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ABSTRAKT  

V roce 2018 byla Kanceláří architekta města Brna připravována ideová urbanistická 

soutěž, která nastínila směr celkového řešení Mendlova náměstí. Vítězný návrh 

zakládá na celkové změně organizace dopravy. Záměrem bylo tedy naplánovat 

revitalizaci zároveň s připravovanou opravou parovodu, která bude probíhat  

od dubna do září roku 2021. A jako by tomu osud chtěl rok 2021 je výročím 200 let 

od narození J. G. Mendela – zakladatele genetiky po kterém je náměstí 

pojmenováno. Cílem revitalizace je minimalizovat neatraktivitu a nefunkčnost 

prostoru. Tímto způsobem výrazně změnit komfortní podmínky přestupního uzlu.  

Cílem této diplomové práce je rozklíčování kritických míst z pohledu pěší dopravy  

a následně stanovit efektivní kroky vedoucí k jejich optimalizaci. Dále se práce 

zabývá novým oborem Smart City a jeho využitím pro sběr experimentálních dat, 

které by byly možné využít ke zlepšení vstupních dat při tvorbě numerických modelů 

veřejných prostorů. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Smart City, analýza dopravního uzlu, Mendlovo náměstí, numerické modelování,  

pěší doprava, Pathfinder 

ABSTRACT  

In 2018, the City Architect's Office prepared an idea urban design competition that 

outlined the direction of the overall solution of Mendl Square. The winning proposal 

is based on an overall change in transport organisation. The intention was therefore 

to plan the revitalization at the same time as the planned repair of the steam pipe, 

which will take place from April to September 2021.  

And as if fate wanted it 2021 is the anniversary of 200 years since J. G. Mendel –  

the founder of genetics, after whom the square is named. The aim of revitalization  

is to minimize the unattractiveness and dysfunction of the space. In this way, 

significantly change the comfortable conditions of the transfer node. 

The aim of this thesis is to break down critical points from the point of view  

of pedestrian traffic and subsequently to establish effective steps leading  

to their optimisation. The thesis also deals with the new Smart City field and its use 

for the collection of experimental data that could be used to improve input data  

in the creation of numerical models of public spaces. 

KEYWORDS  

Smart City, traffic hub analysis, Mendl Square, numerical modeling, pedestrians 

transport, Pathfinder  
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1 ÚVOD 

 V dnešní době již můžeme konstatovat, že klíčem ke spokojenému životu 

obyvatel je návrh měst za využití lidských měřítek (arch. Jan Gehl – „Města  

pro lidi“). Doprava ve městech by měla obyvatelům nabízet širokou škálu 

možností přepravy a tras pro jejich volný pohyb v rámci plnohodnotného života 

v městském prostředí – městská doprava těžící z krátkých vzdáleností. Dopravní 

prostor města je s tímto cílem zatraktivňován tak, aby vybízel i k cyklistické 

dopravě či chůzi. Chůze je základem každodenního života lidí, a to nejen  

ve smyslu pěší dopravy z bodu A do bodu B, ale jako základní složka 

pro uspokojení základních potřeb a činností člověka.   

 Pro účely praktické části práce byla vybrána lokalita dopravního uzlu 

Mendelovo náměstí v Brně, kde je plánovaná revitalizace a dle návrhu Kanceláře 

architekta města Brna (dále již jen KAM), která se v brzké době bude i realizovat. 

Díky navázání spolupráci s KAM, byly pro tuto práci poskytnuty podklady,  

které jsou využity pro tvorbu modelů a detailní analýzu zvoleného dopravního 

uzlu. Získané data ze simulací a následné výstupy analýzy nám pomohou přiblížit 

problematiku navrhování pěší dopravy z pohledu kvality pohybu pěších v tomto 

prostoru i v návaznosti na širší vztahy.  Výstupy práce budou moci sloužit,  

jako podklad pro optimalizaci návrhu KAM a rozpoutání diskuse z řad 

odborníkům jakými jsou např. architekti, urbanisti, projektanti apod., kteří jsou 

při své práci často dokázáni pouze na normy, všeobecné zásady navrhování  

a vlastní zkušenosti.   

 Diplomovou práci (dále jen DP) lze dělit na dvě základní části,  

a to na teoretickou a praktickou. Ty obsahují základní podtémata jako je pohyb 

osob, Smart Cities a numerické modelování. První část teorie se zabývá teorií 

pohybu osob, kde se práce věnuje definici základních pojmů jako je elipsa těla, 

stanovení základní hustoty, dynamika pohybu, složení populace (z pohledu věku, 

genderu, zastoupení osob s omezenou schopností pohybu a orientace), chování 

osob, behaviorálními parametry, proxemiku a definicí tzv. kvality pěší dopravy. 

V druhé časti se poté věnuje problematice Smart City (dále jen SC) z pohledu 

jejího vývoje, rozdělení SC, technologií SC a sběru dat. V třetí teoretické části  

je nastíněna možnost využití numerických modelů v rámci komplexního návrhu 
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měst a jejich principu fungování. V druhé polovině je práce zaměřena  

již zmiňovaný dopravní uzel Mendlovo náměstí, kde jsou aplikovány poznatky 

ze SC, a je proveden návrh rozmístění jednotlivých prvků v rámci tohoto 

prostoru. Stěžejním úsekem praktické části je provedení detailní analýzy 

dopravního uzlu s využitím numerických modelů, která vede k sestavení ověřené 

optimalizované varianty návrhu pro revitalizaci. V závěru práce jsou nastíněny 

konkrétní doporučení pro doplnění a diskusi pro KAM k jejich návrhu plánované 

revitalizace. 

 Pohyb osob na území náměstí byl pozorován v rámci terénních průzkumů 

během ranní špičky (7:30-8:30), na jehož základě byl vytvořen numerický model 

stávajícího stavu a provozu. V druhé části autor práce ověřoval připravovaný 

návrh revitalizace dopravního uzlu Mendlovo náměstí dle poskytnutých podkladů 

KAM. Díky numerickému modelu pohybu osob byly identifikovány nedostatky 

návrhu a jeho kritická místa. Pro tyto místa byly navrženy úpravy, díky kterým 

bude zachována hlavní myšlenka komfortu, vybavenosti prostoru a zároveň bude 

respektovat přirozené trajektorie pohybu chodců.  

 Cílem diplomové práce je ověřit možnosti využití numerických modelu 

pohybu osob v procesu navrhování veřejných prostranství dopravních uzlů a jejich 

přilehlých částí.  

  



13 

2 TEORIE 

 Teorie DP bude pojednává především o vědním oboru zabývající  

se modelování pěší dopravy. V této kapitole jsou představeny v souhrnu 

nejdůležitější poznatky toho vědního oobozua studentovy bakalářské práce, které 

jsou dále rozvinuty o nové poznatky spojené s problematikou. Tyto znalosti  

jsou stěžní celé práce, neboť se od nich odvíjí celková kvalita výstupu. Dalším 

z teoretických okruhů, jak již bylo nastíněno v úvodu, je SC a jeho aplikace 

v městském prostoru v návaznosti na pohyb osob. 

2.1 Pohyb osob 

 Základními veličinami pro měření a modelování pěší dopravy jsou hustota 

[os·m−2], rychlost [m·s−1] a intenzita [osoba·s−1]. Hustota pěší dopravy vyplívá 

z prostorových nároků jednotlivce – jsme si sami sobě tedy dopravním 

prostředkem. A stejně jako v jakémkoliv jiném prostředku máme svůj osobní 

„kokpit“ – individuální prostor. 

2.1.1 Elipsa těla 

 Průkopníkem a taky prvním kdo definoval elipsu těla, jako uzavřenou křivku  

za cílem modelování byl John J. Fruin. Elipsa těla opisuje 95% percentil 

půdorysného tvaru dospělého muže s minimální diskrétní zónou. Přesněji  

to znamená, že 95 % mužské populace spadne pod rozměr této elipsy těla  

(2a = ± 610 mm; 2b = ± 460 mm) [1]. 

Obr. 2.1: První dva obrázky znázorňují pojetí elipsy těla, do praxe zavedené Johnem J. 

Fruinem, plocha této je 0,22 m
2
 [35]. Poslední obrázek je vyobrazením Pheasantova konceptu, 

průměrná plocha elipsy je 0,20 m
2
 [2]. 
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Dalším výzkumníkem, který se z antropometrického hlediska zabýval, 

problematikou modelování pohybu osob byl Stephen Pheasant. Ten definoval 

elipsu těla na základě ergonomie. Základem tedy bylo prostředí, jeho podmínky  

a také rozlišení mužského a ženského tělesného aparátu [2]. 

 Každý jsme unikátní, a to především stavbou našeho těla  

a svých prostorových nároků. Pro účely navrhování dimenzí prostoru bylo potřeba 

rozměry osob, které nepotřebují žádné další pomůcky k vykonávání pohybu, 

sjednotit. 

Tab. 1: Základní rozměry lidského těla ve vybraných evropských zemích, jejich průměry  

a maximální hodnoty [2] [3]. 

Země původu Šířka [cm] H loubka [cm] Plocha [m2] 

Velká Británie –muž/žena 51,0 / 51,0 32,5 / 32,5 0,26 / 0,26 

Polsko – muž/žena 47,5 / 41,0 27,5 / 28,5 0,21 / 0,18 

Francie – muž/žena 51,5 / 47,0 28,0 / 29,5 0,23 / 0,22 

Švýcarsko – muž/žena 51,5 / 47,0 28,0 / 29,5 0,22 / 0,23 

Průměr 45,6 28,2 0,20 

Maximum 51,5 32,5 0,26 

 Z následující tabulky dokážeme dedukovat, že půdorysný rozměr (plocha, 

kterou jedinec okupuje) běžného Evropana se pohybuje v otevřeném intervalu 

(0,20;0,26) m2 tzn. 4-5 os·m−2 [1]. 

 Při navrhování veřejných prostor není možné počítat pouze s tělesnými 

rozměry zdravých jedinců, ale také s osobami, které používají tzv. kompenzační 

pomůcky. Tyto lidé mají větší náročnost na prostor, a to především  

při manipulačních úkonech. 

 

2.1.2 Stanovení základní hustoty statického davu 

 Pro efektivní modelování pěší dopravy jsou kvantitativním způsobem 

sjednoceny rozměry elipsy těla. Plocha individuálního prostoru se dle pohybuje 

v intervalu 0,20-0,26 m2, čemuž odpovídá maximální hustota 4-5 os·m−2 [1]. 
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2.1.3 Dynamika pohybu 

 Statický stav je v mechanice také označován jako dynamická rovnováha,  

kdy je dané těleso v klidovém stavu. Oproti tomu dynamického pohybu  

je dosaženo v okamžiku porušení této rovnováhy. Změna tohoto stavu  

se vyznačuje vektorovou rychlostí, intenzitou případně maximální kapacitou  

např. v koridorech městských profilů a nižší hustotou. 

 

  

Obr. 2.2: Statická hustota osob od 1-5 osob na jeden metr čtvereční [os·m
−2

] [34]. 

 

 

Obr. 2.3: Statická hustota osob od 1-5 osob na jeden metr čtvereční [os·m
−2

] [34]. 

 

Obr. 2.4: Porovnání statické a dynamické hustoty davu. Pro lepší viditelnost prostorové 

náročnosti dynamického pohybu byla vytažena kontura staticky stojícího jedince [34]. 
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 Dalšími znaky dynamických projevů může být společenský efekt označovaný 

též jako „Band – wagon“. Pokud jsme součástí pohybujícího se populace máme 

tendenci se přizpůsobit jeho rychlosti a v jistých případech i směru.  

Pohybující se skupina je specifická právě svojí dynamickou hustotou,  

která se při velmi početném davu kontroluje jen obtížně.  

 Jednou z hlavních hrozeb velké koncentrace obyvatelstva na veřejném  

či uzavřeném prostoru je jeho atraktivita pro útok (teroristické organizace, 

narušeného jedince apod.). Druhou a tou vážnější hrozbou je sám dav.  

Ať se to zdá, jakkoliv triviální na toto téma je zpracováno několik studií 

[4; 5; 6; 7], které se těmito behaviorálními jevy zabývají. Davové jevy mohou 

vyústit v takzvané davové neštěstí či davovou psychózu [8; 9]. 

2.1.4 Dělení osob vyskytující se na veřejných prostranstvích 

 Tato podkapitola stanoví jedny ze základních vstupů modelu.  

Procentuální rozdělení obyvatelstva dle věku, pohlaví a také jaké zastoupení mají 

v populaci České republiky lidé se zdravotním postižením. Hlavním zdrojem  

této kapitoly budou statistické údaje získané Českým statistickým úřadem  

(dále jen ČSÚ) [10]. 

Rozdělení populace dle pohlaví 

 Pokud není jiná možnost lze ve stanovení populace využít německé směrnice  

RIMEA [11]. Tyto směrnice rozdělují muže a ženy v poměru (1:1).  

Situace v naší zemi dle údajů z ČSÚ ukazuje pouze malou odchylku od těchto 

směrnic. 

 

49%51%
Muži

Ženy

Obr. 2.5: Rozdělení populace ČR podle pohlaví z dat ČSÚ. 
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Rozdělení populace ČR dle věku  

 Dle již zmíněné směrnice RIMEA lze spočítat obecné rozložení populace  

dle věku,a to přesněji za těchto podmínek – medián = 50 let, směrodatná odchylka 

= 20 let, globální minimum = 10 let a globální maximum = 80 let [11].  

Pro náš případ je využito údajů z ČSÚ. 

 

  

 Důvodem rozdělení na tyto specifické intervaly (6;30), <30;50>, (50;80)  

je příprava na spojení těchto dat s údaji o rychlosti pohybu jednotlivých chodců 

s použitím metodiky [1]. Jednotlivé skupiny dat, tvoří základní charakteristiky 

profilů osob vyskytujících se v modelu DP. 

Rozdělení populace dle zdravotního postižení 

 Postižení je rozuměno jako zastřešující pojem zahrnující jak funkční  

či orgánovou poruchu tělesného aparátu nebo duševní vadu lidského jedince,  

tak i nemožnost konat z těchto příčin jisté činnosti či být přítomen určitých 

dennodenních situací, a to i v konsekvenci existence bariér, které tvoří prostředí, 

ve kterém zdravotně postižení žijí [12]. Přesný výčet možných druhů postižení 

jsou osoby s pohybovým, zrakovým, mentálním a sluchovým postižením.  

Dále se mezi pohybově znevýhodněné osoby považují lidé pokročilého věku, 

těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let, osoba  

s velkým zavazadlem, starší člověk s holí, osoba se zlomenou nohou atd.  

dle vyhlášky 398/2009 Sb.  

14%

14%

19%

18%

18%

17%

Muži <30

Ženy <30

Muži 30-50

Ženy 30-50

Muži >50

Ženy >50

Obr. 2.6: Rozdělení české populace podle věku a pohlaví z dat ČSÚ. 
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 Z poskytovaných dat ČSÚ vyplívá, že největší skupinu tvoří tělesně postižení 

(43 %), dále lidé se zrakovým (13 %), mentálním (9 %) a ostatním typem 

postižení. Z důvodů časové náročnosti a rozsahu práce jsou v modelu DP 

zohledněny osoby se sníženou schopností pohybu resp. starší člověk s holí, 

hendikepovaní lidé a maminky s dítětem. 

 

 

2.1.5 Rychlost pohybu 

 Rychlost a způsob pohybu lze dělit dle věku, pohlaví, druhu vykonávaného 

pohybu a také dle zdravotní kondice jedinců viz výše. Pro náš model byla použita 

data z práce S. Buchmüllera a U. Weidmana z roku 2006. Tyto data jsou velmi 

podrobnou a komplexní analýzou pohybu pěších. Na rychlost je zde pohlíženo 

např. dle rozměrů chodce, typu plochy, po které je pohyb vykonáván (rovina, 

rampy, schody), denní doby, spotřeby energie, účelu cesty, teploty okolí apod. 

[13]. 

11%

89%

Zdravotně postižení

Bez zdravotního postižení

Obr. 2.7: Zastoupení osob se zdravotním postižením v rámci české populace [10]. 

Obr. 2.8: Prostorové nároky osob, které jsou zohledněny v modelech DP [13]. 
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 Graf stanovuje orientační rozdělení rychlosti dle věku v závislosti na tělesných 

schopnostech jedince. Tato křivka určuje střední rychlost pohybu pro muže a ženu 

zároveň – 1,41 m·s−1, resp. 1,27 m·s−1 [1]. Rychlost chůze je tedy velmi úzce spjata 

s jeho tělesnými schopnostmi coby chodce. Rozdíl mezi rychlostí mužů a žen  

by šel vysvětlit především rozdílnou analogií jejich kroků, kdy frekvence a délka 

kroku je průměrně u žen menší než u mužů [13]. 

 

Tab. 2: Rychlosti pohybu dle pohlaví, věku a vykonávaného typu pohybu [13; 3; 1]. 

Rychlost osob 
M uži 

<30 

M uži 

30-50 

M uži 

>50 

Ženy 

<30 

Ženy 

30-50 

Ženy 

>50 

po rovině min [m·s−1] 0,580 1,410 0,671 0,516 1,255 0,605 

po rovině max  [m·s−1] 1,610 1,514 1,392 1,433 1,371 1,255 

snížená pohyblivost 0,460-0,760 0,409-0,676 

 

2.1.6 Sociologické parametry 

 Při pohybu je lidské chování ovlivněno především naším vztahem k prostoru  

a okolním lidem. Dav není homogenní, a proto sociální statusy a role mají  

na model veřejné pěší dopravy menší dopad, než je tomu třeba v oblasti evakuací. 

Souhrnně je tato problematika označována jako psych ické  j evy .  

 

Obr. 2.9: Korelace rychlosti chůze v závislosti na věku [13]. Doplněna o data českých metodik  

a rozdělení věku na tři základní skupiny osob vyskytujících se v modelu DP [1]. 
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Tyto jevy popisují chování osoby v nehomogenním davu: 

• psychické procesy (poznávání, emocionální a paměťové), 

• psychické stavy (citové a pozornosti) 

• psychické vlastnosti (schopnosti, temperament a charakter osoby). 

Na chování jedinců mohou mít vliv i sociální struktury vytvořené společností 

v průběhu času:  

• Vrozené – postava, rozměr, inteligence apod. (menší míra ovlivnitelnosti). 

• Připsané – dědictví, šlechtický titul apod. (menší míra ovlivnitelnosti). 

• Získané – výsledek celoživotního snažení (velká míra ovlivnitelnosti). 

 Dalšími typy sociálního statusu můžou být přechodný, vnucený, syntetický, 

subjektivní, objektivní, řídící.  Status, který dominuje nad všemi ostatními 

nazýváme – mas t er  s tatus .  Pro účely numerických modelů pěší dopravy  

je pro nás nejdůležitější pojem ř íd íc í  s ta tus . Tento typ sociálního ovlivnění 

přímo zasahuje do průběhu modelu. Jedná se především o vůdce  skup in   

– rodiče s dětmi nebo kočárkem či davové proudy atd. 

2.1.7 Skupiny 

Skupina je definována jako uskupení dvou a více jedinců. Tyto osoby pojí 

vzájemné vztahy – soc iá ln í  s kup ina . Komunikace mezi subjekty probíhá  

ve verbální, ale i na nonverbální úrovni, dle společenských norem a očekávání,  

jak bychom se ve skupině měli chovat [14]. 

2.1.8 Chování chodců v prostoru 

 Chování v prostoru je definováno na základě vjemů, které k nám z vnějšího 

světa doléhají. Statické objekty, pohybující se objekty, dynamické charakteristiky 

davu a vzájemná proxemika mezi jednotlivci. 

„Jedince ve skupině pojí stejný cíl a jeho dosažení má pro každého jeho 

vlastní hodnotu“ [14]. 

 

 

Jedince ve skupině pojí stejný cíl a jeho dosažení má pro každého jeho 

vlastní hodnotu [14]. 
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Proxemika 

 Sdělování přiblížením a oddálením, proximitou rozumíme vzdálenost  

mezi dvěma osobami, které se dostávají do kontaktu. Když se bavíme o proximitě 

máme obvykle namysli prostorovou blízkost v průmětu z ptačí perspektivy [15]. 

 

 Odstupňování proxemických zón se dělí na 4 různé sféry, které popisují,  

jaké odstupy od ostatních ve vztahu k nim osoba běžně zaujímá [15].  

Tab. 3: Proxemické zóny a jejich stručný popis [15]. 

Proxemické sféry d [cm] Slovní popis proxemické sféry 

Intimní vzdálenost 0 ≤ 45 

V této zóně se druhá osoba může pohybovat 

za zcela výjimečných podmínek např.  

partner a osoba velmi blízká. 

Osobní vzdálenost 45-120 

Vzdálenost, kterou při kontaktu 

s neznámou osobou na ulici dodržujeme. 

Dovoluje detailně sledovat mimiku, přesné 

rozlišení obrysů a zornic. 

Sociálně poradní vzd. 120-370 
Zóna psychického bezpečí. Obchodní 

jednání, zkoušení žáka, diskuse… 

Veřejné pásmo 760 ≤ ∞  

Statické objekty 

 Místní prostředí, ve kterém se osoba pohybuje je jedním ze základních 

vstupních údajů modelu. Geometrie přímo omezuje volný pohyb osob – objekty, 

zábrany, letní zahrádky, dveře, ploty, zábradlí, schodiště, rampy apod.  

Se statickými objekty si osoby dokážou poradit velice lehce ještě před případným 

střetem.  

Obr. 2.10: Proxemické údaje; a) při stání a chůzi vedle sebe; b) při stání proti sobě;  

c) při sezení vedle sebe např. na zastávce dopravního uzlu [15]. 
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 Důvodem je fakt, že tam objekty prostě jsou a jsou za normální viditelnosti 

velmi zřejmé. Specifický typ statických objektů jsou ty, za které nevidíme. 

Popřípadě jejich pozice vytváří slepé úhly, ve kterých může být schována další 

pohybující se osoba. Tento typ překážek velmi dobře popisuje pohyb osob kolem 

nároží budov, viz Obr. 2.11. 

Chování jednotlivců v prostoru 

 Pokud se bavíme o lidském chování na dopravních uzlech, můžeme říct,  

že po určité době si každý člověk vytvoří jisté zvyklosti nebo návyky a pohyb  

se poté odehrává na autonomní úrovni – přestupy, každodenní nákup novin, kávy 

apod. Dalšími faktory, které dokážou ovlivňovat náš výběr trasy, mohou být např. 

zájmy nebo cíle, znalost terénu, smyslové vjemy, míra pozornosti, motivace, 

reakce, energie, rychlost, prostor, překážky a další. Náš řídící orgán při pohybu 

propočítává trajektorie pohybujících se objektů nebo osob ve vazbě na pevně 

daném prostoru. V návaznosti na tyto trasy poté vyhodnotí svou vlastní dráhu 

[11, 6]. Hledáme-li trasu z bodu A do bodu B, máme teoreticky nekonečné 

množství možností. Tyto možnosti dále filtrujeme podle kritérií, jako jsou např. 

nejkratší trasa, průzkumná či dezorientovaná trasa, účelná trasa s přidanými 

zastávkami a jejich vzájemná kombinace [16; 3]. 

Obr. 2.11: Graficky znázorněná trajektorie kolem nároží [34]. Doplněna o autorovy  

myšlenky a vizualizace [Vlastní]. 
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Míjení se s ostatními osobami 

 Specifický popis míjení se s ostatními osobami můžeme najít v práci Schopfa 

z roku 1985, přesně se pak jedná o studii procesu obcházení chodců. Na počátku 

této zcela běžné situace jsou dva chodci, kteří se k sobě přibližují kumulativní 

rychlostí obou chodců. V určité vzdálenosti odbočí z ideální trajektorie  

a po minutí protějšího chodce se vrací zpět do své ideální trasy [13]. 

 

 Na velmi podobné bázi poté probíhá míjení se s okolními objekty,  

které jsou také v pohybu. Bližší popis přecházení chodců přes vozovku můžeme 

najít například v čínské studii: „Modeling pedestrians’ road crossing behavior in 

traffic system micro-simulation in China“ z roku 2006. 

 

Dynamické charakteristiky obousměrných proudění osob v koridorech 

 V obousměrných proudech chodců, dochází kromě interakce se související 

rychlostí, hustotou a intenzitou proudu, také k interakcím rychlejších  

a pomalejších subjektů pěšího proudu formou obcházení. Tato skutečnost vede  

ke ztrátě kapacity v úzkých koridorech [13]. 

Obr. 2.13: Minimální vzdálenosti mezi míjejícími se chodci [13]. 

Obr. 2.12: Názorná ukázka trajektorie jednotlivců, seřazena dle výčtu nad ním [3]. 
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 V případě rovnoměrného rozdělení proudů (50:50) dochází k nejmenší ztrátě 

kapacity v koridorech, a to přibližně o 4-9 % než je tomu u jednosměrného proudu. 

Ztráta kapacity se zvyšuje s narušením rovnoměrného podílu proudů. Pro směrové 

poměry 90:10 byly vysledovány ztráty až 14, 5%. Studie ukázaly, že menší pěší 

proud v obousměrných tocích potřebuje relativně více prostoru. Proto zůstává  

pro větší proud stále méně místa, což vede ke ztrátě kapacity [13]. 

2.1.9 Kvalita pěší dopravy (LoS) 

 LoS v překladu „Level of Service“ je hodnotící škála pro posouzení kvality pěší 

dopravy. LoS byla vytvořena John J. Fruinem – inženýr, urbanista a autor známý 

pro svou práci v oblasti vědy o davu. V roce 1983 obdržel American Society  

of Civil Engineers Transportation Engineering Award. Fruinova koncepce počítá 

s půdorysným průmětem lidského těla (hloubky a šířky ramen). Tyto rozměry  

se také používají pro dimenzování šířek vstupů, dveří, komunikačních ploch v pěší 

dopravě [1; 17]. 

 

Obr. 2.14: Ztráta kapacity pro obousměrné pěší toky ve vztahu k podílu chodců 

v obousměrných proudech (Weidmann 1993) [13]. 

Obr. 2.15: Grafické zobrazení kvalitativní škály k průmětu osoby a výstup v podobě 

hodnocení. kvality pěší dopravy pro různé typy komunikací dle Johna J. Fruina.  

Kvalita pěší dopravy klesá s rostoucí. hustotou [1]. 
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2.2 Smart City 

 Termín SC označuje ce lkový  koncept  s t rat eg ického ř í zen í  města . 

Cílem SC je zajišťovat dobrou kvalitu života pro obyvatele všech obcí. Pro tento 

c í l  se primárně využívají moderní technologie jako nástroje pro ovlivňování 

kvality života a následně k dosažení hospodářských a sociálních cílů měst. 

 Při tomto procesu dochází k synergiím mezi různými činnostmi a veřejnými 

službami, které z obcí činí funkční celek (doprava, logistika, bezpečnost, 

energetika, správa budov, základní služby atd.). SC také klade důraz jak na tvrdé 

a měkké aspekty řízení života ve městech, tak na soulad mezi š edou  a  ze lenou  

infrastrukturou města [18]. 

2.2.1 Úrovně realizace konceptu SC 

Projekty SC jsou realizovány ve dvou hlavních rovinách [18]: 

• dokument s t rat eg ie , který nastaví směr, cíl a systém rozvoje; obvykle 

sleduje stávající strategie města. 

• j ednot l iv é  rozvojové  p ro jekty , kterými je tento koncept realizován; 

rozeznáváme dva hlavní typy projektů: 

- vývojové (testování nedokončených řešení např. „živé laboratoře“), 

- investiční povahy (nákup a nasazení plně vyzkoušených řešení). 

2.2.2 Historie SC v EU a ČR 

 Pojem SC se začal používat a rozvíjet především na základě inciativy 

průmyslu. V roce 2011 byla založena aktivita „SC and Communities“ („chytrá“ 

města a obce), která zkoumá vztahy mezi dopravou a energetikou. Zaměřuje  

se především na snižování jejich enviromentálních nároků. Následující rok zahájila 

„European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities“ (EIP-SCC)  

svou činnost, která již zahrnovala informační a komunikační technologie.  

Takto dala EIP-SCC konceptu chytrých měst jeho základní strukturu [18]. 

 Odstavec výše popisuje formální rovinu SC. V České republice  

se však už i před zavedením konceptu chytrých měst objevily pilotní projekty. 

Důkazem je český Smart Region Vrchlabí – automatizace sítě NN, VN a ostrovní 

provoz, tento plán se roku 2010 stal i součástí nadnárodního projektu Grid4EU.  
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Prvním komplexním projektem u nás se stal „Blue-Yellow Book Smart Písek“  

z roku 2015. Od té doby se v ČR rozvíjí řada dalších projektů, které zakládají  

na metodice SC [18]. 

2.2.3 Architektura souvislostí 

 Dnes jsme v situaci, kdy se čím dál častěji mluví o nedostatku ropných  

a fosilních paliv, a přitom jejich produkce úzce souvisí s celkovým množstvím 

odpadu na planetě – fenomény dnešní kultury. 

 V globálním měřítku je naše planeta propojením několika super systémů  

a všechny děje na zemi jsou spolu velmi úzce propojeny. Planeta se snaží nastolit 

rovnováhu, která ovšem nikdy nepřijde.  Svět má na regulaci všech dějů  

své způsoby regulace, kterými řídí veškeré dění na planetě např. v podobě 

hurikánů či přívalových dešťů – přesun tepelné energie po planetě. 

 Plýtváním nebo spíše neopatrným zacházením se zdroji, byla planeta 

stimulována, byť nepatrně, ale přece. Z dlouhodobého hlediska se o stimulaci 

můžeme přesvědčit sami. Proč se řeší sucho? Můžou s tím mít něco společného 

tzv. plastové ostrovy, které zabraňují volnému odpařování vody z moří, uměle 

odváděná voda z území (rovnání toků apod.), zadržování vody anebo za to mohou 

teplotní ostrovy, které vytváří naše technologie např. serverovny kryptoměn.  

Jak bylo zmíněno výše, všechno dění na Zemi je spolu provázané  

a o tom je arch i t ektura s ouv i s l os t í . Pochopením základních principů 

koloběhu života můžeme lépe a mnohem šetrněji udržovat tak křehkou rovnováhu 

planety. 

 Díky naší vyspělosti a početnosti jsme se dostali do bodu, kdy jediná správná 

možnost je propojení lidské architektury s přírodními zákony a ději  

na naší planetě. Jako architekt se nesnažím v území dominovat,  

spíše do již fungujícího přírodního celku připojovat lidské výtvory a dlouhodobě 

udržovat stabilitu systémů planety. Člověk má mnoho smyslů a ty dokážou měnit 

pocit z území, ve kterém se osoby pohybují. Zrak neustále sleduje okolí  

a náš mozek, v jistých místech měst, zažívá těžkou smršť vizuálního smogu.  

Dnes už se setkáváme se snahou rozdělit městskou a veřejnou dopravu.  A díky 

tomu odlehčit především našemu sluhu, ale i zraku. Správným usazením 

jednotlivých entit lidských sídel do území, zvážení jejich nejdůležitějších 
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požadavků na připojení do infrastruktury lze budovat velmi efektivní, funkční,  

ale hlavně udržitelné celky. Naše lidská infrastruktura a distribuce jednotlivých 

služeb je celkem jasná, ale infrastruktura naší planety nebyla donedávna  

tak znatelná. A proto se dnes tolik mluví o propojování systémů. Je potřeba 

poznat jaké přírodní zákony hrají v náš prospěch anebo případně proti nám.  

Tyto fakta poté přijmout a nesnažit se je nijak ohýbat. Nejlépe využít přírodní 

zdroje či vlivy a nezměnit při tvorbě původní stabilizovanou charakteristiku 

území. 

 Cítit všemi smysly je při návštěvě přírody jedním z neodmyslitelných 

atributů, proto je potřeba toto potěšení vnést i do vnitřního prostředí našich 

objektů a obcí – tvorba  mikrok l imatu v  mikrok l imatu .  

Díky této technice by bylo možné do vzduchu cirkulujícího ve ventilacích vnést 

vůni přírody. Čich, další ze základních vjemů člověka. Chuť a získané živiny  

z lokálně vypěstovaných potravin je mnohonásobně vyšší než při nákladném 

dovozu. Sluch dokáže potěšit, ale i znervóznit. Hlasité projevy dopravy mohou 

být pomocí správně zvolených rostlin eliminovány. Za to zvuk větru v listí může 

být velmi příjemným koncertem ticha. Stromy poskytnou stín pro odpočinek  

a z území se nebude tolik odpařovat vlhkost. Takto můžeme souvislosti balit  

do sebe a vytvářet tak nástroj pro zlepšení kvality lidského života, ale i Země. 

 Planeta funguje cyklicky, tudíž přelévá energii z jednoho místa na druhé  

a tím se vyrovnává s pohybem v časoprostoru – proces zpracovávání energie. 

Z hlediska problému životního prostředí s tím naše planeta nebude mít nějaký 

větší problém. Po určitém počtu cyklů bude rovnováha bez odpadu znovu 

nastolena. Pojmem cykly nejsou myšleny exaktně roční období, ale také známý 

koloběh vody. Především pak cyklus slané vody – produkce převážné většiny 

kyslíku, který dýcháme, pochází právě z hlubin mořského dna. 

 Ekologie učí lidi pohlížet na sebe jako na součást přírody, konkrétně při těchto 

cyklech, ve kterých se vzájemně ovlivňujeme (hydrologický cyklus a potravinový 

řetězec). Vyvážená planeta vyžaduje, aby lidé sdíleli naše životní prostředí nejen 

se všemi národy a rasami, ale i se všemi druhy. Při přijímání tohoto konceptu  

je povinností architektury zajistit vyvážené životní prostředí pro všechno  

a všechny. 
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2.2.4 Rozdělení jednotlivých součástí SC 

 V následující tabulce najdeme členění SC v úřední struktuře. Chápáno  

jako samostatně pracující části, které spolu po propojení tvoří integrovaný celek,  

který pojí stejný cíl [18]. 

Tab. 4: Čtyři úrovně SC a příklady jejich dosažení [18]. 

Úroveň SC   Součást Příklady a související nástro je 

A 

Organizace 

1 Politické stanovisko Vize „chytrého města“. 

2 
Organizace  

a odpovědnost 

Určit městský úřad a přidělit odpovědnost 

za implementace. 

3 Strategie Vytvořit strategii, která naplní vizi/cíl. 

4 
Kooperace a 

partnerství 

Pracovní skupiny složené  

ze zainteresovaných osob a organizací. 

B 

Komunita 

1 
Aktivita a 

propojování 

Např. aplikace/web pro sbírání nápadů  

a komentářů – koordinace komunity. 

2 
Vytvořit společenství, 

prostory pro rozvoj 

Motivační programy pro vzdělávání 

občanů zajímajících se o kvalitu ŽP. 

3 Ekonomika sdílení 
Koncept sdílení (sdílená pracoviště – 

snížení dopravní náročnosti atd.). 

4 
Kultivace veřejného 

prostoru 

ÚP a jeho vizualizace, studie územního 

výzkumu a RP. Koordinační úloha 

městského architekta. 

C 

Infrastruktura 

1 Pokrytí celého města Sběr dat z celého území a jejich správa. 

2 Víceúčelové řešení 
Jedna technologie může vykrýt více 

požadavků – synergie technologií. 

3 Jednotné řešení Jedna úřední správa – datové centrum. 

4 Otevřené řešení 

Data města jsou uchována v otevřených 

souborech/aplikacích, transparentnost 

a jednoduchá dostupnost. 

D 

Výsledná kvalita 

života a atraktivita 

města 

1 Spolupracující město Rozmanitost a prostor pro příležitosti. 

2 Zdravé a čisté město Dopad ŽP na občana. 

3 
Ekonomická 

atraktivita 
Ekonomický dopad na občana. 

4  Mediální obraz programu SC. 
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2.2.5 Využívané technologie SC 

 Současný rozvoj technologií roste neuvěřitelným tempem, nové technologie 

mají především za úkol lidem zjednodušit a zlepšit život. Bezdrátová komunikace  

je jednou z nejdůležitějších součástí dnešního věku. Jakékoliv zařízení připojené  

do bezdrátové sítě se definuje jako IoT – In t e rnet  o f  Th ings .  

IoT nebo také v českém překladu S í ť  Zař í zen í  je základní technologií, 

bez níž by nemohly vznikat žádné novodobé iniciativy z pohledu SC.  

Slovo zařízení ve zkratce IoT zastává veškerá zařízení, která generují data,  

ty mohou být sbírána, analyzována a dále dopomoci zefektivnit další 

technologická řešení (např. inteligentní vodoměry vykazující kvalitu a využití 

vody, upozorňující vodohospodářskou společnost na netěsnosti nebo potenciální 

kontaminaci). To vše za pomoci připojení k internetu tak jak ho známe dnes [19]. 

 

 

 Bezdrátové komunikace mezi jednotlivými prvky IoT může být provozována 

v licencovaných či nelicencovaných pásmech. Cílové trhy obou pásem jsou odlišné. 

Licencované pásma poskytují vysokou a zaručenou kvalitu služeb (QoS).  

Zatím co nelicencovaná pásma mají obecně lepší pokrytí, ale nižší výkonost 

z čehož plynou i nižší náklady. To vše jde na vrub kvalitě služeb a nestabilní 

latenci [19]. 

 Projekty SC nemohou být dokončeny bez analyzování Big dat. Již zmíněná 

síť zařízení vytváří obrovskou masu dat, které je potřeba analyzovat, aby byla 

zajištěna dodávka služeb, které sebou přináší koncept SC. Big data platformy  

Obr. 2.16: Vizualizace zařízení IoT v řezu Mendlova náměstí [Přepracováno z pohledů KAM] 

obr. [41; 42; 43; 44]. 
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jsou součástí městské informační a komunikační sítě, tato síť musí třídit, 

analyzovat, zpracovávat a následně shromažďovat takto získaná data z IoT [20]. 

 Veškeré práce s daty, ať už generované z prvků IoT nebo odesílaná data 

uživatelem, probíhají za pomocí vzdálených sítí, které fungují na principu šíření 

rádiových frekvencí v prostoru. Nejrozšířenější takovou sítí jsou vzdálené sítě 

Sigfox, které fungují v rámci Evropy především pro odečty elektřiny, plynu, vody, 

parkovací detektory, Průmysl 4.0, logistiku, čidla sledující teploty při přepravě, 

uskladnění, zabezpečovací zařízení, měření průtoků na tocích v záplavových 

oblastech atd. Relativně mladou (přibližně 10 let) a využívanou technologií 

vzdáleného přenosu dat v rámci SC je tzv. LoRaWAN – „Long Range Wide Area 

Network“. Tato technologie díky svým specifikacím dobře odolává ruchům  

a šumění [21]. Stále vyšší poptávka po zařízeních IoT, byla podnětem pro nové 

komunikační standardy, které budou vhodnější pro nové protokoly. Požadavky 

na nové sítě jsou jednoduchost, nízký výkon a dosah. Snížení pořizovacích 

nákladů, zvýšení životnosti a výdrže baterie jsou stěžejní podmínkou pro nová 

zařízení, která implementují tyto nové protokoly. Jedním z nich je LoRa vyvíjená 

firmou Semtech a LoRa-Alliancí [19]. 

LoRa® a LoRaWAN™ 

 LoRaWAN™ vymezí komunikační protokol a architekturu sítě, zatímco 

fyzická vrstva LoRa® zajišťuje komunikaci. Největší vliv na výdrž baterie 

koncového zařízení, kapacitu sítě, kvalitu služeb, ochrany a rozmanitosti aplikací 

obsluhovaných sítí mají protokol a síťová architektura [19].  

Obr. 2.17: Topologie LoRaWAN™ sítě [19]. 
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 Práce s cyklickými událostmi běžného života vyžaduje velkou pozornost  

při sběru dat. Následuje precizní organizace a vyhodnocení. Díky dostupným 

informacím se tak přidá čas občanům při vyhledávání informací ve městech např. 

stavební povolení, chytré parkování, odstavné parkoviště, jednotná hromadná 

doprava, žádosti, dotazy, připomínky atd. Skvělým příkladem sběru a publikování 

dat je portál data.brno, který provozuje „Oddělení dat, analýz a evaluací“. 

Tab. 5: Příklady IoT ve SC [22]. 

Služba M ěsto Popis 

Pouliční osvětlení 
Londýn Wifi hotspoty, bezpečnostní kamery, nabíjecí zásuvky  

pro elektromobily a telefony, senzory měřící kvalitu ovzduší. 
Quebec 

Regulace 

množství odpadu 
Sondogo 

Stanice, do kterých občané sváží a třídí odpad  

na organický či hořlavý. Stanice je vybavena senzory,  

které detekují naplnění a odešlou odpad vysokorychlostním 

potrubím do recyklačního centra. 

Řízení dopravy 

Chicago 

Senzory pro jednotlivé parkovací stání. Díky monitoringu řidiči 

nekrouží kolem bloku a pokud je to potřeba zaznamenává  

se i doba parkování. 

Pardubice 

Senzory pro parkovací místa, stojany na kola, které poslouží  

i jako základ pro bikesharing. Vybrané školy jsou vybaveny 

energetickým dispečinkem, který hlásí městu aktuální spotřebu 

energie či poruchy v síti. 

Energetika 

Litoměřice 

Školy a školky byly rekonstruovány v budovy s minimálním 

nárokem na vytápění. Tři z nich mají na svých střechách solární 

elektrárny. 

Vrchlabí 

Zapojení do projektu Grid4EU. Modernizace distribuční sítě, 

díky které se zkrátila doba při odstávkách. Dobíjecí stanice  

na elektromobily a také kogenerační jednotky – ostrovní provoz. 

Celková koncepce 

proměny města 

ve Smart City 

Písek 

Tzv. modrožlutá kniha shrnuje celkovou vizi  

a rozepisuje ji na jednotlivé kroky. Dle odborníků se jedná  

o klíčový dokument – Vzor. Modernizace vodohospodářské 

infrastruktury – monitoring. 

Praha 

Strategický plán Prahy do roku 2030 – vize města. Rozptýlit 

pomocí aplikace turisty na méně známá místa. Do roku 2030 mít 

100 dobíjecích stanic pro elektromobily. Zvýhodnění 

elektromobility v placených zónách. Moderní elektrobusy, 

bikesharing v rámci předplaceného jízdného na MHD. 
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2.2.6 Prvky IoT pro sběr dat o pěší dopravě 

 Aby bylo možné provést jakoukoliv analýzu dat je potřeba mít především  

co analyzovat. Představme si proto některé z prvků IoT, které vytváří Big data  

pro následné analýzy a vyhodnocování. 

Chytré telefony 

 Už skoro každý ve Střední Evropě má svůj vlastní chytrý telefon. Připojením  

na městskou či veřejnou Wi-Fi je možné sčítat osoby např. v budovách.  

Přesnost této metody se pohybuje okolo 90 %. Geo lokačn í  ana lýzy  fungují  

na zaznamenávání polohy pomocí GPS. S těmito daty je nutné postupovat  

dle platných nařízení GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti  

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.  

 Ochrana osobních údajů tento způsob získávání dat o pohybu osob skrze 

telefony zcela degraduje. Využít plný potenciál těchto dat v modelech menších 

měřítek jako je tomu v případě této práce v současné době není možné. 

Kamerové systémy 

 Vstupní údaje jsou v konečné fázi jakéhokoliv numerického modelu  

těmi nejcitlivějšími daty. Je potřeba se zmínit o jisté skepsi k těmto systémům, 

vyvolávají v lidech obavy. A nikdo by se těmto pocitům neměl divit, ale spíše 

pochopit úhel pohledu ostatních lidí. 

 Kamerové systémy, které v reálném čase snímají veřejný prostor a přenášejí 

data na cloud. Technologie dokáže rozeznat mezi auty, zvířaty a lidmi.  

Spojením základního modelu 3D geometrie a údajů z kamer, by bylo možné tvořit 

modely na základě nezkreslené skutečnosti. Sběr dat o pohybech jednotlivých entit 

prostoru pomáhá především tvořit přesnější modely. Dalším stupněm  

této technologie by mohla být simultánní simulace pěší dopravy v návaznosti  

na městskou dopravu např. právě na přestupních uzlech. 

 Tento systém je tedy jedna z nejrozšířenějších metod při sčítání osob.  

Také převážně díky celkovému záběru této technologie, která dokáže detekovat 

neobvyklé události, sledovat zákazníky v obchodech za účelem ochrany 

podnikatelů. Také může kontrolovat nemocné, starší lidi, kteří zůstávají sami 

doma, rozpoznávat postavy, obličeje hledaných osob, a dokonce predikovat 
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nebezpečné situace jako je např. teroristický útok. Počet lidí na každém snímku 

je určen na základě algoritmu zpracování obrazu. Některé z metod počítají hlavy 

a jiné zase obličeje z pořízených snímků, aby vyčíslili celkový počet osob.  

Tento počet se často od skutečného liší, a to je především dáno maximální 

velikostí davu, prostorovými charakteristikami sledovaného území (extravilán 

nebo intravilán), vlastnostech pořízených snímků a způsobu zpracování dat. 

Výkon kamery se navíc zhoršuje s náhlými změnami expozice (světlost, umístění 

a úhel pohledu kamery). Tento způsob sčítání osob je přinejmenším složitý,  

ale především velmi nákladný (potřeba výpočetní techniky a velkých finančních 

prostředků k provozování samotného systému). Dále dochází, k již zmíněnému 

narušení soukromí. Velké plus se tedy schovává, za celkovou přesností sčítání 

osob, která uvnitř budov dosahuje 95 % a v extravilánu 85 % [23]. 

 

PIR senzory 

 Zkratka PIR nabývá v češtině významu – pas ivn í  in f rač ervené  

s ensory . Pro pochopení jejich fungování je potřeba se zmínit o tom, že každý 

člověk produkuje měřitelné množství tepelného záření, které se přenáší, jak název 

napovídá na vlnové délce infračerveného světla tzn. 760-1400 nm [24]. 

Obr. 2.18: Ukázka rozpoznávání entit v reálném čase [37]. 

Obr. 2.19: Schéma fungování PIR. senzorů [24]. 
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 Jedno takové zařízení sestrojili v srpnu 2019 ve Švýcarsku. PIR senzor dokáže 

pokrýt až 3 metrový profil. Díky infračervenému záření dojde k pyroelektrickému 

procesu v materiálu senzoru, to vede k elektrickému výboji, jež je zaznamenáván  

do paměti přístroje. Za nízké pořizovací a nízké provozní náklady (díky solárním 

panelům), mohou být získávány data až s 95% přesností – dle čerpané studie.  

Další výhodou může být připojení do bezdrátové sítě LoRa, přenos denních dat 

poté proběhne během 10 minut. Díky solárnímu panelu a vestavěným bateriím 

vydrží senzor bez sluneční energie i 6 dní [23]. 

 

 

Chytrý mobiliář 

 Jak název napovídá, jedná se o kombinaci konvenčních mobiliářů doplněných 

o prvky IoT. Nejznámějším protagonistou této skupiny spojující více prvků IoT 

jsou lavičky, veřejné osvětlení s autonomní detekcí pohybu osob v okolí a dle toho 

měnit intenzitu svítivosti. Mobiliáře bývají většinou doplněny sluneční panely, 

které tak snižují potřebu na dodávání energie ze sítě. 

 Chytrý mobiliář není samostatný prvek IoT, je to spíše komplexní produkt 

pro veřejnost, který sebou přináší většinu dostupných technologií pro následnou 

analýzu okolí. SC totiž není o hmotě výrobku, spíše o funkcích, které poskytuje 

zabudovaná technologie. Skvělým příkladem je právě chytrá zastávka,  

která poskytuje velké spektrum funkcí, jakými jsou právě zmíněné kamerové 

Obr. 2.20: Schéma pokrytí zmíněného. PIR senzoru [23]. 
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systémy či PIR senzory a dále mohou být doplněny o další funkce jakými  

jsou např. monitoring kvality ovzduší a míry hlučnosti, veřejné osvětlení, 

poskytování informací o městě či dopravní situaci v reálném čase (WiFi, 

informační kiosky a tabule). Tento prvek chytrého mobiliáře může obsahovat 

potřebné zařízení pro sčítání a trasování osob. 

2.3 Numerické modelování 

 Malé věci v komplexní soustavě nemusí mít žádný efekt na dlouhodobé 

pozorování anebo mohou mít v průběhu času masivní dozvuk. Zdá se být nemožné 

analyzovat jednotlivé součásti systému, tak aby se dostatečně dopředu predikoval  

její dlouhodobý efekt [25]. 

„When a butterfly flutters its wings in one part of the world, it 

can eventually cause a hurricane in another.“ 

Edward Norton Lorenz 1963 

 Úvod této podkapitoly naráží jak na teorii chaosu, tak i na Big data.  

Pokud jde o numerické modelování ve SC, bavíme se o matematickém přístupu 

při práci s daty pro predikci budoucího vývoje zkoumané soustavy a o získávání 

kvalitních dat pro vkládání co nejpřesnějších počátečních podmínek.  

Díky výzkumu v tomto matematickém odvětví se na trhu objevují nástroje,  

které dokážou modelovat nebo rovnou simulovat virtuální realitu v přítomném 

čase [25]. 

 Každý z generací X, Y, Z se s numerickým modelováním setkal  

již nespočetněkrát, i když o tom třeba ani netušil. Převážně při sledování 

předpovědi počasí, výsledků teplotních mostů, aerodynamika – obecně  

tedy z fyzikálního hlediska mechanika, ale také při hraní video her apod.  

Díky zkušenostem si každý sám může selským rozumem vyvodit, že při inženýrské 

činnosti je potřeba prvně výsledky modelů prozkoumat a nad uměle vytvořenými 

predikcemi se dostatečně zamyslet, než je prohlásíme za spolehlivé ztvárnění 

reality. 

„Čím více a přesnějších dat máme, tím budou naše modely a následné 

simulace blíže realitě – reálná data.“ 
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2.3.1 Využití numerických nástrojů modelování 

 Pro SC je zcela stěžejní interpretace získaných Big Dat, díky simulačním 

nástrojům tyto data můžeme interpretovat v podobě pohyblivých simulací  

a tímto způsobem výsledky lépe interpretovat širší veřejnosti. 

Možné použití numerických modelů v návaznosti na SC [26]: 

• dopravn í  modely , 

• universální modely, 

• modely šíření hluku, 

• modely šíření emisí, 

• modelování infrastruktury staveb – BIM, 

• virtuální modely (komplexní). 

 Klíčové pro výstavbu a udržování již postavených budov v epoše SC  

bude jistě hrát BIM –  „Bulding Information modeling“.  Mění se jak pohled  

na výstavbu samotnou, ale i na řízení a správu objektů. S těmito nástroji je možné 

projektovat třeba i celé uliční profily. Nástroje poté dokážou identifikovat ty části 

projektu, které jsou možné implementovat v daném území. To celé v návaznosti  

na právě probíhající fázi uskutečňování SC konceptu obce. Takto vytvořený 

projekt se může poté stát virtuální mapou, která bude sloužit jako prostředí  

pro interaktivní komunikaci s uživatelem [26]. 

 Dopravní model pěší dopravy při běžném provozu zahrnuje počáteční vstupy 

(základní geometrii, chodce jejich chování, vlastnosti, lokalizace služeb, intenzity 

dopravy apod). Software zpracovává tyto vstupní data a pomocí matematických 

metod dokáže simulovat dopravní chování. Novodobé nástroje určené  

pro modelování dopravy dokážou simulovat dokonce i s ohledem na vývoj 

vstupních dat ve virtuálním čase a prostoru. Zatím se však jedná o softwary 

určené primárně pro modelování automobilové dopravy. Nejpoužívanější kategorií 

pro dopravní simulace jsou mikroskopické modely. Modelování jednotlivých prvků 

dopravy (auto, autobus, cyklista, chodec…) umožňuje pracovat nezávisle  

se vstupními daty podobných vlastností. Tyto vlastnosti poté měnit  

podle okolních podmínek, nahodile nebo dle předepsaného vzorce [26]. 
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Využití dopravních modelů v praxi [26]: 

 

• porovnávání alternativních návrhů – variant, 

• testování nových návrhů – ověření správnosti řešení,  

• testování telematických prvků, 

• nalezení problémových míst a jejich analýza, 

• měření emisí nebo hluková posouzení, 

• návrh a testování bezpečnostních opatření – evakuace. 

 V praktické části této práce byl využit software Pathfinder verze 2020.2.0520 

vyvíjený společností Thunderhead Engineering Consultants, Inc. Tento software 

využívá technologii agentního modelování ve spojitém prostoru a diskrétních 

časových krocích. Agenti interagují jak mezi sebou navzájem, tak s modelovaným 

prostorem na základě definovaných parametrů, jakými je např. reakční doba, 

rychlost pohybu, velikost, priorita atd. Tyto parametry mohou být definovány 

jako konstantní (neměnné) nebo pravděpodobnostní. Základním výstupem 

modelu je čas pohybu (celkový nebo v/z dílčí oblasti) a mezi další výstupy patří 

zejména teplotní mapy hustot, rychlostí, úrovně kvality dopravy, trajektorie atd. 

V neposlední řadě lze vytvářet 3D vizualizace objektu a průběhu evakuace,  

a to včetně podpory virtuální reality. Praktická část se v kap. 5 zabývá využitím 

zmiňovaného nástroje pro modelování běžného provozu na dopravním uzlu 

Mendlovo náměstí. 

 

Obr. 2.21: Na tomto schématu je založena celá agentní technologie. Získávání vjemů za účelem 

odpovědí, dat a výsledků [36]. 



38 

2.3.2 Použití numerických modelů při návrhu povrchových úprav 

Cílem případové studie SC v praktické části DP je detailní analýza tvorby 

dopravních proudů, a to především z pohledu chodců. Pomocí simulačního 

nástroje Pathfinder je provedena analýza dat trajektorií na dopravním uzlu.  

 

  

 Vytváření příznivého mikroklima v obcích či městských částech  

bude dosahováno pomocí pečlivého zacházení s návrhem pochozích a zelených 

ploch. Díky simulacím získaných ze spuštěných modelů pěší dopravy lze získat 

představu o reálném pohybu chodců ve veřejném prostoru (v případě DP se jedná 

o dopravní uzel). Tímto způsobem lze pomoci městským architektům  

a urbanistům při návrhu ideálních tvarů a dopravních koridorů, které budou 

vyhovovat intenzitě a ideální trajektorii pěších proudů. Takovou přímou 

„simulaci“ kdysi spustil i známý urbanista F. L. Gahura. Při návrhu pochozích 

ploch během budování města Zlín, nechal na veřejné plochy vysít trávník,  

který sloužil jako záznamový arch pro tehdejší agenty, občany města Zlín. 

Běžným provozem se v ploše poté vytvořili jasné stezky, které dali v patrnost, 

kudy povedou nové chodníky. 

 Nové technologie umožňují takové řízené simulace vytvářet pomocí počítačů 

během několika hodin, a tak dát osobám zodpovědným za návrhy nových ploch 

jasnou představu o tom kudy budou vést ideální trajektorie chodců. Touto formou 

lze předejít vzniku vyšlapaným trávníkům a zbytečným odklonům od ideálních 

tras. Takto lze šetřit drahocenný čas a energii obyvatelům měst a obcí.  

Další výhodou této metody je maximální optimalizace prostoru v návaznosti  

na zeleň. Pokud lidem vyznačíme ideální trajektorii nebudou muset hledat 

v prostoru trasy vlastní. Toho se docílí právě změnou povrchových úprav,  

kdy nevyužité či méně ideální trasy budou přeměněny na zelené plochy. Jedinou 

revitalizací tak lze docílit maximální optimalizace prostoru. Výsledkem tedy může 

být obrys komplexního nástroje používaného pro rozhodování, kdy je doopravdy 

nutné použít umělý materiál, jako povrch pro pěší dopravu ve zkoumaném území.  

„Klíčem k vytváření udržitelného environmentu bude vyvážení mezi 

přírodním a umělým povrchem.“ 

 

 

„Klíčem k vytváření udržitelného environmentu bude vyvážení mezi 

přírodním a umělým povrchem.“ 
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3 DOPRAVNÍ UZEL MENDLOVO NÁMĚSTÍ 

 Současný stav dopravního uzlu přestával být udržitelný jak z estetického 

hlediska (vizuální smog), tak i konstrukčního s návazností na poměry dopravních 

kapacit. Proto byla podána soutěž o celkovou revitalizaci veřejného prostoru.  

Ideová soutěž, do které se přihlásilo 7 projektů, byla uzavřena 25. září 2018 [27]. 

 

 Tuto soutěž organizovala již zmíněná Kancelář architekta města Brna  

ve spolupráci s městskou částí Brno – střed. Úkolem soutěže bylo prověřit 

prostorové uspořádání a jeho okolí, nabídnout širší spektrum pohledů a názorů  

na jejich řešení. Oceněny byly 3 návrhy a všechny budou využity při změnách 

územního plánu městské části. Vítězný návrh byl vytvořen brněnskými architekty 

M. Palaščákem a M. Poláškem. Hlavními body navrhované koncepce je zvětšení 

nedávného parčíku na východní straně náměstí (dopravní uzel tramvaje č. 5)  

a vytvořit tak nové náměstí [27]. 

 „Vítězný návrh zaujal porotu přirozeným vymezením veřejného prostoru  

a jeho citlivým napojením na historickou zástavbu. Řešení počítá s rozšířením 

plochy stávajícího parku a obnovením Mendlova náměstí jako centrálního 

veřejného prostoru celé čtvrti. Náměstí ohraničují z jedné strany dostavbou 

stávajícího fragmentu budovy špalíčku a z druhé strany polyfunkční budovou,  

která bude využívána pro veřejné účely,“ shrnul ředitel KAM Michal Sedláček [27]. 

Obr. 3.1: Ortofoto snímek Mendlova náměstí [45]. 
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3.1 Stávající stav dopravního uzlu 

3.1.1 Podklady  

 Data získaná při terénních průzkumech jsou velmi důležité i pro správnou 

kalibraci samotného modelu. Následné modelování reálného provozu dopravního 

uzlu (stávajícího stavu) se všemi vstupními detaily (provozu, geometrie, 

spojů atd.)  je velmi důležité, jelikož se od něj odvíjí kvalita výstupů a slouží  

i jako referenční obraz posuzovaného území. Ve chvíli, kdy model ztvárňuje reálný 

provoz na dopravním uzlu, můžeme postoupit ke zkoumání modelů nových 

návrhů geometrií a jejich uspořádání. 

 Praktická část čerpá primárně ze stávajícího stavu území a poměrů  

v něm. Vzhledem k současné situaci a vládním opatřením mohou být data  

z pozdějších polních průzkumů zkreslená. Podklady pro tvorbu vstupních dat DP 

tedy jsou: 

• vlastní terénní průzkum, 

• data poskytnutá KAM,  

• jízdní řády (IDOS, IRIS, …), 

• mapové podklady, geolokační analýzy apod. 

 Nejdůležitějšími daty o území pro praktickou část DP jsou současná geometrie 

prostoru, intenzita provozu, hierarchie služeb a dopravy. 

3.1.2 Geometrie dopravního uzlu 

 Pro DP poskytnula KAM digitální kopii stávající geometrie Mendlova 

náměstí. Následným osazením ortofoto mapy za pomocí referenčního objektu,  

bylo možné geometrii ručně za pomocí mapy a terénního průzkumu zkalibrovat. 

 

Obr. 3.2: Upravená stávající geometrie posuzovaného uzemí, se zvýrazněním kontur  

na ortofoto mapě ČÚZK [Vlastní]. 
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 Výsledná geometrie obsahuje v horizontální rovině šířkové poměry celého 

veřejného prostoru, uspořádání dopravní obsluhy, objekty, stánky, trafiky, 

zábradlí, přechody, vodorovné značení, sloupy, hydranty, lavičky odpadkové koše 

atd. 

3.1.3 Pohybová struktura dopravního uzlu 

 Pro lepší pochopení a následnou tvorbu pohybové struktury v modelu  

je vytvořena pomocná myšlenková mapa uspořádání pohybových aktivit.  

Dále jsou do mapy zaneseny služby a ostatní zdroje či cíle osob. Tento plán 

vychází z terénního pozorování pohybu na území dopravním uzlu. 

 Geometrie nemá na hlavní důvod pohybu tak velký dopad, spíše se jedná  

o omezení, které určí, jak bude pohyb v prostoru probíhat. Za to bydliště či zvyky 

cestujících, přestupy, nákupy, gastronomie a různé aktivity mají na důvod pohybu 

osob největší dopad, jedná se totiž o jejich c í l  cesty. Pochopením těchto 

souvislostí dokážeme sestavovat rozhodovací sítě, ve kterých se procentuelně 

rozdělí další distribuce následujícího cíle agenta. 

 Na okraji geometrie se vyskytuje celkem 18 vstupů a východů. Plochy určené 

pro chodce jsou spolu propojeny 13 úrovňovými přechody. Vně uzlu se nachází  

11 zastávek s nástupními a rozptylovými plochami z toho 5 obsluhují tramvaje  

a zbylých 6 kombinace autobusů a trolejbusů. Poskytované služby v rámci 

Obr. 3.3: Síť pohybu na Mendlově náměstí [Vlastní]. 
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dopravního uzlu jsou koncentrovány především v polyfunkčním domě situovaném  

ve středu posuzované oblasti. Nachází se zde lékárna, trafika, květinářství,  

rychlé občerstvení, hodinářství, cukrárna, prodejna dopravního podniku města 

Brna (dále jen DPMB), lékařský dům, byty a kanceláře. Další služby  

jsou rozprostřeny v prostoru Mendlova náměstí, jedná se o pekárnu, stánky 

s kávou a trafiku. V poslední řadě je potřeba se zmínit o supermarketu Albert  

v jihozápadní části náměstí. Obchod se přesněji nachází na druhé straně 

jednosměrné vozovky vedoucí z ulice Veletržní ze směru od Brněnského 

výstaviště. 

3.1.4 Intenzity cestujících v městské části Staré Brno 

 Tyto data jsou získána z polních pozorování a následného zhodnocení dle dat  

z portálu data.brno. Východy byly označeny po směru hodinových ručiček 

římskými číslicemi od vstupu k bývalému Mendlově skleníku. Ke každému  

z nich je zaznamenána výsledná intenzita. Hodnoty z datového portálu  

jsou čerpány z časového intervalu 00:00-11:00 hodin dopoledne [28]. 

 

 Data o pohybu osob byla sesbírána pomocí geolokačních analýz (data 

získaných s využitím mobilního operátora T-Mobile). Tento operátor uspokojuje 

na trhu cca 40 % celkové poptávky, a proto lze data vztáhnout na většinu 

obyvatel města. Další postup s daty bude o rozdělení poměru dle dopravního 

průzkumu města Brna. Rozdělení poměrů mezi automobilovou dopravou  

Obr. 3.4: Analýza pohybu obyvatel dle dat mobilního operátora z roku 2019 [28]. 



43 

a ostatními typy veřejného transportu. Data budou čerpány přesněji z části 

s názvem „Dělba přepravní práce“ [28]. 

 

 V ranní špičce mezi 07:30 a 08:30 hodinou je intenzita na Mendlově náměstí 

dle dat I = 46 208 os·h-1 na 1,68 km2. 

 Dle takto stanovené rovnice se tedy v okolí městské části Staré Brno  

za 1 hodinu během „peak time“ přesunulo 460 cyklistů, 15 710 řidičů  

a 1 850 spolujezdců. Dále se v rámci integrované městské dopravy přepravovalo 

19 870 pasažérů a pěšky prošlo 8 320 lidí (pozor ≠ kapacita či maximální intenzita 

dopravního uzlu). 

1 × 𝐼 = 0,01 × ∑ 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖 + 0,04 × ∑ 𝑠𝑝𝑜𝑙𝑢𝑗𝑒𝑧𝑑𝑐ů + 0,18 × ∑ 𝑝ěší

+ 0,43 × ∑ 𝐼𝑀𝐷 + 0,34 × ∑ ř𝑖𝑑𝑖čů 

 

1 × 𝐼 = 0,01 × ∑ 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖 + 0,04 × ∑ 𝑠𝑝𝑜𝑙𝑢𝑗𝑒𝑧𝑑𝑐ů + 0,18 × ∑ 𝑝ěší

+ 0,43 × ∑ 𝐼𝑀𝐷 + 0,34 × ∑ ř𝑖𝑑𝑖čů 

Obr. 3.5: Poměr mezi preferovaným způsobem dopravy v Brně z roku 2016-2017 

[28]. 
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Obr. 3.6: Pentlogram Mendlova náměstí [Vlastní]. Žlutý pruh představuje tok intenzit [os·d.
-1
].  

Využití dat minulosti – pravděpodobnostní distribuce osob v modelu [28].  obr. [29; 38; 39; 40] 
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3.1.5 Intenzity chodců na okraji geometrie dopravního uzlu 

 V modelech této práce není modelována automobilová a cyklistická doprava. 

Zbývá tedy intenzita pasažérů městské dopravy a pěší za hodinu. Hodnoty získané 

z terénních průzkumů v kombinaci s daty geolokačních analýz lze transformovat 

a aplikovat v modelu praktické části. Hodnoty intenzit jsou nezbytné  

pro správnou kalibraci základního modelu. 

Tab. 6: Jednotlivé intenzity na východech dle nasbíraných dat. 

Východy 

M ěření v profilu  

[osoba] 
Poměr [%] Flow [os·s

-1
] 

Do Z Do Z Do Z 

I 66 51 4,4 3,4 0,07 0,06 

II 58 46 3,9 3,1 0,06 0,05 

III 60 51 4,0 3,4 0,07 0,06 

IV 64 51 4,3 3,4 0,07 0,06 

V 80 83 5,3 5,5 0,09 0,09 

VI 26 31 1,8 2,1 0,03 0,03 

VII 72 70 4,8 4,7 0,08 0,08 

VIII 126 122 8,4 8,2 0,14 0,14 

IX 162 158 10,8 10,5 0,18 0,18 

X 47 68 3,1 4,6 0,05 0,08 

XI 38 56 2,6 3,7 0,04 0,06 

XII 160 169 10,6 11,3 0,18 0,19 

XIII 184 169 12,2 11,3 0,20 0,19 

XIV 199 211 13,3 14,1 0,22 0,23 

XV 56 56 3,7 3,7 0,06 0,06 

XVI 22 23 1,5 1,5 0,02 0,03 

XVII 80 84 5,3 5,6 0,09 0,09 
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3.1.6 Městská veřejná doprava na dopravním uzlu 

 Jelikož se jedná o jeden z důležitých dopravních uzlů v statutárním městě 

Brno, je v tomto místě velký požadavek na dopravní obslužnost. Model pracuje 

s následujícími rozměry vozů tramvají, trolejbusů a autobusů. Jsou stanoveny 

základní charakteristiky jednotlivých vozidel. Těmi jsou obsazenost, velikosti 

dveří, časové intervaly apod. Tyto údaje jsou jednou z částí základních vstupů 

geometrie modelu. Vzhledem k časové náročnosti DP budou vybrány 

nejfrekventovanější vozidla, které se na dopravním uzlu vyskytují (pokud  

se frekvence jednotlivých vozů liší o minimální hodnoty, vyberou se rozměrově 

větší vozidla – nejhorší možná varianta, návrh na stranu bezpečnou).  

Vozidla jsou následně do modelu dopravního uzlu zanesena pevnou geometrií. 

 V závěru podkapitoly jsou přehledně zapsány údaje o intenzitách cestujících  

na jednotlivých zastávkách dopravního uzlu. Tyto data byla vytvořena za pomocí 

dřívějších zkušeností s pozorováním dopravy, kdy se autor účastnil sčítání 

obsazenosti vozidel na zastávkách pro DPMB. Sesbíraná data byla následně 

kalibrována za pomoci geolokačních analýz uvedených v kap. 3.1.4. 

Autobusy 

 Autobusové vozidla, se kterými se bude v rámci modelu operovat, je možné 

vidět pro lepší představu na Obr. 3.7 Jedná se o autobus CITELIS 18M (jedno 

kloubový autobus o délce 17,8 m a celkovou kapacitou 157 osob se 4 dveřmi  

o průchozí šířce 1,5 m) a minibus LF38 (městský minibus o délce 7,7 m celkové 

kapacitě 37 pasažérů se dvěma dveřmi, jedny o šířce 1 m a druhé 1,1 m). 

 

Obr. 3.7: Použité typy autobusů v modelech DP  

[Přepracováno z obrázků dostupných na stránkách DPMB]. 
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Trolejbusy 

 Trolejbusové vozy, se kterými se bude v rámci modelu operovat, pro lepší 

představu znázorněné na Obr. 3.8. První vozidlo je trolejbus 25Tr (jedno kloubový 

trolejbus o celkové délce 17,8 m s kapacitou 159 osob se 4 dveřmi o průchozí šířce 

1,5 metru) a trolejbus 21Tr (vozidlo o celkové délce 11,6 m s kapacitou 

86 pasažérů se 3 dveřmi s jednotnou šířkou 1,3 m). 

 

Tramvaje 

 Tramvajové vozy, se kterými se bude v rámci modelu operovat, pro lepší 

představu znázorněné na Obr. 3.9. První vůz je KT8D5N (dvou kloubová 

souprava o celkové délce 31,3 m s kapacitou 231 osob s 5 dveřmi o průchozí šířce 

1,5 a 1,1 m) a vůz Anitra (dvou kloubová souprava o celkové délce 20,1 m  

s kapacitou 155 pasažérů se 4 dveřmi s šířkou 1,5 a 0,9 m). 

Obr. 3.8: Použité typy trolejbusových vozidel v modelech DP.  

[Přepracováno z obrázků dostupných na stránkách DPMB]. 

Obr. 3.9: Použité typy tramvajový souprav v modelech DP  

[Přepracováno z obrázků dostupných na stránkách DPMB]. 
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 V tabulkách 7-9 jsou uvedené sady dat pro jednotlivé zastávky označené čísly  

1-9 viz Obr. 3.3. Sady udávají informace o spojích zajišťující dopravní obslužnost 

zastávek, jejich frekvence, procentuální obsazenost vozů, časové sekvence atd. 

Tab. 7: Souhrn dat integrované městské dopravní obslužnosti na Mendlově náměstí. 

1 
KT8D5N 

 

2 
KT8D5N  

Linky č. 1 Linka č. 1 

Period·h-1 17,33 Period·h-1 12,33 

Obsazenost 67% Obsazenost 60% 

Ø ve voze [os] 153 Ø ve voze [os] 138 

Vystoupí 31% Vystoupí 33% 

Nastoupí 30% Nastoupí 22% 

Vystoupí [os·h
-1
] 880 Vystoupí [os·h

-1
] 564 

Nastoupí [os·h-1] 533 Nastoupí [os·h-1] 341 

Vystoupí [os·s
-1
] 0,24 Vystoupí [os·s

-1
] 0,16 

Nastoupí [os·s-1] 0,15 Nastoupí [os·s-1] 0,09 

IN (š. ±800) [os·s-1] 0,0244 IN (š. ±800) [os·s-1] 0,0157 

OUT (š. ±800) [os·s
-1
] 0,0148 OUT (š. ±800) [os·s

-1
] 0,0095 

SEKVENCE [s] 200, 230… SEKVENCE [s] 290, 320… 
  

3  
KT8D5N ANITRA 

4 
ANITRA 

Linky č. 5,6 Linky č. 5, 6 

Period·h
-1
 18,00 4,67 Period·h

-1
 16,67 

Obsazenost 60% 50% Obsazenost 70% 

Ø ve voze [os] 139 78 Ø ve voze [os] 109 

Vystoupí 38% 33% Vystoupí 33% 

Nastoupí 25% 22% Nastoupí 20% 

Vystoupí [os·h-1] 823 119 Vystoupí [os·h-1] 596 

Nastoupí [os·h-1] 499 72 Nastoupí [os·h-1] 361,67 

Vystoupí [os·s-1] 0,23 0,03 Vystoupí [os·s-1] 0,17 

Nastoupí [os·s-1] 0,14 0,02 Nastoupí [os·s-1] 0,10 

IN  (š. ±800) [os·s-1] 0,0229 0,0055 IN  (š. ±800) [os·s-1] 0,0276 

OUT  (š. ±800) [os·s-1] 0,0139 0,0033 OUT  (š. ±800) [os·s-1] 0,0167 

SEKVENCE [s] 200,230… 770,800… SEKVENCE [s] 215, 245… 
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Tab. 8: Souhrn dat integrované městské dopravní obslužnosti na Mendlově náměstí. 

5 
ANITRA 

 

6 
CITELIS 

Linky č. 5 Linky č. 52 

Period·h
-1
 4,00 Period·h

-1
 4,33 

Obsazenost 17% Obsazenost 60% 

Ø ve voze [os] 27 Ø ve voze [os] 94 

Vystoupí 100% Vystoupí 33% 

Nastoupí - Nastoupí 25% 

Vystoupí [os·h-1] 108 Vystoupí [os·h-1] 134,71 

Nastoupí [os·h
-1
] - Nastoupí [os·h

-1
] 81,64 

Vystoupí [os·s
-1
] 0,03 Vystoupí [os·s

-1
] 0,04 

Nastoupí [os·s
-1
] - Nastoupí [os·s

-1
] 0,02 

IN  (š. ±800) [os·s-1] 0,0066 IN  (š. ±800) [os·s-1] 0,0074 

OUT  (š. ±800) [os·s
-1
] - OUT  (š. ±800) [os·s

-1
] 0,0057 

SEKVENCE [s] 900,930… SEKVENCE [s] 830,860… 
  

7 
21Tr 

8 
25Tr 

Linky č. 37 Linky č. 25, 26, 35 

Period·h
-1
 6,67 Period·h

-1
 16,67 

Obsazenost 60% Obsazenost 70% 

 Ø ve voze [os] 52 Ø ve voze [os] 111 

Vystoupí 35% Vystoupí 33% 

Nastoupí 30% Nastoupí 20% 

Vystoupí [os·h-1] 114 Vystoupí [os·h-1] 612 

Nastoupí [os·h-1] 82 Nastoupí [os·h-1] 371 

Vystoupí [os·s-1] 0,03 Vystoupí [os·s-1] 0,17 

Nastoupí [os·s-1] 0,02 Nastoupí [os·s-1] 0,10 

IN  (š. ±800) [os·s-1] 0,0131 IN  (š. ±800) [os·s-1] 0,0213 

OUT  (š. ±800) [os·s-1] 0,0101 OUT  (š. ±800) [os·s-1] 0,0129 

SEKVENCE [s] 80,110,540,570 SEKVENCE [s] 215, 245… 
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Tab. 9: Souhrn dat integrované městské dopravní obslužnosti na Mendlově náměstí. 

9 CITEL

IS 
25Tr 

 

10 
CITELIS 

Linky č. 25, 26, 44, 82 Linky č. 406, 405 

Period·h
-1
 11,67 1,67 Period·h

-1
 2,33 

Obsazenost 70% 65% Obsazenost 60% 

Celkem ve voze [os] 110 103 Celkem ve voze [os] 94 

Vystoupí 45% 40% Vystoupí - 

Nastoupí 33% 12% Nastoupí 33% 

Vystoupí [os·h-1] 577 69 Vystoupí [os·h-1] - 

Nastoupí [os·h
-1
] 423 21 Nastoupí [os·h

-1
] 73 

Vystoupí [os·s
-1
] 0,16 0,02 Vystoupí [os·s

-1
] - 

Nastoupí [os·s
-1
] 0,12 0,01 Nastoupí [os·s

-1
] 0,02 

IN  (š. ±800) [os·s-1] 0,0200 0,0024 IN  (š. ±800) [os·s-1] - 

OUT  (š. ±800) [os·s
-1
] 0,0147 0,0007 OUT  (š. ±800) [os·s

-1
] 0,0025 

SEKVENCE [s] 300, 330… 2150,2180 SEKVENCE [s] 1500,1530… 
  

11 CITEL

IS 
DEKSTR

A 
12 

DEKSTRA 
Linky č. 82, 84 Linky č. š87 

Period·h
-1
 6,67 0,67 Period·d

-1
 1,00 

Obsazenost 75% 70% Obsazenost 75% 

Celkem ve voze [os] 118 26 Celkem ve voze [os] 27,75 

Vystoupí 55% 50% Vystoupí 5% 

Nastoupí 40% - Nastoupí 33% 

Vystoupí [os·h-1] 432 9 Vystoupí [osob] 1 

Nastoupí [os·h-1] 314 - Nastoupí [osob] 9 

Vystoupí [os·s-1] 0,12 0,0024 Vystoupí [os·s-1] - 

Nastoupí [os·s-1] 0,088 - Nastoupí [os·s-1] - 

IN  (š. ±800) [os·s-1] 0,0150 0,0012 IN  (š. ±800) [os·s-1] - 

OUT  (š. ±800) [os·s-1] 0,0109 - OUT  (š. ±800) [os·s-1] - 

SEKVENCE [s] 310, 340… 2150,2180 - - 
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3.2 Představení finálního návrhu revitalizace dopravního uzlu 

 Hlavní myšlenkou návrhu veřejného prostoru by mělo být především zlepšení 

podmínek pro ces tu j í c í . Mezi hlavní body patří minimalizace výškových bariér, 

rozšíření chodníků, doplnění mobiliáře a jeho sjednocení. Následně bude vysázeno 

dostatečné množství stromů, které zajistí stín a zmenší tak ohřívání uličního 

profilu, to povede k celkovému zlepšení mikroklimatu. Zavedením systému 

modrozelené infrastruktury dojde ke snížení odtoku vody z území. Voda má být 

zachycována do kanalizace a následně využita pro závlahu [29]. 

 

 V návrhu se také počítá se sjednocením prodejních stánků, všichni dotčení 

majitelé s návrhem a jejich následnou náhradou souhlasí. Dalším elementem 

návrhu jsou nové prototypy reklamních válců, které by měli prostor vizuálně 

obohatit a snížit různorodost vizuálního smogu aktuálního řešení [30]. 

 Výhodou nového řešení je regulace množství vozidel na náměstí a celkové 

odclonění dopravy zelení v jižní části Mendlova náměstí. Ušetřená plocha má být 

využita pro zvýšení atraktivity prostoru pomocí nově navržené zeleně  

a odpočinkových zón. Dále má být efektivně využita plocha uprostřed Mendlova 

Náměstí. Tuto oblast KAM plánuje ve svém návrhu zkulturnit a zlepšit  

tak celkovou propustnost a plynulost pohybu v těchto místech. Návrh také počítá 

s podzemním parkováním – i přes počáteční náklady se ukazuje, že celkovou 

hodnotu podzemního parkování nelze stanovit pouze deterministicky.  

Pocit čistoty z území bez zaparkovaných aut se dostaví téměř okamžitě. 

Z dlouhodobého hlediska jsme se jako společnost naučili investovat do lidí, 

především pak do kvality života ve městech – situace „win-win“ [31]. 

Obr. 3.10: Uvažované změny v území, pro zlepšení komfortní situace chodců [29]. 
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 Z pohledu modelování revitalizovaného návrhu je nejdůležitějším faktem, 

že dopravní uzel zůstane zachován. I když dopravní studie zpracovaná pro město 

Brno radí oddělit automobilovou dopravu od té městské je tento návrh podmíněn 

především dokončením velkého městského okruhu v úseku Žabovřesky  

(ten odkloní velkou část dopravy z náměstí). 

3.2.1 Nová revitalizovaná geometrie dopravního uzlu 

 Revitalizovaná geometrie vychází z vítězných návrhů, které zpracovala KAM.  

Po vyjádření dotčených orgánů, byla představena finální verze revitalizace. 

Výkres půdorysného rozdělení ploch byl vyčištěn o přebytečné informace a osazen 

na ortofoto mapu za pomocí referenčního objektu. 

 

3.2.2 Dopravní řešení 

 Finální řešení z dopravního hlediska bylo projednáváno na s DPMB, BKOM, 

ODMMB, KORDIS a DIPČR na společném „workshopu“ i na individuálních 

jednáních. V rámci řešení byla průjezdnost posouzena za pomocí vlečných křivek. 

Dochází pouze k drobným posunům obrubníků a jedné úpravě šířkového poměru 

komunikace, a to na zastávce MHD linky 52.  

Obr. 3.11: Geometrie revitalizace (ortofoto ČÚZK) [Vlastní]. 



52 

 Návrh tedy nepočítá s výraznými úpravami šířkových poměrů,  

jedná se primárně o přeložení povrchů a odstranění výškových bariér pro dosažení 

většího komfortu chodců [30]. 
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4 VYUŽITÍ PRVKŮ SC V ÚZEMÍ V PROSTRODÁCH 
DOPRAVNÍHO UZLU  

 V této kapitole využijeme zařízení, která byla představena v kap. 2.2.6  

a v současné době by mohl efektivně dopomoct ke zkvalitnění vstupů do modelů 

pěší dopravy. Jak bylo zmíněno výše na přesné trasování osob pomocí telefonů 

můžeme zapomenout a soustředit se na zbylý arsenál dostupných zařízení IoT.  

 Jednou z hlavních myšlenek je ta, že pokud známe vstupní a výstupní 

intenzity na strategicky určených místech, není vlastně přesné trasování osob 

potřeba. Jelikož současné agentní technologie poskytují dostatečně věrné 

kopírování pohybu osob. Pokud se jedinec bude pohybovat v prostoru uzavřeném 

PIR sensory, můžeme například za pomoci diskrétní matematiky, přesněji 

kombinatoriky, prověřit všechny možné scénáře takto definované struktury. 

Tento způsob povede k rovnoměrnému rozložení pohybu osob mezi jednotlivými 

vstupními a výstupními uzly. Pokud bychom ovšem dokázali deterministicky určit 

oblíbenost jednotlivých výstupů v návaznosti na vstup, mohli bychom získávat 

velmi přesná data o pohybu osob ve vymezeném prostoru. Tímto jsme si definovali 

způsob měření intenzit na vstupech a výstupech, dále tedy potřebujeme určit 

rozložení využívání možných východů či aktivit. 

 Kamerové systémy jsou zatím našim největším trumfem v analyzování 

komplexního prostředí. Hlavním důvodem je fakt, že jejich schopnost snímání 

dění v okolí, je v současnosti závislá pouze na kvalitě použité technologie, 

vzdálenosti, ze které snímá a rozměrech čočky (zorný úhel kamery). Tento faktor 

se promítá především do ceny, výdrže neboli spotřeby celkové energie. Energetická 

náročnost je pevně svázána množstvím dat, které zařízení zaznamenává, analyzuje 

a odesílá. Proto je potřeba přesně určit jakou kvalitu zařízení potřebujeme  

pro analýzu pohybu osob v takto sledovaných úsecích. Využití této technologie 

má v modelování pěší dopravy poskytne kvalitní analýzu obrazu,  

ze kterých lze čerpat konkrétní charakteristiky – počet osob, jejich rychlost, 

trajektorie apod. 
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4.1 Rozmístění zařízení pro analýzu pěší dopravy 

 V rámci DP proběhla případová studie, zabývající se novými technologiemi, 

které se začali rozvíjet s oborem SC. Tudíž pro účely této práce je zapracována 

ta část, která by mohla být přínosná v analyzování pěší dopravy. Výstupem  

této studie je návrh rozmístění zařízení (IoT), která vytváří kvantifikovatelná 

data. To jsou právě ty reálná, a tak drahocenná data, která zaznamenávají 

skutečné dění v monitorovaném prostoru a pomáhají se realitě provozu 

v následném modelování pěší dopravy maximálně přiblížit. 

 

 V návrhu rozmístění se vyskytuje celkem 17 PIR senzorů a 5 kamer,  

které vymezují zájmový prostor. Další PIR senzory by byly instalovány do vozidel 

MHD, a tak by se kompletně uzavřela geometrie monitorovaného prostoru.  

Díky minimální nutnosti připojení do jakékoliv sítě pomocí kabelů by takto 

vytvořená sestava PIR senzorů nemusela být fixně spojená s místem prvotní 

instalace. Nýbrž by se po splnění jejich účelu mohla přesouvat na místa  

kde jsou chystány revitalizace či jiné úpravy pěších komunikací a dopravních uzlů. 

Co se týče kamerového systému ten lze následně využit pro naplňování koncepce 

zvýšení bezpečnosti města. Takto by bylo možné vytvořit velmi přesné podklady  

pro následný architektonický návrh zájmových oblastí. 

Obr. 4.1: Schéma rozmístění jednotlivých prvků pro analýzu pěší dopravy (ortofoto ČÚZK) 

[Vlastní]. 
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4.2 Předpokládané náklady 

 Součástí samotného návrhu je stanovení předpokládaných nákladů  

na realizaci a provoz IoT. Uvedené náklady jsou stanoveny na základě návrhu 

kamerového systému pro město Cheb v období září a říjen 2019, kdy autoři 

oslovili několik dodavatelů. Náklady na sestavu PIR senzorů jsou vytvořeny 

pomocí studie z kap. 2.2.6. 

Tab. 10: Předpokládané náklady na řešení kamerového systému [32]. 

Oblast Investice [Kč] Provoz [Kč/rok] 

Centrální informační systém kamerového 

systému 
1,0 mil. 100 tis. 

Aplikace pokročilé logiky (UI) a vyhodnocování 

záznamů (software a implementace) 
2,0 mil. 25 tis. 

Kamerové body 5× 300 tis. 25 tis. 

Lokální úprava prostředí pro umístění 

kamerových bodů 
250 tis. - 

Vybavení dohledové místnosti 250 tis. - 

Nasazení virtualizace na systémové prostředky 

v technologické místnosti (serverovna) 
200 tis. 20 tis. 

Zpracování žádosti o dotaci – Program 

prevence kriminality na místní úrovni MV 
20 tis. - 

Zpracování zadávacích podmínek 150 tis. - 

Administrace zadávacích řízení 100 tis. - 

Projektový management / technický dozor 100 tis. - 

Celkové náklady na kamerový systém  4,37 mil. 170 tis. 

(Pozn.: Uvedené ceny nepočítají s již zavedenými systémy statutárního města Brna.) 

Obr. 4.2: Prototyp PIR senzoru [23]. 
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Tab. 11: Nacenění jedné sestavy PIR senzoru [23]. 

Komponenta M n. [kus] Cena [Kč] 

Arduino Uno Rev 3 1 500 

Parallax Inc. 555-28027 PIR senzor modul 6 2 700 

CCS811/BME280 (Qwiic) Enviro. Combo 1 800 

Seed Studies Solar charger shield v2.2 1 450 

Solární panel; 6V, 6W 1 350 

LoRa Shield pro Arduino 915 MHz 1 600 

Li-Pol baterie 6000mAh, 3.7V 1 400 

Anténa-916-CW-HWR-SMA 1 350 

Celkem - 6 150 

(Pozn.: Jedná se o maloobchodní ceny za jednotlivé komponenty, bez nákladů na montáž sestavy.) 

   

 Tab. 12: Předpokládané náklady na řešení systému PIR senzorů [32; 33]. 

Oblast Investice [Kč] Provoz [Kč/rok] 

Provoz – zpracování dat LORATECH - 18 tis. 

PIR senzory 17× 105 tis. 15 tis. 

Instalace a naprogramování senzorů  31 tis. - 

Celkové náklady na kamerový systém  136 tis. 33 tis. 

(Pozn.: V nacenění nejsou zahrnuty navrhované PIR senzory městské dopravy.) 

 

 Celková investice navrhované úpravy činí 4,5 milionu korun a náklady  

na provoz 203 tisíc korun. Předpoklad, že město Brno už kamerové systémy 

provozuje jednalo by se pouze o připojení dalších kamer do zařízeného systému, 

což by počáteční investice snížilo o necelé 4 miliony korun. Pokud by o návrh 

systému byl ze strany města zájem následovalo by ošetření projektu smlouvou 

(FIDIC apod.) a poté by byla vytvořena oficiální koncepce díla, která by stanovila 

přesný postup při dosahování a způsobu měření takto stanoveného cíle. 
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5 MODELY DOPRAVNIHO UZLU 

 Při tvorbě modelu se vychází z údajů získaných předně z terénních průzkumů. 

Pro získání základních intenzit chodců, je využito analýz z portálu data.brno  

a to především v kombinaci s ručním sčítáním dopravy. Postupným sledováním 

území v čase 07:30-08:30, byly vysledovány intervaly semaforů, procentuální 

počty pasažérů v MHD, chování – zvyky a využívané služby. Tyto data  

jsou statisticky zpracována a postupně zanesena do modelu. 

 Nejdůležitější data pro model pěší dopravy jsou logicky ty, které přímo souvisí 

s chodci. Pro tvorbu geometrie jsou použity podklady v podobě digitálních 

výkresů, ortofoto map a architektonické studie., které jsou importovány  

ve formátu .dwg přímo do uživatelského prostředí nástroje Pathfinder.  

 

5.1 Vstupní data 

 Vstupní data jsou dělena na tři základní sady (geometrii, osoby a jejich 

chování), které jsou blíže popsány v následujících odstavcích. Jsou představeny 

specifikace, které mají všechny varianty společné: intervaly přechodů, počáteční 

počty, charakteristiky a chování osob v modelu dopravního uzlu. 

 

5.1.1 Geometrie modelu 

 Geometrie je modelována ve 3 variantách, současný stav geometrie byl 

představen v kap. 3.1.2. Tato geometrie bude sloužit především pro kalibraci 

modelu. Navrhovaná geometrie finálního návrhu KAM viz kap. 3.2.1. Po analýze 

varianty modelu s geometrií finálního návrhu KAM bude navržena 

optimalizovaná varianta geometrie, která je následně podložena výstupy 

získaných z analýz jednotlivých variant.  

 Dalšími specifikacemi geometrie je způsob modelování přechodů, výstupů  

a nástupu agentů do vozidel MHD. Geometrie modelu byla zjednodušena tak,  

aby byl urychlen proces její tvorby (jedna výšková úroveň).  
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Světelně řízené přechody 

 Během polních měření byl kladen důraz na pozorování intervalů místních 

semaforů. Právě ty, které řídí provoz pěší na světelných křižovatkách křižující 

komunikaci pro automobilovou dopravu. V těchto místech by dle SC bylo nejlepší 

oddělit dopravu např. mimoúrovňově – podzemní doprava s případnými 

odbočkami do podzemních garáží. 

 

 V prostoru náměstí se vyskytuje přesně 6 světelně řízených přechodů. 

Přechody mají dva stavy VOLNO (zelená) a STŮJ (červená).  

Přechody se budou modelovat pomocí dveří, kterým budou tyto stavy přiděleny 

na základě naměřených časových údajů spínání semaforů, viz Tab. 13. 

 

Tab. 13: Sekvence spínání přechodů [Vlastní]. 

Přechod Zelená [s] Červená [s] 

A-B_1 10, 88, 166, 186, 264… 78, 98, 176, 254, 274… 

A-B_2 0, 180, 360, 540… 10, 205, 395, 575… 

A-C 0, 100, 200, 300, 400… 50, 150, 250, 350, 450… 

A-D_1 0, 255, 405, 555… 180, 330, 480, 630… 

A-D_2 0, 100, 200, 300, 400… 50, 150, 250, 350, 450… 

C-D 50, 150, 250, 350, 450… 0, 100, 200, 300, 400… 

 

Obr. 5.1: Lokalizace světelně řízených přechodů [Vlastní]. 
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Modelování veřejné dopravy 

K tomuto vstupu je v tomto modelu přistupováno jako ke zdroji agentů  

a ve stejnou chvíli možnému východu z modelu – nástup do MHD. Důvodem 

tohoto uspořádání je následný způsob rozdělení vstupních údajů o počtu pasažérů 

uvedených v kap. 3.1.6. Zdroje dat, které budeme přes tyto vstupy a výstupy 

distribuovat vznikly z polního pozorování spojením s údaji jízdních řádů a údaji 

sledování městské dopravy v reálném čase IRIS. Subjektivně pozorované počty 

osob, za využití studentových zkušeností z pracovních zkušeností pro DPMB  

jsou zaznamenány v Tab. 7-9 jsou uvedené sady dat pro jednotlivé zastávky 

označené čísly 1-9 viz. Obr. 3.3. Sady udávají informace o spojích zajišťující 

dopravní obslužnost zastávek, jejich frekvence, procentuální obsazenost vozů, 

časové sekvence dveří atd. Za pomoci jízdních řádů je stanovena periodicita spojů, 

a to v jednom z maximálních vytížení pracovního dne 07:30-08:30. 

 Celkový průtok pasažérů za sledovanou hodinu je 14 555 osob, což odpovídá 

73 % celkově přepravených pasažérů v městské části Staré Brno dle dat 

z geolokačních analýz. Následným krokem bude stanovení geometrie a celkového 

principu nástupu a výstupu. Pro tuto práci autor vycházel ze základních 

znalostí neeuklidovské geometrie. Princip funguje na bránách (v případě DP 

dveře), které mění různými způsoby realitu modelu za nimi. 

 

Obr. 5.2: Způsob modelování nástupu a výstupu do MHD [Vlastní]. 
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 Důvod tohoto ztvárnění vychází z potřeby ztvárnění přijíždějících  

a odjíždějících spojů (dopravních prostředků), které vybraný nástroj neumožňuje. 

Dodržet časové intervaly dopravy a plynulost pohybu jsou hlavní priority.  

Procesy jsou rozděleny na dva samostatné a samostatně modelované elementy. 

 Před tím, než osoba nastoupí do vozu a odejde tak z modelu, projde 

rozhodovací sekvencí, která určí jak a kde bude čekat v prostoru zastávky.  

Po vykonání těchto úkolů je na časový interval daný příjezdem a otevření dveří 

nasměřován do vozidla. Agent odchází a nový simultánně přicházejí.  

Pomocí znalostí intenzit, sekvencí pro ovládání dveří a nástupů je docíleno 

důvěryhodné ztvárnění sledovaných pohybových vzorců na dopravním uzlu. 

5.1.2 Profily 

 Pro reálné ztvárnění populace vyskytující se na dopravním uzlu, je zapotřebí 

rozdělit agenty na profily, které budou zastávat jednotlivé typy osob  

s jejich patřičnými parametry. Tato data jsou uvedena již v předchozích 

kapitolách, konkrétně: 

 

• Typy profilů agentů a míra jejich rozdělení – kap. 2.1.4. 

• Rozměry chodců – kap. 2.1.1. 

• Rychlosti chodců – kap. 2.1.5. 

• Diskrétní zóna – kap. 2.1.8. 

 

Tab. 14: Jednotlivé profily modelu. 

Profil Věk 
Šířka 

[cm] 

Rychlost [m·s
−1

] Proxemika 
Četnost 

[%] 

min max ø u Dílčí 100 

Muži <30 51,5 0,580 1,610 0,22 14 12,5 

Ženy <30 51,5 0,516 1,433 0,22 14 12,5 

Muži 30-50 51,5 0,580 1,514 0,22 19 16,9 

Ženy 30-50 45,6 0,516 1,371 0,22 18 16,0 

Muži 50+ 51,5 0,671 1,392 0,22 18 16,0 

Ženy 50+ 45,6 0,605 1,255 0,22 17 15,1 

Postižení - 51,5 0,435 0,718 0,22 11 11,0 
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5.1.3 Chování 

 Vzorce chování jsou sestaveny v rámci terénního průzkumu – pozorování 

dopravního uzlu v období 2020-2021. Přesná mapa vzorců chování je na Obr. 3.3 

v kap. 3.1.3. Dalším podkladem pro stochastické rozdělení chování jsou geolokační 

analýzy znázorněné na Obr. 3.4. V modelu je vytvořeno celkem 146 vzorců 

chování. Z toho 3 vzorce chování vzlikly složením zbylých 143 vzorců  

jako cyklická smyčka – „SMYČKA“, „SMYČKA_BEZPŘECHODŮ“  

a „SMYČKA_BEZSLUŽEB“. Tyto hlavní 3 struktury v sobě skrývají 

stochastickou distribuci ostatních vzorců chování. Chování pro agenty vystupující 

z veřejné dopravy je nastaveno ručně pro každý výstupní bod zvlášť,  

aby se nedostavoval nežádoucí efekt zacyklení agenta na stejné zastávce. 

Postupným spouštěním stávající varianty modelu je docíleno správné kalibrace – 

rea l i s t i cké rozdě l en í  j ednot l ivých chován í  mez i  agenty .  

Dalšími typy chování jsou obchody a služby, postávání, přesun po dopravním 

uzlu, odpočinek v parku, především pak nástupy a výstupy z veřejné dopravy. 

Model také zohledňuje tvorbu skupin, které znázorňují lidi, kteří dopravním uzlem 

cestují společně (rodina, kamarádi apod.). 

5.2 MODEL V1 – současný stav 

Model V1 se zabývá situací běžného provozu dopravního uzlu, a to přesněji 

ve sledované hodině mezi 7:30 a 8:30 hodinou ranní (3600 s). Varianta modelu 

současného stavu je zpracována především pro správnou kalibraci pohybu agentů 

v modelu. Počáteční počet agentů v modelu je 500 a jejich rozmístění je náhodně 

generováno. Počty agentů, kteří do modelu následně vstupují, jsou uvedeny  

v Tab. 6, v Tab. 7-9 jsou uvedené sady dat pro jednotlivé zastávky označené čísly 

1-9 viz Obr. 3.3. Sady udávají informace o spojích zajišťující dopravní obslužnost 

zastávek, jejich frekvence, procentuální obsazenost vozů, časové sekvence dveří 

apod. 

 

Obr. 5.3: Model V1 – současný stav [Vlastní]. 
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5.2.1 Výstupy simulace a vyhodnocení  

Trajektorie agentů 

 Prvním z výstupů z modelu V1 je mapa trajektorií, který je následně využit  

při posouzení vlivu uprav v rámci navrhovaných variant KAM  

a naší optimalizované. Trajektorie varianty modelu V1, reprezentující stávající 

stav, odpovídají poznatkům vypozorovaných při terénních průzkumem 

posuzované území. Největší vliv na samotný tvar trajektorií mají zdržení  

na přechodech, vyhýbání se překážkám a osobám vznik kongescí a střetnutí osob. 

Na základě tohoto výstupu vznikne snaha se v optimalizované variantě návrhu 

snažit tyto nežádoucí vlivy eliminovat. 

Kvalita pěší dopravy (LoS) 

 Obr. 5.5 zobrazuje hodnoty hustoty proudu chodců, které jsou reprezentovány 

barevnou škálou dle úrovně Level of service (dále jen LoS). Jedná se o maximální 

hodnotu, která se v daném bodě za celý průběh simulace vyskytla.  

Kritické hodnoty hustoty, tedy LoS F, můžeme pozorovat zejména na výstupech 

z MHD a na okrajích zastávek (rozptylové a čekací plochy). Především šířka 

chodníku na zastávce č. 9 (problémový bod 1) je v současném stavu nedostatečná. 

Červené hodnoty LoS F můžeme sledovat také na dělícím ostrůvku přechodů 

(problémový bod 5), kde plocha ostrůvku v situacích, kdy projíždí tramvaje, 

je kapacitně nedostatečná viz Obr. 5.5. 

Obr. 5.4: Mapa trajektorií agentů ve stávajícím stavu – V1 [Vlastní]. 
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 Tento výstup se tvořil pozorováním simulace vzniklé z modelu V1, postupně 

bude poukázáno na problémové místa stávajícího stavu. Tyto místa  

jsou vypozorována z celkových maximálních hodnot LoS výstupů simulace.  

Kritické místo č. 1 – „nevhodně umístěný koš“ 

 První problémové místo se nachází na nástupišti č. 9, přesněji u přechodu 

k nástupišti č. 2, zde při výstupu z trolejbusů a autobusů nastává vážné narušení 

kvality pěší dopravy. LoS se dostává do hodnot F, které jsou pro pohyb pěší velmi 

nepříznivé. V tomto místě bylo rozpoznáno nevhodné umístění odpadkového koše, 

který zužuje stávající velmi frekventovaný koridor. Toto místo je podrobené 

bližšímu zkoumání v dalších pasážích práce (další varianty modelu). 

 Obr. 5.5: Mapa maximálních hodnot LoS s problémovými místy – V1 [Vlastní]. 

Obr. 5.6: Reálné foto krizového místa č. 1. (vlevo [46]) a výstup ze simulace LoS  

(vpravo [Vlastní]). 
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Kritické místo č. 2 – „nevyužitý chodník“ 

 V případě tohoto problémového místa, kde se jedná o nevyužitý prostor 

v jihozápadní části náměstí na druhé straně komunikace. Kvůli zábradlí kolem 

cesty, které rozděluje vozovku od chodníku se v těchto místech zcela eliminoval 

pohyb chodců. Stejný případ poté vytváří „zelený ostrůvek“ obdélníkového tvaru. 

Tento prostor by mohl být využit pro další zelené plochy v okolí náměstí a zlepšit 

celkové mikroklima na Mendlově náměstí. 

 

 

Kritické místo č. 3 – „dřevěný stánek a parkující auta“ 

 Příčina problémového místa č. 3 je zaprvé dřevěný stánek který zmenšuje 

plochu, kterou v těchto místech chodci mají, objekt vytváří rohy ty jsou důvodem 

občasných srážek chodců v těchto místech v těchto místech byly zaznamenané 

druhé nejhorší hodnoty LoS, které se dostává do hodnot E. Druhým důvodem 

zhoršení kvality pěší dopravy jsou občasně zaparkovaná auta. V těchto situacích 

musí chodci překážky zbytečně obcházet a uhýbat ze své ideální trajektorie. 

Zaparkovaná auta v těchto místech také vytvářejí úzké koridory, které stojí  

za občasnou kongescí chodců v těchto místech. Na rozích geometrie aut  

se vyskytují nejhorší hodnoty LoS (F). Toto místo bude blíže podrobeno zkoumání 

v dalších variantách modelu. 

Obr. 5.7: Reálné foto kritického místa č. 2 (vlevo [46]) a výstup ze simulace LoS (vpravo) 

s návrhem úpravy ploch pro další zeleň (bílá) [Vlastní]. 
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Kritické místo č. 4 – „zelený ostrov“ 

 Ve středu celého prostoru se nachází problémové místo č. 4. Zde dochází 

k obcházení velké zelené plochy a k značnému odklonu z ideálních trajektorií 

chodců. Toto místo je podrobeno bližšímu zkoumání v dalších variantách modelu. 

Kritické místo č. 5 – „ostrůvek mezi přechody“ 

 Posledním vysledovaným kritickým místem je ostrůvek mezi přechody 

v severovýchodní části dopravního uzlu, zde je potřeba se zmínit o nerespektování 

světelného semaforu přechodu, který vede od ostrůvku přes koleje dále  

do prostorů Mendlova náměstí. Ovšem při nejhorší možné variantě průběhu 

v tomto místě (projíždějící tramvaj a červená světla na přechodu vedoucím  

přes dopravní komunikaci) se dle výstupů ze simulace v tomto místě dosahuje 

nejhorších hodnot LoS F. 

 

Obr. 5.8: Reálné foto kritického místa č. 3 (vlevo [46]) a výstup ze simulace LoS  

(vpravo [vlastní]). 

Obr. 5.9: Reálné foto kritického místa č. 5 (vlevo [46]) a výstup ze simulace LoS  

(vpravo [Vlastní]). 



66 

 Uvedené výstupy simulací jsou použity jako podklady výchozího měřítka  

pro hodnocení nových návrhů – zdali díky návrhům došlo ke zlepšení kvality pěší 

dopravy ve sledovaných koridorech či naopak ke zhoršení (LoS). 

5.3 MODEL V2 – finální návrh KAM 

 Model V2 vychází z varianty současného stavu, přejímá veškeré nastavení 

agentů, sekvencí dveří, je modelován provoz během 7:30 a 8:30 hodiny ranní, 

výchozí počet agentů v modelu je 500 a jsou náhodně generováni v ploše modelu 

apod. Nejzásadnější je změna geometrie modelu, ta je vytvořena na základě 

finálního návrhu KAM, který je blíže představen v kap. 3.2.1. Pro lepší představu 

budou největší změny geometrie modelu V2 jednotlivě vypsány níže: 

 

• Nově navržený „ostrov“, který se promění v centrální náměstí se sochou. 

• Rozšíření nástupní plochy v okolí nástupiště č. 6 a 10. 

• Odstranění dřevěného stánku situovaného uprostřed dopravního uzlu. 

• Zvětšení rozptylových ploch v okolí nástupišť č. 1 a 3. 

• Nově navržený mobiliář v okolí nástupišť č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6. 

• Změna plošných poměrů před zastávkou č. 5. 

• Nové stojany na kola před severní fasádou polyfunkčního domu. 

• Změna výškových poměrů v okolí zastávek č. 6, 7, 8, 9, 10. 

 Všechny změny byly zaneseny do nové geometrie modelu V2. Byly zvětšeny 

šířkové poměry přecházení v centrální a severní části dopravního uzlu (návaznost 

na změnu výškových úrovní a dopravních poměrů na pozemních komunikacích). 

Obr. 5.10: Model V2 – finální návrh KAM [Vlastní]. 
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5.3.1 Výstupy simulace a vyhodnocení  

Trajektorie agentů 

 Stejně jako ve variantě modelu současného stavu jsou analyzovány změny 

v trasách agentů, v důsledku, nichž dochází i ke změnám trajektorií – přímá 

návaznost na změny geometrie modelu V2. 

 Z trajektorií je patrné, že po změně geometrie se v simulaci vytvořily nové 

trasy agentů. Ve všech bodech zmíněných v předchozí kap. 5.3.  

Lze tak konstatovat, že díky navrhovaným úpravám se zlepšila celková 

propustnost, zejména na nově navrženém náměstí – „zelený ostrov“ Mendlova 

náměstí (které je ve stávajícím stavu zelenou nevyužívanou plochou) a rovněž  

v místě odstraněného dřevěného stánku a zaparkovaných aut. 

 

5.3.2 Kvalita pěší dopravy (LoS) 

 Ve finálním návrhu KAM nejsou navrženy žádné změny ve zmíněných 

kritických místech č. 1, 2 a 5 v kap.5.2.1. - nedošlo tak k úpravě geometrie 

v těchto místech, a tedy zde nedochází k žádnému zlepšení. Po prozkoumání 

výsledků simulace tato skutečnost byla potvrzena a problémy zde přet rváva j í . 

Problémová místa č. 1 a 5 budou zahrnuta do optimalizovaného návrhu (varianta 

modelu V3). 

Obr. 5.11: Mapa trajektorií agentů ve finálním návrhu KAM – V2 [Vlastní]. 
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Kritické místo č. 3 – „dřevěný stánek a parkující auta“ 

 Problémové místo číslo 3, které je zaznamenáno již v modelu V1  

viz Obr. 5.8 se v novém návrhu nevyskytuje. Díky novému návrhu KAM došlo 

k úplnému odstranění dřevěného stánku a změně dopravních poměrů  

se zde již více nebude dát zaparkovat – nebudou se tvořit zúžené koridory.  

 

 

 Na první pohled se může zdát, že ke zlepšení situace nedošlo,  

ovšem odstraněním zaparkovaných aut se docílilo, že je plocha v těchto místech  

Obr. 5.12: Mapa maximálních hodnot LoS s problémovými místy – V2 [Vlastní]. 

Obr. 5.13: Porovnání výsledků simulací LoS kritického místa č. 3 – V1×V2 [Vlastní]. 
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pro chodce více atraktivní a tím pádem i více využívaná. Pokud se lépe zaměříme 

na rohy aut můžeme si všimnout, že LoS ve variantě V1 dosahují hodnot F. 

Naproti tomu v novém návrhu se LoS pohybuje maximálně v hodnotách E. 

Dochází, ke zlepšení stávající situace a tento problémový bod byl novým návrhem 

úspěšně vyřešen. V optimalizované variantě V3 bude použita stejná geometrie. 

Kritické místo č. 4 – „zelený ostrov“ 

 Bližšímu zkoumání je podrobeno nově navržené náměstí. Nová geometrie 

obsahuje místa s velmi úzkými koridory (nejmenší se šířkou 1,5 metru) a ostrými 

rohy. V těchto místech na základě analýzy výsledků simulací může docházet 

k tvorbě kongescí, které se promítnou negativně do celkové kvality pěší dopravy 

v této části uzlu viz následující obrázek.  

 

  

 Návrh optimalizace náměstí bude v další variantě – V3. Optimalizovaný 

návrh je dále podroben bližšímu zkoumání (zdali se docílí zlepšení kvality pěší 

dopravy) a následně dojde k porovnání obou variant. Do této optimalizace  

je zahrnuto i problémové místo č. 9, ve kterém jsou neefektivně využity pochozí 

plochy. 

 Další místa, která jsou vytypována pro bližší analýzu jsou kritická místa  

č. 6, 7 a 8 viz Obr. 5.12, tyto kritická místa jsou blíže popsány a vyobrazeny 

Obr. 5.14: Kritické místo č. 4, LoS dosahující hodnot F [Vlastní]. 
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v kap. 5.4. V těchto problémových místech dochází ke kongescím z důvodů velké 

koncentrace městského mobiliáře, který vytváří zúžené koridory mezi nově 

navrženými stánky a zelení. 

 Výsledky simulací potvrzují, že v rámci tohoto návrhu nedošlo k dalšímu 

zúžení žádného ze stávajících koridorů, proto v nich nebyly zhoršeny poměry 

kvality pěší dopravy. 

5.4 Model V3 – návrh optimalizace 

 Předchozí kapitoly nám daly jasnou představu o problematických místech 

dopravního uzlu pro pěší dopravu. Tyto problémy jsou primárně způsobeny 

špatným umístěním vybavení dopravního uzlu nebo nerespektování přirozených 

tras a trajektorií chodců. V návaznosti na tyto skutečnosti jsou navržena opatření, 

která eliminují přemíru střetů chodců, vybočení ze zamýšlených trajektorií  

a nežádoucí kumulaci či zdržení osob mimo čekací plochy. Navrhované 

optimalizace geometrie jsou dále detailně popsány a zhodnocen jejich vliv na 

celkové zlepšení návrhu.  

 

Obr. 5.15: Mapa maximálních hodnot LoS s problémovými místy – V3 [Vlastní]. 
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5.4.1 Optimalizace společných kritických míst variant V1 a V2 

Kritické místo č. 1 – „nevhodně umístěný koš“ 

 Prvním optimalizovaným místem je zúžený koridor na zastávce č. 9.  

V tomto místě je nevhodně umístěn odpadkový koš. Nejenže koš zmenšuje 

koridor, ale také stojí přímo naproti prvním dveřím přijíždějících autobusů  

a trolejbusů integrované městské dopravy. Optimalizace navrhuje přemístění koše  

do příhodnějšího místa. Další geometrií, která stojí za tvorbou kongescí v těchto 

místech je kompenzační parovodní trubka a sloup svislého dopravního značení. 

 

  

 V tomto případě by bylo vhodné tyto dva prvky spojit a svislé dopravní 

značení implementovat na tuto kompenzační trubku (tak jak je tomu  

i v případě označení zastávky). Pokud by ani jedna z navrhovaných možností 

nebyla proveditelná, bylo by vhodné posunout zastávku minimálně o metr a půl 

směrem na sever. Tato varianta by vedla ke zvětšení rozptylové plochy  

před dopravním prostředkem na zastávce č. 9 a zmíněná kongesce by se rozpustila 

v rozptylové ploše zastávky. Další geometrií, která zmenšuje koridor vedoucí 

k přechodu pro chodce je v již realizované části revitalizace. Jedná se o květináč 

s ostrým rohem. V tomto případě by bylo vhodné nežádoucí geometrii odstranit 

například přeložením chodníku a posunutím celé geometrie květináče dál  

od prostorů zastávky. Jelikož se jedná o nově realizovanou úpravu této zastávky  

č. 9, optimalizace této geometrie není zanesena do varianty modelu V3, jelikož 

v těchto místech není uvažována plánovaná revitalizace Mendlova náměstí.  

Do modelu je tedy zanesena pouze úprava s přesunutím odpadkového koše, 

s kterou nejsou spjaty žádné finanční náklady. 

Obr. 5.16: Reálné foto [46] s vyznačenými problémovými prvky zastávky č. 9 (červená). 
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 Následné srovnáním výstupů simulací reprezentující výstup z MHD 

(zachycených ve stejný čas) můžeme sledovat značné zlepšení o jedenu celou 

úroveň na škále LoS. Důvodem tohoto posunutí blíže k hodnotě D je odstranění 

odpadkového koše. Touto optimalizací byl problém při výstupu zmírněn,  

ovšem jak bylo popsáno výše k plné optimalizaci by došlo po odstranění svislého 

značení a přebudování geometrie květináče nebo posunutím celé zastávky více  

na sever. I tak po odstranění odpadkového koše došlo ke zlepšení stávající situace  

a tento problémový bod byl novým návrhem posunut k hodnotám vyšší kvality 

pěší dopravy. 

Kritické místo č. 5 – „ostrůvek mezi přechody“ 

 Dalším kritickým místem s velkou mírou kongesce je přechod 

v severovýchodní části modelu, viz kap. 5.2.1. Toto kritické místo nemá 

jednoduché řešení, odstranění totiž závisí na celkové změně dopravních poměrů 

v území, tak jak předkládá vítězný návrh ideové soutěže, kterou vyhlásila KAM. 

Tato přestavba je závislá především na dostavbě velkého městského okruhu 

v úseku Žabovřesky, který odvede velkou část osobní automobilové dopravy 

z Mendlova náměstí. Optimalizace stávajícího stavu bez návaznosti na zmíněnou 

dostavbu velkého městského okruhu by mohlo být docíleno úpravou geometrie 

ostrůvku, to je ovšem závislé na kapacitě dopravní komunikace. Pro tuto úpravu 

nebyly dostatečné podklady, a proto v optimalizované variantě nebyla řešena 

Obr. 5.17: Porovnání variant kritického místa č. 1 s návrhem optimalizace LoS [Vlastní]. 
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žádná optimalizace tohoto problémového místa. V rámci optimalizované varianty 

V3 nebylo problémové místo 5 optimalizováno. 

5.4.2 Optimalizace rozmístění prvků městského mobiliáře V2 

 V této podkapitole jsou podrobeny analýze problémová místa označena  

na Obr. 5.15 čísly 6, 7 a 8. Pro lepší analýzu variant jsou i mimo hodnotící škály 

LoS využity hustotní mapy, stejně tak jako u posuzování dle LoS se bude jednat 

o maximální dosaženou hustotu v průběhu simulací variant V2 a V3. 

Kritické místo č. 6 – „mobiliář mezi prodejními stánky“ 

 Prvním optimalizace této podkapitoly je kritické místo s č. 6, na tomto místě 

je velká koncentrace mobiliáře, který vytváří úzké koridory a v těchto místech 

dochází ke zhoršení kvality pěší dopravy. Optimalizace navrhuje odstranit lavičky 

mezi prodejními stánky, touto úpravou dojde ke zvěstní šířkových poměrů. 

 Z výsledků simulací a následným srovnáním variant V2 a V3 můžeme 

konstatovat, že v optimalizované variantě po odstranění mobiliáře v kritickém 

místě č. 6 (mezi stánky) došlo ke zlepšení maximálně dosahovaných hustotou  

a celkové propustnosti v těchto místech. Pokud by KAM chtěla lavičky zachovat, 

doporučujeme připojit lavičky delší stranou k prodejním stánkům,  

aby byla zachována optimalizace ve formě zvětšení koridoru problémového místa. 

Obr. 5.18: Kritické místo č. 6 a srovnání maximálních hustot verze V2 a V3 [Vlastní]. 
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Kritické místo č. 7 – „lavičky v ploše“ 

 Druhým blíže zkoumaným místem této kapitoly je problémové místo č. 7 

jedná se o umístěné lavičky v ploše koridoru, který se nachází mezi nástupišti 

integrované městské dopravy č. 4 a 5. Bude prověřeno, zda toto umístění  

má negativní vliv na kvalitu pěší dopravy. 

 

 Ze srovnání výsledků ze simulací V2 a V3 jsme zjistili, že umístění mobiliáře 

dle finálního návrhu KAM nezmění celkovou kvalitu pěší dopravy ani přirozené 

trajektorie chodců. Umístění mobiliáře v bodě č. 7 dle návrhu KAM je naprosto 

v pořádku. 

Kritické místo č. 8 – „přístřešek tramvajové zastávky“ 

 Posledním problémovým bodem s nevhodně umístěným mobiliářem  

je kritické místo č. 8. V tomto místě jde o přístřešek zastávky, který je umístěn 

do prostoru a zmenšuje všechny koridory i rozptylové plochy na zastávce  

č. 1. V optimalizované verzi V3 je tento mobiliář umístěn a pootočen do vhodnější 

pozice. 

Obr. 5.19: Problémové umístění mobiliáře a srovnání maximálních hustot variant V2 a V3 

[Vlastní]. 
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 Zastávka v optimalizované verzi je natočena a přisunuta blíže ke sloupům. 

Stejně tak byl posunut automat na jízdenky. Tímto způsobem byly zataraseny 

úzké koridory, které se mezi těmito sloupy vytvořili. V těchto místech  

se dosahovalo kritických hodnot LoS (F). Také díky této úpravě byla zvětšena 

rozptylová plocha před mobiliářem. Dále byly zvětšeny oba koridory vedoucí 

k zastávce č. 9 (na straně ke kolejím o 0,2 m z původní šířky 2,7 m a na stranu 

k pozemní komunikaci o 0,4 m z předešlé šířky 2,5 m). Celkově si lze všimnout 

zlepšení hodnot LoS v optimalizované verzi, k rozšíření koridorů a eliminování 

kritických míst mezi sloupy a mobiliářem. Tato forma optimalizace je vhodným 

podmětem pro zapracování změny do finálního návrhu KAM. 

5.4.3 Optimalizace návrhu nového náměstí V2 

Optimalizace tras centrální plochy 

 Díky nasbíraným informacím o území a dopravním poměrům v něm,  

bylo možné za pomoci numerického nástroje (Pathfinder) spustit zkušební 

simulaci bez geometrie navrhovaných zelených ploch, a to primárně na nově 

navrženém náměstí uprostřed modelu. 

Obr. 5.21: Ideální trajektorie agentů ze simulace bez zelených ploch [Vlastní]. 

Obr. 5.20: Kritické místo č. 8 a srovnání výstupů simulace LoS verze V2 a V3 [Vlastní]. 



76 

 Na základě výsledného snímku trajektorií byla nastíněna základní představa  

o ideální geometrii zkoumaného prostoru. Podkladem pro návrh optimalizovaných 

ploch byly obrysy navrhované geometrie z finální verze KAM. Ty byly následně 

podle ideálních trajektorií z Obr. 5.21. upraveny a tyto změny zaneseny do modelu 

V3. Pro zhodnocení variant bude využito ideálních trajektorií z Obr. 5.21, 

které jsou mezi sebou porovnávány pomocí délek jednotlivých tras, viz tab. 15. 

 

Tab. 15: Deterministické vyčíslení rozdílu ideálních trajektorií v metrech. 

Trajektorie Finální návrh KAM  Optimalizovaný návrh 

1 51,4 50,5 

2 51,8 51,2 

3 45,3 45,8 

4 41,4 42,0 

5 39,7 38,1 

Celkem 229,7 227,6 

Rozdíl +2,1 -2,1 

 Absolutní rozdíl v ideálních trajektoriích jsou 4,2 m na 5 tras  

(ø = 0,84 m). Nejen že osoby na každé cestě tímto prostorem ušetří přibližně  

1,5 kroku což je po stém opakování ekvivalentem menšího fotbalového hřiště,  

ale zaoblení rohů geometrie zelených ploch a rozšíření nejmenších koridorů  

na 1,65 m (3 únikové pruhy), vyřeší problém s kritickým místem uvedeným  

v kap. 5.3.2.  

Obr. 5.22: Finální návrh KAM a návrh optimalizace s názornou ukázkou řešení zaoblení 

zelených ploch za pomocí trojúhelníků zlatého řezu. Návrhy obsahují ideální  

trajektorie – červené linky [Vlastní]. 
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Optimalizace tvaru zelených ploch  

 Stejným postupem byly upraveny zbylé geometrie zelených ploch 

(problémové místo č. 9), které jsou zakresleny ve finálním návrhu, KAM  

viz PŘÍLOHA A. V těchto případech se jednalo pouze o zaoblování rohů  

a do geometrie finálního návrhu nebylo zasahováno invazivně. Dále podle 

výsledků získaných ze simulací (trajektorie, maximálních hodnot LoS a hustot) 

jsou v těchto místech volné plochy, kam by mohla být umístěna další zeleň 

s propustnými plochami. 

 

 Ze srovnání výsledků můžeme konstatovat jednoznačně, že optimalizovaná 

varianta v kritickém místě č. 4 dosahuje hodnot F pouze ojediněle a vyřešila  

tak všechny problémy s ostrými rohy a zúženými koridory. Dle hodnot LoS  

je varianta V3 lepší a zlepšila poměry kvality pěší dopravy na nově navrženém 

náměstí. 

Celkové posouzení optimalizovaného návrhu – plynulost pohybu 

 Další posouzení optimalizace nového návrhu prostor náměstí bude pomocí 

dosahovaných rychlostí typický chodců a plynulosti chůze. Pro tyto účely  

byl prostor nového náměstí z modelu separován a modelován zvlášť  

jako samostatný model. Parametry agentů zůstaly stejné, bylo vytvořeno nové 

chování podle Obr. 5.22. Takto spuštěné dvě varianty modelu rozdílné geometrie 

znovu simulovaly hodinu provozu. Počáteční hodnota agentů byla 0 a první agenti 

byly do modelu vpuštěni t = 10 s. Ze získaných údajů simulací byla udělána 

analýza rychlostí jednotlivých agentů. Tato analýza zkoumala především čas,  

za který se agenti dostávají ze vstupu k výstupním bodům modelu. Dále plynulost 

Obr. 5.23: Srovnání variant V2 a V3 dle hodnocení LoS na kritickém místě č. 4 [Vlastní]. 
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pohybu podle kolísání rychlostí během pohybu v modelu. V rámci analýzy  

byla spočítána střední hodnota, směrodatná odchylka a 95% percentil. 

 

 Z grafu výše je jasně vidět kdy jednotlivý agenti ztráceli svou rychlost  

a pohyb v ploše nebyl zcela plynulý. Celkem prošlo modelem 1439 osob,  

ze všech hodnot o rychlosti jednotlivých agentů byla vytvořena statistika, 

jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 16: Statistika údajů průběhu rychlosti chodců – varianta KAM. 

Statistika 

Střed. hod. 0,728 

Směr. odch. 0,301 

Q95/100 1,275 

 Z dat vyplívá, že 95% agentů mělo nižší rychlost než hodnota Q95/100 a zbylých 

5% mělo rychlost vyšší než 1,275 m·s−1. 

 

Obr. 5.24: Průběh rychlosti chůze 3 typických chodců (skupin: >30, 30-50 a 50+ let) 

– varianta KAM [Vlastní]. 

Obr. 5.25: Průběh rychlosti chůze 3 typických chodců (skupin: >30, 30-50 a 50+ let) 

– optimalizovaná varianta [Vlastní]. 
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 Z grafu optimalizované varianty lze pozorovat plynulejší průběh rychlosti 

jednotlivých agentů. Rychlost typických chodců nekolísala tak jak tomu  

je ve finálním návrhu geometrie KAM. Celkem prošlo modelem 1439 osob  

tak jako u předchozí varianty. Znovu byla ze všech hodnot o rychlosti jednotlivých 

agentů vytvořena statistika a jednotlivé hodnoty zaznamenány v následující 

tabulce. 

Tab. 17: Statistika údajů průběhu rychlosti chodců – optimalizovaná varianta. 

Statistika 

Střed. hod. 0,740 

Směr. odch. 0,309 

Q95/100 1,280 

 

Výsledné zhodnocení optimalizace 

 Optimalizací a opakovaným ověřováním změn ve finální geometrii náměstí 

 – varianta návrhu KAM bylo dosaženo úspěšného odstranění kritických místa, 

ve kterých se tvořili kongesce. Došlo k rozšíření nejužších míst koridorů  

na konstantní šířku 1,65 m a zaoblení ostrých hran geometrie. Rozdíly 

v průměrných délkách uražených mezi jednotlivými okraji v absolutní hodnotě 

jsou trasy optimalizovaného návrhu kumulativně kratší o 4,2 m. Také z grafického 

zpracování ideálních tras je patrné že se trajektorie optimalizované varianty 

rozprostřely více do prostoru celého náměstí. Porovnáním údajů ze získaných dat 

o průběhu rychlostí chodců, bylo zjištěno, že v optimalizované variantě bylo 

docíleno větší plynulosti pohybu ve vztahu k rychlosti jednotlivých agentů 

s návazností na změnu geometrie. Dalším jasným ukazatelem je 95% percentil, 

kdy v optimalizované variantě 95 % chodců dosahuje o 5 tisícin m·s−1 vyšší 

rychlosti, než tomu je ve finálním návrhu KAM. Na základě získaných dat lze 

konstatovat, že uvedená optimalizace geometrie je dle uvedených dat jednoznačně 

lepší variantou. Výkres optimalizace viz PŘÍLOHA A. 
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Doporučení pro KAM 

Návrh KAM případné revitalizace dopravního uzlu Mendlovo náměstí by bylo 

vhodné doplnit o poznatky z optimalizované varianty jako je zejména: 

• Přesun městského mobiliáře  do zmiňovaných vhodnějších pozic  

pro zlepšení kvality pěší dopravy – v tomto bodě je zkoumáno,  

zda umístění laviček v ploše mezi zastávkami č. 4 a 5 neomezuje volný 

pohyb osob v návaznosti na jejich ideální trajektorie, zde výsledky simulací 

ukázaly, 

 že toto umístění mobiliáře nemá na kvalitu pěší dopravy vliv a mobiliář 

je dle finálního návrhu KAM umístěn do správné pozice. Ovšem v případě 

uvedeném v podkapitole Kritické místo č. 6 – „mobiliář mezi prodejními 

stánky“ a Kritické místo č. 8 – „přístřešek tramvajové zastávky“ výsledky 

simulací ukázaly, že po přesunu mobiliáře do vhodnějších pozic byly 

zlepšeny poměry jak šířkové, tak celkové hodnoty LoS nedosahovaly  

tak vysokých hodnot, jak je tomu ve finálním návrhu KAM. 

• Úprava tras na nově navrženém centrálním náměstí ve středu 

dopravního uzlu  a optimalizace tvaru navrhovaných zelených 

ploch – zde se jedná o celkovou úpravu návrhu nového náměstí,  

která je detailně popsána v kap. 5.4.3. V tomto bodě došlo k rozšíření 

navrhovaných koridorů na minimální stálou šířku 1,65 m v nejužších 

místech náměstí. Dále je v optimalizaci upravena celková geometrie 

zelených ploch v návaznosti na ideální trajektorie chodců a je navrženo 

zaoblení ostrých hran geometrie. Všechny změny v tomto bodě se snažili 

co nejvíce vyhovět původní koncepci rozvržení zelených ploch dle finálního 

návrhu KAM. Po změnách došlo ke zkrácení kumulativních vzdáleností, 

které musí chodci procházející tímto náměstím urazit, a také došlo 

ke zlepšení maximálních hodnot LoS a došlo ke zlepšení celkové plynulosti 

pohybu chodců. 

• Doplněním návrhu o zelené plochy a krajinářskou výsadbu  

v místech, kde není efektivně využito zpevněných ploch – přesněji  

se pak jedná o kritické místa č. 2 a 9, která jsou blíže specifikována 

v podkapitole Kritické místo č. 2 – „nevyužitý chodník“ a Optimalizace 

tvaru zelených ploch. 
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• Odstranění koše  ze zastávky č. 9 – tato optimalizace vyplynula 

z výsledků simulací, které odhalily, že v těchto místech dochází k velké 

kongesci přestupujících pasažérů po výstupu z MHD, a to především  

kvůli zúžení koridoru (blíže popsáno v podkapitole Kritické místo č. 1 – 

„nevhodně umístěný koš“). V optimalizované variantě modelu došlo  

k odstranění odpadkového koše, díky čemuž došlo ke zvětšení rozptylové 

plochy na zastávce č. 9. Dalším doporučením v tomto kritickém místě  

je zvážení, zdali by nebylo vhodné posunutí zastávky směrem dál na sever 

nebo případné přeložení svislého dopravního značení a parovodní trubky 

(případně jejich spojení a eliminace aspoň jedné z nich). V poslední řadě 

se v tomto místě vyskytuje ostrá hrana květináče, která zužuje prostor 

před přechodem a také nutí chodce uhýbat z jejich ideální trasy.  
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6 ZÁVĚR 

 Využití numerických mikroskopických modelů při návrhu umožňuje 

zohlednit, oproti klasickému přístupu využívající normy a všeobecné zásady  

pro navrhování, ztvárnění reálného prostoru do detailu, provozu, přepravních 

návazností a scénářů s celou řadou proměnných (behaviorální vlastnosti lidí, 

rychlosti, proporce, sociální vazby apod.), což nás mnohdy může upozornit  

na možná pochybení konvenčních návrhů. 

 Pomocí numerických modelů, jak dokládá tato práce, lze efektivně analyzovat 

komfort jednotlivých návrhů uspořádání geometrie, identifikovat kritická místa, 

která jsou nedostatečná z kapacitních či jiných důvodů a předejít tak sekundárním 

problémům v podobě omezeného, neplynulého pohybu osob zapříčiněného 

vzniklými kongescemi, kolizemi osob navzájem či s překážkou, které mohou 

vyústit až k samotným poraněním. 

 Numerické modely pohybu osob se dají považovat za velmi efektivní nástroj 

pro plánovací fázi stavby. Aplikace modelů pomáhá nalézt odpovědi na otázky 

ohledně komfortu, plynulosti dopravy, zdržení, tvorby časových harmonogramů 

(např. jízdních řádů, časy na přestup, optimalizace semaforových intervalů apod.), 

pro optimalizaci a výběr nejvhodnějšího navrhovaného řešení. Díky podrobné 

analýze a opakovaným simulacím lze odstranit případné chyby již před samotnou 

realizací návrhu, což by jinak v praxi znamenalo vynaložit značnou finanční 

částku pro jejich odstranění. 

 Modelování pěší dopravy ve spojení s kvalitními vstupními daty by mohlo 

výrazně zefektivnit celý proces návrhu, proto také práce dále doporučuje  

se v tomto ohledu zaměřit na problematiku Smart City a sběr experimentálních 

dat. Instalaci kamer a PIR senzorů rozmístěných v rámci dopravních uzlů  

a složitějších přestupních s návazností na širší okolí. Tato data jsou velmi cenná 

pro následnou verifikaci, kalibraci a validaci modelů pěší dopravy,  

které nám mohou sloužit jako věrný obraz reality, díky kterému jsme schopni 

v celku efektivně reagovat na případné změny provozu/návrhu a ověřovat vliv 

nově navrhovaných záměrů. Modelování pěší dopravy ve spojení s kvalitními 

vstupními daty by mohlo výrazně zefektivnit celý proces návrhu a být  

tak účinným nástrojem pro obory architektura a urbanistika měst a obcí. 
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