulka 4.3 Signální plán SSZ Veletržní x spojka 

Veletržní x spojka 

ozn. Ze směru 
Začátek Délka 

[s] [s] 

VB Mendlovo nám. 54 61 

VC spojka 26 18 

VD Veletržní 54 61 

PB Mendlovo nám. 28 14 

PC spojka 51 39 

 

Obrázek 4.4 Tabelární data křižovatky Veletržní x spojka [8] 

Všechny vytvořené signální plány byly následně vloženy do nástroje Master control plan, 

pomocí kterého byly následně vloženy do hlavního simulačního nástroje. 

Pro vložení dopravního zatížení využijeme funkci OD Matrix a data ze vstupního 

podkladu. Z přepočtených intenzit na špičkovou hodinu a rozdělení dle intenzit 

jednotlivých směrů v křižovatkách vytvoříme matici přepravních vztahů Z/DO (O/D) 

pro osobní a nákladní dopravu. Tyto dvě kategorie jsou předdefinovány v programu a pro 

naše účely jsme těchto přednastavených technických parametrů využili jak pro osobní, 

tak pro nákladní dopravu. Předpokládáme ranní špičkovou hodinu 7.00 – 8.00. 

Pro snadnější nastavení přepravních vztahů byl rozdělen směr Poříčí do vstupně 

výstupních bodů D – spojka a F – Křížová.  
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Obrázek 4.5 Lokalizace vstupně výstupních bodů. 

Tabulka 4.4 Matice dopravních vztahů pro osobní dopravu 

Matice O/D osobní doprava 

O/D 
Úvoz Pekařská Veletržní Křížová Klášter Václavská 

  A B C D E F 

Úvoz A   201 211   2 415 829 

Pekařská B 169   54   16 98 337 

Veletržní C 190 22   24 2 278 516 

Křížová D     42       42 

Klášter E   17 1     1 19 

Václavská F 431 106 204   2   743 

  790 346 512 24 22 792 2486 

 

Tabulka 4.5 Matice přepravních vztahů pro nákladní dopravu 

Matice O/D nákladní doprava 

O/D 
Úvoz Pekařská Veletržní Křížová Klášter Václavská 

  A B C D E F 

Úvoz A   1 34     11 46 

Pekařská B 2   5     5 12 

Veletržní C 9 9   10   16 44 

Křížová D     5       5 

Klášter E             0 

Václavská F 26 5 15       46 

  37 15 59 10 0 32 153 
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Následně jsou obě matice vloženy do nástroje Traffic demands matrices, pomocí kterého 

jsou vloženy do simulačních scénářů. 

Uvedené matice přepravních vztahů neobsahují zastoupení MHD. Tyto vstupní dopravní 

intenzity jsou vytvořeny ze stávajících jízdních řádů [9] a vloženy pomocí nástroje Public 

transport. Je uvažováno s tramvajovými linkami 1, 5 a 6, trolejbusovými 25, 26, 35, 37 

a autobusovými 44, 52, 84. Do modelu nejsou zahrnuty regionální autobusy, vzhledem 

k možné změně jejich koncové zastávky. Zdržení v zastávkách jsem zvolil podle 

vlastního průzkumu pro jednotlivé linky. 

Tabulka 4.6 Vstupní data linek městské hromadné dopravy 

Vstupní data MHD 

linka směr 
interval odchylka délka nástupu odchylka 

[min] [s] 

1 
BVV - Centrum 4,3 0,5 

33,7 8,7 
Centrum - BVV 4,3 0,7 

5, 6 
Centrum - Poříčí 2,4 0,8 

37,4 11,7 
Poříčí - Centrum 2,1 0,7 

25, 26 
Úvoz - BVV 3,1 0,7 

30 7,1 
BVV - Úvoz 3,5 1 

35 Barvičova 10 5 
23,3 2,4 

37 Kamenný vrch 7,5 0,5 

44 Stará osada 10 0 17,2 3,4 

52 Zoologická zahrada 10 0 28,3 2,4 

84 Stará osada 10 0 17,2 3,4 

Zastoupení jednotlivých vozů jsem volil dle podkladu [7] se zvolením nejdelších 

možných souprav. V programu jsou přednastaveny technické parametry pouze 

pro autobusovou dopravu, ze které jsem vyházel pro nastavení ostatních dopravních 

prostředků městské hromadné dopravy. Následné rozměry a kapacity dopravních 

prostředků jsou převzaty z průměrných hodnot od DPMB [10]. 

Tabulka 4.7 Zastoupení druhů vozidel pro jednotlivé linky 

Zastoupení druhů vozidel pro jednotlivé linky 

vozidlo linka délka vozidla / soupravy [m] 

Tramvaj VARIO LF2R.E + VARIO LFR.E 1 40 

Tramvaj Škoda 13T 5, 6 31 

Kloubový autobus / trolejbus 25, 26, 37, 44, 84 18 

Autobus / trolejbus 35, 52 12 

Po vložení předchozích vstupních dat bylo provedeno nastavení nástroje Dynamic 

scenario, kterým jsou vybrána připravená data. V následujícím kroku jsem pro jednotlivé 
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výpočetní skupiny použil funkci Warm up pro vytvoření záběhu simulace, která byla 

tvořena osmdesátiprocentní OD maticí. Dále byla nastavena délka simulačního kroku 

na 0,1 s. Následně bylo možné spustit výpočet simulace. Obecný postup doporučuje 

provádět výpočet simulací vícekrát a výsledky průměrovat [1].  Pro potřeby přesnosti 

práce bylo provedeno deset simulací pro každý scénář. 

Před zahájením vyhodnocování výsledků je nutné prověřit funkčnost modelu. 

Kalibračními daty jsou v našem případě přímo data obsažená ve vstupním dopravně 

inženýrském podkladu. Zde jsou přímo stanoveny intenzity v jednotlivých směrech 

a trasy vozidel. Díky absenci vlastního průzkumu, vzhledem k dispozici poskytnutých 

návrhových dat, nebylo možné provést validaci modelu. Tento postup je možné užít 

pouze ve výjimečných případech, kdy se například snažíme porovnávat výsledky 

simulačního modelu s jinými, již jinak získanými, výsledky. 

Modelovaný stav nezahrnuje pěší ani cyklistickou dopravu z hlediska absence 

podkladových dat, složitému procesu jejich sběru a v případě pěší dopravy také absence 

požadovaného modulu v programu. Dále není v modelu zahrnuta doprava obsluhující 

areál Fakultní nemocnice U svaté Anny. 

4.1 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 

První varianta urbanisticko-architektonická (UA), vychází ze stejnojmenné studie. 

Dopravní řešení této varianty je popsáno v předchozí kapitole. Zobrazení modelu je na 

Obrázek 4.6. 

Dále byla modelována varianta podle podkladu dopravně inženýrského podkladu (DIP) 

viz Obrázek 4.7. Hlavním rozdílem oproti dopravnímu řešení urbanisticko-

architektonické studie je jiné uspořádání páteřní komunikace procházející územím 

a možnost odbočení na křižovatkách. 
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Obrázek 4.6 Model navrhované varianty dle UA 

Menší změny jsou u umístění nástupišť a na výjezdu z centrální části směrem na Úvoz. 

Tato vymodelovaná varianta slouží k porovnání s vypočtenými výsledky z dopravně 

inženýrského podkladu a určení míry odlišností urbanisticko-architektonické varianty 

od tohoto dokumentu. 

 

Obrázek 4.7 Model navrhované varianty dle DIP 
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5 VYHODNOCENÍ 

V této kapitole budou nejprve popsány výsledky urbanisticko-architektonické varianty 

a návrhu její změny. Následovat bude porovnání těchto variant, UA a DIP varianty a 

závěrečné srovnání vyhodnocených výsledků úrovně kvality dopravy mezi 

modelovanými a vypočtenými výsledky.  

5.1 URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ 

VARIANTA 

Hlavním cílem práce je zjištění parametrů urbanisticko-architektonického návrhu 

Mendlova náměstí z pohledu dopravy. Výsledný model z velké části potvrzuje výsledky 

dopravně inženýrského průzkumu, avšak v některých ohledech tento průzkum rozšiřuje 

o celkové souvislosti spojené s posuzováním celkového modelu území. V následující 

tabulce je zobrazena sestava výsledků pro celkový model.  

Tabulka 5.1 Vybrané výsledné hodnoty 

Vybrané výsledné hodnoty varianty UA 

  hodnota odchylka jednotka 

zdržení 

Všechna vozidla 342,61 12,0 sec/km 

IAD 353,50 13,0 sec/km 

MHD 189,54 26,5 sec/km 

hustota 

Všechna vozidla 20,63 2,0 veh/km 

IAD 18,52 1,9 veh/km 

MHD 1,23 10,1 veh/km 

intenzita 

Všechna vozidla 2372,10 95,0 veh/h 

IAD 2131,70 91,8 veh/h 

MHD 145,10 8,8 veh/h 

střední počet 
vozidel v koloně 

Všechna vozidla 105,01 10,9 veh 

IAD 95,14 10,3 veh 

MHD 1,10 0,1 veh 

rychlost 

Všechna vozidla 12,30 0,5 km/h 

IAD 12,36 0,6 km/h 

MHD 12,22 0,9 km/h 

čas zastavení 

Všechna vozidla 318,14 11,6 sec/km 

IAD 329,64 12,5 sec/km 

MHD 788,41 129,4 sec/km 

cestovní čas 

Všechna vozidla 415,88 12,0 sec/km 

IAD 420,04 13,0 sec/km 

MHD 355,39 26,3 sec/km 
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Výsledky byly dále roztříděny i podle jednotlivých linek městské hromadné dopravy 

a vybrané parametry jsou zobrazeny v následující tabulce.  

Tabulka 5.2 Vybrané výsledné hodnoty pro MHD 

Vybrané výsledné hodnoty pro MHD 

 hodnota odchylka jednotka 

zdržení 

linka č. 35, 52 247,97 31,1 sec/km 

linka č. 1 87,13 12,9 sec/km 

linka č. 25, 26, 37 255,39 26,4 sec/km 

linka č. 5, 6 99,18 15,3 sec/km 

linka č. 44, 84 258,04 46,6 sec/km 

rychlost 

linka č. 35, 52 11,01 0,8 km/h 

linka č. 1 16,50 1,0 km/h 

linka č. 25, 26, 37 8,91 0,6 km/h 

linka č. 5, 6 14,20 0,8 km/h 

linka č. 44, 84 10,48 1,4 km/h 

čas zastavení 

linka č. 35, 52 209,54 30,2 sec/km 

linka č. 1 68,45 12,7 sec/km 

linka č. 25, 26, 37 220,34 25,9 sec/km 

linka č. 5, 6 74,09 14,8 sec/km 

linka č. 44, 84 215,99 45,8 sec/km 

cestovní čas 

linka č. 35, 52 407,33 31,3 sec/km 

linka č. 1 234,23 12,7 sec/km 

linka č. 25, 26, 37 452,88 24,6 sec/km 

linka č. 5, 6 273,51 16,5 sec/km 

linka č. 44, 84 409,01 46,6 sec/km 

Hlavním nedostatkem navrhovaného stavu z hlediska nedostatečné kapacity a následného 

zdržení je hlavní průtah vedoucí z ulice Úvoz směrem na ulici Křížová. Místem s nejnižší 

propustností je křižovatka Mendlovo nám. x Křížová, na jejíchž ramenech vznikají 

dopravní kongesce vozidel ovlivňující také ostatní úseky. Střední doba zdržení 

se pohybuje v řádech až několika minut, viz Obrázek 5.2. Nejnepříznivější hodnoty jsou 

ve směru z Mendlova náměstí na ulici Křížovou.  
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Obrázek 5.1 Dopravní kongesce v úseku Mendlova náměstí 

Zde dosahuje střední doba zdržení 207 sekund a střední počet vozidel v koloně přesahuje 

15 vozidel. V průběhu simulace zaujímá dopravní kongesce v některých případech celou 

délku komunikace mezi křížením Mendlovo náměstí x Křížová a Úvoz x Pekařská, 

viz Obrázek 5.1, a tím ovlivňuje i hodnoty na ostatních kříženích. Díky umístění začátku 

pruhu pro odbočení do ulice Veletržní až v druhé části délky komunikace narůstá zdržení 

i pro tento směr, které dosahuje přibližně 113 sekund.   
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Obrázek 5.2 Délka zdržení na jednotlivých ramenech křižovatky Mendlovo náměstí x Křížová 

V opačném směru, tedy z ulice Křížové na Mendlovo náměstí, dochází ke střední době 

zdržení 151 sekund. Celkový počet vozidel v koloně před vstupem do území z tohoto 

směru roste přibližně od 70 po 290 vozidel. Prvotní hodnota je ovlivněna zaběhnutím 

simulace, kdy už při osmdesátiprocentním zatížení O/D maticí dochází v těchto místech 

k nárůstu dopravních kongescí. Pro odbočení dosahuje hodnota zdržení průměrně 

90 sekund. Dále je nepříznivě vyhodnocen úsek v ulici Veletržní, kde dochází ke zdržení 

pro levé odbočení 103 sekund a pravé odbočení 18 sekund.  

U tramvajových tratí je nejhůře vyhodnocen výjezd ze sloučeného nástupiště pro linky 

č. 5, 6, 25, 26, 37, kde střední doba zdržení dosahuje 56 sekund. Nižší úroveň kvality 

dopravy je i u vjezdu na Mendlovo náměstí ze směru od výstaviště a z ulice Křížová, 

kde se hodnoty zdržení pohybují do 40 sekund.  
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Obrázek 5.3 Počet vozidel v koloně na jednotlivých ramenech křižovatky 

Mendlovo náměstí x Křížová 

Druhým místem, kde dochází k problémům, je křižovatka Úvoz x Pekařská. Ta 

je ovlivněna zejména nedostatečnou kapacitou předchozího popisovaného uzlu. Díky 

neumožnění průjezdu směrem na Mendlovo náměstí se dopravní kongesce rozrůstají 

na ulici Úvoz (Obrázek 5.4). Celková střední doba zdržení na této křižovatce, viz Obrázek 

5.5, dosahuje v přímém směru z ulice Úvoz přibližně 120 sekund. Počet vozidel 

čekajících v koloně, při zahrnutí vozidel čekajících na vstupu do modelu, se v rámci 

sledované doby pohybuje od 10 do 150. U levého odbočení dosahuje doba zdržení 

průměrně 40 sekund.  
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Obrázek 5.4 Znemožnění průjezdu na Mendlovo náměstí vlivem dopravnících kongescí 

Na úseku z ulice Pekařské dochází k průměrnému zdržení při pravém odbočení a přímém 

směru do 11 sekund, při levém odbočení je střední doba zdržení do 25 sekund. Průměrný 

počet čekajících vozidel se pohybuje do 2 vozidel na daný úsek. Ve směru z Mendlova 

náměstí na ulici úvoz a Pekařská je průměrné zdržení do 10 sekund bez vzniku kolon. 

Zobrazení základních výsledných hodnot pro celé území v grafické podobě se nachází 

v přílohách č. 1–4. 
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Obrázek 5.5 Zdržení na jednotlivých ramenech křižovatky Úvoz x Pekařská 

Hodnocení MHD vychází z předchozích hodnot v místech, kde jsou linky vedeny 

po společných trasách jako ostatní kategorie dopravy a dosahují stejných zdržení. 

U hodnocení hlavního nástupního terminálu v centrální části Mendlova náměstí (Obrázek 

5.6) kopírují hodnoty zdržení vytíženost nástupišť (Tabulka 5.3). Nejvytíženější nástupní 

hrana s obsazeností přibližně devadesát procent celkového času obslouží více jak padesát 

spojů během sledované doby. Jedná se o nástupiště sloučené pro tramvajové linky č. 5 ,6 

ve směru Poříčí a trolejbusové linky č. 25, 26, 37 ve směru výstaviště.  
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Obrázek 5.6 Využití nástupiště linek č. 5, 6, 25, 26, 37 ve směru Poříčí a výstaviště 

Vytíženost všech zastávek je zobrazena v následující tabulce.  

Tabulka 5.3 Vytíženost nástupišť 

Vytíženost nástupišť MHD 

nástupiště linky směr obsazenost [%] 

1 Výstaviště 28,9 

1 Centrum 18,3 

5, 6, 25, 26, 37 Poříčí, výstaviště 92,5 

5, 6 Centrum 37,9 

35 Barvičova 5,8 

25, 26 Úvoz 35,4 

44 Výstaviště 46,3 

25, 26, 37, 84 Úvoz, Poříčí 63,3 

Nástupiště ve směru Úvoz, výstaviště a Poříčí jsou umístěny v jízdních pruzích a jejich 

obsazenost je ovlivněna projíždějícími/stojícími vozidly jiných druhů dopravy, než 

je MHD. Obsazenost zastávek ve směru do křižovatky Mendlovo náměstí x Křížová 

je také ovlivněna signálním plánem této křižovatky. Výsledek ovlivnění je zřejmě vidět 

u linky č. 1, kde obsazenost ve směru na výstaviště je přibližně o deset procent vyšší než 

obsazenost v opačném směru, který není ovlivněn dobou zdržení určenou signálním 

plánem. 
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Pro vybrané linky byla vyhodnocena celková doba průjezdu mezi vstupem a výstupem 

z území, viz Tabulka 5.4. Linky 35 a 52 nebyly hodnoceny vzhledem k jejich trasování. 

Celkové doby všech linek jsou ovlivněny zejména dobou zdržení v dopravních 

kongescích (linky č. 25, 26 ve směru BVV–Úvoz) a na světelně řízených křižovatkách. 

Tomu odpovídá i vysoká míra odchylek.   

Tabulka 5.4 Doba průjezdu vybraných linek MHD 

Doba průjezdu vybraných linek MHD 

linka směr 
čas 

[h:m:s] 
odchylka 
[h:m:s] 

délka 
úseku 
[km] 

cestovní rychlost 
na daném úseku 

[km/h] 

5, 6 Centrum - Poříčí 0:02:47 0:00:44 0,45 9,7 

5, 6 Poříčí - Centrum 0:02:02 0:00:26 0,45 13,3 

1 BVV - Centrum 0:01:53 0:00:28 0,44 14,0 

1 Centrum - BVV 0:01:39 0:00:26 0,44 16,0 

25, 26 Úvoz - BVV 0:04:38 0:01:08 0,67 8,7 

25, 26 BVV - Úvoz 0:05:23 0:01:30 0,58 6,5 

84 Stará osada 0:02:15 0:00:59 0,38 10,1 

44 Stará osada 0:02:09 0:00:59 0,36 10,0 

Jedním z problémových míst je umístění zastávek pro autobusové a trolejbusové spoje 

v ulici Veletržní. Při zastavení trolejbusových linek pokračujících ve směru Úvoz 

v zastávce (Obrázek 5.7) je zablokován odbočovací pruh směrem na ulici Křížová. 

Následně dochází, vzhledem k vyšším intenzitám, k problémovému zařazení do pruhu 

pro odbočení směr Úvoz. 

 

Obrázek 5.7 Znemožnění odbočení vlivem umístění zastávky v ulici Veletržní 
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5.2 URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ 

VARIANTA UPRAVENÁ 

Vzhledem ke vzniku dopravních kongescí tvořených u křižovatky Mendlovo náměstí x 

Křížová jsem vytvořil nový stabilní signální plán pro tuto křižovatku (Tabulka 5.5). Délka 

celkového intervalu byla ponechána na 100 sekund. Pro nejvytíženější směry, 

z Mendlova náměstí sever do ulice Křížová a opačně, byl zvolen interval signálu volno 

28 sekund. Pro ostatní fáze byla zvolena délka 20 sekund.  

Tabulka 5.5 Upravený signální plán SSZ Mendlovo náměstí x Křížová 

Mendlovo nám. x Křížová 

  
Ze směru 

Začátek Délka 

[s] [s] 

SA 
Mendlovo nám. severní část 

46 51 

VA 69 28 

TBL 
Mendlovo nám. nástupiště 

0 20 

TBS 0 20 

VC 

Křížová 

23, 69 20, 28 

VG 23 20 

TC 0 20 

VDP 

Veletržní 

0 66 

VDL  46 20 

TD 0 20 

VB Mendlovo nám. nástupiště 0 20 

PA Mendlovo nám. 0 20 

PC Křížová 46 20 

PD Veletržní 69 28 

PH Veletržní (tramvaj) 23 74 

Po tomto kroku zůstaly ve větší míře dopravní kongesce v ulici Veletržní před 

křižovatkou Veletržní x spojka. Tyto problémy jsem se pokusil vyřešit umožněním 

přímého průjezdu druhým pruhem v ulici Veletržní před křižovatkou Veletržní x spojka. 

Díky tomuto kroku se snížil počet vozidel v koloně na méně než 3 vozidla a zdržení před 

křižovatkou pro oba pruhy se pohybuje kolem 11 sekund.  

Díky celkové úpravě došlo k výraznému zlepšení ve všech sledovaných parametrech. 

Výsledky jsou zobrazeny v následující Tabulka 5.6 a Tabulka 5.8. 
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Tabulka 5.6 Vybrané výsledné hodnoty upravené varianty 

Vybrané výsledné hodnoty 

  úprava odchylka jednotka 

zdržení 

Všechna vozidla 106,01 4,96 sec/km 

IAD 105,72 5,45 sec/km 

MHD 108,754 10,378 sec/km 

hustota 

Všechna vozidla 11,34 5,04 veh/km 

IAD 9,6 4,57 veh/km 

MHD 1,04 4,25 veh/km 

intenzita 

Všechna vozidla 2701,45 353,79 veh/h 

IAD 2405,27 324,75 veh/h 

MHD 146,73 14,76 veh/h 

střední počet vozidel 
v koloně 

Všechna vozidla 42,09 30,97 veh 

IAD 35,16 27,66 veh 

MHD 0,882 0,27 veh 

rychlost 

Všechna vozidla 24,98 0,74 km/h 

IAD 25,73 0,77 km/h 

MHD 14,25 0,59 km/h 

čas zastavení 

Všechna vozidla 90,53 4,64 sec/km 

IAD 91,15 5,13 sec/km 

MHD 403,73 49 sec/km 

cestovní čas 

Všechna vozidla 178,35 5,16 sec/km 

IAD 172,14 5,43 sec/km 

MHD 272,592 11,548 sec/km 

Doba zdržení, hustota, intenzita a počet vozidel v koloně pro celé území upravené 

urbanisticko-architektonické varianty jsou graficky zobrazeny v přílohách č. 5–8.  

 

Obrázek 5.8 Vytíženost nástupiště linek č. 5, 6, 25, 26, 37 ve směru Poříčí a výstaviště 
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Problémy zůstávají pouze v místě dopravního terminálu, u nástupiště linek č. 5, 6, 25, 26, 

37 ve směru Poříčí a výstaviště, vzhledem k vysoké vytíženosti. V případě zastavení 

vozidel v zadní části nástupiště může docházet ke znemožnění vjezdu do zastávky, 

viz předešlý Obrázek 5.8. Oproti předchozí variantě je však obsazenost tohoto nástupiště 

nižší přibližně o 15 procent a dosahuje přibližně 75 procent, viz Tabulka 5.7. 

Tabulka 5.7 Vytíženost nástupišť MHD u upravené varianty 

Vytíženost nástupišť MHD 

nástupiště linky směr obsazenost [%] 

1 Výstaviště 33,5 

1 Centrum 18,3 

5, 6, 25, 26, 37 Poříčí, výstaviště 73,1 

5, 6 Centrum 37,5 

35 Barvičova 5,5 

25, 26 Úvoz 46,6 

44 Výstaviště 34,2 

25, 26, 37, 84 Úvoz, Poříčí 65,3 

Vybrané výsledné hodnoty pro MHD jsou v následující Tabulka 5.8. 

Tabulka 5.8 Vybrané výsledné hodnoty pro MHD upravené varianty 

Vybrané výsledné hodnoty pro MHD 

  hodnota odchylka jednotka 

zdržení 

linka č. 35, 52 153,01 13,08 sec/km 

linka č. 1 92,06 9,46 sec/km 

linka č. 25, 26, 37 120,67 8,29 sec/km 

linka č. 5, 6 66,9 9,79 sec/km 

linka č. 44, 84 111,13 11,27 sec/km 

rychlost 

linka č. 35, 52 12,56 0,44 km/h 

linka č. 1 16,02 0,68 km/h 

linka č. 25, 26, 37 12,16 0,47 km/h 

linka č. 5, 6 16,12 0,58 km/h 

linka č. 44, 84 14,39 0,78 km/h 

čas zastavení 

linka č. 35, 52 121,24 13,19 sec/km 

linka č. 1 73,24 9,43 sec/km 

linka č. 25, 26, 37 91,47 7,91 sec/km 

linka č. 5, 6 43,65 9,2 sec/km 

linka č. 44, 84 74,13 9,27 sec/km 

cestovní čas 

linka č. 35, 52 312,18 12,08 sec/km 

linka č. 1 239,01 8,62 sec/km 

linka č. 25, 26, 37 320,92 10,25 sec/km 

linka č. 5, 6 236,93 8,64 sec/km 

linka č. 44, 84 253,92 18,15 sec/km 
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5.3 POROVNÁNÍ VARIANT 

Porovnání výsledků urbanisticko-architektonické varianty a urbanisticko-architektonické 

varianty upravené (s úpravou signálního plánu a doplněním o průběžný jízdní pruh) je 

zobrazeno v následujících tabulkách. 

Rozdíly jsou patrné ve všech zobrazených hodnotách (Tabulka 5.9). Příkladem může být 

celkové zdržení u IAD, které kleslo o více jak 4 minuty z původních více než 6 minut, 

tedy na 30 procent původního stavu. Díky tomu se o stejnou hodnotu snížil i celkový 

cestovní čas na necelé 3 minuty. Dalším příkladem může být celková průměrná rychlost, 

která se více jak zdvojnásobila. 

Tabulka 5.9 Porovnání výsledných hodnot 

Porovnání vybraných výsledných hodnot 

  UA (100 %) UA upravená % rozdíl jednotka 

zdržení 

Všechna vozidla 342,61 106,01 30,9 -236,6 sec/km 

IAD 353,50 105,72 29,9 -247,8 sec/km 

MHD 189,54 108,754 57,4 -80,8 sec/km 

hustota 

Všechna vozidla 20,63 11,34 55,0 -9,3 veh/km 

IAD 18,52 9,6 51,8 -8,9 veh/km 

MHD 1,23 1,04 84,6 -0,2 veh/km 

intenzita 

Všechna vozidla 2372,10 2701,45 113,9 329,4 veh/h 

IAD 2131,70 2408,27 113,0 276,6 veh/h 

MHD 145,10 146,73 101,1 1,6 veh/h 

střední počet 
vozidel v 
koloně 

Všechna vozidla 105,01 42,09 40,1 -62,9 veh 

IAD 95,14 35,16 37,0 -60,0 veh 

MHD 1,10 0,882 80,3 -0,2 veh 

rychlost 

Všechna vozidla 12,30 24,98 203,1 12,7 km/h 

IAD 12,36 25,73 208,2 13,4 km/h 

MHD 12,22 14,25 116,6 2,0 km/h 

čas zastavení 

Všechna vozidla 318,14 90,53 28,5 -227,6 sec/km 

IAD 329,64 91,15 27,7 -238,5 sec/km 

MHD 788,41 403,73 51,2 -384,7 sec/km 

cestovní čas 

Všechna vozidla 415,88 178,35 42,9 -237,5 sec/km 

IAD 420,04 172,14 41,0 -247,9 sec/km 

MHD 355,39 272,592 76,7 -82,8 sec/km 

Podle doby zdržení na vjezdu do světelně řízených křižovatek se dle normy ČSN 73 6102 

o projektování křižovatek na silničních komunikacích [11] určuje úroveň kvality dopravy. 

V následujících tabulkách jsou pro vybrané křižovatky tyto hodnoty srovnány.  



 

42 

 

Tabulka 5.10 Úroveň kvality dopravy na křižovatce Mendlovo náměstí x Křížová (UA vs. UA 

upravená) 

Mendlovo nám. x Křížová 

ozn. 
Ze směru 

UA úroveň kvality 
dopravy  

UA upravená úroveň kvality 
dopravy  [s] [s] 

SA 
Mendlovo nám. severní část 

113 E 24 B 

VA 207 E 53 D 

TBL 
Mendlovo nám. nástupiště 

56 D 9 A 

TBS 19 A 34 B 

VC 

Křížová 

151 E 9 A 

VG 89 E 35 B 

TC 24 B 23 B 

VDP 

Veletržní 

103 E 45 C 

VDL  22 B 17 A 

TD 39 C 29 C 

VB Mendlovo nám. nástupiště 56 D 9 A 

Na křižovatce Mendlovo náměstí x Křížová dochází k nejvýraznějšímu rozdílu 

v hodnocení úrovně kvality dopravy, kde v případě směru z ulice Křížové na Úvoz 

dochází ke zlepšení z nestabilního stavu na stav velmi dobrý. 

Tabulka 5.11Úroveň kvality dopravy na křižovatce Úvoz x Pekařská (UA vs. UA upravená) 

Úvoz x Pekařská 

ozn. Ze směru 

UA úroveň kvality 
dopravy  

UA upravená úroveň kvality 
dopravy  [s] [s] 

VA 
Úvoz 

95 E 16 A 

KA 39 C 11 A 

SB 
Pekařská 

11 A 22 B 

KB 22 B 13 A 

SC (R, L) 
Mendlovo nám. 

15 A 3 A 

VC (R, P) 7 A 5 A 

VD Klášter 38 C 37 C 

Zásadní změna na křižovatce Úvoz x Pekařská nastala v přímém směru z ulice Úvoz. 

Zde došlo k odstranění kolon zasahujících do křižovatky a díky umožnění průjezdu je 

nyní úsek na velmi dobré úrovni. 
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Tabulka 5.12  Úroveň kvality dopravy na křižovatce Veletržní x spojka (UA vs. UA upravená) 

Veletržní x spojka 

ozn. Ze směru 
UA úroveň kvality 

dopravy  

UA upravená úroveň kvality 
dopravy  [s] [s] 

VB (R) Mendlovo nám. 12 A 4 A 

VB (R,L) Mendlovo nám. 13 A 4 A 

VC spojka 30 B 25 B 

VD (R) Veletržní 56 D 1 A 

VD (P) Veletržní 39 C 2 A 

V porovnání (Tabulka 5.13) s celkovými výsledky dosahují hodnoty pro MHD nižších 

rozdílů, které závisí především na druhu dopravy. U linek vedoucích společně s ostatními 

druhy dopravy jsou rozdíly v řádech desítek sekund, v případě segregovaných linek jsou 

rozdíly méně znatelné.  

Tabulka 5.13 Porovnání výsledných hodnot pro MHD 

Porovnání vybraných výsledných hodnot pro MHD 

  UA (100 %) UA upravená % rozdíl jednotka 

zdržení 

linka č. 35, 52 247,97 153,01 61,7 94,96 sec/km 

linka č. 1 87,13 92,06 105,7 4,93 sec/km 

linka č. 25, 26, 37 255,39 120,67 47,2 134,72 sec/km 

linka č. 5, 6 99,18 66,9 67,5 32,28 sec/km 

linka č. 44, 84 258,04 111,13 43,1 146,91 sec/km 

rychlost 

linka č. 35, 52 11,01 12,56 114,1 1,55 km/h 

linka č. 1 16,5 16,02 97,1 0,48 km/h 

linka č. 25, 26, 37 8,91 12,16 136,5 3,25 km/h 

linka č. 5, 6 14,2 16,12 113,5 1,92 km/h 

linka č. 44, 84 10,48 14,39 137,3 3,91 km/h 

čas zastavení 

linka č. 35, 52 209,54 121,24 57,9 88,3 sec/km 

linka č. 1 68,45 73,24 107,0 4,79 sec/km 

linka č. 25, 26, 37 220,34 91,47 41,5 128,87 sec/km 

linka č. 5, 6 74,09 43,65 58,9 30,44 sec/km 

linka č. 44, 84 215,99 74,13 34,3 141,86 sec/km 

cestovní čas 

linka č. 35, 52 407,33 312,18 76,6 95,15 sec/km 

linka č. 1 234,23 239,01 102,0 4,78 sec/km 

linka č. 25, 26, 37 452,88 320,92 70,9 131,96 sec/km 

linka č. 5, 6 273,51 236,93 86,6 36,58 sec/km 

linka č. 44, 84 409,01 253,92 62,1 155,09 sec/km 
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5.4 POROVNÁNÍ ÚROVNĚ KVALITY DOPRAVY 

DLE MODELU A DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO 

PODKLADU   

Tímto porovnáním jsem chtěl zjistit rozdíly mezi výsledky dopravně inženýrského 

podkladu, vypočtenými dle technických podmínek TP 235 (v současnosti již nahrazeno 

TP 188), a modelem.  Porovnával jsem střední dobu zdržení na vjezdech do světelně 

řízených křižovatek určující úroveň kvality dopravy, viz Tabulka 5.14. Srovnávána byla 

modelovaná varianta, dle situace DIP, s vypočtenými výsledky DIP [8] dle technických 

podmínek.  

Tabulka 5.14 Mezní hodnoty střední doby zdržení na vjezdu do světelně řízené křižovatky [11] 

 

V případech, kdy je rezervovaná kapacita vjezdu Rez menší nebo rovna nule, je úroveň 

kvality dopravy stanovena jako nevyhovující. V následujících tabulkách je porovnána 

úroveň kvality dopravy mezi výsledky dopravně inženýrského podkladu a výsledky 

modelovanými na řešených světelně řízených křižovatkách.  

Tabulka 5.15 Úroveň kvality dopravy na křižovatce Úvoz x Pekařská (TP vs. DIP) 

Úvoz x Pekařská 

ozn. Ze směru 

TP úroveň kvality 
dopravy  

MODEL úroveň kvality 
dopravy  [s] [s] 

VA 
Úvoz 

11 A 125 E 

KA 19 A 34 B 

SB 
Pekařská 

32 B 27 B 

KB 35 B 29 B 

SC 
Mendlovo nám. 

25 B 15 A 

VC 16 A 5 A 

VD Klášter 38 C 36 C 
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Na křižovatce Úvoz x Pekařská je hlavní rozdíl ve vyhodnocení v přímém směru z ulice 

Úvoz na Mendlovo náměstí. Rozdíl zdržení, přibližně 2 minuty, je dán dopravními 

kongescemi tvořenými před křižovatkou. Ty vznikají díky nedostatečné propustnosti 

křižovatky Mendlovo náměstí x Křížová.  

Tabulka 5.16 Úroveň kvality dopravy na křižovatce Mendlovo náměstí x Křížová (TP vs. DIP) 

Mendlovo nám. x Křížová 

ozn. 
Ze směru 

TP úroveň kvality 
dopravy  

MODEL úroveň kvality 
dopravy  [s] [s] 

SA 
Mendlovo nám. severní část 

39 C 95 E 

VA 120 F 315 E 

TBL 
Mendlovo nám. nástupiště 

X X 54 D 

TBS X X 2 A 

VC 

Křížová 

120 F 214 E 

VG 74 E 108 E 

TC X X 37 C 

VDP 

Veletržní 

120 F 139 E 

VDL  89 E 77 E 

TD X X 38 C 

VB Mendlovo nám. nástupiště X X 54 D 

Výsledky úrovně kvality dopravy z modelu řádově odpovídají nevyhovující kapacitě 

na vjezdech a následné délce zdržení u jednotlivých směrů. Posouzení v podkladu 

dopravně inženýrského průzkumu bylo provedeno pouze pro automobilovou dopravu a 

hodnoty kvality dopravy MHD podklad neposkytuje.   

Tabulka 5.17 Úroveň kvality dopravy na křižovatce Veletržní x spojka (TP vs. DIP) 

Veletržní x spojka 

ozn. Ze směru 
TP úroveň kvality 

dopravy  

MODEL úroveň kvality 
dopravy  [s] [s] 

VB (R) Mendlovo nám. 9 A 18 A 

VB (R,L) Mendlovo nám. 8 A 14 A 

VC spojka 33 B 34 B 

VD (R) Veletržní 12 A 62 D 

VD (P) Veletržní 1 A 5 A 

U křižovatky Veletržní x spojka dochází k výrazně rozdílnému zdržení v přímém směru 

do centra, které je způsobeno nemožností průjezdu v následném úseku. Ostatní hodnoty 

jsou srovnatelné. 
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5.5 POROVNÁNÍ VARIANTY DLE DOPRAVNĚ 

INŽENÝRSKÉHO PODKLADU A URBANISTICKO-

ARCHITEKTONICKÉ VARIANTY 

Porovnání mezi variantou DIP a UA odpovídá obsahu navržených změn (Tabulka 5.18). 

Rozdíly u zvolených základních hodnotících kritériích se pohybují do deseti procent. 

Varianta dle urbanisticko-architektonického podkladu vychází lépe z hlediska doby 

zdržení, celkové propustnosti území a cestovního času. Vyšších hodnot dosahuje 

v hustotě dopravy. Tento rozdíl je daný úpravou počtu pruhů v urbanisticko-

architektonické studii v centrální části Mendlova náměstí a v ulici Křížová. Díky tomu 

dochází k přibližnému nárůstu hustoty dopravy o devět procent. 

Tabulka 5.18 Srovnání základních veličin varianty DIP a UA 

Srovnání základních veličin varianty DIP a UA pro všechna vozidla 

  DIP (100 %) UA % rozdíl jednotky 

zdržení 370,03 342,61 92,6 -27,4 sec/km 

hustota 18,89 20,63 109,2 1,7 veh/km 

intenzita 2228,40 2372,1 106,4 143,7 veh/h 

střední délka kolony 105,03 105,01 100,0 0,0 veh 

čas trávený zastavením 345,84 318,14 92,0 -27,7 sec/km 

cestovní čas 443,54 415,88 93,8 -27,7 sec/km 

Ostatní rozdíly jsou způsobeny zejména změnou možnosti levého odbočení v křižovatce 

Mendlovo náměstí x Křížová, kde dochází ke znemožnění průjezdu vozidel odbočujících 

vpravo a následnému nárůstu kolony před křižovatkou Veletržní x spojka (Obrázek 5.9). 

Počet vozidel čekajících na vstup do území je v závěru simulace u varianty DIP 170 

vozidel, u varianty UA 81 vozidel. 

 

Obrázek 5.9 Znemožnění pravého odbočení z ulice Veletržní 
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6 ZÁVĚR 

V úvodu své diplomové práce obecně a stručně popisuji modelování dopravy 

se zaměřením na využití jednotlivých kategorií dopravních modelů. Následně 

je provedena analýza oblasti Mendlova náměstí a navrhované urbanisticko-

architektonické studie se zaměřením na dopravní řešení. Práce dále obsahuje podrobný 

postup vytvoření modelu v programu AIMSUN s využitím dostupných podkladových 

materiálů. 

Hlavním cílem práce bylo vypracování mikrosimulačního modelu lokality Mendlova 

náměstí pro navrhovaný stav dle podkladů Kanceláře architekta Města Brna a následné 

vyhodnocení výsledků. V první řadě byla porovnávána úroveň kvality dopravy 

ve vytvořeném modelu, na základě dopravně inženýrského podkladu s normovým 

vyhodnocením. Modelované výsledky zahrnují dobu zdržení se vzájemným ovlivněním, 

čehož nelze dosáhnout při normovém výpočtu. Následovalo porovnání modelované 

varianty dle dopravně inženýrského podkladu a dle urbanisticko-architektonické studie. 

Rozdíl ve výsledcích odpovídá rozsahu odlišností.  

Z modelované urbanisticko-architektonické varianty byly získány výsledné hodnoty, 

které byly následně roztříděny i dle jednotlivých linek městské hromadné dopravy. Důraz 

byl kladen na popis problémů. U městské hromadné dopravy bych zmínil nástupiště pro 

linky č. 5, 6, 25, 26, 37 ve směru Poříčí a výstaviště, které je z více jak devadesáti procent 

vytíženo už při dnešních intenzitách. Nejvíce problémovým místem, z hlediska úrovně 

kvality dopravy, je křižovatka Mendlovo náměstí x Křížová. Pro zlepšení dopravní 

situace v tomto místě jsem navrhl úpravu signálního plánu dané křižovatky a rozšíření 

možnosti průběžného průjezdu v křižovatce Veletržní x spojka ve směru do centra. 

Následně bylo provedeno porovnání výsledků s původní variantou. Díky úpravám došlo 

k výraznému zlepšení kvality dopravy v celém sledovaném území Mendlova náměstí. 
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