Vyhodnocení kvality provozu veřejné dopravy je klíčové ze dvou hledisek – jednak z hlediska kvantifikace
celkové kvality systému veřejné dopravy z pohledu cestujícího a jednak z hlediska příslušné dopravněinženýrské analýzy, která musí být nezbytným podkladem pro navrhování a realizaci preferenčních
opatření. Aby toto vyhodnocení bylo objektivní, a především dostatečně směrodatné, musí v sobě
reflektovat očekávání cestujících i požadavky na provoz.

Vnímání atraktivity či kvality systému veřejné dopravy je kritérium do značné míry subjektivní. Nicméně
přesto lze stanovit šest základních oblastí, respektive požadavků, které musí být splněny, aby systém
veřejné dopravy byl ze strany cestujícího veřejné dopravy vnímán jako atraktivní a kvalitní. Tyto oblasti
jsou následující:
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Obr. 1 Vztah preference VHD a šesti hlavních oblastí vnímání kvality veřejné dopravy.

Provozu veřejné dopravy (nejen) v uliční síti se z těchto definovaných oblastí vnímání kvality veřejné
dopravy dotýkají hned dvě:
• cestovní rychlost („Za jak dlouho se do cíle cesty dostanu?“)
• spolehlivost („Opravdu se tam dostanu za tuto dobu? Nepřijedu později?“)
Cestující očekává, že bude mezi počátkem a cílem své cesty přepraven za přiměřenou (akceptovatelnou)
dobu přiměřenou (akceptovatelnou) rychlostí, která je v principu výhodnější než cesta automobilem.
Zároveň očekává, že do cíle dojede včas nezávisle na vnějších okolnostech. Zde je potřeba brát v úvahu
také skutečnost, že i relativně malé zpoždění je v případě cestování veřejnou dopravou více vnímáno,
protože na rozdíl od cestování osobním automobilem si cestující čas jízdy či čas příjezdu do cíle může
jednoduše porovnat s jízdním řádem – proto je přesnost provozu velmi důležitá i z tohoto
„psychologického hlediska“.
Cestovní rychlost a spolehlivost de facto představují kvalitativní parametry provozu veřejné dopravy.

V ideálním případě se pohyb spoje veřejné dopravy skládá ze zastavení v zastávkách (po dobu nezbytnou
pro bezpečný a pohodlný nástup a výstup cestujících) a plynulého pohybu v mezizastávkovém úseku
relativně konstantní rychlostí bez zastavení. Ideální pohyb vozidla veřejné dopravy tedy má tyto atributy:
• je dosažena nejvyšší možná cestovní rychlost – ta je při absolutní eliminaci vlivu intenzit IAD
na provoz VHD a bez zdržení na křižovatkách omezena pouze konfigurací trajektorie pohybu
vlastního vozidla mezi zastávkami (poloměry směrových oblouků, hodnotami podélného sklonu
tratě či komunikace, respektive nezbytnými manévry na křižovatkách a v mezikřižovatkových
úsecích u autobusové a trolejbusové dopravy)
• v mezizastávkovém úseku je dosahováno vysoké spolehlivosti, tedy (relativně) shodné cestovní
doby po celé období dne i týdne – odchylky jsou teoreticky dané pouze rozdílnými styly jízdy
řidičů jednotlivých spojů
Ideálního pohybu je v praxi dosaženo u plně segregovaných systémů veřejné dopravy (například metro,
železnice apod.) vyznačujících se vysokou spolehlivostí a relativně vysokou cestovní rychlostí. V případě
povrchových módů veřejné dopravy znamená docílení ideálního pohybu vozidla veřejné dopravy zcela
odstranit zdržení na křižovatkách a zcela odstranit negativní ovlivňování provozu veřejné dopravy
ze strany individuální automobilové dopravy. Tohoto ideálního pohybu vozidla veřejné dopravy je
u tramvajové, trolejbusové a autobusové dopravy sice možné dosáhnout pouze při příhodných
podmínkách, je však třeba se snažit infrastrukturu povrchové veřejné dopravy realizovat tak, aby se reálný
provoz ideálnímu pohybu vozidla VHD co nejvíce přibližoval. A právě i tuto myšlenku musí metoda
objektivního hodnocení provozu veřejné dopravy reflektovat.

Metoda objektivního vyhodnocení kvalitativních parametrů provozu veřejné dopravy je založena
na kvantitativním vyhodnocení kvalitativních parametrů provozu veřejné dopravy, cestovní rychlosti
a spolehlivosti provozu, na základě (běžně dostupných) dat o provozu jednotlivých spojů v daném úseku.
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Obr. 2 Kvalitativní kritéria provozu veřejné dopravy.

Vyhodnocení je orientováno na mezizastávkový úsek. To je dáno typickými variantami struktury dat
ze sledování provozu jednotlivých spojů v síti veřejné dopravy:
• čas odjezdu spoje ze zastávky
• čas příjezdu spoje na zastávku; čas odjezdu spoje ze zastávky
• čas příjezdu spoje na zastávku; čas odjezdu spoje ze zastávky; čas průjezdu spoje definovaným
bodem infrastruktury
Datová struktura, která obsahuje údaje času příjezdu spoje na zastávku i odjezdu z ní, je z principu
„technicky“ vhodnější pro přesnější vyhodnocení (vyhodnocuje se jízdní doba, respektive rychlost,
a dochází k odstranění vlivu délky pobytu spoje v zastávce). Na druhou stranu datová struktura

poskytující pouze čas odjezdu spoje ze zastávky a pracující s cestovní dobou relevantněji odráží vnímání
ze strany zákazníka (viz výše). Proto je v této práci představovaná metoda orientována na vyhodnocení
cestovní rychlosti, nicméně všechny dále uvedené vztahy a závislosti logicky platí i pro vyhodnocování
rychlosti jízdní. Způsob kvantitativního vyhodnocení kvality provozu veřejné dopravy je rovněž
postavený tak, aby součástí vyhodnocení byla i kvantifikace potenciálu zkvalitnění provozu, respektive
časových úspor při odstranění negativního vlivu IAD na provozu veřejné dopravy.

Cestující-zákazník veřejné dopravy vnímá spolehlivost jako schopnost systému veřejné dopravy dopravit
ho do cílového bodu jeho cesty včas bez ohledu na dopravní situaci, povětrnostní podmínky apod.
Zaměňování této definice spolehlivosti za dodržování jízdního řádu (jak k tomu v praxi často dochází) je
věcně nesprávné a pro objektivní vyhodnocení kvality provozu veřejné dopravy nepoužitelné, a to
z následujících důvodů:
• jízdní řád je většinou „zaokrouhlován“ na celé minuty, což je příliš hrubé rozlišení a může
do vyhodnocení vnášet určitou chybu
• jízdní řády jsou často konstruovány tak, že již reflektují obvyklá zdržení na infrastruktuře, což
mohou dokládat například různé cestovní doby dle jízdního řádu v různých časových polohách
v rámci dne
Na základě výše uvedeného se jeví jako optimální vyjít z vnímání cestujícího (viz Obr. 1) bez navázání
na dodržování jízdního řádu a definovat spolehlivost provozu veřejné dopravy jako schopnost spojů
veřejné dopravy projet daným úsekem infrastruktury za relativně stejnou cestovní (jízdní) dobu nezávisle
na denní době či dopravní situaci.
Pro potřebnou kvantifikaci spolehlivosti lze využít směrodatnou odchylku cestovní doby, která popisuje
míru statistické disperze hodnot cestovní doby jednotlivých spojů v daném úseku za daný časový úsek.
n

1
σTT = √ ∑[xTT − E(X TT )]2
n
i=1

σTT …směrodatná odchylka cestovní doby
xTT …cestovní doba jednotlivého spoje
E(XTT )… střední hodnota cestovní doby
n…počet měřených spojů

Nejkratším relevantním časovým úsekem je jeden den (24 hod). Pro zvýšení robustnosti hodnoty
spolehlivosti lze použít data za delší relevantní časový úsek. (Například 5 pracovních dnů týdne.
V případě započítání i víkendů, kdy je provoz typicky bezproblémový, by byla zjištěná hodnota
spolehlivosti deformována.)
Vyhodnocení spolehlivosti provozu metodou směrodatné odchylky cestovní doby lze ilustrovat
na porovnání dvou úseků v rámci sítě pražské městské sítě autobusové dopravy PID, úseku
Spořilov – Teplárna Michle a úseku Bohdalec – Chodovská, na základě dat o průjezdu jednotlivých spojů
daným úsekem. Úsek Spořilov – Teplárna Michle je charakteristický vysokým podílem vyhrazené jízdní
dráhy (63,14%) na celkové délce úseku, přičemž zbývající část vede po komunikacích s nízkým zatížením
IAD a jediné SSZ v úseku udílí průjezdu vozidel VHD prioritu blížící se absolutní preferenci. Na druhou
stranu, v úseku Bohdalec – Chodovská sdílí spoje VHD jízdní dráhu s ostatní dopravou, přičemž tento
úsek je zatížen vysokými intenzitami IAD. Křižovatka řízená SSZ nacházející se v úseku není vybavená
systémem preference VHD. Následující grafy ukazují denní variaci cestovních dob jednotlivých spojů
(„X(TT)“) a hodinové průměry cestovní doby:
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Obr. 3 Graf vývoje cestovní doby v úseku Spořilov – Teplárna Michle v pracovní dny v týdnu 20.4.-24.4.2015 (zdroj dat: DPP);
CD = cestovní doba; CD hod. průměr = hodinový průměr cestovní doby; CD JŘ = cestovní doba dle jízdního řádu.

Úsek Bohdalec - Chodovská (pracovní dny 20.4.-24.4.2015)
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Obr. 4 Graf vývoje cestovní doby v úseku Bohdalec – Chodovská v pracovní dny v týdnu 20.4.-24.4.2015 (zdroj dat: DPP);
CD = cestovní doba; CD hod. průměr = hodinový průměr cestovní doby; CD JŘ = cestovní doba dle jízdního řádu.

Již z grafů je patrné, že „rozptyl“ jízdních dob jednotlivých spojů i hodinových průměrů je v rámci dne
výrazně větší u úseku Bohdalec – Chodovská, kde v ranní dopravní špičce naroste hodinový průměr
téměř dvojnásobně než u úseku Spořilov – Teplárna Michle, kde hodinové průměry jsou přibližně stejné
v průběhu celého dne. To potvrzuje i vypočtená hodnota směrodatné odchylky cestovní doby uvedená
pro oba úseky v následující tabulce:
úsek

Spořilov – Teplárna
Michle
Bohdalec –
Chodovská

délka
úseku

% podíl
vyhrazené
jízdní dráhy

počet
měřených
spojů v úseku

průměrná denní
cestovní doba

průměrná
denní cestovní
rychlost

směrodatná
odchylka cestovní
doby

1096 m

63,14 %

343

2,615 min

25,15 km/h

0,313 min

516 m

0,00 %

228

2,106 min

14,70 km/h

0,753 min

Tab. 1 Porovnání směrodatné odchylky cestovní doby a dalších parametrů v úsecích Spořilov – Teplárna Michle a Bohdalec –
Chodovská (období 20.4.-24.4.2015; zdroj dat: DPP).

V grafech (Obr. 3 a Obr. 4) je ilustrativně zobrazena i hodnota cestovní doby dle JŘ pro potvrzení teze, že
spolehlivost provozu VHD nelze vztahovat k jízdnímu řádu. V takovém případě by totiž u úseku Spořilov
– Teplárna Michle vycházelo, že každý spoj, který úsekem projel, nabral zpoždění, což zcela neodpovídá
realitě.
Obecně tedy platí: Čím nižší směrodatná odchylka, tím menší rozdíly mezi cestovní dobou dosaženou
v rámci daného časového období, což indikuje vyšší spolehlivost provozu veřejné dopravy. Nízké hodnoty
směrodatné odchylky cestovní doby v mezizastávkovém úseku značí, že v daném úseku nedochází
k negativnímu ovlivňování provozu veřejné dopravy intenzitami IAD, čehož je v zásadě dosaženo
v případě vyhrazené jízdní dráhy pro vozidla veřejné dopravy, nebo v případě, že vozidla veřejné dopravy
sdílí prostor s automobilovou dopravou, ale její intenzity jsou tak nízké, že provoz veřejné dopravy
neovlivňují.
Pro zcela objektivní vyhodnocení je však třeba hodnotu směrodatné odchylky cestovní doby zrelativizovat
– směrodatná odchylka vychází v jednotkách času (min) a je logické, že stejná hodnota směrodatné
odchylky na úsecích o různé délky neznamená z hlediska provozu veřejné dopravy totéž. Nabízí se
hodnotu směrodatné odchylky cestovní doby zrelativizovat hodnotou průměrné cestovní doby v daném
úseku nebo samotnou délkou tohoto úseku. V rámci této metody je použita relativizace délkou úseku,
neboť vydělením směrodatné odchylky délkou úseku se ve výpočtu nepřímo skrývá i aspekt cestovní
rychlosti.
Pro potřeby metody hodnocení kvality provozu veřejné dopravy je tedy zavedena veličina index
spolehlivosti provozu spojů v úseku 𝐢 (𝐫𝐞𝐥𝐀−𝐁 ), která je dána vztahem:
√1 ∑ni=1[xTT − E(X TT )]2
σTT
n
i (relA−B ) =
. 1000 =
. 1000
𝑠
𝑠

relA−B …spolehlivost provozu spojů v úseku
σTT …směrodatná odchylka cestovní doby [min]
xTT …cestovní doba jednotlivého spoje [min]
E(XTT )… střední hodnota cestovní doby
n…počet měřených spojů
s… délka úseku [m]

Koeficient „1000“ je ve vztahu zaveden z toho důvodu, aby se výsledná hodnota spolehlivosti provozu
v úseku pohybovala v řádu desetinných míst. Následující tabulka (Tab. 1) uvádí vypočtené hodnoty
spolehlivosti provozu relA−B pro jednotlivé mezizastávkové úseky v úseku Spořilov – Želivského v rámci
autobusové sítě PID. Porovnání hodnoty relA−B s hodnotou směrodatné odchylky podtrhuje důležitost
přepočtu směrodatné odchylky cestovní doby přes délku úseku.

délka úseku [m]

průměrná cestovní
rychlost [km/h]

směrodatná
odchylka cestovní
doby σTT [min]

Spořilov – Teplárna Michle
Teplárna Michle – Chodovská
Chodovská – Bohdalec
Bohdalec – Slavia
Slavia – Bělocerkevská
Bělocerkevská – Želivského

1096
391
460
885
401
1203

25,17
15,30
15,97
23,64
15,29
18,51

0,28
0,54
0,48
0,39
0,34
0,70

0,255357983
1,378684281
1,048838916
0,437821047
0,836052316
0,580648034

Bělocerkevská – Vlašimská
Teplárna Michle – Spořilov

580
661

16,14
27,90

0,56
0,20

0,969300973
0,306637264

Chodovská – Teplárna Michle
Bohdalec – Chodovská
Slavia – Bohdalec
Bělocerkevská – Slavia
Želivského – Bělocerkevská
Vlašimská – Bělocerkevská

491
516
885
517
885
579

22,20
14,01
17,74
14,52
11,13
16,39

0,29
0,81
1,76
0,55
1,49
0,47

0,583057649
1,56023845
1,986211792
1,068441265
1,683928635
0,806775112

úsek

index spolehlivosti
provozu 𝐢 (𝐫𝐞𝐥𝐀−𝐁 )

Tab. 2 Hodnoty spolehlivosti provozu pro mezizastávkové úseky v úseku Spořilov – Želivského v autobusové síti PID (období
20.4.-24.4.2015; zdroj dat: DPP).

Pro index spolehlivosti provozu spojů v úseku i (relA−B ) opět platí, že čím nižší je číselná hodnota
indexu, tím je spolehlivost provozu veřejné dopravy v daném úseku vyšší.

Cestovní rychlost je důležitým kritériem kvality veřejné dopravy – vyjadřuje, jak rychle se cestující
dostane do cíle své cesty. Je tedy kvalitativním ukazatelem, na základě kterého se (porovnáním
s ostatními druhy dopravy) cestující rozhodují, kudy pojedou a jestli využijí veřejnou dopravu [19]. Tato
rychlost musí být konkurenceschopná oproti individuální automobilové dopravě. Při obvyklé četnosti
zastávek veřejné dopravy v urbánním prostředí kolem 500 m v území a obvyklé době staničení kolem
20 s lze při ideálním pohybu vozidla veřejné dopravy dosáhnout cestovní rychlosti i vyšší než 25 km/h.
To sice platí pro „ideální úsek infrastruktury“, ale tyto hodnoty poskytují určitý obraz o potenciálu
zvýšení cestovní rychlosti vlivem preferenčních opatření.
Cestovní rychlost není nic jiného než cestovní doba relativizovaná délkou úseku. Tentokrát se však
nezaměříme na „rozptyl“ cestovní doby v průběhu dne a týdne, ale na samotnou hodnotu cestovní doby,
respektive cestovní rychlosti. Objektivní posouzení cestovní rychlosti VHD v daném úseku musí být
založeno na definování „nejkratší možné dosažitelné cestovní doby“, respektive „nejvyšší možné
dosažitelné cestovní rychlosti“.
V případě vyhodnocování dat o provozu spojů v určitém úseku se obvykle uvádí ukazatel průměrná
cestovní (jízdní) rychlost V(cest A−B ; avg), respektive průměrná cestovní (jízdní) rychlost v pracovní den.
Hodnota průměrné cestovní (jízdní) rychlosti sice poskytne určitou informaci o kvalitě provozu veřejné
dopravy v daném úseku, nicméně tato hodnota nemusí zohledňovat fyzickou trajektorii vozidla danou
trajektorií či uspořádáním infrastruktury. Stejná hodnota cestovní (jízdní) rychlosti může být „maximální
možná“ v úseku s náročnými i směrovými poměry a zároveň v „přímém vodorovném úseku“ může být
výsledkem negativního vlivu IAD na provoz veřejné dopravy a indikovat potřebu realizace preferenčních

opatření. Průměr hodnot z matematického hlediska s sebou nese informaci o rozptylu cestovních dob,
respektive hodnot cestovní rychlosti v časovém rámci dne (ráno-špička-sedlo-špička-večer).
Z výše uvedených odstavců plynou dva praktické závěry:
1. pro detailnější rozbor cestovní rychlosti v rámci dne je vhodné využívat a analyzovat hodnoty
rychlosti v hodinových řezech (obdobně jako u Obr. 4 a Obr. 3)
2. pro objektivní vyhodnocení je třeba stanovit příslušnou směrodatnou cestovní rychlost
Směrodatná cestovní rychlost 𝐕 (𝐜𝐞𝐬𝐭 𝐀−𝐁 ; 𝐝𝐞𝐜) je taková cestovní rychlost, kterou spoje veřejné dopravy
mohou pravidelně v daném konkrétním úseku sítě infrastruktury dosahovat za bezproblémových
podmínek, respektive v případě existence účinných preferenčních opatření. Jde tedy o „maximální
možnou“ reálně a pravidelně dosahovanou cestovní rychlost spoji veřejné dopravy v daném úseku.
Stanovení této směrodatné rychlosti je rovněž klíčové pro vyjádření potenciálních časových úspor,
kterých je možné v daném úseku dosáhnout realizací preferenčních opatření. Jak však hodnotu
směrodatné cestovní rychlosti v konkrétním úseku stanovit?
Pokud bychom vyšli z ideálního pohybu vozidla VHD (viz kapitolu 1.2) zjednodušeně modelově
představitelného jako sekvenci rovnoměrně zrychleného pohybu do dosažení nejvyšší dovolené
rychlosti, rovnoměrného pohybu touto rychlostí a rovnoměrně zpomaleného pohybu z této rychlosti
do zastavení v zastávce, pak lze vyjádřit ideální cestovní rychlost v daném úseku 𝐕 (𝐜𝐞𝐬𝐭 𝐀−𝐁 ; 𝐢𝐝𝐞𝐚𝐥)
na základě jeho délky následovně:
sA−B
V (cest A−B ; 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙)…ideální cestovní rychlost v úseku A-B
V (cest A−B ; ideal) =
[m/s]
TTA−B;ideal
V (cest A−B ; ideal) =

sA−B
t akc + t rovn + t dec + t zast

𝑠𝐴−𝐵 …délka úseku A-B [m]
𝑇𝑇𝐴−𝐵;𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 …ideální cestovní doba v úseku A-B [s]
𝑡𝑎𝑘𝑐 … čas zrychlení (rovnoměrně zrychlený pohyb) [s]
𝑡𝑟𝑜𝑣𝑛 … čas pohybu s konstantní rychlostí [s]
𝑡𝑑𝑒𝑐 … čas zpomalení (rovnoměrně zpomalený pohyb) [s]
𝑡𝑧𝑎𝑠𝑡 … čas pobytu v zastávce[s]

Je evidentní, že teoretická závislost ideální cestovní rychlosti na jeho délce není lineární, naopak čím
delší je (mezizastávkový) úsek, tím nižší podíl na celkové cestovní době zaujímají doby akcelerace
na rychlost rovnoměrného pohybu („maximální rychlost“) a decelerace z ní do zastavení. Průběh
závislosti ideální cestovní rychlost na délce úseku znázorňuje následující graf:

cestovní rychlost [km/h]

Závislost ideální cestovní rychlosti na délce mezizastávkového úseku
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Obr. 5 Graf závislosti hodnoty ideální cestovní rychlosti na délce příslušného úseku za podmínek: rychlost rovnoměrného pohybu
50 km/h, hodnota rovnoměrného zrychlení 0,8 m/s2 a hodnota rovnoměrného zpomalení 0,8 m/s2.

Hodnota cestovní rychlosti vycházející z teorie ideálního pohybu vozidla veřejné dopravy je však opravdu
„ideální“ (ideální podmínky: přímočarý pohyb, rovnoměrné zrychlení a zpomalení) a nezohledňuje
podobu infrastruktury (jak bylo zmíněno výše). Může však sloužit jako určité vodítko či referenční
hodnota.
Další možností stanovení směrodatné hodnoty cestovní rychlosti je detailní modelování fyzického
pohybu vozidla v daném úseku pomocí matematického popisu jeho jízdy konstantní rychlostí,
akcelerace a decelerace v souvislosti se zastavováním v zastávkách, průjezdu směrovými oblouky
s malými poloměry, apod. (tzv. rychlostní profil mezizastávkového úseku). Tato metoda by sice poskytla
poměrně přesné hodnoty, ale za cenu značné složitosti výpočtu a nutnosti detailní znalosti chování
vozidla, které navíc může být rozdílné u různých typů tramvají či autobusů.
Přívětivější metodou, poskytující přitom relevantnější výsledky, se jeví využití dat o provozu spojů veřejné
dopravy v daném úseku. Hodnota směrodatné cestovní rychlosti je následně stanovena s pomocí
statistických nástrojů na jejich základě. Myšlenka vychází ze skutečnosti, že v určitých částech dne lze
v každém úseku předpokládat bezproblémový provoz neovlivněný IAD. Naopak faktor uspořádání
infrastruktury je již v směrodatné cestovní rychlosti stanovené na základě reálných dat o provozu
přirozeně zahrnut.
V úvahu přichází přístup založený na stanovení směrodatné cestovní rychlosti na základě průměrné
cestovní rychlosti z období, kdy provoz veřejné dopravy je prokazatelně bezproblémový. Například:
• v období pozdních večerních hodin (např. hodinový průměr z období 22:00 – 23:00 AVG22−23 )
• v období víkendu (průměrná víkendová cestovní doba AVGwknd )
Při tomto přístupu však narážíme na problém, že jej nelze zobecnit, neboť časové období, ve kterém je
provoz bezproblémový, může být u různých konkrétních úseků infrastruktury různé, o víkendu navíc
zdeformované nastavením cestovních dob (čekání na dobu odjezdu v zastávce).
Jako nejvhodnější se tak jeví využití statistických ukazatelů a stanovení směrodatné cestovní rychlosti
na základě kvantilu cestovní doby. Tento přístup má svoji logiku - kvantil je totiž de facto inverzní funkcí
k distribuční funkci hodnot cestovní doby v daném úseku. Na základě expertního odhadu přicházejí
v úvahu hodnoty:
• 5% kvantil (Q 05 ) cestovní doby z celotýdenních dat
• 10% kvantil (Q10 ) cestovní doby z celotýdenních dat
• 15% kvantil (Q15 ) cestovní doby z celotýdenních dat
V tomto případě je důležitý výběr kvantilu na základě celotýdenních dat o cestovní rychlosti, tedy včetně
víkendu.
Následující tabulka uvádí příslušné kvantily Q 05 , Q10 , Q15 cestovní doby a z nich vycházející hodnoty
cestovní rychlosti pro jednotlivé mezizastávkové úseky v autobusové síti PID v úseku Spořilov –
Želivského:

úsek

délka
úseku [m]

Q(TT,05)
[min]

V(TT;Q05)
[km/h]

Q(TT,10)
[min]

V(TT;Q10)
[km/h]

Q(TT,15)

V(TT;Q15)
[km/h]

Teplárna Michle - Chodovská

391

0,95

24,69

1

23,46

1,05

22,34

Slavia - Bělocerkevská

401

1,12

21,48

1,18

20,39

1,22

19,72

Chodovská - Bohdalec

460

1,07

25,79

1,13

24,42

1,18

23,39

délka
úseku [m]

úsek

Q(TT,05)
[min]

V(TT;Q05)
[km/h]

Q(TT,10)
[min]

V(TT;Q10)
[km/h]

Q(TT,15)

V(TT;Q15)
[km/h]

Chodovská - Teplárna Michle

491

0,97

30,37

1,02

28,88

1,05

28,06

Bohdalec - Chodovská

516

1,25

24,77

1,42

21,80

1,5

20,64

Bělocerkevská - Slavia

517

1,39

22,32

1,5

20,68

1,6

19,39

Vlašimská - Bělocerkevská

579

1,45

23,96

1,53

22,71

1,63

21,31

Bělocerkevská - Vlašimská

580

1,35

25,78

1,45

24,00

1,57

22,17

Teplárna Michle - Spořilov

661

1,18

33,61

1,22

32,51

1,25

31,73

Bohdalec - Slavia

885

1,67

31,80

1,78

29,83

1,85

28,70

Želivského - Bělocerkevská

885

3,17

16,75

I.00

15,71

3,55

14,96

Slavia - Bohdalec

885

1,8

29,50

1,88

28,24

1,92

27,66

Spořilov - Teplárna Michle

1096

2,22

29,62

2,3

28,59

2,35

27,98

Bělocerkevská - Želivského

1203

2,97

24,30

3,08

23,44

3,2

22,56

Tab. 3 Tabulka 5%, 10% a 15% kvantilů cestovní doby a jim odpovídajících hodnot cestovní rychlosti v jednotlivých
mezizastávkových úsecích v úseku Spořilov – Želivského v Praze (období 20.4.-24.4.2015; zdroj dat: DPP).

Následující graf představuje hodnoty cestovních rychlostí odpovídajících 5%, 10% a 15% kvantilu
v porovnání s ideální cestovní rychlostí V (cest A−B ; ideal):

Ideální cestovní rychlost a cestovní rychlosti odpovídající 5%,
10% a 15% kvantilu cestovní doby ve zkoumaných úsecích
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Obr. 6 Graf cestovních rychlostí odpovídajících 5%, 10% a 15% kvantilu vycházejících z Tab. 3 v porovnání s ideální cestovní
rychlostí v závislosti na délce mezizastávkového úseku.

Pro potřeby této práce bude veličina směrodatná cestovní rychlost 𝐕 (𝐜𝐞𝐬𝐭 𝐀−𝐁 ; 𝐝𝐞𝐜) zavedena jako
cestovní rychlost odpovídající 10% kvantilu cestovní doby:

V (cest A−B ; dec) = 0,06 .

sA−B
Q10 (vcest;𝐴−𝐵 )

V (cest A−B ; dec)…směrodatná cestovní rychlost v daném
mezizastávkovém úseku [km/h]
sA−B …délka mezizastávkého úseku [m]
Q10 (vcest;𝐴−𝐵 )…10% kvantil cestovní doby v daném
mezizastávkovém úseku [min]

Z hlediska rozhodovacího nástroje je směrodatná cestovní rychlost V (cest A−B ; dec) jedním
ze vstupních parametrů hodnocení. Z hlediska jeho principů je důležité, že je stanovena pomocí kvantilu
cestovních dob, stanovení konkrétní hodnoty kvantilu není předmětem této práce.
Objektivní vyhodnocení cestovní doby jako parametru kvality provozu veřejné dopravy v daném úseku
musí být založeno na porovnání průměrné cestovní rychlosti V(cest A−B ; avg) dosahované v daném
úseku s hodnotou směrodatné cestovní rychlosti V (cest A−B ; dec), respektive – pro detailnější zkoumání
– porovnání V (cest A−B ; dec) s reálně dosahovanými hodnotami cestovní rychlosti v hodinových
časových řezech. Za účelem vyjádření tohoto porovnání se zavádí index cestovní rychlosti v daném
mezizastávkovém úseku 𝐢 (𝐕𝐜𝐞𝐬𝐭;𝐀−𝐁 ), který je dán následujícím vztahem:

i (Vcest;A−B ) =

V(cestA−B ; avg)

i (Vcest;A−B )…index cestovní rychlosti v daném
mezizastávkovém úseku
V(cest A−B ; avg)…průměrná cestovní rychlost dosahovaná
v daném úseku za dané časové období [km/h]
V (cest A−B ; dec)…směrodatná cestovní doba pro daný
mezizastávkový úsek [km/h]

V (cestA−B ; dec)

Index cestovní rychlosti de facto vyjadřuje míru přiblížení se průměrné cestovní rychlosti hodnotě
směrodatné cestovní rychlosti. Čím vyšší hodnota indexu cestovní rychlosti, tím vyšší kvalita provozu
veřejné dopravy v daném mezizastávkovém úseku (vyšší dosahované průměrná rychlost).
Za V(cest A−B ; avg) lze dosadit průměrnou cestovní rychlost v rámci hodinových řezů (např. vývoj
indexu v rámci typického dne), denní průměrnou cestovní rychlost, průměrnou cestovní rychlost
v typický pracovní den (na základě dat z pracovních dní v delším časovém období), apod.
Následující tabulka (Tab. 4) uvádí vypočtené hodnoty indexu cestovní rychlosti 𝐢 (𝐕𝐜𝐞𝐬𝐭;𝐀−𝐁 ) typického
pracovního dne pro jednotlivé mezizastávkové úseky v úseku Spořilov – Želivského v rámci autobusové
sítě PID.

úsek

Spořilov – Teplárna Michle
Teplárna Michle – Chodovská
Chodovská – Bohdalec
Bohdalec – Slavia
Slavia – Bělocerkevská
Bělocerkevská – Želivského
Bělocerkevská – Vlašimská
Teplárna Michle – Spořilov
Chodovská – Teplárna Michle
Bohdalec – Chodovská
Slavia – Bohdalec
Bělocerkevská – Slavia
Želivského – Bělocerkevská
Vlašimská – Bělocerkevská

délka úseku [m]

1096
391
460
885
401
1203
580
661
491
516
885
517
885
579

průměrná cestovní
rychlost
V(cest A−B ; avg)
[km/h]

25,17
15,30
15,97
23,64
15,29
18,51
16,14
27,90
22,20
14,01
17,74
14,52
11,13
16,39

směrodatná
cestovní rychlost
V (cest A−B ; dec)
[km/h]

28,59
23,46
24,42
29,83
20,39
23,44
24,00
32,51
28,88
21,80
28,24
20,68
15,71
22,71

index cestovní
rychlosti
𝐢 (𝐕𝐜𝐞𝐬𝐭;𝐀−𝐁 )

0,880427
0,652038
0,654090
0,792618
0,749987
0,789557
0,672361
0,858130
0,768752
0,642461
0,628286
0,702051
0,708527
0,721899

Tab. 4 Hodnoty indexu cestovní rychlosti typického pracovního dne pro mezizastávkové úseky v úseku Spořilov – Želivského
v autobusové síti PID (období 20.4.-24.4.2015; zdroj dat: DPP).

Jak již bylo řečeno výše, celkové vyhodnocení kvality provozu VHD musí být založeno na kvantifikaci
obou rozhodných parametrů, tedy cestovní rychlosti a spolehlivosti. Provoz veřejné dopravy můžeme
v daném úseku označit za kvalitní, pokud vykazuje adekvátně vysokou cestovní rychlost a vysokou
spolehlivost. Hodnota cestovní rychlosti je klíčová i z hlediska kvantifikace atraktivity a ekonomické
efektivity provozu VHD.
Rovněž zajímavé je se podívat na skutečnost, zda existuje závislost mezi cestovní rychlostí
V(cest A−B ; avg; typický pracovní den) a indexem spolehlivosti i (relA−B ). Následující graf (Obr. 7)
zobrazuje závislost mezi průměrnou denní cestovní rychlostí a hodnotou indexu spolehlivosti:

hodnota indexu spolehlivosti provozu

Závislost průměrné denní cestovní rychlosti a hodnoty indexu
spolehlivosti provozu v mezizastávkovém úseku
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Obr. 7 Graf závislosti průměrné denní cestovní rychlosti a hodnoty indexu spolehlivosti v mezizastávkém úseku (data
z mezizastávkových úseků Spořilov – Želivského; období 20.4.-24.4.2015; zdroj dat: DPP).

Na základě grafu lze konstatovat, že závislost mezi těmito dvěma veličinami reprezentujícími kvalitu
provozu VHD v úseku existuje, a to v principu taková, že se vzrůstající hodnotou denní průměrné cestovní
rychlosti VHD narůstá i její spolehlivost. Jinými slovy jde o potvrzení teze, že efektivní opatření na straně
infrastruktury za účelem preference VHD mají pozitivní vliv na oba ukazatele kvality provozu veřejné
dopravy.
Principem metody hodnocení kvality provozu, kterou představuje tato práce, je, že každý
mezizastávkový úsek je ohodnocen uspořádanou dvojicí hodnot indexu cestovní rychlosti a indexu
spolehlivosti [𝐢 (𝐕𝐜𝐞𝐬𝐭;𝐀−𝐁 ); 𝐢 (𝐫𝐞𝐥𝐀−𝐁 )], která jednoznačně kvantifikuje dosahovanou kvalitu provozu
veřejné dopravy v daném mezizastávkovém úseku.

Následující tabulka (Tab. 5) představuje přehled hodnot indexu spolehlivosti provozu a indexu cestovní
rychlosti pro jednotlivé mezizastávkévé úseky v úseku Spořilov – Želivského v autobusové síti PID:
úsek

délka úseku [m]

Spořilov – Teplárna Michle
Teplárna Michle – Chodovská
Chodovská – Bohdalec
Bohdalec – Slavia
Slavia – Bělocerkevská
Bělocerkevská – Želivského
Bělocerkevská – Vlašimská
Teplárna Michle – Spořilov
Chodovská – Teplárna Michle
Bohdalec – Chodovská
Slavia – Bohdalec
Bělocerkevská – Slavia
Želivského – Bělocerkevská
Vlašimská – Bělocerkevská

index spolehlivosti
provozu 𝐢 (𝐫𝐞𝐥𝐀−𝐁 )

index cestovní
rychlosti 𝐢 (𝐕𝐜𝐞𝐬𝐭;𝐀−𝐁 )

0,255357
1,378684
1,048838
0,437821
0,836052
0,580648
0,969300
0,306637
0,583057
1,560236
1,986211
1,068441
1,683928
0,806775

0,880427
0,652038
0,654090
0,792618
0,749987
0,789557
0,672361
0,858130
0,768752
0,642461
0,628286
0,702051
0,708527
0,721899

1096
391
460
885
401
1203
580
661
491
516
885
517
885
579

Tab. 5 Uspořádané dvojice hodnoty indexu cestovní rychlosti typického pracovního dne a hodnoty indexu spolehlivosti pro
mezizastávkové úseky v úseku Spořilov – Želivského v autobusové síti PID (období 20.4.-24.4.2015; zdroj dat: DPP).

Podobně jako v případě vzájemné závislosti indexu spolehlivosti a hodnoty průměrné cestovní rychlosti
vyjadřuje následující graf (Obr. 8) vzájemnou závislost indexu spolehlivosti i (relA−B ) a indexu cestovní
rychlosti i (Vcest;A−B ) na základě jejich hodnot v mezizastávkových úsecích v předcházející tabulce (Tab.
5).

Závislost indexu spolehlivosti na indexu cestovní rychlosti
v mezizastávkovém úseku
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Obr. 8 Vzájemná závislost indexu spolehlivosti a indexu cestovní rychlosti v mezizastávkovém úseku dle Tab. 5.

1,00

Přestože ohodnocení kvality provozu veřejné dopravy v daném mezizastávkovém úseku pomocí
uspořádané dvojice hodnot indexu cestovní rychlosti a indexu spolehlivosti je vysoce vypovídající,
v některých případech je nutné či žádoucí vyjádřit tuto kvalitu jednou hodnotou.
Pro stanovení této jedné hodnoty lze efektivně využití teorie fuzzy množin, neboť pro přirozený popis
kvality provozu se ideálně hodí jazyková proměnná [26], respektive sada příslušných lingvistických hodnot
(termů). Jazyková proměnná má následující teoretický zápis (uspořádaná pětice):
{𝑗𝑢 ; 𝑇(𝑗𝑢 ); 𝑈; 𝐺; 𝑀}

𝑗𝑢 …jméno jazykové proměnné
𝑇(𝑗𝑢 )…množina všech termů jazykové proměnné
𝑈 …univerzum vztažené proměnné
𝐺 …syntaktické pravidlo
𝑀 …sémantické pravidlo

Celková kvalita provozu veřejné dopravy v daném úseku bude tedy vyjádřena příslušným lingvistickým
výrazem (hodnotou/termem) této veličiny. Tento způsob vyjádření vychází z principu tzv. stupňů LOS
(Level of Service), který se běžně užívá pro popis kvality v různých odvětvích, například u dopravního
proudu automobilové dopravy (tzv. stupně provozu) či v odvětví letecké dopravy při ohodnocení
kvalitativní výkonnosti letišť [27].
Následující tabulka (Tab. 6) definuje příslušné lingvistické hodnoty (termy) veličiny kvalita provozu veřejné
dopravy v daném úseku, tedy příslušné Levels of Service (LOS):
„Level of Service“ (LOS)
standardizovaný lingvistický výraz
kvality provozu VHD

numerická
hodnota
LOS

vynikající

1

dobrá

2

střední

3

nízká

4

nepřijatelná

5

definice standardizovaného lingvistického výrazu

Provoz veřejné dopravy je zcela bezproblémový, veřejná
doprava je vysoce atraktivní a konkurenceschopná,
podmínky pro ekonomickou efektivitu jejího provozu jsou
velmi dobré.
Provoz veřejné dopravy je relativně bezproblémový,
veřejná doprava je atraktivní pro cestující, podmínky pro
ekonomickou efektivitu jejího provozu jsou dobré.
Kvalita provozu veřejné dopravy je ještě dostačující,
atraktivita veřejné dopravy pro cestující není dostatečně
vysoká, podmínky pro ekonomickou efektivitu jejího
provozu jsou slabé.
Kvalita provozu veřejné dopravy je nedostačující,
atraktivita veřejné dopravy pro cestující je nízká,
ekonomická efektivita jejího provozu je nízká.
Kvalita provozu veřejné dopravy je nedostačující, dochází
ke snížení atraktivity veřejné dopravy pro cestující i
ekonomické efektivity provozu pod akceptovatelnou mez.

Tab. 6 Tabulka definice standardizovaných lingvistických výrazů pro kvalitu provozu veřejné dopravy v daném úseku.

LOS kvality provozu veřejné dopravy bude generován na základě numerických hodnot indexu cestovní
rychlosti a indexu spolehlivosti, které budou jednotlivě fuzzifikovány na jazykové proměnné dle Tab. 6 a
na základě dvojice jazykových proměnných bude pomocí inference na bázi zjednodušeného fuzzy
logického systému typu Mamdani [25] určen LOS (tj. výsledná lingvistická hodnota) kvality provozu
veřejné dopravy.

index cestovní
rychlosti

hodnota příslušnosti
k lingvistické proměnné
INFERENCE

FUZZIFIKACE

index spolehlivosti

hodnota příslušnosti
k lingvistické proměnné

Level of Service
provozu veřejné
dopravy

Obr. 9 Schéma stanovení Level of Service, lingvistické hodnoty kvality provozu veřejné dopravy v daném úseku.

Fuzzifikace obou veličin je provedena v souladu s teorií fuzzy množin pomocí standardizovaných Γ, L, Λ
a Π funkcí příslušnosti:

Obr. 10 Graf a předpis 𝛤 funkce příslušnosti [25].

Obr. 11 Graf a předpis 𝐿 funkce příslušnosti [25].

Obr. 12 Graf a předpis 𝛬 funkce příslušnosti [25].

Obr. 13 Graf a předpis 𝛱 funkce příslušnosti [25].

Fuzzifikace indexu cestovní rychlosti je provedena na základě funkcí příslušnosti s následujícími
parametry:
hodnota jazykové proměnné

funkce příslušnosti

vynikající
dobrá
střední
nízká
nepřijatelná

Γ -funkce s parametry Γ = [𝛼 𝛽] = [0,8 0,9]
Λ -funkce s parametry Λ = [𝛼 𝛽 𝛾] = [0,7 0,8 0,9]
Λ -funkce s parametry Λ = [𝛼 𝛽 𝛾] = [0,6 0,7 0,8]
Λ -funkce s parametry Λ = [𝛼 𝛽 𝛾] = [0,5 0,6 0,7]
L -funkce s parametry L = [𝛼 𝛽] = [0,5 0,6]

Tab. 7 Funkce příslušnosti k termům jazykové proměnné pro fuzzifikaci indexu cestovní rychlosti.

hodnota příslušnosti k lingvistické
hodnotě

Funkce příslušnosti pro lingvistické hodnoty kvality provozu VHD (cestovní rychlost)
nepřijatelná

nízká

střední

dobrá

vynikající

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

index cestovní rychlosti

Obr. 14 Funkce příslušnosti k termům jazykové proměnné pro fuzzifikaci indexu cestovní rychlosti.

Fuzzifikace indexu spolehlivosti provozu je provedena na základě následujících funkcí příslušnosti:
hodnota jazykové proměnné

funkce příslušnosti

vynikající
dobrá
střední
nízká
nepřijatelná

L -funkce s parametry L = [𝛼 𝛽] = [0,2 0,4]
Π -funkce s parametry Π = [𝛼 𝛽 𝛾 𝛿] = [0,2 0,4 0,5 0,7]
Π -funkce s parametry Π = [𝛼 𝛽 𝛾 𝛿] = [0,5 0,7 0,9 1,1]
Π -funkce s parametry Π = [𝛼 𝛽 𝛾 𝛿] = [0,9 1,1 1,3 1,5]
Γ -funkce s parametry Γ = [𝛼 𝛽] = [1,3 1,5]

Tab. 8 Funkce příslušnosti k termům jazykové proměnné pro fuzzifikaci indexu spolehlivosti.

hodnota příslišnosti k lingvistické
proměnné

Funkce příslušnosti pro lingvistické hodnoty kvality provozu VHD (spolehlivost)
nepřijatelná

nízká

střední

dobrá

vynikající

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

index spolehlivosti

Obr. 15 Funkce příslušnosti k termům jazykové proměnné pro fuzzifikaci indexu spolehlivosti.

LOS kvality provozu veřejné dopravy je následně stanoven na základě inferenčního mechanismu, který
vychází z principů fuzzy logického systému typu Mamdani [25] zjednodušených pro tuto konkrétní úlohu.
Mechanismus je nastaven sadou logických pravidel 𝐏, kdy jako hlavní logikou je stanovení stupně kvality
provozu veřejné dopravy prostřednictvím stanovení maxima součtů hodnot příslušnosti, hodnoty indexu
cestovní rychlosti a hodnoty indexu spolehlivosti, k danému termu. Sadu logických pravidel představuje
následující tabulka (Tab. 9):
P1 :

𝐽𝑒𝑠𝑡𝑙𝑖ž𝑒 μN (iVcest A−B ) = 1 ∧ μN (irel A−B ) = 1 ⟹ Q P = N
μN (irel A−B )…hodnota příslušnosti indexu spolehlivosti k termu N
μN (iVcest A−B )…hodnota příslušnosti indexu cestovní rychlosti k termu N
QP … hodnota kvality provozu VHD

P2 :

„V případě, že obě hodnoty indexu cestovní rychlosti a indexu spolehlivosti mají 100%
příslušnost k tomu samému termu (N), výsledná 𝑄𝑃 odpovídá tomuto termu (N).“
Jestliže
¬[μN (iVcest A−B ) = 1 ∧ μN (irel A−B ) = 1]
a zároveň
¬ [max (μN1 (iVcest A−B ) + μN1 (irel A−B ); μN2 (iVcest A−B ) + μN2 (irel A−B ); … ; μNn (iVcest A−B ) + μNn (irel A−B ))
= μN1 (iVcest A−B ) + μN1 (irel A−B ) = μN2 (iVcest A−B ) + μN2 (irel A−B )]

⟹
Q P = max (μN1 (iVcest A−B ) + μN1 (irel A−B ); μN2 (iVcest A−B )
+ μN2 (irel A−B ); … ; μNn (iVcest A−B ) + μNn (irel A−B ))
μN1 (irel A−B )…hodnota příslušnosti indexu spolehlivosti k termu N1
μN1 (iVcest A−B )…hodnota příslušnosti indexu cestovní rychlosti k termu N1
μN2 (irel A−B )…hodnota příslušnosti indexu spolehlivosti k termu N2
μN2 (iVcest A−B )…hodnota příslušnosti indexu cestovní rychlosti k termu N2
μN𝑛 (irel A−B )…hodnota příslušnosti indexu spolehlivosti k termu Nn
μNn (iVcest A−B )…hodnota příslušnosti indexu cestovní rychlosti k termu Nn

P3 :

Q P … hodnota kvality provozu VHD
„V případě, že obě hodnoty indexu cestovní rychlosti a indexu spolehlivosti nemají 100%
příslušnost k tomu samému termu (N) a zároveň platí, že neexistuje shodný maximální součet
hodnot příslušnosti ke dvou termům, výsledná 𝑄𝑃 nabývá hodnoty takové termu, který má vyšší
součet hodnot příslušnosti.“
Jestliže
max (μN1 (iVcest A−B ) + μN1 (irel A−B ); μN2 (iVcest A−B ) + μN2 (irel A−B ); … ; μNn (iVcest A−B ) + μNn (irel A−B ))
= μN1 (iVcest A−B ) + μN1 (irel A−B ) = μN2 (iVcest A−B ) + μN2 (irel A−B )

⟹
Q P = kvalitativně nižší (N1 ; N2 )
μN1 (irel A−B )…hodnota příslušnosti indexu spolehlivosti k termu N1
μN1 (iVcest A−B )…hodnota příslušnosti indexu cestovní rychlosti k termu N1
μN2 (irel A−B )…hodnota příslušnosti indexu spolehlivosti k termu N2
μN2 (iVcest A−B )…hodnota příslušnosti indexu cestovní rychlosti k termu N2
μN𝑛 (irel A−B )…hodnota příslušnosti indexu spolehlivosti k termu Nn
μNn (iVcest A−B )…hodnota příslušnosti indexu cestovní rychlosti k termu Nn

Q P … hodnota kvality provozu VHD
„V případě, že u maxima dojde k „nerozhodnému výsledku“, pak výsledná 𝑄𝑃 je rovna
kvalitativně nižší hodnotě (termu) lingvistické proměnné.“
Tab. 9 Tabulka logických pravidel stanovení výsledné LOS.

Následující tabulka (Tab. 10) představuje přehled hodnot LOS kvality provozu veřejné dopravy pro
jednotlivé mezizastávkové úseky v úseku Spořilov – Želivského v autobusové síti PID:

úsek

Spořilov – Teplárna Michle
Teplárna Michle – Chodovská
Chodovská – Bohdalec
Bohdalec – Slavia
Slavia – Bělocerkevská
Bělocerkevská – Želivského
Bělocerkevská – Vlašimská
Teplárna Michle – Spořilov
Chodovská – Teplárna Michle
Bohdalec – Chodovská
Slavia – Bohdalec
Bělocerkevská – Slavia
Želivského – Bělocerkevská
Vlašimská – Bělocerkevská

index
spolehlivosti
provozu
i (relA−B )

index cestovní
rychlosti
i (Vcest;A−B )

0,255358
1,378684
1,048839
0,437821
0,836052
0,580648
0,969301
0,306637
0,583058
1,560238
1,986212
1,068441
1,683929
0,806775

0,880427
0,652038
0,654090
0,792618
0,749987
0,789557
0,672361
0,858130
0,768752
0,642461
0,628286
0,702051
0,708527
0,721899

LOS
1
4
4
2
3
2
3
1
2
5
5
3
5
3

vynikající
nízká
nízká
dobrá
střední
dobrá
střední
vynikající
dobrá
nepřijatelná
nepřijatelná
střední
nepřijatelná
střední

Tab. 10 Tabulka výsledné kvality provozu veřejné dopravy v jednotlivých mezizastávkových úsecích v úseku Spořilov –
Želivského na principu Level of Service.

V praxi lze stupně kvality provozu veřejné dopravy LOSVHD−operation spočítané pomocí této metody
typicky používat pro denní či týdenní (pracovní týden) evaluaci kvality provozu veřejné dopravy v daném
úseku. Metoda je nicméně navržena tak, že umožňuje evaluaci na základě dat z delších časových období
– vše záleží na rozsahu vstupních dat (viz kapitolu 1.3.1 a Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Pro vizualizaci
LOSVHD−operation a další práci s nimi lze efektivně využívat například nástroje GIS.

Obr. 16 Příklad vizualizace stupňů 𝐿𝑂𝑆𝑉𝐻𝐷−𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑤𝑜𝑟𝑘𝑤𝑒𝑒𝑘) kvality provozu veřejné dopravy v úseku Spořilov – Želivského
s využitím GIS.
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