
Pod záštitou primátora mìsta Plznì a za úèasti øady part-
nerù, mj. také Západoèeské univerzity v Plzni, pøipravuje
Projekt Èeská hlava (èlen EUSCEA) výstavu s názvem Vìda
a technika v ulicích. 

Neobvyklá akce urèená pro širokou veøejnost, která na podzim
probìhne na veøejných prostranstvích v centru Plznì, pøedstaví
pøedevším nejnovìjší výsledky výzkumu a vývoje v oblastech,
jakými jsou doprava, bydlení, lékaøství, nové technologie
a technika èi životní prostøedí. Dále pøedstaví výsledky vìdecké
èinnosti AV ÈR, Západoèeské univerzity v Plzni a jiných výzkum-
ných organizací. Prezentovat se budou i úspìšné regionální pod-
niky používající vyspìlé technologie. Návštìvníci budou aktivnì
vtaženi do dìje a èeká je zábava i pouèení.

Akce je spolufinancována Plzeòským krajem a Evropskou
unií v rámci Spoleèného regionálního operaèního programu
– grantové schéma "Podpora malých a støedních podnikù pøi

rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeòském kraji".

ZÚÈASTNÌTE SE VÌDY A TECHNIKY V ULICÍCH I VY!
Máte-li co vystavit a chcete-li se pochlubit svými výsledky pøed
širokou veøejností, kontaktujte nás:

Projekt Èeská hlava, Caneton, s. r. o.
øeditelka projektu:    Ing. Jana Palatá,  

adresa: Vinohradská 100, 130 00 Praha 3,
tel.: 267 311 032, 267 312 405, 724 804 793, 
e-mail: palata@ceskahlava.cz, 
web: www.ceskahlava.cz
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PROJEKT JUTS - modelování dopravního zatížení komunikací automobilovou dopravou
Základní informace o jednom z projektù
øešených na katedøe informatiky
a výpoèetní techniky (KIV) Fakulty
aplikovaných vìd. Jedná se o ukázku
aplikovaného výzkumu a o pøíklad, jak
mùže spolupracovat akademická sféra
a pragmatická odborná veøejnost. Aka-
demická sféra je zastoupena odborní-
kem na modelování a jeho studenty
a cílem projektu je v tìsné spolupráci
s dopravními odborníky mìsta Plznì
pøipravit komplexní systém pøizpùsobe-
ný na míru potøebám reálné praxe.

MOTIVACE
S prudkým rozvojem výkonnosti poèíta-

èù lze v souèasné dobì øešit na bìžném
personálním poèítaèi úlohy, které patøily
donedávna do kategorie problémù vyhra-
zených pouze nejvýkonnìjším poèítaèùm.
Množství tìchto úloh je z kategorie mode-
lování a simulací, se kterou máme na
katedøe informatiky a výpoèetní techniky
dlouhodobé zkušenosti, a to až na úrovni
evropských vìdeckých projektù.

Na základì neformálních jednání s nìko-
lika pøedstaviteli mìsta Plznì vznikla na
KIV prvotní idea pøípravy projektu mode-
lování dopravního zatížení ve mìstì. 

TROCHA TEORIE
Modelování dopravy je komplexní pro-

blém, který má mnoho èástí se svými spe-
cifickými subproblémy. V souèasné dobì
existuje nìkolik pøístupù k øešení tohoto
problému a mnoho více èi ménì použitel-
ných nástrojù. Pøi bližším zkoumání zjistí-
me, že velká èást modelù se zabývá  pouze
provozem na dálnicích a rychlostních sil-
nicích. Dopravní problémy velkého mìsta
øeší jen málo z nich. Když se budeme touto
problematikou zabývat blíže, zjistíme, že
ve svìtì existují zhruba ètyøi základní pou-
žívané zpùsoby, jak k danému problému
pøistupovat. Tyto zpùsoby jsou uvedeny
v poøadí od obecnìjších ke specializova-
nìjším a je tøeba zdùraznit, že každá úro-
veò má své opodstatnìní a využití pro spe-
cifické situace.

Na nejvyšším žebøíèku jsou analytické
nástroje, které nemají simulaèní funkce
a používají statistické postupy s cílem
podat komplexní pøehledovou informaci.

První skuteèný simulaèní model umož-
òující simulaèní funkce je tzv. makrosko-
pická simulace. V ní se pracuje s hustotami
dopravy, rychlostmi a dopravními toky,
pøièemž v simulacích se neuvažují jednot-
livá vozidla, ale používá se statistických
pøístupù. Tento typ modelù je velmi uži-
teèný pro tvorbu globálních dopravních
strategií, typu pøípravy nových komu-
nikací apod.

Jeho protikladem je mikrosimulaèní
model, který ve výpoètech pracuje s jedno-
tlivými vozidly. Jeho výhodou je možnost
uvažování libovolných detailù jak vozidel,
tak vlastností øidièù nebo komunikací, kdy
možnosti simulaèního systému jsou teore-
ticky omezeny pouze schopnostmi jeho
tvùrcù. Nevýhodou je potøeba znaèného
výpoèetního výkonu a v porovnání s mak-
roskopickým modelem i víceménì lokální
charakter simulace. Tyto modely se proto
používají pro øešení místních problémù
dopravní obslužnosti.

Mezi tìmito modely se nachází mezo-
skopický simulaèní model, který mùže
dosáhnout až na úroveò jednotlivých vozi-
del. Èastìji ale zùstává na úrovni napø. jed-
notlivých pruhù urèité komunikace.

Mìsto Plzeò v souèasné dobì vlastní
a používá pouze nástroj pro makroskopic-
kou simulaci. Z tohoto dùvodu zapoèaly na
KIV práce na simulaèním modelu
s názvem JUTS (Java Urban Traffic Simu-
lator), jehož základem je rozšíøení Nagel-
Schreckenbergerova celulárního automatu.
Pøipravovaný simulátor by mìl pøedsta-
vovat vysoce konfigurovatelný a snadno
použitelný nástroj pro mikroskopickou
simulaci.

TROCHA HISTORIE
Na projektu se pracuje v rámci doktor-

ských, diplomových a bakaláøských prací
od zaèátku roku 2003. Na podzim 2003
byla po jednání s pøedstaviteli Správy
veøejného statku mìsta Plznì (SVSMP)
dojednána pøípadová studie dopravního
úseku na Lochotínì a SVSMP pøedává
øešitelùm projektu data o tomto úseku. Od
léta 2004 se projekt rozvíjí v úzké spolu-
práci s Úsekem koncepce a dopravního

inženýrství (ÚKDI) SVSMP. V bøeznu
2005 byly pøedvedeny výsledky èásti
pilotního projektu pracovníkùm SVSMP
se závìrem, že obì strany mají zájem na
pokraèování projektu.

S prùbìžnými výsledky projektu byla
odborná veøejnost seznámena na dvou
mezinárodních (Maïarsko a Velká Britá-
nie) a jedné národní vìdecké konferenci.
Byl též publikován èlánek v èasopise
International Journal of Simulation Sys-
tems, Science & Technology vydávaném
ve Velké Británii.

STAV PROJEKTU
V souèasné dobì existuje první verze

mikrosimulace pro pøípadovou studii
Lochotín, pøièemž další rozvoj bude výraz-
nì ovlivòován požadavky pracovníkù
ÚKDI. Kromì vlastní simulace se celý
projekt vyznaèuje existencí znaèného
množství rùznorodých dat, sloužících jako
vstupní data pro simulaci. Tato data se
zpracovávají do jednotných formátù
pomocí množství dalších programù.
Výsledkem je tedy pomìrnì rozsáhlý pro-
gramový systém, jehož základní struktura
je patrná z obrázku.

Popíšeme-li jej velmi struènì, zahrnuje
úplný popis všech svìtelných køižovatek
a køižovatek s podpovrchovými snímaèi
intenzity dopravy, program vizualizace
namìøených intenzit dopravy a z nìj
vycházející generátory vozidel, editor
dopravních úsekù (map), editor svìtelné
signalizace, získání dat z grafikonu MHD
atd. Lze tedy øíci, že jsou hotovy nebo
tìsnì pøed dokonèením všechny dùležité
pomocné èásti. Do simulaèního jádra,
které dosud pracovalo s pseudoreálnými

daty, jsou nyní postupnì integrována
reálná data.

PØEDPOKLÁDANÉ MOŽNOSTI PLNÌ
FUNKÈNÍHO SYSTÉMU

Dále uvádìné možnosti jsou stanovené
na základì kvalifikovaného odhadu. Sku-
teèné možnosti se do projektu pøidávají
prùbìžnì na základì úzké spolupráce
s odborníky na zmiòovanou problematiku. 

Simulací by bylo možné zkoumat vlivy
semaforù a jejich nastavení, dopravních
znaèek, dopravních poruch, zmìny topo-
logie dopravních úsekù (napø. uzavøení
pruhu). Bylo by možné experimentovat se
zatížením nebo prùchodností komunikací.
Z pohledu MHD by bylo zajímavé zjiš o-
vat vlivy zmìn tras pro vozidla MHD, pøi-
pravovat grafikony pro MHD atp. Simu-
laèní model by mohl umožnit zkoumání
i ménì obvyklých situací, napø. modelo-
vání kalamitní situace, kdy všichni najed-
nou odjíždìjí z nákupního støediska, nebo
doèasné uzavøení dálnièního obchvatu
Plznì. Napøíklad pro vozidla záchranné
služby èi policie by mohly být zajímavé
experimenty s dobou jízdy po konkrétní
trase v daném èase.

VÝHLEDY DO BUDOUCNA: NE VŠE,
ALE MNOHO SE TOÈÍ KOLEM PENÌZ

Protože projekt nebyl a ani v souèasné
dobì není nijak financován, probíhají
všechny práce zhruba 14èlenného týmu
výhradnì na bázi entuziasmu. Mojí snahou
bylo již od roku 2005 sehnat nìjaký zdroj
financování, což se pravdìpodobnì díky
mé malé zkušenosti s touto problematikou
dosud nepodaøilo. Na druhé stranì ale
tento stav umožòuje skuteènou tvùrèí svo-
bodu, což dokáži ocenit po zkušenostech
s evropským projektem. V souèasné dobì
jsem požádal o pøíspìvek z grantu "Plzeò
univerzitní mìsto", aby bylo možné ales-
poò vyplácet stipendium studentùm, kteøí
na projektu pracují. Na základì zkušeností
z pøedchozích dvou let ale vìøím, že stu-
denti jsou více motivováni tím, že pracují
na smysluplném projektu než vidinou
finanèní odmìny. Za to jim všem patøí mùj
dík.

PODÌKOVÁNÍ
Rád bych podìkoval i všem mimo ZÈU,

kteøí projektu nìjakým zpùsobem pomohli
a pomáhají. Za neocenitelnou odbornou
pomoc dìkuji pracovníkùm SVSMP a pøe-
devším ÚKDI. Za poskytnutí kontaktù
patøí mùj dík námìstkovi primátora, sta-
rostce ÚMO 3 a øediteli Dopravních pod-
nikù.

Doc. Pavel Herout, FAV, KIV

VÌDA A TECHNIKA V ULICÍCH
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