-I.érrratcrn

přcclloŽerró prírcc je vztalr mezi akcesibilitou středisck

organizací systórnrr osídlenív Česku. FIIavní pozortrtlst .ie
včnována problcmaticc časovéclostr-rpnosti, jej ích dopadťr

a

a vzáj cnlnénr u kon tirkttr středisek a clostttpnosti středisko_z-ázemi.

V discrtačnípráci jsou tyto vztalry

zkouInány ve třech

rovinách. První rovinou je analýza akcesibility a jeiích dopadťr na

organizaci osídIenía význam středisek. Druhou rovinou je
obnrěna těchto vztahťr bělrem transformačníhoobdobí v Česku,
přesnč určcná okamŽiky Sčítánílidu, domů a bytťr v letech l99l
a 200l
s

' A konečně třetí rovirrotr je řádovostní di|erenciace těchto

ouv is Iostí.

I-Ilavním

cílem práce je ana|ýza vztahu mezi akcesibilitou

středisck a organizací systótnrr osídlení v Česku v transÍbrmačnínr

období. Jsou rozlišeny tři základní úrovně. Na národní ťtrovni,
která se zabývá vzájemným vztahem nejvýznamnějšíchstředisek

osídlenív Česku, je dílčímcílem prácc ana|ýza vlivtr změny
akcesibility nrezoregionálních středisek na jejich vzájenrnou

irrterakci v transfbrmačním období' Na nrezoregionální ťrrovni je

dílčínrcí|ern analýza míry rozrťtzněnívlivu akcesibility
nrezoregioná[ních středisek na jejich význam v regionu
v transÍbrmačnímobdobí.

Třetí úroveň zkourná pomocí sacly

ukazatelů specifický případ Prahy jako lrierarchicky
nejvýznamnějšíhocentra, který v sobě spojuje úrovně:
rradnárodní' národní, mezoregionální i mikroregionální,

s

cílem

porovnat vliv akcesibility na jednotlivých hierarchických

úrovních v přípaclě pťrsobnosti jediného střediska _ Prahy, které
povcde k zobecr'rLrjícím závěrům celé práce. Vzhlcdenr k ornezení
výzkurnu na oblast Česka však není Iradnárodní úrclveň v této
práci arralyzovítna'

Základnínr pilířem práce jsou dva moclely dostupnosti při
vyuŽití irrdividuální autonrobilové dopravy v Česku pro roky l99l

a 200l, které slouŽí jako základ všech následujících geogra_
fických i geoinforrnatických

ttna|ýz.

SÍruktura prúce

Z úvodníliterární rešerše,která se snažístrukturovaně

podat

ucclenější obraz o současném stavu sledované problematiky, jsou

vyvozeny zákIadní výzkumné hypotézy, odpovíc|ajícívčcné,
časovéi řádovostrrí rovinč sIedování.

Druhá kapitola pojednává o tvorbě digitálních moclelťr
silničnísítě v r. l99l a 200 l, diskuzi prťrměrných rychlostí na
komurrikacích v Česku a tvorbč mode|ů dostupnosti.

V dalšíchkapitolách jsou na základě vytvořených rrrodelťr
arralyzovány vztalry akcesibility a její změny v transformačnín-t
období s jejími dopady. Datovou základnou pro sledování <lopadťr

akcesibility byly databáze Sčítánílidu, domů a bytů l99l a 200l konkrétnčdata za dojíŽd'ku a vyjíŽd'ku do zamčstnání a do Škol'
KaŽdá úroveň hodnoce ní je r.rvedena výzkumnými hypotézami,
které jsou následně prokazovány v závěrech jednotlivých kapitol.

Ve čtvrtékapitole je mj'provedena dopravní regionalizace

na

zák|adě individuální automobilové dopravy a

je1

í

srovnáni

s regionalizací sociogeografickou.

Závěr ce|é práce je vyhrazen pro zhodnocení dosaŽení cílťr
práce a prokázání zák|adních výzkumných hypotéz stanovených
v úvodu práce. Jeho součástí je také stručná diskuze přínosů práce
a moŽného clalšíhorozšířerrívýzkumu.

Použité metody
I{odnocení akcesibility a

její změny je

za|oŽeno na pouŽití

moderních metod ve specializovaném softwaru GIS, např. různých
druhů síťovýchanalýz, interpolace, metod pro úpravu digitálních
dat a databázi atd. Srovnávání výsledků geoinÍbrrnatických ana|ýz

akcesibility se sociogeografickýnri ukazateli bylo prováděno
pomocí běŽných statistických rrretod, např. korelačníchkoeťicientů či různých indexů změny v případě časovéroviny výzkumu.
Kontakt středisek byl sledován pomocí gravitačníchmodelů' Pro
výzkurn vzdálenosti dopravních předělů byl pouŽit Reillyho
model. Pro hodnocení donrinancc mezoregionálrrích středisek ve
svém zázemí byl speciá|ně vytvořen ukazatel donrinance odvozený

na základě regresní závislosti z funkce nepříméťtměrnosti. Prtl
odhad průnrěrných rychlostí na komunikacích v Česku byl také
několikráte proveden terénníprůzkurn.
Vybroné výsledky prúce
Výzkurn v práci poukázal v souladu s většinou zahraničníclr strrdií

na zmenšování vlivu akcesibility, a tedy dopadů její zrněny,

se

sniŽujícíse měřítkovou a hierarchickou úrovnísledování _ např.

na případové studii Prahy, kde byla sledována těsnost vztahtt nlez-i

akcesibilitou v podobě dominance hlavního nrěsta Ve

svétn

zázemí. Zatímco na národní, tedy',rnezi*rnezorcgionální.. ťrrovni,

bylo ovlivnění novou infrastrukturou nejzřetelnější. na ťrrovtri
mezoregionální byly dopady spíšernenšía tla mikroregionální
úrovni jiŽ sotva znatelné.

.také bylo prokázáno zpoŽdčnívlivtr nové dopravní
irrÍiastruktury, které je zvláště dobře patrrré u středisek
napojených na dálničníspojnice D l, D5 a D8, které byly
zprovozněny vůčisledovanémtt období v různérn předstiIru. Nově

či nedávno postaVená infrastrukturtr tak vnrišído sitttace
předpoklirclané gravitačnírrrnrodelem prvek ncrovnovírhy
a s nárůstenr doby od

jejího vybudování sc stav opčt přibliŽuje

k nrodelovénru předpokladu.

Pon-rocí v práci vytvořeného uktlz-atele clominarrcc bylo
prokťrzáno rozrůznčníclopadů znrěn akccsibility v závislosti

na

významu středisek' Dobrá clopravtrí dosttrprrost hierarchicky
rradřazeného střediska nlii za následek jeho značnou clonrinanci ve
svéIn zázemí. Nejedná se však o dobrou dostupnost v absolutnírn,

nýbrŽ v relativnínr snryslu. l,řípady izolovanějšíclr nrezoregiotrťt
Čcských Budějovic a 7'|ína trkázaly, Žc pro irosílcrrí vlivu ve svérrr
podřízerrcítn regionu jc rozhoclující elinrinacc vlivťr okolníclr,

zejména hierarclricky nadřazenýclr středisck (Prrrhy). ].o
v

.ie

zásadě moŽné pouze prostřednictvín1 nízkéakcesibility

s význanlnýnli okolnírni střcdisky..I.aké na nejvyššíhierarchické

základě individuální automobilové dopravy a její srovnání
s regionalizací sociogeografickou'

Závěr ce|é práce je vyhrazen pro zhodnocení dosaŽení cílťr
práce a prokázání základních výzkumných hypotéz stanovených
v úvodu práce. Jeho součástí je také stručná diskuze přínosů práce
a možnéhodalšího rozšířenívÝzkumu.

Použitémetody
I{odnocení akcesibility a

její změny je

za|oŽeno na použití

moderních metod ve specializovaném softwaru GIS, např. různých
clruhů síťových analýz, interpolace, metod pro úpravu digitálních
dat a databází atd. Srovnávárrí výsledků geointbrmatických ana|ýz

akcesibility se sociogeografickými ukazateli bylo prováděno
pomocí běŽných statistických metod, např. korelačníchkoeťicientů či různých indexů změny v případě časovéroviny výzkumu.
Kontakt středisek byl sledován poIrrocí gravitačn ích rnodelů. Pro
výzkunr vzdálenosti dopravních předělů byl pouŽit Reillyho
model. Pro hodnocení donrinancc mezoregionálních středisek ve
svém zázemí byl speciá|ně vytvořen ukazatel donrinance odvoz,ený

na základě regresní závislosti z funkce nepříméťrměrnosti. Pro
odhad průnrěrných rychlostí na komunikacích v Česku byt také
několikráte proveden terénníprůzkurn.
Vybrcné výsledky prúce
Výzkurn v práci poukázal v souladu s většinou zahraničníclr studií

na zmenšování vlivu akcesibility, a tedy dopadů její zrněny'

se

sniŽujícíse měřítkovou a hierarchickou úrovnísledování - např.

na případové studii Prahy, kde byla sledována těsnost vztahu nlezi

akcesibilitou v podobě dominance hlavního nlěsta Ve svétn
zázení. Zatínrco na národní, tedy,,nrezi-rnezorcgionální.. ťrrovni,

bylo ovlivnění novou inťrastrukturou nejzřetetnější, na úrovni
mezoregionální byly dopady spíšernenšía rra mikroregionální
úrovni jiŽ sotva znatelné.

.také bylo prokáziino zpoŽdčnívlivrr nové dopravní
irlÍtastruktury, které je zvláště dobře patrrró u středisek
napojených na dálničníspojnice D l, D5 a D8, ktcró byly
zprovozněny vůčisledovanému období v rťtznétn předstiIru' Nově

či nedávno postavená inťrastruktura tak vrrášído sitttirce
předpokláclané gravitačrrírrrnrodelem prvck ncrovnováhy
a s nárůstem

doby od jejího vybudování sc staV opčt přibliŽuje

k nrodelovéInu předpokladu.

Ponrocí v práci vytvořeného uktrzatcle clomirraIrcc bylo
prokirzáno rozrůznění clopadů znrěn akccsibility v závislosti na

významu střcdisek' Dobrá clopt.avrrí dostupnost hierarchicky
nadřazeného střediska nlá za následek jeho značnou donriItatrci vc
svénr zázemí. Nejedná se však o clobrou dostupnost v absolutnírn,

nýbrŽ v relativnínl snryslu. l,řípady izolovanějŠíchnrezoregiorrťr
Českých Budějovic a 7,|ína ukázaly, Že pro posíler-rí vlivu vc svénr

jc rozhoclující elinrinacc vlivťr okolních,
zejrnéna hierarchicky nadřazených středisek (Pralry). l.o jc
v zásadě moŽné pouze prostřednictvínr nízkérrkccsibility
podřízeném regiorru

s význanrnýrni okolnírni střcdisky.

.I.aké

na ncjvyššíhierarchické

ťtrclvni bylo polnocí srovnávací ana|ýzy zlepšeníakcesibility
a zvýŠcrrídojíŽd'ky prokázťrno, Že zIcpšení dostupnosti v důsIedku

nové infrastruktury nejprve vyuŽijí význarnnější střecliska'

až,

rozvoji menších center. Poktrd.je
navíc zkráccní vzdálenosti realizováno na příliš veIkou vzdá|errost
náslec|nč se zIepšení pro.jeví v

vzhledem k významu střediska, dopady se neprojeví vůbec.

Výzkum také např. ukázal, Že zvýšenízávislosti mczi
zlcpšením akcesibility a jejími dopady v transťormačnínrobdobí
je moŽné sledovat pouze při zalrrnutí významu středisek. Samotná
závislost nárůstu kontaktů mezi středisky na zlepšení akcesibility
prokázána nebyla.

discrtačnípráci lrodnocena pouze
individuální automobilová doprava, a naopak např' kontakt

Ačkoliv byla

v

středisek byl reprezentovaný celkovým objemem clojížclějících
a

vyjíždějícíchbez rozdílu dopravního módu, bylo prokázáno

velké rnnoŽství obecně platných zákonitostí, na které upozorňují

dosavadní výzkumy. Minro výše zmíněného zpoždění c|opadů

nové infrastruktury také např. souvislost mobility s akcesi_
bilitou. V prťrbělru transtbrmačního období došlo v Česku ke
zvýšenízávislosti nrezi kontaktenr stř.edisek, jejich významem
a

akcesibilitou, coŽ je nrožnéinterpretovat právě v důsledku

nárůstu mobility obyvatelstva,

a tedy větším a svobodnějším

výběrem moŽných aktivit. Výzkum také umoŽnil ověřit tzv.

pravidlo konstantního času konstatujícídlouhodobě setrvalý

stav obccnci tttlcrance obyvatcl k celkovórrrtt častt striivcnc!nttt
ccstovátrírrr, il to na přípaclech izoltlvarrč'i šíclrrcgionťr, tr ktcrých

clošlo k výrazrrélnu niirťrstu vnitřrrích vazcb. '[.tl prokaztIjl'
r,zrťrstajícíVýznanl autornobilové tlopravy' kterei ttcnttrltott
rlsttrtttí clopravrrí nródy, zvláŠtč 11a kriitké vz.diilcnosti,
výzrralnrrč i i konktrrovat.

