
  

 

 

 

                

 
Protokol z 1. zasadania poradného zboru 
 
 
téma/názov: 1. zasadnutie poradného zboru  

miesto, dátum, čas: Rathaus, Top 24, Wien, 09.12.2009, 09.00 – 16.00 Uhr 

účastníci:  G. Emberger, I. Ripka, U. Leth (IVW, TU Wien), B. Bezák, M. 
Neumannová (STU Bratislava), T. Spiegel, R. Kirnbauer (BMVIT), P. 
Ľos (MDPT), R. Riedel, P. Holzapfel (MA 18, Stadt Wien), T. Fabor 
(Stadt Bratislava), S. Bruntsch (VOR), P. Piš (BID), D. Pfeiler (ÖBB), 
M. Schneider (Asfinag) 

 
 
09:15 – 09:30 privítanie, predstavenie idey projektu (Prof. Emberger) 

09:30 – 09:40 predstavenie členov slovenského projektového tímu (Prof. Bezák) 

09:40 – 10:10 technické detaily, problémy (DI Ripka) 

10:10 - 10:25 predstavenie kolektívu STU Bratislava a projektovej oblasti na Slovensku 

(prof. Bezák) 

10:25 – 10:40 prestávka s občerstvením 

10:40 – 12:45 predstavenie členov poradného zboru, ich projektové očakávania  

12:45 – 13:45 spoločný obed 

13:45 – 14:30 GIP – rozhranie pre výmenu dát medzi GIS a dopravnými modelmi (Prof. 

Fellendorf) 

14:30 – 15:45 názory projektového tímu a členov poradného zboru- diskusia, 

15:45 – 16:15 prejednávanie ďalších technických a organizačných detailov 
 
 
09:15 – 09:30  privítanie, predstavenie idey projektu (Prof. Emberger) 
Prof. Emberger srdečne privítal účastníkov a poďakoval odd. MA18za poskytnutie priestoru. Po 
predstavení rakúskeho projektového tímu (DI Ripka, DI Leth, Prof. Emberger) objasnil cieľ projektu a 
záujmovú oblasť. Jedná sa o projekt cezhraničný a multimodálny, ktorý je podporovaný z prostriedkov 
EFRE a v prvej fáze pokrýva husto obývané oblasti Rakúska a Slovenska kde žije 3,5 mil obyvateľov. 
Prof. Emberger zdôraznil že okrem vytvorenia samotného modelu stojí v popredí aj vytvorenie 
kontaktov. Projektový tím ponúka určité služby a ako ťažiskový vidí transfer poznatkov medzi 
zúčastnenými inštitúciami. Z tohto dôvodu sú vítané návrhy na rozšírenie členov poradného zboru, 
ktorí môžu prispieť know-how resp. je projekt pre nich prínosom. 
 
09:30 – 09:40 predstavenie členov slovenského projektového tímu (Prof. Bezák)  
Prof. Bezák sa tiež poďakoval za početnú účasť na zasadnutí a predstavil slovenský tím. 
(DI Neumannová, Dr. Ondrovič, Prof. Bezák a ďalší). 
 

   



  

 

 

 

                

09:40 – 10:10 technické detaily, problémy (DI Ripka) 
DI Ripka predstavil dopravný softvér PTV VISUM  použitý v projekte, jeho oblasti použitia a 
špeciálne funkcie. Ďalej rozobral doteraz projektovému tímu dostupné modely BMVIT (model 
Rakúska), model MA 18 (jeho staršiu verziu, aktuálny model ešte nie je k dispozícii) ako aj modely zo 
Slovenska na vytvorení ktorých sa spolupodieľal. Objasnil očakávané problémy ako sú rôzne stupne 
agregácie, rôzne súradnicové systémy, problematiku aktualizácie dát, výmenu cest. poriadkov, 
kalibrovanie modelu na základe dostupných sčítaní. Prof. Emberger zdôraznil význam poradného 
zboru pre prijímanie ďalších rozhodnutí počas behu projektu a tiež aj pôsobenie cezhraničného 
projektu na účinné posudzovanie regionálnych projektov. 
 
10:10 – 10:25 predstavenie kolektívu STU Bratislava a projektovej oblasti na 
Slovensku (prof. Bezák) 
Prof. Bezák urobil prehľad organizačnej štruktúry STU Bratislava, Stavebnej fakulty a Katedry 
dopravných stavieb. Ďalej informoval o projektovom území na Slovensku a poukázal na problémy zo 
získavaním dát.  
 
10:25 – 10:40  Prestávka  
 
10:40 – 12:45 predstavenie členov poradného zboru, ich projektové očakávania 
Prof. Emberger poprosil členov poradného zboru aby sa vzájomne predstavili vyjadrili svoj záujem 
o projekt, resp. predstavili svoje vlastné dopravné modely, predovšetkým s ohľadom na to ako sa 
vyhnúť možným chybám. Prof. Emberger poprosil referujúcich aby sa venovali aj otázke hodnotenia 
výsledku modelov ako aj o interpretácii výsledkov a ich použití nadriadenými zložkami. 
DI Riedel predstavil model Viedne používaný na MA18, ktorý je veľmi podrobný predovšetkým pri 
výpočte dopytu. To je dosiahnuté aplikovaním množstva dopravne-homogénnych skupín obyvateľov 
(podľa veku, zamestnania, disponibilitou automobilu a voľno časovými aktivitami.) Zdroj dát 
pochádza z vyhodnotenia vyše 25.000 dotazníkov počas viacerých rokov (firmou SocialData na 
zákazku VOR a dopravného podniku) z ktorého sú odvodené aj odporové funkcie pre rôzne skupiny 
obyvateľov. 
DI Schneider z firmy Asfinag referoval visum modeli, ktorý by mal spĺňať iné kritéria. Ide 
o krátkodobé detailné riadenie dopravy a odhad kapacity (počas špičkovej hodiny resp. štvrťhodiny) 
v protiklade s celodennými hodnotami pri dopravnom plánovaní. 
DI Bruntsch predstavil dopravné združenia „východný región“ ktoré prepraví ročne 860 miliónov 
pasažierov z toho 750 miliónov v samotnej Viedni.  V jeho organizácii aktuálne pracujú na tvorbe 
dopravného modelu, do ktorého sú dáta prebraté z platformy na výmenu sieťových dát GIP, na import 
grafikonov používajú systém DIVA. Predovšetkým v oblasti generovania prepravných vzťahov 
(hlavne v rekreačnej doprave a cestami za nákupom) si VOR od projektu cezhraničného modelu veľa 
sľubuje. 
Namiesto v poslednej chvíli neprítomného DI Fibyho z organizácie ITS Vienna Region, prezentoval 
ďalej DI Bruntsch ich ukážkový produkt z AdoB, multimodálny nástroj na vyhľadávanie trasy 
s aktuálnymi informáciami o dopravnej situácii, obsaditeľnosti parkovísk, rozkopávkach, ktorý bol 
vybudovaný taktiež pomocou rozhrania GIP. 
DI Fabor sa predstavil ako zástupca mesta Bratislavy a splnomocnenec primátora pre nosný dopravný 
systém. 
DI Piš sa predstavil ako zástupca novovzniknutej organizácie BID a.s. 
DI Ľos zástupca MDPT predstavil planý ministerstva na získanie celoslovenského modelu 
a skúsenosti s jestvujúcim modelom bratislavského regiónu. 
Dr. Spiegel pracovník BMVIT predstavil celo rakúsky model ktorý bol vytvorený v spolupráci 
s OEBB a firmou ASFINAG. Modelovanie dopytu bolo generované externe firmou Traffico (dopravná 
prognóza Rakúsko 2025+) a na ministerstve ďalej aktualizovaný. BMVIT sleduje so záujmom práce 
na dopravnom modeli AT-SK pretože je podobne ako ich cezhraničný a umožňuje porovnávať 

   



  

 

 

 

                

jednotlivé výstupy. Dr. Spiegel očakáva z projektu harmonizovanú bázu dát ako aj rozšírenie BMVIT 
modelu v cezhraničnej oblasti. Výstupy modelovania konkrétnych scenárov v projekte sa očakávajú so 
záujmom. Ohľadom využitia výsledkov modelovania na politickej úrovni ľutuje Dr. Spiegel absenciu 
štandardizovanej metodiky ako napr. v Nemecku na základe ktorej nasleduje analýza úžitkovosti 
a stanovenie priorít. 
DI Pfeiler referoval o dopravnom modelovaní na OEBB, s modelom Supernova, vybudovanom na 
základe Visumu. Hodnotenie jednotlivých variant grafikonu sa deje v Supernove , pričom sa následne 
porovnávajú náklady a výnosy  a dospeje sa k ekonomicky objektívnemu rozhodnutiu. Tak sa 
v posledných rokoch hodnotilo niekoľko stoviek variant grafikonov dopravy, nielen pre súčasnosť ale 
aj prognózovo až do roku 2020. DI Pfeiler očakáva z projektu zlepšenú databázu dopravného dopytu, 
pričom by mala byť zabezpečená kompatibilita so systémom Supernova. Špeciálny záujem je 
o zistenie vplyvu novej hlavnej stanice v regionálnej doprave.  
 
12:45 – 13:30 spoločný obed 
 
13:30 – 14:45 GIP – rozhranie pre výmenu dát medzi GIS a dopravnými modelmi 
(Prof. Fellendorf) 
Prof. Fellendorf  z TU Graz objasnil problematiku rozhrania na integráciu dopravných sietí, ktorá bola 
vyvinutá vo firme  Prisma Solutions. Podľa rozličných požiadaviek na dopravné siete poukázal zo 
všetkých uhlov na časté chyby vznikajúce pri spájaní dopravných modelov a ako sa im dá vyhnúť. 
Následná diskusia moderovaná Prof. Embergerom smerovala k cieľom projektového tímu a poradného 
zboru. 
 
14:45 – 15:45 názory projektového tímu a členov poradného zboru- diskusia 
Podrobnosť modelov:  
DI Riedel z mesta Viedeň poznamenal že na základe jeho skúseností dôležitejšie než podrobná 
komunikačná sieť je pri modeli veľkosť zón a ich napojenie. 
DI Pfeiler vysvetlil že ich model je zostavený na základe sčítacích okrskov a v jednej zóne by mala 
byť jedna zástavky aby sa dali správne odhadnúť potenciály oblasti. To je veľmi ambiciózny cieľ keď 
si uvedomíme že v jednej obci je často viac zastávok. 
DI Bruntsch mienil, že stupeň podrobnosti by mal byť v projekte podrobnejší než úroveň jednotlivých 
obcí. 
Prof. Fellendorf stanovil na teoretické určenie počtu zón tieto hranice: kombinácia počtu obyvateľov 
(1000-3000) a veľkosti zóny. Pri veľkosti záujmovej oblasti tak by mal byť počet zón v rozmedzí 
1600-4000. DI Ripka konštatoval že treba brať do úvahy veľkosť aktuálnej licencie softvéru 
ohraničenej počtom 3000 Zón. 
Návrh prof. Embergera aby výsledný model pozostával čo sa členenia týka z kombinácie celo 
rakúskeho modelu, modelu mesta Viedeň a na slovenskej strane modelom bratislavského regiónu 
sa stretol s jednoznačným súhlasom. 
V tejto súvislosti poznamenal Dr Spiegel že preBMVIT by bola zaujímavá agregácia modelovej 
oblasti  bez straty informačnej hodnoty, čo sa však jednoznačne potvrdilo ako problematické. Prof. 
Emberger si myslí že dizagregácia modelu by bola jednoduchšia ako jeho agregácia. 
Prof. Fellendorf poznamenal že rôzna veľkosť zón nepredstavuje problém a Dr Spiegel zdôraznil že 
poskladanie modelu má za následok stratu pôvodného kalibrovania. 
Modelovanie dopytu:  
Základom každého modelovania dopytu sú podrobné sociodemografické dáta. Prof Emberger si myslí 
že, žeby pre oblasť Slovenska čiastočne chýbajúce sociodemografické dáta mali byť získané a vznikla 
možnosť porovnávania s rakúskymi. V rámci projektu by mohli byť zúčastnenými inštitúciami 
(pôvodne určené na zakúpenie) dané k dispozícii jestvujúce sociodemografické dáta bezplatne, 
dopravný prieskum cezhraničnej dopravy by mohol priniesť hodnotné poznatky o dopravných 
zvyklostiach. 

   



  

 

 

 

                

Prof. Fellendorf  oslovil prítomných aby prípadné rozdiely v dopravnom správaní boli zohľadnené 
aplikáciou príslušných dopravne homogénnych skupín. 
Ohľadom modelovania cyklistickej dopravy zaznel súhlas, že v generovaní dopytu by mala byť 
zahrnutá táto možnosť, v procese prideľovania nie. 
Ďalej bolo jednohlasne povedané že by bolo vhodne zorganizovať samostatný dopravnoplánovací 
Workshop na rozbor jestvujúcich modleov ako TRANSTOOLS, SUPERNOVA, ÖROK model 
dostupnosti, Asfinag, Büro Snizek, Sedlmayr, atď. 
 
15:45 – 16:15 prejednávanie ďalších technických a organizačných detailov 
Pri debate o názvoch premenných bol jednotný názor, že dôležitejší než obsah je podrobná 
dokumentácia definujúca obsah. 
Pre zjednodušenie budúcej komunikácie bolo dohodnuté že prezentačné fólie sa budú pripravovať 
v anglickom jazyku. Pri dôležitých odborných fóliách by sa mal aj naďalej používať pôvodný 
nemecký/slovenský termín. Bol odsúhlasený doterajší spôsob tlmočenia. 
Ako termín ďalšieho stretnutia bol stanovený dátum 26.05.2010, v ktorom sa uskutoční ďalší 
celodenný seminár. Pre minimalizovanie rozosielaného množstva dát budú od teraz poskytované 
informácie na webovej stránke a členovia poradného zboru budú mailom informovaní len 
o aktualizáciách webovej stránky.   
 
 
 
 

   


