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Manažerské shrnutí 
Souhrnná výzkumná zpráva se zaměřuje na možnosti a definici využití zbytkových 
signalizačních dat mobilních operátorů (tzv. big data) pro přesnější monitoring, analýzu a 
predikci dopravního chování obyvatelstva. Rozvoj telekomunikačních technologií a penetrace 
společnosti mobilními telefony umožňuje využít sledování pohybu mobilních telefonů pro 
stanovení mocnosti dopravních proudů. Tato technologie doplní stávající standardní datovou 
základnu postavenou na sčítání, dotazníkovém šetření a datech ze sčítání obyvatel. Soubory big 
data s sebou nesou kromě robustní kvantitativní informace (např. počet cest) také 
nezanedbatelné informace kvalitativní (např. opakování cest, délka pobytu v destinaci, místo 
předpokládaného bydliště cestovatele, apod.). V kombinaci s vhodným dotazníkovým šetřením 
tak může být zpřesněno určení stávajícího dopravního proudu a z toho vycházející odhad 
budoucího dopravního proudu při vybudování příslušných infrastrukturních staveb, což povede 
ke zpřesnění odhadu využití hospodárnosti vynaložení veřejných prostředků. 

Nejzávažnější otázkou, kterou je nutné vždy důkladně vyřešit, je samotné nastavení matice 
sběru a vyhodnocení dat, což ještě v poslední době zpřísnila směrnice GDPR, která trvá na 
striktní anonymizaci dat. V souhrnné zprávě jsou uvedeny příklady nastavení parametrů pro 
sběr dat a také pro výběrové řízení na jejich dodavatele. Pro výzkum dopravních proudů se 
standardně využívají data pouze jednoho operátora, nicméně dopočtem podle jeho podílu na 
trhu v jednotlivých sledovaných oblastech je možné stanovit skutečnou mocnost dopravního 
proudu i se zohledněním uživatelů sítí zbývajících mobilních operátorů. Výzkumná zpráva 
pracuje s předpokladem sběru dat pro meziměstské trasy Praha, Brno a Ostrava včetně 
zohlednění přeshraničních vazeb do sedmi hlavních směrů. 

První kapitola popisuje stanovení (definování) zájmových oblastí, tedy oblastí, ve kterých 
budou sbírána data. Jejich vymezení není možné provádět pouze na základě politického dělení, 
ale je nutné zohlednit reálné regionální (a nadregionální) vazby.  

Druhá kapitola se věnuje samotné objednávce datových souborů a nastavení struktury a 
parametrů získaného datasetu. Zde se jako nejproblematičtější jeví převedení výše vytyčených 
regionálních parametrů do technické definice, která bude analyzovatelná v databázích 
mobilních operátorů. Kromě toho je nutné věnovat pozornost také období, kdy se má výzkum 
uskutečnit.  

Ve třetí kapitole je popsána struktura datových souborů. Významná je otázka třídění dat a jejich 
agregace, aby byla stále možná orientace ve výsledcích a jejich interpretace. 

Čtvrtá kapitola se věnuje poslednímu a významnému kroku ve výzkumu sesbíraných big dat a 
to kontrole jejich správnosti a očekávané validity výsledků.  

 

Využití big dat mobilních operátorů představuje jedinečnou možnost, jak zjistit skutečnou 
mocnost dopravního proudu a zpřesnit tak odhady dopravního chování obyvatelstva. Nicméně 
zadání, sběr dat a jejich analýza představuje významně netriviální úkol a proto je nutné 
postupovat výhradně postupem uvedeným v souhrnné výzkumné zprávě, který byl ověřen a 
odzkoušen skutečným nákupem a vyhodnocením dat. 
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Úvod 
Plánování železničních dopravních kapacit je v rámci zvyšující se konkurence na železnici 
nezbytným východiskem efektivního fungování železničního trhu (Tomeš, Jandová, 2018), 
které umožňuje provozovatelům infrastruktury její maximální využití a provozovatelům 
dopravních služeb umožňuje efektivní tvorbu konkurenceschopné nabídky dopravních služeb 
(HaCon, 2019).  

Jednou z klíčových komponent plánování v odvětví osobní dopravy je právě detailní a 
komplexní analýza poptávky po přepravě (Lundqvist, Mattsson, 2001); odtud vycházejí 
determinanty účelnosti dopravních staveb (Viturka, Pařil, 2015; ECA, 2018).  

Využití signalizačních dat mobilních operátorů (dále také jen „big data“) pro odhad poptávky 
a mocnosti jednotlivých dopravních proudů je poměrně novým fenoménem (Gundlegard, 
Rydergren, 2016). Odhady poptávky po dopravě se prolínají dopravní problematikou napříč 
různými zaměřeními často v oblasti veřejné hromadné dopravy (Tirachini, Hensher, 2013), což 
však představuje dopravu na kratší lokální až regionální vzdálenosti. Další oblasti výzkumu 
odhadů poptávky na základě dat mobilních operátorů na úrovni nadregionální dálkové přepravy 
či dalších mobilních médií jsou v oblasti autobusové dopravy (Zhou et al., 2016), avšak jsou 
omezené krátkým obdobím (Ma et al., 2014). Výzkumy zaměřené na osobní přepravu na delší 
vzdálenosti s dlouhodobým horizontem a dopadem na plánovací procesy (Grubb, Mason, 2001; 
Fu et al. 2014) se většinou zabývají leteckou dopravou v souvislosti s navazující analýzou 
poptávky na dopravu na vysokorychlostní železnici (Bel, 1997, Jiang, Li, 2017). Dlouhodobé 
plánování na základě přesných aktuálních informací je nezbytným předpokladem efektivní 
výstavby i provozu vysokorychlostní železnice. Využití big data pro odhady poptávky po 
dálkové osobní přepravě na železnici v návaznosti na odpovídající plánování dopravních 
kapacit nicméně absentuje. Právě tyto kapacity jsou však poptávkou determinovány a zároveň 
zpětně působí jako podnět pro nárůst převedené či indukované poptávky po dopravě. Standardní 
i alternativní metodologie určování poptávky po dopravě vyžadují data, která obsahují s určitou 
podrobností celou řadu charakteristik, jako jsou účel cesty, druh dopravy, místo počátku a cíle 
cesty nebo různé charakteristiky cestovatele (přehled datových sad využívaných pro tyto účely 
přináší podrobně Zhang et al. (2012) a právě signalizační data od mobilních operátorů umožňují 
řadu těchto atributů pro odhad poptávky využít. 

V souvislosti s využitím big data je nezbytné uvést stručný souhrn jejich typologie podle 
využívaných technologií včetně jejich výhod a nevýhod: 

Systémy Check-in/check-out 
U této technologie je informace o mobilitě omezena pouze na pohyb osob v rámci dopravních 
prostředků (vlaky, autobusy), a dotýká jen specifické části populace (držitele „check-in/check-
out“ karet). 

 

Platební karty 
Informace o mobilitě je v tomto případě opět jednak omezena pouze na pohyb osob – 
„platebních karet“, mezi předem danými body, tj. platebními terminály (bankomat, obchod, 
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restaurace, atd.), a dále se dotýká jen dílčí a specifické části populace (držitele karet daného 
bankovního subjektu). Vzhledem k velkému počtu subjektů v této oblasti a tudíž relativně 
malému podílu na trhu každého z nich, by bylo zapotřebí spolupráce daných subjektů a sdílení 
časoprostorových dat. Další nevýhodu dané platformy je poměrně malý počet „záznamů“ ze 
24h čímž je limitována přesnost o pohybu osob v čase. 

Mýtné brány 
U této technologie je informace o mobilitě omezena pouze na pohyb vozidel po dopravních 
komunikacích (v ČR pouze na pohyb po významných komunikacích a vozidel nad 3,5 tuny 
hmotnosti). 

Družicové navigační systémy (GNSS, Global Navigation Satellite System) 
Nevýhodou je omezená možnost měřit polohu ve vnitřních prostorách (komerční centra, metro, 
atd.) a potřeba „aktivního“ zapojení uživatelů, ke zjišťování jejich časoprostorového chování 
(uživatel musí vlastnit a aktivovat GNSS přijímač a dále umožnit přenos informace o poloze do 
„vyhodnocovacího“ střediska). 

MAP API 
Pod tuto technologii patří aplikace, jako jsou např. Google Maps, Bing Maps, Open Layers, 
Leaflet. Přesnost polohy se pohybuje, dle použité technologii (GeoAPI, GNSS, atd.), od desítek 
centimetrů po stovky metrů. Nevýhodu dané technologie je podobně jako u GNSS systému, 
jednak potřeba „aktivního“ zapojení sledovaných osob do výzkumu (instalace a konfigurace 
aplikace, atd.) a dále se informace o mobilitě dotýká jen dílčí a specifické části populace 
(uživatele využívající dané aplikace). 

Internet věcí (IoT, Internet of Things) 
IoT představuje senzorovou síť, kde primárním cílem je přenos dat malých objemů (veličiny, 
událostí, povely, atd.) v síti s velkým množství senzorů (statických, mobilních); mezi tyto sítě 
patří např. LoRaWAN, SigFox, IQRF, NB-IoT. Oproti předchozím technologiím, je typicky 
dotčeným subjektem senzor nikoliv osoba. 

Kamerové systémy 
Kamerové systémy umožnují sledovat veřejné a neveřejné prostranství a v nich rozpoznávat 
např. obličeje osob, poznávací značky aut, atypický pohyb, atd. Co se týče časoprostorového 
chování osob, je u této technologie informace o mobilitě osob omezena pouze na místa výskytu 
kamer daného provozovatele kamerového sytému. 

 

Oproti výše zmíněným technologiím, je klíčovou výhodou mobilních sítí veliký vzorek 
populace, který pokrývá celou sociální/věkovou strukturu (přitom stačí data od jednoho 
operátora); jediným požadavkem na „sledované“ osoby je mít při sobě mobilní zařízení 
obsahující SIM-kartu telefonního operátora. Kromě toho mobilního sítě typicky využívají v 
pozadí i výše zmíněné technologie (např. GNSS či MAP API pro přenos lokální polohy do 
„vyhodnocovacího“ střediska). Jistou nevýhodou současných mobilních sítí oproti předchozím 
technologiím, je nižší přesnost při určování polohy, což plyne z faktu, že primárním cílem 
mobilních sítí je zajistit komunikaci mezi terminály a nikoliv určovat přesně jejich polohu.  
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Z hlediska záměru jsou signalizační data mobilních operátorů klíčová k určení absolutní 
velikosti poptávky po přepravě včetně její potenciální změny. Zahrnují všechny cestovatele na 
sledované trase a jsou tedy nejrobustnějším zdrojem dat, který je k dispozici v reálném čase a 
umožňuje základní rozlišení na silniční a železniční dopravu včetně identifikace dopravních 
špiček z v rámci dne či v rámci týdne. Dalšími výhodami jsou možnosti sledování určitých 
kvalitativních charakteristik o struktuře dopravních proudů.  
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1.      Stanovení zájmových oblastí a parametrů sběru dat 
V kontextu dopravního plánování je třeba uvažovat zvláště dopravu na úrovni národní a 
mezinárodní a dopravu lokální až regionální, neboť tyto úrovně dopravních proudů mají odlišné 
charakteristiky a především z pohledu ekonomického cestující účastnící se těchto různých 
úrovní se velmi odlišují svojí strukturou i mobilitním chováním, což samozřejmě má výrazný 
vliv na vlastnosti, strukturu i úroveň poptávky při různě uvažovaných změnách dopravního 
systému. 

Tato kapitola se věnuje právě geografické a věcné vymezení zájmových oblastí s cílem 
identifikovat co možná nejpřesněji, ale zároveň dostatečně přiměřeně spádové areály pro daný 
dopravní mód.  

Základním věcným zaměřením této souhrnné výzkumné zprávy je tedy analýza poptávky po 
dopravě prostřednictvím identifikace poptávkových proudů potenciálních pasažérů určených 
jako proudů SIM karet v rámci ČR, přičemž důležité je právě omezení na ČR, neboť operátoři 
neumožňují v současné době identifikaci přeshraničních proudů signalizačních dat.  

Předmětem tohoto projektu jsou rychlá spojení v České republice. Tato rychlá spojení mají 
bezesporu úroveň národních až mezinárodních dopravních koridorů. Právě tato úroveň tedy 
určuje výchozí situaci pro určení spádových areálů v území za účelem ovlivnění potenciálních 
pasažérů rychlých spojení, kteří se budou rekrutovat z populace, pro niž daný dopravní mód či 
rychlé spojení bude dostatečně dostupné a bude tedy nějakým způsobem zlepšovat jejich 
možnosti dosáhnout dalších napojených dopravních destinací (ať už za účelem dojíždění za 
školou či prací nebo např za účelem nakupování či návštěvy rodin apod.). 

Záměr pro práci s Big Data lze tedy rozdělit dle jejich geograficko-správní dle výše uvedeného 
na tři následující úrovně: 

 mezinárodní, národní až nadregionální záměry (klíčové dopravní koridory) 

 regionální záměry (možnosti rozmístění uzlových bodů/zastávek na nadregionálních 
koridorech či specifická zadání právě pro regionální tratě či komunikace) 

 lokální záměry (je nutné velmi přesné vymezení lokality i věcného zaměření, zda jde o 
určitý uzlový bod, křižovatku či zastávku, neboť na lokální úrovni mohou být 
signalizační data obtížněji využitelná z důvodu nedostačující požadované hustoty sítě 
BTS a frekvence ověřování lokalizace SIM karet). 

Z hlediska dopravního je primární rozdělení samozřejmě dle typu infrastruktury či dle typu 
dopravního módu, kterého se má záměr týkat, tedy s rozlišením na dopravu: 

 železniční; 

 silniční; 

 leteckou; 

 vodní. 

Rozlišení dopravního módu bude dále diskutováno podrobněji, na tomto místě lze však zmínit, 
že takové rozlišení ze signalizačních dat je determinováno na jedné straně hustotou sítě BTS a 
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frekvencí lokalizace SIM karet (jak je uvedeno výše) a na druhé straně hustotou a trasováním 
sítí jednotlivých dopravních módů (silnice, železnice, lodní doprava) či jejich velmi přesnou 
lokalizací (např. u letecké dopravy). 

1.1.  Geografické vymezení 
V první části se výzkumná zpráva věnuje právě klíčovému geografickému vymezení 
zájmových oblastí, které je východiskem pro jakoukoliv další práci a je velmi důležitým 
krokem, neboť jsou v něm zahrnuty určité výhody, ale zároveň i rizika, která jsou diskutována 
dále. Geograficky je tedy nutné vymezit následující komponenty: 

 zájmové relevantní oblasti; 

o klíčové oblasti (metropolitní) 

o doplňkové oblasti (příhraniční) 

 a zájmové relevantní koridory. 

Zájmové relevantní oblasti jsou územní areály s určitou populační velikostí, které jsou 
relevantní pro určení počátků a cílů všech relevantních cest. Zároveň vymezují populaci, ze 
které se “potenciálně” rekrutují cestující a dojíždějící. Předmětem projektu jsou rychlá spojení 
v ČR (RS1 až RS5), která schematicky zobrazuje následující mapa ze studie proveditelnosti. 

Obr. 1 Mapa plánovaných rychlých spojení v ČR 

 
Zdroj: Studie proveditelnosti rychlých spojení v ČR (SŽDC, Pinkava, M., 2020) 

Zájmové relevantní oblasti je možné dle výše uvedeného rozdělit na dvě skupiny, a to “klíčové 
oblasti”, které jsou nejvýznamnějšími metropolitními oblastmi v ČR a “doplňkové oblasti, které 
slouží především pro identifikaci přeshraničních mobilitních proudů a jsou tedy definovány v 
určitém pásmu přiléhajícím k hranici ČR. 

Prvním krokem je vymezení klíčových, respektive metropolitních, oblastí, což je možné provést 
mnoha různými způsoby dle účelu daného vymezení a je nutné takové vymezení vždy 
verifikovat i více různými způsoby. Nejprve je tedy nutné určit výčet takových oblastí. 
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Základním předpokladem pro zahrnutí metropolitní oblasti je evidence metropolitních oblastí 
dle OECD (OECD, 2019). V těchto statistikách je jako standardní metropole uvedena z ČR 
Praha, dále jako metropolitní oblasti nižší úrovně jsou sledovány Brněnská a Ostravská 
metropolitní oblast (a od roku 2019 je dále přidána do statistiky i Plzeň).  

Z těchto důvodů byly jako základní klíčové dopravní uzly pro rychlá spojení identifikovány 
metropolitní oblasti Prahy, Brna a Ostravy, které zároveň tvoří páteřní osu uvažovaného 
rychlostního spojení RS1 v České republice a disponují největším populačním, a tedy 
z hlediska dopravy i poptávkovým potenciálem pro tento typ dopravních spojení. Zároveň je 
ale nutné podotknout, že dle v ČR definovaného ITI (Integrated Territorial Investments) jsou 
dle MMR definovány i oblasti Plzeň, Ústí nad Labem - Chomutov, Olomouc, Hradec Králové 
- Pardubice. Takto uvedený výčet lze ještě doplnit o oblasti Liberec - Jablonec nad Nisou a 
Jihlava-Havlíčkův Brod, které jako oblasti krajských měst položených na plánované síti RS 
budou jedním z možných budoucích terminálů rychlých spojení. Vymezení klíčových oblastí 
lze tedy provést následovně: 

- Praha (dle OECD, dále využívána zkratka “PRG”) 
- Brno (dle OECD, dále využívána zkratka “BRQ”) 
- Ostrava (dle OECD, dále využívána zkratka “OSR”) 
- Plzeň (dle OECD) 
- Ústí nad Labem - Chomutov (dle ITI)  
- Olomouc (dle ITI)  
- Ústí nad Labem - Chomutov (dle ITI) 
- Hradec Králové - Pardubice (dle ITI) 
- Jihlava-Havlíčkův (RS1) 
- Liberec - Jablonec nad Nisou (RS5) 

Vzhledem k tomu, že strategie rychlých spojení je strategií velmi dlouhodobou, bude se dále v 
textu s ohledem na nejvyšší možnou prioritu pojednávat primárně o rychlém spojení RS1, které 
poslouží jako případová studie pro práci se signalizačními daty mobilních operátorů při 
určování poptávky. Z tohoto důvodu bude tedy následující text zaměřen na tři klíčové 
metropolitní oblasti dle OECD, a to Prahu, Brno a Ostravu. 

Navazujícím krokem pro vymezení klíčových metropolitních oblastí je definice jejich 
územního rozsahu, a tím potažmo i populační velikosti. Z hlediska vymezení metropolitních 
oblastí je samozřejmě možné vyjít z různých zdrojů, nicméně jen na úrovni  EU je možné se 
setkat s vymezením dle Espon, Urban Audit, Eurostat City Statistics, Eurostat Kernel Statistics, 
Eurostat Large Urban Zones, Eurostat Morphological Urban Areas či Eurostat Functional 
Urban Areas (Espon, 2019; Eurostat, 2019). K tomu je možné přihlédnout k již zmíněné 
metodice OECD pro metropolitní oblasti (OECD, 2019) či např. dle projektu Natural Earth 
(Natural Earth, 2019) pro určování městských oblastí apod. Z národních zdrojů je poté možné 
jednotlivé metropolitní areály určit např. dle strategických programů či dokumentů (ITI, 
integrované územní investice, 2019) či dle odlišných vymezení jednotlivých krajských měst a 
dalších odborných zdrojů. Každé z těchto vymezení má poněkud odlišnou metodiku, ale 
primárně je vždy svázáno právě s určitým cílem, který má naplňovat. Různá metropolitní 
vymezení využívaná v EU a v OECD jsou uvedena níže v tabulce (je v nich vždy uveden počet 
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takto vymezených metropolitních oblastí v EU, počet municipalit, které zahrnují a odkaz na 
zdrojovou databázi). 

 
Pro práci se signalizačními daty relevantními pro metropolitní areály Prahy, Brna a Ostravy 
tedy je nejprve prověřeno standardní geografické kritérium dostupnosti obcí. Z pohledu 
dostupnosti jsou definovány dvě následující varianty pro 30 a 45 minut – viz obr. níže. 
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Obrázek 2: Srovnání dostupnosti 30 (vlevo) versus 45 minut (vpravo) 

   
Zdroj: vlastní zpracování 

Dalším provedeným verifikačním vymezením metropolitních areálů je síla dojížďkového 
proudu do daného centra z pohledu denní a celkové dojížďky do zaměstnání a škol dle Sčítání 
lidí, domů a bytů z roku 2011, přičemž základní schématické výsledky zobrazuje následující 
mapa na obrázku níže. 

Obrázek 3: Dojížďkové vztahy v ČR 

 
Zdroj: vlastní zpracování (census 2011) 

 

Výsledné dojížďkové areály pro jednotlivá krajská města lze tedy definovat způsobem dle obr. 
4. 
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Obrázek 4: Vymezení spádových dojížďkových oblastí pro krajská města s rozlišením 
měst napojených na plánovanou síť VRT a zahrnutím železničních uzlů Břeclav a Přerov 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
Na obrázku je patrné, že zcela mimo primární plánovanou síť VRT se ocitají krajská centra 
České Budějovice a Karlovy Vary. Další dvě centra se nacházejí v poměrně nedaleké blízkosti 
plánované sítě, nicméně nikoliv přímo na ní, a to Olomouc a Zlín. Dále je zatím otevřenou 
otázku možné vedení rychlých spojení do Polska směrem na Wroclaw, a to ve dvou možných 
vedeních přes Liberec či přes Hradec Králové. Tato osa však zatím nemá dostatečnou prioritu 
a bude spíše realizována v dlouhodobějším horizontu, což znamená, že mimo primárně 
uvažovanou síť se ocitají i města Liberec, Hradec Králové a Pardubice, přičemž dvě poslední 
zmíněná města jsou již nyní v železniční časové dostupnosti od Prahy pohybující se na úrovni 
cca okolo 1 hodiny cestovního času. 

Při komparaci výše uvedených dvou přístupů je vidět na první pohled jasný rozdíl mezi 
pravidelným dojížďkovým areálem Prahy a oproti tomu dojížďkovými areály Brna a Ostravy, 
které geograficky zasahují mnohem méně rozsáhlou oblast.  

V kombinaci výše uvedených dvou přístupů je tedy pro dosažení relevantního výsledku nutné 
bonifikovat metropolitní oblast Prahy, a to právě rozdílem 15 minut z důvodu své dojížďkové, 
respektive pracovně-ekonomické, atraktivity či absorpční schopnosti (jak reflektuje právě 
verifikační kritérium dojížďkového areálu). Z pohledu dostupnosti center metropolí jsou tedy 
v této fázi uplatněna následující kritéria: 

● Praha – základem pro vymezení seznamu obcí patřících do metropolitní oblasti je 
izochrona 45 minut; 

● Brno – základem pro vymezení seznamu obcí patřících do metropolitní oblasti je 
izochrona 30 minut; 
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● Ostrava – základem pro vymezení seznamu obcí patřících do metropolitní oblasti je 
izochrona 30 minut, k tomu jsou navíc přičleněny obce Český Těšín a Opava (kde je 
tato dostupnost dosahována prostřednictvím VHD). 

Druhým krokem geografického vymezení je definice klíčových dopravních koridorů, Ty jsou 
určeny jako veškeré vzájemné vztahy mezi třemi výše uvedenými metropolemi Prahou, Brnem 
a Ostravou. Tyto spojnice tedy tvoří základní dopravní „trojúhelník“: 

 Praha – Brno 

 Praha – Ostrava 

 Brno – Ostrava  

Dále je však nutné určit i napojení těchto metropolí na zahraničí, což je jedním ze základních 
cílů dopravní politiky EU v rámci TEN-T (plánování rychlých spojení zároveň nelze účelně 
provést právě bez napojení na zahraniční sítě). Pro zahraničí jsou identifikovány následující 
dopravní koridory či osy: 

 Praha –  Německo sever / Dresden-Berlin; 

 Praha – Německo jih / Plzeň / München; 

 Praha – Rakousko západ / České Budějovice / Linz; 

 Praha – Rakousko východ / Vídeň; 

 Praha – Polsko západ / Liberec / Wroclaw; 

 Brno - Rakousko západ / Znojmo / Linz; 

 Brno – Rakousko východ / Břeclav / Vídeň; 

 Brno – Slovensko / Bratislava; 

 Ostrava – Slovensko / Žilina; 

 Ostrava – Polsko východ / Katowice; 

 Ostrava - Polsko západ / Wroclaw. 

Po vymezení aglomeračních oblastí a základních dopravních os je již téměř možné přistoupit 
k základnímu věcnému vymezení záměru, nicméně je nutné ještě doplnit jedno významné 
kritérium. Specifikem signalizačních dat na nadregionální úrovni je fakt, že potenciální 
účastníci, kteří absolvují trasy na delší nadregionální vzdálenosti, mohou být především 
v menších obcích poměrně vzácní. Z pohledu pokrytí základních dopravních os se tedy jejich 
SIM karty stávají součástí poměrně masivního dopravního proudu, nicméně pokud v rámci 
věcného záměru existuje požadavek na poskytnutí počátků a cílů cest (origin – destination 
matice), pak je nutné předpokládat, že v menších obcích budou některé dopravní proudy 
zastoupeny velmi malým počtem SIM karet, který by aktuálně nebyl ve shodě s možným 
poskytováním dat dle GDPR. Tento problém bude konkretizován dále. Z tohoto důvodu je 
v následujícím příkladu abstrahováno od vymezení aglomeračních oblastí s podrobností na 
jednotlivé obce a ty jsou nahrazeny jednotkami POÚ, tedy správními oblastmi obcí 
s pověřeným obecním úřadem, tedy se vychází z 393 územních jednotek (nikoliv z 6258 
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samosprávných obcí či vojenských újezdů). Výsledným schématickým zadáním je následující 
mapa na obrázku níže, která zároveň zdůrazňuje směrové proudy zahrnuté v síti plánovaných 
rychlých spojení. 

Obrázek 5: Vymezení spádových oblastí pro klíčový koridor RS1 Praha-Brno-Ostrava 
(spojité území dle dojížďky a dostupnosti) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Pro každý z výše uvedených dopravních koridorů, který směřuje za hranice ČR, je nutné 
vymezit geografickou oblast zachycení SIM karty při vstupu či výstupu z ČR. Takto účelově 
zvolené je vhodné nastavit mezi 5 až 10 kilometry od hranice ČR, přičemž doporučit lze spíše 
horní hranici, neboť SIM karta může od chvíle své poslední či první odezvy u BTS při určité 
rychlosti toto pásmo jinak překonat, aniž by byl zaznamenán vstup či výstup z ČR (respektive 
bude zaznamenán mimo toto pásmo). V souladu s výše uvedeným územním členěním na úrovni 
POÚ jsou tedy vymezeny dotčené relevantní POÚ v tomto hraničním pásmu, přičemž pro 
rozdělení mezi jednotlivé výše uvedené přeshraniční dopravní osy jsou využita následující 
pravidla: 

 relace Praha – Německo jih: zahrnuje všechny cesty, které překročí hranici mezi Českou 
republikou a Německem kdekoliv mezi trojmezím České republiky, Německa, 
Rakouska a hrotem Ašského výběžku u obce Hranice. Dalším relevantním požadavkem 
je i územní identifikace místa přechodu hranice (na úrovni POÚ či vyšší agregace). 

 relace Praha – Německo sever: zahrnuje všechny cesty, které překročí hranici mezi 
Českou republikou a Německem kdekoliv mezi hrotem Ašského výběžku u obce 
Hranice a trojmezím České republiky, Německa a Polska. 

 relace Praha – Polsko západ (analogicky Ostrava - Polsko západ): zahrnuje všechny 
cesty, které překročí hranici mezi Českou republikou a Polskem kdekoliv mezi 
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trojmezím České republiky, Německa, Polska a hraničním přechodem u Lichkov / 
Miedzylesie. 

 relace Praha – Polsko východ: zahrnuje všechny cesty, které překročí hranici mezi 
Českou republikou a Polskem kdekoliv mezi hraničním přechodem u Lichkov / 
Miedzylesie a trojmezím České republiky, Polska a Slovenska. 

 relace Praha – Rakousko západ (analogicky Brno – Rakousko západ): zahrnuje cesty, 
které překročí hranici mezi Českou republikou a Rakouskem kdekoliv mezi trojmezím 
České republiky, Rakouska, Německa a hraničním přechodem Hatě / Kleinhaugsdorf. 

 relace Praha – Rakousko východ (analogicky Brno – Rakousko východ): kromě cest, 
které se kvalifikují tím, že absolvují celou hranu Praha – Brno, zahrnout i ty cesty, které 
překročí hranici mezi Českou republikou a Rakouskem kdekoliv mezi trojmezím České 
republiky, Rakouska, Slovenska a hraničním přechodem Hatě / Kleinhaugsdorf. 

 relace Brno – Slovensko: zahrnuje cesty, které se kvalifikují tím, že absolvují hranu 
mezi Brnem a kdekoliv překročí hranici na Slovensko 

 relace Ostrava – Slovensko: zahrnuje cesty, které se kvalifikují tím, že absolvují hranu 
mezi Ostravou a kdekoliv překročí hranici na Slovensko 

Takto vymezené hraniční oblasti korespondují s dopravními osami z věcného záměru a jsou 
zobrazeny na mapě níže opět společně s plánovanou sítí rychlostních spojení.  

Obrázek 6: Vymezení přeshraničních zón 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Následujícím krokem je tedy syntéza hraničních oblastí a metropolitních regionů do jednoho 
celku, který bude určovat základní geografické východisko zpracování signalizačních dat od 
mobilních operátorů. Tato syntéza výše uvedených kroků je uvedena na obrázku níže. 
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Obrázek 7: Rizika širšího vymezení metropolí 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z výše uvedené mapy jsou patrné dvě skutečnosti. Překrývání hraničních zón s metropolitní 
oblastí Ostravy a sousedství hraničních zón s metropolitní oblastí Brna. První problém, který 
se objevuje v metropolitní oblasti Ostravy, znamená velmi omezenou vypovídací schopnost 
signalizačních dat především pro dopravní osy z Ostravy do zahraničí (Polsko/Slovensko), 
neboť zde není jasné, zda se jedná o dálkovou či velmi krátkou dojížďku, a dále zde není ani 
jasné, zda při ztrátě kontaktu se SIM kartou šlo o výstup z ČR nebo jde pouze o uvedení do 
klidového režimu (např. režim „letadlo“) pro čas spánku apod. Druhý případ, který souvisí 
s metropolitní oblastí Brna a znamená sousedství hraniční oblasti s POÚ v metropolitní 
oblastmi by znamenal, že výsledná data ztratí možnost rozlišit na dopravních osách z Brna do 
zahraničí (Slovensko a Rakousko) krátkou a dlouhou dojížďku. Navíc v tomto případě není 
jisté, že jde vždy o dojížďku z nebo do Brna, neboť v takto vymezeném metropolitním území 
může jít např. o denní dojížďku z Hustopečí do Břeclavi. V tomto ohledu by pak nebylo možné 
odlišit dálkovou dopravu od mikroregionální až lokální.  

Z těchto důvodů je tedy nutné přistoupit ke korekci metropolitních oblastí, které jsou striktně 
omezeny tak, aby nedocházelo k sousedství hraničních a metropolitních oblastí, pokud je to 
možné, což v případě Ostravy nelze zcela vyloučit. Výsledné vymezení metropolitních oblastí 
je tedy znázorněno na obrázku níže. 
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Obrázek 8: Vymezení metropolitních oblastí 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Základním specifikem tohoto vymezení pro dálkovou či nadregionální dopravu je tedy rozdíl 
oproti klasickým dojížďkovým areálům, které jsou geograficky značně rozsáhlejší, nicméně 
primárně sledují jiný cíl, a to denní dojížďku do zaměstnání do nejbližšího centra 
zaměstnanosti, což je významný rozdíl oproti dopravním proudům na větší vzdálenosti, které 
mají odlišnou strukturu cestujících a mnohem širší portfolio motivace cestujících k dojížďce do 
daného centra. 

 

1.2. Časové vymezení 
Významným krokem je zvolení vhodného období pro sběr dat. Z logiky věci platí, že čím delší 
bude časové období, tím vyšší bude validita výsledků. Na druhou stranu naráží délka období 
sběru na významné limity: (i) vzhledem k GDPR není možné sledovat rytmus pohybu určitých 
SIM-karet ve spojitém období, neboť čím delší bude takové období, tím jednoznačněji 
identifikovatelná bude určitá SIM-karta vzhledem k unikátním časoprostorovým rutinám svého 
výskytu; (ii) dlouhé časové období znamená obrovské množství dat a s tím spojené nároky na 
technické vybavení pro jejich analýzu a uložení; (iii) s předchozím také souvisejí náklady 
využití big dat spojené s vyšší pořizovací cenou za sběr dat a s náklady na pronájem nebo koupi 
hardwaru pro jejich zpracování a uložení.  

Je proto běžné a efektivní stanovit pro sběr dat pouze určitý reprezentativní časový úsek, z nějž 
je možné odvodit velikost a strukturu dopravního proudu pro celé požadované období. Jako 
reprezentativní časový vzorek, který vyhoví z hlediska výše uvedeného pro analýzu poptávky 
po přepravě během celého roku se zahrnutím denních, týdenních i sezónních výkyvů, stanovíme  
čtyři dvoutýdenní časové úseky pondělí až neděle: 

I. úsek: první dva týdny v měsíci duben (mimo Velikonoce) – standardní pracovní i školní 
dojížďka;  
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II. úsek: poslední týden v měsíci květen a první týden v měsíci červen – standardní 
pracovní i školní dojížďka s intenzívnějším turistickým ruchem a omezeným pohybem 
vysokoškolských studentů;  

III. úsek: poslední týden v měsíci červenec a první týden v měsíci srpen – omezená 
pracovní dojížďka, bez školní dojížďky, intenzívní turistický ruch;  

IV. úsek: poslední týden v měsíci září a první týden v měsíci říjen – standardní pracovní i 
školní dojížďka.  

Pro každý z časových úseků bude vypočtena agregace se zahrnutím jednoho celého týdne před 
zkoumaným obdobím. Tato operace je nezbytná pro hodnověrný výpočet opakovaných cest. 
Ve výsledcích budou data oříznuta na čisté období dvou týdnů podle definice. 

 

1.3.  Vymezení dopravních módů a možnosti intermodality 
Analýzy dopravního chování obyvatelstva se podle svých specifických cílů a uplatňovaného 
prostorového měřítka mohou zaměřovat na různé dopravní módy – od pěší chůze, jízdy na kole 
a stále častějšího využívání různých alternativ tohoto druhu (elektrokola, koloběžky, 
elektrokoloběžky, segway apod.), přes mobilitu zajišťovanou klasicky prostřednictvím 
městské, regionální či meziměstské hromadné dopravy různých druhů a forem (městské 
autobusy, trolejbusy, tramvaje, meziměstské autobusy a vlaky) či osobního auta až po druhy 
dopravy využitelné primárně pro dlouhé cesty (letecká doprava). Uvedený přehled 
disponibilních druhů dopravy samozřejmě nepokrývá všechny dostupné a využitelné druhy 
dopravy, ve výčtu například není zmíněna v podmínkách ČR jen okrajově využitelná vodní 
doprava (přívozy a volnočasové využití), zcela určitě ovšem ani další existující dopravní módy. 

 

Pokud je optikou této výzkumné zprávy analýza dopravního chování obyvatelstva využitelná 
jako podklad pro rozhodování o účelnosti výstavby významných dopravních infrastrukturních 
staveb typu dálnic či primárně vysokorychlostních železnic, pak je zřejmé, že cílem je bližší 
poznání dopravního chování obyvatelstva v měřítku minimálně regionálním (kratší střední 
vzdálenosti), ale spíše v měřítku mezi-regionálním (větší střední vzdálenosti), vnitrostátním 
dálkovém (cesty mezi mezo-regionálními středisky) a mezinárodním. Mobilita, a to zejména ta 
pravidelná, na takové vzdálenosti se v prostoru ČR a sousedních států opírá primárně o formy 
silniční (autobus a auto), železniční a letecké dopravy. Při pořízení big dat je pak logickým 
požadavkem, že big data by ve stanoveném zájmovém území kromě řady základních informací 
o mobilitě (cestách) mezi sledovanými místy, respektive na vybraných trasách (klíčové 
metropolitní oblasti, doplňkové příhraniční oblasti, zájmové relevantní koridory), měla nést 
také informaci o dopravním módu, jímž byla zaznamenaná cesta uskutečněna. 

 

Big data typu proudových dat založených na pohybu SIM karet identifikaci či rozlišování 
dopravních módů do jisté míry umožňují, ale jen s podrobností, která odpovídá dvěma 
základním, a do značné míry omezujícím technickým/technologickým kritériím: 
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 hustota sítě BTS (tedy hustota sítě stanic daného operátora, ke kterým se SIM karty 
přihlašují, což přímo podmiňuje územní velikost těchto spádových území BTS a tedy 
přesnost geografické identifikace SIM karty); 

 frekvence, s jakou jsou SIM karty aktivně sledovány operátorem, pokud telefon není 
v aktivním režimu volání, využívání sms/mms či aktivního přenosu, respektive čerpání 
dat. Tato frekvence podmiňuje četnost, s jakou se daná SIM karta hlásí k výše uvedené 
nejbližší spádové BTS. Minimální interval ověřovacího kontaktu mezi SIM kartou a 
stanicí BTS se v současné době pohybuje na úrovni cca 30 minut, pokud je telefon 
v tomto klidovém režimu. 

 

Ze dvou výše uvedených technických podmínek vyplývají rizika spojená s tím, že pokud se 
SIM karta pohybuje příliš rychle a zároveň je v klidovém režimu, pak může na své geografické 
trajektorii, dále tzv. signatuře, urazit větší vzdálenost, než mezi dvěma nejbližšími stanicemi 
BTS. Tato skutečnost pak značně omezuje možnosti určení dopravního módu v daném úseku 
dopravního proudu / geografické trajektorie či tzv. signatury SIM karty. 

 

Vzhledem k tomu, že hustota silniční a železniční sítě v ČR se liší a liší se také některé další 
geografické parametry těchto sítí, např. prostorový průchod tras hlavních (koridorových) 
železničních tratí a hlavních silnic (dálnic) spojujících největší města ČR, lze určit alespoň s 
rámcovou spolehlivostí dopravní mód použitý SIM kartou při konkrétní cestě. Další specifika: 

 Železniční doprava – výhodou železniční dopravy a její identifikace je skutečnost, že 
železniční síť v České republice je mnohem méně hustá nežli síť silniční, což s ohledem 
na výše uvedenou problematiku hustoty sítě BTS umožňuje přesnější určení tohoto 
módu. Dalším specifikem je, že železniční doprava je specifická shodným odjezdem, 
signaturou i příjezdem většího množství SIM karet, což je však vlastnost omezená 
druhým technickým specifikem (ne každá SIM karta musí být v daném momentě 
odjezdu, průjezdu či příjezdu v aktivním režimu). Tato výhoda se tedy projevuje 
především na úrovni nadregionálních tratí se silnějšími vlakovými spoji, tedy 
koridorové tratě rozšířené o síť tratí TEN-T v ČR. U regionálních tratí je tato výhoda 
velmi omezená. 

 Silniční doprava – v signalizačních datech nelze jednoznačně rozlišit mezi individuální 
automobilovou dopravou a autobusy a bohužel zejména nelze od dopravy osobní oddělit 
pohyby SIM karet spojené s nákladní silniční dopravou a např. dodávkovými vozy, což 
vyplývá z výše uvedených dvou technických specifik (hustoty sítě BTS a frekvence), a 
dále i z hustoty silniční sítě, která je mnohem hustší než právě síť BTS, což ztěžuje 
vypovídací schopnost na regionální a lokální úrovni. Opět je zde možné tedy 
jednodušeji identifikovat dopravní mód právě na významnějších dopravních koridorech 
na větší vzdálenosti. 

 Letecká doprava – tento dopravní mód je možné zahrnout pouze z pohledu lokalizace 
SIM karet, které vstupují do ČR či vystupují z ČR v místě mezinárodních letišť, tedy 
primárně Letiště Václava Havla v Ruzyni či případně letiště Brno – Tuřany či Ostrava 
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– Mošnov, které jsou však spíše využitelné pro sezónní záměry navázané např. na 
zvýšenou poptávku po letecké dopravě v období letních dovolených apod. 

K tomuto je vhodné zmínit, že výskyt neurčeného dopravního módu se bude zvyšovat při ve 
směru od národní přes nadregionální, dále regionální až po mikroregionální či lokální dopravu. 
Záleží tedy na účelu zpracování dat, jaká míra neurčeného dopravního módu je pro daný záměr 
tolerovatelná. Pro účely národní až nadregionální dálkové dopravy lze doporučit, aby tato míra 
nepřekračovala 5 % z datového vzorku. Pro zmíněné relevantní dopravní módy, tedy silniční a 
železniční lze pro dálkovou národní až nadregionální úroveň dopravy doporučit využití 
podkladových sítí železničních koridorů zařazených v rámci TEN-T a sítí dálnic a silnic prvních 
tříd v České republice.  

Tyto sítě jsou pak základem určení dopravního módu u každé jednotlivé SIM karty, která se 
prostřednictvím BTS příslušející k danému úseku dopravního koridoru v podstatě přihlašuje k 
relevantnímu železničnímu či silničnímu úseku. Z toho je ovšem patrné i riziko určení 
dopravního módu v koridorech, kde je trasování silnice a železnice v podstatě paralelní. V 
takovém případě je možné dopravní mód rozlišit např. prostřednictvím pomocného kritéria 
rychlosti průjezdu, pokud je to relevantní. Dále je možné odvodit průjezd daného úseku 
prostřednictvím způsobu průjezdu navazujících úseků na absolvované cestě, ze kterých může 
být patrné, že SIM karta cestu absolvuje např. jednoznačně automobilem, protože se odpojila 
od úseku paralelního trasování silnice a železnice v místě, kde není k dispozici žádná železniční 
stanice apod. 
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2. Výběr dodavatele a objednávka souboru big data 
Následující část výzkumné zprávy se zaměřuje na popis specifik formálního zadání a realizace 
zakázky pro nákup signalizačních dat (dále také jen „big data“). Zadání a následná analýza big 
dat se ukázala jako velmi náročná jak na zadání, tak na interpretaci. Proto je nutné eliminovat 
maximální množství nejasností a potenciálních chyb v zadání ještě před samotným sběrem dat. 
Následná relevantnost a vypovídací schopnost sbíraných big dat je totiž významně ovlivněna 
správnou formulací tohoto zadání pro dodavatele dat a nastavením formy výběrového řízení, 
přes které je tento dodavatel vybírán. Z hlediska uvažovaného záměru rychlých spojení jsou 
primárním požadavkem samozřejmě data o dopravních proudech na nadregionální úrovni, 
realizace takto zaměřené zakázky je tedy popsána v následující části. 

2.1. Specifika nákupu big dat a forma zadávacího řízení 
Cílem zakázky je dle výše uvedeného věcného a geografického záměru získat unikátní data, 
která budou vykreslovat mocnost a strukturu dopravních proudů ve stanoveném prostoru a čase. 
Tato data budou následně využita v rámci výzkumné, odborné či plánovací činnosti zadavatele 
a jeho partnerů, kteří jsou dlouhodobě zainteresováni analýzou a predikcí dopravního chování 
populace v souvislosti s rozvojem silniční či železniční dopravy v ČR.  

V prvé řadě je třeba si přiznat, že nákup big dat je velmi specifickou záležitostí a formulace 
zadání může být pro zadavatele obtížná a musí být dostatečně dobře promyšlena. Mobilní 
operátoři sice mají možnost sbírat big data, ale není předem známo, zda to skutečně všichni 
dělají, jakým způsobem (a zda vůbec) data přeprodávají třetím subjektům a hlavně zda jsou 
schopni je pro zadavatele odborně zpracovat tak, aby byl naplněn účel veřejné zakázky. 
Zadavatel tak v podstatě neví, kdo všechno mu může big data dodávat a účastnit se dané veřejné 
zakázky. I proto je například vhodné do tvorby zadání zakázky zapojit odborníky z různých 
profesí, aby bylo zadání zakázky posouzeno z různých úhlů pohledu.  

Hlavním cílem je vytvořit takové zadání, aby bylo uchazečům zcela zřejmé, za jakým účelem 
jsou data pořizována, jaká jsou očekávání zadavatele a jakým způsobem budou big data dále 
zadavatelem zpracovávána a využívána. Z uvedeného tedy vyplývá, že by zadavatel neměl 
pořizovat data, u nichž nemá vyjasněno, jak je využije a jak s nimi naloží.     

Při nákupu většího objemu big dat institucí veřejného sektoru je samozřejmě nutné postupovat 
dle aktuálně platné legislativy (především v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále také jen „ZZVZ“). Způsob výběru 
dodavatele a zvolená forma výběrového řízení jsou v prvé řadě podřízeny finančnímu objemu, 
v jakém jsou data pořizována. Na druhou stranu dobře promyšlené zadání by mělo předcházet 
každému nákupu těchto dat bez ohledu na jeho finanční objem, respektive finanční objem 
zakázky bude určen až na základě vyjasnění účelu zakázky a rozsahu pořizovaných big dat. 
V rámci zadávacího řízení by pak měly být využity i další kritéria vedle nabídkové ceny, které 
zajistí kvalitu dodávaných dat a naplnění cílů, pro které jsou pořizována.  

Dosavadní praxe ukazuje, že celá řada veřejných institucí pořizuje big data cíleně v malých 
objemech, aby se vyhnuly nutnosti postupu dle ZZVZ nebo jejich interních směrnic. Přímý 
nákup v malém finančním objemu sice zajistí operativní diskusi s dodavatelem o nastavování 
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metodiky sběru dat za chodu při sběru samotném, nicméně nízký finanční objem je vysoce 
limitující pro rozsah a využití těchto dat. Současně může v těchto případech docházet 
k soustavnému porušování ZZVZ, kdy jsou zcela účelově zadavatelem děleny veřejné zakázky 
a nejsou sčítána spolu-související plnění. Veřejné instituce by se ovšem neměly obávat nákupu 
větších souborů big dat. V praxi již existují příklady úspěšně zrealizovaných zakázek na nákup 
big dat v zákonných režimech, na kterých proběhly zcela bezproblémově kontroly různých 
auditních orgánů. Některé z těchto zakázek byly navíc financovány z operačních programů EU.  

U nákupu big dat lze využít škály hodnotících kritérií, které zajistí dodání kvalitních dat 
v potřebném rozsahu. Zadávací řízení samozřejmě může probíhat pouze s jedním hodnotícím 
kritériem nabídkové ceny, nicméně tento postup vzhledem ke specifikům pořizovaných big dat 
není optimální. Praxe ukazuje, že je nezbytné při nákupu big dat využít i další hodnotící kritéria. 
Jedním z postupů, které při správném nastavení minimalizují rizika spojená s nákupem big dat 
a maximalizují relevantnost a kvalitu dodávaných dat je metoda Best Value Approach (BVA).  

2.2. Metoda Best Value Approach (BVA) 
Metoda Best Value Approach vznikla před více než 20 lety v USA a od té doby je postupně 
přijímána také v evropském právním prostředí jako vysoce flexibilní nástroj pro zajištění 
nákupů veřejného sektoru. Jedná se o metodu, která využívá kvalitativní hodnotící kritéria při 
výběru dodavatele a metodicky je tak postavena na hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek. 
Jistě není v praxi jedinou metodou pro hodnocení kvality, nicméně její výhodou je především 
skutečnost, že dává prostor potenciálním dodavatelům, aby v nabídce ukázali svoji odbornost, 
své schopnosti a zkušenosti a srovnali se tak s ostatními. Metoda Best Value Approach je velmi 
dobrým nástrojem v situacích, kdy veřejný zadavatel nenakupuje vyloženě s cílem 
minimalizovat cenu pořizované komodity, ale s cílem maximalizovat výkon a maximalizovat 
naplnění účelu zakázky. A to je právě případ nákupu souborů signalizačních dat od mobilních 
operátorů. 

Podstatou metody BVA je několik specifik, které ji principiálně při nákupu signalizačních dat 
odlišují od jiných nástrojů:  

 zadavatel k veřejné zakázce na nákup big dat přistupuje tak, že uchazeč (resp. 
dodavatel) je tím, kdo je odborníkem v oboru big dat, zná jejich strukturu, způsob sběru 
a zná také rizika s jejich sběrem spojená. Tím je schopen specifikovat také určitá 
omezení v rámci dalšího využití dat a jejich vypovídací schopnosti; 

 na druhou stranu je zadavatel osobou, která musí mít vyjasněný a srozumitelně 
naformulovaný účel nákupu big dat, jejich využití a dalšího zpracování. Z takto 
definovaného zadání musí být dodavatel schopen promyslet a rozklíčovat, jaké 
parametry a jaký rozsah mají mít pořizovaná big data a jakou metodou mají být sbírána 
a pro zadavatele zpracována;  

 v rámci hodnocení obdržených nabídek má zadavatel prostřednictvím hodnotících 
kritérií rozhodnout, která z obdržených nabídek lépe naplní účel zakázky – viz popis 
hodnotících kritérií níže; 
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 po uskutečnění výběru dodavatele (po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem) má 
zadavatel funkci spíše supervizora a případně konzultanta. Zadavatel neurčuje detailní 
metodiku pro sběr a zpracování dat a ani nijak jinak nezasahuje do práce dodavatele;  

 naproti tomu dodavatel musí v průběhu plnění zcela respektovat zadání veřejné zakázky 
a postupovat plně v souladu se svou nabídkou. Detailní metodika sběru big dat a jejich 
zpracování je ovšem plně v režii dodavatele;   

 průběh celého řízení je pro všechny účastníky maximálně transparentní, hodnotící 
komise jasně a dostatečně zdůvodňuje své hodnocení a přidělené body.  

Z výše uvedeného vyplývá, že základním předpokladem pro nákup kvalitního balíku big dat je 
tvorba srozumitelného zadání tohoto řízení a specifikace účelu veřejné zakázky. Důsledná 
tvorba zadání je současně vhodná také pro zadavatele samotného, který si v průběhu formulace 
zadání provádí svoji vlastní interní oponenturu a brainstorming, kde si vyjasňuje svá očekávání 
a otázky spojené s dalším využitím těchto dat a jejich správou. 

2.2.1. Příprava zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace je tvořena jednak specifikací plnění a jednak souborem formulářů, které 
musí uchazeč vyplnit, a které reagují na jednotlivá hodnotící kritéria. Formuláře v podstatě 
uchazeče vybízejí k tomu, aby co nejlépe prodal svou odbornost a zkušenosti s big daty. 
Samozřejmě, že je pro uchazeče časově náročnější nabídku do takto postaveného řízení 
připravit (oproti řízení, které využívá pouze kritérium nabídkové ceny), nicméně průzkumy 
mezi dodavateli ukazují, že sami uchazeči tento způsob výběru pozitivně kvitují, nad zakázkou 
a jejími případnými riziky více přemýšlejí a mají také pocit, že zadavateli na kvalitě a 
relevantnosti dat více záleží.  

Specifikace předmětu plnění  

Jak je již uvedeno výše, tak specifikace účelu veřejné zakázky je jádrem celého zadání. Účel je 
doplněn rozšířenou specifikací plnění, kde jsou stanoveny hlavní cíle spojené s dodávkou big 
dat. Dále zde mohou být uvedeny požadavky na podobu předávaných výstupů nebo jsou zde 
specifikovány minimální požadavky na dodávku dat. Uchazečům by mělo být po přečtení této 
specifikace jasné, proč zadavatel data nakupuje, jaká jsou jeho očekávání, případně jak bude 
big data dále využívat, jinak řečeno „co má být vybraným dodavatelem naplněno“.  

Příkladem definice účelu veřejné zakázky (užití výsledku) v rámci nákupu big dat může být 
následující: 

a) co nejlepší metoda analýzy a modelování existující poptávky po osobní dopravě tak, 
aby ji mohl zadavatel využít v rámci své vykonávané agendy; 

b) co nejpřesnější a nejpodrobnější data a informace, zejména o: 
o mocnosti, struktuře a modální skladbě vnitrostátní přepravní poptávky mezi 

metropolitními oblastmi (Praha, Brno a Ostrava) a na trasách z/do zahraniční1, 

 
1 Specifikaci je vhodné doplnit ilustrační mapkou nebo schématem. 



Souhrnná výzkumná zpráva: Využití velkých dat při prognózách dopravního chování obyvatelstva 

25 
  

o počtu cest mezi metropolitními regiony s poznáním skutečných počátků a konců 
jednotlivých cest, 

o místě obvyklého pobytu (domov, zaměstnání, turistika apod.), 
o účelu cesty (např. turistický, pracovní apod.), 
o pohybu zahraničních návštěvníků ve sledované oblasti, 
o základních a doplňkových demografických a socioekonomických charakteristik 

cestovatelů, 
o času zahájení/ukončení cesty (zúžení časových intervalů), 
o prostorovém určení původu/ukončení jednotlivých cest. 

c) co největší rozšíření časového rozsahu sběru dat tak, aby se dostatečně projevily 
časoprostorové rutiny cestovatelů zejména s ohledem na identifikaci účelu cest, jejich 
opakovatelnost, identifikaci týdenních dopravních špiček a sezónních výkyvů apod. 

Následně zadavatel v zadání specifikuje hlavní sledované cíle, které vychází a navazují na účel 
veřejné zakázky. Cílem je ještě více přiblížit zadání uchazečům a ještě více popsat záměry 
zadavatele.  Zároveň může zadavatel v zadání specifikovat komponenty, datové sady a aspekty, 
které by v dodávce dat neměly chybět, aby byl zadavatel schopen s jejich využitím naplnit účel, 
pro který jsou data pořizována.   

Jak je již uvedeno výše, tak zadavatel může v rámci specifikace předmětu plnění požadovat i 
formát, ve kterém mu budou data od dodavatele předána. Zde je uveden příklad této specifikace:  

 přehledné grafy a tabulky včetně strukturovaných dat ve strojově čitelném formátu (xls, 
csv) včetně práv k jejich užití;  

 podrobný popis metodiky použité ke zpracování a analýze předávaných datových 
souborů;   

 popis případných statisticky významných odchylek zastoupení daného operátora od 
náhodného rozdělení, které může mít dopad na vypovídací hodnotu výsledků; 

 zpráva shrnující základní výsledky analýzy dat podle zadání. 

V neposlední řadě by měli být v zakázce explicitně uvedeny minimální požadavky na dodávku 
datového souboru (též označováno jako „Základní řešení“), kterými mohou být například: 

 identifikace místa počátku a konce cesty: minimálně POÚ v rámci ČR (vzhledem 
k GDPR se připouští agregace do větších celků v případě nutnosti), v případě 
zahraničních cest identifikace minimálně POÚ, v němž došlo ke vstupu/výjezdu do/z 
ČR; 

 identifikace země původu vlastníka SIM; 
 rozlišení dopravního módu na železnice, silnice, letadlo pro každou jednotlivou cestu; 
 čas zahájení cesty agregovaný do intervalů ne delších jedné hodiny; 
 čas ukončení cesty agregovaný do intervalů ne delších jedné hodiny; 
 identifikace opakování cest; 
 identifikace účelů uskutečněných cest v rámci výše vymezených dopravních proudů; 
 časový rozsah sběru minimálně dva typické týdny (mimo státní svátky, školní 

prázdniny, mimořádné události apod.) s rozlišením jednotlivých dní tak, aby se 
dostatečně projevily časoprostorové rutiny cestovatelů. 
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V případě zadávání zakázky pouze s hodnotícím kritériem nabídkové ceny, by každý uchazeč 
uvažoval tak, že musí splnit pouze minimální požadavky zadavatele. Pro dodavatele jsou to v 
podstatě atributy zakázky, které jsou stěžejní pro stanovení nabídkové ceny zakázky. Jinak 
řečeno, každý uchazeč by se snažil naplnit pouze minimální požadavky a jakékoli další plnění 
nad rámec minima by nebylo z jeho pohledu rozumné. Naproti tomu při použití metody BVA 
mohou uchazeči nabízet data a jejich atributy nad rámec zadavatelem požadovaného minima a 
v průběhu hodnocení mohou být za to bodově zvýhodněni. Zadavatel tak má možnost 
nastavením hodnotících kritérií a jejich procentuální vahou významně ovlivnit kvalitu a rozsah 
pořizovaných big dat. 

Hodnotící kritéria 

Metodu Best Value Approach je možné obecně postavit na několika kritériích, z nichž zadavatel 
nemusí využít všechny. Jedná se o kritéria: odborná úroveň, rizika (resp. analýza rizik 
spojených s dodávkou), pokročilé řešení, vlastnosti a schopnosti projektového manažera a 
nabídková cena. V praxi se ukazuje, že pro nákup big dat jsou využitelná všechna tato hodnotící 
kritéria, ba co víc, jejich využití je v této podobě žádoucí pro zajištění maximální kvality a 
relevantnosti pořizovaných dat. Uchazeč vyplňuje informace ke každému kritériu na 
samostatném formuláři. 

Kritérium „Odborná úroveň“ umožňuje dodavateli big dat projevit kvalitu popisem jeho 
odbornosti, ať už v podobě technické připravenosti pro realizaci veřejné zakázky, či odbornosti 
vlastního týmu (resp. subdodavatele), a to právě ve vazbě na dosažení účelu veřejné zakázky. 
Uchazeč je zde schopen specifikovat, jakým způsobem bude data sbírat, zpracovávat, jak je 
bude agregovat a také testovat, aby dosáhl požadovaného účelu. Uchazeč může dále popsat, 
v čem je jeho dodávka kvalitnější oproti konkurenci. Obecně se tedy v rámci tohoto kritéria 
popisuje a hodnotí celkový koncept plnění zakázky.  

Kritérium „Rizika“ ověřuje schopnost dodavatele reagovat na konkrétní podmínky veřejné 
zakázky, identifikovat rizika ztěžující či ohrožující naplnění jejího účelu a navrhnout k nim 
efektivní opatření. V případě zakázky na big data se může například jednat o rizika spojená 
s problematikou GDPR (viz také níže) nebo s případnými problémy v sítích mobilních 
operátorů, které čas od času nastávají (typicky například s přechody na sítě vyšší úrovně). 
Rizika mohou být spojena také například s výpadky v rámci řešitelského týmu, který bude 
zpracování dat u dodavatele zajišťovat, nebo mohou existovat specifická rizika spojená 
s dodávkou konkrétních dat. Obecně každý uchazeč musí ve své nabídce rizika vyspecifikovat, 
posoudit jejich závažnost a navrhnout, jak jim bude předcházet nebo jak je vyřeší v případě, že 
nastanou.  

Kritérium „Pokročilé řešení“ pak dodavatele vybízí k nabídce plnění nad rámec minimálních 
požadavků tak, aby bylo účelu veřejné zakázky dosaženo lépe. V rámci tohoto kritéria je 
v podstatě uchazeč nucen přemýšlet a interně diskutovat nad tím, co může ještě v rámci 
dodávky dat nabídnout a udělat zadavateli navíc, aby za to dostal bonusové body. Může se 
jednat například o nějaké atributy dat, o kterých zadavatel ani nevěděl, že je lze získat nebo 
dodavatel dat může využít data z jiných zdrojů, spojit je s daty vlastními a v rámci zakázky tak 
navrch předat další rozšiřující balíček dat, které budou plně v souladu s plněním účelu zakázky. 
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V rámci kritéria „Vlastnosti a schopnosti projektového manažera“ získá zadavatel příležitost 
interaktivní formou (prostřednictvím pohovoru) ověřit, zda klíčová osoba na straně dodavatele 
má, či nemá vlastnosti a schopnosti nezbytné pro vedení realizace veřejné zakázky. V rámci 
nákupu big dat je vhodné při pohovoru ověřit odbornost dané osoby, znalost všech rizik a 
problémů s big daty spojenými, schopnost zkoordinovat a vést tým IT odborníků, kteří budou 
big data pro zhotovitele zpracovávat a agregovat, apod. Pohovor s jednotlivými projektovými 
manažery je nahráván, aby bylo hodnocení i u tohoto kritéria transparentní a dokladovatelné 
pro budoucí kontroly.   

Posledním kritériem je „Nabídková cena“, se kterou lze v rámci zadání řízení pracovat. U 
nabídkové ceny lze nastavit její minimální nebo maximální úroveň, nebo lze nastavit interval, 
ve kterém se cena může pohybovat. Případně ji lze z hodnocení i zcela vyjmout a pevně ji 
stanovit v zadávacích podmínkách.  

V rámci hodnotících kritérií by se měl zadavatel zabývat také jejich procentuální vahou na 
celkovém hodnocení. I tento fakt může výrazně ovlivnit kvalitu big dat a průběh celé zakázky. 
Pokud bude například kritérium nabídkové ceny příliš silné oproti jiným, pak opět nebudou 
dodavatelé ochotni nabízet něco navíc a nebudou ochotni příliš ztrácet čas nad textem u dalších 
kritérií. Při nákupu big dat je vhodné držet kritérium Nabídkové ceny na úrovni například 20 % 
a současně dát výrazný podíl na hodnocení kritériím Odborná úroveň (např. 40 %) a Pokročilé 
řešení (např. 25 %).  

Finální rozložení vah mezi kritéria musí ovšem zadavatel zvážit sám u každého konkrétního 
nákupu big dat. Neexistuje žádné univerzální a správné váhové rozložení mezi kritéria. Každá 
dodávka big dat je unikátní, specifická a slouží jinému účelu, a proto i váhové rozložení kritérií 
může být pokaždé jiné (případně může být skutečně žádoucí některé z kritérií zcela vypustit).   

Minimální obchodní podmínky - smlouva o dílo 

V rámci zadávací dokumentace a specifikace předmětu plnění může zadavatel přiložit povinný 
text budoucí smlouvy o dílo. Nicméně tento krok může způsobit v případě nákupu big dat 
výrazné komplikace, pokud se ukáže, že smluvní podmínky brání v plné realizaci nabídky 
dodavatele a jsou v rozporu s tím, jak je uchazeč uvedl v jednotlivých formulářích k hodnotícím 
kritériím. Pevně daný text smlouvy o dílo může být také pro některé uchazeče odrazující od 
podání nabídky. Mnohem větší flexibilitu lze zajistit tím, že do zadání zakázky pouze 
vyspecifikujeme základní (a z pohledu zadavatele nutné) body smlouvy a na zbylé textaci 
smlouvy se zadavatel domlouvá až s konkrétním vybraným uchazečem, který vzešel 
z hodnocení. Konkrétní dodávka big dat může totiž přinášet řadu nenadálých situací, které je 
vhodné smluvně ošetřovat až po vzájemné domluvě. Typicky se tak do minimálních požadavků 
na obchodní podmínky dává například ustanovení o právu nakládání s big daty, vymezuje se 
možnost opčního práva, stanovuje se reklamační lhůta, specifikují se pokuty a možnosti 
odstoupení od smlouvy, stanoví se platební podmínky a náležitosti faktur, specifikují se 
informace týkající se zdrojů financování zakázky (například operační program), případně se 
určuje povinnost archivace všech podkladů.  
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2.2.2. Průběh zadávacího řízení 
Součástí zadávací dokumentace je také transparentní popis a harmonogram toho, jak bude výběr 
uchazeče probíhat. A jelikož se jedná o nákup velmi specifické služby a dat, tak je vhodné ještě 
před zahájením zadávacího řízení podmínky této zakázky a celého řízení s potenciálními 
dodavateli konzultovat prostřednictvím tržních konzultací. Použití tohoto nástroje umožňuje 
ZZVZ. Ukazuje se, že právě tržní konzultace mohou výrazně napomoci přesnému nadefinování 
zadání zakázky tak, aby byla zakázka pro dodavatele technicky i časově proveditelná. V rámci 
tržních konzultací mohou účastníci upozornit zadavatele také na určitá rizika spojená právě 
s tímto zvoleným způsobem zadání zakázky a konkrétním nákupem big dat.  

Průběh řízení do doby podání nabídek není u BVA nijak výjimečný. Uchazeči mají možnost 
podávat žádosti o dodatečné informace a nabídky musí podat do předem stanoveného termínu. 
V rámci procesu předkládání nabídek se ukazuje, že je vhodné zvolit dvou obálkovou metodu, 
kdy uchazeč rozdělí svoji nabídku na dva balíčky a takto je vloží do elektronického nástroje, 
který zadavatel pro zadání zakázky využil. V první obálce (resp. elektronickém souboru) jsou 
vloženy všechny části nabídky kromě formuláře s nabídkovou cenou. Druhá obálka obsahuje 
pouze formulář nabídkové ceny. Elektronické nástroje pro zadávání veřejných zakázek jsou 
plně logované a auditovatelné a lze v nich vystopovat, jakým způsobem proces otevírání obálek 
ze strany zadavatele proběhl. Zda skutečně došlo nejprve k otevření pouze obálky s formuláři 
nabídky bez nabídkové ceny, jejich následnému vyhodnocení, oznámení tohoto hodnocení 
všem uchazečům a až následně zadavatel otevřel obálky s nabízenými cenami. Tento postup 
nemůže zadavatel nijak obejít a je transparentně zachycen v elektronickém nástroji.  

Využití dvou obálkové metody má pozitivní vliv také na činnost hodnotící komise, která 
skutečně v první fázi hodnotí vyloženě kvalitu nabízených řešení a není její věcné hodnocení 
ovlivněno informací o nabízených cenách. Po prostudování první části nabídky probíhá 
v případě využití kritéria „Vlastnosti a schopnosti projektového manažera“ ještě fáze ověřovací, 
kdy se hodnotící komise sejde s jednotlivými projektovými manažery všech uchazečů. V rámci 
této ověřovací fáze probíhá s projektovým manažerem rozhovor o konceptu nabízeného řešení, 
o informacích uvedených v rámci formulářů s odbornou úrovní a pokročilým řešením. Probíhá 
také diskuse nad riziky celé zakázky a nad složením týmu pro realizaci této zakázky u 
dodavatele. Projektový manažer může být v rámci zadání zakázky povinen do ověřovací fáze 
vstoupit s vypracovaným manažerským shrnutím, kde bude uveden podrobnější popis toho, jak 
budou realizována pokročilá řešení, jaký bude harmonogram zakázky, jak bude možné 
kontrolovat činnost dodavatele ze strany zhotovitele, apod. 

Po vyhodnocení věcné stránky každé z nabídek a následném dokončení ověřovací fáze a jejím 
vyhodnocení dochází následně k otevírání druhých obálek s nabízenými cenami. Zadavatel 
provádí finální zhodnocení jednotlivých nabídek a stanoví pořadí uchazečů. Posledním krokem 
v rámci zadávacího řízení je pak vzájemná diskuse mezi vybraným uchazečem a zadavatelem 
o konkrétních smluvních podmínkách, které nebyly výslovně stanoveny v rámci zadání 
zakázky, a které je nutné nyní do smlouvy o dílo uvést. Následným podpisem smlouvy o dílo 
končí proces výběru dodavatele a veřejná zakázka se posouvá do stavu realizace. I tato fáze je 
ale významně ovlivněna tím, jaký způsobem výběr dodavatele proběhl. Pokud zadavatel využil 
metodu Best Value Approach, tak je metodika zakázky a řešení dílčích otázek a problémů 
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spojených s dodávkou dat věcí dodavatele. Zadavatel pak plní spíše funkci konzultanta a 
supervizora.     

2.2.3. Opční právo 
Součástí podmínek zadávacího řízení a minimálních požadavků na budoucí obchodní 
podmínky může být také opční právo. Tuto skutečnost musí zadavatel uvést již v rámci 
dokumentů k zadávacímu řízení. Předmětem opčního práva mohou být například dodávky 
dalších souborů big dat, které nebyly v původním zadání zakázky specifikovány, ale které jsou 
zároveň vhodné či nezbytné pro naplnění účelu veřejné zakázky. Současně se musí jednat o 
takový nárůst co do rozsahu požadavků zadavatele na dodávku big dat, že jej nelze spravedlivě 
pokrýt stávajícími ujednáními v již uzavřené smlouvě. Podmínky pro plnění opce přitom 
zůstávají většinou stejné jako u původní dodávky dat.   

Opce je tak vhodným nástrojem a příležitostí například v okamžiku, kdy se ukáže, že původní 
dodávka big dat není dostačující a zadavatel potřebuje ještě další informace, které v původních 
datech nenalézá. Tyto dodatečné dotazy mohou nastat až v důsledku práce s původním balíkem 
dat nebo vlivem nových okolností, které nebylo možné implementovat do původního zadání 
zakázky. 

Účinnost opce bývá sjednávána na základě podpisu opčního dodatku k původní smlouvě. 
Maximální cena opce se odvíjí od předpokládané hodnoty veřejné zakázky na nákup dat a tvoří 
30 % její hodnoty. Opce je uzavírána na základě vyjádřené vůle zadavatele nakoupit další 
soubor big dat, který bude souviset s původní dodávkou. Formalizovaně se tak děje skrze 
jednací řízení bez uveřejnění, v rámci kterého dodavatel nabídne cenu, za kterou by byl schopen 
dodatečný soubor big dat dodat. Zhotovitel nemusí opčního práva vůbec využít.    

2.3. Požadavky GDPR a jejich dopad na soubor big data 
Významným specifikem takto realizované zakázky na big data je nutnost naplnění požadavků 
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation), 
zkráceně ONOOÚ (GDPR). Jedná se o nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení 
ochrany osobních údajů a dat občanů. V prvé řadě je nutné si říct, že uvedené nařízení má 
výrazný vliv na jakýkoli nákup signalizačních dat od mobilních operátorů. I přímé nákupy 
v malém finančním objemu jsou tímto problémem postiženy (možná o to víc, že se jedná o 
nákupy menšího objemu dat).  

V praxi se existence tohoto opatření promítne do nákupu big dat tak, že je již zcela vyloučen 
nákup surových signalizačních dat od mobilních operátorů bez jejich zásahu a alespoň určité 
míry agregace. Jinak řečeno, mobilní operátor již nesmí třetí osobě předat data o trajektorii 
určité SIM karty za určité období, neboť tato specifická trajektorie by mohla znamenat možnost 
identifikace této SIM karty a její alespoň teoretické personalizace, která by nebyla v souladu 
s ochranou osobních údajů. Z tohoto požadavku tedy vyplývá potřeba sloučení všech trajektorií 
SIM karet do dopravních proudů a zároveň nemožnost předání jedné konzistentní databáze se 
všemi požadovanými údaji a s anonymizovaným identifikátorem SIM karty.  
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Namísto jedné všezahrnující databáze je tedy nutné dodávku datového souboru dat strukturovat 
do mnoha specifických datových částí, které obsahují agregované proudy v rámci 
signalizačních dat, a to s požadavkem, že žádný dopravní proud nesmí obsahovat méně než tři 
SIM karty. Navíc pokud je v daném proudu zahrnuta i nějaká další charakteristika kromě 
počátku a cíle cesty, jako např. výstup či vstup z ČR nebo hodina odjezdu a příjezdu, pak je 
nutné počítat s minimálním proudem šesti SIM karet pro jeden dopravní proud.  

Vzhledem k tomu, že datový soubor má dle zadání zakázky odpovídat na nejrůznější otázky 
zadavatele a má pokrývat celou řadu pohledů na charakteristiky dopravního proudu, pak je 
nutné předávaná big data seskládat z množství specifických datových dávek, které jsou 
zaměřeny na různé aspekty, jako jsou například: 

 temporalita dopravních proudů; 

 geografické signatury/trajektorie; 

 struktura z hlediska původu SIM karet pro účely cestovního ruchu. 

 dále jsou v datových dávkách rozlišovány proudy jen po klíčových osách bez udání 
počátků a cílů cest a vedle toho vždy datová sada s udáním těchto počátků a cílů. 

Dodávka big dat je tedy vždy spojená s nemalou prací dodavatele na detailním metodickém 
nastavení zakázky. Pro dodavatele v podstatě není největší problém big data dodat, ale 
zpracovat je tak, aby byl naplněn účel a zadání zakázky a současně, aby bylo na datech ošetřeno 
výše uvedené nařízení GDPR. 

2.4. IT infrastruktura nezbytná pro převzetí a práci s big daty 
Požadavky na naplnění nařízení GDPR se následně promítají také do požadavků na vybavení 
zadavatele IT infrastrukturou, která bude takto složité soubory big dat zvládat jako po stránce 
kapacitní, tak i po stránce výkonnostní. Požadavky zadavatele ze zadání zakázky musí 
dodavatel následně přetavit v databázové dotazy a vytvořit tak různé datové dávky, z nichž se 
jednotlivé datové soubory skládají. Pokud zadavatel navíc požaduje data dodávat v různých 
typech formátů (např. xls, csv, parq) a současně požaduje dodat stejná data za různé časové 
úseky během kalendářního roku, pak se velikost takto předávaného balíku big dat šplhá až 
k několika desítkám TB. Nehledě na fakt, že nakládání s těmito daty a práce s takto složitými 
datovými soubory vyžaduje dostatečně proškolený personál (IT tým), který může při práci 
s daty využít různých softwarových nástrojů.   

Výše uvedené si musí zadavatel uvědomit ještě před zahájením veřejné zakázky na nákup big 
dat a musí případně dle svých možností přizpůsobit tomuto problému i specifikaci zakázky. 
V praxi se ukazuje, že je správa těchto dat a odborná práce s nimi pro zadavatele skutečnou 
výzvou.   
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3. Další podstatné aspekty big data v analýzách dopravního 
chování 

V následující části je pozornost věnována struktuře souboru signalizačních big dat, vyplývající 
z požadavků daného věcného záměru zadavatele a technických možností dodavatele, a dále 
z plynoucích z požadavků platné legislativy v České republice, respektive v Evropské unii.  

3.1. Kalibrace dat 
Data musí být při zpracování určitým způsobem kalibrována, neboť je vhodné eliminovat, 
minimalizovat či kompenzovat následující negativní vlivy. 

Zdrojem dat jsou obvykle signalizační data pouze jednoho (nebo i více operátorů, ale ne všech). 
Obvykle probíhá nákup signalizačních dat pouze od jednoho operátora, i když v ideálním 
případě by samozřejmě proběhl sběr ve stejném období od všech tří operátorů, což by zřejmě 
razantně navýšilo náklady na pořízení takových dat. Z tohoto důvodu je nutné zvažovat 
prostorově nehomogenní podíl operátora na území České republiky a případný zpracovatel 
těchto dat by měl tedy provést určitou aproximaci a relevantní podíl na trhu v dané lokalitě. 

Další způsob a úskalí kalibrace spočívá v extrapolaci počtu přítomných i nepřítomných 
rezidentů v obcích na očekávanou hodnotu podle ČSÚ z posledního dostupného roku či Sčítání 
lidí, domů a bytů (ČSÚ, 2019; ČSÚ, 2011). Rozdílné využívání telefonů je kompenzováno 
extrapolací dat na celkovou úroveň počtu rezidentů v České republice, která je považována v 
dlouhodobém průměru za konstantní.  

3.2.  Základní dva náhledy na signalizační data 
Signalizační data je možné optimalizovat do dvou typů výstupů, a sice jako hranové signatury 
a detailní signatury. Hranové signatury představují maximalistický pohled na relevantní 
přepravní proud, např. mezi dvěma libovolnými metropolitními oblastmi. Tento pohled tedy 
představuje všechny SIM karty, které dle zadaných kritérií v daný den či čas absolvovali cestu 
mezi těmito dvěma metropolemi relevantním dopravním módem. Hranová signatura cesty z 
metropole A do metropole B by tedy měla následující zápis “A → B”. Výhodou je, že tento 
pohled je maximalistický a dopravní proud je dostatečně robustní, aby nenarazil na výše 
uvedené limity z pohledu GDPR. Na druhé straně stojí pohled prostřednictvím detailních 
signatur, které zachycují nejen základní pohyb z metropole A do metropole B, ale zároveň i 
způsob absolvování této cesty. Tedy např. že daná SIM karta opustila oblast metropole A, ale 
nikoliv ČR, ocitla se tedy v nezájmové oblasti (N - ČR mimo metropole), následně se do 
metropolitní oblasti vrátila (tento proces se může opakovat i vícekrát) a až poté urazila cestu do 
metropole B. Tento detailnější pohled neposkytuje natolik robustní proudy cestujících či cest, 
ale naopak poskytuje větší počet způsobů absolvování této cesty, tedy jednotlivých signatur. 
Detailní signatura tedy bude mít např. takovýto zápis: “A → N → A → B” apod. 

Pro potřeby daného šetření je tedy potřeba zvážit, zda je cílem získat maximální informaci o 
přepravních proudech mezi dvěma zónami (tzn. výzkum je změřen pouze na konkrétní trasu) – 
pak nejlépe vyhoví hranové signatury; anebo je cílem získat přesné informace o podrobnějších 
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trasách, absolvovaných úsecích, skutečných začátcích a koncích typických cest (O-D matice), 
apod. – pak nejlépe vyhoví detailní signatury. 

Tyto dva základní typy signatur jsou níže blíže specifikovány následovně: 

1) hranové signatury pohybu uživatelů jsou složeny pouze z přesunů mezi definovanými 
zónami (v případě České republiky tedy např. Praha, Brno, česko-německá hranice 
v koridoru Praha – Mnichov, apod.) po definovaných hranách, podle zadání a minimálních 
požadavků: 

 vnitrozemské dopravní proudy, 

 zájmové proudy překračující hranici ČR. 

Takto vytvořené signatury tvoří popis uživatele po území a zároveň neobsahují přílišné detaily 
(koncová místa, cestování mimo zóny, pokud proběhlo bez zastavení). V signaturách tedy 
nejsou obsaženy přechody mezi zónami. Počáteční a koncová místa pohybu nejsou součástí 
signatury, ale jsou obsažena v dané variantě výstupního datasetu dle struktury uvedené níže, 
obdobně s nástupními a výstupními místy. 

2) detailní signatury jsou v podstatě rozpadem základní hranových signatur dle jednotlivých 
úseků (přejezdů mezi zájmovými vymezenými oblastmi a zbytkem území) na jednotlivé 
přechody mezi zónami po hranách. Počáteční a koncová místa jsou skutečnými nástupními 
a výstupními místy signatury na počátku a konci, nebo mezilehlé hranové uzly po cestě.  

 

3.3.  Určení délky pobytu v cílové lokalitě a délky klidového 
režimu SIM karty (i pro případ přejezdu do/ze zahraničí) 

Základní i rozšířené tabulky lze kalkulovat pro dvěma způsoby z hlediska rozlišení délky 
pobytu v cílové lokalitě a z hlediska délky klidového režimu při pobytu v zahraničí (tedy doby, 
kdy SIM karta není v kontaktu s žádnou BTS na území České republiky).  

Nejprve je tedy pozornost kladena na 2 případy délky pobytů na cílových místech, které definují 
přerušení cesty, tyto dva případy odrážejí dvě následující možnosti zvolení délky pobytu: 

 pobyt 1 hodina, v názvu tabulky uveden jako pobyt 1h – u zvolené délky pobytu po 
dobu 1 hodiny je nutné jako určité riziko uvést souvislost s rozlohou cílových lokalit 
(míst/metropolí apod. Zvolení tohoto parametru je tedy v přímé souvislosti s tím, jak 
rozsáhle je zvolena např. metropole Prahy. V případě robustnějšího geografické 
vymezení odpovídajícího např. dennímu dojížďkovému areálu (Hampl, Marada, 2015) 
nelze považovat dobu 1 hodiny jako dostačující časový interval pro prokazatelné 
zastavení ke krátkému pobytu dané SIM karty, neboť s největší pravděpodobností je byť 
i jen minimální doba průjezdu tímto metropolitním areálem delší než právě 1 hodina -–
jde tedy o běžný průjezd a nikoliv zastavení. 

 pobyt 2 hodiny, v názvu tabulky uveden jako pobyt 2h - výše uvedený problém může 
řešit právě volba 2 hodinového intervalu pro identifikaci pobytu v cílové metropoli, 
neboť držitel SIM karty, který bude touto metropolí pouze projíždět, bude velmi 
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pravděpodobně volit takovou kombinaci cest či trasu, která mu umožní průjezd rychlejší 
než 2 hodiny.  

Výše uvedené řešení samozřejmě má své limity při významných dopravních zácpách 
způsobených nějakou výjimečnou událostí jako havárie, konání nepravidelných akcí, na které 
přijíždí velké množství lidí apod. Hlavním doporučením z pohledu zvolení délky pobytu je tedy 
přímá souvislost s robustností a rozlehlostí geografického vymezení cílových lokalit. Čím 
rozsáhlejší je daná lokalita, tím delší je nutno zvolit časový interval, který je potřebný k 
průjezdu této lokality. Hranové signatury uvádějí cesty bez přerušení pohybu pobytem, zatímco 
v detailních signaturách je toto zastavení pohybu zachyceno. Zastavil-li se uživatel během dne 
kdekoli na dobu delší než dobu pobytu, je z pohledu systému a statistiky pohybu tento pohyb 
ukončen na onom místě a další pohyb registrován z daného místa. Cesty pokračující přes půlnoc 
je vhodné zahrnout do dne počátku cesty. Zahrnuty jsou pak pouze přesuny přes půlnoc, bez 
ohledu, zda po půlnoci cesty ještě pokračovali dále (potenciálně bez zastávky i několik hodin v 
novém dni). 

Dalším úhlem pohledu pro kalkulaci výstupů signalizačních dat jsou dva případy délky pobytů 
na místech, které definují pobyt v zahraničí. V tomto ohledu lze doporučit uvažování v 
následujících dvou intervalech: 

 24 hodin bez záznamu v signalizaci sítě; 

 48 hodin bez záznamu v signalizaci sítě. 

Je-li uživatel po stanovenou dobu mimo signalizaci sítě, je považován za přítomného v 
zahraničí, pokud poslední místo jeho výskytu bylo v hraniční oblasti, případně je považován za 
navrátivšího se do ČR ze zahraničí, je-li místo jeho prvního výskytu po stanovené době v 
hraniční oblasti. Rozhodně by tato doba neměla být nikdy nastavena na 8 a méně hodin, neboť 
jde o běžnou dobu spánkového klidu nebo běžnou délku pracovní doby, přičemž jsou určité 
profese, u kterých není možné během pracovní doby mobilní telefon využívat. Zde je také 
vhodné podotknout rozdíl mezi klidovým režimem telefonu a režimem bez záznamu v 
signalizaci. První zmíněný klidový režim, znamená, že telefon je zapnut, ale uživatelem není 
aktivně využíván (k telefonnímu hovoru, sms zprávám nebo k přenosu dat např. při využívání 
navigace). Tento klidový režim po dobu 24 hodin není považován za pobyt v zahraničí, neboť 
v klidovém režimu je daná SIM karta verifikována v pravidelných intervalech po 30 minutách 
prostřednictvím nejbližší BTS stanice. Naopak za pobyt bez záznamu v signalizaci znamená v 
podstatě tři možnosti: 

 odjezd do zahraničí a zapojení prostřednictvím jiného operátora v zahraničí 
 vypnutý telefon 
 aktivace režimu módu “letadlo” (“flight mode”) 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že aktivace režimu “letadlo” např. v metropolitním areálu 
Ostavy může být snadno zaměnitelné za opuštění ČR dle lokality spuštění daného režimu do 
Polska nebo na Slovensko. Tento problém je tedy jedním z limitů identifikace přeshraničních 
mobilitních proudů. 
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3.4.  Agregace dat 
Agregace dat tak, aby pořízená data vyhovovala požadavkům stanoveným GDPR (aby nebyla 
dodána data, která by prostřednictvím údajů o zaznamenané cestě umožňovala daným 
předpisem zakázanou identifikaci nositele SIM karty) a zároveň nedošlo ke ztrátě dat o 
proudech (cestách), může být v zásadě provedena dvěma způsoby - rozšířením:  

1. atributu prostorové informace o výchozím či cílovém bodu cesty, respektive 
informace o obou těchto bodech zároveň; 

2. atributu časové informace o okamžiku zahájení či ukončení cesty, respektive 
informace o obou těchto okamžicích zároveň. 

Pořízená data v ideálním případě poskytují informaci o výchozím i cílovém bodu cesty v 
nejvyšším možném prostorovém detailu, který je podle účelu analýzy dopravního chování 
relevantní. V některých případech takovou požadovanou prostorovou informací může být obec 
(či její dílčí část v podobě části obce či dokonce základní sídelní jednotky), v jiných případech 
mohou být dostačující nějaké větší územní jednotky, např.:  

 správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ); 
 správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP); 
 okresy; 
 kraje; 
 státy; 
 politická uskupení států (např. EU); 
 kontinenty, případně jakýmkoliv jiným způsobem vymezené administrativní regiony; 
 subregiony; 
 mikroregiony; 
 mezoregiony; 
 makroregiony, případně jakýmkoliv jiným způsobem vymezené funkční regiony 

(vymezené na základě adekvátního prostorového procesu, např. pracovní dojížďky). 

 

Pakliže není možné data v požadovaném územním detailu pořídit z důvodu GDPR anebo 
případně z důvodu technických/technologických limitů big dat (např. velikost oblastí BTS), 
nabízí se jejich agregace cestou postupného zvětšování územních celků, které definují výchozí 
či cílové body cesty, respektive oba tyto body zároveň. Návrhy možných posloupností 
prostorové agregace dat: 

1. základní sídelní jednotka → část obce → obec → správní obvod POÚ → správní obvod 
ORP → okres → kraj → stát → politické uskupení států → kontinent, jednotlivé úrovně 
na této stupnici mohou mít podobu jak jednotlivých dotčených územních jednotek, tak 
i jejich skupin (např. několik obcí dohromady); 

2. obec → subregion → mikroregion →  mezoregion → makroregion, jednotlivé úrovně 
na této stupnici mohou mít podobu jak jednotlivých dotčených územních jednotek, tak 
i jejich skupin (např. několik mikroregionů dohromady).  
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Pořízená data v ideálním případě poskytují informaci o okamžiku zahájení i ukončení cesty v 
nejvyšším možném temporálním detailu, který je podle účelu analýzy dopravního chování 
relevantní. V některých případech takovou požadovanou časovou informací může být hodina 
(či dokonce její dílčí části), v jiných případech mohou být dostačující nějaké větší časové 
jednotky, např.:  

 několik hodin; 
 půldny; 
 dny; 
 pracovní dny; 
 víkendové dny; 
 týden; 
 měsíc; 
 rok; 
 případně jakýmkoliv jiným způsobem vymezené časové jednotky. 

 

Pakliže není možné data v požadovaném temporálním detailu pořídit z důvodu GDPR anebo 
případně z důvodu technických/technologických limitů big dat (např. v průměru 30 minutový 
interval “hlášení se” neaktivního telefonu), nabízí se jejich agregace cestou postupného 
zvětšování časových celků, které definují okamžiky zahájení či ukončení cesty, respektive oba 
tyto okamžiky zároveň. Návrh možné posloupnosti temporální agregace dat: 

1. části hodiny → hodina → několik hodin → půlden → den → skupiny dnů (např. 
pracovní dny či víkendové dny) → týden → měsíc → rok. 
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3.5. Základní výstupní informace 
Následující část se věnují základním výstupním typů tabulek, které korespondují s určitými 
typy informací, respektive parametrů, které v sobě obsahují. Níže jsou tedy uvedeny definice 
výstupních tabulek včetně stručné diskuse možností a rizik. 

 

Hranová signatura 

Hranové signatury (dále jen „hrany“) jsou prvotním a nejjednodušším typem výstupní “základní 
tabulky” a také identifikátorem směru relevantního dopravního proudu. Výčet hran tedy 
definuje předmětná dopravní spojení včetně jejich směru, které jsou základním východiskem 
pro sběr signalizačních dat, ale zároveň jsou i jejich klíčovým výstupem. Výhodou dat 
zachycující pouze hranové signatury je jejich robustnost, neboť zachycují všechny SIM karty, 
které dle zadaných parametrů a podmínek absolvovali relevantní cestu z oblasti A do oblasti B 
v čase t (lze tedy zapisovat A→ B). Vzhledem k tomu, že jde o identifikace celkového 
dopravního proudu je pravděpodobnost, že tato informace narazí na diskutovaný limit GDPR 
zcela minimální. 

 

Hrana + dopravní mód 

Jde o analogii výše uvedeného, pouze však v tomto případě jsou jednotlivé dopravní proudy na 
hranách provedeny s rozpadem na dopravní mód, přičemž možné je v podmínkách ČR uvažovat 
téměř výhradně mód silniční nebo železniční dopravy (lze tedy zapisovat A → B road / A → B 
rail apod.). 

 

Hrana + opakovaní cest 

Jedná se o zachycení informace, zda daná SIM-karta cestu v určitém požadovaném intervalu 
absolvovala ještě alespoň jednou, přičemž tento interval je možné zvolit ve více variantách v 
řádu hodin při lokálních až mikroregionálních výzkumech až po řád dní až týdnů ve vztahu k 
dálkové nadregionální dopravě. Možnosti určení tohoto intervalu jsou podrobněji popsány dále. 

 

Hrana + opakování cest + dopravní mód  

V souladu s výše uvedenými definicemi se jedná možnost zachycení dalšího absolvování 
opakované cesty včetně identifikace dopravního módu. 

 

Hrana + určení počátku a konce cest 

Jedná se o směrový dopravní proud, který je definován ve shodě s výše uvedeným, přičemž je 
však obohacen o počátky nebo cíle anebo počátky i cíle cest, a to v několika různých úrovních 
(správní oblasti obcí s pověřeným obecním úřadem, správní oblasti obcí s rozšířenou 
působností, okresy a kraje). Ve srovnání s čistě hranovými signaturami tyto typy výstupních 



Souhrnná výzkumná zpráva: Využití velkých dat při prognózách dopravního chování obyvatelstva 

37 
  

dat či tabulek přinášejí důležitou informaci o tom, odkud a kam se cestující přepravují. Přičemž 
základní podmínkou stále zůstává, že tito cestující musí absolvovat alespoň jednu z výše 
definovaných hran, aby byly do souboru zahrnuty. Vzhledem k tomu, že v největší podrobnosti 
POÚ existují stovky možných počátků a cílů cest, tak tato datová sada již může narazit v 
některých případech na limity GDPR. Právě z tohoto důvodu je vhodné v tomto případě nastavit 
i výstupní doplňkové tabulky, které budou zachycovat nikoliv celou informaci odkud-kam, ale 
pouze informaci odkud, případně kam. Tímto způsobem lze navýšit robustnost daného 
dopravního proudu a navýšit poměr zachycených SIM karet např. na odjezdu z určitého 
počátku, což je důležité např. pro identifikaci odjezdových špiček, a tedy potenciálně využitelné 
např. pro plánování železničních kapacit. Pro tento typ výstupu je možné využít např. zápis (A 
→ B / origin POU X / destination POU Y). 

 

Hrana + určení počátku a konce cest + dopravní mód 

Opět jde o výstupní tabulky, které jsou v souladu s výše uvedenou definicí jen s tím rozdílem, 
že jsou obohaceny o identifikaci dopravního proudu. Lze využít např. zápis (A→ B / origin 
POU X / destination POU Y/ road nebo rail). 

 

Hrana + určení počátku a konce cest + opakování cest 

V souladu s výše uvedenými definicemi se jedná možnost zachycení dalšího absolvování 
opakované cesty včetně identifikace zachycení počátku nebo cíle, nebo počátku a cíle cesty. 

 

Hrana + určení počátku a konce cest + opakování cest + dopravní mód 

V souladu s výše uvedenými definicemi se jedná možnost zachycení dalšího absolvování 
opakované cesty včetně identifikace dopravního módu i včetně zachycení počátku nebo cíle, 
nebo počátku a cíle cesty. 

 

Detailní signatury 

Detailní signatury (dále jen „signatury“) jsou detailnějšími zápisy dopravního proudu a de facto 
umožňují zachycení trasování dané SIM karty dle stanovených zájmových oblastí. Právě z 
detailních signatur je tedy možné zachytit, jaká část z dopravních proudů, které absolvovaly 
hranovou signaturu z oblasti A do oblasti B a z oblasti B do oblasti C, zároveň absolvovala obě 
tyto hranové signatury. Jinými slovy tato detailní signatura umožňuje identifikovat cestující, 
kteří se promítli do cest např. mezi Prahou a Brnem či Brnem a Ostravou, ale splňují tu 
podmínku, že absolvovali obě tyto cesty bez zastavení, tedy, že de facto jeli z Prahy do Ostravy 
a přes Brno pouze projeli bez účelového zastavení. 
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Signatura + dopravní mód 

Opět jde o analogii výše uvedeného pouze obohacenou o dopravní mód. 

 

Signatura + opakování cest 

Analogicky s definicemi výše zachycují detailní signaturu cesty, tedy způsob a pořadí 
absolvování relevantních hran (či dopravních koridorů) včetně informace o opakování cesty. 

 

Signatura + opakování cest + dopravní mód  

Analogicky s definicemi výše zachycují detailní signaturu cesty, tedy způsob a pořadí 
absolvování relevantních hran (či dopravních koridorů) včetně informace o opakování cesty a 
identifikace dopravního módu. 

 

Signatura + určení počátku a konce cest 

Analogicky s definicemi výše zachycují detailní signaturu cesty, tedy způsob a pořadí 
absolvování relevantních hran (či dopravních koridorů) včetně zachycení počátku a cíle cesty. 

 

Signatura + určení počátku a konce cest + dopravní mód 

Analogicky s definicemi výše zachycují detailní signaturu cesty, tedy způsob a pořadí 
absolvování relevantních hran (či dopravních koridorů) včetně zachycení počátku nebo cíle, 
nebo počátku a cíle cesty, a to v kombinaci s dopravním módem. 

 

Signatura + určení počátku a konce cest + opakování cest 

Analogicky s definicemi výše zachycují detailní signaturu cesty, tedy způsob a pořadí 
absolvování relevantních hran (či dopravních koridorů) včetně zachycení počátku nebo cíle, 
nebo počátku a cíle cesty a včetně informace o opakování cesty. 

 

Signatura + určení počátku a konce cest + opakování cest + dopravní mód 

Analogicky s definicemi výše zachycují detailní signaturu cesty, tedy způsob a pořadí 
absolvování relevantních hran (či dopravních koridorů) včetně zachycení počátku nebo cíle, 
nebo počátku a cíle cesty, a to v kombinaci s dopravním módem a včetně informace o opakování 
cesty. 
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3.6.  Parametry a obsažené informace 
 

Základní parametry 

Jde o parametry, bez kterých by datový výstup postrádal zcela svůj smysl, neboť obsahují 
základní informace a směru a pohybu mezi vymezenými územím či metropolitními oblastmi. 

 hrana_z: jde o parametr, který zachycuje, ve kterém zájmovém předmětném území, 
respektive ve které metropolitní či hraniční oblasti se daná SIM karta ocitla na poprvé 
a teprve poté absolvovala jednu z vymezených tuzemských či přeshraničních hran, 
respektive absolvovala průjezd relevantním dopravním koridorem.  

 hrana_do: zachycuje vždy průjezd druhou absolvovanou vymezenou metropolitní 
oblastí, a to bezprostředně po průjezdu hranou, tedy po průjezdu vymezeného 
dopravního koridoru.  

 signatura: je spojením počáteční a druhé absolvované zájmové či metropolitní oblasti 
a určuje tedy absolvovaný relevantní dopravní koridor a zároveň určuje směr, ve kterém 
byl tento koridor absolvován danou SIM kartou.  

 pocet_cestujicich: zachycuje počet SIM karet, které ve vymezeném časovém intervalu 
absolvovali daný dopravní koridor (hranu) v určitém směru. 

 pocet_cest: zachycuje počet SIM karet, které ve vymezeném časovém intervalu 
absolvovali daný dopravní koridor (hranu) v určitém směru analogicky s výše uvedenou 
definicí, ale s rozdílem, že jedna SIM karta mohla danou cestu absolvovat v daném 
časovém horizontu i vícekrát, tzn. že její cesta se opakovala. Počet cest ba tedy měl 
nabývat vždy vyšších nebo alespoň stejných hodnot jako počet cestujících. 

 mod_dopravy: parametr rozlišující mezi silniční a železniční dopravou. Celkově může 
tento parametr nabývat tří hodnot, a to silnice / železnice / není k dispozici (při 
zvažování dopravy na jiném území neomezeném pouze na ČR by bylo možné přidat 
leteckou či lodní dopravu, ale v podmínkách ČR takové rozlišení není relevantní). 
Poslední možnost “není k dispozici” znamená, že příslušný dopravní mód se nepodařilo 
určit.  

 

Parametry zachycující temporalitu dopravních proudů 

 hrana_z_datum: popisuje období počátku cesty. Toto období samozřejmě může být 
definováno různým způsobem a opět zde záleží na účelu zpracování dat. Ve své podstatě 
se vymezení intervalu časového období může definovat v rozmezí od konkrétního data, 
tedy dne, až po celý rok. Tento parametr je klíčový pro určení týdenních dopravních 
špiček či pro identifikaci dopadů mimořádných událostí s dobou trvání následků delších 
než jeden den.  

 hrana_do_datum: zcela analogicky popisuje období či okamžik počátku cesty. U 
tohoto parametru je informace relevantní v podstatě tehdy pokud jde o rozlišení na 
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konkrétní datum či den, neboť v takové situaci může dojít k tomu, že cesta se uskutečnila 
přes půlnoc, a tím pádem konec cesty spadá až do následujícího “období” v tomto 
případě dne. 

 hrana_z_cas: jde o parametr, který na rozdíl od výše uvedeného zachycuje časovou 
temporalitu v rámci jednoho dne a měl by být tedy rozlišení na intervaly v rozmezí 
hodinových až denního intervalu (tedy od 1h do 24 h). Jemnější rozlišení je z důvodu 
diskutovaného již v předchozích kapitolách velmi obtížné a především y obsahovalo 
velké množství chyb (a to z důvodu verifikace lokalizace SIM karty, která probíhá v 
intervalech 30 minut a větších). Tento parametr je klíčový pro určení denních 
odjezdových dopravních špiček. 

 hrana_do_cas: opět jde o analogii výše uvedeného parametru, ale tentokrát se 
zaměřením na čas příjezdu. Tento parametr je tedy klíčový z hlediska atraktivních 
dopravních destinací a určení jejich příjezdových špiček. Předpokladem je např. že v 
maloměstském prostředí by byla příjezdová dopravní špička poněkud dříve než např. v 
centru Prahy apod. 

 doba_cesty_hrana_z_do: odvozený od výše uvedených dvou parametrů času odjezdu 
a času příjezdu. Tento parametr umožňuje navýšit robustnost datového vzorku, pokud 
pro daný výzkumný či analytický záměr není třeba znát přesnou denní temporalitu 
dopravního proudu, ale zároveň slouží jako kontrolní parametr, prostřednictvím kterého 
je možné z dopravního proudu vyloučit nerelevantní cesty, které např. trvají příliš 
dlouhou dobu. Např. u automobilové dopravy lze takto identifikovat dodávkový rozvoz, 
který lze přesně určit prostřednictvím právě kombinace doby jízdy a detailní signatury 
apod. 

 

Parametry zachycující počátky a cíle cest (origin-destination matice) 

 z:  zachycuje úplný počátek cesty na dostupné zvolené úrovni a je tedy základním 
parametrem pro jakoukoliv tabulku s origin-destination maticí. V podmínkách České 
republiky může geografické určení počátku i cíle cesty v podstatě nabývat následujících 
úrovní: základní sídelní jednotka, územně technická jednotka, základní územní 
jednotka, městská část, obec (municipalita), správní oblast obce s pověřeným obecním 
úřadem, správní oblast obce s rozšířenou působností (malý okres), okres, kraj, region 
soudržnosti. Samozřejmě pro specifický účel využití dat je možné definovat tyto úrovně 
i zcela odlišným způsobem např. jako turistické destinace, národní parky či památkové 
rezervace apod. Avšak pro účely dálkové osobní dopravy lze doporučit jednoduchou 
hierarchickou strukturu – POÚ-ORP-okres-kraj. Nejnižší úroveň POÚ totiž poměrně 
spolehlivě zachycuje spádovou relevantní oblast, ze které se rekrutují potenciální 
pasažéři či cestující. 

 do: zachycuje úplný konec cesty a je druhým základním parametrem pro jakoukoliv 
tabulku s origin-destination maticí Určení úplného konce cesty pro hranovou signaturu. 
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 z_datum: určuje období počátku cesty analogicky s parametrem “hrana_z_datum”, 
avšak rozhodný okamžik není výstup u první zájmové metropolitní oblasti, ale již 
okamžik uvedení SIM karty do pohybu oproti místu “obvyklého pobytu” SIM karty, 
tedy s místem určení v souladu s informací v parametru dané “z”. 

 do_datum: určuje období konce cesty analogicky s parametrem “hrana_do_datum”, 
avšak rozhodný okamžik není vstup do druhé absolvované zájmové metropolitní oblasti, 
ale až okamžik uvedení SIM karty do klidu (alespoň na 1 až 2 hodiny - viz výše), tedy 
s místem určení v souladu s informací v parametru “do”.  

 z_cas: analogicky určuje čas během dne při započetí cesty analogicky s parametrem 
“hrana_z_cas”, avšak rozhodný okamžik není výstup u první zájmové metropolitní 
oblasti, ale již okamžik uvedení SIM karty do pohybu oproti místu “obvyklého pobytu” 
SIM karty, tedy s místem určení v souladu s informací v parametru dané “z”. 

 do_cas: určuje čas během dne při ukončení cesty analogicky s parametrem 
“hrana_do_cas”, avšak rozhodný okamžik není vstup do druhé absolvované zájmové 
metropolitní oblasti, ale až okamžik uvedení SIM karty do klidu (alespoň na 1 až 2 
hodiny - viz výše), tedy s místem určení v souladu s informací v parametru “do”.  

 doba_cesty_z_do: je určen analogicky jako doplňkový parametr odvozený od 
předchozích dvou parametrů “z_cas” a “do_cas”. 

 

Parametry popisující charakter opakování a pravidelnost realizovaných cest 

 zpatecni_cesta_hrana_z_do: jde o základní parametr pro určení zpětných cest. Tento 
parametr tedy udává, zda se ve vymezeném časovém intervalu uskutečnila nejen cesta 
“tam”, ale i cesta “zpět” a tímto způsobem je tedy zachycena část zpátečních cest z 
celkového dopravního proudu. Pro identifikaci zpáteční cesty je vhodné opět rozlišit 
časový interval, který je determinován využitím dat. Pro zachycení jednodenních cest 
např. do práce je samozřejmě relevantní vymezit tento interval jako maximálně 24 hod. 
po sobě jdoucích (u cest do práce na mikroregionální až lokální úrovni y naopak vhodný 
intervalem bylo např. 12 hodin, jelikož by dokázal zachytit pracovní dobu). Pro jiné 
účely zachycující např. délku pobytu turistů v určité destinaci je však možné tento 
interval prodloužit např na celý víkend apod. Tento parametr je vztažen k opakovanému 
absolvování cesty po hraně, tedy na vymezeném dopravním koridoru v souladu s 
parametry “hrana_z” a “hrana_do”. 

 zpatecni_cesta_z_do: analogický s parametrem definovaným výše, avšak je 
specifikován nikoliv ve vztahu k opakování absolvování hrany (tedy vymezeného 
dopravního koridoru), nýbrž přímo k opakování celé cesty, a to ve vztahu k origin-
destination informaci, tedy ve vztahu k parametrům “z” a “do”. 

 opakovani_cesty: jedná se o parametr, který určuje, zda byla daná cesta uskutečněna 
ve sledovaném období vícekrát, a tudíž jde o základní zachycení určité pravidelnosti 
cest. Tento parametr musí být opět definován určitými časovými intervaly, které je 
vhodné v tomto případě nastavit poněkud extenzivněji, zvláště pak u dálkové národní či 
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nadregionální dopravy, protože opakování cest může být pravidelné i v řádu týdnů či 
dokonce měsíců. Pro zachycení např. roční pravidelnosti určitých cest již však tento 
parametr nelze doporučit jako vhodný, neboť optimálnějším způsobem lze identifikovat 
roční pravidelnost prostřednictvím např. pravidelně se opakujících státních svátků, což 
lze určit jednoduše prostřednictvím výše uvedených parametrů s datem odjezdu (tedy 
“hrana_z_datum” či “z_datum”). Parametr opakování cesty může nabývat pěti různých 
úrovní, které odpovídají zvoleným intervalům relevantním pro sledování opakované 
cesty: 

a) 0-24h (cesta se opakuje denně), 
b) 0-48h (cesta se opakuje nejméně jednou za dva dny, někdy i denně), 
c) 24-48h (cesta se opakuje jednou za dva dny), 
d) 0-120h (cesta se opakuje nejméně jednou během pěti dní, což koresponduje s 

pracovním týdnem, ale může se opakovat i častěji), 
e) 48-120h  (cesta se opakuje nejméně jednou během pěti dní, což koresponduje s 

pracovním týdnem), 
f) 0-168h (cesta se opakuje nejméně jednou za týden). 

 cestovali_nkrat: parametr vyjadřuje počet cest jedné unikátní SIM karty ve zvoleném 
časovém intervalu. Tento parametr zároveň nelze kombinovat zároveň s parametrem 
“hrana_z_cas” (v podrobnosti na hodinu) a zároveň s parametrem “hrana_z_datum” (v 
podrobnosti na konkrétní den/datum), neboť dané podrobnosti se hodnoty ve zvoleném 
intervalu budou rovnat vždy jedné. Výše uvedené úskalí lze však určitým způsobem 
kompenzovat kombinací tohoto parametru např. s parametrem “hrana_z_cas” a pro 
zvolené 14ti denní období se v takovém případě budou hodnoty parametru 
“cestovali_n_krat” pohybovat od 1 (cesta proběhla jednou) do 14 (cesta probíhala každý 
den). 

 

Verifikační parametr 

 vstup_vystup_cr: v tomto případě se jedná o parametr, který má především pro 
přeshraniční hrany, dopravní koridory, verifikační charakter, neboť jasně definuje, zda 
daná SIM karta překročila hranice ČR na vstupu či na výstupu, tzn. zda se odhlásila ze 
sítě operátora na určitou předem definovanou dobu, jak bylo uvedeno výše (24 nebo 48 
hodin). Pro tuzemské hrany, dopravní koridory, má tato informace doplňkový charakter 
a pomáhá identifikovat, zda po dosažení koncové vymezené metropolitní oblasti cesta 
pokračuje, jinými slovy, zda se jedná o cílovou destinaci či zda tato SIM karta směřuje 
mimo ČR. 

 

Doplňkové parametry zachycující určité vlastnosti cestujících  

 zeme_puvodu: tento parametr reflektuje původ SIM karty pro danou cestu. Jedná se 
tedy o informaci zachycující specifický aspekt struktury dopravního proudu např. se 
zvláštní možností využití pro cestovní ruch. Avšak tuto informaci je nutné posuzovat se 



Souhrnná výzkumná zpráva: Využití velkých dat při prognózách dopravního chování obyvatelstva 

43 
  

značnou opatrností, neboť např. zájezd korejských turistů si může hromadně nakoupit 
SIM karty po příletu do libovolné evropské země např. v Německu a v signalizačních 
datech se tedy bude daná skupina turistů jevit jako němečtí turisté. Obdobně firma 
realizující logistické služby v nákladní dopravě na mezinárodní úrovni může z důvodu 
úspory nákladů zvolit pro všechny své přepravní služby jednoho mobilního operátora z 
vybrané země, kde se vyskytuje taková nabídka služeb, která odpovídá požadavkům 
firmy apod.  

 vztah_do: určuje vztah daného cestujícího, respektive dané realizované cesty k cíli 
cesty - jde o snahu rozlišit transit od ostatních kategorií jako jsou dojíždějící či turisté. 

 vztah_z: analogickým způsobem s definicí v předchozím bodě zachycuje vztah cesty či 
cestujícího k místu počátku cesty. 

 vztah_do + vztah_z: tyto dva parametry mohou nabývat následujících hodnot: 

o resident: uživatel, který v dané ZUJ strávil nejvíce času z celého zkoumaného 
období a všech ostatních ZUJ, které navštívil. Statut resident má prioritu před 
všemi ostatními kategoriemi a je určen funkcí místa domov (část 2,6). Existuje-
li pro danou ZUJ místo s funkcí domov, má uživatel v ZUJ v libovolném čase 
zkoumaného období vždy vztah resident. Očekávaný význam kategorie pokrývá 
osoby, které ve sledovaném místě žijí – lidé s trvalým pobytem (Češi nebo 
cizinci). 

o commuter: uživatel, pro nějž v dané ZUJ existuje místo s funkcí primární 
dojížďky. Existuje-li pro danou ZUJ místo s funkcí primární dojížďky, má 
uživatel v ZUJ v libovolném čase zkoumaného období vždy vztah commuter. 
Očekávaný význam kategorie pokrývá osoby, které do ZUJ dojíždí do 
zaměstnání nebo za vzděláním pravidelně, v pracovní dny. 

o local: uživatel, který se vyskytuje v ZUJ ve vzdálenosti centroidů 
administrativních území do 20 km od místa s funkcí domov, a v dané ZUJ nemá 
domov ani pravidelné místo dojížďky. Očekávaný význam kategorie pokrývá 
osoby, které navštěvují těsné okolí svého bydliště a nepodílí se tak na 
turistickém ruchu. 

o tourist: jedná se o uživatele, který: 

▪ v dané ZUJ v jednom kalendářním dni stráví v čase od 00:00 do 06:00 
alespoň dvě hodiny, nebo 

▪ v dané ZUJ pro konkrétní kalendářní den stráví v přímo následujícím 
kalendářním dni v čase od 00:00 do 06:00 alespoň dvě hodiny 

▪ v dané ZUJ nemají domov, ani místo primární dojížďky, ani ZUJ není v 
blízkém okolí jejich domova. Očekávaný význam kategorie pokrývá 
osoby, turisty, kteří v ZUJ přenocují, ale není jejich domovem ani 
místem dojížďky ani blízkým okolím domova. 

o visitor: jedná se o uživatele, který: 
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▪ v dané ZUJ v jednom kalendářním dni stráví v čase od 06:00 do 24:00 
úhrnem alespoň dvě hodiny 

▪ a v dané ZUJ nemají domov, ani místo primární dojížďky, ani ZUJ není 
v blízkém okolí jejich domova, ani v ZUJ v daném dni netrávili čas 
odpovídající kategorii tourist. Očekávaný význam kategorie pokrývá 
osoby, návštěvníky, kteří v ZUJ ve dni stráví nezanedbatelný čas během 
dne, ale v ZUJ nepřespali. 

o transit: jedná se o zbytkovou kategorii pro všechna ostatní místa uživatele v 
daném dni. 

 vztah_z_do: tento parametr poskytuje možnost zachycení obou výše uvedených vztahů 
tedy k počátku i k cíli cesty, avšak nad rámec předchozího v jejich vzájemné kombinaci, 
což umožňuje na jedné straně poměrně podrobně popsat chování daného dopravního 
proudu, ale na druhé straně tyto kombinace razantním způsobem snižují robustnost 
vzorku a limitují tedy vypovídací schopnost dat o dopravním proudu jako celku. Tento 
parametr pak nabývá různých kombinací těchto vztahů, kterých může být teoreticky až 
64. 
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4.      Kontrola souboru big data 
Formální a věcná kontrola dat je základním předpokladem validity dodané datové sady a 
zároveň základním předpokladem úspěšného zodpovězení výzkumných a analytických otázek 
vyplývajících ze záměru realizované zakázky pro big data. Jak již bylo výše popsáno v části 
související s vysvětlením problematiky naplnění požadavků GDPR, a dále pak u popisu práce 
s webovým nástrojem na selekci a filtrování dat, základní kontrola validity datového souboru 
představuje kontrolu koeficientů „GDPR ratio“ pro všechny dodané datové sady, neboť ta 
svědčí o tom, jaké procento ze všech relevantních uskutečněných cest či cestujících či záznamů 
obsahuje daná datová sada. Pokud se při kombinaci určitých více kritérií výběru dostává GDPR 
ratio dané datové sady např. na úroveň 60 % a níže, pak je již vypovídací schopnost dané datové 
sady značně omezena a je nutné tuto skutečnost brát bedlivě v potaz při interpretaci získaných 
výsledků z dané datové sady. 

4.1.  Základní kontrola souboru 
Datová sada obsahuje základní výchozí „mapping table“, který obsahuje celkový přehled a 
seznam všech dodávaných datových sad včetně zahrnutých kritérií v jednotlivých datových 
sadách. V následující části je nejprve shrnuto několik primárních kontrolních kroků, které je 
nutné realizovat při prvotní práci s datovými sadami. Jedná se o následující kontrolní kroky: 

1) základní kontrola, zda datová sada obsahuje každý soubor, pro který sloupec uvedený dle 
„mapping table“ obsahuje hodnotu „1“ (tedy, že tato datová sada je dodána s daným 
kritériem); 

2) kontrola poměr signatur/cest/cestujících a podílu neurčeného dopravního módu, tj. 
„mode“=“n/a“ na celkovém počtu těchto záznamů/cest/cestujících; 

3) kontrola prostřednictvím komparace součtu signatur/cest/cestujících na hranách 
v jednotlivých týdnech sběru mezi sebou a jejich posouzení dle sezónnosti; 

4) komparace součtu signatur/cest/cestujících na hranách v jednotlivých týdnech sběru 
s párovou hranou, tedy s hranou opačného směru – tzn. zda ve směru z Prahy do Brna jezdí 
vlakem obdobné množství jako ve směru s Brna do Prahy apod.;  

5) kontrola nejvýznamnějších počátků a cílů cest, tedy ORIGINs a DESTINATIONs, na 
jednotlivých územních úrovních, tedy POU / ORP / okres / kraj v jednotlivých sběrech / 
týdnech / dnech v týdnu / datech; 

6) kontrola zastoupení jednotlivých SIM karet dle státu v jednotlivých sběrech / týdnech / 
dnech v týdnu / datech 

7) kontrola zastoupení „vztahu Z-DO“ v jednotlivých sběrech / týdnech / dnech v týdnu / 
datech 

8) kontrola počtu cestujících na hranách s případnými dalšími datovými zdroji jako jsou 
poskytovatelé železniční přepravy apod. 

9) Parametr “cestovali_n_krat” se nikdy nevyskytuje v kombinaci s parametrem 
“zpatecni_cesta_hrana_z_do” nebo s parametrem “opakovanost_cesty”. Není tedy možné 
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určit, jaká část z realizovaných cest se ten den uskuteční i nazpět, ani není možné vyhodnotit 
délku intervalu mezi jednotlivými opakovanými cestami dle kategorií cestujících 
strukturovaných dle četnosti realizovaných cest. Dle GDPR ratio pro všechny tři typy 
výstupních tabulek s výše uvedenými parametry pro to však neexistuje zřejmý důvod, neboť 
příklady těchto tabulek dosahují GDPR 0,9 a vyšší čili tato kombinace parametrů by 
nesnižovala zásadním způsobem robustnost a validitu vzorku. 

10)  V souboru se zároveň sice vyskytuje kombinace parametrů “cestovali_n_krat”, ale v 
kombinace s parametry “hrana_z_cas” a “hrana_z_datum” je výsledek tohoto sloupce vždy 
roven hodnotě “1”. Nelze tedy posoudit, ve kterých kombinacích hodin a dnů obvykle jezdí 
ti cestující, kteří ve vymezeném časovém intervalu cestu realizují pravidelně např. třikrát 
ve srovnání s těmi, kteří ji absolvují jedenkrát. Lze pouze prostřednictvím kombinace s 
parametrem “opakovanost_cesty” určit, jaká část cestu absolvovala v daném čase vícekrát 
ve vymezeném období, nelze však specifikovat, kolikrát tuto cestu vykonala. Lze ovšem 
tento vztah vymezit volnější kombinací pouze s parametrem “hrana_z_cas” anebo pouze s 
parametrem “hrana_z_datum” (nikoliv v jejich kombinaci), což tento problém určitým 
způsobem kompenzuje. 

11) V návaznosti na bod výše je nutné poznamenat, že zatímco při řešení v kombinaci parametrů 
“cestovali_n_krat” a “hrana_z_cas” (s podrobností na hodiny) je výsledkem škála 
teoreticky od 1 do 14 opakování během 14ti denního období (prakticky maximální hodnota 
se rovná “10”, což odpovídá deseti pracovním dnům), tak v kombinaci parametru  
“cestovali_n_krat” s parametrem “hrana_z_datum” (s podrobností na konkrétní datum) se 
maximální hodnota rovná “2”. Věcně lze tuto skutečnost považovat za chybu, neboť část 
cestujících v souboru jako celku, která vykoná opakovanou cestu 1 až 10 krát dle hodinové 
temporality během 14ti denní periody by měla zhruba odpovídat i stejnému vzorku dle 
denní temporality, což v tomto případě nenastává. Otázkou tedy je, zda při zvolení kritéria 
“hrana_z_cas” je jako relevantní období pro kalkulaci počtu opakovaných cest bráno v 
potaz období 14 dní, zatímco při volbě kritéria konkrétního data a dne je jako relevantní 
období brán např. právě a jen tento den nebo právě a jen každé pondělí apod.? Dle kontroly 
prostřednictvím zvolení kombinace s nižší úrovní podrobnosti parametru “hrana_z_datum” 
(s podrobností nikoliv na konkrétní datum, ale den v týdnu) se maximální hodnota rovná 
“4”. Tomu odpovídá spíše interpretace, že v případě tohoto parametru je jako relevantní 
období bráno nikoliv “14” dní, ale pouze to stejné datum, nebo pouze ten stejný den v týdnu 
(např. pondělí). Lze tedy říci, že cestující, kteří absolvovali cestu např. “PRG-BRQ” v 
“pondělí 1. 4. 20XX” tuto cestu absolvovali i v “pondělí 8. 4. 20XX”, ale nelze posoudit, 
zda cestu absolvovali i v jiný den v týdnu. 

12)  Soubory typu “./output/muni4/municsv/hrany-mod/vse/841740d4b996ab.csv” pro všechna 
4 období dosahují ve všech ukazatelích GDPR ratio úrovně 1, přesto je součet počtu 
cestujících na hranách PRG-BRQ, PRG-OSR a BRQ-OSR nižší než v případě souborů typu 
(včetně GDPR):  

source GDPRpass GDPRtrip GDPRrec 
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./output/muni4/municsv/hrany-
mod/vse/b8ccabbaf52305.csv 

0.999 0.999 0.886 

./output/muni5/municsv/hrany-
mod/vse/b8ccabbaf52305.csv 

0.999 0.999 0.9 

./output/muni7/municsv/hrany-
mod/vse/b8ccabbaf52305.csv 

0.999 0.999 0.911 

./output/muni9/municsv/hrany-
mod/vse/b8ccabbaf52305.csv 

0.999 0.999 0.893 

Přičemž samozřejmě větší počet pasažérů na daných třech koridorech by měl poskytovat soubor 
se GDPR = 1, kde by neměla být žádná informační ztráta. 

13)  Data obsahující OD matici, tedy typy tabulek “hrana_z_do” nelze vybrat v kombinaci s 
parametry “hrana_z_cas” a “hrana_z_datum” (lze je vybrat pouze s parametry “z_cas” a 
“z_datum”) a naopak. Tudíž není možné ani část proudu na hranách (který odjíždí v určitý 
konkrétní čas) napárovat s proudy v OD matici. Je to z toho důvodu, že známe čas odjezdu 
z místa počátku cesty pro OD matici a časy odjezdu z metropole pro hranovou matici, ale 
neznáme časy odjezdu z metropole pro OD matici. Ani poměrnou část hranového proudu 
tedy nelze spárovat v daném čase s OD maticí. 

14)  Některé datové sady lze “opravit” či “vylepšit”. Např. Když jsou k dispozici parametry: 
“hrana_z_cas” (v podrobnosti na hodiny), “hrana_z_datum” (v podrobnosti na datum), 
“hrana_do_cas” (v podrobnosti na hodiny), ale není znám parametr “hrana_do_datum” 
(respektive nabývá hodnoty “celé_období”). V tomto případě lze datum jednoduše dopočíst, 
neboť základním předpokladem je, že cesta nemohla trvat déle než přes jednu půlnoc (tedy 
nemohla trvat déle než 24 hodin). V tomto případě lze tedy dopočíst parametr 
“hrana_do_datum” (v podrobnosti na datum), a to prostřednictvím vzorce: 
“KDYŽ(hrana_cas_do(hod)<hrana_cas_z(hod);datum_z(datum)t+1;datum_z(datum)). 

15) Zkontrolovat, kolik je výskytů zbytečných tabulek, tzn. tabulek, které obsahují výše 
uvedené kombinace, které lze “vylepšit” či “kalkulovat”. Jiným případem jsou tabulky, 
které prostřednictvím vyšší agregace nedosahují vyššího koeficientu GDPR, tzn. zahrnují 
stejný počet záznamů, pasažérů a cest jako tabulky ve větším  rozlišení. 

 

4.2. Věcná kontrola souboru 
Další část se již věnuje podrobné věcné kontrole datových sad a jejich verifikaci dle různých 
náhledů a možností této kontroly. K výše uvedené kontrole jsou formulovány ještě následující 
doplňkové kontrolní či verifikační otázky: 
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1) Vztah_Z_DO = „resident-resident“ na hraně „BRQ → PRG“. Mohou být rezidenti 
v počátku i konci dané hranové signatury? 

2) Ověření, že při zadání v „mapping table“ a zadání kritérií: 

 Col_DO(POU) 

 Col_Z(POU) 

 Země_puvodu(stat) 

 „vztah_Z_DO“  

se „vztah_Z_DO“ vyskytuje v méně tabulkách než jen „Vztah_Z“ nebo „Vztah_DO“, 
přičemž právě možnost, kdy je znám pouze např. „Vztah_DO“ by měla navyšovat 
„počty cestujících“, a tedy i počty signatur nad limit GDPR, což celkově zvyšuje 
vypovídací schopnost daného datového souboru. 

Prvním krokem k základní věcné kontrole je základní odhad celkového relevantního ročního 
počtu cestujících na základě získaných údajů o přepravě. 
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