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Analýza dopadu opatření k omezení pohybu osob
v souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2 na intenzity
dopravy v Plzni
Ing. Jan Martolos Ph.D. (EDIP s.r.o., martolos@edip.cz)

Úvod
Vláda ČR (a další orgány státní správy a samosprávy) přijímají opatření k omezení šíření viru SARS-CoV-2 (koronavir) mezi obyvateli. Tato omezení mají vliv i na dopravu osob.
Zpráva na příkladu jedné křižovatky v Plzni
popisuje vliv těchto opatření na intenzity automobilové dopravy.

Metodika

• Druhý týden omezení (další omezení pohybu na nutné cesty) již znamená významný pokles intenzit dopravy, v běžný
pracovní den až o 27 %.

V grafu jsou zobrazeny hodinové intenzity dopravy za čtvrtky a neděle daného týdne.
Zajímavý je průběh denních intenzit dopravy za druhý týden omezení, kdy je již zřejmý
pokles intenzit dopravy během celého dne,
snad s výjimkou brzkých ranních hodin.
Došlo i k posunu odpolední špičky do dřívějšího období – z hodiny 16 – 17 v běžné situaci do hodiny mezi 14 a 15 odpolední.

Denní průběh intenzit dopravy
Byla provedena i analýza denního průběhu
(denních variací) intenzit dopravy – viz obrázek 4.

Byla vybrána zatížená křižovatka v Plzni,
sady Pětatřicátníků x Palackého náměstí (I/27
x I/20-I/26), obecně nazývaná též „U hlavní
pošty“.
K analýze byla využita data ze smyček detektorů světelné signalizace, spravované městem Plzní (Správou veřejného statku města Plzně). Analýza byla zpracována jako výstup evropského projektu PoliVisu, v kterém
je město Plzeň jedním z pilotních měst. Data
byla získána pomocí aplikace Mapa dopravy
v Plzni. Analýzu provedla firma EDIP s.r.o.
Data jsou udávána za motorová vozidla celkem (bez rozlišení druhů vozidel).

Výsledky

Obrázek 1: Aplikace Mapa dopravy v Plzni
Figure 1: Traffic map application in Pilsen
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Celodenní intenzita dopravy
Na obrázku 2 je uvedena celodenní intenzita dopravy v křižovatce (součet intenzit dopravy na všech vjezdech) za daný den v celém sledovaném období, které bylo zvoleno
od 17.2.2020 (pondělí) až 22.3.2020 (pátek).
Podrobněji byla data analyzována za období:
• běžný stav (17. – 23.2.2020),
• jarní prázdniny (2. – 10.3.),
• první týden omezení (9. – 15.3.),
• druhý týden omezení (16. – 20.3.).
Za vybrané týdny jsou denní intenzity dopravy zobrazeny na obrázku 3.
Z obrázku a z dat je zřejmé:
• Křižovatkou denně projede cca 50 000
vozidel (v pracovní den).
• Jarní prázdniny znamenaly pokles intenzit
dopravy o cca 8 %.
• První týden omezení (od úterý zákaz
shromažďování nad 100 osob, od středy ukončení prezenční školní docházky,
od čtvrtka nouzový stav, od soboty uzavření obchodů a další omezení shromažďování) neměl na intenzity dopravy významný vliv, pokles začínáme zaznamenávat až od pátku.

Obrázek 2: Intenzita dopravy, Plzeň – U pošty, denní (24 h) intenzita dopravy
Figure 2: Traffic volume, Pilsen – intersection “by the Main Post Office”, daily (24 h) traffic intensity
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Analysis of the impact of measures to limit the
movement of people in connection with the spread
of SARS-CoV-2 on the traffic volume in Pilsen
Introduction
The Government of the Czech Republic
(and other state and local authorities) is taking measures to limit the spread of the SARSCoV-2 virus (covid-19, coronavirus) among
the population. These restrictions also affect
public transport. The report on the example
of one intersection in Pilsen describes the impact of these measures on the volume of automobile traffic.
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Obrázek 3: Intenzita dopravy, Plzeň – U pošty, denní (24 h) intenzita dopravy
Figure 3: Traffic volume, Pilsen – intersection “by the Main Post Office”, week days traffic volume
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A busy intersection in Pilsen was selected,
sady Pětatřicátníků x Palackého náměstí (I/27
x I/20-I/26), also known as “By the Main Post
Office”.
Data from the loops of traffic light detectors administered by the City of Pilsen (Administration of the public estate of the city of
Pilsen) was used in the analysis as part of the
European PoliVisu project, in which the city
of Pilsen is one of the pilot cities. The data
were obtained using the Traffic map application in Pilsen. The analysis was performed by
EDIP s r.o.
The data does not make a distinction between different types of motorized vehicles.

Obrázek 4: Intenzita dopravy, Plzeň – U pošty, hodinová intenzita dopravy
Figure 4: Traffic volume, Pilsen – intersection “by the Main Post Office”, hourly traffic volume

All day traffic volume
Figure 2 shows the all-day traffic volume
at the intersection (the sum of traffic volumes at all entrances) for a given day over
the entire reporting period, which was chosen from 17.2.2020 (Monday) to 20.3.2020
(Friday).
The data were analyzed in more detail for
the period
• Normal state (Feb 17th – Feb 23rd),
• Spring break (March 2nd – March 10th),
• First week of restrictions (March 9th March
15th),
• Second week of restrictions (March 16th
– March 22nd).
For selected weeks, daily traffic volumes
are shown in Figure 3.
From the figure and data it is obvious:
• About 50,000 vehicles pass through the
intersection every day (working day).
• Spring breaks meant a decrease in traffic
volume of about 8%.
• The first week of restrictions (from Tuesday “ban on gathering over 100 people”, from Wednesday’s “end of full-time
schooling”, from Thursday “emergency
state”, from Saturday “closing of shops
and other gathering restrictions”) did not
have a significant effect on traffic volume, the decline is noticeable from Friday.

14

di-2020-1-ver8.indd 14

3.5.2020 21:35:48

mimořádné vydání 2020 | Dopravní inženýrství | Dopravní průzkumy

• The second week of restriction (further
restriction of movement to necessary
journeys) already means a significant decrease in traffic volume, on a normal working day by up to 27%.

Daily variations traffic volume
An analysis of the daily course (daily variations) of traffic volumes was also performed
– see Figure 4.
The graph shows hourly traffic intensities
for Thursdays and Sundays of the week.
Interesting is the course of daily traffic volumes during the second week of restriction,
when there is already a clear decrease in traffic volumes throughout the day, except perhaps in the early morning hours.
There was also a shift in the afternoon
peak to the earlier period – from the hours of
16 – 17 in the normal situation to the hours
between 14 and 15.

Obrázek 5: Křižovatka sady Pětatřicátníků x Palackého náměstí (I/27 x I/20-I/26) (druhý týden omezení)
Figure 5: Intersection sady Pětatřicátníků x Palackého náměstí (I/27 x I/20-I/26) (second week of restrictions)
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