
POSTER: VEŘEJNÁ DOPRAVA V PRAZE

ÚČEL VIZUALIZACE
Co kdyby se všichni cestující v Praze rozhodli použít MHD? Dostačovala 
by její kapacita?
Jak se mění vytíženost městské dopravy během pracovního dne 
v jednotlivých městských částech? A jak to vypadá u vás?
Jak by se vytíženost změnila, kdyby jezdily jen autobusy?
Jaké jsou klíčové dopravní uzly v Praze a v jednotlivých městských 
částech?
Jak by se projevilo, kdyby se zvýšila nebo snížila kapacita MHD?

Dashboard odpovídá na tyto otázky pomocí simulace vytíženosti 
hromadné dopravy v Praze na základě veřejně dostupných dat o 
jízdních řádech dopravních prostředků MHD a dat charakterizujících 
městské části z hlediska počtu obyvatel, pracujících a parkujících osob 
(v rámci parkovišť P+R). Vizualizace je založena na reálných jízdných 
řádech platných pro pracovní den (konkrétně středu).

SLOVNÍK POJMŮ
Počet cestujících = počet obyvatel, pracujících a parkujících (P+R) osob 
s potřebou přepravy v oblasti pro daný časový úsek
Počet spojů = unikátní počet vozidel v oblasti a daném časovém úseku
Průjezdná kapacita = počet spojů projíždějících danou oblastí x 
maximální kapacita spojů; teoretická kapacita
Dostupná kapacita = počet spojů projíždějících danou oblastí x 
dostupná kapacita spojů; reálná kapacita dostupná k přepravě 
cestujících
Vytíženost přepravní kapacity = Počet cestujících / Dostupná kapacita

DATOVÉ ZDROJE
Opendata Hlavního města Prahy: http://opendata.praha.eu/
Český statistický úřad: https://www.czso.cz/csu/xa/mesta_a_obce
IPR Praha: http://katalog-mc.iprpraha.cz/
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Poklepáním filtruje konkrétní 
typ dopravního prostředku

Analyzuje kapacitu dopravy ve 
vybraném hodinovém intervalu

Modeluje kapacitu dopravy 
hypotetickým přidáváním či 
ubíráním zvoleného procenta spojů

Vybírá požadovanou metriku

Mapa umožňuje přibližování oddalování a filtraci

Klepnutím filtrujete městskou část. Na 
sousední mapě dojde k zazoomování dané MČ 
a zvýraznění klíčových přepravních uzlů.

Navigace v mapách
aplikace filtru: klik na městskou část
zrušení filtru: opětovný klik na MČ
aplikace více filtrů současně: ctrl+klik
posun mapy: tažení+obě tlačítka myši

Mapa umožňuje přibližování a oddalování with passion for data 
& love for Prague

Výchozí 
zobrazení mapy

Posunutí mapy
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