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1 Motivace pro řešení 

Projíždění vlaků  

• vyšší atraktivita železniční dopravy pro cestující ve vlaku 

(zkrácení cestovního času), 

• jedna z možností pro dosažení systémových jízdních dob, 

• redukce energetické náročnosti na zastavení a rozjezdy, 

• pokles atraktivity pro cestující z/do projížděné zastávky nebo 

stanice, 

• možné narušení přípojových vazeb. 

 

 různé diskuze  

 snaha o objektivní posouzení  

s využitím metod modelování. 
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2 Projíždění Os vlaků (1/2) 

Projíždění zastávek vlaky kategorie Os  

• ztráta dostupnosti dané zastávky,  

• nutnost přechodu k jinému oboru dopravy,  

veřejná linková (autobusová) doprava / IAD, 

• z hlediska dopravního modelování  

 klasický čtyřstupňový multimodální model. 

 

Problém:  

rozsah modelu, nutno modelovat veškeré aspekty volby cestujícího,  

vč. kongescí na silniční síti, ochoty využívat jednotlivé druhy 

dopravy apod.  

 

4 ŽEL-AKTUEL 16. 5. 2013 



2 Projíždění Os vlaků (2/2) 

Některé možnosti realizace cesty při zrušení (omezení) obsluhy 

dané zastávky nebo stanice: 
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3 Projíždění vlaků vyšších kategorií 

Projíždění stanic vlaky kategorií Sp, R, Ex, IC, EC apod.   

• dostupnost zachována vlaky nižších kategorií (např. Os),  

• zpravidla prodloužení cestovního času cestujících z/do 

projížděné zastávky nebo stanice, 

• nárůst počtu přestupů  možný pokles úrovně kvality, 

otázka organizace těchto přestupů, 

• zkrácení jízdních dob cestujících ve vlaku.  

 

Modelování:  

čtyřstupňový model – možno řešit v kontextu atraktivity ostatních 

druhů dopravy, 

modelování uvnitř železničního dopravního systému  

– redukce nároků na vytvoření modelu, vhodná aproximace. 
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4 Vstupní data pro modelování uvnitř ŽDS 

Údaje o dopravní síti 

• graf dopravní sítě – vrcholy stanice nebo zastávky, 

• hrany – mezizastávkové a mezistaniční úseky, 

• ohodnocení hran – různé (více hodnot), dle jednotlivých linek, 

zpravidla jízdní doby,  

• ve srovnání např. se simulací výrazně menší nároky. 
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4 Vstupní data pro modelování uvnitř ŽDS 

Údaje o dopravním provozu 

• „linkové vedení“ – vhodné v rámci periody ITJŘ (120 min), 

• pro každou linku (druh vlaku v modelu): 

• mezizastávkové (úsekové) jízdní doby, 

• údaje o ne/zastavování v jednotlivých zastávkách nebo 

stanicích, 

• pobyty ve stanicích,  

 

• pro každou stanici (vrchol grafu):  

• nutno stanovit přestupní doby mezi všemi linkami (jejich 

směry), 

• příp. „administrativně zakázat přestupování“.   
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Přestupní doby v ŽST 

  Editor linky   



4 Vstupní data pro modelování uvnitř ŽDS 

Údaje o přepravní poptávce 

• umožňují kvantifikovat pozitivní i negativní dopady opatření,  

• forma OD matice (intenzity přepr. proudů mezi všemi 

zastávkami a stanicemi navzájem v obou směrech za daný čas), 

• možnost importu z informačních systémů dopravců, 

• příp. možnost výpočtu druhým stupněm modelu  

(zejm. gravitačním modelem). 

 

Na druhou stranu: 

v případě nedostupnosti OD matice (přepravních informací) možno 

nahradit relačním posuzováním – sledováním míry kvalitativních 

změn (čas. Dostupnosti) na jednotlivých relacích.  
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5 Čtyřstupňový dopravní model 

 

1. Trip generation – určení intenzit zdrojových a cílových 

přepravních proudů, 

2. Trip distribution – určení směrování přepravních proudů (odkud 

kam bez ohledu čím a kudy), 

3. Modal Split - určení podílů jednotlivých způsobů dopravy 

(dopravních oborů) na dělbě přepravní práce, 

4. Traffic Assignment – přidělení přepravních proudů na úseky 

dopravní sítě. 

 

Pro modelování uvnitř ŽDS – zejm. 4 stupeň, popř. i 2. st., 

multimodální model – všechny čtyři stupně.  
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6 Vyjadřování „nejkratších“ cest 

Zohlednění více kritérií – tzv. generalizované náklady,  

navržena forma cestovního času: 

 

 

 

 

 

Kritériem posouzení je:  

minimalizace celkového cestovního času všech cestujících  

v dopravním systému  dosažení systémové rovnováhy.  
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7 Softwarové řešení 
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Čtyřstupňový model 

• na trhu řada sw. produktů podporujících 4st-modelování, 

• nutnost umožnění modifikace metod a co nejširšího nastavení 

jejich parametrů. 

 

Modelování uvnitř ŽDS 

• postačí cyklické využití vyhledávače spojení,  

• obsahuje potřebný algoritmus pro hledání „nejkratších“  

cest i data (nutno prověřit z pohledu informatiky), 

• použití takového IS vytvoří předpoklady i pro posuzování 

konkrétních spojů v konkrétním JŘ. 

 



8 Ilustrační případová studie 
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Cíl: 

• posoudit rozsah zastavování R, 

• trať 011 + 230 + 250 Praha – Havlíčkův Brod – Brno, 

• posuzované varianty: 

• Varianta 1 – Stávající rozsah zastavování (JŘ 2012), 

• Varianta 2 – Zrychlení spoje vynecháním zastávek  

a železničních stanic: Golčův Jeníkov město,  

Světlá nad Sázavou, Přibyslav, Křižanov.  

• Varianta 3 – Rozšíření zastavování v příměstských stanicích 

Český Brod a Kuřim, 

• modelování uvnitř ŽDS, 

• bez znalosti přepravní poptávky OD matice  

(relační posuzování), 



8 Ilustrační případová studie 
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Rozsah modelované sítě  

zohlednění přípojových vazeb 



8 Ilustrační případová studie 
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Ukázka řešení provozního konceptu (přestupní uzel Kutná Hora) 

 



8 Ilustrační případová studie 
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Výsledky 

 



Závěr 
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V příspěvku byla ukázána cesta, jak lze přispět ke zpřesnění  

posuzování návrhů v oblasti projíždění železničních zastávek  

nebo stanic vlaky jednotlivých kategorií s prostředky dopravního 

modelování.  

 

Důraz byl kladen i na efektivitu představeného postupu 

podávajícího sice aproximované, ale dostatečně vypovídající  

výsledky, dosažené za přijatelných výpočetních a časových nároků. 



Děkuji za pozornost. 
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