
 

 
 

 

                

Protokol 3. Zasadnutia poradného zboru 
 
 
Téma/Nadpis: 3. Zasadnutie poradného zboru 

Miesto, dátum, čas: TU Wien, Boeckl SR, 01.12.2010, 09:00 – 16:00 

Účastníci:  G. Emberger, I. Ripka, U. Leth (IVW, TU Wien), B. Bezák, M. 
Neumannová, M. Ondrovič (STUBA), B. Horváth, D. Miletics 
(SIU), R. Kirnbauer (BMVIT), P. Ľos (MDVRR SR), R. Riedel, P. 
Holzapfel (MA 18), T. Fabor, M. Klátik (Stadt Bratislava), S. 
Bruntsch (VOR), P. Války, J. Pastier (BID), D. Pfeiler (ÖBB PV-
AG), J. Paar (ÖBB Infra), R. Pompl (ASFiNAG), G. Ortis (GTS 
SK-AT) 

 
 
09:00 – 09:15 Privítanie (Prof. Emberger, Prof. Bezák) 

09:15 – 09:40 Spáva o postupe prác SK (Dr. Ondrovič) 

09:40 – 10:00 Spáva o postupe prác AT, Ausbluck (DI Leth) 

10:00 – 10:30 Prestávka 

10:30 – 12:05 Modelovanie prepravných vzťahov- Požiadavky, ponuka dát, kvalita 
(DI Ripka) 

12:05 – 13:05 Spoločný obed 

13:05 – 13:45 ÖBB-Modelovanie dopytu SUPERNOVA (DI Pfeiler) 

13:45 – 14:35 VMÖ – Dopravný model Rakúska (DI Kirnbauer) 

14:35 – 15:00 MA 18 – Model dopytu mesta Viedeň (DI Riedel)  

15:00 – 15:05 Prestávka 

15:05 – 15:35 Výsledky modelovania dopravných prúdov pre projekt Koľajová 
infraštruktúra IDS Bratislava (DI Ľos) 

15:35 – 15:50 Rôzne, rozšírenie projektu,  MOBILITA'11, 4. Zasadnutie poradného 
zboru  (Prof. Emberger, Prof. Bezák) 

 
Blok 1 – Postup projektu   
  
 09:00 – 09:15 Úvod, otvorenie stretnutia (Prof. Emberger, Prof. 

Bezák)  
 09:15 – 10:30 Prehľad o postupe riešenia projektu, (DI 

Neumannová, Dr. Ondrovič, DI Leth)  
 10:30 – 10:50 prestávka  
 10:50 – 12:00 Modelovanie prepravných vzťahov – požiadavky, 

ponuka dát, kvalita (DI Ripka)  
 12:00 – 13:00 spoločný obed  
    

   



 

 
 

 

                

Blok 2 – Skúsenosti s jestvujúcimi modelmi dopytu  
  
 13:00 – 13:30 ÖBB-modelovanie dopytu SUPERNOVA (DI Pfeiler)

  
 13:30 – 14:00 VMÖ – Rakúsky dopravný model (DI Kirnbauer)

  
 14:00 – 14:30 MA 18 – modelovanie dopytu Viedeň (DI Riedel)

  
 14:30 – 15:00 Výstupy modelovania prepravných prúdov pre 

projekt Koľajová infraštruktúra IDS Bratislava (DI Ľos)  
    
Blok 3 – Perspektívy 
 
 15:00 – 15:30  rôzne, rozšírenie projektu, MOBILITA’11, 4. 

stretnutie poradného zboru  (Prof. Emberger, Prof. Bezák)  
 
 
 
09:00 – 09:15 Privítanie  
Prof. Emberger otvoril 3. Zasadnutie poradného zboru projektu v Boeckl 
Seminarraum TU Wien a privítal účastníkov. 
Prof. Bezák predstavil nových účastníkov, hlavne maďarských kolegov a stručne 
predstavil projekt 
Nasledovalo krátke predstavenie sa všetkých zúčastnených. 
 
09:15 – 09:40 Správa o pokroku v projekte SK (Dr. Ondrovič) * 
Dr. Ondrovič prezentoval stav prác na Slovensku-príprava disagregácie zón. 
DI Fabor podotkol, že 1450 zastávok v slovenskej sieti bude málo, pretože len 
samotná verejná doprava v Bratislave má 1200 zastávok. DI Ripka prisľúbil, že 
opätovne overí počty zastávok s vedením dopravného podniku mesta Bratislava  
DI Pompl sa dotázal, či sa zóny budú dať aj spätne agregovať. Ďalej poznamenal, že 
vzájomný pomer previazaných zón 1:10 je relativne vysoký v porovnaní s 
individuálnou, verejnou a pešou dopravou. DI Ripka skonštatoval, že počty spojov v 
záujmovom území sú navrhované tak, aby každá trasa bola vyťažená. DI Pompl 
vysvetlil, že takýto kompromis je bežný v oblastiach častých dopravných zápch, a tu 
je dobré udržať počet zón v určitých medziach. 
DI Pompl sa ďalej zaujímal, či sa zohľadnuje čas prístupu v pomere k dĺžke spojov –
čo môže byť problém. 
DI Riedel sa opýtal, či nastavenie percenta prerozdelenia medzi viacerými druhmi 
dopravy ovplyvní výpočet modelu. Podľa jeho skúseností je lepšie ak sa ponechá 
slobodná voľba zodpovedajúcej zastávky. Vo Viedni to funguje tak spoľahlivo, že 
model vIastne kopíruje realitu. Ďalej poznamenal, že korektné znázornenie verejnej 
dopravy a vstupných údajov je dobrou motiváciou na ďalšie vylepšovanie modelu MA 
18. 
 
09:40 – 10:00 Správa o pokroku v projekte AT (DI Leth) * 

   



 

 
 

 

                

DI Leth prezentoval prácu rakúskeho projektového tímu – prvé cez hranicu siahajúce 
dopravné modely, vývoj problematiky s tým spojeným, napr.dopady na unifikáciu  
jednotlivých typov tratí, dopravných systémov a zón. 
DI Pompl potvrdil možné ťažkosti pri zlaďovaní sietí (napr. železnica a verejná 
doprava) 
DI Bruntsch pripomenul možné použitie dopravných modelov pre budúcnosť. 
DI Pompl sa dotazoval na možné následné modelovanie tranzitnej dopravy. 
DI Ripka sa domnieva že na to je potrebný iný dopravný model a iné dopravné dáta, 
ako sú k dispozícii pre tento projekt. 
 
10:00 – 10:30 Prestávka 
 
10:30 – 12:05 Modelovanie prepravných vzťahov- Požiadavky, ponuka dát (DI 
Ripka) * 
DI Ripka poskytol všeobecný prehľad o dopravných modeloch vo väzbe na VISUM: 
MUULI, Trip End Model, VISEM a VISEVA – vysvetlil požiadavky na dáta a rozdiely 
medzi modelmi a prezentoval prvé výsledky dopravného modelu AT-SK, ktoré ešte 
zďaleka nezodpovedajú očakávaniam a realite (potrebná kalibrácia). 
Najdôležitejšie pre vypovedaniaschopnosť dopravného modelu sú dáta o počtoch 
ekonomicky aktívnych  jedincoch a pracovných príležitostiach v zónach, ako aj o 
informácie  o volnočasových aktivitách (kino, múzeum, športoviská) a o nákupných 
príležitostiach. Čím podrobnejšie dáta budú dodané, tým lepšie bude modelovanie. 
Ďalej je dôležité: modelovanie vo väzbe na časovú dostupnosť-centrum potrebuje 
vyššiu dostupnosť na verejnú dopravu a slabšiu individuálnu dopravu (nedostupnosť 
dostatočnej parkovacej kapacity). 
Kalibrovanie modelov vkladaním potrebných dát. Prof. Emberger sa spýtal kolko je 
potrebných iterácií, ak budeme precízni tak 3-5 krokov.  
DI Ripka spomenul, že problematickým môže v tomto modeli byť značný podiel 
tranzitujúcej dopravy.VISEVA obsahuje možnosť modelovania priebežnej dopravy. 
DI Ripka upozorňuje, že akékoľvek vylaďovanie modelu je neúčinné, ak vstupné dáta 
budú nepresné. 
Prof. Emberger požiadal všetkých zúčastnených a ich inštutúcie, aby poskytli 
relevantné údaje a tým sa predišlo znefunkčneniu modelu hneď v úvode projektu. 
DI Bruntsch prehlásil že VOR nebude spoplatňovať žiadne požiadavky, okrem 
rôznych matríc z MA18. Použitelné zdroje dát pre dopravné modelovanie sú 
2:SocialData a Herry-Studie pre Nieder Osterreich. 
DI Pompl spomenul, že ASFiNAG-Modell a dopravná prognóza 2025+ od f. Trafico 
by sa mohla hodiť a tiež Prieskum domácností z konca 90-tych rokoch. 
Prof. Emberger poznamenal, že existuje  FFG štúdia pre potreby tohto projektu 
užitočná. 
Otázka na ASFiNAG, či dáta z A- u. S-mýtnych systémov budú použitelné. 
DI Pompl sa zmienil o súvislostiach dopravného modelu so SrV (System 
repräsentativer Verkehrsbefragungen) z Nemecka. Nákladná doprava a mýtne 
systémy, z ktorých by boli dostupné údaje ukážu prierezové zaťaženie, nie sú 
schopné určiť členenie dĺžky ciest.  
Ohľadne mýtnych štatistík, existuje projekt v spolupráci s BMVIT, kde mýtne dáta sú 
každoročne aktualizované a všeobecne národné aj medzinárodné dáta sa 

   



 

 
 

 

                

porovnávajú a harmonizujú (tiež napr. dáta týkajúce sa tranzitnej dopravy cez Alpské 
priesmyky). 
Presnosť dát a eventuálnych prognóz závisí aj od účelu použitia - ASFiNAG 
potrebuje detailné prognózy, napr. kvôli potrebe vybudovania dodatočného 
odbočovacieho pruhu, a z nich vychádza aj pri výpočtoch ekonomickej 
odpodstatnenosti. 
Pre „Dopravný model AT-SK“ v každom prípade  postačí ročná aktualizácia 
nákladnej dopravy (bez modelovania). Nákladná doprava je v každom prípade 
dôležitý vstupný údaj ktorý zásadne ovplyvňuje kvalitu modelu, pretože má vplyv na 
priepustnosť komunikácií.  
ASFiNAG môže projektovému tímu poskytnúť.základné údaje z AT a SK sietí   
DI Pompl sa zmienil, že prvé výsledky dopravného modelu naznačujú, že rozsah 
import-export nákladnej dopravy v MULTIREG-u môže klesať. Tieto výsledky môžu 
byť dôsledkom prebiehajúcej ekonomickej krízy a preto dáta treba sledovať a 
následne korigovať. 
Prof. Emberger prisľúbil podporu pre snahu vytvoriť ekonomický dopravný model. 
Prof. Bezák vidí veĺký význam cezhraničného získavania dát a vytvorenie metodiky 
zberu dát . STUBA sa rázne vydá touto cestou. Z NDS budú dostupné prierezové 
dáta a dĺžkové členenia ciest a vďaka GPS mýtnej technológii budú presnejšie  ako 
rakúske dáta. 
Dr. Horvath vysvetlil, že v Maďarsku existuje cestný dopravný model, ale bez 
možnosti presného modelovania podla dopytu. Existuje prieskum domácností zo 
vzorky 20-30.000 zúčastnených a viaceré čiastkové merania. 
 
12:05 – 13:05 Spoločný obed 
 
13:05 – 13:45 ÖBB-Modelovanie dopytu SUPERNOVA (DI Pfeiler) * 
Úlohou  ÖBB-PV AG je vytvoriť koncept cestovných poriadkov pre dialkovú prepravu 
v súlade s hospodárskym dopravným modelom. Cieľom je vyhotovenie máp ponuky 
(aktuálne a detailizované od 2016, na hrubo pre 2020 a 2025), pretavených do 24-
hod cestovného poriadku. Projekt beží v software VISUM-SUPERNOVA. Existuje 
vlastné rozhranie pre import synchronizovaných údajov do VISUM-u. 
SUPERNOVA pozostáva z viacerých modulov - VISUM, Excel-Makros a rozhraní na 
Import a Export. 
Postup je nasledovný: existuje  štandardná sieť vo VISUM-e ako platný cestovný 
poriadok. Nový koncept cestovných poriadkov bude vybudovaný vo FPS 
(Bildfahrplanbearbeitungsprogramm), importovaný do VISUM-u, a prostredníctvom  
Excel-Makro bude dopyt zrealizovaný. Na základe toho budú zmeny  taríf ako  
pos./neg. dopyty analyzované a cestovný poriadok pre cestujúcich a podnikatelské 
subjekty optimalizovaný. 
Tak sa vytvorí koncept cestovných poriadkov pre budúce roky a tiež sa umožní 
detailné plánovanie zmien. 
SUPERNOVA  je tiež hodnotiacou metódou pre cestovné poriadky, dopravné siete, 
údaje o dopyte. Zahŕňa všetky vlaky v Rakúsku, veľa vlakov v susediacich krajinách, 
takisto všetky mestské autobusy, železnice a metrá. V januári/februári automaticky 
prebehne aktualizácia cestovných dát z cudziny.  Cesty sú obsiahnuté v navigačných 
sieťach  na báze NAVTEC, letecká preprava je takmer neimplementovaná. 

   



 

 
 

 

                

Sieť je so 715.000 traťami, 38.000 zastávkami a 100.000 vlakovými a autobusovými 
spojmi a presným cestovným poriadkom najväčším dopravným modelom Rakúska. 
V modelovaní podla dopytu bude rozpracovaných 7 dopravných cielov: Bývanie-
práca, práca-bývanie, bývanie-škola, škola-bývanie, nakupovanie, volný čas??? 
Tento pracovný postup je nevyhnutný, aby sme dokázali spoznať pravý denný 
harmonogram.  
So SUPERNOVA budú vyhodnotené trate  S-Bahn Salzburg, S-Bahn Steiermark v 
kombinácii s Koralmtunnel, elektrifikácia trate Mistelbach-Laa/Thaya alebo Phyrn-
Bahn, pričom je tendencia preceňovať význam dialkovej prepravy prichádzajúcej zo 
zahraničia, hlavne ak tam leží nejaká rýchlo rastúca  priemyselná zóna. 
V budúcnosti sa budú ďalej detailizovať a dolaďovať rakúske zóny, napr. regionálne 
autobusy a je plánovaný raster  500x500m. 
DI Pompl poznamenal, že modely podobného druhu sú užitočné ak sú aj  
podnikatelsky akceptované.  
 
13:45 – 14:35 VMÖ – Dopravný model Rakúska (DI Kirnbauer) * 
DI Kirnbauer objasnil pokrok v prácach na rak. strane. Dopravný model Rakúska 
pozostáva zo štrukturovaných dát,hospodárskeho modelu MultiReg, ktorý pozostáva 
z viacerých úrovní, z modelu nákladnej a osobnej prepravy. Modelovanie podla 
dopytu sa uskutočňuje pomocou nástroja TRAFICEM a zohladňuje zaľudnenosť 
územia, ceny,  plánovanie sídiel , infraštruktúru pre osobnú aj verejnú dopravu ako aj 
ekonomiku. 
Modelovanie podla dopytu sa deje na báze homogénnych skupín a rozličných 
vzorcov mobility. Pomocou gravitačných modelov predpovedá prerozdelenie 
dopravy , následne volbu dopravného prostriedku a nakoniec sa preklopí do  VISUM-
u. 
Voľba dopravného prostriedku závisí od času príchodu/odchodu (faktory sú lineárne 
nie exponenciálne), času prepravy v dopravnom prostriedku, ceny,  času zastavenia 
(proporčné ceny parkovného) a  účelu dopravy (napr. ak cestovanie do práce je 
individuálne drahé a lacné v MHD, alebo cena parkovného je vysoká/nízka, alebo sa 
oplatí mesačná „električenka“ a pod. Vo verejnej doprave hrá roľu aj možnosť 
prestupu, dĺžka čakania na prípoj. 
S TRAFICEM je k dispozícii vlastný nástroj na modelovanie pomocou dopytu, ktorý 
spolupracuje s VISUM aj excelom.. 
DI Pompl podotkol, že výhodou vyššie zmieneného modelu je jeho plná 
integrovatelnosť s VISUM-om. 
 
14:34 – 15:00 MA18 – Modelovanie dopytu mesta Viedeň (DI Riedel) * 
DI Riedel predstavil dopravný model Viedne. Pozostáva z 2.300 dopravných „buniek“, 
z ktorých 1.500 je priamo v meste, zvyšné sú v okolí, Dolnom Rakúsku a na severe 
Burgenlandu. Len 1% z ciest nemá cieľ alebo začiatok vo vytýčenom území, t.j. sú 
tranzitné.  
V budúcnosti je naplánované, že linky verejnej dopravy budú premiestnené do 
vlastnej databázy. 
Existuje 11 homogénnych skupín,pre Viedeň a okolie 22,taktiež skupiny s rovnakou 
atraktivitou, a podskupiny s potenciálom ďalšieho delenia (napr. členenie 
volnočasových aktivít podľa cieľa: kino + divadlo, atď.)  

   



 

 
 

 

                

Užívatelská funkcia  závisí od cieľu použitia, napr. časov príchodu/odchodu, 
absolútnych vzdialenostíDie Verkehrsaufteilung erfolgt anhand einer Nutzenfunktion, , 
cien a pod. 
DI Bruntsch sa opýtal či existuje spätná väzba na dopravné členenie, môže byť 
potrebná iterácia v časoch 8-15. 
 
15:00 – 15:05 Prestávka 
 
15:05 – 15:35 Výsledky modelovania dopravných prúdov pre projekt Koľajová 
infraštruktúra IDS Bratislava (DI Ľos) * 
DI Ľos poskytol pohľad na projekt verejnej dopravy, ktorý sa momentálne realizuje na 
MDVRR. Ide o prepojenie železničných koridorov Paris-Wien-Bratislava a Dresden-
Wien/Bratislava-Bukarest, v napojení na letisko a cezhraničné spojenia Petržalka-
Kittsee a Devínska Nová Ves-Marchegg, mestské „metro“ Bratislava (Petržalka) 
a nové terminály pre integrovaný dopravný systém v Bratislave. 
Dopravný model so svojimi variantami bude slúžiť ako podklad pre  Cost-benefit 
anylýzu a na posúdenie vplyvov dopravy na životné prostredie. 
Na základe 3 projektov :  Projekt TEN-T, Potenciál IVS Terminalov a štúdie 
uskutočnitelnosti a Cost-benefit analýzy sa vyberie ďalší postup. 
DI Kirnbauer dal na zváženie, že podla posledných projektov takmer 80% zisku sa 
realizuje z časových úspor. 
Prof. Emberger poznamenal, že v odbornej ekonomickej literatúre sa uvádza, že 70-
90% nákladov na projekty sa vráti investorom vo forme úspory času. 
Táto percentuálna hodnota môže ešte rásť v priebehu ďalších rokov. Existuje štúdia, 
podľa ktorej sa úspory na základe času a projektu dokonca zdvojnásobia.  
 
15:35 – 15:50 Rôzne, rozšírenie projektu,  MOBILITA'11, 4. Zasadnutie 
poradného zboru (Prof. Emberger, Prof. Bezák) * 
Prof. Emberger poďakoval za prezentácie. Predstavil plán rozšírenia projektu o 
Cezhraničnú spoluprácu Rakúsko-Maďarsko 2007-2103. „Dopravný model AT-HU" 
bude obsahovať časť Štajerska (vrátane Grazu), taktiež maď. župy Györ-Moson-
Sopron, Vas a Zala . Prípravy sú v plnom prúde, ukončenie sa očakáva konom 
januára 2011. 
Prof. Emberger zdôraznil, že tak ako plánovaný ako aj bežiaci projekt sú dôležité pre 
cezhraničné susedské vzťahy, že sa nimi budujú aj neformálne informačné toky 
medzi politikmi, susedmi a ekonomickými subjektmi. Ak budú výsledky modelov 
správne interpretované, tak sa bude dať v budúcnosti v susediacich regiónoch ušetriť 
veľa zdrojov na budovanie infraštrukúry. 
Prof. Bezák sa teší, že bude hostiť 4.zasadanie poradného zboru v Bratislave, ktoré 
sa bude konať počas konferencie  MOBILITA'11. Zasadanie poradného zboru bude 
dopoludnia 26.5.2011 a v rámci konferencie Mobilita budú výsledky projektu 
prezentované širšiemu publiku. 
Prof. Bezák pripomenul, že projekt prináša viacero príležitostí, tak ako sú aj 
medzištátne hranice potenciálom pre politikov ale aj zlepšenie kvality života ĺudí v 
týchto regiónoch. 
 
  

   



 

 
 

 

                

15:50 Ukončenie zasadania 
Prof. Emberger a Prof. Bezák poďakovali účastníkom za aktívnu účasť a zaujímavé 
diskusné príspevky.  
 
Podrobnosti o konferencii  MOBILITA'11-Konferenz ako aj prihlasovací formulár 
nájdete:: 
http://www.svf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=4234

 
 
* označené príspevky nájdete na našej Homepage: 
http://www.ivv.tuwien.ac.at/forschung/projekte/international-projects/vkmat-sk1.html
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