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ABSTRAKT 

Modelování prostorových interakcí jako specifická problematika dopravní geografie vychází 
z předpokladu úzké vazby mezi systémem osídlení a dopravou, přičemž za hlavní nositele 
interakcí lze označit dopravní sítě. Obecným cílem diplomové práce je modelování 
prostorových interakcí a jejich následná komparace s toky reálnými za účelem predikce hodnot 
toků v budoucnu při zohlednění plánovaných změn v dopravní síti. Hlavním použitým 
nástrojem je gravitační model aplikovaný na příkladu Ostravska. V této oblasti jsou sledovány 
dvě hierarchické úrovně vazeb středisek. Pro komparaci modelových interakcí a skutečných 
vztahů mezi středisky jsou vymezeny dva odlišné reálné toky – dojížďkový a dopravní. 
Výsledkem práce jsou tedy dva druhy gravitačních modelů, které jsou kalibrovány 
odpovídajícími reálnými toky. Z výsledků modelování vyplynulo, že interakce přisouzené 
gravitačním modelem více odpovídají reálným dopravním tokům než tokům dojížďkovým. 
U dopravních vazeb je vzdálenost středisek významnější překážkou interakcí než u vazeb 
dojížďkových, které jsou více ovlivněny atraktivitou cíle dojížďky. 
  
Klíčová slova: modelování prostorových interakcí, gravitační model, dojížďkový tok, dopravní 
tok, Ostravsko 

 

ABSTRACT 

Spatial interactions modelling is a specific subject of transport geography. Narrow relation 
between the system of settlement and the system of transport is the basic presumption of the 
modelling whereas the transport network could be identified as main support of interactions. 
The aim of the thesis is modelling of spatial interactions and their subsequent comparison with 
real flows in order to predicate the future value of the flows taking into consideration the 
planned changes in the transport network. The main tool used to achieve the goal of the thesis is 
a gravity model which was applied on the example of Ostrava region. Two hierarchical levels of 
relation between centers in this region are observed. Two different real flows – commuting and 
transport one – are defined in order to compare the model interaction and the real relationship 
among centers. Thus the output of this work are two types of the gravity model calibrated by 
corresponding real flows. Based on the results of modelling, it can be stated that the interactions 
predicated by the gravity model better correspond to the real transport flows than the 
commuting ones. The distance between centers is a major barrier for interaction when speaking 
of transport relations than the commuting ones which are more influenced by destination´s 
attractivity.  
 
Keywords: spatial interactions modelling, gravity model, commuting flow, transport flow, 
Ostrava region 
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1 ÚVOD  

V souvislosti s výstavbou nové dopravní infrastruktury a s růstem dopravních intenzit 

se problematika dopravy v Česku řadí k vysoce frekventovaným tématům jak na poli 

veřejnosti, tak vědy. Dopravu sledují zejména inženýrské obory (např. dopravní 

inženýrství, stavebnictví, ekonomie) zabývající se především popisem specifických 

aspektů problematiky, kdežto geografické vědy se zaměřují zvláště na potřebné 

postižení a vysvětlení prostorových interakcí/vztahů v krajinné sféře (Marada 2006), 

včetně studia dopravních sítí, které můžeme považovat za hlavní oporu/nositele 

interakcí (Rodrigue, Comtois, Slack 2006).  

Prostorové interakce je, jakožto vyjádření vztahů mezi sídly/regiony, možné 

analyzovat s použitím reálných hodnot (tj. např. dojížďka do zaměstnání, dopravní 

intenzita, frekvence spojů veřejné dopravy apod.), ale také modelovat pomocí 

interakčních modelů (zejména gravitačního modelu), vytvářených k co možná 

nejpřesnějšímu popsání reálných vazeb. Modely vycházejí z fyzikální podstaty 

Newtonova gravitačního zákona, podle kterého platí, že se s rostoucí velikostí sídel 

a poklesem vzdálenosti mezi nimi síla interakce zvyšuje. Modelování vzájemných 

interakcí mezi sídly/regiony je pak založeno na předpokladu výrazné propojenosti mezi 

geografickou organizací společnosti a dopravními systémy. Je totiž zřejmé, že spojení 

s nejvýznamnějšími středisky indikuje nejvyšší hodnoty interakcí (Rölc 2004). I přes 

skutečnost, že modely nedokáží postihnout zejména společenskou realitu a její změny, 

mají i v současnosti své opodstatnění, např. pro možnost komparace mezi reálnými 

a modelovými interakcemi, pro predikci stavů budoucích či k simulaci konkrétního 

zásahu do stávající dopravní sítě apod.  

V rámci české dopravně-geografické literatury se v posledních letech vyskytovaly 

práce zabývající se výhradně modelováním prostorových interakcí spíše výjimečně 

(např. Řehák 2004a). Pozornost je věnována zejména studiu vlivů dopravní 

infrastruktury na regionální rozvoj (např. Jeřábek, Marada 2003, Vondráčková 2006, 

Marada, Květoň, Vondráčková 2006), vztahu dopravy a geografické organizace společ-

nosti (např. Marada 2003, Rölc 2004) či dopravní obslužnosti venkovských oblastí 

(např. Marada, Květoň 2006, Seidenglanz 2007). Naopak v západoevropské literatuře se 

opětovně, i přes kritiku kvantitativních metod v tzv. post-pozitivistickém období, 

projevuje příklon k využívání různých modifikací gravitačního modelu (Marada 2003). 

Ty se začaly opět objevovat především v souvislosti se studiem vysokorychlostních 
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komunikací (např. Vickerman, Spiekermann, Wegener 1997, Rietveld, Bruinsma 1998, 

Gutiérrez 2001). 

Z výše uvedených skutečností vyplynula relativně nedostatečně řešená specifická 

problematika dopravní geografie v Česku. Obecným cílem této práce je proto modelo-

vání prostorových interakcí a jejich následná komparace s toky reálnými za účelem pre-

dikce hodnot toků v budoucnu při zohlednění plánovaných změn v dopravní síti. Hlav-

ním použitým nástrojem je gravitační model aplikovaný ve vymezeném území 

Ostravska. Výběr sledované oblasti byl ovlivněn zejména očekávaným zprovozněním 

dálnice D47, která bude mít dopad na zkrácení vzdáleností mezi některými středisky 

osídlení, tj. dojde k jevu někdy označovanému jako časoprostorová konvergence (např. 

Carr 1997, cit. v Marada 2003). Výhodou aplikace gravitačního modelu je v tomto pří-

padě právě možnost predikovat, jaký vliv bude mít zmiňovaný jev na intenzitu 

a rozložení prostorových interakcí v regionu.  

Uvedené záměry se promítají do struktury diplomové práce, kterou lze rozdělit do 

čtyř částí. První část (tj. kapitola 2) je věnována teoretickým východiskům práce, 

přičemž jsou postupně definovány prostorové interakce a možnosti jejich modelování 

s důrazem na aplikaci gravitačního modelu. Teoretickou část uzavírá podkapitola, v níž 

jsou přiblíženy sledované reálné toky, a na základě diskutovaných možností modelování 

představeny dílčí cíle práce a výzkumné hypotézy. Druhá část (tj. kapitola 3) je zamě-

řena na vlastní metodickou přípravu a postup modelování, kde budou popsány 

a vymezeny všechny podstatné faktory ovlivňující celkový výsledek. Nejrozsáhlejší je 

část třetí (tj. 4. až 6. kapitola), která zahrnuje vlastní modelování prostorových interakcí 

na příkladu Ostravska. Nejprve jsou na základě analýzy zásahů do silniční 

sítě/infrastruktury postiženy změny ve vzdálenosti středisek a následně jsou sestrojeny 

dva druhy modelů (podle dvou sledovaných reálných toků – dojížďkového 

a dopravního), u kterých jsou analyzovány všechny podstatné možnosti a výsledky mo-

delování. Čtvrtou a zároveň poslední část (tj. kapitola 7) představuje závěr, ve kterém 

jsou shrnuty dosažené výsledky práce, včetně jejich zobecnění a návrhu dalšího směru 

výzkumu problematiky modelování prostorových interakcí. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Prostorové interakce 

Prostorové interakce jsou indikátorem pro zjištění vzájemných vztahů mezi regiony, 

které jsou uskutečňovány pohybem osob (např. dojížďkou za prací a do škol, migrací), 

nákladů (např. mezinárodní obchod, dovoz nerostných surovin) nebo informací a kapi-

tálu (Johnston, Gregory, Pratt a Watts 2000). V podstatě se tedy jedná o nabíd-

kový/poptávkový vztah mezi dopravou a geografickou organizací společnosti 

(Rodrigue, Comtois, Slack 2006). Pojem prostorová interakce se objevil v souvislosti 

s dopravněgeografickými studiemi v období tzv. kvantitativní revoluce 60. let 20. sto-

letí, která byla charakteristická aplikací matematického modelování a teorií grafů při 

studiu dopravních sítí. Tyto metody byly hojně využívány zejména v prostředí americké 

geografické školy (Marada 2003), jejímž významným představitelem byl také 

E. L. Ullman, který teorii prostorových interakcí v dopravní geografii rozpracoval1. 

Ullman (1954, cit. v Hůrský 1988) ve svém konceptu zavádí tři nezávislé podmínky 

pro vznik prostorových interakcí mezi lokalitami/regiony – regionální doplňkovost (re-

gional complementarity), možnost intervence (intervening opportunity) a přepravitel-

nost (transferability)2. Tento model Ullman aplikoval na proudy zboží s tím, že našel 

projevující se tendence směřování z oblastí s nadbytečnými zdroji do oblastí deficitních 

(Haggett 1965). Jednoduché využití tohoto konceptu popisují např. Potrykowski, Taylor 

(1982) na příkladu přepravních proudů oceli v Polsku nebo Haggett (2001) na příkladu 

mezistátních proudů dřeva v USA.  

Jednotlivé části Ullmanova konceptu vysvětlují v obecné rovině Rodrigue, Comtois 

a Slack (2006). V případě regionální doplňkovosti je nutnou podmínkou pro vznik 

interakce existence poptávky/nabídky mezi regiony. To znamená, že když region 

B produkuje něco (např. pracovní sílu, suroviny), co je potřebné v regionu A, pak je 

interakce možná, jelikož se regiony navzájem doplňují. Tento vztah platí oboustranně, 

protože např. residenční zóna B dodává pracovní sílu a průmyslová zóna A nabídku 

zaměstnání. Druhou podmínkou je možnost intervence. Spočívá v předpokladu, že se 

v blízkosti lokalit A a B nenachází další lokalita C, která může nabídnout lepší 

                                                 
1 Pojem prostorová interakce je nejčastěji spojován s Ullmanem. Avšak teorií prostorové interakce se 
zabýval např. již Ohlin (1933, cit. v Turton, Black 1998) a Gottman (1947, cit. v Hůrský 1988). 
2 V některých studiích (např. Turton, Black 1998) jsou tři nezávislé faktory doplněny o faktor čtvrtý – 
politický, který je častým omezením prostorových interakcí např. z důvodu embarga apod. 
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podmínky a být alternativou pro lokalitu A či B. Například když se při interakci mezi 

zákazníkem a obchodem vyskytuje bližší obchod v lokalitě C, který nabízí obdobné 

zboží. Jestliže tedy bod C nabízí stejné možnosti (doplňkovost) jako lokalita A a je 

k lokalitě B blíže, tak dochází k nahrazení interakce mezi A a B interakcí mezi 

lokalitami B a C. Třetí a zároveň poslední podmínkou Ullmanovy teorie je 

přepravitelnost, což znamená, že mezi lokalitami A a B musí existovat spojení 

(odpovídající dopravní infrastruktura), přičemž náklady v překonání vzdálenosti mezi 

lokalitami nesmí být vyšší než výhody plynoucí ze vzájemné interakce. 

Hlavním cílem prostorových interakcí je tedy vysvětlení prostorových toků/proudů, 

jelikož „poskytují možnosti jak toky měřit a předpovídat důsledky jejich změn v jiných 

podmínkách“ (Rodrigue, Comtois, Slack 2006, s. 165). Prostorové toky dělíme do dvou 

skupin – dopravní  a informační (Haggett 2001). Dopravní toky zahrnují fyzický pohyb 

osob nebo nákladu mezi lokalitami/regiony. Tento pohyb se může odehrávat pomocí 

různých druhů dopravy (silniční, železniční, letecká, atd.), přičemž každý je specifický 

a má své výhody a nevýhody. Naopak komunikační tok nezahrnuje fyzický pohyb 

elementů mezi místy, ale jeho prvořadým cílem je „ sdílení informací“ (Haggett 2001, 

s. 397).  

2.2 Modely prostorových interakcí 

Prostorové interakce modelujeme pomocí interakčních modelů. Ty vycházejí ze zá-

kladního předpokladu, že tok (Xij) je funkcí atributů lokalizace a významu místa zdroje 

(Vi), atributů lokalizace a místa cíle (Wj) a atributu vzdálenosti mezi zdrojem a cílem 

(Sij). Základní formulace prostorových interakčních modelů je tedy dána vztahem (upra-

veno podle Rodrigue, Comtois, Slack 2006):  

  

Na základě tohoto vztahu mohou být konstruovány tři základní interakční modely – 

model potenciálu obyvatelstva, modely vymezující sféru vlivu středisek a gravitační 

model.  

Model potenciálu obyvatelstva (někdy uváděn také jako model gravitačního 

potenciálu) je vhodným nástrojem tehdy, když studujeme hlavní rysy v rozložení 

obyvatelstva na zkoumaném území a hlavní relace ve vztazích mezi koncentracemi 

obyvatelstva (Řehák 2004a). Často je srovnáván s obdobnou běžně užívanou hodnotou 

hustoty zalidnění, přičemž v této komparaci disponuje dvěma přednostmi. Za prvé, 

).,,( jijiji j
SWVfX =
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potenciál „je mírou intenzity očekávaných kontaktů obyvatel daného bodu s obyvateli 

mnoha dalších bodů, jejichž vzdálenost od daného bodu je známa, přičemž mezi oběma 

body není bariéra (například hraniční, jazyková, orografická)“ (Řehák 2004a, s. 67). 

Hustota zalidnění však ukazuje pouze stav v dané lokalitě, naopak potenciál hodnotí 

také relace k dalším bodům. Druhou předností je podle Řeháka (2004a) samotná 

konstrukce potenciálu, kterou je možné vyjádřit graficky pomocí soustavy izolinií. 

Výpočet potenciálu každé i–té územní jednotky vychází ze vztahu (např. Pavlík, Kühnl 

1982, Potrykowski, Taylor 1982, Rodrigue, Comtois, Slack 2006): 

 

 

kde Mj
  je masa všech jednotek (ve většině případů počet obyvatel) a dj jsou vzdálenosti 

j–té územní jednotky od jednotky i (v některých případech např. Rodrigue, Comtois, 

Slack 2006 se dj váží pomocí exponentu vzdálenosti, tzn. dj
b ). Podstatou konstrukce je, 

že pro stanovení potenciálu se sčítá masa daného střediska i s příspěvkem masy ode 

všech ostatních ve zkoumaném území (více k aplikaci např. Řehák 2004b). Příkladem 

kartografického znázornění potenciálu obyvatelstva je např. Murdychův populační po-

tenciál ČSSR (1968, cit. v Pavlík, Kühnl 1982) nebo potenciál obyvatelstva Česka 

s důrazem na pohraničí (Řehák 2004a). V zahraniční literatuře se objevují např. znázor-

nění vztahující se k Spojeným státům. Isard (1969) uvádí potenciál obyvatelstva USA. 

Taaffe, Gauthier (1973) a Potrykowski, Taylor (1982) znázorňují tržní potenciál na pří-

kladu USA. 

Druhou skupinu základních interakčních modelů představují modely vymezující 

sféru vlivu středisek, mezi které lze zařadit zejména Reillyho a Huffův model. 

Reillyho model (1929, cit. v Haggett 1965, někteří autoři uvádějí rok 1931, např. 

Rodrigue, Comtois, Slack 2006) je klasickým modelem prostorových interakcí, 

používaným k určení hraničního bodu sféry působení dvou středisek (Čadková, Krásný 

1985). Předpokladem modelu je všeobecná dostupnost v daném území v jakémkoliv 

směru, a proto nebere v úvahu stávající konfiguraci dopravní sítě, ale ani překážky 

fyzickogeografické, politické či jazykové. Z tohoto důvodu je Reillyho model „velmi 

vhodný k předběžnému posouzení možných územních vlivů středisek různých řádů 

v dobře komunikačně vybaveném území bez velkých přírodních bariér“ (Řehák 2004b, 

s. 271).  
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Základní vzorec Reillyho modelu vychází ze vztahu (např. Čadková, Krásný 1985, 

Rodrigue, Comtois, Slack 2006): 

 

 

 

kde Xi  je vzdálenost hraničního bodu od střediska i; Di j  je vzdálenost mezi středisky 

i a j; Pi a Pj  jsou masy středisek (nejčastěji vyjádřené počtem obyvatel). V některých 

případech se objevují úpravy základního vzorce, např. použití bez odmocniny či s vyšší 

odmocninou než druhou. Právě v tomto případě je potlačován „význam velikosti konku-

rujících si středisek a naopak dochází k jejich vnímání jakožto správních středisek“ 

(Řehák 2004b, s. 271). Aplikaci a grafickému znázornění výsledků Reillyho modelu se 

věnuje např. Řehák (2004a), který modeluje sféru vlivu středisek v Česku, jejichž počet 

obyvatel přesáhl 25 tisíc.  

Model Huffa (1963, cit. v Rodrigue, Comtois, Slack 2006) je dalším interakčním 

modelem vymezujícím sféru vlivu středisek. Nejčastěji je používán pro zjištění spádu 

za službami občanské vybavenosti. Model definuje podíl cest za službami z určitého 

sídla do všech ostatních středisek oblasti. Vychází ze vztahu (upraveno podle Čadková, 

Krásný 1985): 

 

 

 

kde se hodnota podílu Pi j rovná pravděpodobnosti spádu ze sídla i do střediska  j; Mj  je 

velikost mas jednotlivých středisek; Σi j je součet interakcí mezi sídlem i a všemi okol-

ními středisky; di j je vzdálenost mezi sídly i a j. V některých případech je vzdálenost 

umocňována koeficientem vzdálenosti, kterým je možno upravovat její význam. Příno-

sem Huffova modelu je zejména možnost postihnout vícečetné vztahy, čili je rozdělit 

mezi více středisek (Maryáš, Vystoupil 2004). Aplikací modelu se zabývá např. 

Čadková a Krásný (1985) na příkladu středisek občanské vybavenosti v okresech Kolín 

a Kutná Hora. Vlastní modifikaci modelu převládajícího spádu středisek na příkladu 

ČSR používají také Hampl, Gardavský a Kühnl (1987). Modelováním sfér vlivu  

středisek maloobchodu se také zabývá např. Maryáš (1983). 

Třetí skupinu základních interakčních modelů tvoří model gravitační, který je apli-

kován v předkládané práci, a proto bude diskutován samostatně v následující kapitole. 
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2.3 Gravitační model 

Pro modelování prostorových interakcí mezi středisky včetně jejich změn vyvolaných 

zásahem do dopravní sítě (změnou vzdálenosti) je nejvhodnějším řešením použití 

gravitačního modelu, který je v souvislosti s dopravními vazbami (ale také migračními 

či dojížďkovými) nejznámější a stále hojně využívaný. Vychází podobně jako další 

prostorové interakční modely z fyzikální podstaty Newtonova gravitačního zákona, 

který tvrdí, že se dvě hmotná tělesa přitahují silou, která je přímo úměrná součinu jejich 

hmot a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti. Přiblížení gravitačního zá-

kona k podmínkám dopravní sítě popisuje v české literatuře Řehák (1997),  který říká, 

že mezi dvěma místy bude větší dopravní tok, pokud jsou tato místa blíže k sobě, 

a zároveň bude vyšší tok také mezi místy významnějšími, za předpokladu lidské 

přirozenosti vyhledávat nejkratší spojení. Tento vztah jednoduše a výstižně popisují 

také Pavlík a Kühnl (1982, s. 224), když tvrdí, že „čím jsou dvě města více vzdálená, 

tím bude víc překážek intenzity jejich vztahů“. 

Aplikace gravitačního modelu k simulaci dopravních vazeb se tedy, jak uvádí 

Řehák a kol. (1990, s. 14), opírá „o těsné souvislosti mezi prostorovým rozložením nej-

důležitějších koncentrací obyvatelstva na určitém území a konkrétními dopravními 

možnostmi daného spojení (konfigurací dopravní sítě) na straně jedné a přepravními 

vazbami vzniklými jako důsledek konkrétní konstelace středisek a konkrétní konfigu-

race dopravní sítě na straně druhé“. Předpokladem pro modelování je tedy tvrzení, že 

určité prostorové rozmístění středisek a určitá konfigurace dopravních sítí spolu objek-

tivně determinují základní rysy prostorových interakcí v daném území (Řehák 1992). 

Gravitační model užívaný v geografii popisuje celá řada autorů (např. Lee 1973, 

Pavlík, Kühnl 1982, Řehák a kol. 1990, Řehák 1992, Haggett 2001, Black 2003, 

Rodrigue, Comtois, Slack 2006 atd.). Vychází pro každou dvojici středisek z obecného 

vztahu: 

 

 

kde Xi j je síla vzájemného vztahu tzv. masy středisek i a j, čili interakce nebo přepravní 

vazba mezi středisky uváděná v bezrozměrném vyjádření; Mi a Mj  jsou masy středisek 

(nejčastěji počet obyvatel – viz dále); Di j je vzdálenost těchto mas a b je parametr 
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(exponent) určující vzdálenost typickou pro danou úlohu3. K dosažení výsledku je poté 

každá konkrétní spojnice středisek (hrana) charakterizována sumou všech dílčích in-

terakcí všech těch dvojic středisek, pro které je tato spojnice nejkratší součástí spojovací 

cesty. Nakonec se všechny výsledky často relativizují vůči hraně s nejvyšší simulova-

nou sumární zátěží a prezentují v grafické podobě. Tento postup však platí, pouze když 

řešíme dopravní úlohu (Řehák 2004b). V případě výpočtů zabývajících se migrací či 

dojížďkou není možné sčítat sumy dílčích interakcí, neboť tyto vztahy probíhají vždy 

pouze mezi dvěma středisky. Tento příklad je možné popsat vztahem mezi nódy A, 

B a C. Interakce mezi nódy A–C není nijak ovlivněna nódem B,  A–B nódem C a B–C 

nódem A. Vyjádření těchto modelů (tj. dojížďkových či migračních) je poté možné re-

lativizací výsledků jednotlivých párů středisek vůči páru nejsilnějšímu. 

V některých studiích zabývajících se gravitačním modelem je vztah dále rozšířen 

o gravitační konstantu g, která určuje sílu gravitace. Příklad jejího užití komentují 

Rodrigue, Comtois a Slack (2006), který uvádí, že se její velikost mění s mírou výskytu. 

To znamená, že když probíhá vzájemná interakce mezi stejnými nódy po delší období 

(např. rok), je hodnota konstanty g vyšší v porovnání s hodnotou g při stejné interakci 

probíhající týden. Někteří autoři však tuto konstantu vyjadřují jinak, a to jako výsledek 

vypočtu, ve kterém je zahrnut podíl velikosti střediska na všech sledovaných střediscích 

a další komponenty (více např. Lee 1973, Black 2003). Rovnice zahrnující gravitační 

konstantu má poté následný tvar (jednotlivé členy rovnice viz předchozí vzorec): 

 

 

Výraznou předností a jedním z hlavních faktorů využívání gravitačního modelu 

(zejména pro dopravní studie) je podle Řeháka (1997) skutečnost, že se celé sledované 

území chová integrálně, a proto je možno rozpoznat změny prostorových interakcí po 

nastavení změn v dopravní síti (např. výstavba dálnice). Dále je možné simulovat řadu 

situací souvisejících se změnami, např. možnost posouzení různých variant trasování 

komunikace, či zjištění interakcí v minulosti a jejich komparace se stavem přítomným 

a budoucím. I přes všechny zmiňované výhody skýtá gravitační model řadu problémů, 

které mohou ovlivnit konečný výsledek. Zejména je nutné brát v potaz fakt, že model 

představuje situaci silně zjednodušenou, jelikož nedokáže zachytit všechny skutečnosti 

(např. opomíjení sociálních a politických podmínek). Významným faktorem, který 

                                                 
3 V případě klasického gravitačního modelu se b = 2. 
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ovlivňuje celkový výsledek, je samotný výběr a definice masy reprezentující sledovaná 

střediska (nódy) a způsob vyjádření vzdálenosti. Tyto dvě komponenty gravitačního 

modelu budou diskutovány v následujících podkapitolách, stejně jako zdokonalení 

modelu (v souvislosti s masou) a vztah masy středisek a jejich vzdálenosti. Dále bude 

představen způsob kalibrace modelu a příklady jeho použití v dostupné literatuře. 

2.3.1 Masa středisek 

Ve většině případů je masou střediska posuzovaného gravitačním modelem jeho 

populační velikost, a to zejména pro jednoduchou dostupnost vstupních dat. Avšak, jak 

uvádí Řehák (1997), možné je použít jakýkoliv ukazatel reprezentující velikost či vý-

znam. Masou může být počet pracovních míst, prodejní plocha v nákupním centru, po-

čet nemocničních lůžek, velikost univerzity či hrubý domácí produkt (Isard 1998a). 

Výběr vhodného ukazatele se vždy odvíjí od zkoumané problematiky. 

Nejčastějším ukazatelem je však prostý počet obyvatel, který je často diskutován 

a také modifikován. Například Pavlík a Kühnl (1982) uvádějí, zda by nebylo vhodnější 

vynásobit počet obyvatel jejich průměrným příjmem, jelikož je pravděpodobnější, že 

movitější lidé cestují více. Podobnou otázkou je, zda není lepší použít pouze počet 

ekonomicky aktivních obyvatel, protože děti a starší lidé tolik nepřispívají k vzájemné 

interakci (mobilitě) mezi místy. Problémem vhodného ukazatele masy se zabýval např. 

Isard, který poukazoval na podstatné rozdíly mezi regiony, čímž dospěl k nutnosti 

přiřazení vah jednotlivým regionům. V rámci USA přiřadil váhu 0,8 jihu území, 2,0 pro 

západ a váhu 1,0 ostatním regionům Spojených států (Isard 1960, cit. v Haggett 2001). 

Důležitým předpokladem pro konstrukci gravitačního modelu souvisejícím s masou 

jednotlivých nódů je také přijmutí teze, že každý obyvatel je potenciálně účasten 

všeobecné mobility, a že největší koncentrace obyvatel jsou v sledovaném území také 

největšími zdroji a cíli cest v osobní dopravě (Řehák 1992). S tímto tvrzením souvisí 

také teoretické problémy týkající se symetrie a asymetrie sledovaného procesu (tzv. 

emitivity a atraktivity). Emitivitou je nazýván jev, podle kterého se cestující zpravidla 

vrací po téže cestě zpět. Rodrigue, Comtois a Slack (2006) uvádí příklad dojížďky do 

nákupních center, který je typickým procesem generujícím pohyby „tam i zpět“. Atrak-

tivitou nazýváme proces, který přitahuje potenciální vazby a vychází z ekonomického 
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potenciálu daného cíle4. Atraktivita dvou populačně shodných středisek však může být 

různá – např. středisko s důležitými komerčními aktivitami či sídly úřadů přitahuje více 

interakcí. V některých případech bývá však emitivita s atraktivitou zanedbávána pro 

náročnost výpočtu a subjektivitu v dosazování jednotlivých hodnot, resp. se počítá 

s předpokladem, „že emitivita a atraktivita každého ze zkoumaných vrcholů s masou 

jsou přímo úměrné počtu obyvatel (mase)“ (Řehák 2004b, s. 272). 

V případě, že je v gravitačním modelu s gravitační konstantou počítáno s výše 

jmenovanými vahami jednotlivých mas (wi a wj) a také s emitivitou (λ) a atraktivitou (α) 

sledovaného procesu, dochází k modifikaci vzorce výpočtu interakcí mezi 

nódy/středisky modelu (upraveno podle Isard 1998a, Rodrigue, Comtois, Slack 2006): 

 

 

 

2.3.2 Precizace gravitačního modelu 

Vzhledem k tomu, že jednoduchý tvar gravitačního modelu s jistotou nezabezpečuje 

soulad se zjištěnými hodnotami toků, začaly se objevovat různé zpřesňující modifikace 

modelu (např. produkčně omezený, atrakčně omezený či oboustranně omezený model – 

více viz Maryáš 1983, Hlavička 1993, Paulov 1993). Jedním z hlavních představitelů 

éry zdokonalování gravitačního modelu je A. Wilson. Vylepšení jeho modelu popisuje 

Haggett (2001) s pomocí tří hlavních faktorů. Prvním je použití pokročilé teorie prav-

děpodobnosti, která specifikuje jednotlivá chování jedinců a ovlivňuje model. Druhým 

je použití reálných omezení ve sledovaném území, které souvisí s již zmiňovanými 

vlivy atraktivity (asymetrie procesu). Například model, který sleduje počet zákazníků 

dojíždějících do supermarketu, je omezený ve zdroji, tzn. počet nakupujících se nemění, 

ale je přitahován různou atraktivitou jednotlivých supermarketů. V případě, že sledu-

jeme prostorovou diferenciaci dojížďky do zaměstnání, bude se jednat o model ome-

zený v cílech (v dané továrně),  přičemž její atraktivita se nemění. V tomto případě mů-

žeme sledovat např. rozložení zaměstnanců v jednotlivých sídlech. Posledním případem 

je typ oboustranně omezený, který se používá v případě modelování dopravy ve 

městech či regionech, čili na něj nepůsobí žádné vnější vlivy (je omezený ve zdroji 

                                                 
4 Atraktivita však nemusí být nutně spojena pouze s ekonomickým potenciálem střediska. Rozhodovat 
mohou také jiné faktory – např. přírodní či kulturně-historická atraktivita ovlivňuje větší „přitažlivost“ 
center cestovního ruchu, které mají nízký počet trvale bydlících obyvatel. 
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i v cílech). Třetí podstatný faktor přispívající k zdokonalení gravitačního modelu 

spatřuje Haggett (2001) v rozvoji informačních technologií, které dovolují kalkulovat se 

složitými kombinacemi jednotlivých výpočtů. 

2.3.3 Vzdálenost středisek 

V gravitačním modelu může být vzdálenost uváděna ve více modifikacích, avšak dvě 

lze označit za nejpoužívanější. První možností je vzdálenost mezi dvěma středisky/nódy 

měřená „vzdušnou čarou“ (geometricky po přímce). V tomto případě nejsou respekto-

vána žádná stávající spojení (silnice, železnice) ani fyzicko-geografické překážky (řeky, 

pohoří atd.). Druhou možností je měření vzdálenosti po stávající (či minulé a budoucí) 

dopravní cestě. V tomto případě je možné použít jak vzdálenost kilometrickou, tak ča-

sovou. Použití kilometrické vzdálenosti však nemusí být dostatečně výstižné, jelikož 

nerespektuje kvalitu dopravní sítě a také členitost terénu.  Kvalita jednotlivých komuni-

kací bývá proto v některých případech násobena koeficientem, přičemž například podle 

Řeháka (1992) nejkvalitnějším dopravním cestám přísluší koeficient 1, který se zvyšuje 

s poklesem kvality silnice. Z důvodů zjednodušení a pominutí výše uvedených úprav se 

jeví jako nejvhodnější měření vzdálenosti metodou časovou, do které se uvedené nedo-

statky promítají.   

Cestovní čas (časová vzdálenost) mezi středisky je v podstatě vyjádření jejich vzá-

jemné dopravní dostupnosti, která je často uváděna jako nejvýznamnější přímý vliv 

nové dopravní infrastruktury. Historicky měla výstavba dopravního spojení otevřít 

možnosti ke vstupu do nových oblastí, což výrazně přispívalo k jejich rozvoji. 

V současné době dochází k výstavbě nového propojení středisek/regionů, které mají 

stejný účel jako cesty stávající, avšak jsou efektivnější (snížení cestovní doby)5. Problé-

mem změn dopravní dostupnosti se zabývají např. Rietveld a Bruinsma (1998), kteří 

také tvrdí, že ve většině případů vede výstavba nové infrastruktury k zlepšení dostup-

nosti, ale zároveň připouštějí i výjimky. Za prvé uvádějí možnost vyššího výskytu kon-

gescí na nové cestě, zejména u vyústění na městské silniční okruhy, což v konečném 

výsledku zvyšuje cestovní čas a zhoršuje dostupnost. Druhou výjimkou je fakt, že zlep-

šení dopravní sítě (cesty) obvykle přináší nevýhodu pro některé body v ní/na ní. Napří-

klad po zprovoznění dálnice se pro některé lokality zmenší počet přístupových bodů 

(exitů), tzn. narůstá rozdíl mezi sídly s výhodnou a periferní polohou vůči exitům. 
                                                 
5 Snížení cestovní doby ovlivňují zejména dva důvody. Prvním je vyšší povolená maximální rychlost, 
druhým je kratší délka komunikace samotné (tj. spojení uzlů má co nejvíce přímkový průběh). To souvisí 
s tzv. deviatilitou (klikatostí) dopravních tras – více např. Brinke 1999. 
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V těchto případech vzdálená sídla ztrácejí, protože dopravní dostupnost zůstává stejná 

a novou dálnici ani nemusí využívat. Čili je důležité brát na vědomí fakt, že zlepšení 

spojení mezi body A a B je často důležité pouze pro body A a B, a ne pro další uzly 

(body) na jejich spojnici.  

Ve většině případů je časová vzdálenost mezi středisky ovlivněna dvojicí faktorů. 

Prvním je zvolený dopravní prostředek, kterým je interakce zprostředkovávána. Je 

zřejmé, že existují rozdíly ve využívání automobilové, železniční, letecké či námořní 

dopravy v závislosti na požadované vzdálenosti. Druhým je postavení dané dopravní 

cesty v dopravní síti. Hierarchicky vyšší sítě jsou přímější, umožňují rychlejší přepravu 

a vyšší kapacitu dopravy. Na ně se v uzlech připojují doplňující tratě, které jsou více 

ovlivněny přírodními poměry, mají nižší kapacitu a v konečném důsledku také nižší 

cestovní čas. „V tomto případě ovšem postupně narůstá význam „neekonomických“ 

hledisek – plošné zajištění dopravní obslužnosti obyvatelstva“ (Rölc 2004, s. 9). 

Vzdálenost však nemusí být měřena pouze „tradičně“ (tzn. časově, kilometrově) jak 

bylo výše uvedeno. Objevují se studie, v kterých je sledována časová vzdálenost ve 

městě v průběhu dne (podle intenzity dopravy – ve špičce, mimo špičku) nebo 

vzdálenost mezi dvěma místy na základě počtu spojů veřejné dopravy. V některých 

specificky zaměřených studiích se poté objevuje také vzdálenost psychologická či 

politická (Isard 1998a). 

Nejen v gravitačním modelu, ale také v dalších simulacích, které využívají vzdále-

nost jako proměnnou, je nutné uvažovat s tezí, že interakce mezi dvěma body klesá 

v závislosti na jejich vzdálenosti. Lze říci, že „vzdálenost je vlastně rezistencí prostředí 

vůči pohybu v prostoru, výrazem netotožnosti lokalizace dvou míst“ (Řehák 2004b, 

s. 71). Z tohoto důvodu je v gravitačním modelu umístěn koeficient b, který se liší 

v závislosti sledovaného jevu. V případě, že je b = 1, jedná se o lineární závislost mezi 

vzdáleností a výslednou interakcí. V těchto úlohách je však zanedbávána úloha klesající 

interakce vzhledem k vzdálenosti, a proto je používána funkce, podle níž definujeme 

nelineární vliv vzdálenosti na intenzitu interakcí mezi dvěma body.  

Nejznámějším způsobem je tzv. funkce Pareto, která byla jako první použita ve 

Švédsku při zkoumání migrace mezi regiony (Hägerstrand 1957, cit. v Haggett 1965)     

a vychází ze vztahu (upraveno podle Haggett 2001): 
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kde X je tok (interakce), D vzdálenost, a a b jsou koeficienty. Hlavním zájmem 

geografů jsou hodnoty koeficientu b (Haggett 2001). Zpravidla lze říci, že nižší hodnoty 

koeficientu b signalizují vliv interakce na rozsáhlejší oblast (vzdálenost je méně 

významným faktorem vztahu než síla středisek), kdežto vyšší hodnoty b indikují 

zvýšenou míru významu vzdálenosti (ve vzájemném vztahu mezi středisky), která se 

projevuje zmenšením dotčené oblasti. 

Výsledky hodnot parametru b v pracích (zabývajících se migrací) švédských 

geografů (zejména tzv. lundské školy) se pohybují v intervalu 0,4 až 3,3. Nízká hodnota 

parametru je v tomto příkladě typická pro migraci ve 20. století (velké pohybové pole), 

zatímco vysoká hodnota je charakteristická pro migraci 19. století. Střední hodnota 

všech sledovaných případů se blížila hodnotě 2,0 (přesně 1,94) a potvrzovala hypotézu 

o kvadratické závislosti jevů (Hägerstrand 1957, cit. v Haggett 1965). V české literatuře 

se významem vzdálenosti v migračním pohybu na příkladu vybraných měst Čech 

zabýval Kühnl (1975), přičemž výsledky hodnot parametru b se v jeho práci 

pohybovaly v intervalu 0,08 až 1,49. 

V případě dopravně-geografických studií je použitá hodnota parametru b často 

různá, avšak ve většině případů se také pohybuje okolo hodnoty 2,0. Výjimkou je na-

příklad studie Řeháka (1992), který ve svém sídelně dopravním modelu ČSFR testoval 

zvolené parametry (0,6; 0,8; 1,1; 1,6; 2,4; 3,6; 5,4). Nízké hodnoty v této studii více 

„prosazovaly“ osovou linii Československa, předurčenou pro spojení na dlouhé 

vzdálenosti. Naopak vysoké hodnoty parametru potlačily prosazení prostorových vazeb 

existujících uvnitř významných československých aglomerací a jejich okolí. V dalších 

studiích využívajících gravitační model se již objevuje méně zvolených parametrů. 

Například model Česka (Řehák 2004b) disponuje hodnotou 2,2, Rölc ve své práci 

naopak používá parametry dva – 2,0 a 1,4, jelikož každý má odlišný význam. U první 

varianty je významnějším faktorem vzájemného vztahu středisek jejich vzdálenost, 

u druhé jejich síla (Rölc 2004). 

2.3.4 Vztah masy a vzdálenosti středisek 

Vztah mezi středisky (reprezentovanými jejich masou) a vzdáleností mezi nimi byl 

v souvislosti s dopravní dostupností, dopravními náklady a jejich vlivem na rozmístění 

ekonomických aktivit prezentován již v některých lokalizačních teoriích, které bývají 

označovány za předchůdce teorií regionálního rozvoje. Cílem lokalizačních teorií bylo 

nalezení faktorů ovlivňujících lokalizaci ekonomických aktivit a vysvětlení prostoro-
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vého rozmístění ekonomiky. Nejstarší pokusy pocházejí již ze 17. a 18. století, přičemž 

za vrcholnou práci této generace je považována studie von Thünena z roku 1928, který 

studoval pravidelnosti v rozmístění jednotlivých typů zemědělských aktivit (Blažek, 

Uhlíř 2002).  

Mezi lokalizační teorie považující vzdálenost k ostatním střediskům jako důležitou 

podmínku rozvoje města/regionu lze zařadit práci A. Webera (1904). Ten definoval tzv. 

lokalizační faktory, mezi které zahrnul také dopravní náklady. Jejich výše se poté odráží 

v každé změně v dopravní infrastruktuře (snížení vzdálenosti), což vede ke změnám 

prostorového vzorce ekonomických aktivit – např. růstu některých středisek (Gielisee 

1998). Druhou lokalizační teorií operující se vzdáleností je studie Hottelinga (1929), 

zabývající se firmami, které si vzájemně konkurují o tržní prostor. Cílem firem je snaha 

nalézt výhodnou polohu na trhu, jelikož rostoucí vzdálenost od zákazníků (středisek) 

způsobuje pokles poptávky (Blažek, Uhlíř 2002). Třetí a zároveň nejkomplexnější lo-

kalizační teorií zabývající se vztahem mezi vzdáleností a prostorovým uspořádáním 

středisek je teorie centrálních míst W. Christallera (1933), kterou více rozvádí A. Lösch 

(1944). Zdrojem a inspirací těchto teorií byly výše zmiňované práce von Thünena 

a Webera.  

Cílem Christallerovy teorie bylo vysvětlení rozmístění a velikosti měst v sídelním 

systému za idealizovaných neoklasických předpokladů (např. racionální chování 

zákazníků a majitelů firem, dokonalá mobilita apod.), přičemž východiskem práce bylo 

použití zákonitosti poklesu počtu středisek v závislosti na jejich významu (Blažek, 

Uhlíř 2002). Christaller sledoval pouze maloobchodní funkci měst, a to na základě dvou 

základních parametrů: (1) z maximální vzdálenosti, ze které je zákazník ochoten pro 

zboží dojet, a (2) z minimální velikosti trhu, která připustí existenci daného prodejního 

místa. Za hlavní lokalizační faktor, který stál za umístěním obchodů, je označována 

blízkost k zákazníkům a minimalizace dopravních nákladů. Z toho důvodu je za 

optimální lokalizaci prodejního místa označeno centrum spádového regionu (většinou 

s nejvyšší masou). To se poté při zachování neoklasických předpokladů a za 

předpokladu rovnoměrného rozmístění obyvatelstva na homogenní rovině objevuje ve 

středu pravidelných nepřekrývajících se šestiúhelníků, jejichž velikost vyznačuje 

velikost zázemí daného střediska6. Mezi jednotlivými druhy šestiúhelníků (spádových 

                                                 
6 Christallerovu práci následně rozpracoval A. Lösch, který s pomocí vypuštění některých 
zjednodušujících předpokladů vytvořil teorii složitější, také vzhledem ke změně formy prostorového 
uspořádání (používání čtverců) a rozšíření sledování o průmysl (Blažek, Uhlíř 2002).  
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oblastí) poté vznikala hierarchie, přičemž střediska vyššího řádu plnila nejen funkci 

vyššího řádu, ale také funkce níže postavených středisek (Blažek, Uhlíř 2002). 

Hierarchie centrálních míst může být podle Christallera sestavena třemi způsoby. 

Kromě tržního a administrativního principu byl vymezen také princip dopravní. Ten 

spočíval v nutnosti nejkratší vzdálenosti mezi jednotlivými středisky, přičemž centra 

nižších řádů leží na spojnici vyšších řádů. Při vytváření hierarchií se počty středisek 

nižšího a vyššího řádu počítají podle tzv. k-funkce (tržní princip k = 3, dopravní k = 4, 

administrativní k = 7) (Haggett 1983). 

I přesto, že byla teorie centrálních míst nejvýraznější lokalizační teorií, zejména 

z důvodu pokusu o vysvětlení geografické organizace společnosti jako celku, neminula 

ji podobně jako ostatní neoklasické teorie kritika. Hlavní nedostatky lokalizačních teorií 

byly spatřeny ve zjednodušení reality (např. použití homogenní roviny u Christallerovy 

teorie) a ve vnímání vzdálenosti jako jediného diferenciačního faktoru. Navzdory kritice 

neoklasických přístupů na ně navázal v 60. letech 20. století W. Isard jako zakladatel 

tzv. regionální vědy (regional science), která se snažila o propojení geografie, ekonomie 

a prostorového plánování právě zejména pomocí modelování (gravitační model, 

analýzy vstup–výstup). Isardova škola poté ovlivnila v 90. letech 20. století 

představitele tzv. nové ekonomické geografie (Blažek, Uhlíř 2002). 

Z výše uvedených poznatků lze změnám prostorových interakcí v souvislosti se 

vzdáleností a masou středisek přisoudit dva možné „vývojové scénáře“. Prvním je 

změna prostorových interakcí po vybudování nové dopravní infrastruktury, která při-

nese pro určitá střediska zkrácení cestovního času, avšak změny budou pozorovatelné 

i v mase středisek. Tento proces se odehrával zejména v minulosti např. s rozvojem že-

lezničních tratí. Střediska na železnici nebo na důležité křižovatce silnic rostla (jejich 

počet obyvatel, počet pracovních míst), naopak střediska mimo páteřní komunikace 

ztrácela na významu (a také na mase). V současné době může dojít v této souvislosti 

také k opačnému efektu. Ten spočívá v tom, že menší lépe dostupná střediska 

s otevřením nového spojení mohou být vysávána středisky většími a významnějšími 

(např. dojížďka za prací do větších měst, za nákupy apod.). V souvislosti s prvním 

možným „vývojovým scénářem“ je tedy důležité přijmout tvrzení, že lepší dostupnost 

sídel je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících geografickou organizaci v kra-

jině (tzn. také pokles a růst velikosti středisek). O té se zmiňuje Vickerman (1991a), 

který uvádí, že hlavní změny v dopravní infrastruktuře (např. alpské tunely), vedou ke 

změně rozložení hlavních dopravních sítí a toků, a mají proto potenciál měnit geogra-
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fickou distribuci ekonomických aktivit v Evropě, která vede ke zvýšené koncentraci 

směrem k jádrovým oblastem7. 

Druhým možným „vývojovým scénářem“ je primární význam atraktivity střediska, 

které si vzhledem ke svému rozvojovému potenciálu či strategické poloze vynutí 

zkvalitnění stávajícího spojení. To je v současnosti důležité zejména v souvislosti se 

změnami v logistice (zvláště v souvislosti s konceptem just-in-time), kdy roste objem 

přepravy v kratším časovém úseku, přičemž je plně závislý na kvalitní infrastruktuře.  

S jistou dávkou zjednodušení lze dva předchozí scénáře ilustrovat na příkladu části 

teorie nerovnoměrného rozvoje A. Hirschmana (1958), který si pokládal otázku zda 

nejprve investovat do výroby bez patřičné infrastruktury, nebo naopak nejprve investo-

vat do infrastruktury, která bude předpokladem pro rozvoj nových podniků. Hirschman 

se přiklání k první variantě, jelikož při výstavbě infrastruktury není jasné, zda aktivity 

do regionu dorazí a v jaké intenzitě, kdežto výroba si zlepšení infrastruktury vynutí 

(Blažek, Uhlíř 2002). Tento názor koresponduje s příkladem rozdílných investic do roz-

voje Irska a Portugalska. Irsko se zaměřilo na podporu lidských zdrojů, která si posléze 

vynutila rozvoj infrastruktury, naopak Portugalsko ve velké míře investovalo do dálnic, 

které nejsou adekvátně využívány.  

Vyřčen by měl být však také třetí možný „vývojový scénář“, a sice že změna masy 

středisek či jejich vzdálenosti nevyvolá žádné výrazné změny prostorových interakcí ve 

formě dopravního toku či dojížďky osob. A to i z toho důvodu, že doprava v souvislosti 

se strukturálními změnami v hospodářství přestává být jedním z hlavních lokalizačních 

faktorů, jelikož se v současnosti objevují nové faktory jako přístup k informacím či 

službám na vysoké úrovni či ke kvalitnímu institucionálnímu a politickému prostředí 

(Vickerman, Spiekermann, Wegener 1997). 

Vzhledem k výše uvedeným „vývojovým scénářům“ je důležité zdůraznit, že 

uvedené kauzální předpoklady nelze pomocí gravitačních modelů vyhodnotit, avšak je 

k nim nutné přihlížet při interpretaci výsledků. 

                                                 
7 Konečným dopadem zlepšené dopravní dostupnosti ovlivněné novou dopravní infrastrukturou je 
rozdělení na genezi nově lokalizovaných aktivit (Rietveld, Bruinsma 1998), která mění stávající 
rozmístění ekonomických aktivit. Prvním je distributivní efekt, o který se jedná v případě, když se 
v regionu se zlepšenou dopravní infrastrukturou  (snížením vzdálenosti vůči okolí) objeví nové 
ekonomické aktivity, jež zde vznikly přemístěním z regionů, které novou infrastrukturou nedisponují 
a tím zaostávají. Druhým je efekt generativní, který popisuje zcela nově vznikající aktivity a následný 
růst zaměstnanosti v regionu.  
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2.3.5 Kalibrace gravitačního modelu 

Podstatným úkonem, který znatelně ovlivňuje výsledky gravitačního modelu, je jeho 

kalibrace. Kalibrace spočívá v nalezení vhodných hodnot každého z parametrů (kon-

stant a parametru vlivu vzdálenosti), které zabezpečují, že jsou vypočtené interakce 

podobné s reálnými sledovanými toky. V případě, že ke kalibraci nedojde, stává se mo-

del nepoužitelným pro predikci prostorových toků (resp. není jistota vysokého stupně 

shody mezi reálným a modelovým tokem).  

Při práci s modely, které obsahují pouze parametr vzdálenosti b se často objevuje 

jednoduchá kalibrace, jež spočívá v nalezení nejtěsnějšího vztahu mezi vypočteným 

a reálným tokem při použití regresní rovnice následně použité také k predikci. Výsledný 

parametr vzdálenosti se poté rovná parametru, při kterém byla zjištěna nejvyšší 

závislost (koeficient korelace) mezi souborem vypočtených modelových interakcí 

a souborem skutečných/reálných toků. Naopak u modelů, u nichž se pracuje s dalšími 

parametry, je kalibrace složitější, jelikož je nutné zohlednit kromě parametru 

vzdálenosti také gravitační konstantu, případně koeficienty emitivity a atraktivity. Ve 

výsledku se v těchto případech nakonec operuje se zlogaritmovanými hodnotami 

v regresní rovnici, která jednotlivé koeficienty v proměnných zahrnuje (např. Isard 

1998a, Black 2003). Teoretickými přístupy kalibrace gravitačních modelů se více 

zabývá např. Paulov (1993). Kalibrací modelu přepravních vazeb se v souvislosti 

s poptávkou po dopravě věnuje např. Tvrdík (1996). 

2.3.6 Příklady aplikace gravitačního modelu 

Aplikace gravitačního modelu v dopravně-geografických studiích v Česku se 

v posledních letech vyskytují v podstatě pouze v pracích Řeháka (1992, 1997, 2004a) 

a Rölce (2004). Objevují se však i další práce, věnující se např. migraci mezi městy 

v Čechách (Kühnl 1975) či úrovni aglomeračních vazeb v rámci integrovaných systémů 

středisek na příkladu ČSR (Hampl, Gardavský, Kühnl 1987). 

Řehák (1992) se zabývá modelováním dopravních vztahů v Československu 

v silniční i železniční dopravě. Ve své práci simuloval dopravní poměry mezi zhruba 

100 nejvýznamnějšími středisky osídlení k roku 2010, přičemž jednotlivé úlohy řešil 

pomocí pevně zvolených koeficientů vzdálenosti. Další z prací Řeháka (1997) je již 

aplikována na nejdůležitější silniční spojení v Česku. Zde je použita jedna z předností 

gravitačního modelu – možnost separování jednotlivých složek dopravy. Rozlišena byla 

doprava vnitrozemská (se zdrojem a cílem interakcí v Česku), dopravní kontakt 
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s nejvýznamnějšími středisky v zahraničí či tranzit přes území Česka (zdroj i cíl jsou 

v zahraničí). Poslední představená práce Řeháka (2004a) se věnuje intenzitě 

pohraničních vazeb Česka a sousedních států. Velkým přínosem zmiňovaných studií 

jsou interpretace jednotlivých výsledků, ve kterých jsou diskutovány jednotlivé 

modelové dopravní zátěže mezi významnými středisky v Česku i blízkém zahraničí. Na 

základě těchto výsledků jsou poté navrhovány možnosti zkvalitňování či výstavby nové 

dopravní infrastruktury, samotné trasování nových komunikací (např. preference 

dálničního spojení Horního Slezska a Vídně přes Ostravu) nebo naopak kriticky 

hodnoceny neodůvodněné (podle modelových intenzit) potřeby výstavby nových dálnic 

(např. spojnice České Budějovice–Linec). 

Gravitační model v modifikovaném tvaru8 použil ve své práci Rölc (2004), který 

zkoumal dopravní vazby jednak mezi hlavními evropskými aglomeracemi a také mezi 

23 nejvýznamnějšími aglomeracemi Česka. Ty byly vybrány na základě sociogeogra-

fické regionalizace, přičemž splňovaly vstupní podmínku – KFV (komplexní funkční 

velikost podle Hampl, Müller 1996) větší než 50,0. Výsledné intenzity gravitační vazby 

mezi jednotlivými středisky byly porovnávány s jejich skutečným dopravním zatížením. 

Tyto výsledky nakonec Rölc (2004) konfrontoval s preferencí jednotlivých os dle etapi-

zace výstavby nové dopravní infrastruktury.  

V zahraniční literatuře (zejména anglosaské) se studie zabývající se gravitačním 

modelem v dopravě začaly objevovat v 60. letech 20. století v souvislosti s kvantitativní 

revolucí v geografii. Jedním z příkladů je modelování počtu pasažéru leteckých spojů 

mezi Salt Lake City a dalšími 25 městy USA (Taafee, Gauthier 1973), kdy byla pro 

predikci použita regresní rovnice získaná ze vztahu mezi modelovým dopravním tokem 

a počtem pasažérů. Další studie přiklánějící se k využívání různých modifikací gravi-

tačního modelu se začaly objevovat v 90. letech 20. století zejména ke sledování změn 

dopravní dostupnosti v souvislosti s vysokorychlostními komunikacemi (např. 

Vickerman, Spiekermann, Wegener 1997, Rietveld, Bruinsma 1998, Gutiérrez 2001) 

nebo vzhledem k specifickým výsledkům modelování, například změně parametru 

vzdálenosti b v sledovaném časovém období ve vybraném regionu Finska (např. 

Luoma, Mikkonen, Palomäki 1993, Mikkonen, Luoma 1999). 

                                                 
8 Rölc (2004) ve vzorci modelu použil podobně jako Hampl, Gardavský a Kühnl (1987) druhou 
odmocninu z očekávaných hodnot modelového kontaktu (tj. √Mi·Mj), čímž zohlednil vztahovou 
otevřenost středisek, která klesá úměrně s jejich velikostí. 
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2.4 Dílčí cíle práce a výzkumné hypotézy 

Jak bylo uvedeno výše, obecným cílem této práce je modelování prostorových interakcí 

a jejich následná komparace s toky reálnými za účelem predikce hodnot toků 

v budoucnu při zohlednění plánovaných změn v dopravní síti. Hlavním použitým ná-

strojem je gravitační model aplikovaný ve vymezeném území Ostravska, přičemž 

v rámci této oblasti jsou sledovány dvě hierarchické úrovně vazeb středisek. První 

(nižší) hierarchickou úroveň představují střediska Ostravska. V druhé (vyšší) hierar-

chické úrovni jsou zahrnuta významná mezoregionální střediska Česka a také některá 

střediska v zahraničí, u jejichž vazeb je předpoklad, že ovlivňují interakce v úrovni 

nižší, resp. je mohou v budoucnu ovlivnit plánované změny v dopravní síti. Modelování 

prostorových interakcí je vztaženo ke třem časovým horizontům, tj. k roku 1991, 2001 

a predikci k roku 2013. Vymezení sledované oblasti Ostravska a výběr konkrétních 

středisek, vstupujících do konstrukce gravitačního modelu, je blíže popsán v kapitole 

3.2, stejně tak jako odůvodnění volby sledovaných časových horizontů. 

Pro zjištění, do jaké míry odpovídají modelové interakce skutečným vztahům mezi 

středisky, byly vybrány dva reálné toky – dojížďkový a dopravní, které jsou odvozeny 

z dostupných údajů Sčítání lidu, domů a bytů (dále SLDB) o dojížďce do zaměstnání 

a škol v roce 1991 a 2001 (FSÚ, Praha 1992, ČSÚ, Praha 2003), resp. z výsledků sčítání 

dopravy v roce 1990 a 2000 (Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 

1990 – Kraj Severomoravský, Výsledky sčítání dopravy na silniční a dálniční síti ČR 

v roce 2000). Přesné vymezení obou použitých reálných toků je blíže popsáno 

v kapitole 3.5.1 (dojížďkový tok), resp. v kapitole 3.5.2 (dopravní tok). Výsledkem této 

práce tedy budou dva druhy gravitačních modelů – dojížďkový a dopravní, které jsou 

kalibrovány odpovídajícím reálným tokem (v případě let 1991 a 2001). Tyto modely se 

však odlišují nejen použitým reálným tokem potřebným ke kalibraci, ale zejména svou 

konstrukcí. U dojížďkového modelu je sledován soubor dvojic středisek, kdežto 

u modelu dopravního soubor úseků, které jsou pro jednotlivé dvojice středisek nejkratší 

součástí silničního spojení (více kapitola 3.5). 

Na základě výše diskutovaných poznatků o možnostech využití gravitačního mo-

delu (viz kapitola 2.3) lze vyvodit pět dílčích cílů práce, které se odvíjejí od 

nastíněného metodického postupu modelování. Prvním je zjištění časové vzdálenosti 

mezi středisky zahrnutými do modelu v letech 1991, 2001 a 2013. Druhým dílčím cílem 

je kalibrace obou modelů a následné zjištění významu vzdálenosti ve vztahu mezi 
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modelovou interakcí a reálným tokem (dojížďkovým a dopravním) pro oba druhy 

modelů v letech 1991 a 2001. Třetím dílčím cílem je výpočet odchylky modelového 

a reálného toku (v letech 1991 a 2001), což poslouží k zjištění, pro které vazby je model 

vhodný a naopak. Čtvrtým dílčím cílem je predikce hodnot sledovaných reálných toků 

(k roku 2013) při zohlednění plánovaných změn v dopravní síti. Pátým a zároveň 

posledním dílčím cílem je celkový souhrn změn modelových prostorových interakcí 

v období 1991–2013, přičemž bude kladen důraz na posouzení vlivu nové dopravní 

infrastruktury. 

V souladu s uvedenými cíli práce lze vyvozovat několik předpokladů, resp. 

výzkumných hypotéz, jejichž platnost se potvrdí/nepotvrdí v průběhu zpracování: 

1) V případě dojížďkového toku bude pravděpodobně model použitelný pouze 

v relacích mezi středisky nižší hierarchické úrovně, kdežto u modelu dopravního 

v obou úrovních. Důvodem je předpoklad, že je u reálných dojížďkových vazeb 

mezi středisky vyšší hierarchické úrovně vzdálenost zanedbatelnou překážkou 

vztahů, jelikož hlavním faktorem je především atraktivita cíle dojížďky. To také 

souvisí s očekávanou konstrukcí modelů, kdy bude u dojížďkového toku 

modelování probíhat odděleně ve dvou vymezených hierarchických úrovních 

středisek, kdežto u modelu dopravního budou zahrnuty v jednom modelu úrovně 

obě. Oddělení středisek nižší a vyšší hierarchické úrovně vychází z předpokladu 

rozdílného charakteru dojížďkového toku (denní vs. nedenní frekvence). V případě 

dopravního modelu je předpokladem pro zahrnutí obou úrovní neoddělitelnost 

dostupných dat o intenzitě dopravy (tj. nelze odlišit vazby různých regionálních 

řádů „proudících“ po jedné silniční síti).  

2) Vzdálenost bude mít pravděpodobně nižší vliv na vzájemné dojížďkové vztahy 

středisek než na vztahy dopravní (rok 1991 a 2001), což opět vychází z předpokladu 

vyššího významu atraktivity středisek u dojížďkových vazeb (pracovní příležitosti, 

školy).  

3) Vzdálenost bude u obou sledovaných reálných toků v roce 2001 menší překáž-

kou vzájemných interakcí středisek než v roce 1991. Hlavními předpoklady pro 

platnost této hypotézy jsou nárůst celkové mobility osob a míry automobilizace 

v období 1991–2001. 

4) Dopravní model bude pravděpodobně více odpovídat reálným vazbám než mo-

del dojížďkový (v letech 1991 a 2001), tzn. bude se v něm objevovat méně výraz-

ných odchylek mezi reálnou hodnotou toku a hodnotou „přisouzenou“ modelem. 
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Předpoklad pro toto tvrzení vychází z rozdílných hodnot použitých charakteristik 

obou reálných toků (více viz kapitola 3.5). Ve sledovaném souboru dojížďkových 

toků jsou totiž očekávány daleko vyšší rozdíly mezi minimální a maximální hod-

notou (také vzhledem k předpokladu mimořádné pracovní atraktivity největších 

středisek) než u souboru dopravních vazeb, což ovlivní „funkčnost“ modelu, který 

nedokáže adekvátně postihnout všechny vztahy středisek. 

5) U predikce modelových interakcí k roku 2013, ve které již budou zohledněny 

plánované změny v dopravní síti (tj. také v časové vzdálenosti středisek), budou 

podstatné změny proti roku 2001 patrné především u dopravního modelu. Důvodem 

je již výše uvedený předpoklad významnějšího vlivu atraktivity střediska než 

časové dostupnosti u dojížďkových vazeb a také možná preference železniční 

dopravy před dopravou silniční.  
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3 METODICKÝ POSTUP A DATOVÁ ZÁKLADNA 

Tato kapitola je věnována metodickému rámci předkládané práce, což se odráží ve 

struktuře následujícího textu, který koresponduje se samotným postupem modelování 

prostorových interakcí. Postupně tedy bude představen použitý vzorec gravitačního 

modelu, zájmové území (a vybraná střediska) včetně časových horizontů sledování, 

charakteristiky masy a vzdálenosti středisek. Dále jsou vymezeny dva studované reálné 

toky, kterými bude model kalibrován. Popsán je také postup, jenž umožňuje zjistit hod-

noty reálných toků v budoucnu. Nakonec je uvedena podkapitola, v níž jsou vysvětleny 

nejčastěji používané základní pojmy. 

Před vlastním metodickým postupem je však nutné upozornit na to, že je v práci 

v souvislosti se změnou interakcí vyvolaných novou dopravní infrastrukturou posuzo-

vána pouze silniční síť. Železniční síť je totiž dlouhodobě stabilizovaná a v posledních 

letech zaznamenala především změny, které ovlivnily cestovní čas středisek ležících na 

hlavních tratích (tzv. koridorech). Důležitější je ale skutečnost, že je silniční síť flexi-

bilnější a „více odráží hierarchii sídel, zatímco historicky dříve vzniklá síť železniční 

vycházela z ekonomických potřeb v době industriální“ (Marada 2003, s. 22). Důvodem 

orientace pouze na silniční vazby je však také výrazný nárůst automobilizace v Česku 

v posledním desetiletí a častá preference využívání silniční dopravy před železniční 

i v případě nákladní dopravy (v souvislosti s konceptem just-in-time). 

3.1 Použitý gravitační model 

Pro modelování prostorových interakcí je použit vzorec gravitačního modelu v jednodu-

chém tvaru disponující jediným parametrem b (parametr vzdálenosti). Tento vzorec 

doporučuje Řehák (1992), který se odkazuje na časté používání této modifikace ve 

studiích respektovaných dopravních geografů (např. Dupuy 1985, cit. v Řehák 1992). 

Model je považován jako symetrický (podobně jako Řehák 2004a) s předpokladem, že 

emitivita a atraktivita každého ze zkoumaných středisek s masou jsou přímo úměrné 

hodnotě masy středisek. Parametr vzdálenosti nabývá pro každou ze sledovaných úloh 

jiné hodnoty (více viz kapitola 3.5). Výběr použité významově velikostní 

charakteristiky středisek (masy) je představen níže, stejně jako jejich vzdálenost. 

Vzorec gravitačního modelu použitý v této práci tedy vychází ze vztahu: 
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 kde Xi j je síla vzájemného vztahu (interakce) středisek i a j uváděná v bezrozměrném 

vyjádření; Mi a Mj  jsou masy středisek (viz dále); Di j  je vzdálenost těchto středisek 

a b je parametr (exponent) určující význam vzdálenosti pro danou úlohu. 

3.2 Výběr sledovaného území, středisek a časového období 

Pro sledování prostorových interakcí ovlivněných změnou vzdálenosti jednotlivých 

středisek bylo nutné zvolit území, ve kterém k těmto změnám došlo nebo dojde. 

Z tohoto důvodu byla vybrána oblast Ostravska, vzhledem k očekávanému otevření 

dálnice D47, ale také zkvalitňování dalších silničních komunikací (např. rychlostní 

silnice R48). Oblast Ostravska (resp. její střediska) tvoří nižší hierarchickou úroveň 

sledování. Vybrána byla však také střediska vyšší hierarchické úrovně, u kterých je 

předpoklad, že také ovlivňují interakce (výhradně u dopravních vazeb – spojení 

mezoregionálních center, tranzit přes území Ostravska) v úrovni nižší.  

Modelování a následné hodnocení prostorových interakcí je prováděno ve třech 

časových „řezech“. První dva (rok 1991 a 2001) se vztahují k transformační fázi vývoje 

sledovaného prostoru, tj. k období mezi dvěma posledními sčítáními obyvatelstva, 

jejichž výsledky poskytují některé podklady pro tuto práci. V tomto období by mělo 

docházet ke změně interakcí zejména vlivem změny velikosti mas sledovaných nódů, 

jelikož nedošlo k výrazným změnám v silniční infrastruktuře (tj. ve spojení středisek). 

Naopak třetí časový horizont by měl být ovlivněn změnou vzdálenosti, jelikož je 

odvozen od zprovoznění dálnice D479 v celé své délce (tzn. od Lipníku nad Bečvou po 

státní hranici Česka s Polskem u Bohumína). Dostavba dálnice je plánována na rok 

2010, ale vzhledem k tomu, že termín uvedení do provozu byl několikrát posunut, již 

teď panuje obava z dalšího odkladu. Z těchto důvodů je tedy v práci pro jistotu použit 

jako třetí časový horizont rok 2013, ve kterém by již mohly být zohledněny změny 

modelových prostorových interakcí způsobené dokončenou dálnicí. 

Jak již bylo výše uvedeno, předmětem výzkumu je oblast Ostravska. Je zřejmé, že 

jádrem oblasti je město Ostrava, avšak problémem je vymezení celého zázemí ostravské 

aglomerace, resp. Ostravska. Již od padesátých let dvacátého století bylo vypracováno 

mnoho různých koncepcí prostorového pojetí této oblasti (Sucháček 2005). V některých 

případech je zahrnuta pouze oblast tzv. ostravsko-karvinské aglomerace (Nešporová 

1998, cit. v Sucháček 2005) zahrnující okresy Ostrava-město a Karviná. Korčák (1966) 

                                                 
9 I přes to, že byl tento úsek již zahrnut pod dálnici D1 (viz www.rsd.cz), tak bude pro přehlednost v této 
práci stále nazýván jako D47.  
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rozšiřuje toto území o Frýdecko-Místecko, Těšínsko a Třinecko. Širší území použili ve 

své studii Kovář a Prokop (1989), když do pracovního zázemí Ostravska zahrnuli město 

Ostrava, okresy Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava, severní část okresu Vsetín 

a dokonce také části slovenských okresů Čadca a Dolný Kubín. Objevují se také 

specifické práce vymezující Ostravsko podle druhů pohybů obyvatel10 (Polouček 1977). 

V mnoha studiích je však pro jednoduchou manipulaci s datovou základnou Ostravsko 

(resp. ostravský region) ztotožňováno s územím Moravskoslezského kraje, čili zahrnuje 

území pokryté okresy Ostrava-město, Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava 

a Bruntál (např. Sucháček 2005).  

V této práci však bylo zvoleno vymezení vycházející ze sociogeografické 

regionalizace Česka z roku 2001 (Hampl 2005), kde je do mezoregionu Ostravy11 

zahrnuto v podstatě celé území Moravskoslezského kraje12 a severní část okresu Vsetín 

(Valašskomeziříčsko, Rožnovsko). Regionalizace byla založená na základě výsledků 

cenzu z roku 2001, z kterého byly využity „územně podrobně členěné informace 

o dojížďce za prací a do škol, tj. o nejfrekventovanějších regionálních procesech“ 

(Hampl 2005, s. 78). Výrazným pozitivem použití této regionalizace je skutečnost, že 

v rámci mezoregionu Ostravy jsou vymezeny elementární funční regiony – tzv. 

mikroregiony  1. stupně (Hampl 2005), jejichž střediska (jádra) budou zahrnuta do 

sledování této práce. Nižší hierarchickou úroveň tedy představují – Ostrava13, Bruntál, 

Krnov, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Třinec, Karviná, Nový Jičín, Frenštát 

pod Radhoštěm, Opava, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí. 

Výběr středisek vyšší hierarchické úrovně sledování již nebyl dán přímo výše uve-

denou sociogeografickou regionalizací, ale vycházel zejména z některých již dříve pub-

likovaných studií (zejména Řehák 1997, 2004a). Z moravských středisek byla vybrána 

mezoregionální centra Olomouc, Zlín a Brno. Z českých již pouze Praha jako makrore-

gionální centrum Česka a také Hradec Králové a Pardubice, vzhledem k nejmenší 

vzdálenosti ku Ostravě. Další střediska Česka (zejména krajská města) již nebyla do 

modelu zařazena z důvodu nízkých předpokládaných vazeb s Ostravskem (vzhledem 

k vysoké vzdálenosti, a proto nízké gravitační vazbě). Ze středisek v zahraničí, která by 

mohla ovlivnit situaci ve vymezeném území, byla vybrána města Katovice a Krakov 

                                                 
10 Polouček (1977) vymezil Ostravsko podle tří pohybů – dojížďky do zaměstnání, rekreační vyjížďky 
obyvatel průmyslové oblasti a dojížďky obyvatel za službami. 
11 Mezoregion Ostravy je v práci ztotožňován s Ostravskem. 
12 Výjimkou je jižní část okresu Bruntál spadající pod mezoregion Olomouce. 
13 Ostrava je zahrnuta jak do vazeb středisek nižší, tak i vyšší hierarchické úrovně. 
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z důvodu předpokládaných intenzivních vztahů v rámci Ostravska a zejména jižní části 

Horního Slezska. Vzhledem k významnému tranzitnímu propojení je do sledování 

zahrnuta Vídeň s vazbami na Ostravsko a Horní Slezsko a také Bratislava. Posledním 

střediskem vstupujícím do modelových relací v rámci hierarchicky vyšších sídel je 

Žilina, a to z důvodu předpokládaných vazeb na Ostravu, ale také na Olomouc (dále na 

Hradec Králové a Pardubice) vzhledem k spojení středního Pomoraví a severního 

Pováží, které prochází vymezeným územím Ostravska. V podstatě tedy do sledování 

širších vztahů vstupují střediska (až na ta česká, tzn. Praha, Hradec Králové, Pardubice), 

která se nacházejí v přímé blízkosti větve silničního koridoru spojujícího sever a jih 

Evropy14. 

3.3 Výběr masy středisek 

Jak bylo uvedeno výše, každé středisko je v gravitačním modelu charakterizováno svou 

masou, která představuje počet obyvatel nebo jiný ukazatel reprezentující velikost či 

význam. V tomto případě byla jako masa využita (pouze však u středisek Česka) tzv. 

komplexní velikost (dále jen KV), konstruovaná Hamplem (2005). Jedná se o agregaci 

dvou velikostních ukazatelů – počtu obyvatelstva a počtu pracovních příležitostí. Pří-

slušný ukazatel KV je poté „definován jako třetina součtu podílu obce (střediska, even-

tuelně okresu apod.) na obyvatelstvu Česka a dvojnásobku podílu na pracovních příle-

žitostech Česka k roku 1991 nebo k roku 2001“ (Hampl 2005, s. 44). Ukazatel KV byl 

pro ukazatel masy využit z toho důvodu, že zohledňuje vyšší ekonomický a společenský 

význam funkce pracovní než funkce rezidenční. Avšak i v tomto případě je spatřována 

nevýhoda, jelikož ukazatel KV „nezohledňuje rozdílný význam jednotlivých pracovních 

funkcí a je proto jen zjednodušenou charakteristikou významu středisek“ (Hampl 2005, 

s. 44). Vzhledem k tomu, že byly údaje KV za jednotlivá střediska převzaty, je nutné 

zdůraznit, že některé velikosti středisek jsou výsledkem sloučením obcí do formy 

přirozených center osídlení (jednotlivé aspekty slučování viz Hampl 2005). Proto je 

např. k Ostravě zahrnut Havířov (včetně obcí mezi Ostravou a Havířovem) vzhledem 

k dominantním vazbám na Ostravu. Z těchto důvodů jsou také v práci použity již 

střediska včetně aglomerovaných obcí, jejichž seznam je v poznámkách pod Tab. 1. 

                                                 
14 Jedná se o větev B VI. multimodálního koridoru, jehož součástí je dálnice D47, dálnice D2, ale také 
část dálnice D1. Tato transevropská magistrála (TEM) zajišťuje propojení severu Evropy (Polsko – 
Gdaňsk) přes střední Evropu (Česko, Maďarsko) na jih (Balkán – Bulharsko, Řecko, Turecko) s vazbou 
na Vídeň  a Itálii (Terst) – viz www.viamoravica.cz. 
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V případě zahraničních sídel byl již za masu dosazen prostý počet obyvatel 

samotného střediska bez jeho zázemí (Brinhoff – www.citypopulation.de). To ovšem 

v dané situaci není překážkou, jelikož je zanedbáním zázemí snížena předpokládaná 

velikost aglomerace – v podstatě je snížena atraktivita zahraničních středisek pro vztahy 

se středisky v Česku. Tuto skutečnost je proto možné brát jako pozitivum, jelikož se 

snížením atraktivity bude umocněna bariéra hranice jako překážka vzájemných 

interakcí. A to zejména v souvislosti se vstupem Česka, Slovenska a Polska do tzv. 

schengenského prostoru (k 21. 12. 2007), čímž v podstatě zanikl vliv státní hranice jako 

fyzické bariéry (tj. snížil se cestovní čas mezi zahraničními středisky)15. 

Vzhledem k výběru zahraničních středisek a jejich mas je důležité zdůraznit zvýše-

nou problematičnost vymezení v případě Katovic. Bylo by neadekvátní zahrnout do 

sledování pouze masu (počet obyvatel) samotných Katovic, a proto bylo nutné uvažovat 

i s ostatními středisky v rámci celé katovické konurbace16. Ta bývá však podobně jako 

ostravská aglomerace vymezována různými způsoby. Převládá však názor, kdy je 

katovická konurbace ztotožňována s územím katovického vojvodství s téměř 4 miliony 

obyvatel (např. Domanski 2002, cit. v Sucháček 2005). Pro účel této práce bylo však 

nutné vymezit území menší (také z důvodu vypovídajícího vymezení vzdálenosti mezi 

Katovicemi a jinými středisky). Proto byl k mase Katovic, od kterých byla měřena 

vzdálenost, připočítán také počet obyvatel všech měst intenzivně urbanizovaného 

konurbačního jádra katovického regionu, jejichž počet obyvatel přesáhl 150 000. Masu 

Katovic tedy tvoří součet počtu obyvatel Katovic jako administrativního jádra 

konurbace a měst Bytom, Glivice, Sosnowiec a Zabrze. Tuto generalizaci je opět možné 

chápat jako snížení atraktivity oblasti (při předpokladu vyššího počtu obyvatel úzce 

vymezené konurbace), a to hned ze dvou důvodů. Prvním je podobně jako u ostatních 

zahraničních středisek vznik bariéry (alespoň psychologické). Druhým důvodem je 

předpoklad, že k tomuto strukturálně postiženém regionu budou mít přeci jen ostatní 

střediska nižší vazby (vzhledem k neatraktivní „image“). 

Výše uvedené údaje k mase středisek se vztahovaly k prvním dvěma časovým 

horizontům, tj. k letům 1991 a 2001. V případě roku 2013 bude opět nutné použít údaje 

z roku 2001, při předpokladu, že se masa nebude nijak výrazně měnit (resp. změna by 
                                                 
15 Státní hranice po vstupu do schengenského prostoru představuje již zejména bariéru psychologickou 
(případně jazykovou), která je překážkou vzájemných vazeb se zahraničím. 
16 O katovickém regionu se častěji hovoří jako o konurbaci, jež je chápána jako soustava více funkčně 
propojených sídelních jednotek bez dominantního jádra (Katovice sice projevují určitou dominanci jádra, 
ale není tak výrazná jako u jádra Ostravska/ostravské aglomerace). Konurbace je na rozdíl od aglomerace 
také často rozsáhlejším  a funkčně komplikovanějším celkem (Sucháček 2005). 
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rozhodně neměla být tak výrazná jako v transformačním období). Jednotlivá střediska 

včetně hodnot jejich masy jsou uvedena v Tab. 1. 

 
Tab. 1:  Střediska použitá v gravitačním modelu – velikost jejich masy a rozdělení do dvou 
hierarchických úrovní 

Střediska nižší hierarchické úrovně Střediska vyšší hierarchické úrovně 
Velikost masy  Velikost masy 

Středisko 
1991 2001 

Středisko 
1991 2001 

Ostrava1 450,6 404,5 Ostrava1 450,6 404,5 
Bruntál 19,4 18,1 Brno 433,9 444,0 
Frenštát pod Radhoštěm 11,7 13,3 Bratislava* 442,2 428,7 
Frýdek-Místek1 64,9 58,8 Hradec Králové 113,6 117,8 
Frýdlant nad Ostravicí 10,0 8,6 Katovice*23 1 258,3 1 152,5 
Karviná1 83,1 68,9 Krakov*2 744,0 758,5 
Krnov 25,7 24,7 Olomouc 116,2 126,1 
Nový Jičín1 34,5 36,6 Pardubice1 106,3 107,3 
Opava 68,6 72,4 Praha 1 300,2 1 414,5 
Rožnov pod Radhoštěm 21,8 22,5 Vídeň* 1 539,8 1 550,1 
Třinec 50,4 44,9 Zlín1 120,0 120,9 
Valašské Meziříčí 33,3 32,6 Žilina* 83,9 85,4 
Poznámky: V případě středisek Česka je jejich masa charakterizována komplexní velikostí (KV), u středisek zahra-
ničních (označeny hvězdičkou *) počtem obyvatel v 10 000 - viz text; Ostrava je zařazena do obou hierarchických 
úrovní 
1Přehled použitých vymezených aglomerací (podle Hampl 2005): Frýdek-Místek + Staré Město + Sviadnov; Kar-
viná + Stonava; Nový Jičín + Kunín + Šenov u Nového Jičína; Ostrava + Havířov + Petřvald + Šenov + Vratimov; 
Pardubice + Rybitví + Staré Hradiště; Zlín + Otrokovice 
2Hodnoty za rok 1992 a 2002  
3Masa Katovic je tvořena součtem počtu obyvatel měst Katovice, Bytom, Glivice, Sosnowiec, Zabrze - viz text 
Zdroje: Hampl 2005; Brinkoff - www.citypopulation.de 
 

3.4 Vzdálenost sledovaných středisek 

Vzdálenost středisek je v předkládané práci chápána jako vzdálenost časová, tzn. do-

pravní dostupnost mezi dvojicí středisek. Zjišťována byla pomocí plánovače tras inter-

netové stránky www.mapy.cz (ke dni 14. 1. 2008). V této souvislosti je nutné pozname-

nat, že bylo vyzkoušeno více aplikací (např. Route 66 200517, Routeplanner – 

www.skoda-auto.cz/routeplanner, atd.), avšak potřebné cestovní časy se zejména mezi 

vzdálenějšími středisky značně lišily. Výše uvedená aplikace byla poté použita zejména 

vzhledem k nejlepší aktualizaci mapových podkladů. Je však nutné podotknout, že 

s ohledem na znalost reálné situace a skutečné možnosti jsou výsledné časy částečně 

podhodnoceny (tzn. reálně jsou nižší). Tento  pravděpodobný nedostatek však může být 

                                                 
17 V případě aplikace Route 66 2005 byl také problém s absencí mapových podkladů Polska a Slovenska. 



 
 
 
 
Jakub Chmelík: Modelování prostorových interakcí na příkladu Ostravska                                              36 

 

zanedbán, jelikož je pro všechny případy stejný, čili nikterak nezvýhodňuje některá ze 

sledovaných spojení. 

Samotný postup měření zahrnoval dva kroky. Za prvé byla zjištěna aktuální časová 

vzdálenost středisek (tzn. nejkratší vzdálenost středisek v lednu 2008), za druhé byly 

zjištěny změny v dopravní síti18 spojující vymezená střediska ve sledovaných časových 

horizontech (rok 1991, 2001, 2013). V letech 1991 a 2001 byly v případě absence 

stávající infrastruktury voleny alternativní trasy (v té době preferované) po „starých“ 

komunikacích, v některých případech (zvláště když došlo ke zkvalitnění stejné komuni-

kace) byl použit odhad časové ztráty19. Pro rok 2013 (již s předpokladem zprovozněné 

dálnice D47 a polské A1) byla aktuální hodnota snížena v případě, že nejkratší spojení 

dvou středisek bylo uskutečněno při použití dálnice. Hodnota časové úspory při jízdě po 

dálnici byla poté zjištěna pomocí jednoduchého výpočtu, zahrnujícího průměrnou 

rychlost (110 km/h)20 a ujetou vzdálenost. Důležitým faktorem hodnoty časové 

vzdálenosti bylo také časové navýšení o 5 minut v případě, že spojení středisek 

překonávalo „bariéru“ státní hranice (v schengenském prostoru však již hraniční bariéra 

započítávána není). 

K měření vzdálenosti mezi jednotlivými středisky je nutné vymezit přesnou lokali-

zaci místa, která je brána jako vrchol (střed) střediska (tzn. je od ní počítána časová 

vzdálenost k ostatním střediskům). Tento bod byl ve většině případů převzat 

z použitého plánovače tras, avšak u některých středisek byl nepatrně změněn. Jedná se 

zejména o Ostravu, kdy bylo výchozím bodem zvoleno křížení silnice č. 11 (Rudná) 

a silnice č. 58 (Plzeňská), a to z důvodu nejvýhodnější lokalizace pro všechny směry21. 

Další výjimka byla stanovena např. u Prahy, kdy je za výchozí bod považován konec 

dálnice D1 na Spořilově vzhledem k tomu, že jsou v rámci modelu sledovány pouze 

„východní směry“. 

V souvislosti s použitím vypočtených časových vzdáleností je nutné podotknout, že 

vychází z předpokladu (podobně jako trasování spojnic středisek) lidské přirozenosti 

                                                 
18 Pro zjištění změn byly použity:  Autoatlas ČSFR (1992); Evropa – autoatlas (1992); Česko, Evropa – 
autoatlas (2001) – viz literatura. 
19 Zanedbávána byla změna maximální povolené rychlosti v obci z 60 km/h na 50 km/h. 
20 Průměrná rychlost pro dálnici byla získána výpočtem plánovače tras při spojení po dálnici Praha–Brno. 
21 Výjimkou je spojení Ostravy s Karvinou. Vzhledem k tomu, že k Ostravě řadíme také Havířov a další 
obce, jež v podstatě sousedí s Karvinou, byl výchozí bod spojení Ostravy a Karviné posunut do bodu, ve 
kterém se na komunikaci č. 11 (Rudná) napojuje komunikace č. 59 (Fryštátská) – tzn. časová  vzdálenost 
byla snížena. Rozdíl ve výchozích bodech byl však také ovlivněn snahou rozdělit dopravu z Ostravy 
směrem na Nový Jičín jak na komunikaci č. 58 (spojení Ostravy a Nového Jičína, tak č. 56 (spojení 
Karviné a Nového Jičína přes Ostravu a Frýdek-Místek). 
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vyhledávat nejkratší spojení, což v některých případech neplatí (např. vyhýbání se 

zpoplatněným úsekům dálnic). Přehledu změn vzdálenosti a trasování spojení 

jednotlivých středisek použitých v gravitačním modelu je věnována kapitola 4. 

3.5 Konstrukce gravitačního modelu 

V případě, že jsou získány hodnoty masy a vzdálenosti středisek, je možné přistoupit ke 

kalibraci modelu. Jak již bylo výše uvedeno, cílem kalibrace gravitačního modelu je 

nalezení vhodných hodnot parametrů, které zabezpečují, že jsou vypočtené interakce 

v co nejtěsnějším vztahu se sledovanými (reálnými) toky/proudy. V případě této práce 

se tedy jedná o nalezení vhodného parametru vzdálenosti b22, přičemž sledovanými 

reálnými toky byl tok dojížďkový a dopravní23. Pro zjištění „těsnosti“ byl využit 

Pearsonův korelační koeficient a pro prokázání závislosti byla zvolena 1% hladina 

významnosti (pro tyto úkony byl použit statistický software SPSS 13.0). Výsledkem 

tedy budou dva druhy modelů (dojížďkový a dopravní), jejichž konstrukce se liší jak 

postupem, tak zahrnutím odlišných středisek, které vstupují do simulované situace. 

Vzhledem k těmto specifikům budou oba modely metodicky popsány v následujících 

podkapitolách odděleně. 

3.5.1 Konstrukce dojížďkového modelu 

Dojížďkový model byl kalibrován tokem mezi dvojicí středisek, který byl definován 

jako součet dojížďky ze střediska A do střediska B a dojížďky ze střediska B do stře-

diska A. Informace o dojížďce byly získány z výsledků cenzů k 3. 3. 1991 a 1. 3. 2001  

(příslušné publikace SLDB, FSÚ, Praha 1992, resp. ČSÚ, Praha 2003). Do jednotlivých 

toků mezi středisky byla započítána dojížďka celková (tzn. pracovní plus školská, denní 

plus nedenní, bez rozlišení použitého dopravního prostředku). V této souvislosti je 

nutné zmínit metodický problém v nezachycených počtech u směrové dojížďky v cenzu 

z roku 2001 (více např. Hampl 2004, 2005, Baštová, Fňukal, Krejčí, Tonev, Toušek 

2005), který bude dále diskutován v kapitole 5. Další metodická poznámka se vztahuje 

ke skutečnosti, že k některým sledovaným střediskům byly v práci zahrnuty 

aglomerované obce. Z toho důvodu bylo nutné počítat i jejich dojížďkové vazby na 

okolní střediska, jejichž součet byl následně přičten k samotnému středisku (centru 

                                                 
22 Do jednotlivých modelů byly dosazovány různé hodnoty parametru b, přičemž výchozí byl b = 2,0. 
Od této hodnoty byly poté testovány hodnoty o 0,1 vyšší a nižší.  
23 V této práci bude použito označení dojížďkový „tok“, resp. dopravní „tok“ – i přes často používané 
označení „proud“, které je ekvivalentem výše zmíněného. 
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aglomerace). To znamená, že byl např. sledován také dojížďkový tok mezi Havířovem 

a Karvinou, přičemž byl tento tok připočten k vazbě mezi Ostravu a Karvinou. 

Do samotné konstrukce gravitačního modelu kalibrovaného dojížďkou byly zahr-

nuty všechny dvojice spojení středisek nižší hierarchické úrovně. V případě vyšší 

úrovně byla použita pouze střediska Česka z důvodu absence směrových dat dojížďky 

do jednotlivých středisek v zahraničí a také vzhledem k předpokladu nízkých vazeb 

pracovní a školské dojížďky. V rámci této úrovně byl však dojížďkový tok posuzován 

pouze mezi těmi spojeními středisek, které by mohla ovlivnit změna v dopravní infra-

struktuře ve vymezeném území Ostravska. Proto byly do sledování zahrnuty pouze osy 

Ostrava–Zlín, Ostrava–Olomouc–Brno–Praha a Ostrava–Olomouc–Hradec Králové 

a Pardubice. Ostatní spojení např. Hradec Králové (Pardubice)–Praha byly 

zanedbávány. Do vztahu potřebného ke zjištění nejvhodnějšího parametru vzdálenosti 

byla poté dosazována modelová (vypočtená) interakce mezi dvojicí středisek a hodnota 

dojížďkového toku. Tento úkon byl prováděn pro obě dvě vymezené úrovně i oba sle-

dované časové horizonty odděleně. Jak bylo výše uvedeno, separace nižší a vyšší 

hierarchické úrovně vycházela z předpokladu rozdílného charakteru dojížďkového toku. 

U nižší úrovně je dojížďka více integrujícím prvkem z důvodu své pravidelnosti 

(převládá denní frekvence), naopak u vyšší úrovně je často nedenní a „odpovídá 

částečnému nahrazování migračních procesů“ (Hampl 2005, s. 78). Oddělení modelů do 

dvou časových horizontů bylo poté jednoznačné z důvodu zjištění změn vlivu 

vzdálenosti (hodnota parametru b) v transformačním období (čili mezi cenzy 1991 

a 2001).  

Po kalibraci modelu poté bylo možné vzhledem k vypočteným hodnotám interakcí 

zjistit, pro které dvojice středisek je model vhodný a naopak (tzn. jestli „akceptuje“ 

hodnotu reálného toku). Pro tento účel byla využita odchylka (tj. podíl) mezi reálným 

a modelovým tokem (podobně jako Kühnl 1975), přičemž modelový tok byl získán 

z regresní rovnice vztahu modelové interakce (nezávislá proměnná x) a dojížďkového 

toku (závislá proměnná y) v letech 1991 a 2001. 

Samotné srovnání jednotlivých modelových interakcí v časových horizontech bylo 

nakonec provedeno následovně. Jelikož není možné porovnávat hodnoty z jednotlivých 

let (předpokladem je rozdílný parametr b, a tím pádem i hodnota interakce), tak byly 

vypočtené interakce relativizovány vůči nejsilnější vazbě středisek v modelu. Na takto 

získaných hodnotách je poté možné zjistit jednotlivé změny modelových interakcí mezi 

středisky. 
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3.5.2 Konstrukce dopravního modelu 

Při konstrukci gravitačního modelu kalibrovaného dopravním tokem je použit stejný 

tvar vzorce jako u modelu dojížďkového, avšak další postup se značně liší. Na rozdíl od 

dojížďkového modelu se ve vztahu mezi vypočteným a reálným tokem neposuzují vždy 

dvojice středisek, ale jednotlivé vybrané úseky silniční sítě ve vymezené oblasti 

Ostravska. Úseky jsou v modelu charakterizovány sumou všech dílčích interakcí všech 

těch dvojic středisek, pro které je tento úsek nejkratší částí spojovací cesty. 

Hodnotu reálného dopravního toku představovala celoroční průměrná intenzita do-

pravy (tzn. počet vozidel/24 hodin) ve sledovaných úsecích, která byla zjišťována 

s pomocí výsledků sčítání dopravy z let 1990 a 2000 (Výsledky sčítání dopravy na 

dálniční a silniční síti v roce 1990 – Kraj Severomoravský, Výsledky sčítání dopravy na 

silniční a dálniční síti ČR v roce 2000). Vzhledem k tomu, že v rámci některých 

sledovaných úseků bylo prováděno sčítání na několika stanovištích, bylo nutné provést 

úpravy, na základě kterých byla vybrána pouze jedna hodnota. Ta byla definována jako 

intenzita nejméně zatíženého sčítacího stanoviště (nacházejícího se v extravilánu) 

v rámci sledovaného úseku – tzv. sedlo dopravy (viz např. Hůrský 1978). Důvodem je 

předpoklad, že je právě tato hodnota nejméně ovlivněna dopravním kontaktem v rámci 

kratších vzdáleností (např. silnější kontakty u sčítacích stanovišť mezi centrem a jeho 

zázemím). Nevýhodou této volby je případ některých úseků, kdy bylo v jejich rámci 

vymezeno pouze jedno stanoviště (což vylučuje použití výše uvedeného předpokladu). 

Druhým problémem je neprovedení některých sčítání na jednotlivých stanovištích 

zejména v případě roku 1990, kdy se často jednalo o úseky, které byly při sčítání v roce 

2000 nejnižší. V některých případech bylo proto nutné  údaje z roku 1990 upravit nebo 

se pokusit o jejich odhad. Třetí metodický problém souvisel podobně jako u dojížďko-

vého toku s vymezením středisek včetně aglomerovaných obcí. V tomto případě se jed-

nalo zejména o úsek Ostrava–Frýdek-Místek, kde bylo nutné zohlednit také spojení 

Havířov–Frýdek-Místek. Dalším komplikovaným úsekem byl Ostrava–Karviná 

(odlišení vlivu dalších kontaktů např. mezi Orlovou a Karvinou) a úsek Ostrava–Opava 

(možnost spojení přímého a přes Hlučín a Kravaře). Tyto specifické problémy budou 

blíže popsány v kapitole 6.1. 

Samotná konstrukce gravitačního modelu (pro roky 1991 a 2001), jehož výsledky 

byly potřebné ke kalibraci, spočívala z několika kroků: 

1) Do výpočtu modelového zatížení sledovaných úseků (viz Obr. 1) byly zahrnuty 

(resp. načítány) všechny hodnoty vzájemné interakce jednotlivých dvojic středisek 
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nižší hierarchické úrovně, které danými úseky procházejí jako nejkratší silniční 

spojení. 

2) Vzhledem ke skutečnosti, že z výsledků sčítání dopravy není možné oddělit 

hodnoty intenzity v rámci sledované nižší a vyšší hierarchické úrovně středisek, 

bylo nutné zahrnout do jednoho modelu úrovně obě (tj. zahrnout k nejkratším 

spojení středisek nižší hierarchické úrovně také spojení středisek vyšší hierarchické 

úrovně). Se středisky vyšší úrovně byla však počítána pouze Ostrava a střediska 

s KV (masou) vyšší než 50,0; tzn. Frýdek-Místek, Karviná a Opava. Ostatní 

vzájemná spojení středisek nižší a vyšší úrovně byla zanedbána vzhledem 

k předpokladu nízkých reálných a také modelových vazeb. V případě spojení Opavy 

a středisek vyšší úrovně bylo však akceptováno pouze spojení s Katovicemi, 

Krakovem, Žilinou a Zlínem, protože ostatní spojení probíhají po úseku 

nezahrnutém do sledovaného území/resp. silniční sítě24. Vypočtené hodnoty 

modelové zátěže mezi dvojicemi středisek byly poté opět načítány na úseky, 

kterými prochází jejich nejkratší silniční spojení. 

3) Zvlášť bylo posuzováno také vzájemné spojení mezi středisky vyšší 

hierarchické úrovně. Podmínkou však byla skutečnost, že jejich nejkratší trasa 

prochází vymezenými úseky nižší hierarchické úrovně. Proto bylo např. 

akceptováno spojení Vídně a Katovic, naopak do modelu nevstupovalo spojení 

Prahy a Katovic (nejkratší spojení přes Hradec Králové, Náchod, Nysa). Vypočtené 

hodnoty modelové zátěže mezi dvojicí středisek byly poté opět načítány na úseky, 

kterými prochází jejich silniční spojení. 

4) Vzhledem k výše uvedeným spojením středisek vyšší úrovně bylo nutné doda-

tečně zahrnout do dopravního modelu tři střediska s vlastní masou (Bohumín, 

Český Těšín, Hranice). Důvodem tohoto kroku byla následná možnost odlišení 

modelového toku v rámci dvou sledovaných úrovní, proto lze tyto střediska 

charakterizovat jako hlavní „vstupy/výstupy“ do/z území Ostravska. Přítomnost 

každého z těchto středisek má v modelu své opodstatnění, ale také jinou funkci. 

V případě Bohumína (do modelu byla zahrnuta pouze vazba Ostrava–Bohumín) se 

jedná o odlišení vazeb Ostravy a Bohumína na straně jedné a Ostravy a Katovic, 

resp. Krakova (a jejich dalších spojení trasovaných přes Ostravu) na straně druhé. 

Spojnice Český Těšín–Karviná (do modelu byly zahrnuty pouze relace Český 

                                                 
24 Nejrychlejší spojení mezi Opavou a Olomoucí (dále Brnem, Prahou, Bratislavou, Vídní), resp. Opavou 
a Hradcem Králové (Pardubicemi) je trasováno přes Moravský Beroun a Šternberk.  
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Těšín–Karviná, Český Těšín–Třinec) separuje dopravní tok mezi Karvinou 

a Katovicemi (resp. Krakovem) a spojnice Český Těšín–Třinec mezi Žilinou 

a Katovicemi. Třetím dodatečně zařazeným střediskem jsou Hranice, které jsou ve 

sledování výjimkou, jelikož nespadají pod mezoregion Ostravy25. Přidány však byly 

vzhledem k odlišení toku v tranzitním směru na Ostravu a Frýdek-Místek (v modelu 

je zahrnutá vazba Hranice–Nový Jičín) a v odlišení toku ve směru na Žilinu 

(v modelu zahrnut úsek Hranice–Valašské Meziříčí). Tyto jednotlivé interakce 

(uvedených dvojic v závorkách) byly poté opět načítány na úseky, kterými prochází 

jejich nejkratší spojovací cesta. Seznam dodatečně zahrnutých středisek 

s jejich masou (tj. hodnotou KV) je uveden v Tab. 2. 

5) Do schématu sledované sítě bylo nutné z důvodu odlišení směru toku přidat 

některé významné body/uzly, ve kterých se křižují sledované komunikace. Tyto 

křižovatky byly definovány jako body bez vlastní masy (jako např. Řehák 1997). 

Charakteristika jednotlivých významných křižovatek je v Tab. 3. Jejich přesná 

lokalizace je patrná ve schématu v Příloze 1. 

6) Na základě výše uvedeného postupu byly poté konstruovány dva gravitační mo-

dely pro dopravní tok – pro rok 1991 a 2001. 

 
Tab. 2: Dopravní model – dodatečně zahrnutá střediska a hodnota jejich mas 

Dodatečně zahrnutá střediska do dopravního modelu 
Velikost masy  

Středisko 
1991 2001 

Bohumín 27,3 23,7 
Český Těšín 20,8 21,2 
Hranice 20,9 21,4 
Poznámky: masa je charakterizována komplexní velikostí (KV)     
Zdroj: Hampl 2005 

Po splnění výše uvedených kroků bylo možné model kalibrovat. Kalibrace 

vycházela z korelace vztahu mezi sumární modelovou zátěží a skutečnou zátěží 

jednotlivých úseků (dopravní tok), přičemž výsledkem kalibrace bylo zjištění vhodných 

parametrů vzdálenosti b. Po kalibraci modelu bylo poté možné vzhledem k vypočteným 

hodnotám interakcí zjistit, pro které úseky je model vhodný a naopak. Pro tento účel 

byla opět využita odchylka (tj. podíl) mezi reálným a modelovým tokem, přičemž 

                                                 
25 Do sledování byl zařazen také úsek Hranice–X5 z důvodu sledování změn modelové zátěže po otevření 
dálnice (nód X5 je „vstupem/výstupem“ do sledované silniční sítě po dálnici). 



 
 
 
 
Jakub Chmelík: Modelování prostorových interakcí na příkladu Ostravska                                              42 

 

modelový tok byl získán z regresní rovnice vztahu modelové interakce (nezávislá 

proměnná x) a dojížďkového toku (závislá proměnná y) v letech 1991 a 2001. 

 
Tab. 3: Dopravní model – charakteristika bodů bez vlastní masy 

Nulový bod Popis bodu (obec + číslo křížících se komunikací) 

X1 Příbor, křížení komunikace č. 48 a č. 58 
X2 Rychaltice, napojení komunikace č. 486 na č. 48 
X3 Vlčovice, napojení komunikace č. 486 na č. 58  
X4 Horní Bečva, napojení komunikace č. 56 na č. 35 
X5 MÚK Lipník nad Bečvou, napojení D47 na R35 
X6 Horní Tošanovice,komunikace 68 a 48 
Zdroje: vlastní návrh, www.mapy.cz 

 

 Poté již mohla být uplatněna přednost dopravního gravitačního modelu, která tkví 

zejména v separaci jednotlivých složek. V předkládané práci dojde k oddělení obou 

úrovní, čímž je možné sestrojit model pouze pro dopravu regionální a meziregionální, 

přičemž v případě některých úseků také modelovat jakým poměrem se jednotlivé složky 

na celkové dopravě podílí.  
 
Obr. 1: Schéma sledované silniční sítě s vymezenými úseky pro roky 1991 a 2001 

Zdroje: podkladová mapa - www.mapy.cz; vlastní návrh 
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3.6 Predikce prostorových interakcí k roku 2013 

Výše uvedená kalibrace a následná konstrukce gravitačního modelu odpovídala sledo-

vaným reálným tokům v letech 1991 a 2001. Pro predikci prostorových interakcí a obou 

reálných toků v roce 2013 bylo nutné zahrnout předpoklad, že se masa sledovaných 

středisek nebude v období 2001–2013 výrazně měnit. Důvodem je fakt, že do gravi-

tačního modelu pro rok 2013 vstupuje očekávaná změna vzdálenosti středisek 

v souvislosti s výstavbou nové silniční infrastruktury (zejména dálnicí D47), avšak za 

hodnoty masy jsou z důvodu neznalosti budoucích komplexních velikostí středisek 

dosazeny masy z roku 2001. 

Samotná konstrukce jak dojížďkového tak dopravního modelu pro rok 2013 kore-

sponduje s postupem u let 1991 a 2001. Hodnota parametru vzdálenosti b bude pro jed-

notlivé modely použita opět z kalibrace k roku 2001, který lze považovat za bližší 

současné situaci po transformaci. V této souvislosti však není vyloučeno, že u některého 

z modelů bude hodnota parametru b vzhledem k vývojovým tendencím (v období 

1991–2001) odhadnuta, resp. snížena či zvýšena. 

Nakonec bude u obou modelů možné provést predikci zkoumaných reálných toků 

(dojížďkového i dopravního). Tyto hodnoty budou stanoveny na základě regresní rov-

nice vzešlé ze vztahu modelové interakce (nezávislá proměnná x) a reálného toku (zá-

vislá proměnná y – tj. dojížďkový a dopravní tok) pro rok 200126. V případě dosazení 

modelových hodnot x (k roku 2013) bude tedy možné predikovat hodnoty reálných toků 

(dojížďkového toku mezi středisky a dopravní zátěže na jednotlivých úsecích) v roce 

2013. Predikované hodnoty budou pro konečný výsledek vynásobeny příslušnou 

odchylkou jednotlivých dvojic středisek/úseků z roku 2001, čímž bude predikovaná 

hodnota přiblížena reálným vztahům v  systému v roce 2001. 

3.7 Definice pojmů 

Vzhledem k zaměření předkládané práce je vhodné na závěr metodické části shrnout 

definice nejpoužívanějších pojmů, které budou v souvislosti s modelováním 

prostorových interakcí používány: 

 Modelová (prostorová) interakce (případně modelová zátěž či vazba) – je vý-

sledná hodnota vzešlá ze vzorce gravitačního modelu. V případě dopravního 

                                                 
26 V případě dopravního modelu je však možné, že bude predikce provedena na základě hodnot 
dopravního toku z roku 2005 (a ne z roku 2000). 
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modelu se také vzhledem ke specifické konstrukci (viz výše) užívá pojmu su-

mární modelová interakce/vazba/zátěž.  

 Reálný tok – tj. hodnota skutečných toků, které jsou použity pro kalibraci 

modelu. V případě předkládané práce se jedná o tok dojížďkový a dopravní. 

 Modelový tok – tj. tok „přisouzený“ modelem. Vychází z lineární regresní rov-

nice (y = a + b·x) vztahu modelové interakce (nezávislá proměnná x) a reálného 

toku (závislá proměnná y). V souvislosti s charakterem sledovaného toku je po-

užíváno označení modelový dojížďkový tok, resp. modelový dopravní tok. 
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4 ANALÝZA ZMĚN VZDÁLENOSTI MEZI STŘEDISKY 

Jak bylo uvedeno výše, změny ve vzdálenosti mezi sledovanými středisky jsou vý-

hradně způsobeny výstavbou nové silniční infrastruktury jak v rámci vymezené oblasti 

Ostravska, tak v rámci spojení středisek vyšší hierarchické úrovně, jejichž nejkratší 

trasa prochází modelovou dopravní sítí. V této souvislosti je však nutné podotknout, že 

do modelového scénáře byly zahrnuty budoucí (očekávané) změny vzdáleností s jistou 

dávkou generalizace a subjektivního rozhodování autora, neboť jsou některé nové úseky 

dálnic a rychlostních komunikací oddalovány a je obtížné přesně určit jejich 

zprovoznění. Proto je třeba upozornit na skutečnost, že nejsou zahrnuty některé zásahy 

do zkoumané silniční sítě (zejména spojení středisek vyšší úrovně), které lze 

v souvislosti se změnou vzdálenosti středisek v této práci označit za nepoužitelné. Např. 

všechna spojení Ostravy a Brna (a dále Prahy a Vídně) byla trasována po rychlostních 

silnicích R35 a R46 a proto nebyla zahrnuta očekávaná výstavba úseků dálnice D1 

(Kroměříž–Hulín–Přerov–Lipník nad Bečvou). Důvodem je  zejména fakt, že by tento 

spoj měl být otevřen až na konci roku 2013, což je již pro tuto studii nevyhovující27. 

Obdobným příkladem je nezohlednění změn vzdálenosti Ostravy a Prahy v souvislosti 

s očekávanou výstavbou úseků R35 mezi Mohelnicí a Hradcem Králové, jež budou mít 

pravděpodobně vliv na změnu stávajícího nejkratšího spojení přes dálnici D1. Konečně 

je nutné uvést skutečnost, že se výsledné hodnoty změn vzdálenosti středisek v této 

práci liší s výsledky jiných studií, a to zejména z důvodu použití nižší než maximální 

rychlosti na celém úseku dálnice28. 

Následující podkapitoly jsou zaměřeny na stručnou charakteristiku sledované sil-

niční sítě a přehled všech zásadních změn v silniční síti/infrastruktuře, které ovlivňují 

časovou vzdálenost středisek a trasování jednotlivých spojnic. 

4.1 Charakteristika sledované silniční sítě v širších souvislostech 

Autoři (např. Havrlant 1984 cit. v Sucháček 2005, Kuta 2000) zabývající se pro-

blematikou rozvoje Ostravska se shodují na tom, že propojení jednotlivých středisek 
                                                 
27 Podle vlastních výpočtů je trasa přes Kroměříž a Přerov o cca 13 minut kratší než po R35 
a R46.V souvislosti s trasováním nového propojení Brna a Ostravy se vyjadřuje Řehák (2004a), který 
tvrdí, že  úsek vedený přes Hulín a Přerov svévolně prodlužuje trasu dálnice D1 a snižuje atraktivitu 
propojení Rakouska a Polska.  
28 Např. studie Ředitelství silnic a dálnic (dále ŘSD) uvádí časovou úsporu na trase Praha–Ostrava 
v období 1990–2010 na 73 minut (viz www.rsd.cz). V případě této práce (období 1991–2013) úspora činí 
59 minut. Jedním z důvodu tohoto rozdílu je použití maximální povolené rychlosti na dálnici na celý úsek 
konstantně (tzn. 130 km/h) u studie ŘSD. 
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v rámci regionu je v porovnání s ostatními oblastmi Česka na poměrně kvalitní úrovni. 

Je to zejména v důsledku poválečné výstavby silnic, která byla ovlivněna vysokými do-

pravními nároky rostoucích odvětví těžkého průmyslu. Problém je však často spatřován 

v nedostatečném propojení Ostravska s okolím, jež bylo umocněno rozdělením 

Československa, kdy se region ocitl v nejodlehlejší geografické poloze vůči hlavnímu 

městu. 

Silniční síť Ostravska (viz Obr. 2) se opírá o významné silnice I. třídy č. 48 (Nový 

Jičín–Frýdek-Místek–Český Těšín), č. 56 (Frýdlant nad Ostravicí–Frýdek-Místek–

Ostrava–Hlučín–Opava), č. 57 (Opava–Nový Jičín–Valašské Meziříčí), č. 58 (Rožnov 

pod Radhoštěm–Frenštát pod Radhoštěm–Příbor–Ostrava–Bohumín), č. 59 (Ostrava–

Karviná), č. 11 (Opava–Ostrava–Havířov–Český Těšín), č. 67 (Bohumín–Karviná–

Český Těšín) a č. 35 (Hranice–Valašské Meziříčí–Rožnov pod Radhoštěm). Zejména 

u silnic, které jsou preferovány pro meziregionální a mezinárodní dopravu (hlavně č. 58 

a 48), je však nutné vzhledem k narůstající dopravní zátěži přistoupit k jejich 

modernizaci a rozšíření. 

Efektivní propojení ostravského regionu s jinými částmi republiky a se zahraničím 

(tzn. se středisky vyšší hierarchické úrovně) by měly zabezpečit budovaná dálnice D47 

a rychlostní silnice R48 (jejich lokalizace viz Obr. 2). Právě tyto stavby by měly být 

alternativou za výše zmiňované komunikace I. třídy č. 58 a č. 48. Zejména výstavba 

dálnice D47 a její dlouhodobé odkládání se stalo v posledním desetiletí často diskuto-

vaným tématem, jelikož je v široké shodě autorů považována za jeden z předpokladů 

ekonomické revitalizace regionu29 (např. Jurečka 2003, Sucháček 2005). Jurečka (2003) 

v této souvislosti používá koncept psychologické vzdálenosti, která souvisí s vnímáním 

vzdálenosti v relativním měřítku (nebere v potaz skutečnou vzdálenost) a vyplývá 

z pocitu marginalizace, izolace a opomíjení daného regionu30. Objevují se také práce 

hodnotící dopady dálnice D47 na oblast Ostravska. Příkladem je studie Zahradníka 

(2003), který analyzuje čtyři možné scénáře dostavby dálnice a identifikuje její hlavní 

vlivy v rámci tří hierarchických úrovní (makroregionální, regionální, lokální)31. 

Z výsledků studie vyplývá, že odklad výstavby dálnice by znamenal nenaplnění 
                                                 
29 Od roku 1997 se v Ostravě každoročně koná mezinárodní konference Transport, která je zaměřena na 
seznámení s postupem realizace VI. transevropského dopraního koridoru (viz www.transport-ova.cz). 
30 Podstatou tohoto problému je fakt, že se výstavba dálnice D47 dlouhodobě odkládala, zatímco jiné 
dopravní stavby v Česku byly realizovány, což bylo mnohdy vnímáno jako proces odcizování či 
psychologickému vzdalování regionů.  
31 Možné scénáře vlivu D47 se odvíjejí od časového horizontu uvedení dálnice do provozu – (1) při 
okamžitém zahájení provozu, (2) při zpoždění zahájení stavby o 3–4 roky, (3) při dokončení stavby za 
15–20 let, (4) při neexistenci dálnice (více Zahradník 2003). 
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investičního potenciálu regionu, naopak by měl za následek konzervaci stávající 

odvětvové struktury. V případě neexistence dálnice by však podle Zahradníka (2003) 

dokonce mohlo dojít až  k absolutnímu úpadku a izolaci regionu, který by se vzdálil jak 

ostatním oblastem Česka, tak sousedním polským a slovenským regionům. S těmito 

závěry lze ovšem polemizovat a brát je s opatrností, protože „je třeba zdůrazňovat, že 

D47 je pouze jedním z hlavních předpokladů ekonomické regenerace regionu“ (Jurečka 

2003, s. 84). 
 
Obr. 2: Hlavní silniční síť Ostravska 

Poznámky: stav silniční sítě k 1. 1. 2008; počet obyvatel k 1. 1. 2006 
Zdroje: vlastní zpracování; na základě Ředitelství silnic a dálnic – www.rsd.cz,  Český statistický úřad –
www.czso.cz, Hampl 2005 
 

4.2 Změny ve sledované silniční síti v období 1991–2001 

V rámci sledované silniční sítě, která zabezpečuje spojení vybraných středisek, nedošlo 

v období 1991 a 2001 k výrazným změnám. V případě Ostravska se jednalo pouze 

o dvě výraznější stavby na trase Nový Jičín–Frýdek-Místek–Český Těšín se zanedbatel-

nou časovou úsporou. Větší změny v silniční infrastruktuře se udály  v rámci spojení 

středisek vyšší hierarchické úrovně a Ostravska, avšak je nutné podotknout, že v tomto 
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období směřovaly investiční prostředky do silniční infrastruktury zejména do českých 

regionů v souvislosti s výstavbou dálnice D5 a D8. Jednalo se zejména o výstavbu 

úseku rychlostní silnice R35 mezi Lipníkem nad Bečvou a Olomoucí a část obchvatu 

Vyškova, kde se dálnice D1 napojuje na silnici R46 ve směru na Olomouc. 

Nejvýraznější změnou ve sledovaném období byla však výstavba části slovenské dál-

nice D1, která výrazně zkrátila spojení mezi Bratislavou (potažmo jižní částí Pováží) 

a Ostravskem. Veškerá zahrnutá zefektivnění silniční sítě včetně příslušných hodnot ča-

sových úspor jsou uvedena v Tab. 4. 

 
Tab. 4: Charakteristika změn ve sledované silniční síti v období 1991–2001 

Dotčená osa 
Snížení 

vzdálenosti 
(v min) 

Charakteristika změny v silniční síti 

Nový Jičín–
Frýdek-Místek 1 Zahrnuje výstavbu čtyřpruhové silnice v úseku Příbor–Rychaltice 

(4 km) dostavěné na začátku 90. let 

Frýdek-Místek 
(Třinec)–Český 
Těšín–Karviná 

1 

První část obchvatu Českého Těšína s výstavbou nového hranič-
ního přechodu s Polskem. Vystavěn jako důsledek zvýšené inten-
zity tranzitní dopravy, která byla do té doby směrována na přechod 
v centru města 

Lipník nad Bečvou 
–Olomouc 6 Zahrnuje výstavbu rychlostní silnice R35 v úseku Přáslavice–

Velký Újezd–Lipník nad Bečvou (15,5 km, otevřeno v roce 1999) 

Olomouc–Brno 2 Napojení dálnice D1 na rychlostní silnici R46 u Vyškova (včetně 
obchvatu Vyškova); zprovozněno v roce 1992 

Ostrava (Karviná, 
Frýdek-Místek)–
Bytča–Bratislava 

30 

Výstavba slovenské dálnice D1 (od Piešťan – Horná Streda po 
Povážskou Bystricu – Beluša) změnila preferenci nejkratšího spo-
jení Bratislavy s Ostravou (v roce 1991 přes Brno, v roce 2001 už 
s existencí hraniční bariéry přes Bytču) 

Zdroje: vlastní výpočty; Plánovač tras – www.mapy.cz; Ředitelství silnic a dálnic – www.rsd.cz; 
www.ceskedalnice.cz 

4.3 Změny ve sledované silniční síti v období 2001–2013 

V období 2001–2013 již došlo/dojde v rámci sledované silniční sítě k výraznějším 

změnám než v předcházejícím časovém horizontu. Důvodem je zejména výstavba jed-

notlivých úseků severojižního multimodálního koridoru. V rámci spojení středisek nižší 

hierarchické úrovně se jedná o dálnici D47, která k sobě „přibližuje“  Ostravu a Karvi-

nou na straně jedné, na straně druhé Nový Jičín a Valašské Meziříčí. Druhou 

významnou stavbou je rychlostní silnice R48, která snižuje časovou vzdálenost v úseku 

Frýdek-Místek–Český Těšín s odbočkou na Třinec a také v úseku mezi Novým Jičínem 

a Lipníkem nad Bečvou. 

Výraznější změny jsou ovšem patrné ve spojení na delší vzdálenosti, resp. při 

spojení středisek vyšší hierarchické úrovně. Zde je opět zahrnuta zejména dálnice D47 
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v celé své délce a k ní se připojující polská dálnice A1. Ta se v katovické konurbaci 

napojuje na další polskou dálnici A4 (úsek Glivice–Katovice vystavěn v období 2002–

2005), což výrazně zkracuje vzdálenost mezi Ostravou a Katovicemi, resp. Krakovem. 

Poslední výraznou stavbou, která snižuje vzdálenosti zejména na trase Ostrava–Brno, 

resp. Ostrava–Hradec Králové a Pardubice je otevření jižního obchvatu Olomouce 

(v případě spojení s východními Čechy je připočítán také západní obchvat Olomouce). 

Charakteristiky všech zahrnutých změn a jejich časové úspory v rámci jednotlivých 

úseků/os jsou uvedeny v Tab. 5. 

 
Tab. 5: Charakteristika změn ve sledované silniční síti v období 2001–2013 

Dotčená osa 
Snížení 

vzdálenosti 
(v min) 

Charakteristika změny v silniční síti 

Ostrava 
(Karviná)–Lipník 
nad Bečvou, 
Ostrava 
(Karviná)–Nový 
Jičín (Valašské 
Meziříčí) 

10 – 40 

Zahrnuje zprovoznění dálnice D47. Ve sledované nižší hierarchické 
úrovni snižuje vzdálenost mezi Ostravou (Karvinou) a Novým 
Jičínem (a dále Valašským Meziříčím) s využitím exitu v Hladkých 
Životicích. Zkracuje se však zejména vzdálenost se středisky vyšší 
hierarchické úrovně (úspora 40 minut na úseku Ostrava–Lipník nad 
Bečvou–Olomouc) 

Frýdek-Místek– 
Třinec, Frýdek-
Místek–Český 
Těšín–Karviná 

10 
Zahrnuje zprovoznění rychlostní silnice R48 mezi Frýdkem-Místkem 
a Českým Těšínem (úseky Frýdek-Místek–obchvat Dobré– 
Tošanovice–Žukov – 2. etapa obchvatu Českého Těšína) 

Frýdek-Místek– 
Nový Jičín– 
Lipník nad 
Bečvou 

10 Napojení rychlostní silnice R48 na dálnici D47 zahrnující obchvat 
Bělotína a pokračující po dálnici D47 do Lipníku nad Bečvou  

Ostrava–
Bohumín–  
Katovice 

60 
Zahrnuje úsek dálnice D47 (Ostrava–Věřňovice, 23,5 km) a úsek 
polské dálnice A1 (Gorzyce–Sośnica, 48 km) s napojením na dálnici 
A4 u Glivic, po které je nově trasováno spojení s Krakovem 

Lipník nad 
Bečvou–Brno 11 Zahrnuje jižní obchvat Olomouce spojující rychlostní silnice R35 (ve 

směru na Hradec Králové) a R46 (ve směru na Brno) 

Lipník nad 
Bečvou–Hradec 
Králové 
(Pardubice) 

 11 + 3  Zahrnuje jižní a také západní obchvat Olomouce – rychlostní silnice 
R35 

Zdroje: vlastní výpočty; Plánovač tras – www.mapy.cz; Ředitelství silnic a dálnic – www.rsd.cz; Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – www.gddkia.gov.pl; www.ceskedalnice.cz 

 

4.4 Změny vzdálenosti středisek v období 1991–2013 

Změna časové vzdálenosti mezi jednotlivými středisky koresponduje s výše uvedenými 

změnami silniční infrastruktury na uvedených úsecích. Nejvýraznější rozdíly ve více 

než dvacetiletém časovém období se poté logicky objevují u těch dvojic středisek, 
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jejichž nejkratší spojnice prochází výhradně po rekonstruovaných, resp. nově 

budovaných úsecích. V některých případech se v této souvislosti objevuje také změna 

preference stávající trasy. To znamená, že výstavba nové komunikace někdy změní 

nejkratší spojnici středisek, která již prochází právě po nové silnici. 

V rámci spojení středisek nižší hierarchické úrovně lze na základě vypočtených 

změn v časové vzdálenosti označit dvě očekávané změny, které však vycházejí 

z předpokladu preference nejkratšího časového spojení: 

1) Dálnice D47 ovlivnila vzdálenost mezi Ostravou (a dále Karvinou) a Novým 

Jičínem (a dále Valašským Meziříčím). Časové úspory se v těchto případech pohy-

bují okolo hodnoty 10 minut. Za zmínku stojí také proměna nejkratšího spojení. 

V případě Ostravy bude nově, proti letům 1991 a 2001, preferována dálnice D47 

a silnice č. 57 (úsek Hladké Životice–Nový Jičín)  na úkor spojení po silnicích č. 58 

a 48 přes Příbor. U relace Karviné a Nového Jičína bude nahrazeno stávající spojení 

přes Ostravu a Frýdek-Místek (po silnici č. 59 a 48) spojením přes Bohumín (po 

č. 67) a dálnici D47. 

2) Rychlostní silnice R48 přispěla ke změně vzdálenosti mezi Karvinou 

a Frýdkem-Místkem (a středisky jižně od Frýdku-Místku) a mezi Třincem 

a v podstatě všemi středisky nižší úrovně kromě Karviné (hodnoty časové úspory se 

pohybují podobně jako výše – tzn. okolo 10 minut). Změna preference trasy se však 

dotkla pouze relací s Karvinou, které byly v letech 1991 a 2001 uskutečňovány přes 

Ostravu a Frýdek-Místek (nyní přes Český Těšín). 

Z výše uvedených poznatků lze říci, že změny v silniční infrastruktuře v největší 

míře „pomohly“, v rámci spojení středisek nižší hierarchické úrovně, Karviné a Třinci, 

v menší míře také Ostravě, Frýdku-Místku, Novému Jičínu a Valašskému Meziříčí 

(potvrzuje to také Tab. 6).  

V rámci spojení středisek vyšší hierarchické úrovně očekávaně největší změny 

proběhnou ve spojení Vídeň–Brno–Olomouc–Ostrava–Katovice. Maximální hodnota 

časové úspory (v období 1991–2013) se vztahovala ke spojení nejvzdálenějších 

středisek, tj. Vídeň–Katovice 121 minut. Významnějším jevem je však celkové snížení 

časové vzdálenosti (v období 1991–2013), která v některých případech klesla téměř 

o polovinu (relace Ostrava–Katovice, Ostrava–Olomouc; více viz Tab. 6). V souvislosti 

s preferencí nejkratšího spojení středisek je nutné přiblížit dvě zásadní změny: 

1) První se vztahuje ke změně spojení polských středisek (Katovice, Krakov) se 

středisky v Česku a s Vídní. V letech 1991 a 2001 procházela nejkratší cesta přes 
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Frýdek-Místek, Český Těšín (až na spojení s Ostravou, případně Opavou), nově 

budou již tato spojení vedena po dálnici D47, A1 a A4. 

2) Druhá změna se vztahuje k relaci Ostravy a Bratislavy, která se měnila 

v každém roce sledování. V roce 1991 bylo nejkratší spojení vedeno přes Brno, 

v roce 2001 již vzhledem k slovenské dálnici D1 přes Bytču a nově bude usku-

tečňováno opět přes Brno.  

Nejvýraznější změny vzdálenosti mezi jednotlivými středisky obou hierarchických 

úrovní jsou znázorněny v Tab. 6. Samotný seznam vzdáleností všech sledovaných relací 

v jednotlivých letech je připojen v Příloze 2. 

 
Tab. 6: Nejvýraznější změny ve vzdálenosti mezi středisky v období 1991–2013 v rámci spojení 
středisek nižší a vyšší hierarchické úrovně 

Spojení středisek nižší hierarchické úrovně Spojení středisek vyšší hierarchické úrovně 

Časová úspora v Časová úspora v 
Relace 

  %*  minutách
Relace 

  %* minutách
Frýdek-Místek Třinec 71 10 Ostrava Katovice 51 60 
Ostrava Nový Jičín 77 10 Ostrava Olomouc 57 46 
Frýdek-Místek Karviná 78 10 Brno Katovice 62 108 
Třinec Frýdlant nad O. 80 10 Ostrava Krakov 64 59 
Ostrava  Třinec 82 10 Ostrava Brno 66 59 
Karviná Nový Jičín 83 11 Brno Krakov 68 102 
Nový Jičín Třinec 83 11 Bratislava Katovice 69 106 
Ostrava Val. Meziříčí 84 10 Vídeň Katovice 70 121 
Poznámky: * vzdálenost v roce 1991=100 %, tzn. vzdálenost v roce 2013 tvoří x % vzdálenosti z roku 1991 
Zdroje: vlastní výpočty; Plánovač tras – www.mapy.cz 
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5 DOJÍŽĎKOVÝ MODEL 

Následující kapitola je zaměřena na konstrukci gravitačního modelu kalibrovaného do-

jížďkovým tokem ve sledovaných letech a ve dvou hierarchických úrovních středisek. 

Cílem je zjistit význam vzdálenosti středisek (vyjádřené odpovídající silniční 

infrastrukturou) na sledovaný tok a samotnou „funkčnost“ modelu ve dvou hierarchicky 

diferencovaných souborech středisek. První část se věnuje modelu pro nižší 

hierarchickou úroveň středisek, přičemž jsou postupně představeny základní 

charakteristiky a trendy reálného dojížďkového toku mezi roky 1991 a 2001. Dalším 

krokem je kalibrace modelů v jednotlivých letech, která přispěje k zjištění rozdílu 

významu vzdálenosti na sledovaný tok. Následně je diskutován vztah mezi reálným 

a modelovým dojížďkovým tokem, přičemž je zjištěno, pro které dvojice středisek je 

model „funkční“, tzn. nejvíce odpovídá realitě. Na základě těchto poznatků je poté 

možné zvolit vhodný parametr vzdálenosti pro model v roce 2013 a predikovat budoucí 

hodnoty dojížďkového toku. V závěru jsou pak srovnány změny modelových 

prostorových interakcí (pro roky 1991, 2001, 2013). Druhá podkapitola se věnuje 

sledovanému souboru středisek vyšší hierarchické úrovně, přičemž postup strukturování 

textu je obdobný jako v případě úrovně nižší.  

5.1 Dojížďkový model pro střediska nižší hierarchické úrovně 

5.1.1 Charakteristika změn dojížďkového toku v období 1991–2001 

V rámci sledování vztahů u nižší hierarchické úrovně bylo pro účely kalibrace modelu 

zahrnuto všech 12 středisek, které vzájemně vytvořily 66 dvojic, u kterých byl předpo-

klad existence reálného toku. Seznam všech dvojic středisek s příslušnými hodnotami je 

umístěn v Příloze 3. Hlavní změny v samotné přítomnosti/absenci dojížďkového toku 

mezi středisky v období 1991–2001 lze shrnout do následujících bodů: 

1) Jediným střediskem, které mělo dojížďkový tok se všemi ostatními středisky 

sledovaného souboru v obou sledovaných letech, bylo mezoregionální centrum 

Ostrava. Až na relaci s Krnovem a Bruntálem v roce 2001 měl dojížďkový tok se 

všemi středisky také Frýdek-Místek. 

2) Naopak nejméně relací v obou letech měla střediska v periferní části 

mezoregionu (největší vzdálenost od ostatních středisek) – Krnov a Bruntál, když 
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disponovaly pouze vztahem s Ostravou, Opavou a mezi sebou (v případě roku 1991 

však i s Frýdkem-Místek, Karvinou, Novým Jičínem, Valašským Meziříčím). 

3) V roce 1991 bylo 13 dvojic středisek, které nedisponovaly vzájemným 

dojížďkovým tokem, v roce 2001 jich bylo již 33. V případě roku 1991 byl objem 

toku řádově v desítkách osob (u těch dvojic, které měly v roce 2001 nulový tok) 

a ve většině případů měl charakter nepracovní, čili školské dojížďky. Důvody „nu-

lových“ vazeb v roce 2001 je tedy možné také hledat jako důsledek úpadku tradič-

ních průmyslových odvětví v oblasti, což ovlivnilo nižší poptávku po specificky 

zaměřených středních odborných školách a vznik nabídky nových škol (zejména 

ekonomicky zaměřených) v populačně větších střediscích. 

4) Relace středisek s nulovými vazbami se v největší míře očekávaně vyskytovaly 

u nejodlehlejších středisek Ostravska (cestovní doba většinou přesahuje 80 minut), 

v relaci mezi západem (Krnov, Bruntál) a jihovýchodem (Valašské Meziříčí, 

Rožnov pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí), a dále 

mezi dvěma výše uvedenými oblastmi a východem území (Karviná, Třinec). Druhý 

jmenovaný případ nastal zejména v roce 2001, což jistě zapříčinila také vysoká 

koncentrace útlumových odvětví v těchto střediscích.  

Vzhledem k relativně zanedbatelným tokům u řady dvojic středisek v roce 1991, 

které disponovaly nulovým vzájemným tokem v roce 2001, byl celkový sledovaný sou-

bor dvojic upraven na celkem 32 relací, mezi nimiž byl v obou sledovaných časových 

horizontech dojížďkový tok přítomen. Ze  základních údajů charakterizujících 

sledovaný tok (Tab. 7) je možné vyvodit jeho hlavní změny v průběhu devadesátých let: 

1) U většiny relací (26 z 32) se intenzita dojížďkového toku v letech 1991–2001 

snížila, přičemž důvody je možné najít již v samotném „obsazení“ jednotlivých 

dvojic. Výhradně v nich figurují střediska se zvýšenou koncentrací útlumových 

průmyslových odvětví (Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek, Třinec), u kterých došlo 

k poklesu dojížďky (zejména pracovní), a tím pádem také velikosti jejich masy. 

A to i přes použití převzaté komplexní velikosti (podle Hampl 2005), v níž je obsa-

žena také složka reprezentující pracovní příležitosti (ta je vypočítána ze vztahu 

saldo pohybu za prací + počet ekonomicky aktivních obyvatel, čili je zde zahrnutá 

také dojížďka). Skutečnost poklesu dojížďky ve strukturálně postižených regionech, 

ve kterých se výše uvedená střediska nacházejí, potvrzují také např. Baštová, 

Fňukal, Krejčí, Tonev a Toušek (2005). Dalším důvodem poklesu interakcí může 

být také jedna z podmínek Ullmanova konceptu – intervenující příležitosti. Tato 
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možnost spočívá v předpokladu, že toky mezi stávajícími relacemi byly „odsáty“ 

jinými středisky, která jsou novým cílem pracujících/studentů32. 

2) U ostatních (6) dvojic středisek došlo k navýšení dojížďkového toku. Jedná se 

zejména o posílení vazeb blízkých středisek v jihovýchodní (Frenštát pod 

Radhoštěm–Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm–Valašské Meziříčí, 

Frýdlant nad Ostravicí–Frenštát pod Radhoštěm) a západní (Krnov–Bruntál) části 

mezoregionu. V rámci vyšších vzdáleností se poté jedná o nárůst v relaci Nový 

Jičín–Rožnov pod Radhoštěm a Ostrava–Frýdlant nad Ostravicí. Ve druhém případě 

je možné opět aplikovat tvrzení Hampla (2005) o zvyšující se orientaci na střediska 

vyšší hierarchické úrovně.    

3) U vnitřní diferenciace dojížďkového toku (tzn. jakým podílem přispívá jednot-

livé středisko v relaci na celkový tok) mezi lety 1991 a 2001 nejsou znatelné vý-

razné rozdíly. V případě Ostravy lze vypozorovat pouze zvýšený „příspěvek“ do-

jížďky ze vzdálenějších středisek (Frenštát pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, 

Krnov, Bruntál), naopak výraznější podíl Ostravy v relaci s Opavou (lze interpreto-

vat jako posilování významu Opavy) a v menší míře také s Karvinou (pravděpo-

dobně se však jedná spíše o vazby aglomerovaného Havířova než Ostravy). 

V případě Karviné došlo k zvýšenému „příspěvku“ dojížďky do Opavy, Frýdku-

Místku i Třince, což lze opět přisoudit nižší míře pracovních příležitostí v Karviné 

(tzn. pokles dojížďky do města a zvýšení vyjíždění za prací). Ve sledování se obje-

vují také některé výrazné změny „příspěvků“ jednotlivých středisek relací (např. 

Frýdek-Místek–Valašské Meziříčí). Výhradně se však jedná pouze o dvojice, jejichž 

velikost toku nepřesahuje řádu několika desítek osob. V těchto proměnách je poté 

obtížné najít přesnější interpretaci, jelikož zde může hrát roli řada faktorů (např. 

nová firma nabízející pracovní příležitosti nebo také zmiňovaná chyba dat SLDB). 

Podobně je tomu také u sledování změn podílu pracovního toku na toku celkovém. 

K výrazným změnám (rozdíl 20 – 30 %) docházelo zejména u dvojic s nižším ob-

jemem dojížďkového toku (např. Frýdek-Místek–Valašské Meziříčí, Opava–Nový 

Jičín), a proto jsou výsledné rozdíly relativně zanedbatelné. 
 
 
 
 

                                                 
32 V této souvislosti je možné použít tvrzení Hampla (2005), který předpokládá posun orientace na vyšší 
hierarchické úrovně. Proto je možné odsátí toků směrem k mezoregionálním střediskům a Praze. 
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Tab. 7: Charakteristika vybraných dojížďkových toků v letech  1991  a  2001 – relace středisek 
nižší hierarchické úrovně 

Dojížďkový tok 1991 Dojížďkový tok 2001 
Dvojice 
středisek       

A a B 

Poměr 
celkového 

toku      
A : B* 

Tok 
celkem 
(abs.) 

Z toho 
pracovní  

(v %) 

Poměr 
celkového 

toku     
A : B* 

Tok 
celkem 
(abs.) 

Z toho 
pracovní  

(v %) 

Index změny 
celkového toku 
2001/1991·100

OS–FM 35 : 65 6 248 72 29 : 71 5 189 78 83 
OS–KA 65 : 35 10 887 85 69 : 31 7 679 85 71 
OS–FN 8 : 92 551 74 11 : 89 660 77 120 
OS–OP 27 : 73 3 326 62 39 : 61 2 139 62 64 
OS–NJ 41 : 59 711 53 39 : 61 644 61 91 
OS–TR 22 : 78 853 44 20 : 80 791 44 93 
OS–FR 38 : 62 356 46 28 : 72 239 67 67 
OS–RO 39 : 61 272 50 38 : 62 267 52 98 
OS–VM 49 : 51 332 33 33 : 67 222 47 67 
OS–KR 40 : 60 558 34 25 : 75 402 43 72 
OS–BR 61 : 39 408 58 38 : 62 270 44 66 
FM–KA 64 : 36 230 76 52 : 48 153 78 67 
FM–FN 45 : 55 1 708 76 33 : 67 1 470 73 86 
FM–OP 57 : 43 84 31 70 : 30 80 51 95 
FM–NJ 51 : 49 270 57 47 : 53 91 73 34 
FM–TR 23 : 77 748 58 18 : 82 567 37 76 
FM–FR 63 : 37 273 42 60 : 40 261 49 96 
FM–RO 32 : 68 76 41 49 : 51 61 72 80 
FM–VM 63 : 37 104 30 100 : 0 43 72 41 
KA–OP 59 : 41 98 43 100 : 0 54 63 55 
KA–TR 11 : 89 918 82 21 : 79 453 79 49 
FN–FR 71 : 29 165 58 90 : 10 175 71 106 
OP–NJ 37 : 63 62 29 43 : 57 56 63 90 
OP–KR 49 : 51 634 47 40 : 60 797 57 126 
OP–BR 66 : 34 207 62 34 : 66 176 56 85 
NJ–FR 46 : 54 568 61 54 : 46 498 55 88 
NJ–RO 0 : 100 33 64 45 : 55 80 61 242 
NJ–VM 66 : 34 392 48 62 : 38 349 62 89 
FR–RO 58 : 42 334 81 61 : 39 530 71 159 
FR–VM 55 : 45 145 41 63 : 27 106 51 73 
RO–VM 53 : 47 1 170 73 51 : 49 1 448 75 124 
KR–BR 79 : 21 873 61 65 : 35 720 64 82 
Poznámky: *poměr celkového toku je charakterizován dojížďkou ze střediska A do B ku dojížďce z B do A; 
Zkratky středisek – Ostrava (OS), Frýdek-Místek (FM), Karviná (KA), Frýdlant nad Ostravicí (FN), Opava (OP), 
Nový Jičín (NJ), Třinec (TR), Frenštát pod Radhoštěm (FR), Rožnov pod Radhoštěm (RO), Valašské Meziříčí 
(VM), Krnov (KR), Bruntál (BR); V rámci dojížďkové toku jsou zahrnuty také pohyby z/do aglomerovaných obcí 
přiřazených k některým střediskům (jejich seznam viz Tab. 1) 
Zdroje: výsledky cenzu SLDB 1991, FSÚ, Praha 1992; výsledky cenzu SLDB 2001, ČSÚ, Praha 2003; vlastní 
výpočty 
 

K charakteristice výše uvedených změn dojížďkového toku je nutné poznamenat, 

že obsahuje pouze poznatky elementárního významu, jelikož hlubší analýza změn 

dojížďkových vazeb jednotlivých dvojic středisek není cílem této práce. Další 

poznámka se vztahuje k již výše zmiňovanému metodickému problému „nedopočtů“ 

v případě směrové dojížďky v cenzu 2001 (viz kapitola 3.5.1). Je proto možné, že 

v případě některých dvojic byl dojížďkový tok snížen už chybou zpracovatele dat, 
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tj. Český statistický úřad. Proto je v případě konstrukce dojížďkového modelu zahrnut 

předpoklad relativně malého vlivu neúplnosti statických dat na konečné výsledky. 

5.1.2 Kalibrace dojížďkového modelu pro roky 1991 a 2001 

Kalibrace gravitačního modelu dojížďkovým tokem probíhala podle výše uvedeného 

metodického postupu (viz kapitola 3.5.1). Vzhledem k zjištění, že v rámci některých 

dvojic nebyl reálný dojížďkový tok evidován (zejména v roce 2001), bylo nakonec při-

stoupeno k dvojímu zjišťování parametru vzdálenosti b, který je cílem kalibrace. První 

spočíval v zahrnutí všech 66 relací, druhý počítal pouze s dvojicemi (32), mezi kterými 

reálný dojížďkový tok probíhal v obou sledovaných letech.  

Parametr vlivu vzdálenosti v případě sledování všech 66 relací nabýval hodnoty 1,3 

(Pearsonův korelační koeficient je 0,921) pro rok 1991 a hodnoty 1,7 (Pearsonův kore-

lační koeficient je 0,907) pro rok 2001. V druhém případě zahrnujícím 32 „existujících“ 

relací byl parametr vlivu vzdálenosti, při jehož aplikaci model nejlépe přiléhá reálnému 

dojížďkovému toku, obdobný jako v případě souboru o 66 relacích: tj. 1,3 (Pearsonův 

korelační koeficient je 0,911) pro rok 1991 a hodnoty 1,7 (Pearsonův korelační 

koeficient je 0,895) pro rok 200133. Shodné parametry vlivu vzdálenosti u obou souborů 

(66 a 32 dvojic) jsou důkazem toho, že „nezapočítané“ vztahy zbylých 34 relací 

v druhém případě jsou v podstatě zanedbatelné (tzn. nízká či nulová hodnota reálného 

toku a k tomu nízká hodnota gravitační vazby).  

Vzhledem k získaným hodnotám parametru vzdálenosti ve sledovaných letech lze 

konstatovat, že v roce 2001 měla vzdálenost vyšší význam ve vztahu mezi reálným 

a modelovým tokem než v roce 1991, kdy byla vzdálenost méně významným 

rezistenčním faktorem. Důvody této změny lze hledat ve skutečnosti, že téměř ve všech 

relacích došlo mezi lety 1991 a 2001 ke snížení dojížďkového toku (viz předchozí 

kapitola 5.1.1) a v podstatě nedošlo k žádným výrazným změnám ve spojení (dopravní 

infrastruktuře) sledovaných středisek. Nižší hodnotu parametru vzdálenosti v roce 1991 

lze také interpretovat tím, že v tomto roce byla významnějším faktorem vztahu síla 

středisek (součin mas dvojice středisek). To také koresponduje se skutečností, že v roce 

1991 byla ve většině případů (8 ze 12) masa středisek vyšší než v roce 2001 (zejména 

u významných zdrojů a cílů interakcí – Ostravy, Karviné, Frýdku-Místku a Třince). 

                                                 
33 Všechny (4) výsledné hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu jsou signifikantní na 1% hladině 
významnosti. 
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V následující analýze výsledků jednotlivých dojížďkových modelů budou použity 

výše uvedené parametry vlivu vzdálenosti získané kalibrací ze vztahu zmiňovaných 32 

dvojic (zbylé nízké jsou hodnoty zanedbány). V případě budoucí změny modelových 

interakcí (a predikce dojížďkového toku) k roku 2013) bylo nutné z elementárních 

důvodů neznalosti reálného toku a velikosti masy parametr vzdálenosti zvolit. Jeho 

hodnota vychází z předpokladu, že v období 2001–2013 nedošlo/nedojde k výrazným 

změnám ve velikosti masy (a tím pádem ke změnám u dojížďkového toku) a ani 

„vnějších“ společenských podmínek jako v transformačním období 1991–2001. Použitá 

hodnota parametru vlivu vzdálenosti pro rok 2013 byla tedy převzata z roku 2001, tzn. 

b = 1,7. 

5.1.3 Vztah mezi reálným a  modelovým tokem pro rok 1991 a 2001  

Tato kapitola je věnována hodnocení vztahu mezi reálným a modelovým tokem v rámci 

sledovaných dvojic středisek (32). Pro hodnocení bude využita jednoduchá lineární 

regrese, při které je nezávislá proměnná x charakterizována modelovou interakcí 

jednotlivých dvojic (již s použitím vhodného koeficientu vzdálenosti získaného 

kalibrací) a závislá proměnná y je hodnota dojížďkového toku v daném roce. 
 
Obr. 3: Lineární regrese modelové interakce a dojížďkového toku (1991 a 2001) – relace 
středisek nižší hierarchické úrovně 

Poznámky: zkratky jednotlivých středisek jsou uvedeny  v poznámkách pod Tab. 7 (kapitola 5.1.1) 
Zdroje: vlastní výpočty 
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Již z Obr. 3 je patrné, že výsledné modelové hodnoty dojížďkového toku se 

v případě některých dvojic budou výrazně lišit od hodnot reálných34. Průměrná hodnota 

reziduí (tj. právě rozdíl mezi skutečnou a modelovou hodnotou) byla v obou letech re-

lativně vysoká – 914 (1991) a 704 (2001). Tyto odchylky jsou však značně ovlivněny 

„extrémními“ hodnotami sledovaného souboru ve spojení mezi Ostravou a Karvinou 

(resp. Frýdkem-Místkem a Opavou)35. Právě u relace Ostravy a Karviné se vyskytovala 

nejvyšší absolutní hodnota odchylky – reálný tok je vyšší o 3 759 (1991), resp. o 2 828 

(2001). Tento rozdíl má však své opodstatnění vzhledem k vysoké vztahové 

provázanosti mezi Ostravou a Karvinou (vysoká hodnota reálného dojížďkového toku) 

na jedné straně a nižší modelovou interakci na straně druhé36. Ostatní dvojice 

sledovaného souboru jsou v případě obou let „shluklé“ v levé dolní části grafu, tzn. 

oproti zmiňovaným relacím s Ostravou disponují nižším reálným dojížďkovým tokem 

a modelovou interakcí. Vzhledem k tomu, že právě u těchto relací je na Obr. 3 

nerozpoznatelný absolutní rozdíl mezi reálnou a modelovou hodnotou, bylo nutné tyto 

odchylky vyjádřit početně. Pro tento účel je nejvhodnější užití poměru mezi reálným 

a modelovým tokem (odchylka bude vyjádřena ve více vypovídajících relativních 

hodnotách). Obdobný postup použil např. Kühnl (1975). 

Před samotným zjišťováním odchylek jednotlivých dvojic bylo nutné získat hod-

notu modelového toku. Ta byla vypočítána z regresní rovnice plynoucí z výše uvede-

ného vztahu modelové interakce (nezávislá proměnná x) a dojížďkového toku (závislá 

proměnná y). Pro rok 1991 měla rovnice tvar: y = – 2,540 + 15,508x, pro rok 2001 tvar 

y = 103,442 + 52,167x. Výsledkem tohoto postupu bude zjištění, pro které dvojice je 

kalibrovaný model vhodný (reálný a modelový tok je podobný) a naopak (reálný tok je 

výrazně vyšší/nižší než tok modelový).  

Získané hodnoty největších a nejmenších odchylek mezi reálným a modelovým to-

kem jsou umístěny v Tab. 8, přičemž hodnoty odchylek všech sledovaných dvojic jsou 

umístěny v Příloze 4. Na základě těchto údajů lze vyvodit hlavní závěry v souvislosti 

s „funkčností“ kalibrovaných modelů pro jednotlivé dvojice: 

                                                 
34 Je nutné zmínit skutečnost, že v rámci hodnot dojížďkového toku nebylo odlišeno použití různého 
dopravního prostředku, což by mohlo ovlivnit některé výsledky (jiná vzdálenost po silnici a železnici). 
Předpoklad je takový, že se s rostoucí mírou automobilizace bude častěji preferovat individuální 
automobilová doprava. 
35 V případě odebrání 3 „extrémních“ relací je po kalibraci souboru o 29 dvojicích parametr b = 3,4 
(1991) a b = 3,7 (2001) – tj. výrazně se zvyšuje vliv vzdálenosti ve „zmenšeném“ souboru, ale trend 
rostoucího parametru b v období 1991–2001 zůstává stejný.  
36 Problém je zejména ve vhodném vymezení vzdálenosti mezi těmito středisky (viz kapitola 3.4). 
V případě snížení vzdálenosti by hodnota odchylky nebyla tak výrazná – růst modelové interakce. 
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1) Nejvyšší odchylky se v obou letech vyskytují v rámci dvojic středisek, mezi 

nimiž je relativně nízká modelová interakce a naopak vysoká hodnota reálného 

dojížďkového toku. Ve skutečnosti se mezi nimi vyskytují daleko vyšší vazby než 

ty, které jim byly přisouzeny modelem. Výhradně se jedná o střediska s nižší 

časovou vzdáleností pohybující se v rozmezí 15–30 minut. Pro odstranění výrazné 

odchylky by v těchto případech bylo nutné zvolit nižší hodnoty parametru 

vzdálenosti (došlo by ke zvýšení modelové interakce), jelikož v těchto případech 

má vzdálenost na dojížďkový tok malý vliv. Mezi tuto skupinu, kterou kalibrovaný 

model „nezachycuje“, lze zařadit relace Nový Jičín–Frenštát pod Radhoštěm, 

Krnov–Bruntál, Frýdek-Místek–Frýdlant nad Ostravicí, Rožnov pod Radhoštěm–

Valašské Meziříčí, Frenštát pod Radhoštěm–Rožnov pod Radhoštěm či Opava–

Krnov. 

2) Druhou skupinu vysokých odchylek (avšak méně výrazných než výše uvedené) 

tvoří v obou letech dvojice středisek, u kterých je naopak reálný dojížďkový tok ve 

skutečnosti daleko nižší než tok přisouzený modelem. Ve většině případů se jedná 

o relace středisek s vyšší masou a časovou vzdáleností 50–70 minut. U těchto dvojic 

je poté ve skutečnosti vzdálenost daleko výraznější překážkou intenzity dojížkového 

toku, proto by pro lepší „zachycení“ reálné situace bylo nutné odpovídající hodnotu 

parametru zvýšit. Mezi dvojice středisek spadající do této skupiny lze zařadit 

spojení Frýdek-Místek–Opava, Frýdek-Místek–Valašské Meziříčí, Karviná–Opava, 

Opava–Nový Jičín a také některá spojení Ostravy (s Novým Jičínem a Valašským 

Meziříčím), u kterých však již odchylka není tak výrazná. Tímto výsledkem se 

v podstatě také potvrzuje tvrzení, že se s velikostí středisek snižuje jejich vztahová 

otevřenost a relativní intenzita vnějších kontaktů (viz Hampl, Gardavský, Kühnl 

1987). To lze ilustrovat také na jedné z podmínek Ullmanova konceptu – regionální 

doplňkovosti. Jelikož je pravděpodobné, že větší střediska jsou schopna zabezpečit 

nabídku pracovních příležitostí či škol sama, dochází mezi nimi k omezenému 

nabídkovému/poptávkovému  vztahu. 

3) Nejmenší odchylky mezi reálným a modelovým tokem se v obou letech 

vyskytovaly zejména ve spojení s Ostravou (a Bruntálem, Krnovem, Frýdkem-

Místkem, Frýdlantem nad Ostravicí, Frenštátem nad Ostravicí), dále ve spojení 

Nový Jičín–Valašské Meziříčí či Karviná–Třinec apod.  

Na základě předchozích zjištění lze konstatovat, že kalibrované modely (pro roky 

1991, 2001) nejsou schopny vhodně postihnout všechny sledované relace. Důvodem 
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jsou zejména výše zmiňované vysoké hodnoty spojení s Ostravou, které ve svém 

důsledku ovlivnily parametry vlivu vzdálenosti. To je nejvíce patrné u středisek 

relativně blízkých vyznačujících se vysokou vztahovou provázaností, jimž model 

přisuzuje velice nízké hodnoty. Je otázkou, jak by model „fungoval“ při jiném souboru 

dvojic středisek či ve zcela jiné oblasti, u které by nebyly tolik patrné extrémní hodnoty 

vztahů s mezoregionálním centrem a dalšími významnými středisky (jako s Karvinou či 

Frýdkem-Místkem).    
 
Tab. 8: Největší a nejmenší odchylky dvojic středisek mezi reálným a modelovým tokem v letech 
1991 a 2001 – relace středisek nižší hierarchické úrovně 

Největší odchylky mezi reálným a modelovým 
tokem 

Nejmenší odchylky mezi reálným a modelovým 
tokem 

1991 2001 1991 2001 
Relace Odchylka* Relace Odchylka* Relace Odchylka* Relace Odchylka*
NJ–FR 9,25 FM–FN 4,32 OS–BR 0,98 OS–BR 0,89 
KR–BR 8,81 KR–BR 3,91 NJ–VM 1,09 OP–BR 0,86 
FM–FN 6,30 RO–VM 2,98 OS–OP 0,81 OS–KR 0,81 
FN–FR 5,84 NJ–FR 2,93 OS–FN 0,80 FM–FR 1,21 
RO–VM 3,54 FR–RO 2,04 KA–TR 1,23 OS–FM 0,79 
FR–RO 2,92 OP–KR 2,04 OS–FM 0,77 OS–FN 1,24 
FM–FR 2,14 FM–VM 0,18 OS–KR 0,77 KA–TR 0,75 
FR–VM 2,07 KA–OP 0,19 FM–NJ 0,68 FM–TR 1,27 
OP–KR 1,94 FM–NJ 0,20 OS–FR 0,65 NJ–VM 0,72 
FM–OP 0,25 OP–NJ 0,22 FM–TR 1,45 OS–TR 0,71 
Poznámky: *odchylka charakterizuje podíl mezi reálným a modelovým tokem; v případě, že je odchylka = 1, toky 
se rovnají; v případě, že je odchylka > 1, tak je reálný tok ve skutečnosti vyšší než modelový; v případě, že je 
odchylka < 1, tak je reálný tok ve skutečnosti nižší než modelový; seznam zkratek jednotlivých dvojic je umístěn 
v poznámkách pod Tab. 7 (kapitola 5.1.1) 
Zdroje: vlastní výpočty 
 

5.1.4 Predikce dojížďkového toku k roku 2013 

Na základě zjištěných změn vzdálenosti v souvislosti s výstavbou nové silniční 

infrastruktury (viz kapitola 4.3) je možné predikovat (k roku 2013) změnu 

dojížďkového toku u těch středisek, mezi nimiž došlo ke zkrácení cestovního času. 

U ostatních středisek je tento krok nepoužitelný, jelikož výsledky toku budou 

srovnatelné s tokem v roce 2001. Důvodem je použití shodné velikosti masy jak pro rok 

2001, tak pro rok 2013. Predikce vychází z výše uvedeného tvaru lineární regresní 

rovnice pro rok 2001 (y = 103,442 + 52,167x), přičemž hodnoty x budou odlišné 

(v hodnotě modelové interakce již bude zahrnuta nižší vzdálenost). Výsledky 

modelového toku budou poté vynásobeny odchylkou jednotlivých dvojic v roce 2001, 

čímž bude predikovaná  hodnota přiblížena reálným vztahům u souboru v roce 2001.  
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Ze sledovaného souboru dvojic středisek (32), které disponovaly vzájemným 

reálným tokem (v roce 1991 i 2001), bylo vybráno pouze 5 relací, u kterých došlo ke 

změně modelové interakce. Jedná se o spojení Ostrava–Nový Jičín, Ostrava–Třinec, 

Ostrava–Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek–Karviná a Frýdek-Místek–Třinec.  

 
Tab. 9: Predikce dojížďkového toku vybraných dvojic středisek pro rok 2013 

Relace 
Reálný 

dojížďkový tok v 
roce 2001 

Predikovaný 
dojížďkový tok v 

roce 2013 

Index změny 
dojížďkového toku 

2013/2001·100 

Index změny 
vzdálenosti středisek 

2013/2001·100 

OS–NJ 644 967 150 77 
OS–TR 791 1076 136 82 
OS–VM 222 291 131 84 
FM–KA 153 215 141 78 
FM–TR 567 919 162 71 

Poznámky: seznam zkratek jednotlivých dvojic je umístěn v poznámkách pod Tab. 7 (kapitola 5.1.1) 
Zdroje: výsledky cenzu SLDB 2001, ČSÚ, Praha 2003; vlastní výpočty; Plánovač tras - www.mapy.cz 

 

Z Tab. 9 je zřejmé, že predikované hodnoty toku k roku 2013 jsou výrazně vyšší 

než reálný dojížďkový tok v roce 2001. Je otázkou, zda je vůbec snížení časové 

vzdálenosti takovým impulsem pro růst intenzity dojížďkových vazeb, který přisuzuje 

model. Důležitějším faktorem bude pravděpodobně atraktivita střediska, tzn. nabídka 

pracovního místa, resp. školy. V této souvislosti je vhodné zmínit např. výrobní závod 

Hyundai v Nošovicích na Frýdeckomístecku. Vzhledem k jeho lokalizaci je možné 

očekávat růst dojížďkového toku z Frýdku-Místku do Nošovic, případně z Třince do 

Nošovic, také vzhledem k tomu, že se současně s továrnou otevřely dostavěné úseky 

rychlostní silnice R48, které značně snižují časovou vzdálenost na trase Frýdek-Místek–

Nošovice–Třinec. 

Další poznámkou k výsledným předikovaným hodnotám je již výše zmiňovaná 

skutečnost, že v rámci reálného dojížďkového toku byla zahrnuta nejen doprava osob 

po silnici, ale také po železnici. Je tedy možné, že v některých relacích nebude 

zrychlení po silnici natolik akceptováno (neprojeví se zvýšenou dojížďkou), jelikož je 

z různých důvodů (cena, individuální preference dopravního prostředku atd.) 

upřednostňováno stávající spojení po železnici. 

5.1.5 Změny modelových prostorových interakcí v období 1991–2013  

Vzhledem k výše uvedeným modelovým výsledkům, ve kterých již byly naznačeny 

trendy a odchylky reálného a modelového dojížďkového toku včetně významu 
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vzdálenosti ve vztazích mezi jednotlivými dvojicemi středisek, lze tuto kapitolu chápat 

jako souhrn zjištěných poznatků. Pro tento účel bylo využito grafického zpracování 

gravitačního modelu, ve kterém jsou v generalizované podobě zahrnuty všechny 

podstatné výsledky.  

Konstrukce jednotlivých schémat/grafů (Obr. 4) spočívala v nalezení dvojice 

středisek (v daném roce) s nejvyšší modelovou intenzitou interakce (gravitační vazby), 

vůči které byly relativizovány ostatní vypočtené hodnoty (viz kapitola 3.5.1). Ve všech 

případech (1991, 2001, 2013) nejvyšší modelová hodnota příslušela relaci Ostrava–

Frýdek-Místek (hodnota 1 000), druhá pak relaci Ostrava–Karviná a třetí relaci 

Ostrava–Opava (viz Tab. 10). U dalších spojení středisek se však už projevovaly 

rozdíly. V roce 1991 byly nejvyšší modelové interakce zaznamenány u spojení, v nichž 

nejčastěji „figurovala“ Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek. V období 1991–2001 se však 

tato situace změnila, jelikož se mezi nejvyšší modelové interakce dostaly také jiné 

dvojice (v roce 2001), zejména z jižní části sledovaného prostoru (Rožnov pod 

Radhoštěm–Valašské Meziříčí, Nový Jičín–Valašské Meziříčí). Důvody, jak již bylo 

výše řečeno, lze spatřit v poklesu masy u středisek s výraznou koncentrací útlumových 

odvětví průmyslu, a tím snížení jejich atraktivity – zejména jako cíle dojížďky 

(především Karviná, pokles však i u Ostravy). V tomto období byly tedy změny 

zaznamenány zejména vlivem změny masy středisek. Naopak tomu bylo v této 

simulované situaci pro období 2001–2013, kdy změnu modelových interakcí (u výše 

zmiňovaných 5 dvojic – viz 5.1.4) významně ovlivnila změna vzdálenosti, která se 

promítla do pořadí nejvyšších modelových zátěží (tzn. růst intenzity u relací Ostrava–

Nový Jičín, Valašské Meziříčí a Třinec, Frýdek-Místek–Třinec, Karviná). 

K nejvyšším modelovým interakcím v jednotlivých letech je však nutné 

poznamenat, že se právě u některých z těchto dvojic objevují vysoké odchylky reálného 

a modelového toku (model „přeceňuje“ některé vzdálenější vazby), a proto je vždy 

k modelovým interakcím nutné přihlížet vzájemně i s patřičnou odchylkou (viz Obr. 4 

s grafickým znázorněním). Na druhou stranu existují dvojice středisek s nízkou 

interakční vazbou přisouzenou modelem, přičemž ve skutečnosti je jejich vazba 

několikanásobně vyšší (např. Krnov–Bruntál, Rožnov pod Radhoštěm–Frenštát pod 

Radhoštěm). Hodnoty všech posuzovaných modelových interakcí v jednotlivých letech 

(včetně těch nezahrnutých v Tab. 10) jsou umístěny v Příloze 5. 
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Obr. 4: Dojížďkový model –  relace nižší hierarchické úrovně středisek (1991, 2001, 2013) 

 
Poznámky:  v predikci modelových interakcí není možné použít odchylku reálného a modelového toku z důvodu 
neznalosti dojížďkového toku pro rok 2013; odchylka charakterizuje podíl mezi reálným a modelovým tokem;          
v případě, že je odchylka = 1, toky se rovnají; v případě, že je odchylka > 1, tak je reálný tok ve skutečnosti vyšší než 
modelový; v případě, že je odchylka < 1, tak je reálný tok ve skutečnosti nižší než modelový; seznam zkratek jednot-
livých středisek je umístěn v poznámkách pod Tab. 7 (kapitola 5.1.1); jednotlivá znázorněná spojení středisek se 
neshodují z důvodu přehlednosti s trasováním spojení po silnici 
Zdroje: vlastní zpracování; velikost masy středisek převzata z Hampl (2005); www.mapy.cz 
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Tab. 10:  Nejvyšší hodnoty relativizované modelové interakce – relace středisek nižší 
hierarchické úrovně  v letech 1991, 2001 a 2013 

1991 2001 2013 

Relace Modelová 
interakce* Relace Modelová 

interakce* Relace Modelová 
interakce* 

OS–FM 1 000 OS–FM 1 000 OS–FM 1 000 
OS–KA 894 OS–KA 733 OS–KA 733 
OS–OP 502 OS–OP 465 OS–OP 465 
OS–TR 231 OS–NJ 199 OS–NJ 312 
OS–NJ 222 OS–TR 156 OS–TR 218 
OS–VM 131 OS–VM 93 OS–VM 124 
OS–RO 93 KA–TR 77 FM–TR 96 
KA–TR 92 OS–RO 72 KA–TR 81 
OS–KR 90 OS–FN 66 FM–KA 74 
OS–FN 84 OS–FR 62 OS–RO 72 
FM–KA 71 OS–KR 60 OS–FN 66 
OS–FR 67 RO–VM 59 OS–FR 62 
FM–TR 64 NJ–VM 59 OS–KR 60 
OS–BR 52 FM–NJ 53 RO–VM 59 
FM–NJ 49 FM–TR 53 NJ–VM 59 
Poznámky: *vypočtené hodnoty modelových interakcí byly pro možnost srovnání v jednotlivých letech relativi-
zovány vůči nejsilnější relaci (té je přiřazena hodnota 1 000); seznam zkratek jednotlivých středisek je umístěn 
v poznámkách pod Tab. 7 (kapitola 5.1.1) 
Zdroje: vlastní výpočty 
 

5.2 Dojížďkový model pro střediska vyšší hierarchické úrovně 

5.2.1 Charakteristika změn dojížďkového toku v období 1991–2001 

Pro sledování změn dojížďkového toku mezi středisky vyšší hierarchické úrovně 

v období 1991–2001 bylo pro účely kalibrace modelu zahrnuto 11 dvojic, které se 

nacházejí v rámci tří hlavních os spojujících Ostravu s ostatními centry Česka. Hlavní 

změny dojížďkového toku (viz Tab. 11) mezi středisky lze shrnout do následujících 

bodů: 

1) Až na relaci Ostrava–Olomouc se dojížďkový tok u všech ostatních dvojic 

v průběhu devadesátých let zvýšil. V nejvyšší míře u spojení makroregionálního 

střediska Česka Prahy a ostatních mezoregionálních center. 

2) Z hlediska vnitřních změn v dojížďkovém toku došlo k výrazné změně pouze     

u relace Brno–Praha, kdy v roce 2001 větší měrou toku přispívá Brno, přičemž 

v roce 1991 tomu bylo naopak. Ostrava má ve spojení s ostatními středisky (vyjma 

Zlína) vyjížďkový charakter, tzn. převažuje vyjížďka nad dojížďkou. 

3) Ve většině případů je dojížďkový tok charakterizován výrazně převládajícím 

pohybem do škol. Výjimku tvoří opět spojení s Prahou, kde převládá pracovní 
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charakter toku. Tento trend je podmíněn zejména atraktivitou hlavního města 

zahrnujícího sídla ústředí firem, vyšší nabídku pracovních míst a vyšší mzdové 

ohodnocení.    

Podobně jako v případě charakteristiky dojížďkového toku u spojení středisek nižší 

hierarchické úrovně je nutné poznamenat, že výše uvedené poznatky jsou pouze 

základního charakteru, jelikož hlubší analýza dojížďky není hlavní náplní této práce. 

Druhá připomínka se opět vztahuje k několikrát zmiňovaným „nedopočtům“ v případě 

směrové dojížďky při zpracování výsledků SLDB v roce 2001. V této souvislosti 

nezbývá nic jiného, než při interpretaci zahrnout předpoklad nízkého vlivu těchto 

„chyb“ na hlavní výsledky sledování. 

 

Tab. 11: Charakteristika dojížďkových toků v letech 1991 a 2001 – relace středisek vyšší 
hierarchické úrovně 

Dojížďkový tok 1991 Dojížďkový tok 2001 
Dvojice 
středisek  

A a B 
Poměr 

celkového 
toku A : B 

Tok 
celkem 
(abs.) 

Z toho 
pracovní  

(v %) 

Poměr 
celkového 
toku A : B 

Tok 
celkem 
(abs.) 

Z toho 
pracovní  

(v %) 

Index změny 
celkového 

toku 
2001/1991 · 

100 

OS–OL 73 : 27 1 157 22 56 : 44 852 33 74 
OS–ZL 34 : 66 307 43 37 : 63 333 34 108 
OS–BM 90 : 10 1 335 28 89 : 11 1 443 39 108 
OS–PA 68 : 32 99 39 66 : 34 129 33 130 
OS–HK 79 : 21 100 25 100 : 0 111 48 111 
OS–PR 94 : 6 1 676 62 95 : 5 3 368 71 201 
OL–BM 74 : 26 639 33 61 : 39 1 058 43 166 
OL–PA 40 : 60 77 29 24 : 76 144 28 187 
OL–HK 41 : 59 70 43 33 : 67 165 19 236 
OL–PR 88 : 12 536 61 79 : 21 1 260 64 235 
BM–PR 22 : 78 1 459 69 71 : 29 3 476 67 238 
Poznámky: poměr celkového toku je charakterizován dojížďkou ze střediska A do B ku dojížďce z B do A; 
Zkratky středisek - Ostrava (OS), Olomouc (OL), Brno (BM), Pardubice (PA), Hradec Králové (HK), Praha (PR); 
v rámci dojížďkové toku jsou zahrnuty také pohyby z/do aglomerovaných obcí  
Zdroje: výsledky cenzu SLDB 1991, FSÚ, Praha 1992; výsledky cenzu SLDB 2001, ČSÚ, Praha 2003; vlastní 
výpočty 

 

5.2.2 Kalibrace dojížďkového modelu pro roky 1991 a 2001 

Při kalibraci gravitačního modelu pro oba sledované roky bylo do vztahu mezi reálným 

tokem a modelovou interakcí zahrnuto zmiňovaných 11 dvojic středisek sledovaných ve 

vymezených osách (viz kapitola 3.5.1). Po testování jednotlivých hodnot parametru 

vlivu vzdálenosti bylo zjištěno, že nejvyšší „těsnost“ (tzn. nejvyšší koeficient korelace) 

je v případě zvolení nulového hodnoty parametru u obou let. To znamená, že vzdálenost 

nemá ve vztahu mezi reálným dojížďkovým tokem a modelovou interakcí žádný 
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význam (tj. v případě, že se b = 0 je jakákoliv vzdálenost rovna 1). V podstatě je 

v rámci spojení středisek vyšší hierarchické úrovně podle výsledků modelu významná 

pouze jejich atraktivita (vyšší funkce – kvalitní nabídka zaměstnání, škol, řídící orgány 

firem a státní správy apod.), což je výrazné zejména u spojení s Prahou. Z hlediska výše 

uvedených poznatků není možné gravitační model pro tuto úroveň aplikovat, jelikož by 

jeho výsledky spočívaly pouze v přitažlivosti středisek (jejich mas) bez změn významu 

vlivu vzdálenosti na sledovaný dojížďkový tok37.  

 

                                                 
37 Otestována byla také kalibrace modelu při souboru o 6 dvojicích (pouze spojení Ostravy a ostatních 
středisek), při kterém byl v podstatě omezen vliv Prahy. Pro rok 1991 byl parametr vlivu vzdálenosti 
b = 2,2 (Pearsonův koeficient korelace je 0,962); pro rok 2001 byl parametr vlivu vzdálenosti b = 1,0 
(Pearsonův koeficient korelace je 0,996). Avšak na tak malém souboru lze označit výsledky za 
nedostatečně reprezentativní. Podstatný je však trend, který i v tomto souboru ukazuje na výrazně 
snižující se vliv vzdálenosti. 
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6 DOPRAVNÍ MODEL 

Tato kapitola je věnována konstrukci a výsledkům gravitačního modelu kalibrovaného 

dopravním tokem. Vzhledem k předpokladům, že změna ve vzdálenosti mezi středisky 

se v tomto případě projeví daleko výrazněji než u toku dojížďkového, lze tuto kapitolu 

považovat za významnější, vzhledem ke studiu změn prostorových interakcí v období 

1991–2013. Na rozdíl od dojížďkového modelu nebudou následující podkapitoly roz-

děleny podle dvou hierarchických úrovní, neboť zkonstruován byl pouze jeden model 

(pro každý sledovaný rok). To plyne již z výše uvedené nemožnosti oddělit hodnoty 

reálných dopravních toků (charakterizovaných celoroční průměrnou intenzitou dopravy) 

ve sledovaných úsecích, a tím zjistit pouze tok mezi středisky nižší, resp. vyšší 

hierarchické úrovně. 

Strukturování poznatků je však i v této kapitole obdobné jako v případě modelu 

dojížďkového. Na úvod jsou představeny specifické metodické problémy při samotném 

určování hodnoty dopravního toku a následně základní charakteristika jeho vývoje na 

sledovaných úsecích. Dále jsou diskutovány výsledky kalibrace modelu v jednotlivých 

letech, odchylky reálného a modelového toku (pro roky 1991 a 2001) včetně predikce 

reálného toku pro rok 2013. Následně jsou shrnuty výsledky změn modelových 

prostorových interakcí kalibrovaných dopravním tokem s pomocí grafických 

znázornění jednotlivých úloh. Na závěr je zařazena také kapitola, kde je popsána právě 

zmiňovaná možnost separace celkového toku na toky dílčí (tj. regionální doprava, 

tranzit přes modelové území), kterou umožňuje až použití modelových výsledků. 

6.1 Specifické metodické problémy při určení dopravního toku 

Jak bylo výše zmíněno, hodnota dopravního toku byla na sledovaných úsecích určována 

ze sčítání intenzit silniční dopravy, přičemž záměrem bylo najít tzv. sedlo dopravy (viz 

kapitola 3.5.2). Pro kalibraci modelu byly použity údaje z roku 1990 a 200038 

(Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 1990 – Kraj 

Severomoravský, Výsledky sčítání dopravy na silniční a dálniční síti ČR v roce 2000). 

Vzhledem k základní charakteristice vývoje toku však byly navíc zjištěny také hodnoty 

k roku 1995 a 2005 (Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 1995 – 

                                                 
38 V rámci kalibrace a následných odchylek reálného a modelového toku bude zanedbán roční rozdíl 
v použitých datech – tzn. vzdálenost a masa středisek pro rok 1991 a reálný dopravní tok pro rok 1990 
(obdobně je tomu u roku 2001 a 2000). 
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Kraj Severomoravský, Výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti 

ČR v roce 2005). 

U většiny úseků bylo určování hodnot dopravního toku jednoduchou záležitostí. 

V některých případech však bylo nutné přistoupit k úpravám, které by sledované hod-

noty co nejlépe přiblížily potřebám této práce. Toto specifikum se týkalo čtyř úseků, 

přičemž metodické problémy byly různé. V prvním případě se jednalo o úsek Ostrava–

Frýdek-Místek. Zde bylo nutné vzhledem k „aglomerovanému“ Havířovu k Ostravě 

zahrnout nejen tok mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem (tj. po komunikaci č. 56), ale 

také mezi Havířovem a Frýdkem-Místkem (tj. komunikace č. 473), tzn. hodnoty obou 

toků byly sečteny. Druhou úpravou bylo stanovení toku mezi Ostravou a Karvinou, 

u kterého bylo opět nutné zahrnout Havířov. Vzhledem k tomu, že nejkratší spojnice 

Ostravy a Karviné (tj. komunikace č. 59) prochází také další aglomerovanou obcí při-

pojenou k Ostravě (Petřvald), bylo nutné vhodný sčítací úsek najít až „za“ Petřvaldem 

a křižovatkou dané komunikace s komunikacemi, které se „připojují“ od Havířova      

(tj. komunikace č. 474, případně 47210). Proto byl nakonec jako vhodný shledán až 

úsek před samotnou Karvinou. Ten je však ovlivněn také dopravními toky z přípojné 

komunikace od Orlové (tj. č. 47214), tudíž bylo nutné tento tok odečíst od hodnoty toku 

zmiňovaného úseku „před“ Karvinou. Třetí úprava nastala u úseku Ostrava–Opava, kdy 

existují dvě paralelně vedoucí spojení – první je přímé, druhé přes Hlučín a Kravaře. 

Tento „problém“ avizoval již Rölc 2004, který tyto toky sečetl. V této práci bylo zvo-

leno odlišné řešení – intenzitu toku tvoří součet hodnoty spojení přímého a polovina 

hodnoty u spojení přes Hlučín a Kravaře. Důvodem pouze polovičního „příspěvku“ 

u druhé varianty je předpoklad, že je tato komunikace pro spojení s Ostravou využívána 

marginálně a její dopravní zátěž vychází zejména z vazeb Hlučína na Ostravu, resp. 

Kravař na Opavu,  případně ze vzájemného vztahu zmiňovaných středisek (tzn. Hlučín–

Dolní Benešov–Kravaře). V případně spojení Opavy s ostatními středisky je poté vyu-

žívána pouze pro spojení s Karvinou, případně s Polskem (tzn. Katovice, Krakov). 

Čtvrtá a zároveň poslední korekce musela být provedena u úseku Frýdek-Místek–

Frýdlant nad Ostravicí, kde v roce 1990 nedošlo ke sčítání (resp. došlo, ale pouze na 

jednom nevhodném úseku po alternativní trase). Z toho důvodu je v tomto případě za 

rok 1990 dosazena hodnota ze sčítání v roce 1995. 

Na závěr této podkapitoly je nutné zdůraznit, že řada z výše uvedených postupů ur-

čování dopravního toku vychází ze subjektivních předpokladů autora (případ určování 

toku u spojení Ostravy a Karviné, resp. Opavy). Je proto možné, že někteří autoři 
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obdobných studiích určují hodnotu dopravního toku jinak – např. jako vážený průměr 

všech sčítacích úseků nebo jsou uváděny hodnoty minimálního a maximálního 

dopravního zatížení daného úseku (viz Rölc 2004).  

6.2 Charakteristika změn dopravního toku v období 1990–2005 

Pro konstrukci gravitačního modelu bylo vymezeno 30 úseků (viz již dříve uvedený 

Obr. 1), na kterých byl sledován dopravní tok. Elementárním zjištěním je potvrzení 

předpokladu, že bude intenzita toků ve sledovaném období ve většině případů výrazně 

narůstat. Jedním z hlavních důvodů tohoto trendu je mohutný rozvoj v užívání individu-

ální automobilové dopravy. Marada a Květoň (2006) v souvislosti s tímto procesem 

identifikují dvě hlavní příčiny. První vychází ze změny životního stylu (vzhledem 

k přechodu na západní způsob dopravního chování). Druhá souvisí s poklesem přeprav-

ních výkonů veřejné dopravy v 90. letech 20. století, což podpořilo právě preferenci 

využívání automobilů. Za další příčinu by k výše zmiňovaným bylo možné přičíst také 

relativní zvýšení dostupnosti vlastního automobilu širším sociálním vrstvám obyvatel 

(samozřejmě myšleno v souvislosti s vyšší nabídkou levnějších „ojetých“ vozů). 

Ze zjištěných údajů (Tab. 12) je však možné v souladu s předchozími obecnými 

příčinami identifikovat několik specifických regionálně zaměřených trendů týkajících 

se sledovaných úseků v období 1990–2005: 

1) Největší nárůst intenzity dopravního toku v relativním vyjádření byl zazname-

nán zejména u úseků, kterými prochází nejkratší spojnice středisek vyšší hierar-

chické úrovně (tj. silnice č. 48 – úseky X5–HR, HR–NJ, NJ–X1, X1–X2, X2–FM, 

FM–X6, X6–CT). U těchto tranzitních úseků se za období 1990–2005 hodnota 

dopravního toku zvýšila v některých případech až 3,5krát. Příčiny tohoto trendu lze 

spatřovat jednak ve zvýšené míře propojení mezi jádrovými oblastmi států/regionů 

(tj. oblast Vídně na straně jedné a polského Horního Slezska na straně druhé) 

v souvislosti s pádem geopolitických bariér, ale také v nárůstu silniční vnitrostátní 

dopravy vzhledem k zmiňovaným trendům jak v osobní, tak i nákladní dopravě 

(tzn. častá preference flexibilnější silniční dopravy před železniční). Dalším úsekem 

s výrazným nárůstem dopravního toku bylo spojení Ostrava–Frýdek-Místek 

zahrnující silné vazby mezi středisky samotnými, ale také propojení se Slovenskem 

(Žilinou) a jihovýchodním územím regionu (možnosti různých forem cestovního 

ruchu v Moravskoslezských Beskydech, tj. včetně druhého bydlení). 
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2) Naopak nejnižší relativní nárůst intenzity dopravního toku (cca 1,5krát) byl za-

znamenán u úseků, které procházely oblastí ovlivněnou útlumem těžkého průmyslu 

(OS–KA, CT–KA); případně u úseků v relativně periferní poloze (OP–BR). 

Otázkou zůstává úsek Frýdek-Místek–Frýdlant nad Ostravicí, kde sice byl nárůst 

toku nejnižší, avšak s možností ovlivnění této hodnoty zmiňovanou absencí dat (viz 

kapitola 6.1). 

3) V průběhu pětiletých period se výrazně proměnilo také pořadí úseků s nejvyšší 

hodnotou dopravního toku. V roce 1990 byla nejvyšší intenzita toku zaznamenána 

u úseku Ostrava–Karviná, v roce 1995 u úseku Ostrava–Frýdek-Místek a v letech 

2000 a 2005 u úseku Příbor–Nový Jičín (tj. X1–NJ). Tyto skutečnosti opět potvrzují 

již uvedený trend nárůstu dopravy na delší vzdálenosti, případně také menší nárůst 

v případě transformací „postižených“ úseků (resp. zdrojů a cílů dopravy na trase). 

Druhou připomínku lze ilustrovat na příkladu úseku Ostravy a Karviné, který byl 

v roce 1990  první, v roce 1995 čtvrtou, v roce 2000 šestou a konečně v roce 2005 

až desátou nejsilnější „hranou“ v sledované silniční síti. 

4) Nejnižší absolutní hodnoty reálného dopravního toku byly očekávaně zjištěny 

v případě úseků, které jsou lokalizovány v největší vzdálenosti od Ostravy, nejsou 

výrazně využívány tranzitní dopravou a procházejí méně zalidněným územím 

v rámci vymezeného území. V těchto případech lze identifikovat dvě skupiny 

nejméně zatížených úseků. První se nachází v oblasti Oderských vrchů a Nízkého 

Jeseníku, přičemž zahrnuje úseky Krnov–Bruntál, Opava–Bruntál, Opava–Nový 

Jičín. Druhou skupinu tvoří úseky v jihovýchodní části území (tj. úseky FN–FR, 

RO–X4, X3–X2, FN–X4). 

5) Vzhledem k zjištěným údajům lze vymezit významné silniční osy (podle inten-

zity dopravního toku) procházející sledovaným územím. Za hlavní osy lze tedy 

považovat spojení Hranice–Nový Jičín–Frýdek-Místek–Český Těšín a úsek 

Ostrava–Frýdek-Místek. Již méně intenzivní skupinu tvoří úseky vedoucí z/do 

Ostravy (tj. Ostrava–Karviná, Ostrava–Opava, Ostrava–X1, případně Ostrava–

Bohumín) a také úsek Valašské Meziříčí–Rožnov pod Radhoštěm. V případě 

posledně jmenovaného úseku lze důvody spatřit ve vysoké vztahové propojenosti 

v rámci spojení Valašské Meziříčí–Zubří–Rožnov pod Radhoštěm, které byly 

potvrzeny i v případě studie dojížďkových vazeb. Druhým aspektem je přítomnost 

možných tranzitních vazeb (v rámci sledovaného úseku) severovýchodní Moravy 
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a Pováží (Žiliny). Za třetí lze také tyto vysoké hodnoty přičíst metodickému postupu 

zjišťování tzv. sedla dopravy ze všech sčítacích stanovišť39. 
 
Tab. 12: Hodnoty reálného dopravního toku a jeho změny na sledovaných úsecích v letech 
1990, 1995, 2000 a 2005 

Hodnota reálného dopravního toku Index změny  Úsek 
1990 1995 2000 2005 2000/1990·100 2005/2000·100 2005/1990·100

OS–KA* 9 679 10 702 12 096 13 966 125 115 144 
X1–NJ 9 332 14 284 21 678 28 747 232 133 308 
OS–FM* 8 731 14 777 20 081 26 626 230 133 305 
OS–OP* 8 180 10 163 12 950 14 812 158 114 181 
RO–VM 8 095 8 257 12 566 15 770 155 125 195 
FM–FN** 7 982 7 982 6 734 9 066 84 135 114 
OS–X1 6 478 10 685 12 431 14 315 192 115 221 
HR–X5 6 193 11 293 16 817 19 870 272 118 321 
CT–KA 5 516 7 220 7 263 8 201 132 113 149 
NJ–HR 5 196 10 042 12 982 18 890 250 146 364 
FM–X2 4 793 8 056 12 401 18 383 259 148 384 
FM–X6 4 760 7 558 10 402 13 590 219 131 286 
X1–X2 4 386 6 884 11 868 15 558 271 131 355 
OS–BO 4 356 6 693 7 123 9 989 164 140 229 
NJ–VM 3 979 4 308 5 960 6 832 150 115 172 
FR–RO 3 648 3 259 4 076 5 932 112 146 163 
VM–HR 3 531 4 699 6 583 9 003 186 137 255 
CT–TR 3 501 5 407 5 928 6 667 169 112 190 
OP–KR 3 478 4 229 5 661 6 896 163 122 198 
X3–X1 3 069 4 034 6 572 8 545 214 130 278 
X6–TR 2 886 3 856 5 139 7 665 178 149 266 
FR–X3 2 839 3 176 4 252 6 699 150 158 236 
OP–BR 2 723 3 005 3 801 3 908 140 103 144 
X6–CT 2 537 5 214 5 632 8 729 222 155 344 
KR–BR 2 203 2 783 3 770 4 528 171 120 206 
RO–X4 2 133 1 708 1 978 3 794 93 192 178 
FN–FR 2 129 2 608 2 375 3 919 112 165 184 
OP–NJ 1 604 1 866 2 531 2 999 158 118 187 
X3–X2 1 250 1 685 1 289 1 600 103 124 128 
FN–X4 1 128 1 123 1 489 2 098 132 141 186 
Poznámky: * hodnoty toků byly upravovány (viz kap. 6.1); ** údaj z roku 1990 nebyl k dispozici, dosazena hod-
nota z roku 1995; úseky jsou seřazeny podle nejvyššího toku v roce 1990;  zkratky středisek: Ostrava (OS), Frýdek-
Místek (FM), Karviná (KA), Frýdlant nad Ostravicí (FN), Opava (OP), Nový Jičín (NJ), Třinec (TR), Frenštát pod 
Radhoštěm (FR), Rožnov pod Radhoštěm (RO), Valašské Meziříčí (VM), Krnov (KR), Bruntál (BR), Bohumín 
(BO), Český Těšín (CT), Hranice (HR); seznam nulových bodů (X) je umístěn v Tab. 3 (kapitola 3.5.2) 
Zdroje: vlastní výpočty; Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 1990 a 1995 – Kraj 
Severomoravský; Výsledky sčítání dopravy na silniční a dálniční síti ČR v roce 2000;  Výsledky celostátního 
sčítání dopravy na silniční a dálniční síti v ČR v roce 2005 

 

                                                 
39 Ve vymezeném úseku Valašské Meziříčí–Rožnov pod Radhoštěm bylo sčítání dopravy provedeno 
pouze u dvou úseků – tzn. mezi Valašským Meziříčím a Zubřím; a mezi Zubřím a Rožnovem pod 
Radhoštěm. Kdežto u některých jiných spojení bylo zahrnuto sčítacích úseků více, což může být 
důvodem nižších hodnot toku přisouzeného některým úsekům sledovaným v této práci. 
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6.3 Kalibrace dopravního modelu pro roky 1991 a 2001 

Kalibrace gravitačního modelu dopravním tokem byla založena na výše uvedeném me-

todickém postupu, přičemž se od dojížďkového modelu lišila tím, že se nepracovalo se 

souborem dvojic středisek, nýbrž se souborem vybraných silničních úseků (viz kapitola 

3.5.2). Nejvhodnější parametr vlivu vzdálenosti přitom vycházel z hodnoty, u které byl 

reálný dopravní tok a sumární modelová zátěž (interakce) jednotlivých úseků v co 

nejtěsnějším vztahu. V kalibraci bylo tedy zahrnuto všech 30 úseků, kterými 

„procházelo“ na 120 vztahů (modelových interakcí) sledovaných dvojic středisek 

s hodnotami z let 1991 a 200140. 

Kalibrací bylo zjištěno, že parametr vlivu vzdálenosti, při jehož aplikaci model 

nejlépe přiléhá reálnému dopravnímu toku, nabývá pro rok 1991 hodnoty 2,4 

(Pearsonův korelační koeficient je 0,686) a pro rok 2001 hodnoty 2,1 (Pearsonův 

korelační koeficient je 0,856)41. Vyšší hodnota parametru v roce 1991 než v roce 2001 

potvrzuje intuitivní předpoklad o snižujícím se významu vzdálenosti v dopravním 

kontaktu středisek, které vycházejí z uvedeného trendu vysokého nárůstu dopravního 

toku (po silnici) u sledovaných úseků v období 1990–2000. Další příčinou vyšší 

hodnoty parametru v roce 1991 jsou předpokládané výraznější odchylky modelových 

interakcí a reálného toku vzhledem k menšímu rozmezí hodnot dopravního toku (tj. 

v roce 1990 se hodnota pohybovala v rozmezí cca 1 100 až 9 700, kdežto v roce 2000 

v rozmezí 1 300 až 21 700), což nekorespondovalo s vyšším rozptylem hodnot mo-

delových interakcí v případě obou sledovaných let. To je patrné zejména u úseků, po 

kterých byly vedeny kontakty středisek na delší vzdálenosti (zejména zahraničních), což 

ve svém důsledku ovlivňuje výslednou hodnotu parametru42. V souvislosti se změnou 

této hodnoty je poté také možné říci, že v rámci dopravních toků roste význam síly 

vztahu středisek (součin mas dvojice středisek) na úkor jejich vzdálenosti. Avšak pri-

mární příčinou změny parametru bude pravděpodobně právě zmiňovaná změna 

v reálném dopravním toku, jelikož u hodnoty jednotlivých mas středisek posuzovaných 

                                                 
40 V případě roku 1991 se v souboru objevuje jeden úsek (FN–X4) s nulovou modelovou interakcí (avšak 
samozřejmě s reálnou hodnotou toku). Důvodem je předpokládaná změna preference ve spojení 
Bratislavy a Ostravska, pro které byl tento úsek využíván pouze v roce 2001. 
41 Výsledné hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu jsou v případě obou sledovaných let 
signifikantní na 1% hladině významnosti. 
42 Vlastním předpokladem jsou vyšší modelové interakce na straně jedné a relativně nízké  hodnoty 
dopravních toků na straně druhé, což při kalibraci znamená často nízkou „těsnost“  u těchto úseků. To se 
projevuje také zvýšením „odporu“ vzdálenosti u spojení středisek vyšší hierarchické úrovně, avšak na 
druhou stranu má tento stav své opodstatnění vzhledem k nízkým reálným vazbám těchto středisek 
v období záhy po pádu „železné opony“ (tzn. stav v roce 1991). 
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v modelu nelze vyslovit jednoznačné vývojové trendy (tzn. masa některých se v období 

1991–2001 zvyšuje – např. Praha, Vídeň; a u některých výrazně snižuje – Ostrava, Ka-

tovice, Karviná, apod.) a změna ve vzdálenosti středisek nebyla nikterak výrazná. 

Výsledné parametry vlivu vzdálenosti budou použity v následující analýze doprav-

ních modelů pro roky 1991 a 2001. V případě predikovaného modelu k roku 2013 bylo 

nutné parametr zvolit z důvodu neznalosti odpovídajícího reálného toku. Jeho hodnota 

vychází z několika předpokládaných skutečností. Za prvé z domněnky, že se bude re-

álný tok stále zvyšovat, ale už ne tak výrazně jako v období 1990–200043. Druhým 

předpokladem je absence výrazných odchylek způsobených jinými faktory, které model 

nepostihuje (to lze ilustrovat i na případě modelem nadhodnocených „tranzitních“ 

úseků v roce 1991). Třetím východiskem pro vhodný parametr byl také vztah, ve 

kterém se s modelovou interakcí pro rok 2001 posuzoval nejaktuálnější reálný dopravní 

tok, tzn. pro rok 2005. V tomto případě byl parametr shodný s hodnotou pro rok 2001 

(tj. 2,1) – čili růst dopravního toku (v období 2000–2005) již hodnotu parametru 

neovlivňoval v takové míře jako v období 1991–2001. Čtvrtým východiskem pro volbu 

parametru vzdálenosti pro rok 2013 byl předpoklad, že se masa středisek zahrnutých do 

modelu nebude výrazně měnit (vzhledem k použití hodnot masy středisek z roku 2001). 

S přihlédnutím na výše uvedené předpoklady byl nakonec pro rok 2013 zvolen parametr 

vzdálenosti s již pouze mírně klesající tendencí, tzn. s hodnotou b = 2,0. V této 

souvislosti je však také nutné zdůraznit skutečnost, že volba parametru pro rok 2013 

sice vychází ze zjištěných (empiricky podložených) trendů, ale i tak je samozřejmě 

ovlivněna subjektivním názorem autora podloženým zkušeností s danou problematikou. 

6.4 Vztah mezi reálným a modelovým tokem pro rok 1991 a 2001 

V této kapitole budou podobně jako v případě dojížďkového modelu analyzovány 

vztahy mezi reálným a modelovým tokem v rámci jednotlivých úseků pro roky 1991 

a 2001. Pro hodnocení bude opět využita jednoduchá lineární regrese, při které je nezá-

vislá proměnná x charakterizována sumární modelovou interakcí jednotlivých úseků (již 

se zahrnutím parametrů vlivu vzdálenosti) a za závislou proměnnou y je dosazena 

hodnota dopravního toku v daném úseku. Již vzhledem k rozdílnému koeficientu 

determinace (R2) získaného regresí v jednotlivých letech je zřejmé, že model bude 

přesnější pro stav v roce 2001 (resp. bude pravděpodobně obsahovat méně výrazných 

                                                 
43 Růst dopravního toku je však myšlen jako obecný trend. Vzhledem k zprovoznění dálnice D47 je dosti 
pravděpodobné, že u některých úseků dopravní tok poklesne vzhledem k „odsátí“ dopravy dálnicí.  
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odchylek). V tomto roce je totiž regresním modelem vysvětlena variabilita závisle 

proměnné ze 73 % (tzn. R2 = 0,733), kdežto v roce 1991 jen ze 47 % (tzn. R2 = 0,471).  
 
Obr. 5: Lineární regrese modelové interakce a dopravního toku (1991) 

Poznámky: seznam zkratek středisek je umístěn v poznámkách pod Tab. 12  (kapitola 6.2); seznam nulových bodů 
(X) je umístěn v Tab. 3 (kapitola 3.5.2); pro vhodnější znázornění byly výsledné modelové interakce vynásobeny 
hodnotou 10 
Zdroje: vlastní výpočty; Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 1990 – Kraj Severomoravský; 
SLDB 1991; Hampl 2005 
 

Z grafického znázornění lineární regrese studovaného vztahu uvedeného v Obr. 5  

(pro rok 1991) a v Obr. 6 (pro rok 2001) lze zjistit, u kterých úseků je v modelu reálný 

tok podhodnocen či nadhodnocen. Nejvíce patrný je v obou letech příklad úseků 

Rožnov pod Radhoštěm–Valašské Meziříčí a Ostrava–Bohumín, u kterých se vyskyto-

vala nejvyšší absolutní hodnota odchylky. V případě prvně jmenovaného úseku byla 

modelová hodnota toku značně podhodnocena – reálný tok je vyšší o 4 597 (1991), 

resp. o 7 704 (2001). Naopak u úseku Ostrava–Bohumín byla hodnota modelového toku 

nadhodnocena – reálný tok je ve skutečnosti nižší o 3 236 (1991), resp. o 7 797 (2001). 

Tyto výsledky však mohou mít opodstatnění. V prvním případě je podobně jako 

u dojížďkového modelu potvrzena vysoká vztahová provázanost Rožnova pod 

Radhoštěm a Valašského Meziříčí, kterou model dostatečně neakceptuje. Tuto výraznou 

odchylku je ale také možné připsat na vrub např. vyššímu reálnému kontaktu dotčené 

oblasti se Slovenskem, zvýšenému dopravnímu toku vzhledem k dojížďce do 

beskydských středisek cestovního ruchu (včetně objektů druhého bydlení), preferencí 
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spojení např. Zlína a Frýdku-Místku, resp. Ostravy přes tento úsek či přítomnosti výše 

uvedeného metodického problému (tj. pouze 2 sčítací úseky). Příčinu druhé výrazné 

absolutní odchylky (úsek Ostrava–Bohumín) lze nalézt v menší míře reálných 

dopravních kontaktů Ostravy s Polskem (Katovice, Krakov) oproti vyšším hodnotám 

přisouzených modelem. To znamená, že ve skutečnosti je dopravní kontakt se 

zahraničím nižší nebo je také možné, že je spojení Ostravy s Katovicemi uskutečňováno 

přes jiné úseky/hraniční přechody (zejména Český Těšín). Důvodem však může být 

také vyšší bariéra v podobě státní hranice či jedna z podmínek Ulmannova konceptu – 

regionální doplňkovost (tzn. že je mezi regiony nižší poptávkový/nabídkový vztah). 

V souvislosti s výše uvedenými pravděpodobnými příčinami odchylek je však nutné 

zdůraznit, že je relativně obtížné nalézt všechny vhodné podmiňující faktory, jelikož 

jednotlivé úseky reprezentuje suma všech interakcí těch dvojic středisek, které používají 

daný úsek pro své nejkratší spojení. Proto je možné, že např. mezi některými 

významnými středisky, jejichž spojení prochází daným úsekem, neexistuje zmiňovaná 

regionální doplňkovost či je jedno ze středisek méně atraktivní (např. ve strukturálně 

postižených oblastech), což může ve svém důsledku výrazně ovlivnit odchylku reálného 

a modelového toku. 
 
Obr. 6: Lineární regrese modelové interakce a dopravního toku (2001) 

Poznámky: seznam zkratek středisek je umístěn v poznámkách pod Tab. 12 (kapitola 6.2); seznam nulových bodů 
(X) je umístěn v Tab. 3 (kapitola 3.5.2) 
Zdroje: vlastní výpočty; Výsledky sčítání dopravy na silniční a dálniční síti v ČR v roce 2000; SLDB 2001; 
Hampl 2005 
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V případě celého sledovaného souboru (tzn. 30 úseků) byla hodnota průměrné 

absolutní odchylky reálného a modelového toku v roce 1991 (1 813) výrazně nižší než 

v roce 2001 (2 782). Příčinnou tohoto rozdílu je však zejména výše zmiňovaný vyšší 

rozsah hodnot reálného toku v roce 2001 proti stavu k roku 1991, přičemž je možné,   

že u vhodnějšího relativního vyjádření odchylek bude situace odlišná. Pro účely zjištění 

relativních odchylek byl podobně jako u dojížďkového modelu použit poměr mezi 

reálným a modelovým tokem. 

Pro výpočet odchylek u jednotlivých úseků bylo opět nutné vycházet z modelového 

dopravního toku, který byl získán z regresní rovnice plynoucí z výše uvedeného vztahu 

(viz Obr. 5, Obr. 6). Pro rok 1991 měla rovnice tvar y = 3002,235 + 32,014x, pro rok 

2001 tvar y = 3588,479 + 269,622x. Výsledkem tohoto postupu by mělo být zjištění, 

pro které úseky je kalibrovaný model vhodný (tzn. reálný a modelový dopravní tok je 

podobný) a naopak (reálný tok je výrazně vyšší/nižší než tok modelový). 

Ze získaných hodnot je možné vyvodit závěry k předpokládané vyšší „funkčnosti“ 

modelu pro stav v roce 2001 než v roce 1991. V případě prostého porovnávání jednotli-

vých úseků bylo zjištěno, že hodnota odchylky byla nižší v roce 1991 u 15 úseků; 

v roce 2001 taktéž u 15 úseků. Výše zmiňovaný předpoklad se potvrdil (avšak nijak 

výrazně) až u hodnoty průměrné relativní odchylky (tzn. průměrná vzdálenost od hod-

noty 1 – tj. případ kdy se reálný tok rovná toku modelovému), která v roce 1991 činila 

0,32; v roce 2001 – 0,30. Na základě těchto skutečností je tedy možné říci, že 

„funkčnost“ modelů je v obou letech dosti podobná.  

I přesto, že výsledné hodnoty odchylek (viz Tab. 13) nejsou ve většině případů 

nikterak výrazné (zejména ve srovnání s výsledky odchylek u dojížďkového modelu), 

tak lze v rámci podrobnějšího hodnocení vyvodit hlavní závěry v použitelnosti 

kalibrovaných modelů pro jednotlivé úseky: 

1) Nejvýraznější odchylky se v obou sledovaných letech nacházejí zejména 

u úseků v jihovýchodní části vymezeného území. Jedná se např. o již několikrát 

zmiňovaný úsek Rožnov pod Radhoštěm–Valašské Meziříčí (reálný tok je výrazně 

vyšší než modelový), úsek X3–X2 (reálný tok je výrazně nižší), úsek Frýdlant nad 

Ostravicí–X4 (reálný tok je výrazně nižší než tok modelový) či úsek Frýdek-

Místek–Frýdlant nad Ostravicí (reálný tok je výrazně vyšší – pouze v roce 2001). 

U posledních dvou jmenovaných je významným faktorem odchylky trasování 

spojení Ostravy (a Frýdku-Místku) a Bratislavy, které bylo přes tyto úseky vedeno 
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pouze v roce 200144. Vyšší hodnoty odchylky jsou poté v obou letech přítomny 

u úseků Ostrava–Opava (reálně je tok vyšší) a u výše zmiňovaného úseku Ostrava–

Bohumín (reálný tok je nižší). 

2) V případě úseků s nejnižší hodnotou odchylky nelze přesně identifikovat hlavní 

skupiny či ovlivňující faktory, jelikož se pořadí úseků (s nejnižší odchylkou) ve 

sledovaných letech značně proměňuje.  

3) V případě „tranzitní“ osy Hranice–Nový Jičín–Frýdek-Místek–Český Těšín je 

v roce 2001 ve většině případů hodnota odchylky vyšší než 1 (na rozdíl od stavu 

v roce 1991, kdy je více odchylek nižších než 1), což potvrzuje rostoucí vliv 

dopravního toku u této osy (reálný tok je ve skutečnosti vyšší než tok modelový) 

a koresponduje s předpokladem rostoucích dopravních kontaktů u středisek vyšší 

hierarchické úrovně. 

 
Tab. 13: Hodnoty odchylek mezi reálným a modelovým dopravním tokem (1991, 2001) 

Odchylky mezi reálným a modelovým dopravní tokem 
1991 2001 

Úsek Odchylka* Úsek Odchylka* Úsek Odchylka* Úsek Odchylka* 
NJ–VM 1,01 X6–TR 0,73 KR–BR 1,02 FR–RO 0,84 
OP–KR 1,05 KR–BR 0,72 OP–BR 0,96 CT–TR 0,84 
FR–RO 1,06 X1–NJ 1,30 X1–X2 1,04 FM–FN 1,26 
FM–X2 0,93 CT–KA 1,30 FM–X2 1,05 OP–KR 1,27 
HR–X5 1,08 FN–FR 0,70 OS–KA 1,06 OP–NJ 0,64 
X3–X1 0,91 RO–X4 0,70 OS–X1 1,06 FN–FR 0,62 
NJ–HR 0,90 OS–KA 1,34 NJ–VM 0,93 X3–X1 1,42 
X1–X2 0,88 OS–BO 0,57 CT–KA 1,09 OS–OP 1,43 
VM–HR 1,13 X6–CT 0,55 X6–TR 0,88 X6–CT 0,56 
OP–BR 0,87 OP–NJ 0,52 NJ–HR 0,88 RO–X4 0,54 
OS–FM 0,87 OS–OP 1,60 OS–FM 1,15 OS–BO 0,48 
FM–X6 0,86 X3–X2 0,40 FR–X3 0,85 FN–X4 0,35 
OS–X1 1,18 FN–X4 0,38 HR–X5 1,16 VM–HR 1,68 
CT–TR 0,82 FM–FN 2,21 X1–NJ 1,16 X3–X2 0,32 
FR–X3 0,80 RO–VM 2,31 FM–X6 0,84 RO–VM 2,59 
Poznámky: *hodnoty odchylek jsou seřazeny sestupně - odchylka charakterizuje podíl mezi reálným a modelovým 
tokem; v případě, že je odchylka = 1, toky se rovnají; v případě, že je odchylka > 1, tak je reálný tok ve skutečnosti 
vyšší než modelový; v případě, že je odchylka < 1, tak je reálný tok ve skutečnosti nižší než tok modelový; seznam 
zkratek středisek je umístěn v poznámkách pod Tab. 12 (kapitola 6.2); seznam nulových bodů (X) je umístěn 
v Tab. 3 (kapitola 3.5.2) 
Zdroj: vlastní výpočty 

                                                 
44 Na úsek FN–X4 byla načítána pouze uvedená spojení středisek vyšší hierarchické úrovně – v roce 
2001. V roce 1991 tento úsek disponuje nulovou hodnotou modelové interakce (spojení s Bratislavou je 
uskutečňováno přes Brno), což také ovlivňuje hodnotu odchylky. V podstatě lze ale říci, že spojení 
s Bratislavou je reálně méně intenzivní. V případě úseku FM–FN lze spatřit výrazný rozdíl odchylky 
v letech 1991 a 2001, což potvrzuje vyšší vztahovou provázanost Frýdku-Místku a Frýdlantu nad 
Ostravicí (v roce 1991) podobně jako u dojížďkového modelu – v roce 2001 je tato odchylka 
„odstraněna“ právě procházejícím modelovým spojením s Bratislavou. 
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Na základě předchozích zjištění lze konstatovat, že konstruovaný gravitační model 

kalibrovaný vzhledem k dopravnímu toku dostatečně postihuje většinu sledovaných 

úseků. Výjimkou jsou úseky (např. OS–BO, FN–X4, X6–CT) sloužící hlavně ke spojení 

středisek vyšší hierarchické úrovně (zejména zahraničních), které model nadhodnocuje 

(přikládá jim vyšší vliv než ve skutečnosti mají), a naopak úseky, zejména jako zmiňo-

vaný Rožnov pod Radhoštěm–Valašské Meziříčí, které podhodnocuje (ve skutečnosti je 

reálný tok vyšší než tok přisouzený modelem). V těchto případech by mohlo k omezení 

odchylek napomoci např. omezení atraktivity (tzn. snížení masy) u zahraničních středi-

sek nebo naopak její navýšení u středisek s vyšší předpokládanou atraktivitou. 

6.5 Predikce dopravního toku k roku 2013 

Predikce dopravního toku pro rok 2013 vycházela ze dvou základních podmínek. První 

zahrnuje předpoklad, že se v souvislosti se zprovozněním dálnice D4745 změní rozlo-

žení dopravních toků v modelové síti (zejména vzhledem ke změně preference nejkrat-

šího spojení na delší vzdálenosti), což se u některých stávajících úseků projeví výraz-

ným nárůstem/poklesem hodnot dopravních toků. Druhý předpoklad souvisel s již uve-

deným parametrem vlivu vzdálenosti (zvolena byla hodnota b = 2,0), který zabezpečuje 

soulad s očekávanými trendy v automobilové dopravě (zvyšování dopravní intenzity, 

vzdálenost středisek pomalu ztrácí na významu – resp. přestává být jedním z hlavních 

lokalizačních faktorů, nárůst kontaktů na delší vzdálenosti apod.). 

Před samotným zjišťováním predikovaných hodnot jednotlivých úseků bylo nutné 

přistoupit k úpravě schématu sledované silniční sítě (viz Obr. 1), ke které byla připojena 

trasa dálnice D47, čímž došlo k vytvoření úseků nových (schéma sítě viz Obr. 7). 

Z toho důvodu bylo nutné do modelu umístit také dva nové nulové body (křižovatky), 

které úseky dálnice rozdělují: prvním je křížení silnice č. 57 s D47 u Hladkých Životic 

– tj. MÚK46 Hladké Životice (zkratka v modelu – X7); druhým je spojení R48 s D47 

u Bělotína – tj. MÚK Bělotín (zkratka v modelu – X8). 

Dalším krokem postupu bylo stanovení regresní rovnice, z které byly hodnoty do-

pravního toku predikovány. Ta vycházela ze vztahu mezi modelovou interakcí v roce 

2001 (nezávislá proměnná x) a hodnotou dopravního toku v roce 2005 (závislá pro-

                                                 
45 Nové úseky rychlostní silnice R48 budou mít také vliv na predikované hodnoty, ale očekávaný je 
v tomto směru výraznější dopad D47. V rámci zkvalitnění této komunikace také nedošlo ke změně 
modelových úseků – tzn. zůstávají stávající FM–X6 a X6–CT – u D47 je tomu jinak, jelikož se jedná 
o zcela nové propojení středisek (tzn. také nově sledované úseky). 
46 MÚK – tj. mimoúrovňové křížení komunikací (exit) 
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měnná y), přičemž její tvar byl: y = 4592,991 + 354,454x. Použití hodnot dopravního 

toku k roku 2005 zabezpečovalo, že u většiny úseků (u těch, kde nedošlo k ovlivnění 

dálnicí) budou predikované hodnoty vyšší. V případě použití hodnot z roku 2000 to 

nebylo možné, jelikož model dostatečně nerespektoval předpoklad růstu toků (resp. 

predikované hodnoty pro rok 2013 byly poté často nižší než reálné hodnoty v roce 

2005, což je v nesouladu se zjištěnými trendy). S pomocí výše uvedené rovnice byly 

také vypočteny hodnoty odchylek reálného a modelového toku pro rok 2005, jejichž 

hodnoty byly využity při predikci. 

 Samotná predikce výsledných hodnot dopravních toků poté vycházela ze dvou 

kroků. Prvním bylo dosazení (za nezávislou proměnnou x) sumární modelové interakce 

jednotlivých úseků pro rok 2013 do výše uvedené rovnice (tzn. vzdálenost středisek již 

byla u některých případů nižší; masa byla převzata z roku 2001). Druhým krokem bylo 

vynásobení výsledných hodnot modelového dopravního toku příslušnou odchylkou da-

ného úseku (pro rok 2005), čímž byla predikovaná hodnota přiblížena reálným vztahům 

v systému v roce 2005. V souvislosti s použitím odchylky z roku 2005 je však nutné 

přijmout předpoklad, že v období 2005–2013 nedojde k její výrazné změně. Tuto 

skutečnost však nelze s jistotou zabezpečit zejména u úseků, u kterých pravděpodobně 

dojde k výraznému poklesu dopravního toku vlivem „odsávacího efektu“ dálnice. Proto 

je v těchto případech vhodné přihlížet k výsledkům predikce s určitou rezervou. 

Podobným problémem je také volba odchylky u nově „vytvořených“ dálničních úseků 

v modelu (tj. OS–X7, X7–X8, X8–X5). Ta byla nakonec převzata z dalšího dálničního 

úseku (Ostrava–Bohumín, hodnota odchylky 0,51), u kterého byla zohledněna odchylka 

z roku 2005 (ze stávajícího spojení OS–BO). Důvodem tohoto převzetí byly vysoké 

(značně nepravděpodobné) hodnoty modelového toku v případě výše zmíněných tří 

úseků. Modelový dopravní tok se zde pohyboval nad hodnotou 60 000 (bez zahrnutí 

odchylky), což je srovnatelné se sedlem intenzity dopravy na úseku dálnice D1 Praha–

Mirošovice v roce 2005 (tzn. s nejzatíženějším úsekem silniční sítě v Česku, 

v extravilánu). Po výše uvedené úpravě je proto také nutné brát uvedené dopravní 

zátěže jako značně generalizované, avšak v relativním srovnání hodnotné. 

Výsledné predikované hodnoty dopravního toku na jednotlivých úsecích (pro rok 

2013) jsou zobrazeny v Obr. 7, přičemž pro možnost komparace jsou uvedeny také 

reálné hodnoty toku z roku 2005. Z porovnání těchto údajů lze vyvozovat několik 

základních změn v intenzitě a rozložení dopravního toku ve sledované silniční síti: 
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1) Vzhledem k předpokladu preference nejkratší trasy po dálnici D47 očekávaně 

zaznamenají nejvýraznější pokles dopravního toku stávající úseky využívané pro 

spojení středisek vyšší hierarchické úrovně. Jedná se o osu Lipník nad Bečvou 

(X5)–Nový Jičín–Frýdek-Místek–Český Těšín, po které byla trasována většina 

(až na Ostravu a Opavu) spojení Katovic a Krakova na straně jedné a zbývajících 

středisek vyšší hierarchické úrovně na straně druhé. Druhý výrazný pokles toku je 

zaznamenán na úseku Příbor (X1)–Ostrava (připojujícímu se ke zmiňované 

„tranzitní“ ose), ze kterého byla dálnicí „odsáta“ zejména doprava na delší 

vzdálenosti (spojení s Ostravou) a v menší míře také doprava v rámci vymezeného 

území Ostravska (spojení Ostravy s Novým Jičínem a Valašským Meziříčím). 

U některých výše zmiňovaných „ztrátových“ úseků se dopravní tok snížil až 

čtyřikrát (X5-HR, HR–NJ). V těchto „extrémních“ případech je však výrazný 

pokles v případě predikovaných hodnot zapříčiněn také tím, že v rámci modelových 

interakcí nebyla zahrnuta některá spojení středisek za hranicí mezoregionu Ostravy, 

což ve svém důsledku „znevýhodňuje“ tyto úseky47. 

2) Nejvyšší predikovanou hodnotou dopravního toku (51 920) v roce 2013 

disponoval dálniční úsek Ostrava–Bohumín, avšak tento výsledek je pravděpodobně 

nadhodnocený. Důvodem je zejména vysoká modelová interakce u spojení Ostrava–

Katovice (sekundárně také Ostrava–Krakov), která je značně ovlivněna výrazným 

zkrácením cestovní doby (u relace Ostrava–Katovice o polovinu) v období 2005–

2013 což extrémně zvyšuje „přitažlivost“ středisek a tím pádem také hodnotu 

modelového toku na úseku Ostrava–Bohumín. U zbylých tří „dálničních“ úseků se 

predikovaný dopravní tok pohyboval nad hodnotou 30 000, avšak s již zmíněným 

převzetím odchylky, která soulad s reálným tokem nemusí zabezpečit.  

3) Vzhledem k uvedené změně tranzitních tras bude na základě predikce zatíženěj-

ším hraničním přechodem s Polskem Bohumín, naopak význam přechodu v Českém 

Těšíně se výrazně sníží48.  

4) Významný nárůst hodnoty dopravního toku je podle predikce patrný také 

v případě úseků Ostrava–Opava, Ostrava–Frýdek-Místek, který je způsoben 

                                                 
47 Vzhledem k vymezenému území nebylo zahrnuto např. spojení Hranice–Lipník nad Bečvou, Hranice–
Přerov, Lipník nad Bečvou–Přerov, apod. Tyto relace by v případě kumulace modelových interakcí na 
zmiňované úseky pravděpodobně mírně „zabránily“ tak prudkému poklesu dopravního toku (např. na 
úseku X5–HR) v roce 2013, protože by přes něj byla trasována regionální doprava (na kratší vzdálenosti). 
48 V případě roku 2005 je sice již na úseku Ostrava–Bohumín intenzivnější tok než u úseku X6–Český 
Těšín, avšak významný podíl u prvně jmenovaného připadá samotné vazbě mezi Ostravou a Bohumínem 
(kdežto u úseku X6–CT se jedná výhradně o tranzitní tok). 
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předpokládanými trendy v dopravě (tzn. ovlivněn parametrem vlivu vzdálenosti), 

ale také výše uvedeným vysokým modelovým vztahem s Katovicemi (v případě 

úseku OS–FM také „nově“ procházejícím spojením Katovic a Žiliny). Další růst 

toku je podle predikce zaznamenán u úseku X6–Třinec, což je ve velké míře 

ovlivněno výstavbou komunikace R48, která Třinec podle modelu „přiblížila“ 

ostatním střediskům nižší hierarchické úrovně, ale také vzhledem k tomu, že je úsek 

součástí spojení Žiliny a Ostravska, resp. polského Horního Slezska. 

5) Vlivem dálnice D47 se v modelovém schématu k roku 2013 vyskytuje nový 

úsek mezi Karvinou a Bohumínem, jelikož došlo ke změně nejkratšího spojení 

Karviné s Katovicemi a Krakovem (dříve přes Český Těšín) a ostatními středisky 

vyšší hierarchické úrovně (dříve přes Ostravu a Frýdek–Místek). Více než dvojná-

sobný nárůst toku je však opět silně ovlivněn snížením cestovního času 

s Katovicemi, což se odráží ve vysokých modelových hodnotách. Podobným přípa-

dem je úsek Hladké Životice (X7)–Nový Jičín, který vzhledem k „novému“ spojení 

Ostravy a Nového Jičína (a dále Valašského Meziříčí) zaznamenal výrazný nárůst. 

V obou případech jde však o úseky vedoucí po komunikacích I. třídy, které by měly 

růst dopravy kapacitně „zvládnout“. 

6) U ostatních úseků došlo ve většině případů k mírnému nárůstu dopravního toku, 

který je v modelu zapříčiněn zmiňovaným nižším parametrem vlivu vzdálenosti 

(b = 2,0). U zbylých úseků byl naopak zaznamenán mírný pokles toku, což ovlivnila 

absence některých spojení, která jimi procházela (např. u úseku FM–FN v roce 

2005 procházelo spojení s Ostravy s Bratislavou, v predikci k roku 2013 již ne).  

Funkčnost modelu (resp. některých predikovaných hodnot) bylo možné ověřit po-

mocí komparace výsledků této práce s prognózovanými hodnotami dopravních intenzit 

na úsecích dálnice D47 k roku 2015, které zpracovalo Ředitelství silnic a dálnic na zá-

kladě Sčítání dopravy v roce 2000 (viz www.viamoravica.cz). V případě úseku Lipník 

nad Bečvou–Bělotín (X5–X8) dosahuje sedlo prognózované dopravní intenzity hodnoty 

32 000 (predikovaná hodnota této práce je 31 443); u úseku Bělotín–Hladké Životice 

(tj. X8–X7) hodnoty 18 300 (predikce 30 220); u úseku Hladké Životice–Ostrava (X7–

OS) hodnoty 19 400 (predikce 33 260). Z uvedených hodnot je zřejmé, že u prvého 

zmiňovaného úseku je dosáhnuto výrazné shody, v případě dalších dvou jsou prediko-

vané hodnoty cca o 10 000 vyšší, což lze opět vysvětlit výraznou modelovou přitažli-
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vostí Katovic, případně také Ostravy49. U nejintenzivnějšího predikovaného modelo-

vého úseku (Ostrava–Bohumín) je již rozdíl se sedlem prognózované intenzity dopravy 

výrazný (51 920 a 10 500 v případě státní hranice s Polskem). V této souvislosti je však 

zajímavé srovnání nejvyšší prognózované hodnoty úseku (avšak v intravilánu Ostravy – 

40 100), která se predikované hodnotě přibližuje. 
 
Obr. 7: Schéma sledovaných úseků pro rok 2013 –  srovnání reálných (2005) a predikovaných 
(2013) hodnot dopravního toku 

Poznámky: seznam zkratek jednotlivých středisek je umístěn v poznámkách pod Tab. 12 (kapitola 6.2); seznam již 
dříve použitých nulových bodů (X) je umístěn v Tab. 3 (kapitola 3.5.2); body (X) dodatečně přidané k predikci v roce 
2013 jsou popsány v textu; dálniční úsek OS–BO „kopíruje“ stávající úsek OS–BO; úsek FN–X4 měl v roce 2013 
nulovou modelovou interakci – z toho důvodu nebylo možné predikovat dopravní tok 
Zdroje: vlastní výpočty; Výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti v ČR v roce 2005 

                                                 
49 V tomto případě model nedokáže „zachytit“ předpoklad, že se část toku za prvním úsekem (tj. X5–X8) 
u Bělotína rozdělí na D47 (směr Ostrava) a R48 (směr Frýdek-Místek). Důvodem je nemožnost oddělit 
prostorovou interakci např. Olomouce a Katovic do dvou vztahů – první po D47, druhý po R48 přes 
Český Těšín. V souvislosti s tímto předpokladem jsou hodnoty ŘSD vhodnější (avšak modelem 
„nezachytitelné“), jelikož u úseků za Bělotínem (tj. X8–X7, X7–OS) již hodnota dopravní intenzity klesá. 
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6.6 Změny modelových prostorových interakcí v období 1991–2013 

Vzhledem k výše uvedeným výsledkům, ve kterých již byly naznačeny trendy a od-

chylky reálných a modelových toků včetně významu vzdálenosti u jednotlivých úseků, 

lze tuto kapitolu pojímat jako souhrn zjištěných poznatků. Pro tento účel bude podobně 

jako u dojížďkového modelu využito grafických zpracování gravitačního modelu, který 

v zjednodušené podobě zahrnuje všechna podstatná zjištění. Konstrukce jednotlivých 

schémat opět spočívala v nalezení úseku s nejvyšší sumární modelovou zátěží, vůči 

kterému byly ostatní hodnoty relativizovány. Nadto budou následující poznatky rozdě-

leny do dvou podkapitol. První zahrnuje model komplexních (celkových) dopravních 

vazeb (interakcí). Ve druhé budou interakce rozděleny do dvou modelů, kdy dojde 

k separaci modelové zátěže na dopravu regionální a meziregionální. 

6.6.1 Komplexní dopravní model (rok 1991, 2001, 2013)  

Na základě výsledků modelových interakcí lze konstatovat, že model vhodně akcepto-

val změny v reálném toku v období 1991–2013, což dokládá proměna nejvyšších inten-

zit modelových interakcí (viz Tab. 14). Tyto změny lze shrnout podle dvou zkouma-

ných časových úseků: 

1) V období 1991–2001 došlo v souladu s charakterem vývoje reálného toku 

k výraznému nárůstu modelových zátěží v případě úseků sloužících 

k meziregionálnímu spojení, o čemž svědčí také změna úseku s nejvyšší modelovou 

intenzitou, kdy úsek Ostrava–Frýdek-Místek nahradil úsek X1–Nový Jičín. Další 

změna je patrná také v souvislosti s rozložením vyšší míry intenzit na více úseků, 

což koresponduje s trendem rostoucí míry využívání automobilové dopravy.  

2) V období 2001–2013 dochází v predikovaném modelovém scénáři 

k očekávanému „odsátí“ modelových interakcí řady úseků, které byly vysoce 

zatížené v předchozím období vlivem dálnice D47. Nejsilnější modelovou zátěží 

v roce 2013 disponuje úsek Ostrava–Bohumín.  Efekt  dálnice je v modelu navíc 

umocněn také výrazným snížením koncentrace vysokých modelových hodnot na 

více úseků. 

Grafické znázornění komplexního dopravního modelu zahrnující také odchylky 

reálného a modelového toku (v letech 1991 a 2001) je uvedeno v Obr. 8. Hodnoty všech 

posuzovaných modelových interakcí v jednotlivých letech jsou umístěny v Příloze 6. 
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Obr. 8: Komplexní dopravní model (rok 1991, 2001, 2013) 
 

 
Poznámky: seznam zkratek středisek je umístěn v poznámkách pod Tab. 12 (kapitola 6.2); seznam dříve použitých 
nulových bodů (X) je umístěn v Tab. 3 (kapitola 3.5.2); body (X7, X8) dodatečně přidané k predikci v roce 2013 jsou 
popsány v kapitole 6.5; vzhledem k značnému variačnímu rozpětí modelových interakcí byla pro grafické znázornění 
zvolena i dolní mez (tj. 0,5 % maximální hodnoty) 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 14: Nejvyšší hodnoty relativizované  modelové interakce – komplexní dopravní model 
(1991, 2001, 2013) 

1991 2001 2013 

Úsek Modelová 
interakce* 

Úsek Modelová 
interakce* 

Úsek Modelová 
interakce* 

OS–FM 1 000 X1–NJ 1 000 OS–BO 1 000 
OS–BO 598 OS–FM 923 OS–X7 637 
OS–KA 594 OS–BO 752 X8–X5 600 
X1–NJ 394 NJ–HR 738 X7–X8 574 
NJ–HR 385 HR–X5 728 OS–FM 298 
HR–X5 356 FM–X6 579 OS–OP 140 
FM–X6 354 FM–X2 545 OS–KA 125 
OS–X1 305 OS–X1 538 KA–BO 101 
FM–X2 300 X1–X2 519 FM–X6 96 
OS–OP 283 OS–KA 518 X6–TR 82 
X1–X2 224 X6–CT 432 NJ–X7 78 
X6–CT 176 OS–OP 363 FM–X2 51 
CT–TR 175 CT–TR 228 X1–NJ 45 
CT–KA 136 CT–KA 205 X1–X2 42 
NJ–VM 132 NJ–VM 186 CT–KA 41 
Poznámky: *vypočtené hodnoty modelových interakcí byly pro možnost srovnání v jednotlivých letech relati-
vizovány vůči nejsilnějšímu úseku (tomu je přiřazena hodnota 1 000);  seznam zkratek jednotlivých středisek je 
umístěn v poznámkách pod Tab. 12 (kapitola 6.2); seznam již dříve použitých nulových bodů (X) je umístěn 
v Tab. 3 (kapitola 3.5.2); body (X7, X8) dodatečně přidané k predikci v roce 2013 jsou popsány v kapitole 6.5 
Zdroj: vlastní výpočty 
 

6.6.2 Model regionální a meziregionální dopravy  (rok 1991, 2001, 2013) 

Jak již bylo výše uvedeno, aplikace gravitačního modelu dopravních interakcí dává vel-

kou výhodu v možnosti separace modelových toků různých regionálních řádů. V tomto 

případě byla tato přednost využita k oddělení dopravy regionální a meziregionální. Re-

gionální dopravu zahrnují vazby, které mají svůj zdroj a cíl uvnitř modelového území 

mezoregionu Ostravy (tzn. všechna střediska nižší hierarchické úrovně a Ostrava). Me-

ziregionální dopravu naopak charakterizují dva druhy vazeb. První mají zdroj/cíl ve 

čtyřech střediscích (Ostrava, Frýdek-Místek, Karviná, Opava) mezoregionu Ostravy 

s masou (KV) vyšší než 50,0 (v roce 1991 i 2001) a cíl/zdroj mimo území Ostravska. 

Druhou skupinu zahrnují vazby středisek, která mají svůj zdroj i cíl mimo vymezené 

území a pouze „projíždějí“. 

Schématické znázornění jednotlivých modelů v příslušných letech je umístěno 

v Obr. 9. V této souvislosti je však nutné dodat, že v případě separovaných modelových 

interakcí již v případě jednotlivých úseků není akceptována hodnota odchylky, která 

přísluší pouze interakcím celkovým (není možné zjistit zda platí obdobně pro se-

parované složky dopravy).  
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Obr. 9: Modely regionální a meziregionální dopravy (rok 1991, 2001, 2013) 
 

 
Poznámky: seznam zkratek jednotlivých středisek je umístěn v poznámkách pod Tab. 12 (kapitola 6.2); seznam již 
dříve použitých nulových bodů (X) je umístěn v Tab. 3 (kapitola 3.5.2); body (X7, X8) dodatečně přidané k predikci 
v roce 2013 jsou popsány v kapitole 6.5; vzhledem k značnému variačnímu rozpětí modelových interakcí byla pro 
grafické znázornění zvolena i dolní mez – v případě regionální dopravy 0,5 % maximální hodnoty, v případě 
meziregionální dopravy 0,1 % maximální hodnoty 
Zdroj: vlastní zpracování 
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S pomocí získaných výsledků lze konstatovat, že v rámci regionální dopravy 

nedošlo/nedojde v období 1991–2013 k výrazným změnám. Nejvyšší intenzitou 

modelové interakce disponuje ve všech sledovaných letech úsek Ostrava–Frýdek-

Místek, následovaný dalšími úseky spojení s Ostravou (OS–KA, OS–OP, OS–BO). 

Hlavní zaznamenanou změnou zátěže úseků je poté předpokládaný pokles modelových 

interakcí (k roku 2013) u úseků spojujících Ostravu a jihozápad mezoregionu (úseky 

OS–X1, X1–NJ), jejichž dopravní zátěž „převzala“ nová dálnice (úseky OS–X7, NJ–

X7). Přehled nejvyšších intenzit modelových interakcí je umístěn v Tab. 15. 
 
Tab. 15: Nejvyšší hodnoty relativizované modelové interakce – regionální doprava (1991, 2001, 
2013) 

1991 2001 2013 

Úsek Modelová 
interakce* 

Úsek Modelová 
interakce* 

Úsek Modelová 
interakce* 

OS–FM 1 000 OS–FM 1 000 OS–FM 1 000 
OS–KA 599 OS–KA 585 OS–KA 547 
OS–BO 314 OS–OP 383 OS–BO 487 
OS–OP 285 OS–BO 291 OS–OP 412 
X1–NJ 172 OS–X1 242 NJ–X7 339 
OS–X1 168 X1–NJ 241 OS–X7 307 
CT–TR 158 CT–TR 154 FM–X6 303 
FM–X6 115 FM–X6 142 X6–TR 242 
X6–TR 115 X6–TR 142 NJ–VM 171 
NJ–VM 92 NJ–VM 127 CT–KA 167 
CT–KA 92 FR–X3 117 CT–TR 148 
FM–FN 89 CT–KA 107 FR–X3 128 
FR–X3 78 FR–RO 102 FM–X2 103 
FM–X2 71 FM–X2 100 FR–RO 93 
RO–VM 70 RO–VM 95 X3–X1 90 
Poznámky: *vypočtené hodnoty modelových interakcí byly pro možnost srovnání v jednotlivých letech relativi-
zovány vůči nejsilnějšímu úseku (tomu je přiřazena hodnota 1 000);  seznam zkratek jednotlivých středisek je 
umístěn v poznámkách pod Tab. 12  (kapitola 6.2); seznam již dříve použitých nulových bodů (X) je umístěn 
v Tab. 3 (kapitola 3.5.2); body (X7, X8) dodatečně přidané k predikci v roce 2013 jsou popsány v kapitole 6.5 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

V případě meziregionální dopravy došlo podle očekávání k výrazné změně mode-

lových interakcí při predikci roku 2013, kdy dálnice D47 „odsála“ dopravní kontakt na 

delší vzdálenosti z úseků, které byly preferovány v letech 1991 a 2001. Výrazná je také 

změna v míře rozložení meziregionální dopravy na jednotlivé úseky (viz Tab. 16), kdy 

v letech 1991 a 2001 8 úseků dosahovalo 40 % zátěže nejsilnějšího úseku, přičemž 

v predikci k roku 2013 to byly pouze 3 dálniční úseky. Výše již byly diskutovány vy-

soké hodnoty modelové interakce u úseku Ostrava–Bohumín (sloužícímu ke spojení 

s Katovicemi), které odchylka v letech 1991 a 2001 „snižovala“ na polovinu. V této 

souvislosti se nabízí srovnání s výsledky studií Řeháka (1997, 2004a), kdy tomuto 
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úseku také přikládá vysokou intenzitu modelové zátěže srovnatelnou s úsekem Brno–

Vídeň (Řehák 2004). V případě modelu dopravního kontaktu s cizinou (Řehák 1997) 

úseku Ostrava–Katovice přisuzuje dokonce nejvyšší přeshraniční kontakt střediska 

v Česku se střediskem v zahraničí. U vysokých modelových vazeb spojení Ostravska  

a polského Horního Slezska, které budou o to víc umocněny dostavbou odpovídajícího 

spojení lze proto do budoucna předpokládat také adekvátní intenzitu reálných vazeb 

(zejména ze strany polské) v souvislosti se vstupem do schengenského prostoru, při-

čemž podmínkou je úspěšná restrukturalizace obou tradičních průmyslových regionů. 
 
Tab. 16: Nejvyšší hodnoty relativizované modelové interakce – meziregionální doprava (1991, 
2001, 2013) 

1991 2001 2013 

Úsek Modelová 
interakce* 

Úsek Modelová 
interakce* 

Úsek Modelová 
interakce* 

X1–NJ 1 000 X1–NJ 1 000 OS–BO 1 000 
HR–X5 897 HR–X5 906 X8–X5 675 
NJ–HR 896 NJ–HR 904 X7–X8 647 
OS–BO 812 OS–BO 641 OS–X7 638 
FM–X6 573 FM–X6 577 KA–BO 109 
X1–X2 551 X1–X2 576 OS–FM 77 
FM–X2 551 FM–X2 576 OS–OP 51 
X6–CT 520 X6–CT 537 X1–NJ 30 
OS–X1 449 OS–X1 424 X1–X2 30 
CT–KA 204 CT–KA 147 FM–X2 30 
NJ–VM 112 OS–FM 136 NJ–X8 30 
OS–FM 103 CT–TR 128 FM–X6 30 
OS–OP 63 NJ–VM 103 X6–TR 30 
OS–KA 60 OS–OP 63 RO–X4 3 
CT–TR 59 FM–FN 59 RO–VM 3 
Poznámky: *vypočtené hodnoty modelových interakcí byly pro možnost srovnání v jednotlivých letech relativi-
zovány vůči nejsilnějšímu úseku (tomu je přiřazena hodnota 1 000);  seznam zkratek jednotlivých středisek je 
umístěn v poznámkách pod Tab. 12  (kapitola 6.2); seznam již dříve použitých nulových bodů (X) je umístěn 
v Tab. 3 (kapitola 3.5.2); body (X7, X8) dodatečně přidané k predikci v roce 2013 jsou popsány v kapitole 6.5 
Zdroj: vlastní výpočty 
 

Vzhledem k oddělení celkového dopravního modelového toku na toky regionální 

a meziregionální lze v rámci simulace vazeb také zjistit, kolika procenty se jedna či 

druhá složka podílí na celkovém objemu toku. V rámci této práce byl tento postup zpra-

cován pouze pro ty úseky, které byly vymezeny ve všech sledovaných letech (nebyly 

zahrnuty „nové“ dálniční úseky), přičemž jejich charakter nebyl ve většině případů ryze 

regionální či meziregionální. Z výsledných hodnot vybraných příkladů (viz Tab. 17) 

jsou opět patrné některé již několikrát zmiňované skutečnosti – např. vysoký podíl regi-

onální dopravy u úseků s Ostravou, jenž se ve sledovaném období snižuje vzhledem 

k vyšším modelovým vazbám se středisky vyšší hierarchické úrovně (zejména 
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Katovice); vysoký podíl  meziregionální dopravy v letech 1991 a 2001 je patrný 

u úseků na silnici č. 48 (X1–NJ, X1–X2, FM–X6), u kterých však dochází k odsátí do-

pravy dálnicí – proto se v roce 2013 zvyšuje složka regionální apod. 
 
Tab. 17: Vybrané příklady úseků – oddělení dopravy regionální a meziregionální (rok 1991, 
2001, 2013) 

Poměr regionální a meziregionální dopravy* Úsek  
1991 2001 2013 

OS–FM 96 : 4 88 : 12 77 : 23 
OS–KA 96 : 4 92 : 8 100 : 0 
OS–OP 91 : 9 86 : 14 68 : 32 
OS–X1 46 : 54 37 : 63 100 : 0 
OS–BO 46 : 54 32 : 68 11 : 89 
X1–NJ 28 : 72 20 : 80 39 : 61 
X1–X2 16 : 84 11 : 89 36 : 64 
FM–X2 22 : 78 15 : 85 47 : 53 
RO–VM 95 : 5 92 : 8 87 : 13 
NJ–VM 65 : 35 56 : 44 100 : 0 
FM–X6 31 : 69 20 : 80 73 : 27 
X6–TR 83 : 17 79 : 21 68 : 32 
CT–TR 86 : 14 55 : 45 93 : 7 
CT–KA 50 : 50 42 : 58 94 : 6 
Poznámky: *poměr vyjadřuje podíl regionální a meziregionální dopravy na dopravě celkové (celková doprava = 
100; seznam zkratek jednotlivých středisek je umístěn v poznámkách pod Tab.12 (kapitola 6.2); seznam již dříve 
použitých nulových bodů (X) je umístěn v Tab. 3 (kapitola 3.5.2) 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Naznačenou separaci modelového dopravního toku je poté možné rozšířit na struk-

turu zátěže jednotlivých úseků, u nichž lze simulovat, jaký podíl z celkového toku zahr-

nuje samotné spojení dvojice středisek. Pro ilustraci možných výsledků byl vybrán úsek 

Nový Jičín–Příbor (tj. X1) v roce 2001, který zahrnoval obě složky dopravního toku 

(tj.regionální i meziregionální). Na základě jednotlivých modelových interakcí středisek 

lze konstatovat, že se např. vzájemné dopravní vazby Ostravy a Nového Jičína na mo-

delovém dopravním toku vybraného úseku podílely 9,8 %; vazby Ostravy a Olomouce 

5,5 %; vazby Ostravy a Prahy 9,0 %; přičemž nejsilnější vazbou byla relace Vídně 

a Katovic, zahrnující 11,0 % celkového toku apod. Tento postup by bylo možné uplatnit 

u všech sledovaných úseků, avšak se zdůrazněním skutečnosti, že tyto hodnoty nejsou 

upraveny odpovídající odchylkou reálného a modelového toku (modelem ji lze zjistit 

pouze pro celkovou dopravu) a jsou pouze simulací ovlivněnou výběrem posuzovaných 

středisek, trasováním jejich spojení a dalšími zmiňovanými podmiňujícími faktory, 

které v některých případech vyplývají ze subjektivních předpokladů autora. Je proto 

možné, že se některé výsledky obdobných studií mohou lišit.  
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7 ZÁVĚR 

Obecným cílem této práce bylo modelování prostorových interakcí a jejich následná 

komparace s toky reálnými za účelem predikce hodnot toků v budoucnu při zohlednění 

plánovaných změn v dopravní síti. Hlavním použitým nástrojem byl gravitační model 

aplikovaný na příkladu Ostravska, jehož vymezení bylo shodné s mezoregionem 

Ostravy (viz Hampl 2005). V rámci této oblasti byly sledovány dvě hierarchické úrovně 

vazeb středisek. První (nižší) hierarchickou úroveň představovala střediska (jejich 

vazby), která jsou jádry tzv. mikroregionů 1. stupně v mezoregionu Ostravy (viz Hampl 

2005). V druhé (vyšší) hierarchické úrovni byla zahrnuta významná mezoregionální 

střediska Česka a také některá střediska v zahraničí, u jejichž vazeb byl předpoklad 

vlivu na interakce v úrovni nižší, resp. je mohou v budoucnu ovlivnit plánované změny 

v silniční síti. Modelování prostorových interakcí bylo vztaženo ke třem časovým ho-

rizontům, tj. k roku 1991, 2001 a k predikci stavu k roku 2013. Aplikace modelu 

v letech 1991 a 2001 byla přínosná zejména vzhledem ke kalibraci modelu (tj. zjištění 

změn vlivu odporu vzdálenosti v období 1991–2001 na daný reálný tok) a také ke kom-

paraci modelových a reálných hodnot toků, přičemž tyto výsledky sloužily jako výchozí 

podklad pro predikci reálných toků k roku 2013. Tento poslední časový horizont byl 

stanoven především vzhledem k relativně jistému zprovoznění dálnice D47, jejíž vliv 

by mohl rozložení a sílu vztahů mezi středisky ovlivnit. To souvisí s jevem zkracování 

vzdáleností mezi středisky – tzv. časoprostorovou konvergencí, ze které vychází jeden 

z předpokladů pro modelování, tedy že mezi vzájemně dostupnějšími (bližšími) 

středisky interakce narůstá. Je nutné poznamenat, že hodnota vzdálenosti mezi středisky 

byla pro potřeby této práce počítána jako nejkratší časové spojení po silnici. Omezení 

aplikace modelu pouze na silniční síť vycházelo z předpokladu, že je na rozdíl od sítě 

železniční flexibilnější a více odráží hierarchii sídel (Marada 2003), přičemž vztah 

prostorového rozmístění středisek a konfigurace silniční sítě objektivně determinuje 

základní rysy prostorových interakcí v daném území (Řehák 1992). 

Pro komparaci modelových interakcí a skutečných vztahů mezi středisky byly na 

základě dostupných dat vymezeny dva reálné toky – dojížďkový a dopravní. Výsledkem 

této práce jsou tedy dva druhy gravitačních modelů – dojížďkový a dopravní, které jsou 

kalibrovány odpovídajícím reálným tokem (v případě let 1991 a 2001). Tyto modely se 

však odlišují nejen použitým reálným tokem, ale především svou konstrukcí. 

U dojížďkového modelu byl sledován soubor dvojic středisek, kdežto u modelu doprav-
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ního soubor vymezených úseků ve sledované síti, které jsou pro jednotlivé dvojice stře-

disek nejkratší součástí silničního spojení. 

V rámci vlastního modelování bylo splněno všech pět stanovených dílčích cílů, jež 

korespondovaly s metodickým postupem práce: 1) Byly zjištěny časové vzdálenosti 

mezi sledovanými středisky v jednotlivých letech (1991, 2001, 2013); 2) byla pro-

vedena kalibrace modelů (1991, 2001); 3) byla vypočtena odchylka modelového 

a reálného toku (1991, 2001); 4) na základě zjištěných poznatků byly predikovány hod-

noty sledovaných reálných toků při zohlednění plánovaných změn v silniční síti (2013); 

5) v případě obou druhů modelů došlo ke shrnutí změn modelových prostorových inter-

akcí v období 1991–2013. V souladu s uvedenými dílčími cíli práce bylo stanoveno pět 

výzkumných hypotéz, které postihují podstatné výsledky modelování prostorových 

interakcí na příkladu Ostravska: 

1) Hypotéza zaměřená na „použitelnost“ modelu u obou reálných toků 

a hierarchických úrovní středisek se potvrdila. V případě dojížďkového toku byl model 

„funkční“ pouze v relacích mezi středisky nižší hierarchické úrovně, kdežto u toku do-

pravního v obou úrovních. U sledovaného souboru dojížďkového toku mezi středisky 

vyšší hierarchické úrovně nebyl v případě obou sledovaných let (tj. 1991, 2001) model 

vykalibrován pro potřeby práce vzhledem k predikci k roku 2013. Nejvyšší koeficient 

korelace se totiž ve vztahu mezi modelovou interakcí a reálným tokem objevoval tehdy, 

když byl parametr vlivu vzdálenosti  b = 0 (vzdálenost středisek Db byla vždy rovna 1). 

Tímto se tedy potvrdil prvotní předpoklad, že je u reálných dojížďkových vazeb mezi 

středisky vyšší hierarchické úrovně vzdálenost zanedbatelnou překážkou vztahů, jelikož 

hlavním faktorem je především atraktivita cíle dojížďky (tj. sídla firem a institucí, 

atraktivní nabídka pracovních míst, vyšší mzda, nabídka škol apod). U tohoto výsledku 

je však nutné zdůraznit, že byl získán pouze ze souboru některých vybraných vazeb (viz 

3 sledované osy – kapitola 3.5.1). Je proto možné, že v případě obdobného sledování při 

zahrnutí např. vzájemných vazeb všech krajských měst Česka budou výsledky odlišné, 

resp. model bude možné kalibrovat. U dopravního toku byl poté model aplikován na 

obě hierarchické úrovně dohromady, což potvrdilo triviální předpoklad, jenž vycházel 

z nemožnosti separace dostupných dat o intenzitě dopravy na dopravní tok mezi stře-

disky nižší a vyšší hierarchické úrovně. 

2) Kalibrací jednotlivých modelů bylo zjištěno, že vzdálenost má na vzájemné do-

jížďkové vztahy středisek nižší vliv než na vazby dopravní (v letech 1991 a 2001), čímž 

byla potvrzena také druhá hypotéza. V případě dojížďkového modelu (pro vazby mezi 
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středisky nižší hierarchické úrovně) byla totiž hodnota parametru vlivu vzdálenosti 

v obou sledovaných letech nižší než u modelu dopravního (1,3 vs. 2,4 v roce 1991, 

1,7 vs. 2,1 v roce 2001). Tím byl opět potvrzen předpoklad vyššího významu atraktivity 

středisek u dojížďkových vztahů. Je však nutné podotknout, že výsledek (hodnota pa-

rametru vlivu vzdálenosti b) byl výrazně ovlivněn třemi dojížďkovými vazbami mezi 

největšími středisky Ostravska (tj. Ostrava–Karviná, Ostrava–Frýdek-Místek, Ostrava–

Opava), jejichž hodnoty byly v porovnání s ostatními vazbami extrémně vysoké. 

3) Hypotéza věnovaná změně vlivu vzdálenosti v období 1991–2001 se potvrdila 

pouze částečně – v případě dopravního modelu. U dojížďkového modelu (pro vazby 

mezi středisky nižší hierarchické úrovně) byl totiž parametr vlivu vzdálenosti proti 

prvotním předpokladům vyšší v roce 2001 (b = 1,7) než v roce 1991 (b = 1,3). Důvody 

lze spatřit především v poklesu reálných dojížďkových vazeb mezi středisky s výraznou 

koncentrací útlumových odvětví těžkého průmyslu (např. Ostrava–Karviná, Ostrava–

Frýdek-Místek, Karviná–Třinec apod.) a také ve snížení jejich atraktivity pro další stře-

diska (tj. zejména nabídka pracovních příležitostí). V této souvislosti by bylo zajímavé 

zjistit, jak by se měnil parametr vlivu vzdálenosti v období 1991–2001 v případě jiného, 

transformací méně postiženého, regionu. U dopravního kontaktu středisek byl předpo-

klad snižujícího se vlivu vzdálenosti v období 1991–2001 potvrzen (b = 2,4 v roce 

1991, b = 2,1 v roce 2001). Příčiny lze nalézt především v růstu dopravních intenzit 

zejména u úseků sloužících pro meziregionální dopravu, ve zvýšené míře automobili-

zace a také nárůstu celkové mobility osob v období 1991–2001. 

4) Výsledky dopravního modelu v letech 1991 a 2001 více odpovídaly reálným 

vazbám než výsledky modelu dojížďkového (pro vazby mezi středisky nižší hierar-

chické úrovně), čímž byla potvrzena čtvrtá hypotéza. U souboru úseků dopravního mo-

delu se totiž vyskytovalo méně výrazných odchylek mezi reálnou hodnotou toku a hod-

notou „přisouzenou“ modelem. Tuto skutečnost však významně ovlivnil předpokládaný 

rozdíl minimálních a maximální hodnot toku u obou modelů. V případě souboru do-

jížďkových vazeb byly minimální hodnoty toku až dvěstěkrát nižší než hodnota maxi-

mální, kdežto u souboru úseků v dopravním modelu „jen“ dvacetkrát, což ovlivnilo 

„funkčnost“ dojížďkového modelu, který nedokázal adekvátně postihnout většinu va-

zeb. U dojížďkového modelu byla totiž u 60 % relací hodnota modelového toku o více 

než polovinu vyšší/nižší než hodnota skutečná, přičemž u dopravního modelu takto vý-

raznou odchylkou disponovalo pouze 15 % úseků (v letech 1991 i 2001). Ve výsledcích 

dojížďkového modelu se nejvyšší odchylky konkrétně objevily v rámci spojení relativně 



 
 
 
 
Jakub Chmelík: Modelování prostorových interakcí na příkladu Ostravska                                              93 

 

blízkých středisek (např. Rožnov pod Radhoštěm–Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek–

Frýdlant nad Ostravicí, Nový Jičín–Frenštát pod Radhoštěm), která se ve skutečnosti 

vyznačují vysokou vztahovou provázaností  a model jim „přisuzuje“ velice nízkou in-

tenzitu vazeb. Druhou skupinu výrazných odchylek u dojížďkového modelu tvořily 

relace větších středisek s vyšší časovou vzdáleností (např. Frýdek-Místek–Opava, 

Karviná–Opava apod.), jimž model naopak přikládá daleko vyšší intenzitu dojížďko-

vých vazeb, než mají ve skutečnosti. Tímto výsledkem se v podstatě také dokládá tvr-

zení, že se s velikostí středisek snižuje jejich vztahová otevřenost a relativní intenzita 

vnějších kontaktů (viz Hampl, Gardavský, Kühnl 1987). Je totiž pravděpodobné, že 

větší střediska jsou sama schopna zabezpečit nabídku pracovních příležitostí či škol, 

a proto mezi nimi dochází k omezenému dojížďkovému vztahu. Ve výsledcích doprav-

ního modelu se nejvýraznější odchylky vyskytly u úseků mezi středisky vyznačujícími 

se vysokým reálným dopravním kontaktem (Rožnov pod Radhoštěm–Valašské Mezi-

říčí, částečně také Frýdek-Místek–Frýdlant nad Ostravicí), které model dostatečně ne-

akceptuje. Naopak se objevily úseky, jimž model přikládá daleko vyšší intenzitu do-

pravního toku, než ve skutečnosti mají. Jedná se zejména o úseky sloužící 

k dopravnímu kontaktu se zahraničím (Katovicemi, Krakovem, Žilinou). 

5) U predikce modelových interakcí k roku 2013, ve které již byly zohledněny 

plánované zásahy do silniční sítě (tj. také časové vzdálenosti středisek), byly podstatné 

změny proti roku 2001 podle předpokladů patrné především u dopravního modelu. Tím 

byla potvrzena poslední hypotéza. U dojížďkových vazeb došlo k nárůstu predikova-

ného reálného toku pouze u pěti relací středisek, jež vzájemně „přiblíží“ dálnice D47, 

resp. rychlostní silnice R48. Vzhledem k tomu, že z modelových výsledků vyplynula 

nízká závislost intenzity dojížďkových vazeb a vzdálenosti (takže i nové silniční infra-

struktury), je pravděpodobné, že dojížďkový tok mezi středisky ovlivní spíše atraktivita 

některé z investičních akcí nabízející pracovní příležitosti (např. závod Hyundai 

v Nošovicích). Změna v dojížďkovém toku se však také nemusí projevit např. vzhledem 

k individuální preferenci železniční dopravy. Naopak výsledky dopravního modelu 

k roku 2013 predikují výrazné změny v intenzitě a rozložení dopravních toků v rámci 

sledované silniční sítě Ostravska. Nejvýraznější proměny budou podle modelu zazna-

menány u úseků, které jsou v současnosti využívány zejména pro meziregionální do-

pravu mezi středisky Česka a dopravní kontakt se zahraničím. V těchto případech dojde 

k výraznému „odsátí“ dopravního toku dálnicí D47.  
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K výše uvedeným výsledkům je však nutné zdůraznit, že vycházejí především 

z modelové simulace ovlivněné výběrem posuzovaných středisek, trasováním jejich 

spojení a dalšími podmiňujícími faktory, které v některých případech vyplývají ze 

subjektivních předpokladů autora. Z těchto důvodů lze také diskutovat vhodnost 

zvolených metodickým postupů práce. V případě dojížďkového modelu mohla být, 

vzhledem ke třem zmiňovaným extrémním hodnotám a výrazným odchylkám 

modelového a reálného toku, zvolena modifikace jednoduchého gravitačního modelu, 

který omezuje vztahovou otevřenost středisek – tj. použití druhé odmocniny u součinu 

mas středisek (viz Hampl, Gardavský, Kühnl 1987). Je však otázkou, do jaké míry by 

tato úprava použitého vzorce modelu přispěla k relevantnějším výsledkům. 

U dopravního modelu mohla být vzhledem k výrazným odchylkám u úseků sloužících 

k dopravnímu kontaktu s Polskem a Slovenskem více omezena atraktivita zahraničních 

středisek (především Katovic). To se nabízí např. připočtením časové bariéry ke 

vzdálenosti středisek u přeshraničních kontaktů (i přes současnou snadnou propustnost 

hranic v schengenském prostoru) nebo snížením atraktivity (masy) zahraničních 

středisek pro potenciální kontakty s Českem.  

Na základě zjištěných poznatků a závěrů práce lze nastínit další možné směry vý-

zkumu této specifické problematiky dopravní geografie. Dojížďkové vazby by bylo 

pravděpodobně vhodnější, vzhledem k jejich integrující mikroregionální funkci, 

modelovat v menších územních celcích či v rámci metropolitních areálů (vztah jádro–

zázemí). Na mikroregionální úrovni středisek by modelování dojížďky do zaměstnání 

a škol mohlo být také propojeno se stanovením vhodné nabídky spojů veřejné dopravy, 

což by mohlo být použito v praxi. V případě aplikace gravitačního modelu na dopravní 

vazby je naopak, vzhledem k poměrně reprezentativním výsledkům této práce, vhodné 

modelování u větších územních celků. V souvislosti se získanými výsledky na příkladě 

Ostravska by byla zajímavá komparace s jiným regionem, ve kterém byla nová silniční 

infrastruktura vybudována již dříve (např. Plzeňský kraj s dálnicí D5). Na zmíněném  

srovnání by poté bylo možné zjistit, zda jsou výsledky pro Ostravsko (např. změna 

vlivu vzdálenosti v období 1991–2001, vyšší odchylky u úseků s převažujícím doprav-

ním kontaktem se zahraničím nebo změna zatížení některých nově exponovaných úseků 

využitelná také pro potřeby praxe apod.) pouze regionálním specifikem, či zda odpoví-

dají obecným dopravním trendům v Česku. Dopravní model by však bylo možné apli-

kovat také na celostátní úrovni (jako např. Řehák 2004a, Rölc 2004) pro účely např. 

predikce dopravního zatížení silniční sítě Česka k roku 2020 (s předpokladem dostavby 
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všech plánovaných rychlostních komunikací) či typologii úseků silniční sítě s použitím 

v práci nastíněné separace dopravních toků (např. vymezit úseky sloužící výhradně pro 

dopravu regionální, meziregionální, tranzitní a zjistit, jakým dílem jednotlivá složka 

přispívá k celkovému dopravnímu zatížení). 

Závěrem lze konstatovat, že na jednu stranu gravitační model představuje pouze 

zjednodušenou situaci (nepostihuje řadu „měkkých“ faktorů, vzdálenost je hlavním 

diferenciačním faktorem), na druhou stranu je však nástrojem, který je schopen 

relativně dostatečně popsat vzájemné vazby středisek na různých regionálních úrovních. 
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Příloha 1: Dopravní model – lokalizace nulových bodů (tj. křižovatek) v letech 1991, 2001 
a 2013 

Poznámky: schéma ukazuje stav silniční sítě k roku 2007 
Zdroj: mapový výřez z www.mapy.cz; vlastní úpravy 
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Příloha 2: Časová vzdálenost mezi sledovanými středisky k roku 1991, 2001 a 2013 
Vzdálenost po silnici (v minutách) Časová úspora (v minutách) Spojení středisek posuzovaných v 

rámci nižší hierarchické úrovně 1991 2001 2013 1991–2001 2001–2013 1991–2013

Ostrava Frýdek-Místek 22 22 22 0 0 0 
Ostrava Karviná 29 29 29 0 0 0 
Ostrava Frýdlant nad O. 35 35 35 0 0 0 
Ostrava Opava 39 39 39 0 0 0 
Ostrava Nový Jičín 43 43 33 0 10 10 
Ostrava Třinec 56 56 46 0 10 10 
Ostrava Frenštát pod R. 47 47 47 0 0 0 
Ostrava Rožnov pod R. 59 59 59 0 0 0 
Ostrava Valašské Meziříčí 63 63 53 0 10 10 
Ostrava Krnov 69 69 69 0 0 0 
Ostrava Bruntál 85 85 85 0 0 0 
Frýdek-Místek Karviná 46 46 36 0 10 10 
Frýdek-Místek Frýdlant nad O. 16 16 16 0 0 0 
Frýdek-Místek Opava 59 59 59 0 0 0 
Frýdek-Místek Nový Jičín 31 30 30 1 0 1 
Frýdek-Místek Třinec 34 34 24 0 10 10 
Frýdek-Místek Frenštát pod R. 32 32 32 0 0 0 
Frýdek-Místek Rožnov pod R. 43 43 43 0 0 0 
Frýdek-Místek Valašské Meziříčí 51 50 50 1 0 1 
Frýdek-Místek Krnov 88 88 88 0 0 0 
Frýdek-Místek Bruntál 104 104 104 0 0 0 
Karviná Frýdlant nad O. 59 59 52 0 7 7 
Karviná Opava 71 71 71 0 0 0 
Karviná Nový Jičín 74 73 62 1 11 12 
Karviná Třinec 31 30 29 1 1 2 
Karviná Frenštát pod R. 75 75 68 0 7 7 
Karviná Rožnov pod R. 86 86 79 0 7 7 
Karviná Valašské Meziříčí 95 94 82 1 12 13 
Karviná Krnov 100 100 100 0 0 0 
Karviná Bruntál 116 116 116 0 0 0 
Frýdlant nad O. Opava 72 72 72 0 0 0 
Frýdlant nad O. Nový Jičín 45 44 44 1 0 1 
Frýdlant nad O. Třinec 50 50 40 0 10 10 
Frýdlant nad O. Frenštát pod R. 23 23 23 0 0 0 
Frýdlant nad O. Rožnov pod R. 36 36 36 0 0 0 
Frýdlant nad O. Valašské Meziříčí 52 52 52 0 0 0 
Frýdlant nad O. Krnov 102 102 102 0 0 0 
Frýdlant nad O. Bruntál 117 117 117 0 0 0 
Opava Nový Jičín 56 56 56 0 0 0 
Opava Třinec 94 94 84 0 10 0 
Opava Frenštát pod R. 84 84 84 0 0 0 
Opava Rožnov pod R. 85 85 85 0 0 0 
Opava Valašské Meziříčí 75 75 75 0 0 0 
Opava Krnov 30 30 30 0 0 0 
Opava Bruntál 46 46 46 0 0 0 
Nový Jičín Třinec 65 64 54 1 10 11 
Nový Jičín Frenštát pod R. 34 33 33 1 0 1 
Nový Jičín Rožnov pod R. 31 31 31 0 0 0 
Nový Jičín Valašské Meziříčí 20 20 20 0 0 0 
Nový Jičín Krnov 84 84 84 0 0 0 
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Příloha 2: pokračování 
Vzdálenost po silnici (v minutách) Časová úspora (v minutách) Spojení středisek posuzovaných v 

rámci nižší hierarchické úrovně 1991 2001 2013 1991–2001 2001–2013 1991–2013

Nový Jičín Bruntál 100 100 100 0 0 0 
Třinec Frenštát pod R. 67 67 57 0 10 10 
Třinec Rožnov pod R. 78 78 68 0 10 10 
Třinec Valašské Meziříčí 85 84 74 1 10 11 
Třinec Krnov 123 123 113 0 10 0 
Třinec Bruntál 138 138 128 0 10 10 
Frenštát pod R. Rožnov pod R. 15 15 15 0 0 0 
Frenštát pod R. Valašské Meziříčí 30 30 30 0 0 0 
Frenštát pod R. Krnov 113 113 113 0 0 0 
Frenštát pod R. Bruntál 129 129 129 0 0 0 
Rožnov pod R. Valašské Meziříčí 15 15 15 0 0 0 
Rožnov pod R. Krnov 114 114 114 0 0 0 
Rožnov pod R. Bruntál 130 130 130 0 0 0 
Valašské Meziříčí Krnov 103 103 103 0 0 0 
Valašské Meziříčí Bruntál 119 119 119 0 0 0 
Krnov Bruntál 28 28 28 0 0 0 

Vzdálenost po silnici (v minutách) Časová úspora (v minutách) Spojení středisek posuzovaných v 
rámci vyšší hierarchické úrovně* 1991 2001 2013 1991–2001 2001–2013 1991–2013

Ostrava Olomouc 108 102 62 6 40 46 
Ostrava Zlín 123 123 102 0 21 21 
Ostrava Brno 177 169 118 8 51 59 
Ostrava Hradec Králové 255 249 195 6 54 60 
Ostrava Pardubice 255 249 195 6 54 60 
Ostrava Praha 264 256 205 8 51 59 
Ostrava Katovice 123 123 63 0 60 60 
Ostrava Krakov 162 162 103 0 59 59 
Ostrava Žilina 121 126 111 -5 15 10 
Ostrava Bratislava 242 212 185 30 27 57 
Ostrava Vídeň 291 283 227 8 56 64 
Opava Zlín 129 129 129 0 0 0 
Opava Žilina 158 163 148 -5 15 10 
Opava Katovice 162 162 94 0 68 68 
Opava Krakov 211 201 142 10 59 69 
Karviná Olomouc 133 132 92 1 40 41 
Karviná Zlín 162 161 124 1 37 38 
Karviná Brno 208 199 150 9 49 58 
Karviná Hradec Králové 289 282 227 7 55 62 
Karviná Pardubice 290 283 228 7 55 62 
Karviná Praha 295 286 237 9 49 58 
Karviná Katovice 108 108 73 0 35 35 
Karviná Krakov 142 142 107 0 35 35 
Karviná Žilina 95 100 93 -5 7 2 
Karviná Bratislava 246 216 210 30 6 36 
Karviná Vídeň 321 313 259 8 54 62 
Frýdek-Místek Olomouc 96 89 79 7 10 17 
Frýdek-Místek Zlín 115 114 110 1 4 5 
Frýdek-Místek Brno 165 156 135 9 21 30 
Frýdek-Místek Hradec Králové 243 236 212 7 24 31 
Frýdek-Místek Pardubice 243 236 212 7 24 31 
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Příloha 2: pokračování 
Vzdálenost po silnici (v minutách) Časová úspora (v minutách) Spojení středisek posuzovaných v 

rámci vyšší hierarchické úrovně* 1991 2001 2013 1991–2001 2001–2013 1991–2013

Frýdek-Místek Praha 252 243 222 9 21 30 
Frýdek-Místek Katovice 126 124 85 2 39 41 
Frýdek-Místek Krakov 160 158 125 2 33 35 
Frýdek-Místek Žilina 99 104 89 -5 15 10 
Frýdek-Místek Bratislava 223 193 188 30 5 35 
Frýdek-Místek Vídeň 288 279 244 9 35 44 
Olomouc Katovice 222 214 121 8 93 101 
Olomouc Krakov 257 249 161 8 88 96 
Olomouc Žilina 153 152 147 1 5 6 
Brno Katovice 285 277 177 8 100 108 
Brno Krakov 319 311 217 8 94 102 
Hradec Králové Žilina 298 297 278 1 19 20 
Pardubice Žilina 298 297 278 1 19 20 
Zlín Katovice 235 233 161 2 72 74 
Zlín Krakov 270 268 201 2 67 69 
Žilina Katovice 175 178 168 -3 10 7 
Bratislava Katovice 350 298 244 52 54 106 
Vídeň Katovice 407 399 286 8 113 121 
Vídeň Krakov 441 433 330 8 103 111 

Vzdálenost po silnici (v minutách) Časová úspora (v minutách) Spojení středisek dodatečně 
zahrnutých do dopravního modelu 1991 2001 2013 1991–2001 2001–2013 1991–2013

Bohumín Karviná 22 22 22 0 0 0 
Bohumín Ostrava 23 23 18 0 5 5 
Hranice Valašské Meziříčí 25 25 25 0 0 0 
Hranice Nový Jičín 30 30 30 0 0 0 
Český Těšín Třinec 13 13 13 0 0 0 
Český Těšín Karviná 24 23 22 1 1 2 

Poznámky: * v případě dojížďkového modelu byla zahrnuta pouze vybraná spojení; u dopravního modelu všechna 
výše uvedená; v případě, že je hodnota časové úspory v období 1991–2001 záporná, byla cestovní doba v roce 2001 
o daný počet minut delší než v roce 1991 (výhradně se jedná o vliv 5 minutové bariéry na česko-slovenské hranici 
v roce 2001) 
Zdroje: Plánovač tras – www.mapy.cz; www.rsd.cz; www.gddkia.gov.pl;  vlastní výpočty 
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Příloha 3: Základní hodnoty dojížďkových toků mezi středisky nižší hierarchické úrovně k roku 
1991 a 2001 

1991 2001 

Hodnota celkového 
dojížďkového toku 

mezi středisky 
(pouze jeden směr)

Hodnota 
vzájemného 

dojížďkového toku 
(součet obou 

směrů) 

Hodnota celkového 
dojížďkového toku 

mezi středisky 
(pouze jeden směr) 

Hodnota 
vzájemného 

dojížďkového toku 
(součet obou 

směrů) 

Středisko A Středisko B 

A » B B » A Celkový Pracovní A » B B » A Celkový Pracovní

Ostrava Frýdek-Místek 2160 4088 6248 4526 1530 3659 5189 4057 
Ostrava Karviná 7157 3730 10887 9305 5315 2364 7679 6506 
Ostrava Frýdlant nad O. 46 505 551 406 74 586 660 508 
Ostrava Opava 884 2442 3326 2059 836 1303 2139 1320 
Ostrava Nový Jičín 289 422 711 376 253 391 644 390 
Ostrava Třinec 184 669 853 374 159 632 791 346 
Ostrava Frenštát pod R. 136 220 356 164 67 172 239 160 
Ostrava Rožnov pod R. 105 167 272 136 102 165 267 140 
Ostrava Val. Meziříčí 162 170 332 109 73 149 222 105 
Ostrava Krnov 225 333 558 189 99 303 402 174 
Ostrava Bruntál 247 161 408 236 102 168 270 118 
Frýdek-Místek Karviná 147 83 230 174 79 74 153 119 
Frýdek-Místek Frýdlant nad O. 773 935 1708 1306 479 991 1470 1071 
Frýdek-Místek Opava 48 36 84 26 56 24 80 41 
Frýdek-Místek Nový Jičín 137 133 270 153 43 48 91 66 
Frýdek-Místek Třinec 174 574 748 437 103 464 567 212 
Frýdek-Místek Frenštát pod R. 173 100 273 114 157 104 261 127 
Frýdek-Místek Rožnov pod R. 24 52 76 31 30 31 61 44 
Frýdek-Místek Val.Meziříčí 66 38 104 31 43 0 43 31 
Frýdek-Místek Krnov 19 19 38 14 0 0 0 0 
Frýdek-Místek Bruntál 57 0 57 28 0 0 0 0 
Karviná Frýdlant nad O. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Karviná Opava 58 40 98 42 54 0 54 34 
Karviná Nový Jičín 0 0 0 0 0 0 0 0 
Karviná Třinec 98 820 918 749 95 358 453 360 
Karviná Frenštát pod R. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Karviná Rožnov pod R. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Karviná Val. Meziříčí 27 0 27 3 0 0 0 0 
Karviná Krnov 30 0 30 2 0 0 0 0 
Karviná Bruntál 52 0 52 32 0 0 0 0 
Frýdlant nad O. Opava 13 0 13 1 0 0 0 0 
Frýdlant nad O. Nový Jičín 0 0 0 0 0 0 0 0 
Frýdlant nad O. Třinec 0 16 16 15 0 0 0 0 
Frýdlant nad O. Frenštát pod R. 117 48 165 96 157 18 175 124 
Frýdlant nad O. Rožnov pod R. 0 0 0 0 11 0 11 11 
Frýdlant nad O. Val. Meziříčí 18 0 18 5 0 0 0 0 
Frýdlant nad O. Krnov 0 0 0 0 0 0 0 0 
Frýdlant nad O. Bruntál 0 0 0 0 0 0 0 0 
Opava Nový Jičín 23 39 62 18 24 32 56 35 
Opava Třinec 0 29 29 2 0 0 0 0 
Opava Frenštát pod R. 15 0 15 1 0 0 0 0 
Opava Rožnov pod R. 22 17 39 13 0 0 0 0 
Opava Val. Meziříčí 25 31 56 6 0 0 0 0 
Opava Krnov 313 321 634 296 315 482 797 458 
Opava Bruntál 136 71 207 129 60 116 176 98 
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Příloha 3: pokračování 
1991 2001 

Hodnota celkového 
dojížďkového toku 

mezi středisky 
(pouze jeden směr)

Hodnota 
vzájemného 

dojížďkového toku 
(součet obou 

směrů) 

Hodnota celkového 
dojížďkového toku 

mezi středisky 
(pouze jeden směr) 

Hodnota 
vzájemného 

dojížďkového toku 
(součet obou 

směrů) 

Středisko A Středisko B 

A » B B » A Celkový Pracovní A » B B » A Celkový Pracovní

Nový Jičín Třinec 0 15 15 2 0 0 0 0 
Nový Jičín Frenštát pod R. 260 308 568 346 270 228 498 273 
Nový Jičín Rožnov pod R. 0 33 33 21 36 44 80 49 
Nový Jičín Val. Meziříčí 259 133 392 188 217 132 349 215 
Nový Jičín Krnov 14 0 14 0 0 0 0 0 
Nový Jičín Bruntál 29 0 29 19 0 0 0 0 
Třinec Frenštát pod R. 21 0 21 3 0 0 0 0 
Třinec Rožnov pod R. 17 0 17 2 0 0 0 0 
Třinec Val. Meziříčí 33 0 33 0 0 0 0 0 
Třinec Krnov 14 0 14 2 0 0 0 0 
Třinec Bruntál 0 0 0 0 0 0 0 0 
Frenštát pod R. Rožnov pod R. 195 139 334 271 321 209 530 376 
Frenštát pod R. Val. Meziříčí 80 65 145 59 67 39 106 54 
Frenštát pod R. Krnov 0 0 0 0 0 0 0 0 
Frenštát pod R. Bruntál 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rožnov pod R. Val. Meziříčí 625 545 1170 853 742 706 1448 1080 
Rožnov pod R. Krnov 0 10 10 0 0 0 0 0 
Rožnov pod R. Bruntál 0 0 0 0 0 0 0 0 
Val. Meziříčí Krnov 14 0 14 2 0 0 0 0 
Val. Meziříčí Bruntál 0 0 0 0 0 0 0 0 
Krnov Bruntál 689 184 873 531 468 252 720 463 

Poznámky: A » B  – dojížďkový tok ze střediska A do střediska B; B » A – dojížďkový tok ze střediska B do stře-
diska A; v rámci dojížďkového toku jsou zahrnuty také pohyby z/do aglomerovaných obcí přiřazených k některým 
střediskům (jejich seznam viz Tab. 1) 
Zdroje: výsledky cenzu SLDB 1991, FSÚ, Praha 1992; výsledky cenzu SLDB 2001, ČSÚ, Praha 2003 
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Příloha 4: Hodnoty odchylek mezi reálným a modelovým dojížďkovým tokem –  relace středisek 
nižší hierarchické úrovně k roku 1991 a 2001 

Hodnota odchylky reálného a modelového dojížďkového toku 
Relace středisek 

1991 2001 

Ostrava Frýdek-Místek 0,77 0,79 
Ostrava Karviná 1,49 1,58 
Ostrava Frýdlant nad O. 0,80 1,24 
Ostrava Opava 0,81 0,69 
Ostrava Nový Jičín 0,39 0,46 
Ostrava Třinec 0,45 0,71 
Ostrava Frenštát pod R. 0,65 0,47 
Ostrava Rožnov pod R. 0,36 0,47 
Ostrava Valašské Meziříčí 0,31 0,32 
Ostrava Krnov 0,77 0,81 
Ostrava Bruntál 0,98 0,89 
Frýdek-Místek Karviná 0,40 0,37 
Frýdek-Místek Frýdlant nad O. 6,30 4,32 
Frýdek-Místek Opava 0,25 0,25 
Frýdek-Místek Nový Jičín 0,68 0,20 
Frýdek-Místek Třinec 1,45 1,27 
Frýdek-Místek Frenštát pod R. 2,14 1,21 
Frýdek-Místek Rožnov pod R. 0,47 0,28 
Frýdek-Místek Valašské Meziříčí 0,52 0,18 
Karviná Opava 0,28 0,19 
Karviná Třinec 1,23 0,75 
Frýdlant nad O. Frenštát pod R. 5,84 1,32 
Opava Nový Jičín 0,32 0,22 
Opava Krnov 1,94 2,04 
Opava Bruntál 1,48 0,86 
Nový Jičín Frenštát pod R. 9,25 2,93 
Nový Jičín Rožnov pod R. 0,25 0,35 
Nový Jičín Valašské Meziříčí 1,09 0,72 
Frenštát pod R. Rožnov pod R. 2,92 2,04 
Frenštát pod R. Valašské Meziříčí 2,07 0,61 
Rožnov pod R. Valašské Meziříčí 3,54 2,98 
Krnov Bruntál 8,81 3,91 
Poznámky: odchylka charakterizuje podíl mezi reálným a modelovým tokem;  v případě, že je odchylka = 1, toky se 
rovnají; když je odchylka > 1, tak je reálný tok ve skutečnosti vyšší než modelový; když je odchylka < 1, tak je re-
álný tok ve skutečnosti nižší než modelový 
Zdroje: Plánovač tras – www. mapy.cz; výsledky cenzu SLDB 1991, FSÚ, Praha 1992; výsledky cenzu SLDB 2001, 
ČSÚ, Praha 2003; Hampl 2005; a z nich odvozené vlastní výpočty 
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Příloha 5: Dojížďkový model – hodnoty modelových interakcí jednotlivých dvojic středisek nižší 
hierarchické úrovně pro roky 1991, 2001 a 2013 

Poznámky: modelové hodnoty pro rok 2013 jsou predikované – kalibrace nemohla být provedena vzhledem 
k neznalosti reálných hodnot 
Zdroje: Plánovač tras – www. mapy.cz; výsledky cenzu SLDB 1991, FSÚ, Praha 1992; výsledky cenzu SLDB 2001, 
ČSÚ, Praha 2003; Hampl 2005; a z nich odvozené vlastní výpočty 
 

Hodnota modelové interakce 

Absolutní 

pro b = 1,3 pro b = 1,7 pro b = 1,7 
Relativizovaná (nejvyšší absolutní 

modelová hodnota = 1 000) Relace středisek 

1991 2001 2013 1991 2001 2013 

Ostrava Frýdek-Místek 525,88 124,22 124,22 1 000 1 000 1 000 
Ostrava Karviná 470,19 91,00 91,00 894 733 733 
Ostrava Frýdlant nad O. 44,31 8,25 8,25 84 66 66 
Ostrava Opava 264,08 57,79 57,79 502 465 465 
Ostrava Nový Jičín 116,98 24,75 38,81 222 199 312 
Ostrava Třinec 121,22 19,38 27,07 231 156 218 
Ostrava Frenštát pod R. 35,34 7,73 7,73 67 62 62 
Ostrava Rožnov pod R. 48,99 8,88 8,88 93 72 72 
Ostrava Valašské Meziříčí 68,72 11,51 15,45 131 93 124 
Ostrava Krnov 47,12 7,47 7,47 90 60 60 
Ostrava Bruntál 27,12 3,84 3,84 52 31 31 
Frýdek-Místek Karviná 37,18 6,04 9,16 71 49 74 
Frýdek-Místek Frýdlant nad O. 17,66 4,54 4,54 34 37 37 
Frýdek-Místek Opava 22,21 4,16 4,16 42 33 33 
Frýdek-Místek Nový Jičín 25,78 6,63 6,63 49 53 53 
Frýdek-Místek Třinec 33,40 6,58 11,89 64 53 96 
Frýdek-Místek Frenštát pod R. 8,39 2,16 2,16 16 17 17 
Frýdek-Místek Rožnov pod R. 10,65 2,21 2,21 20 18 18 
Frýdek-Místek Valašské Meziříčí 13,03 2,48 2,48 25 20 20 
Karviná Opava 22,35 3,55 3,55 43 29 29 
Karviná Třinec 48,22 9,54 10,10 92 77 81 
Frýdlant nad O. Frenštát pod R. 1,99 0,55 0,55 4 4 4 
Opava Nový Jičín 12,63 2,83 2,83 24 23 23 
Opava Krnov 21,18 5,51 5,51 40 44 44 
Opava Bruntál 9,17 1,95 1,95 17 16 16 
Nový Jičín Frenštát pod R. 4,12 1,28 1,28 8 10 10 
Nový Jičín Rožnov pod R. 8,66 2,40 2,40 16 19 19 
Nový Jičín Valašské Meziříčí 23,38 7,33 7,33 44 59 59 
Frenštát pod R. Rožnov pod R. 7,55 3,00 3,00 14 24 24 
Frenštát pod R. Valašské Meziříčí 4,68 1,34 1,34 9 11 11 
Rožnov pod R. Valašské Meziříčí 21,48 7,35 7,35 41 59 59 
Krnov Bruntál 6,55 1,55 1,55 12 12 12 
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Příloha 6: Dopravní model – hodnoty modelových interakcí jednotlivých úseků pro roky 1991, 
2001 a 2013 

Hodnota modelové interakce 

Absolutní 

pro b = 2,4 pro b = 2,1 pro b = 2,0 
Relativizovaná (nejvyšší absolutní modelová 

hodnota = 1 000) Úsek 

1991 2001 2013 1991 2001 2013 

OS–FM 220,85 51,55 81,62 1 000 923 298 
OS–BO 143,36 42,03 274,26 598 752 1 000 
OS–KA 132,13 28,95 34,39 594 518 125 
X1–NJ 131,11 55,86 12,21 394 1 000 45 
NJ–HR 87,07 41,22 – 385 738 – 
HR–X5 85,07 40,68 0,75 356 728 3 
FM–X6 78,65 32,36 26,23 354 579 96 
OS–X1 78,10 30,03 5,05 305 538 18 
FM–X2 67,38 30,44 13,91 300 545 51 
OS–OP 66,16 20,26 38,31 283 363 140 
X1–X2 62,55 28,97 11,58 224 519 42 
X6–CT 49,39 24,12 3,80 176 432 14 
CT–TR 38,88 12,75 9,99 175 228 36 
CT–KA 38,70 11,45 11,18 136 205 41 
NJ–VM 30,11 10,40 10,73 132 186 39 
X6–TR 29,26 8,24 22,43 85 148 82 
FM–FN 18,79 6,47 5,59 75 116 20 
FR–X3 16,57 5,31 8,01 70 95 29 
RO–VM 15,48 4,72 5,74 60 84 21 
FR–RO 13,23 4,62 5,86 53 83 21 
X3–X1 11,74 3,84 5,68 46 69 21 
OP–KR 10,08 3,25 4,84 22 58 18 
X3–X2 4,83 1,47 2,33 19 26 8 
OP–BR 4,10 1,32 2,02 17 24 7 
VM–HR 3,84 1,21 1,87 16 22 7 
OP–NJ 3,45 1,33 – 8 24 – 
KR–BR 1,68 0,41 0,57 6 7 2 
FN–FR 1,28 0,96 0,47 3 17 2 
RO–X4 0,77 0,40 0,75 0 7 3 
FN–X4 0 2,66 0 0 48 0 
OS–X7 – – 174,71 – – 637 
X8–X5 – – 164,46 – – 600 
X7–X8 – – 157,56 – – 574 
KA–BO – – 27,67 – – 101 
NJ–X7 – – 21,32 – – 78 
NJ–X8 – – 8,30 – – 30 
OP–X7 – – 2,58 – – 9 
HR–X8 – – 1,40 – – 5 
Poznámky: (–) v daném úseku nebyla modelová interakce sledována (nebyl zahrnut v modelovém schématu); mo-
delové hodnoty pro rok 2013 jsou predikované – kalibrace nemohla být provedena vzhledem k neznalosti reálných 
hodnot; seznam zkratek jednotlivých středisek je umístěn v poznámkách pod Tab. 12 (kapitola 6.2); seznam již dříve 
použitých nulových bodů (X) je umístěn v Tab. 3 (kapitola 3.5.2); body (X7, X8) dodatečně přidané k predikci v roce 
2013 jsou popsány v kapitole 6.5 
Zdroje: Plánovač tras – www. mapy.cz, Výsledky sčítání dopravy 1990, 2000, 2005; Hampl 2005; Brinkhoff – 
www.citypopulation.de; a z nich odvozené vlastní výpočty 
 
 
 


	1 ÚVOD 
	2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
	2.1 Prostorové interakce
	2.2 Modely prostorových interakcí
	2.3 Gravitační model
	2.3.1 Masa středisek
	2.3.2 Precizace gravitačního modelu
	2.3.3 Vzdálenost středisek
	2.3.4 Vztah masy a vzdálenosti středisek
	2.3.5 Kalibrace gravitačního modelu
	2.3.6 Příklady aplikace gravitačního modelu

	2.4 Dílčí cíle práce a výzkumné hypotézy

	3 METODICKÝ POSTUP A DATOVÁ ZÁKLADNA
	3.1 Použitý gravitační model
	3.2 Výběr sledovaného území, středisek a časového období
	3.3 Výběr masy středisek
	3.4 Vzdálenost sledovaných středisek
	3.5 Konstrukce gravitačního modelu
	3.5.1 Konstrukce dojížďkového modelu
	3.5.2 Konstrukce dopravního modelu

	3.6 Predikce prostorových interakcí k roku 2013
	3.7 Definice pojmů

	4 ANALÝZA ZMĚN VZDÁLENOSTI MEZI STŘEDISKY
	4.1 Charakteristika sledované silniční sítě v širších souvislostech
	4.2 Změny ve sledované silniční síti v období 1991–2001
	4.3 Změny ve sledované silniční síti v období 2001–2013
	4.4 Změny vzdálenosti středisek v období 1991–2013

	5 DOJÍŽĎKOVÝ MODEL
	5.1 Dojížďkový model pro střediska nižší hierarchické úrovně
	5.1.1 Charakteristika změn dojížďkového toku v období 1991–2001
	5.1.2 Kalibrace dojížďkového modelu pro roky 1991 a 2001
	5.1.3 Vztah mezi reálným a  modelovým tokem pro rok 1991 a 2001 
	5.1.4 Predikce dojížďkového toku k roku 2013
	5.1.5 Změny modelových prostorových interakcí v období 1991–2013 

	5.2 Dojížďkový model pro střediska vyšší hierarchické úrovně
	5.2.1 Charakteristika změn dojížďkového toku v období 1991–2001
	5.2.2 Kalibrace dojížďkového modelu pro roky 1991 a 2001


	6 DOPRAVNÍ MODEL
	6.1 Specifické metodické problémy při určení dopravního toku
	6.2 Charakteristika změn dopravního toku v období 1990–2005
	6.3 Kalibrace dopravního modelu pro roky 1991 a 2001
	6.4 Vztah mezi reálným a modelovým tokem pro rok 1991 a 2001
	6.5 Predikce dopravního toku k roku 2013
	6.6 Změny modelových prostorových interakcí v období 1991–2013
	6.6.1 Komplexní dopravní model (rok 1991, 2001, 2013) 
	6.6.2 Model regionální a meziregionální dopravy  (rok 1991, 2001, 2013)


	7 ZÁVĚR

