
Úvodní průvodce 
 

Pro spuštění nástroje klikněte na ikonu “Spusťte nástroj dopravních plánů”. Tím spustíte “Průvodce 

města”, tedy základní nastavení parametrů vašeho města a vyhodnocení politik udržitelné městské 

dopravy, jak ilustruje následující schéma: 

 



Krok 1: Nastavte své město pomocí Průvodce 

Typ města 
Průvodce města vám umožňuje rychle nastavit profil vašeho města. Nastavení začíná několika 

základními informacemi, jako je stát, typ města dle velikosti a rozvržení města. V některých 

oblastech jsou potřebné podrobnější informace. 

Doplňte tyto sekce o podrobnější informace dle vysvětlivek na pravé straně tutoriálu. Pamatujte, že 

tyto informace nemohou již pak být upraveny, tudíž je vhodné jejich ověření před tím, než budete 

pokračovat dále. Po doplnění všech informací, přejděte na záložku “2. Nastavení města”. 

Nastavení města 
Stránka Nastavení města v průvodci umožňuje další nastavení modelu vášho města v nástroji. 

Postupujte stejně, jako na stránce Typ města. 

Po vyplnění všech polí klikněte na “Dokončit” na konci stránky. Tím spustíte nástroj a zobrazí se vám 

grafická stránka s dalšími záložkami pro další pokročilá nastavení. 

Krok 2. Pokročilá nastavení (nepovinná) 
Po dokončení konfigurace města v Průvodci můžete začít tvořit obraz o tom, jak různé politiky a 

charakteristiky vašeho města a jeho popuace ovlivňují dopravní služby. Před přidáním politik je však 

užitečné projít podrobnější pokročilá nastavení charakteristik vašeho města v záložce “POKROČILÁ 

NASTAVENÍ”. Zde můžete nastavit různé parametry a průměry pro počáteční rok, které umožní 

přesnější propočet vlivu vašich politik a opatření. Tento krok je nepovinný, a vyžaduje, abyste měli k 

dispozici větší množstvo detailnějších a přesnějších informací o vašem městě a jeho dopravním 

systému.  

Projděte všechny záložky a vyplňte nejvhodnější nastavení pro vaše město. Ikona “i” vám zobrazí 

nápovědu a tipy pro každé nastavení. Na rozdíl od nastavení města v kroku 1, tyto nastavení můžete 

kdykoliv změnit. 

Krok 3. Přidejte existující politiky (nepovinné) 
Teď již můžete aplikovat na vaše město různé politiky a sledovat zlepšování různých indikátorů. V 

tomto bodě je vhodné zjistit, jestli některé z uvedených politik již nebyly ve vašem městě zavedeny.  

Některé z nich mohou mít svá nastavení i v pokročilých nastaveních (výše). Můžete však přidat i 

existující politiky před nastavení základního stavu, oproti kterému se bude posuzovat dopad nových 

opatření a politik. 

Tohle je nepovinný krok a platí pro něj rovnaká pravidla, jako pro přidávání dalších politik (níže). 

Krok 4. Nastavení základního stavu 
Teď, kyž už máte nastavené vaše město v jeho současné podobě, můžete nastavit základní stav 

prostřednictvím tlačítka “NASTAVENÍ ZÁKLADNÍHO STAVU” v spodním levém rohu nástroje. Po 

označení se vaše současná nastavení uloží jako stav, vůči němuž se budou posuzovat další změny, 

přidání politik, opatření, nebo změny v jejich nastavení. Základní stav se zobrazí ve všech výstupních 

grafech a může být kdykoliv resetován. 



Krok 5. Přidání /odebrání politik 
Teď můžete zkoumat vliv nových politik a opatření na vaše město. Kliknutím na “PŘIDAT POLITIKY” 

zobrazíte množství možných politik, rozdělených do 5 skupin dle typu. Informace o všech politikách 

se zobrazí po kliknutí na ikonu “i”. Můžete přidat jednotlivé politiky, nebo celé skupiny. Můžete 

rovněž přidat politiky, jež byly vytvořeny specificky pro naplnění konkrétních cílů, např. snížení 

dopravních zácp v sloupci vpravo. Tím automaticky označíte určité politiky, relevantní pro tyto cíle. 

Po označení všech svých politik klikněte na “X” v pravém horním rohu, a všechny politiky se 

automaticky aplikují. Politiky můžete kdykoliv přidat/odstranit stejným způsobem (výše). 

Po označení se politiky objeví nalevo pod nadpisem Nastavení města. Všechny politiky můžete 

podrobněji nastavit dle svých potřeb. Vysvětlivky opět můžete nalézt pod ikonou “i”. Pokud si nejste 

jisti, jaké hodnoty nastavit, nástroj je automaticky nastaví za vás. Můžete je rovněž zkoušet měnit a 

zjišťovat, jakým způsobem ovlivňují model města. 

Krok 6. Export nastavení 
Okno výsledků vám všechny výsledky zobrazuje okamžitě v podobě grafů. Jsou zde tři skupiny 

grafových výstupů – dopravní, environmentální a ekonomické dopady. Vysvětlivky opět můžete 

nalézt pod ikonou “i”. Výsledky můžete extrahovat pro využití v prezentacích a dalších aplikacích. 

Data mohou být exportovány ve formátu CSV alebo obrázků (PNG). Jednoduše klikněte na tlačítko 

pod každým z grafů v okně výstupů. 

Krok 7. Uložte adresu  
Kdykoliv můžete své město a svá nastavení uložit a vrátit se k nim později prostřednictvím tlačítka 

“ULOŽIT ADRESU” nad oknem výsledků. Vyskočí okno, z něhož můžete skopírovat adresu a kdykoliv 

se k ní vrátit. 

 


