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Konkurenceschopnost veřejné hromadné dopravy na příkladu 
Pardubického kraje 
 
Abstrakt 
 

 Tato diplomová práce je věnována konkurenceschopnosti veřejné hromadné 

dopravy v obcích Pardubického kraje. Konkurenceschopnost je chápána zejména ve 

smyslu rozdílu ceny a času jízdy mezi prostředky veřejné a individuální dopravy a také 

z hlediska skutečné poptávky v obcích, tedy podílu vyjíždějících veřejnou dopravou. 

Dalšími parametry volby dopravního prostředku, která je v této práci brána jako hlavní 

indikátor konkurenceschopnosti, je počet spojů veřejné dopravy a stupeň 

automobilizace. Hlavním cílem této práce je zjistit, jak závisí vyjížďka veřejnou 

dopravou na ostatních dopravních charakteristikách obcí. Pro výběr signifikantních 

proměnných byla využita analýza vícenásobné lineární regrese, pro vysvětlení podílu 

vyjíždějících z obcí metoda geograficky vážené regrese. Většina datových podkladů je 

z veřejných databází (Katastr vozidel Ministerstva dopravy, Sčítání lidu, domů a bytů, 

digitální geografické databáze ArcČR a CEDA) a webových portálů (OREDO, IDOS), 

část byla získána distančním dotazníkovým šetřením ve vybraných obcích. Byl 

potvrzen očekávaný negativní vztah mezi stupněm automobilizace a počtem spojů 

veřejné dopravy. Signifikantními proměnnými vysvětlujícími podíl vyjíždějících 

veřejnou dopravou jsou automobilizace a rozdíl doby jízdy. Na základě modelů  

i následného dotazníkového šetření lze říci, že konkurovat individuální dopravě může 

pouze dálková železniční přeprava osob. Z hlediska volby dopravního prostředku byla 

dotazníkovým šetřením potvrzena dominance signifikantních faktorů, tedy 

automobilizace a rozdílu doby jízdy. Za hlavní příčinu nedostatečného využívání 

veřejné dopravy lze označit špatnou návaznost spojů. I přes to, že subjektivní  

a sociální aspekt volby dopravního prostředku hraje významnou roli, za důležitější jsou 

respondenty považovány faktory ekonomické a technické. Vzhledem k aktuálnosti 

tématu je další výzkum v této oblasti velmi potřebný, a to především z hlediska 

ekonomických, sociologických a psychologických aspektů dopravního chování 

obyvatel v jiných regionech Česka. 

 

 
Klíčová slova: volba dopravního prostředku, veřejná hromadná doprava, individuální 

automobilová doprava, pracovní vyjížďka, časová a cenová konkurenceschopnost, 

geograficky vážená regrese, Pardubický kraj 
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The competitiveness of public transport on example of the 
Pardubice Region 

 

Abstract 
 

This diploma thesis is devoted to the competitiveness of public transport in the 

municipalities of the Pardubice Region. Competitiveness is understood mainly in terms 

of the price difference between travel time and cost of public and individual car 

transport, and also in terms of the real demand in the municipalities, thus the share of 

commuting by public transport. Other parameters of mode choice, that is understood 

as the main indicator of competitiveness, is the number of public transport lines and 

automobilization. The main objective of this work is to determine how public 

transportation depends on the other transport characteristics of municipalities. To 

select significant variables, multiple linear regression analysis was used. After that, 

geographically weighted regression was applied in order to explain the share of 

commuting from municipalities. Most data originate in public databases (The Register 

of vehicles of Department of Transport, population census, digital geographic 

databases ArcČR and CEDA) and web portals (OREDO, IDOS), part of the data was 

obtained within questionnaire survey in selected municipalities. An expected negative 

relationship between the degree of automobilization and the number of public transport 

lines was confirmed. Significant variables explaining the share of commuting by public 

transport are automobilization and the difference in travel time. According to the 

models and subsequent questionnaire, only long-distance passenger rail transport is 

competitive with individual car transport. Dominance of the significant factors, 

automobilization and difference in travel time, in terms of mode choice was confirmed 

through questionnaire survey. The major cause of insufficient use of public transport is 

according to respondents unsatisfactory linkup of public transport lines. Despite the 

personal and social aspects of mode choice, economic and technical factors are 

considered by respondents to be more important. Because of topicality of the issue, 

more research in this area is demanded, particularly in terms of economic, sociological 

and psychological aspects of the transport behavior of population in other regions of 

Czechia. 
 
Keywords: mode choice, public transport, individual car transport, commuting to work, 

time and cost competitiveness, geographically weighted regression, the Pardubice 

Region 
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1. ÚVOD 
 

 Tématem mé diplomové práce je „Konkurenceschopnost veřejné hromadné 

dopravy na příkladu Pardubického kraje". Důvodů pro výběr tohoto tématu a území 

existovalo několik. O volbě dopravního prostředku dle účelu cesty se rozhoduje každý 

z nás. Zatímco v minulosti byla veřejná hromadná doprava (VHD) silně podporována 

státem (Marada, Květoň 2006), dnes je situace opačná. Souvisí jak s ekonomickými 

důvody pro rušení spojů VHD, tak s přechodem společnosti k větší svobodě 

rozhodování, jehož symbolem v oblasti dopravy je individuální automobilová doprava 

(IAD) neboli osobní automobil. Autor této práce považoval za důležité blíže zkoumat 

tyto obecně známé trendy na důvěrně známém území Pardubického kraje, které bylo 

objektem zájmu i jeho bakalářské práce (viz Hrbek 2013). Hlavním cílem tohoto 

výzkumu bylo zodpovědět klíčovou otázku: „Jak závisí pracovní vyjížďka VHD a IAD  

v Pardubickém kraji na dopravních charakteristikách obcí?" K předpokladům pro 

úspěšné sepsání práce byla dostupnost dat a informací. Proto byly využity zejména 

kvantitativní metody umožňující modelovat poptávku (podíl vyjíždějících VHD) na 

základě nabídky (jednotlivé dopravní charakteristiky obcí). Modely založené na 

principu „homo economicus" byly velice populární v období kvantitativní revoluce v 60. 

letech 20. století, své místo však mají i dnes. Pro účely geografického výzkumu na 

území malého a středního měřítka často představují jediný způsob, jak se dopracovat 

k výsledkům, které se zdokonalováním techniky a metodických postupů stávají 

přesnějšími. Jedním z takových nástrojů je geograficky vážená regrese (GWR) 

umožňující analyzovat tzv. prostorovou nestacionaritu, tedy nestabilitu geografických 

jevů a procesů v prostoru (Spurná 2008a). 

 

 Rozhodování o způsobu dopravy mezi jednotlivými destinacemi se však neřídí 

pouze ekonomickými zájmy jednotlivců, důležité jsou i osobní preference, postoje, 

názory či animozity vůči některým dopravním prostředkům či způsobům přepravy. 

Proto byl kvantitativní výzkum doplněn o vlastní dotazníkové šetření, které sloužilo 

jako případová studie vybraných lokalit. Jeho cílem bylo ověřit a potvrdit či vyvrátit 

výsledky kvantitativního výzkumu a ten doplnit o další, především kvalitativní údaje. 

 

 Zkoumané území Pardubického kraje je z dopravního hlediska v Česku  

v mnoha ohledech unikátní. Na jedné straně se jedná spíše o periferní region  

s podprůměrnými hodnotami ekonomických ukazatelů a minimálním podílem dálnic či 

železničních tratí, na druhé straně však krajem prochází 2 hlavní železniční koridory 
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spojující Děčín s Ostravou, resp. Břeclaví. Oba jsou tak z hlediska dopravních vztahů 

s ostatními kraji páteřními tepnami. Asymetrická poloha Pardubic v rámci kraje 

umocňuje západo-východní (Z-V) gradient, typický například pro stupeň 

automobilizace v Česku (Marada, Květoň 2010). Tyto skutečnosti včetně blízkého 

vztahu autora k Pardubickému kraji přispěly k volbě tohoto území. 

 

1.1 Pracovní cíle a struktura práce 
 

 Hlavní cíl práce byl definován již v úvodu. Je jím zjistit, jak závisí pracovní 

vyjížďka VHD a IAD v Pardubickém kraji na dopravních charakteristikách obcí. Těmito 

charakteristikami byly časová dostupnost, cenová dostupnost, nabídka spojů VHD  

a automobilizace. Dílčí záměry práce spočívaly v porovnání výsledků na obou 

sledovaných úrovních – mikroregionální (vzhledem k sídlům ORP)  

a mezoregionální/krajské (vzhledem k Pardubicím), porovnání IAD a VHD na základě 

doby a ceny jízdy a zjištění charakteru vztahů automobilizace – počet spojů VHD  

a časová dostupnost – cenová dostupnost Za účelem ověření či vyvrácení nalezených 

vztahů zjištěných na základě výsledků modelu GWR bylo v závěru provedeno 

dotazníkové šetření. 

 

 Práce je členěna do 9 oddílů/kapitol. Druhá kapitola je zaměřena na teoretické 

zarámování studované problematiky. Jsou uvedeny různé přístupy a náhledy na 

dopravu, dopravní politiku, časovou dostupnost, cenu a náklady dopravy, 

konkurenceschopnost VHD vůči IAD z hlediska ceny a času jízdy či faktory volby 

dopravního prostředku. V závěru kapitoly jsou formulovány výzkumné otázky. 

  

 Třetí kapitola pojednává o metodice práce. Pozornost byla zaměřena na výběr 

úrovní sledování, konkrétní metody využité v analytické části (vícenásobná lineární 

regrese, geograficky vážená regrese), dotazníkové šetření prováděné distančně ve 

vybraných obcích a data, která byla využita při zpracovávání této práce. 

 

 Čtvrtá kapitola je věnována zkoumanému území, tedy Pardubickému kraji. 

Důraz je kladen na postavení regionu v rámci státu a zejména na dopravní 

charakteristiky území.  

 

 Stěžejní část práce je prezentována v páté kapitole, kde jsou obce 

Pardubického kraje analyzovány z hlediska jednotlivých proměnných. Dále jsou 
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zkoumány vzájemné vztahy těchto proměnných a následně jsou signifikantní z nich 

použity k vysvětlení pracovní vyjížďky VHD. Veškeré analýzy byly aplikovány na 

mikroregionální (ORP) i mezoregionální (krajské) úrovni.  

 

 Šestá kapitola je zaměřena na dotazníkové šetření ve vybraných obcích. Cílem 

bylo zjistit skutečný stav v obcích, kde byly identifikovány nesrovnalosti vzešlé  

z předchozího kvantitativního výzkumu. Záměrem bylo také odhalit kvalitativní faktory 

ovlivňující volbu dopravního prostředku.   

 

 Sedmá kapitola shrnuje nejvýznamnější zjištění a závěry práce, jsou zde 

potvrzovány/vyvraceny výzkumné otázky vytyčené v teoretické části a nastíněny 

veškeré metodické komplikace a nedostatky spojené s vypracováním této práce. 

  

 V osmé kapitole jsou představeny zdroje literatury, dat a jiných informací 

použitých v této práci. 

 

 V poslední, deváté kapitole se nachází seznam příloh.   
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1 Význam dopravy 
 

„Veškeré lidské aktivity slouží k uspokojování lidských potřeb“ (Dicken, Lloyd 

1981, s. 12).  

 

Takovým nástrojem je i doprava umožňující přepravu osob a zboží, 

v posledních letech stále intenzivněji také kapitálu a bezhotovostních transakcí. 

Doprava patří k nejvýznamnějším fenoménům ovlivňujícím každodenní život člověka 

bez ohledu na to, jestli je účastníkem dopravního proudu, nebo není. Je důležitá nejen 

pro zajištění dostupnosti osob, zboží, služeb či informací, ale představuje také 

pomyslný most mezi ostatními ekonomickými sektory, případně jejich odvětvími. 

Pokud bychom národní hospodářství připodobnili k lidskému organismu, potom by 

doprava plnila funkci krevního oběhu (Chlaň, Stejskal 2008).  

 

 Dopravu lze definovat mnoha způsoby. „Je jednou ze základních věcných 

podmínek internacionalizace ekonomického vývoje, protože ekonomická integrace ani 

mezinárodní dělba práce se nemůže odehrávat nezávisle na dopravě“ (Chlaň, Stejskal 

2008, s. 5). Podobně dle Kagesona a Bowerse (1993, s. 6) je „doprava je klasický 

podpůrný prvek moderního života.“ Proces globalizace by nemohl proběhnout bez 

dopravních a technologických inovací a vynálezů (Chlaň, Stejskal 2008). Ani dnešní 

svět se bez dopravy neobejde. „Doprava představuje každodenní aktivitu člověka. 

Průměrný Evropan absolvuje tři cesty denně, což odpovídá jedné hodině času“ 

(EUROSTAT 2007a, cit. v Brůhová-Foltýnová 2009, s. 13). 

 

 Z výše uvedeného vyplývá, že lidstvo je stále více na dopravě závislé. Jak 

uvádí Brůhová-Foltýnová (2009, s. 16), „úroveň, kvalita a struktura nabídky dopravy 

patří k hlavním parametrům ovlivňujícím kvalitu života.“ Tatáž autorka dále uvádí 

určující faktory objemu dopravy. Patří mezi ně dopravní nabídka a poptávka, příjem 

domácnosti, přístup ke službám, volný čas, obchodní aktivity, technologický vývoj, land 

use a také rozsah a využití politických nástrojů (dopravní politika).  

 

Charakteristickými rysy dopravy jsou její plošnost, prostorová roztříštěnost (síť, 

infrastruktura, prostředky, cestující, pracovníci) a nepřetržitost jejího výrobního 

procesu. Nemůže sloužit sama o sobě, ale musí spojovat jiné obory a činnosti (Chlaň, 
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Stejskal 2008). Je to obor s vysokou energetickou náročností. V roce 2009 se 

dopravní sektor (zejména neustále rostoucí podíl silniční dopravy) v EU27 podílel na 

celkové spotřebě 32 % (Brůhová-Foltýnová 2009), což z něj činí energeticky 

nejnáročnější sektor. Přitom ale velice zranitelný, protože světová spotřeba ropy, 

hlavního zdroje energie, neustále roste, ačkoliv její zásoby nejsou nekonečné. Je proto 

nutné hledat optimální řešení jak ve spotřebě paliv, tak v regulaci dopravy samotné. 

 

2.2 Dopravní politika 
 

„Vládní politiky (včetně dopravní) jsou přinejmenším stejně důležité jako 

geografické podmínky“ (Pucher, Buehler 2008, cit. v Brůhová-Foltýnová 2009). 

Doprava jako odvětví podléhá regulaci s cílem „umožňovat zvyšování ekonomického 

rozvoje a životní úrovně obyvatelstva“ (Chlaň, Stejskal 2008, s. 7). Platí, že „dopravní 

soustava musí svou vnitřní skladbou odpovídat struktuře žádaných účelů, svým 

rozsahem a kapacitou kvantitativním a prostorovým potřebám ekonomického 

komplexu, kterému slouží“ (Chlaň, Stejskal 2008, s. 12). To lze názorně demonstrovat 

na našem území. 

 

Zatímco do roku 1989 byl (nejen) na území Česka kladen velký důraz na 

dopravní obslužnost VHD, takže veřejná doprava byla v některých případech 

naddimenzována (Marada, Květoň 2010), dnes je situace opačná. Po roce 1989 

došlo ke značnému geografickému rozptylu cílů lidských aktivit – pracovních, 

rezidenčních a volnočasových (Brůhová-Foltýnová 2009). To v souvislosti s rychlým 

nárůstem sektoru služeb znamenalo vyšší dopravní nároky, které nemohly být 

zajištěny v té době stále více opomíjenou VHD. Podobně jako např. v Polsku 

(Pucher 1995) byl výsledkem rychlý nárůst automobilizace. V zájmu hospodárného 

nakládání s prostředky docházelo k šetření, škrtání spojů, rušení železničních tratí, 

což často vedlo k dalšímu přechodu a intenzivnějšímu využívání individuální 

dopravy. Zároveň ale přetrvávala nutnost obsloužit celé území státu včetně 

periferních oblastí, v čemž má VHD nezastupitelnou funkci – sociální i integrační 

(výzkumy naznačují negativní vztah mezi mírami nezaměstnanosti a automobilizace 

– Commins, Nolan 2010). Proces redukce objemu a rozsahu VHD však probíhal 

selektivně, mezi regiony tak dnes existují značné rozdíly, vyšší než v případě 

prostorové distribuce míry automobilizace (viz Marada, Květoň 2006; Marada, 

Květoň 2010). 
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 Velkou roli v dopravní politice vyspělých zemí hraje územní plánování; pokud 

např. nebude podporována výstavba nových parkovacích ploch, ale naopak dojde 

k revitalizaci zastávek či stanic VHD, lze předpokládat nárůst podílu cestujících 

veřejnou dopravou (Kahn Ribeiro, Kobayashi a kol. 2007). Pro politická rozhodování je 

důležité znát také stupeň motorizace a automobilizace země/regionu včetně jejích 

maximálních očekávaných hodnot, což udává tzv. bod nasycení velikosti vozového 

parku. Jde o úroveň motorizace, kdy dochází k stabilizaci vozového parku (Brůhová-

Foltýnová 2009). Dle Kaina (2001, cit v Brůhová-Foltýnová 2009) je tento bod 

pohyblivý a závisí na bohatství společnosti, nákladech na provoz motorového vozidla  

a specifikách dané země včetně dopravní politiky.  

 

 Regulovat dopravu je důležité také proto, že její množství a kvalita bývá 

příčinou i důsledkem rozrůstání měst (viz např. Duranton, Turner 2008), vzniku 

satelitních městeček apod. To je typické zejména pro rozvojové země s vysokým 

stupněm urbanizace, špatně fungujícím systémem VHD a relativně vysokou mírou 

automobilizace vzhledem ke kapacitě komunikací. Důsledkem jsou mimo jiné silné 

znečištění, dopravní zácpy a dopravní nehody (Nevhutanda 2007). Vzájemný pozitivní 

vztah urbanizace a objemu dopravy však byl dokumentován i ve vyspělém světě, např. 

v USA. Mezi roky 1980 a 2000 tam došlo k 2% nárůstu populace na základě  

10% zvýšení délky silničních komunikací ve městech (Duranton, Turner 2008). Tentýž 

zdroj uvádí, že v roce 2000 bylo v USA přibližně 90 % cest do zaměstnání 

absolvováno osobním automobilem. 

 
Tabulka 1: Stupeň automobilizace v Česku v letech 1961 – 2013 

Rok Počet osobních automo- 
bilů na 1000 obyvatel 

Průměrný roční index 
změny od roku… (%) 

Počet obyvatel na 1 
osobní automobil 

1961 21 5,1 47,1 
1971 72 11 13,8 
1981 182 5,7 5,5 
1990 233 12,9 4,3 
2000 362 6 2,8 
2006 398 7,4 2,5 
2013 450  – 2,2 

 

Zdroj: ÚDI 2007, cit v Brůhová-Foltýnová 2009, s. 24, VNZ 2013 

 

Tabulka 1 udává, jak se vyvíjel v posledním půlstoletí poměr mezi počtem 

osobních automobilů a obyvatel Česka. Je zřejmé, že stupeň automobilizace od 60. let 

neustále rostl, nejvíce v 90. letech 20. století. Tento růst pokračuje i v současné době. 

Může za to lepší ekonomická situace mnoha domácností, lepší dostupnost 
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kvalitnějších osobních automobilů a naopak horší dostupnost VHD a bezpochyby také 

hodnotový vývoj společnosti směrem k individualismu, svobodě a nezávislosti, jejichž 

symbolem je osobní automobil již od svého vzniku na konci 19. století. Automobil 

umožňuje v porovnání s VHD vyšší flexibilitu rozhodování a vlastnictví automobilu není 

výrazně regulováno (Marada, Květoň 2010).  

 

Tabulka 2: Mezioborové srovnání přepravních výkonů osobní dopravy (mil. oskm) 

v letech 2005 – 2014 

Rok 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Železniční doprava 6 667,0 6 590,7 6 714,0 7 264,7 7 600,6 7 796,5 

Autobusová doprava 8 607,3 10 335,7 9 266,7 9 015,4 9 025,6 10 010,2 
Letecká doprava 9 735,7 10 902,0 11 585,6 10 611,6 9 603,9 9 756,6 

Vnitrozemská vodní 
doprava (1) 18,1 12,8 14,8 17,3 16,2 20,7 

Městská hromadná 
doprava 14 934,8 15 617,4 15 281,5 16 624,8 16 276,2 16 270,2 

Veřejná doprava celkem 39 962,8 43 458,6 42 862,6 43 533,7 42 522,4 43 854,2 
Individuální automobilová 

přeprava osob (2) (3) 68 640,0 63 570,0 65 490,0 64 260,0 64 650,0 66 260,0 

Přepravní výkon celkem  108 602,8 107 028,6 108 352,6 107 793,7 107 172,4 110 114,2 
 

Zdroj: MD 2014, cit. v SYDOS 2014, s. 64 
Poznámka: (1) – Jedná se převážně o rekreační přepravu osob. 

       (2) – Jedná se o odborný odkad 
       (3) – V roce 2010 nastala změna metodiky sčítání silničního provozu. 

 

Srovnání přepravních výkonů osobní dopravy v Česku a jejich vývoj 

v posledních letech zobrazuje Tabulka 2. Je zřejmé, že oproti roku 2005 mírně vzrostla 

celková mobilita obyvatelstva a přepravní výkon veřejné dopravy, nejvíce autobusové, 

městské hromadné a vnitrozemské vodní dopravy. Individuální automobilová doprava 

zaznamenala pokles, v posledních 2 letech však její výkony opět mírně rostou  

a z hlediska podílu na celkovém přepravním výkonu s více než 60 % stále dominuje. 

 

Z hlediska dělby přepravní práce dominuje v Česku IAD s podílem  

74 % (Brůhová-Foltýnová 2009), což odpovídá evropskému průměru, ale oproti USA 

s podílem 87 % (Adamec a kol. 2008, cit. v Brůhová-Foltýnová 2009) jde o výrazně 

nižší hodnotu. Cílem dopravní politiky by mělo být dosažení „udržitelného dopravního 

systému“. Jeho posláním je poskytovat „bezpečný, ekonomicky realizovatelný  

a sociálně akceptovatelný přístup k lidem, místům, zboží a službám“ (Wiederkehr et. 

al. 2004, cit. v Brůhová-Foltýnová 2009). Jinými slovy se jedná o ideální formu 

dostupnosti s dostatečnou nabídkou a jí odpovídající poptávkou. Dopravní systémy 

jsou nejen rozvíjeny, ale také zdokonalovány. Omezením tohoto vývoje je především 

cena za dopravní výkony, které výše uvedené podmiňují. Řešení tohoto problému, 
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tedy konstrukce odpovídajících cen, je hlavním cílem i nástrojem dopravní politiky 

(Chlaň, Stejskal 2008). 

 

2.3 Cena a náklady dopravy 
 

„Úspěch řešení všech problémů dopravy v plné míře závisí na tvorbě 

správných cen“ (Chlaň, Stejskal 2008, s. 5).  

 

Z ekonomického hlediska představuje doprava odvozenou poptávku, protože 

umožňuje uspokojování jiných potřeb. Všeobecné náklady představují veškeré 

finanční náklady spojené s cestou (provoz vozidel/jízdenka VHD) a časem cesty. 

Hodnota času může být vyjádřena nejen samotnou dobou cestování, ale v případě 

VHD též např. dobou čekání na spoj nebo přesedání. Na druhé straně má svou 

hodnotu také ušetřený čas. Z důvodu její subjektivní povahy lze do ceny zahrnout  

i další faktory související s konkrétním dopravním prostředkem, např. jeho čistotu, 

volné kapacity k sezení, prostor zastávky, očekávané kongesce, vnímanou 

bezpečnost). Vyšší cena má také regulační vliv – dochází k realizaci menšího počtu 

cest nebo jejich zkracování. Tyto aspekty určují výhodnost (rentabilitu) použití 

jednotlivých druhů dopravy, která tak ovlivňuje poptávku a nabídku dopravy (Brůhová-

Foltýnová 2009). Jak bylo řečeno v úvodní podkapitole, vývoj ceny dopravy je z velké 

části závislý na vývoji cen ropy. Jejich intenzivní růst v posledních letech přispěl  

v některých rozvojových zemích subsaharské Afriky k přesunu ekonomických aktivit do 

největších měst – přístavů, čímž došlo k dalšímu posílení regionálních rozdílů na 

národní úrovni těchto zemí (Storeygard 2012). 

 

 Autoři publikace Tarify a ceny v dopravě (Chlaň, Stejskal 2008) uvádějí 

klasifikaci možných dopravních nákladů. Pro účely této práce je důležité zmínit rozdíl 

mezi náklady fixními (nutné pro technické zajištění provozu komunikací) a variabilními 

(platy zaměstnanců, nákup pohonných hmot, apod.). V případě IAD je potřeba 

započítat rovněž provozní náklady sestávající z pořízení, údržby a provozu vozidla. 

Zvláštní pozornost je věnována externím nákladům (rostoucí počet nehod, znečištění 

ŽP, zábor půdy či hlukové zatížení), které obvykle hradí celá společnost (Kageson, 

Bowers 1993). Cílem dopravní politiky by měla být internalizace těchto nákladů 

(„uživatel platí“), což se bohužel zatím neděje. Velmi důležité jsou tzv. sociální náklady 

dopravy, tedy částka, kterou stát vynakládá v zájmu uspokojení přepravních potřeb 

společnosti (Chlaň, Stejskal 2008).  
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2.4 Dopravní dostupnost 
 
 Dopravní dostupnost (akcesibilita) patří ke klíčovým pojmům dopravní 

geografie (Hudeček 2008). Definována bývá jako „snadnost, s jakou lze dosáhnout 

požadovaného stanoviště, např. místa pracoviště" (Gregory, Johnston a kol. 2009,  

s. 2–3; Giuliano 1995, cit. v Hudeček, Churaň, Kufner 2011, s. 317) či „množství 

příležitostí, jež jsou z určitého místa dostupné do určité vzdálenosti či cestovní doby“ 

(Hanson 2004, cit. v Toušek, Kunc, Vystoupil a kol., s. 238). Marada (2003a, s. 19) 

definuje dostupnost lokality jako „možnost obyvatel dopravit se do této lokality či z této 

lokality do místa potřeby", zatímco Brinke (1999, s. 44) chápe akcesibilitu jako 

„komunikační dostupnost uzlů“.  

 

Význam akcesibility spočívá především ve skutečnosti, že lépe dostupné 

oblasti bývají lépe napojeny na trh, a proto bývají produktivnější  

a konkurenceschopnější než oblasti izolované (Linneker 1997, cit. v Wegener a kol. 

2001). Dostupnost je spojena s větším či menším odporem prostředí, který lze 

reprezentovat vzdáleností, časem či cenou (Hudeček, Churaň, Kufner 2011), ale také 

tzv. denní akcesibilitou (počet destinací dostupných v rámci jednoho dne) či 

potenciálem, který zahrnuje behaviorální charakteristiky cestujícího a bývá vážen 

cenou dopravy (Wegener a kol. 2001). Potenciální dostupnost, která vychází  

z gravitačního modelu, modelů prostorových interakcí a „time-space" modelů a je 

spojena s výzkumem sociálních bariér, zkoumal např. Salze a kol. (2011). V této práci 

je zkoumána dostupnost časová a cenová. S dostupností úzce souvisí pojem 

obslužnost, který je v dopravní geografii spjat s VHD a často je chápán jako měřítko 

dostupnosti (Marada 2003a; Marada 2003b). Vyšší obslužnost/lepší dostupnost 

zejména periferních území by potenciálně mohla snížit jejich obvykle vysokou 

nezaměstnanost, a to ve smyslu přístupu k většímu množství pracovních příležitostí 

(Marada, Květoň 2010, cit. v Hrbek 2013). Podobné úvahy bývají zmiňovány 

v souvislosti s výstavbou nové silniční, především dálniční infrastruktury, kdy se 

předpokládá zvýšení atraktivity území z pohledu investorů. V Pardubickém kraji se 

jedná zejména o plánovanou komunikaci D35 (Hrbek 2013). Ne vždy ale převládají 

pozitivní efekty (distribuční, generativní), nastat může i odliv stávajících 

zaměstnavatelů, podnikatelských subjektů a posléze i pracovníků (tzv. odsávací efekt). 

To, který z efektů se projeví, závisí dle Lakshmanana a Chatterjeeho (2005) na kvalitě 

stávající dopravní sítě, stupni ekonomického rozvoje a charakteru konkurence  

v regionu. 
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Důležitost výzkumu dopravní dostupnosti, zejména ve smyslu přístupu ke 

zdrojům a službám, je reflektována mnohými českými i zahraničními autory. Výzkum  

z Velké Británie zaměřený na distanční a časovou dostupnost IAD a tržní potenciál 

center (Spence, Linneker 1994) mimo jiné ukazuje, že výstavba nové dopravní 

infrastruktury může v některých případech vést ke zhoršení akcesibility, je-li tato 

vnímána jako syntetický ukazatel. Stejně tak rozvoj trans-evropské vysokorychlostní 

sítě železnic může oblastem mimo evropské jádro spíše uškodit, neboť jakékoliv 

zlepšení dostupnosti v těchto oblastech bude spojeno s jejím relativním poklesem 

vzhledem k ještě většímu zlepšení dostupnosti v jádrových oblastech, tedy cílových 

destinacích (Spiekermann, Wegener 1996). Podobný výzkum byl proveden ve 

Španělsku a Francii s faktory polohy, denní akcesibility a ekonomického potenciálu 

jako ukazateli dostupnosti (Gutiérrez 2001). Autor zdůrazňuje především značnou 

asymetrii dopadů vysokorychlostní železnice, růst změny dostupnosti se vzdáleností 

(zlepšení na mezinárodní úrovni, zhoršení na národní úrovni) či největší zlepšení 

akcesibility již dobře dostupných centrech – uzlech. Ačkoliv je dopravní dostupnost 

důležitým faktorem regionálního rozvoje (Marada 2003a), záměry směřující ke snížení 

regionálních rozdílů prostřednictvím lepší akcesibility mohou mít zcela opačné 

důsledky. 

 

Současné studie zaměřené na dopravní dostupnost či obslužnost na 

mikroregionální (Kylián 2009, Kapusta 2011, Jaroš 2012, Šulc 2015) a mezoregionální 

(Kylián 2007, Hrbek 2013, Koběluš 2013) úrovni v Česku dokládají, že toto téma patří 

v oblasti dopravní geografie na našem území k nejvíce zkoumaným vůbec. 

 

2.5 Teoretické koncepty volby dopravního prostředku 
 

 Z teoretických konceptů, které se věnují fenoménu volby dopravního 

prostředku, je nutno jmenovat zejména teorii racionální volby, teorii plánovaného 

chování a activity based approach. 

 

 Teorie racionální volby představuje ekonomický náhled na dopravní chování  

s cílem izolovat elementární prvky rozhodovacího procesu a vztahy mezi nimi 

operacionalizovat, tedy převést do kvantifikovatelných charakteristik (Moldan a kol. 

2008). Nalezené modely lze následně použít k predikci budoucího objemu a struktury 

dopravy. Jde o přístup zaměřený na výklad chování jednotlivce a v praxi bývá použit  

v dopravním inženýrství (McFadden 1974, cit. v Moldan a kol. 2008), především při 
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odhadování objemu dopravy nově budované infrastruktury (Hensher, Button 2000, cit. 

v Moldan a kol. 2008). Titíž autoři uvádějí, že v případě dopravního chování je 

pozornost věnována návrhům aktivních regulačních opatření. Ačkoliv došlo v průběhu 

času k obsahovému posunu v oblasti výzkumu s cílem porozumět dopravnímu chování 

a vysvětlit ho, jedná se stále o ryze ekonomickou teorii, což se stalo předmětem kritiky. 

Teorie zohledňuje příjem cestujícího, účel cesty, frekvenci, cíl cesty, její načasování  

a zvolený dopravní prostředek, ale neřeší už motivy vedoucí k těmto rozhodnutím (viz 

Marada, Květoň 2010), tedy kvalitativní charakteristiky vysvětlující příčinu volby 

dopravního prostředku a situaci aktéra. Stejně tak je nejen v dopravní geografii často 

zpochybňován model "homo economicus", který předpokládá zcela racionální 

rozhodování člověka s cílem maximalizovat užitek a minimalizovat omezení (cestovní 

náklady, čas, Moldon a kol. 2008). Vzhledem k individuálnímu pojetí je obtížnější 

závěry zobecňovat, proto mají výsledky často deskriptivní povahu (Marada, Květoň 

2010). 

 

 Teorie plánovaného chování je odvozena od teorie racionální volby. I tady jsou 

jednotlivé mechanismy rozhodování izolovány, cílem je ale vysvětlit rozdíly  

v chování variabilitou těchto složek (Moldan a kol. 2008). Zdůrazňovány jsou 

především postoje k určitému chování, sociální normy a vnímaná kontrola chování 

(Urban, Braun-Kohlová 2007, cit. v Moldan a kol. 2008). Oproti teorii racionální volby je 

tudíž obohacena o prvky ovlivňující chování jedinců (Marada, Květoň 2006). Takto 

získané modely lze použít k pochopení volby v určité situaci, predikci intence určité 

volby dle postojů k danému dopravnímu prostředku, očekávání druhých a schopnosti 

zvolit alternativu a také predikci samotného chování dle naměřené intence (Moldan  

a kol. 2008). S teorií plánovaného chování je spjata hypotéza nízkých nákladů, podle 

níž se deklarované příznivé postoje k životnímu prostředí odrážejí pouze za 

předpokladu, že environmentálně příznivá alternativa chování nepředstavuje 

významné dodatečné náklady (Diekmann, Preisendorfer 2003, cit. v Moldan a kol. 

2008). I přes vysokou statistickou úspěšnost modelu v oblasti volby prostředku 

nedokáže vystihnout jednání jako celek. Model tak může vhodně vystihnout jednání 

v konkrétní situaci, avšak nelze na základě jeho výsledků usuzovat na jednání jedince 

v jiných situacích a při jiných volbách (Moldan a kol. 2008). Jak ale uvádí Marada  

a Květoň (2010), pro účely dopravní geografie, konkrétně výzkumu faktorů 

podmiňujících rozmístění automobilizace domácností, se model osvědčil. Mezi hlavní 

závěry tohoto výzkumu patří zjištění, že populačně podobně velké obce s podobnou 

polohou mají různou úroveň automobilizace nebo že regiony s vyšší automobilizací 

mohou nadprůměrně využívat veřejnou dopravu, ačkoliv je její nabídka relativně nízká. 
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 Tzv. activity based approach přistupuje k volbě dopravního prostředku s cílem 

pochopit dopravní chování v kontextu lidských činností. Jeho stěžejní myšlenka 

poukazuje na poptávku po dopravě jako na důsledek poptávky po výkonu lidských 

činností (Moldan a kol. 2008). Tento přístup, založený zejména na výzkumech 

Torstena Hägerstranda, chápe cestování jako vzorec chování jedince v závislosti na 

sociální skupině populace či účasti na různých (a různě dostupných) aktivitách a jejich 

rozmístění v prostoru (Marada, Květoň 2010). 

 

2.6 Faktory volby dopravního prostředku 
 

S rostoucími cenami pohonných hmot a s nastalými společenskými  

i ekonomickými změnami je pozornost v posledních letech věnována analýzám 

dopravních vzorců obyvatel (volba dopravního prostředku) a jejich faktorům (Brůhová-

Foltýnová 2009). Jde o faktory sociologické či psychologické (postoje k jednotlivým 

druhům dopravy, osobní a společenské normy ve vztahu k dopravě), ekonomické 

(investiční a provozní náklady či jízdné, výše příjmu jedince/domácnosti),  

a v neposlední řadě geografické (prostorové aspekty, lokace, dostupnost). Svou roli 

hrají také zásady ekologické či morální (Chlaň, Stejskal 2008).  

 
      Obrázek 1: Hierarchie dopravních potřeb 

 
Zdroj: GfK 2008, cit. v Brůhová-Foltýnová 2009, s. 149 

 

 Doprava se dle Kagesona a Bowerse (1993) stala obětí vlastního úspěchu, 

protože ohrožuje kvalitu života, kterou sama z velké části vytvořila. Přináší s sebou 

řadu nežádoucích efektů; jde především o negativní vliv na ŽP (hluk, vibrace, 

znečištění – viz Chlaň, Stejskal 2008). Z toho plyne, že podpora by měla být 

směřována k VHD s cílem omezovat neustále rostoucí IAD. Na straně poptávky však 

kromě ekonomických priorit hraje často roli otázka komfortu, bezpečnosti, rychlosti 
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nebo možnosti relaxace během cesty. Obrázek 1 udává, jaké požadavky na dopravu 

měli respondenti ve Velké Británii (viz Brůhová-Foltýnová 2009). Ve spodních patrech 

pyramidy se nacházejí základní požadavky, jejichž naplnění je podmínkou pro realizaci 

potřeb vyšších. 

 

Mezi přepravce patří také osoby, které nemají možnost využívat IAD (nezletilí, 

invalidé, důchodci). Jde o nezanedbatelnou část populace; jen děti a mládež absolvují 

15 – 20 % všech cest (Brůhová-Foltýnová 2009). Nejen pro tyto skupiny obyvatel je 

proto nezbytné zajistit dostatečnou alternativu v podobě obslužnosti VHD. V opačném 

případě se mohou určité oblasti dostat do stavu tzv. „automobilové závislosti“ 

(Brůhová-Foltýnová 2009). Je to stav, kdy „negativní dopady automobilismu převažují 

nad těmi pozitivními“ (Litman, Laube 2002, cit. v Brůhová-Foltýnová 2009, s. 47). 

Ekonomická vyspělost státu či regionu zde přitom nehraje roli, závisí na množství 

poskytovaných alternativ, které se v těchto případech blíží nule nebo jsou z určitých 

(finančních, časových, bezpečnostních) důvodů špatně dostupné či nedostupné. 

Typicky se vyskytuje v suburbiích a zázemí měst s polycentrickou strukturou, kde se 

provoz VHD z ekonomických důvodů nevyplácí (Brůhová-Foltýnová 2009). Klasickým 

příkladem mohou být města ve Spojených státech amerických, kde proběhl proces 

suburbanizace intenzivněji než v Evropě. Příčinou je skutečnost, že evropská města 

jsou starší a jejich historická centra zahrnují smíšenou zástavbu (Brůhová-Foltýnová 

2009). 

 

 Specifickým případem je doprava ve městech – ta narůstá zejména kvůli 

procesům společenské transformace (suburbanizace, ekonomika služeb, nové životní 

styly, individualizace, měnící se role v rodině). Narůstá podíl motorové a v rámci ní 

podíl individuální automobilové dopravy. V evropských zemích existuje prokazatelný 

vztah mezi cenou motorových paliv a dělbou přepravní práce; čím vyšší cena, tím nižší 

podíl cest automobilem do zaměstnání. Mezi specifika městského prostoru patří 

především vysoká hustota osídlení a komunikací a kumulace ekonomických aktivit. 

S tím bývají spojeny komplikace jako dopravní zácpy a problémy s parkováním (platí 

především pro IAD) a neadekvátní nabídka MHD, a to zejména v období dopravní 

špičky, kdy je poskytovaný komfort cestování velice nízký (Brůhová-Foltýnová 2009). 

Důvodů, proč podporovat a více využívat VHD je mnoho. Často opomíjené je hledisko 

zdravotní; používání VHD je totiž spojeno s větší fyzickou aktivitou, čímž přispívá 

k zdravému životnímu stylu (Brůhová-Foltýnová 2009).  
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 Množství dopravních příležitostí na venkově obvykle závisí jak na faktorech 

objektivních (efektivita dopravních spojů – veřejných hromadných či individuálních, 

populační velikost sídel, výše příjmů obyvatel), tak subjektivních (stav dopravní 

obslužnosti, především její frekvenci, směřování a kvalitu dopravních prostředků či 

volba přepravního spoje. Bylo prokázáno, že míra automobilizace domácností roste  

s rozdrobeností osídlení či nižší koncentrací pracovních příležitostí (viz Marada, 

Květoň 2010) a proměnné jako nízká hustota osídlení, velká vzdálenost bydliště od 

centra nebo malá velikost sídla rovněž vedou k častějšímu využívání auta (Moldan  

a kol. 2008). Jak ale uvádí Marada a kol. (2010, cit. v Marada, Květoň 2010), nabídka 

a poptávka spolu nemusí korespondovat, což může v důsledku znamenat vysokou 

míru využívání veřejné dopravy v oblastech zvýšené automobilizace a naopak. Z toho 

lze usuzovat na rostoucí životní úroveň obyvatel venkova.  

 

 Studie zaměřené na problematiku volby dopravního prostředku patří v rámci 

dopravní geografie mezi nejfrekventovanější. V urbánních oblastech jsou motivací pro 

volbu konkrétního prostředku často jiné faktory a skutečnosti, než je tomu v periferiích. 

Výzkum ze Ženevy (Palma, Rochat 2000) potvrzuje důležitost ekonomických faktorů 

(čas a cena jízdy), zdůrazňuje ale také vliv kontextuálních (dopravní zácpy)  

a subjektivních charakteristik (velikost domácnosti, věk). V suburbiích Ženevy je dle 

autorů výzkumu příčinou vysoké automobilizace neadekvátní nabídka VHD. 

Dominanci ekonomických faktorů nad sociálními (kvalitativními) potvrzuje také výzkum 

volby dopravního prostředku při cestách za příbuznými a známými v Británii, přičemž 

jedním ze závěrů je cenová nekonkurenceschopnost VHD vůči IAD při větším počtu 

cestujících (Cohen, Harris 1998). Komplikací v případě VHD je v některých případech 

také její nedostatečná kvalita a nepravidelnost, jak dokládá studie z malajsijského 

ostrova Penang (Chee, Fernandez 2013). Naopak IAD poskytuje dle respondentů 

větší flexibilitu a pohodlí. Kvalitativní (komfort, spolehlivost) a subjektivní (pohlaví, věk, 

příjem) faktory převládají také při dojížďce do zaměstnání v ghanské Accře (Abane 

1993). Rovněž srovnávací studie dopravního chování obyvatel Německa a USA  

(Buehler 2011) zmiňuje jako klíčové sociální faktory volby dopravního prostředku s tím, 

že americká společnost je mnohem více závislá na osobních automobilech než 

německá. Z výsledků studie realizované v Aténách (Golias 2002) vyplývá, že uživatelé 

autobusové přepravy jsou mnohem citlivější na změnu cestovního času a ceny než 

řidiči automobilů a jejich spolujezdci. Totéž ukazují výzkumy prováděné v Irsku 

(Driscoll a kol. 2013; Commins, Nolan 2010), z nichž dále vyplývá, že z hlediska volby 

dopravního prostředku je jedním z klíčových faktorů samotná dostupnost nabídky 

VHD. Důležitý je také účel cesty, variabilní náklady spojené s užitím konkrétního módu 
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(parkovné) či subjektivní situace jedince (rodiny s dětmi versus „singles", Driscoll a kol. 

2013). 

 

 Na území Česka byla volba dopravního prostředku zkoumána např. z hlediska 

pracovní a školské vyjížďky ze Zruče nad Sázavou (Pavliš 2014) či z obce Kluky na 

Mladoboleslavsku (Šafránek 2012). V prvním případě byla prokázána preference IAD, 

mimo jiné z důvodu časově a kvalitativně neatraktivní VHD, která „není schopna 

pružně reagovat na měnící se potřeby dojíždějících" (s. 74). Výjimku tvoří studenti 

využívající dlouhodobé jízdenky. Ve druhém případě hraje roli zejména sídelní 

struktura, vlastnictví automobilu, kvalita dopravní obslužnosti VHD, rodinný stav, ale  

i individuální preference a vliv celospolečenských norem (Šafránek 2012). 

 

2.7 Konkurenceschopnost dopravních módů 
 

 Jedním z klíčových pojmů této práce je konkurenceschopnost. Jedná se  

o velice široký pojem, o čemž svědčí množství definic. OECD charakterizuje 

mezinárodní konkurenceschopnost jako „schopnost společnosti, odvětví, regionů, 

národů a národních celků generovat relativně vysoké úrovně jak příjmů z výrobních 

faktorů, tak jejich využití na udržitelné úrovni za současného vystavení mezinárodní 

konkurenci“ (Plchová 2011, s. 4). Z ekonomického pohledu je tento pojem chápán jako 

„dosažený stav, jehož předpokladem je prostorová dělba práce a projevem je vedoucí 

postavení v oblasti znalostní ekonomiky“ (Gregory, Johnston a kol. 2009, s. 401).  

 

V oblasti dopravy je konkurenceschopnost chápána především z hlediska ceny, 

u dálkových spojů hraje roli také čas, pohodlí či nadstandardní služby (občerstvení, 

WiFi, denní tisk). Více o těchto kvalitativních faktorech je uvedeno v předchozích dvou 

podkapitolách. Jak uvádí Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 (DP 2013,  

s. 9), konkurenceschopnost Česka vyžaduje „efektivnější, spolehlivější a cenově 

dostupnou mobilitu osob i věcí s co nejmenšími dopady na životní prostředí a globální 

změny, a to v kontextu opatření v jiných oblastech (inovace, výzkum, pracovní trh, 

vzdělanost, podpora umísťování investic a další).“  

 

 S konkurenceschopností souvisí pojem efektivita. Tu lze měřit pomocí tzv. 

Paretovského kritéria. Pareto optimální znamená, že „žádný subjekt nemůže zlepšit 

vlastní situaci, aniž by se tím snížil blahobyt jinému subjektu" (Brůhová-Foltýnová, 

Braun Kohlová 2007, s. 3). V tomto spočívá základní dilema VHD, zejména 
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autobusové přepravy osob; na jedné straně je zde nutnost obsloužit pokud možno celé 

území regionu, na druhé straně narůstá s každou zastávkou cestovní čas a cena jízdy, 

což vede k úbytku cestujících a ztrátě konkurenceschopnosti módu. 

 

VHD má v Česku problém konkurovat automobilové přepravě zejména podél 

krajských hranic. Systém linek totiž často neodpovídá požadavkům obyvatel ve vztahu 

k sousedním krajům (DP 2013). Řešením tohoto problému mohou být integrované 

dopravní systémy – příkladem může být IREDO na území Královéhradeckého  

a Pardubického kraje. Tento systém vyžaduje přesnou koordinaci všech aktérů, tedy 

síťového managementu, dopravců i služeb. Funguje v některých západoevropských 

zemích (Spojené království, Nizozemsko, Švédsko, Dánsko; Sørensen, Longva 2011). 

Poněkud jiný model zvolilo Německo (Buehler, Pucher 2011); kromě zvýšení kvality  

a kapacity VHD došlo k redukci cen za současného snížení zaměstnaneckých platů  

a zrušení benefitů. Celková liberalizace VHD a restriktivní politika vůči IAD (zvýšení 

provozních cen) vedly k masivnímu nárůstu podílu cestujících VHD (mezi roky 1991  

a 2007 o 22 %, (Buehler, Pucher 2011), tedy ke zvýšení její konkurenceschopnosti. 

 

V této práci je zkoumána dopravní konkurenceschopnost, konkrétně VHD vůči 

IAD. Pro výzkumné účely byly oba módy porovnávány především z hlediska ceny  

a doby jízdy mezi počátečním bodem a destinací, přičemž za nejvýstižnější ukazatel 

byl považován vzájemný rozdíl cen, resp. časů.  

 

2.8 Výzkumné otázky 
 
 Cílem této práce je zjistit, jak závisí pracovní vyjížďka VHD z obcí na jejich 

dopravních charakteristikách. Těmito jsou automobilizace, počet spojů vyjíždějících 

v pracovní den do sídla ORP/Pardubic, rozdíl doby jízdy (VHD-IAD) a rozdíl ceny jízdy 

(IAD-VHD). Poslední dva ukazatele byly takto konstruovány s předpokladem, že 

budou na většině území vycházet kladně. Z tohoto lze usuzovat, že proměnné „spoje“ 

a „rozdíl ceny jízdy“ budou mít na vyjížďku VHD pozitivní vliv, zatímco proměnné 

„automobilizace“ a „rozdíl doby jízdy“ negativní vliv. Na základě rozboru literatury, 

předchozího vlastního výzkumu a znalosti území Pardubického kraje byly formulovány 

následující výzkumné otázky:  

 

1) „IAD bude cenově výhodnější na krátké vzdálenosti, na delší bude výhodnější 

VHD.“ Tento předpoklad vychází ze skutečnosti, že v ceně jízdenky VHD je 
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zahrnuta fixní část – poplatek za využití prostředku (a také poplatek za 

možnost odpočívat či pracovat v průběhu cesty), který je nejvíce zřejmý při 

přepravě osob na krátké vzdálenosti.  

 

2) „Bude existovat silná závislost mezi rozdílem cenové dostupnosti IAD a VHD  

a stupněm automobilizace.“ Tato výzkumná otázka vychází z konstrukce 

proměnné „rozdíl ceny jízdy“ (IAD-VHD), u níž je očekávána kladná korelace 

s podílem vyjíždějících. Naopak je tomu v případě automobilizace, proto se  

i vzájemný vztah obou nezávisle proměnných očekává negativní. 

 

3) „Nižší počet spojů VHD povede k vyšší automobilizaci.“ Na to lze usuzovat na 

základě předpokládané doplňkovosti mezi VHD a IAD (viz např. Marada, 

Květoň 2010). 

 

4) „Budou existovat oblasti, kde bude VHD (časový rozdíl, cenový rozdíl, počet 

spojů, automobilizace) výrazně výhodnější/nevýhodnější, ale poptávka po ní 

(počet vyjíždějících VHD) bude reagovat různě.“ Tato výzkumná otázka 

vychází ze skutečnosti, že volba dopravního prostředku je závislá na mnoha 

faktorech, z nichž některé, zejména kvalitativní, lze jen těžko podchytit. I proto 

se očekává, že v některých oblastech/obcích budou výsledky (vliv na podíl 

vyjíždějících VHD) vycházet z pohledu výše zmíněné klasifikace nezávisle 

proměnných iracionálně. 
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3. METODIKA A DATA 
 

Tato kapitola pojednává o stěžejních metodách využitých v této práci. Jde  

o vícenásobnou lineární regresi, geograficky váženou regresi a dotazníkové šetření. 

V poslední části jsou uvedeny datové zdroje, které byly využity v analytické části.
  

3.1 Výběr úrovní sledování 
  

Zájmovým územím této práce je celý Pardubický kraj, bylo proto nutné zvolit 

základní úrovně sledování. Vzhledem k tomu, že výzkumným tématem je pracovní 

dojížďka, byla za základní zvolena úroveň mikroregionu. Z možných variant se 

nabízelo využít jednotky administrativní (umělé) nebo „přirozené“. Druhému typu  

v pořadí se dlouhodobě věnuje Hampl (Hampl, Gardavský, Kühnl 1987; Hampl, Müller 

1996; Hampl 2005; Hampl, Marada 2015). Jeho sociogeografická regionalizace je 

založena na komplexních velikostně-významových charakteristikách středisek 

(komplexní regionální význam, komplexní funkční velikost), přičemž hybatelem 

směrových proudů mezi jednotlivými středisky a nestředisky je pracovní a školská 

vyjížďka.  Zdrojem nových informací mu byla pravidelná sčítání lidu, domů a bytů. Dle 

nejnovějšího vymezení středisek Pardubického kraje (Hampl, Marada 2015) by se 

výběr oproti souboru ORP lišil absencí Králíků a sloučením České Třebové a Ústí nad 

Orlicí do jednoho celku (dvojjaderné středisko). Dohromady tak na mikroregionální 

úrovni došlo k vymezení 13 regionů (srovnání viz Příloha 1), a to na základě 

převládajícího směru celkové vyjížďky, územní celistvosti zázemí a minimálních 

populačních limitů celého mikroregionu (alespoň 15 000 obyvatel) a jeho zázemí 

(alespoň 5 000 obyvatel, Hampl, Marada 2015). Existují i jiná vymezení na základě 

přirozených interakcí. Např. Halás a Klapka (2010) použili k regionalizaci Česka na 

úrovni ORP Reillyho model, variantu gravitačního modelu sledující spádovost  

a konkurenci středisek. Tímto vymezením by Z část Pardubického kraje včetně 

Vysokomýtska spádovala do svého krajského střediska, Žambersko a Králicko do 

Hradce Králové, zatímco zbytek okresu Ústí nad Orlicí a celý okres Svitavy by spadaly 

pod Brno. 

 

Praktickým problémem obou vymezení je však jejich samotná podstata – tedy 

nerespektování administrativních hranic. Již tak komplikované získávání zdrojů 

informací by se stalo ještě náročnějším, neboť by znamenalo shánět některé 

informace z databází jiných krajů, přičemž ty jsou obvykle dostupné pouze vůči 
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nadřazenému administrativnímu středisku, tedy krajskému městu, či jiným obcím 

v kraji (např. cenové tarify VHD). Z toho důvodu bylo v tomto výzkumu použito 

administrativní vymezení mikroregionů dle hranic ORP, které přibližně odpovídají 

nodálním regionům. 

 

Zároveň je však zřejmý velikostně-významový nepoměr mezi krajským městem 

Pardubice a ostatními středisky kraje (Pardubice s 91 073 obyvateli jsou téměř 

čtyřikrát větší než druhé město v pořadí – Chrudim, ARCDATA 2013). Navíc význam 

mezoregionálních center roste, o čemž svědčí např. rostoucí podíl pracovní dojížďky 

(Hampl, Marada 2015). Proto byl výzkum zaměřen i na úroveň mezoregionu 

ztotožněné pro účely této práce s vymezením kraje.  
 

3.2 Vícenásobná lineární regrese a geograficky vážená regrese 
 

Pro zodpovězení klíčové otázky byly v první fázi výzkumu aplikovány výhradně 
kvantitativní metody. Metoda vícenásobné lineární regrese (Multiple Linear 

Regression, dále jen MLR) umožňuje vyjádřit vztah závislé proměnné a nezávislých 

proměnných pomocí lineární rovnice ve tvaru: 

 
yi = β0 + β1xi1 + β2xi2 + βpxip + εi, kde i = 1, 2, ... n, 

 
yi... představuje standardizovanou formu vysvětlované (závislé) proměnné, 

xi1 - xip... jsou standardizované vysvětlující (nezávislé) proměnné, 

β0 - βp... jsou standardizované regresní koeficienty a  

εi... je standardizovaná odchylka modelu (viz např. Hendl 2009, Lacey 1998, Spurná 

2006). 

 

 MLR patří mezi techniky tzv. obecného lineárního modelu. Ačkoliv má tato 

skupina statistických procedur velké nároky na charakter dat (viz Spurná 2006), je 

nejvíce využívanou mezi parametrickými statistickými metodami. Mezi výhody MLR 

patří zejména schopnost predikovat hodnoty závisle proměnné na základě hodnot 

nezávisle proměnných a tyto hodnoty porovnávat se skutečnými hodnotami závisle 

proměnné. Rozdíl skutečných a odhadovaných (predikovaných) hodnot se nazývá 

reziduum. Grafická analýza reziduí patří k užitečným nástrojům odhalení prostorové 

nestacionarity, tedy nestability zkoumaných jevů a vztahů v prostoru, která spočívá 

„v odlišnosti funkčních vztahů mezi proměnnými v různých prostorově vymezených 
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oblastech“ (Spurná 2008b, s. 768). Nevýhodou v případě větších územních celků je 

možná proměnlivost dílčích vztahů v prostoru, kterou MLR jako globální statistická 

metoda není schopna zachytit. Z toho důvodu byla využita pouze pro identifikaci 

základních vztahů proměnných a vyloučení těch nesignifikantních z dalších analýz 

prováděných metodou geograficky vážené regrese.  

 

Ačkoliv patří geograficky vážená regrese (geographically weighted 

regression, dále jen GWR) k relativně novým technikám umožňujícím prostorovou 

analýzu dat, stává se v posledních letech často používaným nástrojem kvantitativních 

analýz (viz Spurná 2006, Kuča 2012, Pejřil 2014). GWR je na rozdíl od lineární 

regrese metodou lokální, zohledňuje tudíž měnící se prostorové vztahy proměnných. 

Z toho důvodu je výsledkem soustava regresních rovnic – pro každý regresní bod 

jedna, což je hlavní rozdíl oproti globálním statistickým technikám. Jde o explorační 

techniku, která se využívá k částečnému vyřešení problému prostorové nestacionarity 

(Spurná 2006).  

 
Obrázek 2: Prostorové jádro 

 
Zdroj: Spurná 2006 dle Fotheringham a kol. 2002 

 

Každý datový bod v daném území je vážen na základě své vzdálenosti od 

regresního bodu, přičemž datové body nalézající se blíže regresnímu bodu mají vyšší 

váhu pro výpočet lokálního regresního koeficientu než body více vzdálené (Spurná 

2006). S tím souvisí pojem „prostorové jádro“ – viz Obrázek 2. Jeho charakter je dle 



 31 

autorského kolektivu profesora Fotheringhama (2002, cit. v Spurná 2006) dán typem 

vážící funkce a především šířkou pásma.  

 

V současnosti jsou používány dva typy prostorového jádra: fixní se stabilní 

šířkou pásma a adaptivní, jehož šířka pásma se mění v závislosti na hustotě datových 

bodů v okolí regresního bodu (Obrázek 3). To může být výhodné v oblastech se 

značně proměnlivou hustotou datových bodů, kde by využití fixního jádra způsobilo 

zkreslení regresních koeficientů. Klíčovým parametrem celého modelu je šířka pásma; 

v případě širokého pásma se GWR blíží globálnímu modelu, zatímco úzké pásmo 

zahrne do výpočtu pouze nejbližší datové body (Spurná 2006). 

  
Obrázek 3: Fixní a adaptivní prostorové jádro 

 
Zdroj: Spurná 2006 dle Fotheringham a kol. 2002 

 

V této práci je princip fungování GWR nastíněn jen obecně, podrobnější 

informace uvádí např. Fotheringham a kol. (2002), Spurná (2006) či Spurná (2008a). 

Hlavní uživatelskou výhodou GWR oproti MLR je v důsledku citlivějšího přístupu 

k danému území výrazně vyšší podíl vysvětlené variability (koeficient determinace R2), 

což byl jeden z důvodů pro její využití v rámci této práce. 

 

3.3 Dotazníkové šetření 
 
 Obce, u nichž nebyly naplněny logické předpoklady o doplňkovosti IAD a VHD, 

byly na základě výsledků analýz GWR podrobeny detailnímu výzkumu formou 

dotazníkového šetření. Respondenty byli představitelé těchto obcí, kterým bylo 

položeno celkem 15 otevřených a uzavřených otázek s cílem objasnit konkrétní 

nesrovnalosti v daném území, odhalit jejich (kvalitativní) příčiny a srovnat vnímanou 

úroveň kvality dopravy s daty použitými při kvantitativních analýzách (tyto údaje nebyly 

až na jednu výjimku respondentům poskytnuty). Vzor rozesílaného dotazníku je 

součástí příloh (Příloha 30).  
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 Výběr obcí byl založen na několika předpokladech: 

 

1) Cílem výzkumu bylo vybrat vhodné případové studie a na nich ověřit správnost 

dosažených závěrů a zjistit příčiny některých rozporů. Za dostačující byl 

pokládán celkový počet 20 oslovených obcí, z toho 10 na úrovni 

mikroregionální (vzhledem k sídlům ORP) a 10 na úrovni 

krajské/mezoregionální (vzhledem k městu Pardubice).  

2) Respondent – reprezentant obce – by měl mít alespoň zběžný přehled  

o dopravních charakteristikách své obce. Tato znalost však klesá s velikostí 

obce. Proto byla stanovena mezní hranice velikosti obce 500 obyvatel, přičemž 

ve třech případech došlo k jejímu překročení. Důvodem bylo zachování 

polohové rovnováhy v rámci území Pardubického kraje, resp. zachování 

konkrétní kategorie obce (viz dále). 

3) Rozpory byly identifikovány na základě znaménka lokálních regresních 

koeficientů GWR. Podrobnosti jsou uvedeny v podkapitole „Vyjížďka VHD a její 

podmiňující faktory“.  

4) Pro další kategorizaci bylo využito mikropolohy takto vybraných obcí na ty, na 

jejichž správním území se nachází zastávka vlaku, a na ty, které na železnici 

neleží.  

5) Zastoupení jednotlivých kategorií je přibližně proporční. 

6) Jako první ze dvou aplikovaných metod pro výběr konkrétní obce byla využita 

metoda náhodného výběru v každé kategorii. Veškeré obce byly seřazeny dle 
identifikátoru [ObjectID] od nejnižšího po nejvyšší, přičemž vybrány byly obce 

na předem zvolených řádcích dle velikosti souboru a počtu vybíraných. 

V případě, že byla některá obec zahrnuta do výběru na obou úrovních 

(mikroregionální i mezoregionální), byla ve druhém výběru nahrazena obcí na 

následujícím řádku. 

7) Pokud se v území nacházely izolované obce mimo hlavní shluk, byly obvykle 

zařazeny do výběru na základě kritéria o polohové rovnováze, které 

představovalo druhý způsob pro zahrnutí obce do výzkumu. Docházelo k tomu 

před náhodným výběrem či po jeho ukončení v případě, že zbylé kategorie byly 

proporčně slabší. Pokud bylo v území shluků několik, byly zvoleny ty z hlediska 

poštu obcí největší a konkrétní obec byla vybrána metodou nejnižšího 
identifikátoru [ObjectID]. 
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3.4 Data a datové zdroje 
 
 Pro úspěšné zpracování této práce bylo důležité získat a zpracovat velké 

množství dat, která byla následně využita k ověření platnosti výzkumných otázek 
v praktické části. Údaje o automobilizaci obcí pocházejí z webových stránek 

Ministerstva dopravy (MD 2014), kde je dvakrát ročně aktualizován soubor „registr 

vozidel“. Hodnoty použité v této práci jsou za první pololetí roku 2014 a vznikly 

součtem sloupce „osobní automobil“ (OA) a „osobní automobil–elektromobil“ (OAE). 

V grafickém vyjádření i v modelu GWR jsou relativizovány vůči počtu obyvatel v obcích 

za rok 2011.  

 
 Data týkající se spojů VHD nejsou dle mých informací nikde evidována, bylo 

tedy nutné získat na portálu IDOS (2016). Cílem bylo zjistit počet všech spojů 

vyjíždějících z obce v pracovní den do sídla ORP, kam daná obec spadá, resp. do 

Pardubic. Tyto údaje byly získány v lednu a únoru 2016. Vzhledem k tomu, že portál 

nabízí v některých případech až 4 možné přestupy, bylo přistoupeno k vážení; každý 

jednotlivý spoj byl vydělen jmenovatelem „počet přestupů + 1“. Jeden přestup tedy ve 

výsledku znamená hodnotu spoje ½, dva přestupy hodnotu spoje ⅓ atd.   
 
 Časová dostupnost IAD (podrobněji viz Hrbek 2013) byla zjišťována na 

základě aktualizovaného modelu silniční sítě Pardubického kraje v programu ArcMap 

společnosti ESRI. K jeho vzniku byly jako základ využity vrstvy komunikací databáze 

ArcČR 500 verze 3.0 (ARCDATA 2011) a ArcČR 500 verze 3.1 (ARCDATA 2013), 

jejichž sloučením, úpravou a doplňující vektorizací chybějících silnic byla vytvořena 

základní síť. Z důvodu větší přesnosti byly do síťového modelu zařazeny i silniční 

komunikace v okresech sousedících s Pardubickým krajem. Pro vymezení komunikací 

v obci a mimo obec posloužila polygonová vrstva zastavěného území obcí databáze 

CEDA (2005). Pro odlišení rychlostí byl podobně jako v případě mé bakalářské práce 

(Hrbek 2013) aplikován model, který využívá aplikace Mapy.cz (viz Tabulka 3). 

Z nabízené škály rychlostí však byly použity jen řádky „Dálnice a rychlostní 

komunikace“ až „Regionální silnice = III. třída“, přičemž kategorie „Mezoregionální 

silnice = II. třída plus“ byla vypuštěna.  

 

Následně byl vytvořen síťový dataset s parametrem času (v minutách) pro 

každý úsek silnice v databázi. Pomocí funkce „New OD Cost Matrix“, která počítá 

nejkratší spojení mezi počátečním a cílovým bodem, byly zkonstruovány 2 modely: 



 34 

první s cílovou destinací v sídle některé z ORP Pardubického kraje (časově nejbližší 

z každé obce), druhý s cílovou destinací v Pardubicích. Po té byly údaje o době jízdy 

propojeny s polygonovou vrstvou obcí Pardubického kraje.  
 
Tabulka 3: Rychlostní limity a průměrné rychlosti v ČR na komunikacích všech tříd 

Rychlost mimo obec 
(km/h) Rychlost v obci (km/h) 

Typ komunikace 
povolená průměrná povolená průměrná 

Dálnice a rychlostní silnice 130 115 80 70 
Mezinárodní silnice 90 80 50 44 

Páteřní silnice = I. třída 90 75 50 44 
Mezoregionální silnice = II. třída 

plus 90 65 50 38 

Mezoregionální silnice = II. třída 90 60 50 38 
Regionální silnice = III. třída 90 50 50 35 

Hlavní ulice ve městech 90 50 50 35 
Ostatní ulice a místní 

komunikace 90 45 50 25 

Kruhový objezd 90 30 50 25 
Úsek v křižovatce 90 30 50 25 

Obytná zóna - - 20 20 
Uzavřený úsek 90 20 50 20 

Výjezd 90 50 50 35 
Obousměrná přípojka 90 50 50 35 

Nájezd 90 50 50 35 
Vjezd/výjezd 90 50 50 35 

Pěší zóna - - 20 10 
Úniková zóna TIR 90 10 50 10 

 

Zdroj: Žemlík 2013 
 
 V případě časové dostupnosti VHD bylo podobně jako v případě spojů nutné 

data získat na portálu IDOS (2016). Vždy bylo vybráno nejkratší časové spojení mezi 

danou obcí a sídlem ORP, jejíž byla součástí, resp. Pardubicemi v pracovní den. Při 

následné konstrukci rozdílu (VHD-IAD) na úrovni ORP by však došlo k závažné chybě, 

protože model IAD počítá s „regiony nejnižší doby jízdy“ (tedy z každé obce do 

nejbližšího sídla ORP), zatímco v aplikaci VHD byly z důvodu velké náročnosti 

získávání dat regiony vymezeny administrativně (každá obec vzhledem k sídlu svého 

ORP). Pro odstranění tohoto metodického nedostatku byly proto v územích, kde se 

obě vymezení odlišovala, přepočítány časové hodnoty doby jízdy IAD tak, aby 

odpovídaly dostupnosti do příslušné administrativní jednotky ORP. Po té byl vypočten 

rozdíl mezi dobou jízdy VHD a IAD. 
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 Model cenové dostupnosti IAD je z velké části analogií modelu časové 

dostupnosti IAD. Jediným rozdílem je zahrnutí parametru ceny jízdy místo času. Pro 

jeho výpočet byl zvolen následující postup: Na úvod bylo nutné vybrat referenční 

automobil, k němuž budou následující výpočty vztaženy. Za nejdůležitější autor 

považoval kritérium četnosti, na základě něhož byla vybrána Škoda Fabia (IHNED 

2012). Na stránkách mladoboleslavské společnosti Škoda Auto (2015) byly následně 

zjištěny její parametry spotřeby v obci (5,7 l/100 km) a mimo obec (4,1 l/100 km), 

konkrétně nejslabšího modelu s motorem 1,0 MPI/44 kW. Dále byla vyhledána 

aktuální průměrná cena benzínu v Pardubickém kraji (mBenzin 2016), která ke dni  

9. 1. 2016 činila 28,26 Kč/l. Posledním parametrem, který byl zkoumán, byla 

amortizace (odpis) vozidla. Její výška se v roce 2015 pohybovala na úrovni 3,7 Kč/km 

(Finance 2015). Protože ale amortizace výrazně ovlivňuje výslednou podobu výsledku, 

byly zvoleny 2 možnosti: varianta bez amortizace počítající s přepravou 1 osoby  

a varianta s amortizací počítající s přepravou 2 osob. V zájmu standardizace byla 

varianta s amortizací přepočtena na cenu za 1 osobu, k čemuž došlo vydělením 

výsledku dvěma (viz vzorec varianty s amortizací). Tím byla cena pro každý úsek 

silnice v databázi vyjádřena v jednotkách Kč/km. Obě varianty lze vzorcem vyjádřit 

takto: 

 
1) Varianta bez amortizace: c = (s/100 * b) * [Shape_Length]/1000 

 

2) Varianta s amortizací: c = (s/100 * b + a) * [Shape_Length]/1000/2, kde 

 
c... představuje cenu jízdy v Kč, 

s... znamená spotřebu automobilu v l na 100 km (4,1 mimo město, resp. 5,7 ve městě) 

b... je cena 1 l benzínu v Kč/l (28,26), 

a... označuje amortizaci vozidla v Kč/km (3,7) a  

[Shape_Length]... je délka daného úseku v m. 

 
 Údaje o cenové dostupnosti VHD byly zjištěny na stránkách integrovaného 

dopravního systému Pardubického a Královéhradeckého kraje (Oredo 2015). Zde je 

možné zobrazit mapy tarifních pásem z většiny obcí Pardubického kraje. Pro účely 

této práce byly využity mapy pro jednotlivá sídla ORP. Vzhledem k tomu, že se vždy 

zobrazilo minimálně území celého kraje, nebylo obtížné na mikroregionální úrovni 

srovnávat ceny pro jednotlivé obce. Každá z nich byla proto přiřazena k sídlu ORP 

s nejnižší cenou dopravy. Pro výpočet rozdílu IAD-VHD nebylo proto nutné nic 

přepočítávat. 
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 Data týkající se směrové vyjížďky za prací byla získána ze Sčítání lidu, domů 

a bytů 2011 (SLDB 2011). Pro zjednodušení bylo území na mikroregionální úrovni 

členěno dle administrativních hranic ORP. Bylo nutné vybrat obce v Pardubickém kraji 

a také dopravní prostředky, které jejich obyvatelé při denní dojížďce (v pracovní den) 

používají. Jednalo se o sloupce „vlak“, „autobus“, „MHD“ (městská hromadná 

doprava), „automobil – řidič“ a „automobil – spolucestující“. Po pečlivém prozkoumání 

dopravních vztahů v území byl sloupec „MHD“ započítán pouze pro obce Polička  

(v rámci území ORP Polička) a Pardubice (v rámci území ORP Pardubice a ORP 

Chrudim). Z důvodu výše zmíněných variant u ceny IAD bylo nutné analogicky vytvořit 

příslušné kategorie také u vyjížďky. V případě 1 vyjíždějící osoby byla kategorie 

„automobil – spolucestující“ vynechána, v případě 2 vyjíždějících osob byla 

započítána. Z technických důvodů nebyly více než 2 cestující osoby uvažovány, stejně 

tak přestupy mezi jednotlivými módy v rámci jedné cesty.  

 

 U některých obcí nebylo možné zjistit údaje o dojížďce. Na mikroregionální 

úrovni se jednalo o 14 (dojížďka 2 osob), resp. 16 obcí (dojížďka 1 osoby), na 

mezoregionální úrovni o 106 (dojížďka 2 osob), resp. (dojížďka 1 osoby). Tento 

metodický problém byl vyřešen dvěma způsoby: v případě obou sledovaných úrovní 

bylo možné tyto obce z následné analýzy vyloučit. Druhou aplikovanou možností bylo 

chybějící hodnoty interpolovat. Na mezoregionální úrovni byl však počet chybějících 

hodnot příliš velký a tyto obce navíc tvořily shluky znemožňující přesnější odhad. Proto 

byla interpolace provedena pouze pro mikroregionální úroveň, a to pomocí metody 

inverzních vzdáleností (nástroj ArcMap, geostatistické nástroje) s koeficientem 

mocniny 2, minimálním počtem sousedů 10 a maximálním počtem sousedů 15. Pro 

zjednodušení a přesnější interpolaci bylo počítáno s maximálně pěti vyjíždějícími 

osobami. Interpolované hodnoty byly po té ručně doplněny do databáze. 

 

 Data byla shromažďována a analyzována v programu MS Excel z roku 2003, 

následná regresní analýza proběhla v softwaru IBM SPSS Statistics 21 a GWR byla 

aplikována v prostředí ArcGIS, konkrétně programu ArcMap. 
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4. PARDUBICKÝ KRAJ 
  

Tato kapitola je věnována území, na němž výzkum probíhal, tedy 

Pardubickému kraji. V první části jsou uvedeny obecné souvislosti týkající se 

postavení kraje v rámci Česka, druhá podkapitola je tematicky zaměřena na vnitřní 

diferenciaci kraje z geografického hlediska a třetí část je zaměřena na dopravní 

charakteristiky regionu. 

 

4.1 Postavení kraje v rámci Česka 
 

Pardubický kraj leží v J části východních Čech, krajní oblast na JV zasahuje do 

historického území Moravy. Vzhledem k historickému vývoji a příhraniční poloze jde 

spíše o periferní oblast. Dokládá to srovnání s ostatními regiony Česka (Tabulky  

4, 5 a 6).  

 
Tabulka 4: Počet obyvatel, rozloha, hustota zalidnění a automobilizace v krajích 

Česka v roce 2014  

Kraj Počet 
obyvatel Rozloha (km2) 

Hustota 
zalidnění 

(obyv./km2) 
Automobilizace 

(‰) 

Hlavní město Praha 1 259 079 496 2 538,5 574,3 
Středočeský 1 315 299 11 016 119,4 478,5 
Jihočeský 637 300 10 057 63,4 492,1 
Plzeňský 575 123 7 561 76,1 504,1 

Karlovarský 299 293 3 314 90,3 444,7 
Ústecký 823 972 5 335 154,4 431,7 

Liberecký 438 851 3 163 138,7 445,4 
Královéhradecký 551 590 4 759 115,9 464,1 

Pardubický 516 372 4 519 114,3 448,3 
Vysočina 509 895 6 796 75,0 453,8 

Jihomoravský 1 172 853 7 195 163,0 429,9 
Olomoucký 635 711 5 267 120,7 399,4 

Zlínský 585 261 3 963 147,7 410,3 
Moravskoslezský 1 217 676 5 427 224,4 390,9 
Česko – celkem   10 538 275 78 868 133,6 458,7 

 

Zdroj: CRV 2014, cit. v SYDOS 2014, s. 58, ČSÚ 2014, cit. v SYDOS 2014, s. 36, 37 
 

Počtem obyvatel i rozlohou se řadí k menším krajům, hustota zalidnění i stupeň 

automobilizace dosahují z pohledu Česka mírně podprůměrných hodnot (Tabulka 4). 

Z dat o automobilizace je patrný gradient Z-V; kraje na Z mají z historických důvodů 

větší počet automobilů na 1 000 obyvatel než na V Česka. Ačkoliv je automobilizace 
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významný ukazatel ekonomické vyspělosti regionu či dopravních preferencí jeho 

obyvatel, nevypovídá o stáří či kvalitě vozového parku. Na ty lze ale usuzovat na 

základě jiných ekonomických ukazatelů, např. průměrné mzdy či hrubého domácího 

produktu vztaženého na obyvatele. 

 
Tabulka 5: Vybrané ekonomické ukazatele krajů Česka v roce 2013/2014 

Kraj Počet 
obyvatel 

Průměrná 
hrubá měsíční 

mzda (Kč) 

Obecná míra 
nezaměstna- 

nosti (%) 
HDP/obyv. 

(Kč) 

Hlavní město Praha 1 259 079 30 847 2,5 816 350 
Středočeský 1 315 299 24 240 5,1 345 226 
Jihočeský 637 300 21 749 5,9 330 759 
Plzeňský 575 123 23 224 5,1 359 561 

Karlovarský 299 293 20 671 9 277 280 
Ústecký 823 972 22 074 8,5 298 003 

Liberecký 438 851 22 424 6,5 303 186 
Královéhradecký 551 590 21 830 6,2 338 457 

Pardubický 516 372 21 547 6,4 312 931 
Vysočina 509 895 21 756 5,6 327 171 

Jihomoravský 1 172 853 23 482 6,1 380 998 
Olomoucký 635 711 21 499 7,7 299 355 

Zlínský 585 261 21 115 6,1 329 403 
Moravskoslezský 1 217 676 22 396 8,6 325 963 
Česko – celkem   10 538 275 24 165 6,1 388 771 

 

Zdroj: ČSÚ 2013, cit. v SYDOS 2014, s. 37, 38, ČSÚ 2014, cit. v SYDOS 2014, s. 37 
 

 Průměrná hrubá měsíční mzda (Tabulka 5) v Pardubickém kraji dosahuje 

rovněž podprůměrných hodnot, je však stejně jako ostatní ekonomické ukazatele silně 

zkreslena výraznou dominancí Prahy. Asi nejlépe je na tom Pardubický kraj 

v porovnání s ostatními kraji z hlediska obecné míry nezaměstnanosti, která je jen 

lehce nadprůměrná. Hrubý domácí produkt na obyvatele je opět výrazně 

podprůměrný. U všech ekonomických ukazatelů lze očekávat silný gradient v rámci 

kraje ve směru SZ (Pardubicko) - JV (Moravskotřebovsko).  

 

Krajské srovnání dopravních charakteristik zobrazuje Tabulka 6. Pardubický 

kraj má jen malý podíl na celkové délce železničních tratí Česka, z hlediska hustoty 

železniční sítě však patří mezi republikový průměr. Ve srovnání s ostatními kraji 

dosahuje silně nadprůměrných hodnot hustota silniční sítě – téměř 800 m komunikací 

na 1 km2 řadí kraj v rámci Česka na druhé místo po Středočeském kraji. Jak ale 

vyplývá z Grafu 1, většina (62 %) z 3 587 km silnic spadá do kategorie III. třídy. 

Naopak komunikací dálničního typu je v Pardubickém kraji minimum, což je hlavním 

rozdílem oproti situaci v rámci celého území Česka (Graf 2). Oba grafy pocházejí 
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z roku 2013, obsahují proto kategorii „rychlostní silnice“, která byla v mezidobí 

začleněna do kategorie „dálnice“. 

 
Tabulka 6: Délka a hustota dopravní sítě v krajích Česka v roce 2014 

Kraj Rozloha 
(km2) 

Délka žele- 
zničních 
tratí (km) 

Hustota 
železniční 

sítě (km/km2) 
Délka silnic 

(km) 
Hustota 

silniční sítě 
(km/km2) 

Hlavní město Praha 496 241 0,486 73,6 0,148 
Středočeský 11 016 1 287 0,117 9 443,4 0,857 
Jihočeský 10 057 977 0,097 6 108,8 0,607 
Plzeňský 7 561 706 0,093 5 021,8 0,664 

Karlovarský 3 314 493 0,148 2 041,1 0,616 
Ústecký 5 335 1 020 0,191 4 159,6 0,780 

Liberecký 3 163 549 0,173 2 422,3 0,766 
Královéhradecký 4 759 714 0,150 3 747,7 0,787 

Pardubický 4 519 542 0,120 3 587,1 0,794 
Vysočina 6 796 622 0,092 4 990,7 0,734 

Jihomoravský 7 195 784 0,109 4 320,8 0,601 
Olomoucký 5 267 602 0,114 3 535,5 0,671 

Zlínský 3 963 359 0,091 2 125,2 0,536 
Moravskoslezský 5 427 664 0,122 3 394,2 0,625 
Česko – celkem   78 868 9 559 0,121 54 971,8 0,697 

 

Zdroj: ČSÚ 2014, cit. v SYDOS 2014, s. 36, ŘSD 2014, cit v SYDOS 2014, s. 45, SŽDC 2014, 
cit v SYDOS 2014, s. 45 
 

 
Graf 1: Struktura silniční sítě v Pardubickém kraji v roce 2013 

0,1 %0,2 %

61,7 % 25,4 %

12,6 % Dálnice
Rychlostní silnice
Silnice I.třídy
Silnice II. třídy
Silnice III. třídy

 
Zdroj: ŘSD 2013, cit. v Hrbek 2013, s. 31 
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Graf 2: Struktura silniční sítě v Česku v roce 2013 

61,4 % 26,1 %

10,4 %
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Dálnice
Rychlostní silnice
Silnice I.třídy
Silnice II. třídy
Silnice III. třídy

 
Zdroj: ŘSD 2013, cit. v Hrbek 2013, s. 31 
 

 

4.2 Vnitřní diferenciace kraje 
 

 Jak bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, Pardubický kraj (Obrázek 4) 

představuje předěl mezi Čechami a Moravou. Z  geomorfologického hlediska má 

většina území charakter pahorkatiny a vrchoviny. Na SZ je terén převážně rovinný, 

vyšších nadmořských výšek dosahuje na Z (Železné hory), J (Žďárské vrchy) a SV 

území (Orlické hory, Králický Sněžník), kde se také nalézá nejvyšší bod kraje – 

Králický Sněžník (1423 m). Většina území je odvodňována Labem, výjimkou je JV část 

a krajní SV, které leží v povodí Moravy (Dunaje). 

 

 Mezi oblasti atraktivní pro cestovní ruch patří výše zmíněné horské oblasti, 

historická města (Litomyšl, Chrudim, Vysoké Mýto, Polička), množství hradů a zámků 

(Litomyšl – památka UNESCO, Moravská Třebová, Litice, Potštejn, Svojanov, 

Slatiňany, Nové Hrady, Rychmburk) či samotné krajské město Pardubice, známé 

především dostihovými závody (Velká pardubická) a produkcí perníku. Významnými 

zdroji turismu jsou také pravidelné kulturní akce nadregionálního významu 

(Smetanova Litomyšl, Martinů fest v Poličce, Loutkářská Chrudim, Sodomkovo Vysoké 

Mýto), specifikem regionu je Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. Neporušená 

příroda, čisté prostředí bez výrazného znečištění a zachovalé památky jsou hlavními 

lákadly Pardubického kraje. 
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Obrázek 4: Obecně geografická mapa Pardubického kraje 

 
Zdroj: Regiony 2016 

 

 Administrativně (Příloha 1) lze kraj rozčlenit na 4 okresy, 15 ORP a 26 POU. 

Z mapy je zřejmá excentrická poloha Pardubic na Z, která tak prohlubuje gradient Z-V. 

Důvodem je velikostně-významová dominance Pardubic (cca 90 000 obyvatel, 

ARCDATA 2013, viz také např. Hampl, Marada 2015) v rámci kraje. Další 4 města 

v pořadí – Chrudim, Svitavy, Česká Třebová a Ústí nad Orlicí – mají společně cca 

70 000 obyvatel (ARCDATA 2013). Pozoruhodná je velikostní disproporce ORP 

Chrudim, která z velké části ovlivňuje přesnost prováděných analýz v této oblasti (viz 

Metodika). Například časová či cenová dostupnost obcí v JV části ORP je bez ohledu 

na dopravní mód výrazně lepší vzhledem k sídlům okolních ORP. 
 

4.3 Doprava v Pardubickém kraji 
 

 Tato podkapitola je zaměřena na dopravní charakteristiky v rámci 

Pardubického kraje. Základní dopravní síť regionu zobrazuje Příloha 1. Jak bylo 

zmíněno výše, kraj téměř nedisponuje kapacitními silničními komunikacemi dálničního 

typu, mimo jiné z důvodu zdržení výstavby dlouhodobě plánované dálnice D35, páteřní 

osy kraje (viz Hrbek 2013). Silniční dostupnost v rámci kraje proto primárně zajišťují 

komunikace I. třídy. Velkou výhodou a příležitostí je naproti tomu trasování 
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významného železničního koridoru spojujícího Prahu, Přelouč, Pardubice, Choceň, 

Ústí nad Orlicí, Českou Třebovou, kde dochází k jeho větvení (S část směřuje do 

Ostravy, J část do Brna), a Svitavy (J větev). Jde o mezinárodní trať, která má význam 

zejména pro dálkovou přepravu osob. 

  
Tabulka 7: Dopravní obsluha obcí v rámci regionu po železnici v letech 2005 – 2014 

Rok 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Počet vlakových spojů  

v pracovních dnech 4 310 4 630 4 670 3 696 3 777 4 268 

Počet vlakových spojů  
v sobotu 3 631 3 436 3 592 2 944 3 149 3 492 

Počet vlakových spojů  
v neděli a ve svátek 3 691 3 246 3 536 2 833 2 957 3 394 

 

Zdroj: CIS 2014, cit. v SYDOS 2014, s. 130 
 

 Tabulka 7 zobrazuje počet vlakových spojů mezi roky 2005 a 2014. 

V posledních letech je zřejmý zejména pokles (2011–2012) a následný nárůst  

(2012–2014) počtu spojů v pracovních dnech a v sobotu. Rozdíl mezi víkendem či 

svátkem a pracovním dnem není velký, vyjíždí zhruba jen o pětinu méně spojů. Oproti 

roku 2005 došlo ve všech třech případech k úbytku vlakových spojů. 

 
Tabulka 8: Dopravní obsluha obcí v rámci regionu veřejnou autobusovou dopravou 

v letech 2005 – 2014 

Rok 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Počet autobusových spojů 

v pracovních dnech 16 698 16 527 16 485 20 554 19 777 19 356 

Počet autobusových spojů 
v sobotu 1 512 1 342 1 338 4 624 3 403 3 320 

Počet autobusových spojů 
v neděli a ve svátek 2 531 2 302 2 340 4 931 3 808 3 655 

 

Zdroj: CIS 2014, cit. v SYDOS 2014, s. 131 
 

 Výrazně jinak je tomu v případě autobusové dopravy (Tabulka 8). Zde je 

význam pracovního dne zásadní – v roce 2005 byl rozdíl více než 10-násobný, v roce 

2014 přibližně 6-násobný. Rovněž trend oproti roku 2005 je opačný – ve všech 

případech došlo k nárůstu spojů. Vrchol byl ale již dosažen (v roce 2012)  

a v posledních letech dochází k poklesu. Na základě srovnání obou tabulek se proto 

nabízí domněnka o doplňkovosti autobusové a železniční přepravy osob. Pro její 

potvrzení či vyvrácení by však bylo nutné znát konkrétní regionální diferenciaci včetně 

jejího časového vývoje.  
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Tabulka 9: Přeprava cestujících po železnici a veřejnou autobusovou dopravou (tis. 

osob) v rámci regionu v letech 2005 – 2014  

Rok 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Přeprava cestujících po 

železnici v rámci regionu 5 781,9 4 983,0 4 849,0 5 268,0 5 179,0 5 724,0 

Přeprava cestujících ve 
veřejné autobusové 

dopravě v rámci regionu 
14 540,5 15 752,9 14 814,5 12 744,0 10 904,5 11 681,0 

 

Zdroj: MD 2014, cit. v SYDOS 2014, s. 130 
 

 Zatímco předcházející tabulky zobrazovaly nabídku VHD v Pardubickém kraji, 

Tabulka 9 je zaměřena na vývoj poptávky mezi roky 2005 a 2014. Porovnáním s údaji 

o nabídce spojů VHD nelze vysledovat příčinnou souvislost ani v rámci železniční, ani 

v rámci autobusové přepravy osob. Zatímco železniční přeprava si udržuje stabilní 

podíl klientů, u přepravy autobusem došlo oproti stavu v roce 2005 k poklesu.  

U žádného z prostředků však nelze zjistit, na které z úrovní (mikroregionální, krajské) 

došlo k poklesu/nárůstu klientely či spojů. Problémem je totiž komplikovaná 

dostupnost dat na lokální úrovni, zejména údajů týkajících se VHD směrem do 

minulosti. Jejich absence byla limitujícím faktorem i tohoto výzkumu.  
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5. ANALÝZA VÝZNAMNOSTI DOPRAVNÍCH 
CHARAKTERISTIK V OBCÍCH 
 

Tato práce tematicky navazuje na výzkum časové dostupnosti IAD 

v Pardubickém kraji (Hrbek 2013). Model časové dostupnosti je jednou ze čtyř 

komponent, které byly zařazeny do modelu MLR. Právě výsledky MLR jsou kritériem 

výběru proměnných pro GWR, která se z výše popsaných důvodů nejlépe hodí pro 

analýzu prostorových vztahů a závislostí. Hlavním cílem práce je zjistit, které faktory 

jsou zásadní (významné) pro vysvětlení podílu vyjíždějících do zaměstnání na území 

Pardubického kraje. Těmito analyzovanými faktory/proměnnými jsou „automobilizace", 

„spoje", „rozdíl doby jízdy" a „rozdíl ceny jízdy". V této kapitole jsou detailně popsány 

všechny proměnné použité v modelu MLR a dále jsou vyvozeny důležité souvislosti 

týkající se jejich prostorové distribuce či vzájemných vztahů na území Pardubického 

kraje. Tyto informace jsou vstupním předpokladem pro následnou analýzu pomocí 

GWR i závěrečný terénní výzkum ve vybraných obcích s ambivalentními výsledky 

vzhledem k očekávaným závěrům. První podkapitola je zaměřena na charakteristiku 

čtyř nezávisle proměnných (automobilizace, spoje VHD, rozdíl časové dostupnosti, 

rozdíl cenové dostupnosti) a závisle proměnné (vyjíždějící VHD). Ve druhé podkapitole 

jsou interpretovány výsledky analýz MLR a GWR. 

 

5.1 Charakteristiky obcí z hlediska použitých proměnných 
 

V této podkapitole jsou blíže specifikovány použité proměnné a jejich územní 

distribuce na obou sledovaných úrovních – mikroregionální i mezoregionální. Dále jsou 

nastíněny dva možné přístupy k chápání ceny IAD či řešení problému chybějících 

hodnot v případě vyjížďky z obcí. 

 

5.1.1 Automobilizace 
 

 První z použitých proměnných je automobilizace obcí. Jako jediná je 

stacionární, není tedy prostorově orientována vůči některému centru. Z toho důvodu 

lze tytéž údaje za obce využít na obou regionálních úrovních modelu. Automobilizace 

byla chápána jako prostý podíl počtu automobilů na počet obyvatel obce v ‰ (více viz 

kapitola Metodika a data). Graficky ji znázorňuje Obrázek 5 a Příloha 2. Na území 

Pardubického kraje dosahuje hodnot v rozmezí 225 – 929 ‰ s průměrem 465 ‰, což 
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představuje v porovnání s průměrem Česka (450 ‰ v roce 2013, VNZ 2013) o málo 

vyšší míru automobilizace. 

 

V Pardubickém kraji se potvrzuje v Česku obecně známý trend, že míra 

automobilizace roste směrem od východu (V) k západu (Z; Marada 2003a; Marada, 

Květoň 2006; Marada, Květoň 2010). V tomto případě dosahuje průměr za okresy 

Pardubice (509 ‰) a Chrudim (487 ‰) vyšších hodnot než za okresy Ústí nad Orlicí 

(444 ‰) a Svitavy (422 ‰). Rovněž zde potvrzená skutečnost, že vyšší míru 

automobilizace mají venkovské obce, resp. obce v zázemí jader dojížďky, je 

v literatuře často zmiňována (Marada 2003a; Marada, Květoň 2010). 

 
Obrázek 5: Automobilizace v Pardubickém kraji v roce 2014 

 
 

V zájmu dalšího výzkumu bylo důležité obce s extrémními hodnotami blíže 

lokalizovat na základě jejich dopravní polohy, konkrétně vzhledem k mezinárodním 

železnicím a dálnicím a komunikacím I. třídy. Z hlediska exponovanosti obcí  

s vysokými extrémy vůči komunikacím I. třídy a dálnicím nelze vyvodit jednoznačný 

závěr, v případě jejich exponovanosti vůči mezinárodním železnicím se však projevuje 

očekávaný negativní vztah, kdy se s klesající vzdáleností od mezinárodní železnice 

míra automobilizace snižuje. Naopak obce s velmi nízkými hodnotami automobilizace 

leží jak mimo hlavní komunikace, tak mimo mezinárodní železnice. Druhou skutečnost 
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by mohl vysvětlovat nízký podíl obyvatel těchto obcí v produktivním věku, kteří jsou 

nejčastějšími vlastníky a uživateli osobních automobilů. Tento předpoklad však nebyl 

naplněn; 4 z 5 obcí s nejnižší automobilizací patří mezi nadprůměrně osídlené 

obyvatelstvem v produktivním věku. Jak uvádí Marada (2003a), automobilizace je 

strukturální ukazatel s mnoha podmiňujícími faktory, z nichž některé, zejména 

kvalitativní (např. osobní preference dopravních prostředků), lze běžným 

kvantitativním výzkumem jen těžko zachytit.  
 
5.1.2 Spoje VHD 
 

 Druhou proměnnou jsou spoje VHD vyjíždějící z obcí do příslušných sídel ORP 

(Příloha 3), resp. krajského města Pardubice (Příloha 4). Protože byla většina 

dopravních spojení zatížena jedním či více přestupy, byly tyto přestupy váženy (více 

viz kapitola Metodika a data). Vzhledem ke kartografickému pravidlu o zobrazování 

pouze relativních údajů metodou kartogramu byly získané údaje vztaženy k průměru 

za celý Pardubický kraj. Na základě hierarchické struktury střediskového systému (viz 

Hampl 2005; Hampl, Gardavský, Kühnl 1987; Hampl, Müller 1996) bylo možné 

očekávat největší počet (a tedy i podíl) spojů ve větších obcích, které zároveň fungují 

jako spádová střediska – v tomto případě sídla ORP. Dále byl zvažován vliv polohové 

blízkosti na základě Toblerova prvního zákona geografie, který hovoří o tom, že „vše 

souvisí se vším, ale bližší věci spolu souvisejí více než vzdálenější“ (Tobler 1979, cit.  

v Anselin 1988, s. 8, cit. v Spurná 2006, s. 58). V neposlední řadě lze předpokládat 

větší podíl spojů u obcí s vhodnou dopravní exponovaností (křižovatky hlavních 

silničních tahů, hlavní železniční koridory apod.). 

 
 Na mikroregionální úrovni (viz Obrázek 6 a Příloha 3) lze u obcí s výrazně 

nadprůměrným počtem spojů vysledovat přítomnost minimálně dvou ze tří zmíněných 

faktorů. V převážné většině případů se jedná o polohovou blízkost či kombinaci 

polohové blízkosti a exponovanosti, v izolovaných případech o kombinaci velikosti 

(významnosti) obce a exponovanosti. V případě obcí se silně podprůměrnými 

hodnotami je patrný vliv dopravní izolace vzhledem ke klíčovým komunikacím. Na 

základě velikostní hierarchie obcí či vlivu blízkosti na počet spojů však v tomto případě 

závěry vyvozovat nelze. Velikostní struktura obcí není tak pestrá jako na úrovni 

mezoregionu, protože největší obce – sídla ORP – byly cílovými destinacemi a do 

analýzy tudíž nebyly zařazeny. Na základě počtu extrémních hodnot (> 2,5 průměru) 

v zázemí je možné nepřímo usuzovat na atraktivitu a hierarchické postavení 

konkrétního sídla ORP, které je závislé mimo jiné na populační velikosti obce či poloze 
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v rámci sledovaného území (současná hierarchizace viz Hampl, Marada 2015). Podle 

tohoto kritéria by mezi regiony hůře vybavené VHD patřily ORP Přelouč, Holice, 

Vysoké Mýto, Hlinsko, Polička, Lanškroun a Králíky. 

 
Obrázek 6: Podíl spojů VHD do sídel ORP v Pardubickém kraji v roce 2016 

 
 
 Na úrovni mezoregionu (Příloha 4) se v případě vysoce nadprůměrných 

extrémů počtu spojů do krajského centra projevuje nejsilněji vliv blízkosti  

a exponovanosti, případně jejich kombinace. Specifickým případem jsou některá 

vzdálenější centra, u nichž dominuje faktor velikostní hierarchie v kombinaci 

s exponovaností. Nejvýrazněji se tento jev projevuje v případě České Třebové. V této 

souvislosti je nutné uvažovat selektivnost dálkových, především železničních spojů, 

které zastavují pouze ve vybraných obcích. Tím lze vysvětlit nízké hodnoty některých 

zdánlivě dobře exponovaných lokalit na Pardubicku (Z okresu Pardubice, trojmezí 

okresů Pardubice, Chrudim a Ústí nad Orlicí). Právě nevýhodná exponovanost je 

nejčastější příčinou podprůměrného podílu spojů. V extrémních případech se obvykle 

jedná o populačně menší obce. Role vzdálenosti se výrazněji uplatňuje ve V polovině 

kraje, jejíž značná část dle dosavadních výzkumů (Hampl 2005; Hampl, Marada 2015) 

spáduje do sousedních krajských měst, především do Brna, čemuž je na Svitavsku 

většinově, na Moravskotřebovsku a Poličsku částečně přizpůsobena i nabídka spojů 

VHD. 
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5.1.3 Časová akcesibilita 
 

 Časová dostupnost (akcesibilita) byla chápána jako doba jízdy z dané obce do 

sídla její ORP (model pro mikroregionální úroveň), resp. do Pardubic (model pro 

mezoregionální úroveň). V případě VHD jde o nejkratší časové spojení obou míst 

zjištěné na portálu IDOS (2016), hodnoty IAD jsou výsledkem matematického 

modelování v programu ArcMap (více viz Metodika a data). Vzhledem k charakteru 

území s minimálním podílem dálnic mají v případě IAD nejvýznamnější roli 

komunikace I. třídy, v případě VHD mezinárodní železnice. Tyto skutečnosti ovlivňují 

jak časovou, tak cenovou dostupnost. Význam polohy obcí na těchto komunikacích je 

více zřetelný s rostoucí vzdáleností od cílové destinace, tedy na mezoregionální 

úrovni, kde jsou vzhledem k větší délce tras rozdíly výraznější (viz také Hrbek 2013). 

Časová akcesibilita byla měřena jednak jako prostý časový údaj pro oba dopravní 

módy (VHD a IAD), jednak jako rozdíl těchto dvou hodnot pro každou obec. Protože 

druhý způsob umožňuje porovnat oba módy na základě jedné hodnoty, byl zahrnut do 

následného modelu MLR. 

 
 Časová dostupnost sídel ORP (mikroregionální úroveň) je zachycena 

v Přílohách 5 – 7. Vzhledem k náročnému procesu získávání dat byla každá obec 

vztažena podle administrativní příslušnosti k sídlu své ORP, které však nemuselo 

nutně být časově nejbližším. To se týká především rozsáhlé ORP Chrudim. 

Kvůli liniovému vlivu železnice (na rozdíl od „plošného" vlivu silničních komunikací) je 

její význam na mikroregionální úrovni více omezen. Na relativně malém území se 

stírají výhody mezinárodní železnice, která je využívána hlavně pro dálkové spoje. 

V případě autobusové dopravy hraje velkou roli trasování spojů a především množství 

přestupů. Celkové rozpětí hodnot doby jízdy VHD (Příloha 5) se pohybuje od  

1 (zázemí Pardubic) do 101 minut (Třemošnicko). Mezi špatně dostupné oblasti (doba 

jízda více než 33 minut) patří 5 regionů – z hlediska kraje 4 vnější (Třemošnicko,  

S Pardubicko a Přeloučsko, S Choceňsko a J a JV okresu Svitavy) a 1 vnitřní (V část 

ORP Chrudim). Jde o oblasti s malými obcemi (S Choceňsko) či velkou vzdáleností od 

sídla ORP (v okrese Chrudim). Specifickým případem je Třemošnicko, které je 

infrastrukturně orientováno vzhledem k Čáslavi, tedy do Středočeského kraje (viz 

směřování železnice). 

 

 Časová akcesibilita IAD (Příloha 6) vykazuje podobné prostorové rozložení 

jako VHD se zdůrazněním obou „časově-periferních" oblastí v ORP Chrudim. 

Zásadním rozdílem je rozpětí doby jízdy (3 – 42 minut), které je méně než poloviční 
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s drtivou většinou území dostupnou do 30 minut. Minimální hodnoty vyšší než 

v případě VHD jsou způsobeny orientací cíle jízdy do centra sídla ORP. Závisí tedy 

především na trasování jednotlivých spojů VHD a (z hlediska cestujícího) poloze cílové 

stanice autobusu či vlaku vůči centru města.  

 

 Vzájemný rozdíl doby jízdy mezi oběma módy je znázorněn v Příloze 7. 

Z mapy je dobře patrné, že v Pardubickém kraji dominují oblasti lépe dostupné IAD  

(s maximálním rozdílem doby jízdy 69 minut), avšak podíl území s lepší dostupností 

VHD (maximální rozdíl ve prospěch VHD je 12 minut) je vyšší, než bylo očekáváno. 

V tomto případě se obvykle jedná o oblasti v těsném zázemí sídel ORP, není to však 

pravidlem. Stejně tak nelze obecně rozhodnout o vazbě těchto obcí na autobus či vlak; 

kategorie totiž zahrnuje obce ležící jak na železnici, tak mimo ni. Z hlediska lokace 

těchto oblastí je pozoruhodné, že se nacházejí v okolí všech center ORP s výjimkou 

města Králíky. V této ORP by na základě časové akcesibility bylo možné očekávat 

nižší roli VHD. Zatímco variabilita údajů časové akcesibility VHD v území je svým 

způsobem nahodilá – závisí na konkrétním trasování spojů a na přestupech, vztah 

popisující nárůst času s počtem kilometrů ujetých automobilem je téměř lineární. 

Veškeré odchylky tak ukazují především na územní nepravidelnosti v době jízdy VHD. 

 
 Časová akcesibilita města Pardubice je zobrazena v Přílohách 8 – 10. 

V případě VHD (Příloha 8) má velký vliv mezinárodní (dálkové) železnice, což je dobře 

patrné v úseku mezi Chocní a Svitavami. Poloha na hlavním dopravním koridoru 

(dálnici, silnici I. třídy či mezinárodní železnici) však nemusí nutně znamenat lepší 

časovou dostupnost; je zřejmé, že v některých obcích na této trase dálkové vlaky 

nestaví. Za zásadní faktory časové dostupnosti VHD (i IAD) lze proto považovat 

vzdálenost, velikost a částečně také polohovou exponovanost obce vůči Pardubicím. 

Většina území kraje je dostupná do 75 minut, s delší dobou jízdy je nutné počítat 

v převážné části okresu Svitavy a SV polovině okresu Ústí nad Orlicí. Pozoruhodná je 

situace v ORP Králíky – její sídlo je z Pardubic výrazně lépe dostupné než okolní 

obce. Příčinou je nevhodná návaznost spojů.  

 

 Prostorové rozložení dostupnosti Pardubic automobilem (Příloha 9) vykazuje 

stejně jako na úrovni mikroregionu více pravidelností. Prostorový vzorec je však 

obdobný jako v případě VHD – nejhůře dostupný je V a JV kraje. Liší se pouze velikost 

maximálních hodnot – v případě IAD jsou v těchto lokalitách v průměru o 10–20 minut 

nižší. 
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 Vzájemný rozdíl doby jízdy VHD a IAD do Pardubic zobrazuje Obrázek  

7 a Příloha 10. Oproti původnímu předpokladu se neprokázal výraznější nárůst 

kladných rozdílů ve směru Z-V. Příčinou je zásadní význam mezinárodní železnice 

v kraji z hlediska časové akcesibility. Z toho důvodu je využití automobilu časově 

nejvýhodnější na Hlinecku, Z Litomyšlsku, J Poličsku, S Žambersku či v okolí Králíků. 

Naopak samotné Králíky jsou stejně jako Svitavy, Choceň a rozsáhlá oblast 

Orlickoústecka, Českotřebovska a Lanškrounska výrazně lépe dostupné VHD 

(vlakem). V oblastech, kde se obce s opačnými extrémy vyskytují v těsném sousedství 

(Králicko, S Litomyšlsko, J Svitavsko), tak ve zvýšené míře vstupují do hry lokální 

faktory (konektivita, trasování spojů apod.). 

 
Obrázek 7: Rozdíl časové akcesibility Pardubic VHD a IAD v Pardubickém kraji v roce 

2016 

 
 

5.1.4 Cenová akcesibilita 
 

 Dále byla zkoumána cenová dostupnost obcí. Pro VHD byla využita tarifní 

pásma integrované dopravy Pardubického kraje (Oredo 2015), pro IAD byl aplikován 

síťový model podobně jako v případě časové akcesibility. V prvním případě tudíž rostla 

cena skokovitě, ve druhém kontinuálně. Na rozdíl od časové akcesibility byla každá 

obec přiřazena k sídlu ORP dle nejnižší hodnoty ceny jízdy VHD. Stěžejním 
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vyjádřením cenové dostupnosti je opět rozdíl obou módů. Zatímco cena VHD je brána 

jako cena běžné jízdenky, v případě IAD lze kromě ceny paliva uvažovat další náklady 

nutné pro provozování automobilu, např. odpis (amortizace) či pojištění. Snížit cenu 

jízdy IAD je naopak možné přepravou dvou a více osob. Proto byly v této práci 

zvažovány 2 varianty: jednak prostá cena benzínu při přepravě 1 osoby, jednak cena 

benzínu + amortizace při přepravě 2 osob.  

 
 Na mikroregionální úrovni se cena jízdy VHD (Příloha 11) pohybuje 

v rozmezí 10 – 38 Kč, přičemž prostorový vzorec přibližně odpovídá časové 

dostupnosti VHD. Většina území je cenově dostupná do 30 Kč, výjimku tvoří pouze 

Třemošnicko, J Svitavsko a J Moravskotřebovsko v okolí Jevíčka. Fixní náklady se 

v ceně jízdenky VHD projevují zejména při přepravě na kratší vzdálenosti. Proto bylo 

očekáváno, že v těsném zázemí ORP/Pardubic bude cenově výhodnější IAD (viz 

výzkumná otázka 1). 

 

 Cena jízdy IAD pro 1 cestující osobu bez zahrnutí amortizace je zobrazena 

v Příloze 12, cena pro 2 osoby včetně amortizace v Příloze 14. Prostorový vzorec je  

v obou případech velice podobný, oba modely však zásadně odlišuje měřítko ceny. 

V případě 1 cestující osoby (Příloha 12) se rozpětí hodnot pohybuje od 3 do 34 Kč, pro 

2 cestující osoby (Příloha 14) se ceny pohybují v rozmezí 5 – 65 Kč. Započítání 

amortizace (3,7 Kč/km) tak znamená téměř dvojnásobné zvýšení ceny jízdy. Nejhorší 

dostupnost má JZ a JV ORP Chrudim a J část okresu Svitavy, což odpovídá vymezení 

regionů špatné dostupnosti VHD.  

 

 Rozdíl v ceně jízdy IAD a VHD pro 1 cestující osobu zobrazuje Příloha 13, pro 

2 cestující osoby Obrázek 8 a Příloha 15. Je patrné, že bez započítání amortizace je 

téměř pro všechny zkoumané obce výhodnější využít IAD, a to bez ohledu na 

vzdálenost od destinace (sídla ORP). Pouze ve třech obcích je cenově výhodnější 

využít VHD. Z toho důvodu nelze pro toto cenové pojetí platnost výzkumné otázky  

o větší výhodnosti IAD na kratší vzdálenosti a VHD na delší vzdálenosti potvrdit. 

Opačně je tomu v případě, že je amortizace započítána. Jak vyplývá z Obrázku  

8 a Přílohy 15, téměř všechny obce s cenou výhodnější pro IAD leží v těsném zázemí 

sídel ORP. V tomto případě je tedy možné výzkumnou otázku 1 přijmout. Cenové 

rozpětí se pohybuje mezi -15 a 2 Kč (1 cestující osoba), resp. mezi -6 a 27 Kč 

(2 cestující osoby).  
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Obrázek 8: Rozdíl cenové akcesibility sídel ORP IAD a VHD v Pardubickém kraji pro  

2 osoby v roce 2015 

 
 
 Na úrovni mezoregionu vykazují VHD (Příloha 16) a IAD (Příloha 17, resp. 

Příloha 19) podobný prostorový vzorec s nejhůře dostupnými oblastmi u V hranice 

kraje. Srovnatelné jsou také hodnoty VHD a IAD pro 1 cestující osobu (Z polovina 

území dostupná do 60 Kč, maximální hodnoty 120 Kč, resp. 130 Kč), cena pro  

2 cestující osoby je v průměru opět dvojnásobná s maximální hodnotou 252 Kč. 

 

 Rozdíly v ceně jízdy IAD a VHD jsou zobrazeny na Obrázku 9 a v Příloze 18  

(1 cestující osoba) a v Příloze 20 (2 cestující osoby). V prvním případě lze platnost 

výzkumné otázky o větší výhodnosti IAD na kratší vzdálenosti a VHD na delší 

vzdálenosti přijmout s dodatkem, že není stanovena žádná absolutní hranice odlišující 

kratší a delší vzdálenost. Ta se zde pohybuje zhruba mezi 35 a 60 km od krajského 

města Pardubice. Pozoruhodné je malé rozpětí rozdílu ceny jízdy (-14 – 18 Kč). 

Příčinou relativně stabilně-dichotomického rozdělení hodnot může být vazba tarifních 

pásem VHD na vlakové spoje – většina obcí s vysokými hodnotami je soustředěna 

v oblastech s výrazným vlivem mezinárodních vlakových tratí. Naopak v oblasti 

vymezené spojnicemi Chocně s Králíky a Chocně s J cípem okresu Svitavy se nachází 

jen velmi malý počet obcí s výhodnější IAD.  
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Obrázek 9: Rozdíl cenové akcesibility Pardubic IAD a VHD pro 1 osobu 

v Pardubickém kraji v roce 2015 

 
 

 Přijmout lze tutéž hypotézu s obdobným dodatkem i v případě, že cestují  

2 osoby (Příloha 20). Zde se hranice blízké a dlouhé vzdálenosti zkracuje na cca  

3 – 4 km, což vzhledem k značné plošné rozloze Pardubic způsobuje její neviditelnost. 

V důsledku toho má pouze jediná obec záporný rozdíl signalizující výhodnější IAD. Se 

zvětšující se vzdáleností rozdíl pozoruhodně roste v pravidelných koncentrických 

strukturách podobně jako prostá časová či cenová dostupnost. Vzhledem k amortizaci 

je v nejodlehlejších částech kraje dosaženo hodnot přesahujících 130 Kč. Otázkou 

zůstává, kterou z cen jízdy IAD uvažují uživatelé automobilů. Odpověď nabízí 

dotazníkové šetření, které bylo provedeno za účelem kontroly a doplnění zjištěných 

závěrů.     

 

5.1.5 Vyjížďka VHD 
 

 Jedním z cílů této práce bylo vysvětlit podíl vyjíždějících VHD pomocí výše 

uvedených charakteristik (automobilizace, počet spojů, rozdíl času VHD-IAD a rozdíl 

ceny IAD-VHD). V tomto případě nejde o pouhé seznámení s prostorovým rozložením 

vyjížďky v Pardubickém kraji, na základě analýzy podílu vyjíždějících VHD a IAD bylo 



 54 

nutné identifikovat obce s nulovým počtem vyjíždějících osob a problém nulových 

hodnot vyřešit.  

 
 Na úrovni mikroregionu bylo chybějících hodnot velmi málo (převážně 

populačně menší obce), bylo proto možné uvažovat jak o jejich doplnění metodou 

interpolace (viz Metodika a data), tak jejich vyloučením z dalšího modelování. Do 

modelu uvedeném v kapitole 5.2 byly zahrnuty obě možnosti, avšak varianta 

s vyloučenými chybějícími hodnotami se ukázala být z hlediska podílu modelem 

vysvětlené variability vhodnější. Z toho důvodu není varianta s interpolovanými 

hodnotami v této práci zobrazena. Pro podíl vyjíždějících VHD do určité destinace je 

nutné znát nejen počet vyjíždějících VHD, ale také celkový počet vyjíždějících VHD  

a IAD. Roli tedy hraje také počet vyjíždějících IAD; uvažován byl počet vyjíždějících 

v 1 automobilu 1 (řidič) a 2 osoby (řidič a spolucestující) – viz podtitul Příloh 21–24.  

 

 Při započítání pouze řidičů osobních automobilů (Příloha 21) je zřejmé, že 

oblasti s vyšší vyjížďkou VHD se nacházejí zejména na hranicích jednotlivých ORP. 

Rozmístění jevu je však krajně nepravidelné a neumožňuje vyvodit konkrétní závěry 

týkající se velikostní, polohové či expoziční typologie obcí. Z hlediska hodnot se 

v souboru vyskytují oba extrémy – tedy obce s nulovým i 100% podílem vyjíždějících 

VHD, přičemž první z nich převažují. O obou extrémních podílech rozhodla v několika 

případech jediná vyjíždějící osoba. Dále je nutné uvažovat neúplnost dat, neboť 

zjištěné údaje byly zaznamenány na bázi dobrovolnosti respondentů SLDB (2011). 

 

 Při porovnání obou variant je zřejmý pokles podílu vyjíždějících VHD ve většině 

obcí při zahrnutí druhé osoby do automobilu (viz Obrázek 10 a Příloha 22) a také 

mírné snížení počtu obcí s chybějícími hodnotami o 2. Celkově tak VHD z hlediska 

vyjížďky do sídel ORP dominuje už jen na Přeloučsku a v oblasti Českomoravského 

pomezí. 

 

 Na mezoregionální úrovni (Přílohy 23 a 24) nebyla vzhledem k velkému 

množství obcí s chybějícími hodnotami tvořícími prostorové shluky interpolace 

uvažována. Jde o převážně malé obce, často špatně napojené na dopravní 

infrastrukturu, které proto byly z následných prostorových analýz vyloučeny. 

S výjimkou hranice ORP Žamberk a Králíky je v obou případech patrný vliv 

mezinárodní železnice, resp. železnice jako takové na vysokou vyjížďku VHD. 

V případě Přílohy 23 jde převážně o větší obce, často sídla ORP (Svitavy, Česká 

Třebová, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Choceň, Králíky). Podobné prostorové rozložení 
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je možné sledovat při zahrnutí 2 osob cestujících automobilem, což má za následek 

pokles podílu VHD v některých větších obcí pod 50 % (Litomyšl, Polička, Králíky). 

Vysoký podíl vyjíždějících IAD je naproti tomu ve venkovských oblastech s absencí 

železnice a silnic I. třídy.  
 
Obrázek 10: Podíl vyjíždějících do sídel ORP VHD pro 2 osoby v Pardubickém kraji 

v roce 2011 

 
 

5.2 Vzájemné vztahy analyzovaných proměnných 
  

 V této podkapitole budou zjišťovány vzájemné vztahy mezi jednotlivými 

proměnnými, které byly použity jako charakteristiky obcí v předchozí části práce. 

Zároveň budou metodou MLR vybrány signifikantní proměnné vysvětlující podíl 

vyjíždějících VHD pro následnou analýzu GWR. Právě na základě nejvyšší míry 

vysvětlené variability bude vybrán pro každou z regionálních úrovní jeden model. 

 

 5.2.1 Vztahy nezávisle proměnných 
 

 Vzájemné vztahy proměnných byly analyzovány globálně, tedy za celý soubor 

hodnot na obou sledovaných úrovních, a to metodou korelace (Pearsonův koeficient). 
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K tomu byl využit software IBM SPSS, konkrétně lineární regresní model (MLR). 

Vysvětlovanou proměnnou byl podíl vyjíždějících VHD (2 varianty dle počtu osob 

v jednom automobilu), vysvětlujícími proměnnými automobilizace, spoje VHD, časový 

rozdíl VHD-IAD a cenový rozdíl IAD-VHD (2 varianty dle počtu osob v jednom 

automobilu).  

 

 Na úrovni mikroregionu byly představeny 4 možné modely, přičemž cílem 

bylo zachytit podobnosti a rozdílnosti ve vzájemných vztazích a zodpovědět dvě 

výzkumné otázky vytyčené v úvodu. Tabulky 10 a 11 udávají stav bez interpolovaných 

hodnot s jedním cestujícím, resp. dvěma cestujícími v prostředku IAD, Tabulky 12 a 13 

zobrazují stav s interpolovanými hodnotami s jedním cestujícím, resp. dvěma 

cestujícími v prostředku IAD.  
 
Tabulka 10: Vzájemné vztahy proměnných bez interpolovaných hodnot s 1 cestujícím 

v automobilu na mikroregionální úrovni 

  vyj_VHD_1
os rozdil_cas rozdil_cen

a_1os aut_obyv spoje 

vyj_VHD_1
os 1,000 -,202 -,010 -,310 ,198 

rozdil_cas -,202 1,000 -,146 ,101 -,484 
rozdil_cena

_1os -,010 -,146 1,000 ,147 ,065 

aut_obyv -,310 ,101 ,147 1,000 -,201 

Pearsonův 
koeficient 
korelace 

spoje ,198 -,484 ,065 -,201 1,000 
vyj_VHD_1

os   ,000 ,420 ,000 ,000 

rozdil_cas ,000   ,001 ,019 ,000 
rozdil_cena

_1os ,420 ,001   ,001 ,091 

aut_obyv ,000 ,019 ,001   ,000 

Sig. (1-
tailed) 

spoje ,000 ,000 ,091 ,000   
 

Zdroje: ARCDATA 2013, CEDA 2005, IDOS 2016, mBenzin 2016, MD 2014, Oredo 2015, 
SLDB 2011, Škoda Auto 2015, Žemlík 2013 
Poznámka: „rozdil_cas" konstruován jako VHD-IAD, „rozdil_cena_1os" jako IAD-VHD 
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Tabulka 11: Vzájemné vztahy proměnných bez interpolovaných hodnot se  

2 cestujícími v automobilu na mikroregionální úrovni 

  vyj_VHD_2
os spoje rozdil_cas aut_obyv rozdil_cen

a_2os 
vyj_VHD_2

os 1,000 ,208 -,222 -,305 -,033 

spoje ,208 1,000 -,484 -,205 -,274 
rozdil_cas -,222 -,484 1,000 ,110 ,307 
aut_obyv -,305 -,205 ,110 1,000 ,141 

Pearsonův 
koeficient 
korelace 

rozdil_cena
_2os -,033 -,274 ,307 ,141 1,000 

vyj_VHD_2
os   ,000 ,000 ,000 ,250 

spoje ,000   ,000 ,000 ,000 
rozdil_cas ,000 ,000   ,012 ,000 
aut_obyv ,000 ,000 ,012   ,002 

Sig. (1-
tailed) 

rozdil_cena
_2os ,250 ,000 ,000 ,002   

 

Zdroje: ARCDATA 2013, CEDA 2005, Finance 2015, IDOS 2016, mBenzin 2016, MD 2014, 
Oredo 2015, SLDB 2011, Škoda Auto 2015, Žemlík 2013 
Poznámka: „rozdil_cas" konstruován jako VHD-IAD, „rozdil_cena_1os" jako IAD-VHD 
 

 

Tabulka 12: Vzájemné vztahy proměnných s interpolovanými hodnotami  

s 1 cestujícím v automobilu na mikroregionální úrovni 

  vyj_VHD_1
os spoje aut_obyv rozdil_cas rozdil_cen

a_1os 
vyj_VHD_1

os 1,000 ,193 -,304 -,167 -,005 

spoje ,193 1,000 -,198 -,481 ,086 
aut_obyv -,304 -,198 1,000 ,111 ,146 
rozdil_cas -,167 -,481 ,111 1,000 -,154 

Pearsonův 
koeficient 
korelace 

rozdil_cena
_1os -,005 ,086 ,146 -,154 1,000 

vyj_VHD_1
os   ,000 ,000 ,000 ,460 

spoje ,000   ,000 ,000 ,036 
aut_obyv ,000 ,000   ,010 ,001 
rozdil_cas ,000 ,000 ,010   ,001 

Sig. (1-
tailed) 

rozdil_cena
_1os ,460 ,036 ,001 ,001   

 

Zdroje: ARCDATA 2013, CEDA 2005, IDOS 2016, mBenzin 2016, MD 2014, Oredo 2015, 
SLDB 2011, Škoda Auto 2015, Žemlík 2013 
Poznámka: „rozdil_cas" konstruován jako VHD-IAD, „rozdil_cena_1os" jako IAD-VHD 
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Tabulka 13: Vzájemné vztahy proměnných s interpolovanými hodnotami se  

2 cestujícími v automobilu na mikroregionální úrovni 

  vyj_VHD_2
os spoje aut_obyv rozdil_cas rozdil_cen

a_2os 
vyj_VHD_2

os 1,000 ,202 -,299 -,185 -,023 

spoje ,202 1,000 -,198 -,481 -,298 
aut_obyv -,299 -,198 1,000 ,111 ,142 
rozdil_cas -,185 -,481 ,111 1,000 ,379 

Pearsonův 
koeficient 
korelace 

rozdil_cena
_2os -,023 -,298 ,142 ,379 1,000 

vyj_VHD_2
os   ,000 ,000 ,000 ,313 

spoje ,000   ,000 ,000 ,000 
aut_obyv ,000 ,000   ,010 ,002 
rozdil_cas ,000 ,000 ,010   ,000 

Sig. (1-
tailed) 

rozdil_cena
_2os ,313 ,000 ,002 ,000   

 

Zdroje: ARCDATA 2013, CEDA 2005, Finance 2015, IDOS 2016, mBenzin 2016, MD 2014, 
Oredo 2015, SLDB 2011, Škoda Auto 2015, Žemlík 2013 
Poznámka: „rozdil_cas" konstruován jako VHD-IAD, „rozdil_cena_1os" jako IAD-VHD 
 

 Pro všechny 4 modely je společné zachycení vlivu nezávisle proměnných na 

podíl vyjíždějících VHD jako závisle proměnné. Tento podíl roste pouze s rostoucím 

počtem spojů, v případě růstu ostatních proměnných klesá. Na základě signifikance 

lze usuzovat na platnost korelací, v případě hodnoty < 0,05 se předpokládá existence 

závislosti mezi danými proměnnými. Je pozoruhodné, že žádná z analyzovaných 

dvojic nevykazuje koeficient korelace v absolutní hodnotě > 0,5. Nelze proto hovořit  

o silné závislosti, proto je nutné platnost výzkumné otázky o silné závislosti mezi 

rozdílem cenové dostupnosti IAD-VHD a stupněm automobilizace zamítnout. Ve všech 

případech byla sice závislost prokázána, její síla však byla nízká. Vzhledem 

ke způsobu výpočtu cenového rozdílu je s podivem, že znaménko korelace je ve 

všech případech kladné. Zejména při zahrnutí 2 cestujících osob (a amortizace) se 

očekávalo, že s rostoucím cenovým rozdílem (růst příznivý pro VHD) bude míra 

automobilizace klesat, avšak nastal přesný opak. Korelace však neznamená příčinnou 

souvislost; svou roli pravděpodobně sehrávají lokální faktory a případné intervenující 

proměnné, které tento výzkum nezachycuje. Automobil je navíc pro většinu uživatelů 

víc než pouhým prostředkem k dopravě do zaměstnání, rozmanitost účelů cest autem 

je velká (rekreace, nákupy, zábava, lékařská péče atd.). 
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 Naopak výzkumnou otázku týkající se rostoucí míry automobilizace při 

klesajícím počtu spojů je možné potvrdit; ve všech analyzovaných případech je 

vzájemný vztah obou proměnných prokazatelně záporný. Dle očekávání byla 

zaznamenána záporná korelace také mezi počtem spojů a časovým rozdílem. 

V případě ceny zahrnující 2 cestující osoby je korelace s počtem spojů v absolutní 

hodnotě výrazně vyšší než při zahrnutí pouze jedné osoby, avšak záporná, což je další 

rozkol, který nelze na základě dosud zjištěných poznatků o území vysvětlit. 

Pozoruhodný je také vztah rozdílů času a ceny; pro jednu cestující osobu je koeficient 

korelace záporný, zatímco pro 2 cestující osoby je kladný a v absolutní hodnotě vyšší. 

Tento výsledek je vzhledem k opačnému způsobu konstrukce rozdílů překvapivý. I na 

základě tohoto zjištění se model s jednou cestující osobou jeví realističtější a lépe 

interpretovatelný. Na základě podobností a rozdílností jednotlivých modelů lze 

konstatovat, že interpolace hodnot nehraje z hlediska znaménka a velikosti 

korelačních koeficientů roli. Na pojetí ceny jízdy naopak záleží.   

 
 Na úrovni mezoregionu interpolace neproběhla, zkoumán byl proto pouze 

počet osob v automobilu. Vzájemné vztahy proměnných pro jednu osobu zobrazuje 

Tabulka 14, pro dvě osoby Tabulka 15. 

 
Tabulka 14: Vzájemné vztahy proměnných s 1 cestujícím v automobilu na 

mezoregionální úrovni 

  vyj_VHD_1
os spoje aut_obyv rozdil_cas rozdil_cen

a_1os 
vyj_VHD_1

os 1,000 ,143 -,202 -,374 ,218 

spoje ,143 1,000 -,111 -,305 -,249 
aut_obyv -,202 -,111 1,000 ,130 -,312 
rozdil_cas -,374 -,305 ,130 1,000 -,249 

Pearsonův 
koeficient 
korelace 

rozdil_cena
_1os ,218 -,249 -,312 -,249 1,000 

vyj_VHD_1
os   ,004 ,000 ,000 ,000 

spoje ,004   ,021 ,000 ,000 
aut_obyv ,000 ,021   ,008 ,000 
rozdil_cas ,000 ,000 ,008   ,000 

Sig. (1-
tailed) 

rozdil_cena
_1os ,000 ,000 ,000 ,000   

 

Zdroje: ARCDATA 2013, CEDA 2005, IDOS 2016, mBenzin 2016, MD 2014, Oredo 2015, 
SLDB 2011, Škoda Auto 2015, Žemlík 2013 
Poznámka: „rozdil_cas" konstruován jako VHD-IAD, „rozdil_cena_1os" jako IAD-VHD 
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Tabulka 15: Vzájemné vztahy proměnných se 2 cestujícími v automobilu na 

mezoregionální úrovni 

  vyj_VHD_2
os spoje aut_obyv rozdil_cas rozdil_cen

a_2os 
vyj_ VHD 

_2os 1,000 ,148 -,184 -,369 ,191 

spoje ,148 1,000 -,106 -,306 -,325 
aut_obyv -,184 -,106 1,000 ,138 -,534 
rozdil_cas -,369 -,306 ,138 1,000 -,097 

Pearsonův 
koeficient 
korelace 

rozdil_cena
_2os ,191 -,325 -,534 -,097 1,000 

vyj_ VHD 
_2os   ,003 ,000 ,000 ,000 

spoje ,003   ,025 ,000 ,000 
aut_obyv ,000 ,025   ,005 ,000 
rozdil_cas ,000 ,000 ,005   ,036 

Sig. (1-
tailed) 

rozdil_cena
_2os ,000 ,000 ,000 ,036   

 

Zdroje: ARCDATA 2013, CEDA 2005, Finance 2015, IDOS 2016, mBenzin 2016, MD 2014, 
Oredo 2015, SLDB 2011, Škoda Auto 2015, Žemlík 2013 
Poznámka: „rozdil_cas" konstruován jako VHD-IAD, „rozdil_cena_1os" jako IAD-VHD 
 

 Na rozdíl od mikroregionální úrovně je korelace vyjížďky VHD a rozdílu ceny 

jízdy IAD-VHD kladná, což lépe odpovídá původním předpokladům. Jedinou silnější 

korelací je negativní vztah automobilizace a cenového rozdílu při zahrnutí  

2 cestujících. Pro toto pojetí ceny lze proto výzkumnou otázku potvrdit, naopak při 

zahrnutí pouze jedné osoby jde o slabý vztah, tudíž výzkumná otázka se nepotvrdila. 

Vztah automobilizace a spojů je sice slabý, ale signifikantní a negativní, tedy v souladu 

s vytyčeným předpokladem. Třetí výzkumnou otázku je proto možné přijmout. 

Obdobně jako na úrovni mikroregionu se ve vztahu počtu spojů a cenového rozdílu 

objevuje záporná korelace, ačkoliv by logicky měla být kladná. Potvrdil se však vztah 

rozdílů ceny a času; v obou případech vychází korelační koeficient záporný.  

  

5.2.2 Vysvětlená variabilita modelů MLR a GWR 
 

 Výběr použitelných vysvětlujících proměnných a konkrétní podoba jednotlivých 

modelů GWR byly určeny výsledky MLR. Aplikovanou metodou Stepwise (MLR) byly 

jednotlivé proměnné do modelu zařazovány postupně, lze tak přímo sledovat konkrétní 

význam každé z nich. Nepoužitelné proměnné navíc model automaticky vyřadí. Pro 

využití proměnných bylo nutné vyloučit tzv. multikolinearitu, tedy skutečnost, že 

nezávisle proměnné jsou vzájemně silně korelovány (Hendl 2009). K ověření slouží 
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tzv. index kolinearity (Condition index), jehož hodnoty pro jednotlivé proměnné by 

neměly přesáhnout 30. Tento předpoklad byl splněn ve všech případech po vyřazení 

nepoužitelných proměnných metodou Stepwise. 

 

 Na úrovni mikroregionu byl rozlišen nejen počet osob cestujících prostředkem 

IAD, ale také vliv interpolovaných hodnot. Celkem tak existovaly 4 možnosti pro další 

postup. Na mezoregionální úrovni byly posuzovány modely dva – dle různého pojetí 

ceny přepravy. Podrobnější úvaha v této oblasti však přesahuje rámec této práce, 

proto jsou v této kapitole představeny pouze 2 modely (1 pro mikroregionální a 1 pro 

mezoregionální úroveň), které se staly podkladem pro následné dotazníkové šetření. 

Hlavním kritériem pro výběr konkrétního modelu GWR byl podíl modelem vysvětlené 

variability.  

  
Tabulka 16: Parametry modelů MLR a GWR na mikroregionální úrovni 

MLR GWR 
Proměnné 

R2 Beta Sig. R2 bmin bmean bmax 

vyj_VHD_1os 0,125     0,315       

rozdil_cas   -0,172 0,000   -1,291 -0,466 0,280 
rozdil_cena_1os   0,007 0,859         

aut_obyv   -0,292 0,000   -2,282 -0,983 0,498 
spoje   0,075 0,159         

 

Zdroje: ARCDATA 2013, CEDA 2005, Finance 2015, IDOS 2016, mBenzin 2016, MD 2014, 
Oredo 2015, SLDB 2011, Škoda Auto 2015, Žemlík 2013 
 
Tabulka 17: Parametry modelů MLR a GWR na mezoregionální úrovni 

MLR GWR 
Proměnné 

R2 Beta Sig. R2 bmin bmean bmax 

vyj_VHD_1os 0,164     0,456       

rozdil_cas   -0,354 0   -2,576 -0,591 0,698 
rozdil_cena_1os   0,122 0,078         

aut_obyv   -0,156 0,002   -6,33 0,058 7,298 
spoje   0,066 0,716         

 

Zdroje: ARCDATA 2013, CEDA 2005, Finance 2015, IDOS 2016, mBenzin 2016, MD 2014, 
Oredo 2015, SLDB 2011, Škoda Auto 2015, Žemlík 2013 
 

 Právě vyšší koeficient determinace (R2) GWR rozhodl o tom, že v analýze byly 

na obou úrovních použity modely s jedním cestujícím v automobilu (viz Tabulky 16  

a 17). Na obou úrovních byly modelem MLR jako signifikantně vysvětlující proměnné 

vybrány automobilizace a časový rozdíl doby jízdy VHD-IAD. Je zřejmé, že podíl 
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vysvětlené variability (R2) je výrazně vyšší při použití geograficky vážené regrese 

(GWR) než při užití globálního modelu (MLR). Dále je v tabulkách uveden 

standardizovaný regresní koeficient (Beta) a minimální, průměrné a maximální 

hodnoty odhadu regresního koeficientu (b). 
 

 Očekávalo se, že model na úrovni mikroregionu jako nejmenší nodální jednotky 

bude vzhledem k uzavřeným regionálním procesům vykazovat lepší výsledky než 

model na mezoregionální úrovni. Vyšší koeficient determinace byl však zaznamenán 

na mezoregionální úrovni. Vzhledem k tomu, že hodnoty automobilizace jsou na obou 

úrovních totožné, je možné tento rozpor vysvětlit zejména většími nepravidelnostmi 

vyjížďky VHD na mikroregionální úrovni a pravděpodobně také těsnějším vztahem 

mezi rozdílem doby jízdy a vyjížďkou VHD na mezoregionální úrovni. Druhý 

předpoklad lze odvodit z vysokého podílu vyjíždějících VHD z obcí ležících na 

mezinárodní železnici (viz Příloha 23).  

 

5.3 Vyjížďka VHD a její podmiňující faktory 
 
 Následující podkapitola pojednává o zjištěných závěrech a podmiňujících 

faktorech týkajících se podílu vyjíždějících VHD. Na základě výsledků GWR 

prezentovaných v předchozí části práce je zřejmé, že zásadní vliv na vyjížďku VHD 

mají na obou sledovaných úrovních dvě proměnné: automobilizace a časový rozdíl 

doby jízdy VHD a IAD. Jejich regionální diferenciace na území Pardubického kraje je 

proto předmětem zájmu této podkapitoly. Za stěžejní ukazatele byla považována 

znaménka regresních koeficientů, neboť signalizují charakter dané závislosti. 

S ohledem na následné dotazníkové šetření byla pozornost zaměřena na lokality/obce 

s antagonistickými výsledky oproti předpokladům, tedy tam, kde byla očekávána 

opačná závislost. 

 

 Oba modely GWR byly vytvořeny pomocí nástrojů prostorové statistiky 

programu ArcMap. Použito bylo fixní prostorové jádro s 30 sousedy a vážící schéma 

s inverzní vzdáleností (pokles vlivu sousedních jednotek se vzdáleností), exponentem 

2 a mezní vzdáleností 5 km (mikroregionální úroveň), resp. 10 km (mezoregionální 

úroveň). Na úrovni mikroregionu bylo do analýzy zahrnuto 418 obcí, na úrovni 

mezoregionu 337 obcí. 
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5.3.1 Analýza vlivu automobilizace na vyjížďku VHD 
 
 Stupeň automobilizace patří dle mnohých autorů (Driscoll a kol. 2013; 

Commins, Nolan 2010; Marada, Květoň 2010) ke stěžejním ukazatelům volby 

dopravního prostředku. Nejinak tomu bylo i v tomto výzkumu, kdy se automobilizace 

stala pětkrát ze šesti případů vysvětlující proměnnou pro podíl vyjíždějících VHD.  

 
Obrázek 11: Vliv automobilizace na vyjížďku VHD do sídel ORP pro 1 osobu 

v Pardubickém kraji v roce 2014 

 
 
Regionální diferenciaci vlivu automobilizace na podíl vyjíždějících VHD do 

sídel ORP zachycuje Obrázek 11 a Příloha 25. Jak vyplývá také z Tabulky 16, 

regresní koeficienty se pohybují mezi -2,3 a 0,5. Jak bylo očekáváno, na většině území 

převládá negativní vliv na vyjížďku VHD – např.  pro velikost koeficientu -2,3 se při 

zvýšení míry automobilizace o 1 % sníží podíl vyjíždějících VHD o 2,3 %, čehož lze 

snadno dosáhnout zejména v malých obcích. Nejsilnější je tento vztah na Přeloučsku, 

Vysokomýtsku, Orlickoústecku, Žambersku a v J části ORP Polička a Svitavy. 

Z hlediska míry automobilizace (viz také Příloha 2) se jedná o variabilní oblasti, na 

základě vyjížďky VHD (viz také Příloha 21) je možné územní s koeficientem menším 

než -1,7 typologicky rozdělit do dvou skupin. Zatímco Přeloučsko a v J část okresu 

Svitavy jsou charakteristické vysokým podílem vyjíždějících VHD, v SZ části okresu 
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Ústí nad Orlicí převažuje vyjížďka IAD. Indikátorem je v tomto případě pravděpodobně 

mezinárodní železniční trať a poloha sídel ORP vůči ní; zatímco Přelouč i Svitavy leží 

přímo na ní, Vysoké Mýto a Žamberk jsou lokalizovány mimo ni. Případ Ústí nad Orlicí 

je specifický – ačkoliv na trati leží, okolní obce jsou spíše malé a z hlediska počtu 

spojů (Příloha 3) silně podprůměrné. Je pozoruhodné, že ve všech případech se jedná 

o hraniční oblasti kraje, s výjimkou Choceňska periferní.  

 

Existují však oblasti, kde platí vztah opačný, tedy s rostoucí automobilizací 

roste také podíl vyjíždějících VHD. Těmto lokalitám byla věnována větší pozornost, 

protože signalizují větší atraktivitu VHD pro účely pracovní vyjížďky do sídel ORP. Jde 

o obce v ORP Chrudim na Třemošnicku a obec Dolní Morava v ORP Králíky. Zatímco 

v prvním zmíněném území vykazuje automobilizace (viz Příloha 2) průměrné hodnoty, 

v případě Dolní Moravy jde o nadprůměrný počet automobilů, ačkoliv okolní obce jsou 

z hlediska automobilizace podprůměrné. Vyjížďka VHD je v obou lokalitách 

podprůměrná. V neposlední řadě je důležité poznamenat, že Dolní Morava leží na 

vnitrostátní železnici spojující Králíky a Hanušovice, zatímco na Chrudimsku je na 

železnici napojena jediná obec a jedná se o konečnou stanici trati. Východiskem pro 

dotazníkové šetření je tudíž tvrzení, že v těchto obcích způsobuje nárůst 

automobilizace zvýšení podílu osob vyjíždějících VHD, ačkoliv hodnoty sledovaných 

parametrů (automobilizace, rozdíl doby jízdy) ukazují, že by tomu mělo být naopak, 

zejména v obci Dolní Morava. Lze proto předpokládat působení intervenujících 

proměnných, které kvantitativním výzkumem nebyly zachyceny, případně chyby  

v evidenci. 

 

Na mezoregionální úrovni (Příloha 27) je patrné výrazně vyšší rozpětí hodnot 

koeficientů. Z hlediska jejich územního rozložení je zřejmý výrazný podíl kladných 

hodnot, a to na Z Přeloučsku a zejména v příčném pásu vymezeném Holicemi, 

Žamberkem, Hlinskem a Poličkou. Charakter tohoto rozložení kladných koeficientů je 

možné vysvětlit větší závislostí obcí na V okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí na IAD  

s ohledem na menší počet spojů do Pardubic (viz Příloha 4). Logické vysvětlení však 

neexistuje, pokud zvýšení automobilizace o 1 % má za následek o 7,3 % vyšší 

vyjížďku VHD do Pardubic. Závěr je tedy obdobný jako na mikroregionální úrovni –

objasnit tyto skutečnosti pravděpodobně může pouze výzkum kombinující kvantitativní 

metody s kvalitativními.  

 

Ještě zajímavější rozložení mají záporné regresní koeficienty; většinou 

reprezentují obce v koncentrické struktuře kolem krajského města Pardubice, avšak 
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nejnižší extrémy se vyskytují v nejvýchodnější části kraje s územně variabilní 

vyjížďkou VHD (Příloha 23) i mírou automobilizace (Příloha 2).  

 
 Na základě analýz modelů provedených na obou úrovních je možné 

konstatovat, že na území Pardubického kraje existují oblasti, kde na potenciální nárůst 

automobilizace bude podíl vyjíždějících VHD reagovat negativně, ale v jiných částech 

kraje bude reakce pozitivní, tedy nárůst podílu vyjíždějících. Variabilita chování 

poptávky byla předmětem zájmu 4. výzkumné otázky, kterou tak lze v případě 

proměnné „automobilizace“ považovat za platnou. Ačkoliv byl použit citlivý model 

GWR s maximální přesností a autor minimalizoval pravděpodobnost výskytu chyb, 

nelze výsledky považovat za konečné. Do hry vstupuje množství dalších faktorů, často 

lokálního charakteru, které lze zachytit jen kvalitativně. Proto byly některé obce 

zařazeny do dotazníkového průzkumu s cílem ověřit platnost nalezených vztahů  

a dopátrat se příčin rozporů. 

 

5.3.2 Analýza vlivu časového rozdílu VHD a IAD na vyjížďku VHD 
 
 Význam časového rozdílu doby jízdy VHD a IAD jako vysvětlující proměnné 

podílu vyjíždějících VHD je zřejmý, podobně jako automobilizace se vyskytuje v pěti 

modelech GWR.  

 
 Na mikroregionální úrovni (Příloha 26) dosahují regresní koeficienty podobně 

jako v případě automobilizace na této úrovni velmi nízkých hodnot. S výjimkou území 

zahrnující ORP Přelouč, Z část ORP Chrudim a 3 izolované případy na SV kraje je vliv 

rozdílu doby jízdy VHD a IAD na vyjížďku VHD pozitivní. Nejtěsnější vztah lze 

interpretovat snížením vyjížďky o 1,3 % při současném zvýšení rozdílu doby jízdy  

o 1 minutu. Lokality s nejnižšími hodnotami koeficientů se v kraji nalézají dvě: jednak 

oblast vymezená městy Hlinsko, Vysoké Mýto a Polička, jednak JV 

Moravskotřebovsko, tedy periferní oblasti s minimem dálkových spojů, nízkým podílem 

vyjíždějících VHD (viz Příloha 21) a kladným rozdílem doby jízdy (viz Příloha 7).  

 

Větší pozornost byla věnována výše zmíněným oblastem s kladnými 

koeficienty časového rozdílu. Extrémní hodnota regresního koeficientu (0,28) je sice 

nízká, signalizuje však obrácení vztahu ve prospěch podílu vyjíždějících VHD. Rozdíl 

doby jízdy tak pravděpodobně nehraje zásadní roli a do hry vstupují další proměnné. 

Na Z Pardubického kraje často v obcích s nízkým časovým rozdílem vyjíždí VHD 
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relativně malý podíl obyvatel a naopak vyšší podíl vyjíždí z obcí s vyšším rozdílem 

doby jízdy. Druhou oblastí jsou 3 izolované obce na SV okresu Ústí nad Orlicí (České 

Petrovice, Lichkov a Dolní Morava). Překvapivá je zejména skutečnost, že České 

Petrovice a Dolní Morava vykazují vysoký kladný rozdíl doby jízdy a jemu odpovídající 

nízký podíl vyjíždějících VHD. Přes to zde vychází kladný koeficient, který vztah 

uvedený v předchozí větě popírá. Z toho důvodu se všechny tři obce staly předmětem 

zájmu dotazníkového šetření, jehož výsledky jsou prezentovány v následující kapitole. 

 
Na úrovni mezoregionu (Obrázek 12 a Příloha 28) se hodnoty regresního 

koeficientu doby jízdy pohybují mezi -2,58 a 0,7. Záporné hodnoty jsou lokalizovány na 

většině území s dostupnými daty, extrémy jsou koncentrovány na Poličsku, kde 

s růstem doby jízdy o 1 minutu klesá podíl vyjíždějících až o 2,58 %. V této oblasti je 

z hlediska doby jízdy výhodnější využít IAD (viz Příloha 10), vyjížďka VHD však 

reaguje variabilně (viz Příloha 23).    

 
Obrázek 12: Vliv doby jízdy na vyjížďku VHD do Pardubic pro 1 osobu v Pardubickém 

kraji v roce 2014 

 
  
 Oblasti s kladnými koeficienty jsou podobně jako na úrovni mikroregionu dvě; 

Moravskotřebovsko a obec Nasavrky na J Chrudimsku. Nasavrky vykazují nízký podíl 

vyjíždějících a nízký, avšak kladný rozdíl doby jízdy. Situace na Moravskotřebovsku je 
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složitější, některé obce mají záporný rozdíl doby jízdy a zároveň nízký podíl 

vyjíždějících VHD, jiné mají naopak kladný časový rozdíl a také vysoký podíl vyjížďky 

VHD. V obou případech se každopádně jedná o rozpor s dříve uvedenými předpoklady 

o výhodnosti jednotlivých ukazatelů (proměnných) pro konkrétní dopravní mód (IAD či 

VHD).    

  

Na základě analýz modelů provedených na obou úrovních je možné 

konstatovat, že na území Pardubického kraje existují oblasti, kde na potenciální nárůst 

rozdílu doby jízdy VHD-IAD bude podíl vyjíždějících VHD reagovat negativně, ale  

v jiných částech kraje bude reakce pozitivní, tedy nárůst podílu vyjíždějících. Variabilita 

chování poptávky byla předmětem zájmu 4. výzkumné otázky, kterou tak lze pro 

proměnnou „rozdíl doby jízdy VHD-IAD“ považovat za potvrzenou. Podobně jako 

v případě automobilizace však bylo nutné některé vztahy ověřit, případně vyvrátit. Za 

vhodný nástroj bylo pro tento účel považováno dotazníkové šetření. 
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6. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ VE VYBRANÝCH 
OBCÍCH  
 

6.1 Metodický rámec dotazníkového šetření 
 

 Vzhledem k tomu, že v některých oblastech vycházely hodnoty lokálních 

regresních koeficientů odporující modelu „homo-economicus“ a teorii o doplňkovosti 

VHD a IAD (Marada, Květoň 2010), byly tyto oblasti podrobeny podrobnějšímu 

výzkumu formou dotazníkového šetření. Cílem bylo zjistit postoj reprezentantů 

vybraných obcí k VHD a IAD, zjistit míru jejich využívání obyvateli obcí a dozvědět se 

konkrétní důvody pro volbu dopravního prostředku využitého pro vyjížďku do 

zaměstnání, které předcházející kvantitativní výzkum nemohl zachytit. Mapa obcí, 

jejichž představitelé byli osloveni, je zobrazena v rámci Přílohy 29. Pro každou 

z úrovní bylo vybráno 10 obcí, přičemž tyto byly dále rozřazeny do kategorií dle 

indikátorů (automobilizace, časový rozdíl VHD-IAD a poloha na železnici). Cílem 

výzkumu bylo vybrat vhodné případové studie, na nich ověřit správnost dosažených 

závěrů a zjistit příčiny některých rozporů. Konkrétní kritéria výběru obcí jsou uvedena 

v kapitole Metodika a data. 

 

 Dotazníkové šetření probíhalo elektronickou formou v dubnu roku 2016, 

jednotliví představitelé obcí byli osloveni emailem s prosbou o vyplnění krátkého 

dotazníku, jehož vzor pro úroveň mikroregionu je součástí této práce (Příloha 30). 

Dotazník byl vytvořen jako Formulář Google, který umožňuje zobrazit výsledky 

hromadně i jednotlivě. Obsahem dotazníku bylo 9 uzavřených, 4 otevřené  

a 2 identifikační otázky, přičemž všechny byly povinné. Uzavřené otázky využívaly  

3-stupňovou či 4-stupňovou škálu možností s výběrem jediné odpovědi v řádku. 

Otevřené otázky měly zachytit kvalitativní příčiny volby odpovědí některých předešlých 

uzavřených otázek. Identifikační otázky se zaměřovaly na pracovní pozici a místo 

výkonu zaměstnání respondenta. 

 

6.2 Výsledky ve vybraných obcích 
 

 Do analýzy bylo na každé z úrovní zahrnuto 10 obcí, přičemž návratnost 

dotazníků činila 30 % na obou úrovních. Ve všech obcích byli respondenty místní 

starostové.  
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6.2.1 Úroveň mikroregionu 
 

 Na úrovni mikroregionu byl dotazník vyplněn představiteli obcí Míčov-Sušice 

(ORP Chrudim), České Petrovice (ORP Žamberk) a Dolní Morava (ORP Králíky). Dle 

kategorizace Přílohy 29 se jednalo o 3 odlišné typy obcí. Kvantifikovatelné údaje byly 

zobrazeny pro každou obec formou tabulky, přičemž pro srovnání byly zařazeny také 

výstupy z analytické části této práce. Aby bylo možné zhodnotit konkurenceschopnost 

VHD, byla zvolena metoda bodování. Všechny hodnocené otázky měly 3 možné 

odpovědi, z nichž hodnocení 1 bylo vždy příznivé pro VHD, hodnocení 2 označovalo 

střední hodnotu či hodnotu srovnatelnou s IAD a hodnocení 3 znamenalo, že konkrétní 

hodnota ukazatele je příznivá pro IAD. Výsledná konkurenceschopnost je průměrem 

výše uvedených parametrů. Pro zařazení obce do výzkumu byly použity indikátory (viz 

Příloha 29), které jsou zde uvedeny jako „indikátory sporu“ – jejich znaménko 

regresního koeficientu je totiž opačné, než se vzhledem ke konstrukci a vlivu 

proměnných předpokládalo (viz podkapitola Výzkumné otázky). Vzhledem k tomu, že 

poloha na či mimo železnici nemůže být považována za spor, byla z této kategorie 

vynechána. Je však uvedena v záhlaví každé tabulky. Mezi faktory volby dopravního 

prostředku jsou uvedeny ty, které spadají do kategorie „důležité“ a „spíše důležité“. 

Převod kvantitativních hodnot do kategorií byl proveden vymezením „střední (nulové) 

kategorie“. Na mikroregionální úrovni měla následující rozpětí: vyjížďka VHD (40 – 60 

%), automobilizace (435 – 500 ‰), spoje VHD (14 – 20), rozdíl doby jízdy  

(-5 – 5 minut) a rozdíl ceny jízdy (-5 – 5 Kč). V případě konkurenceschopnosti VHD 

byly střední kategorie 2 s hraničními hodnotami 1,5, 2 a 2,5. Pro každou obec byly do 

této podkapitoly zařazeny konkrétní odpovědi místního představitele na otázky týkající 

se postojů k dopravě a dalších kvalitativních údajů. 

 
 První ze zkoumaných obcí je Míčov-Sušice (viz Tabulka 18). Obec leží na 

Třemošnicku mimo přímé napojení na železnici. Indikátory pro zařazení obce do 

dotazníkového šetření byly kladné koeficienty jak automobilizace, tak rozdílu doby 

jízdy. Z odpovědí místního starosty lze usoudit, že rozdíl doby jízdy nehraje zásadní 

úlohu přes to, že je IAD z tohoto pohledu vnímána jako výhodnější, což potvrzuje 

empirický výzkum. Problém spočívá patrně ve vyjížďce do Chrudimi – celkem vyjíždí 

jediná osoba, a to VHD. Z toho plyne její 100% podíl a značné zkreslení situace 

z důvodu nereprezentativnosti. I vzhledem k odpovědi respondenta (vyrovnaný podíl 

vyjíždějících) je možné uvažovat o chybě v datech. Dalšími z možných vysvětlení je 

nižší počet obyvatel (258 v roce 2011, ARCDATA 2013), poloha na hranici spádové 

oblasti ORP Čáslav či důraz na jiné faktory volby dopravního prostředku v této obci 
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(viz Tabulka 18), které však respondent neuvádí. Z hlediska automobilizace je patrný 

rozpor mezi vnímanou a zjištěnou mírou. Příčinou může být opačná formulace otázky 

(počet osob na 1 osobní automobil) a záměna pojmů „osoba“ a „automobil“ při 

vyplňování dotazníku, o čemž svědčí i negativní vnímání konkurenceschopnosti VHD. 

Za zmínku stojí ještě opačné výsledky cenového rozdílu – kvantitativním výzkumem 

byl zjištěn záporný rozdíl hovořící ve prospěch IAD, avšak vnímaná cena jízdy, 

označená jako prioritní faktor volby dopravního prostředku, je nižší pro VHD. Oba 

výzkumy však shodně ukazují, že VHD v obci Míčov-Sušice konkurenceschopná není. 

   
Tabulka 18: Porovnání analyzované a vnímané konkurenceschopnosti VHD v obci 

Míčov-Sušice na mikroregionální úrovni (poloha mimo železnici) 

Zkoumaný parametr  
Výsledek 

kvantitativní 
analýzy 

Hodno-
cení 

Odpověď představitele 
obce 

Hodno-
cení 

Indikátor sporu automobilizace, 
časový rozdíl    

Faktor volby 
dopravního prostředku    rozdíl ceny jízdy, dostupnost 

automobilu, počet spojů VHD   

     Vyjížďka VHD do 
sídla ORP vysoká 1 střední 2 

Automobilizace vysoká 3 nízká 1 
Počet spojů VHD do 

sídla ORP nízký 3 střední 2 

Rozdíl doby jízdy VHD-
IAD do sídla ORP kladný 3 kladný 3 

Rozdíl ceny jízdy IAD-
VHD do sídla ORP záporný 3 kladný 1 

Konkurenceschopnost 
VHD rozhodně ne 2,6 spíše ne 1,8 

 

Zdroje: ARCDATA 2013, CEDA 2005, IDOS 2016, mBenzin 2016, MD 2014, Oredo 2015, 
SLDB 2011, Škoda Auto 2015, vlastní dotazníkové šetření, Žemlík 2013 
Poznámka 1: 1 označuje výsledek výhodný pro VHD, 3 označuje výsledek výhodný pro IAD 
Poznámka 2: Hodnocení konkurenceschopnosti VHD v 5. sloupci nemusí vždy odpovídat 
respondentem deklarované odpovědi 
 

 Postoj místního starosty k VHD je spíše pozitivní a k IAD spíše negativní. 
Zdůvodňuje to následovně: „Pokud bych měl možnost dojíždět do zaměstnání 

hromadnou dopravou, využil bych ji. Pokud se jedná o větší vzdálenosti, od 50 km 

více, tak ji využívám skoro vždy. Bohužel v mém případě (směnuji) by to znamenalo 

se z práce i do ní dostávat i 3 hodiny nebo naopak být v práci už od 16:00 když pracuji 

od 18:00, protože další spoj není (vzdálenost do zaměstnání je přitom cca 21 km).“ Za 

příčinu nekonkurenceschopnosti uvádí špatnou návaznost spojů, tedy dostupnost VHD 
jako takové, a také subjektivní faktor – „zhýčkanost“ některých obyvatel odmítajících 

opustit osobní automobil. 
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 Druhou obcí na mikroregionální úrovni jsou České Petrovice (viz Tabulka 19). 

Obec leží v SV části ORP Žamberk na hranici s Polskem mimo železniční trať. 

Indikátorem sporu byl kladný koeficient časového rozdílu jízdy do Žamberka, který je 

však na rozdíl od předchozího případu považován místním starostou za důležitý faktor 

volby dopravního prostředku. Samotný rozdíl doby jízdy vychází v souladu 

s předpoklady výhodnější pro IAD. Kladný regresní koeficient je tak pravděpodobně 

ovlivněn zejména zjištěnou nulovou vyjížďkou VHD. Ta může souviset s velmi nízkým 

počtem obyvatel (145 v roce 2011, ARCDATA 2013), opět se však nabízí neúplnost 

datové základny. V žádném z parametrů nedošlo k závažnějšímu rozporu mezi 

kvantitativním výzkumem a dotazníkovým šetřením. Vzhledem k tomu, že drtivá 

většina ukazatelů hovoří ve prospěch IAD, nelze VHD v Českých Petrovicích 

považovat za konkurenceschopnou. 

 
Tabulka 19: Porovnání analyzované a vnímané konkurenceschopnosti VHD v obci 

České Petrovice na mikroregionální úrovni (poloha mimo železnici) 

Zkoumaný parametr  
Výsledek 

kvantitativní 
analýzy 

Hodno-
cení 

Odpověď představitele 
obce 

Hodno-
cení 

Indikátor sporu časový rozdíl    
Faktor volby 

dopravního prostředku   dostupnost automobilu, počet 
spojů VHD, rozdíl doby jízdy  

Vyjížďka VHD do sídla 
ORP nízká 3 nízká 3 

Automobilizace nízká 1 střední 2 
Počet spojů VHD do 

sídla ORP nízký 3 střední 2 

Rozdíl doby jízdy VHD-
IAD do sídla ORP kladný 3 kladný 3 

Rozdíl ceny jízdy IAD-
VHD do sídla ORP záporný 3 záporný 3 

Konkurenceschopnost 
VHD rozhodně ne 2,6 spíše ne 2,6 

 

Zdroje: ARCDATA 2013, CEDA 2005, IDOS 2016, mBenzin 2016, MD 2014, Oredo 2015, 
SLDB 2011, Škoda Auto 2015, vlastní dotazníkové šetření, Žemlík 2013 
Poznámka 1: 1 označuje výsledek výhodný pro VHD, 3 označuje výsledek výhodný pro IAD 
Poznámka 2: Hodnocení konkurenceschopnosti VHD v 5. sloupci nemusí vždy odpovídat 
respondentem deklarované odpovědi 
 

 Vztah místního představitele k oběma módům je pozitivní – u IAD vyzdvihuje 

„úsporu času, dostupnost na konkrétní místa a pohodlí“, zatímco VHD je dle jeho 

názoru „výhodou pro starší spoluobčany“. Tyto důvody dobře korespondují 

s nekonkurenceschopností VHD v Českých Petrovicích, kterou respondent zdůvodňuje 
„velkou vzdáleností od ORP, přestupováním a nedostatkem spojů“. 
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 Poslední z obcí hodnocených na mikroregionální úrovni byla Dolní Morava 

(Tabulka 20). Nachází se v Králickém výběžku v SV části kraje na železniční trati 

spojující Králíky a Hanušovice. Indikátory sporu byly proměnné automobilizace  

a časový rozdíl, které představitel obce označil za nejzásadnější faktory volby 

dopravního prostředku (zbylé dva byly označeny jako spíše důležité). Spor spočívá 

v tom, že hodnoty automobilizace a rozdílu doby jízdy do Králíků jsou vzhledem k VHD 

nepříznivé, zatímco 50% vyjížďka (4 vyjíždějící VHD) je vzhledem k modelem 

navržené hodnotě považována za neúměrně vysokou. Vyjížďka VHD a (vysoký) 

časový rozdíl vykazují podobné hodnoty jako okolní obce, v případě vysoké 

automobilizace jde však o hodnotu popírající trend okolí. Ačkoliv jsou obě hodnoty 

koeficientů GWR velmi nízké, těsnější vztah s podílem vyjíždějících VHD má 

automobilizace. Vysvětlením může být další (intervenující) proměnná, kterou místní 

starosta považuje za důležitou, a to návaznost spojů (na konec pracovní doby). Ta 

může být příčinou rozdílných výsledků, protože odpověď tohoto i předchozích starostů 

na otázku konkurenceschopnosti VHD potvrzuje validitu zvolené hodnotící stupnice.  

Ta byla sice zvolena na základě subjektivních kritérií, číselné výsledky jsou však 

vzhledem ke stejné metodice hodnocení kvantitativní analýzy i odpovědi představitele 

obce porovnatelné. 

 
Tabulka 20: Porovnání analyzované a vnímané konkurenceschopnosti VHD v obci 

Dolní Morava na mikroregionální úrovni (poloha na železnici) 

Zkoumaný parametr  
Výsledek 

kvantitativní 
analýzy 

Hodno-
cení 

Odpověď představitele 
obce 

Hodno-
cení 

Indikátor sporu automobilizace, 
časový rozdíl    

Faktor volby 
dopravního prostředku   

dostupnost automobilu, rozdíl 
doby jízdy, počet spojů VHD, 

rozdíl ceny jízdy 
 

Vyjížďka VHD do sídla 
ORP střední 2 nízká 3 

Automobilizace vysoká 3 nízká 1 
Počet spojů VHD do 

sídla ORP nízký 3 střední 2 

Rozdíl doby jízdy VHD-
IAD do sídla ORP kladný 3 nulový 2 

Rozdíl ceny jízdy IAD-
VHD do sídla ORP záporný 3 kladný 1 

Konkurenceschopnost 
VHD rozhodně ne 2,8 spíše ano 1,8 

 

Zdroje: ARCDATA 2013, CEDA 2005, IDOS 2016, mBenzin 2016, MD 2014, Oredo 2015, 
SLDB 2011, Škoda Auto 2015, vlastní dotazníkové šetření, Žemlík 2013 
Poznámka 1: 1 označuje výsledek výhodný pro VHD, 3 označuje výsledek výhodný pro IAD 
Poznámka 2: Hodnocení konkurenceschopnosti VHD v 5. sloupci nemusí vždy odpovídat 
respondentem deklarované odpovědi 
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 Tyto výsledky dotazníkového šetření je ale nutné zasadit do širšího kontextu 

postojů respondenta. Místní představitel má o něco lepší vztah k VHD než IAD 
(pozitivní, resp. spíše pozitivní). Za přednosti VHD považuje „efektivnost, nižší náklady 

a ekologii“, za výhody IAD potom „mobilitu“. VHD v Dolní Moravě považuje za spíše 

konkurenceschopnou s tím, že „lidé jsou pohodlní, většina raději volí mobilní 

prostředek bez nutnosti vazby na odjezdové časy autobusů.“ Toto tvrzení je však 

v rozporu jak s empiricky zjištěnou konkurenceschopností, tak s údajem o vyjížďce 

VHD. Lze tak opět uvažovat o neúplnosti dat, která tak může prezentované závěry 

výrazně zkreslit. 

 

6.2.2 Úroveň mezoregionu 
 

 Na úrovni mezoregionu byl dotazník vyplněn představiteli Jeníkova (ORP 

Hlinsko), Běstovic (ORP Vysoké Mýto) a Dlouhé Loučky (ORP Moravská Třebová). 

Dle kategorizace Přílohy 29 se jednalo o 3 odlišné typy obcí. Z hlediska metodického 

hodnocení konkurenceschopnosti VHD byl použit stejný postup jako na 

mikroregionální úrovni, přičemž „střední (nulová) kategorie“ měla následující rozpětí: 

vyjížďka VHD (40 – 60 %), automobilizace (435 – 500 ‰), spoje VHD (9 – 15), rozdíl 

doby jízdy (-10 – 10 minut) a rozdíl ceny jízdy (-5 – 5 Kč). V případě 

konkurenceschopnosti VHD byly střední kategorie 2 s hraničními hodnotami  

1,5, 2 a 2,5.  

 
 Jeníkov (Tabulka 21) leží v JV zázemí Hlinska mimo železniční trať. 

Indikátorem sporu se stal kladný koeficient automobilizace signalizující, že s jejím 

nárůstem o 1 % dojde k přibližně 1% nárůstu podílu vyjíždějících VHD. Dostupnost 

automobilu je přitom považována za důležitý faktor volby dopravního prostředku. 

Vyjížďka VHD okolních obcí dosahuje podobných hodnot jako v Jeníkově (25 %), 

obdobně je tomu v případě automobilizace (Jeníkov – 403 ‰). Z dalších faktorů 

respondent doplnil docházkovou vzdálenost do zaměstnání ze zastávky VHD (MHD). 

Oba výzkumy se téměř ve všech parametrech shodují, vzhledem k jejich hodnotám 

proto nelze VHD v obci považovat za konkurenceschopnou IAD.  

 

 Respondent byl při hodnocení pravděpodobně ovlivněn svými postoji 

k jednotlivým módům. Jeho náhled na IAD je pozitivní, zatímco k VHD se staví spíše 
negativně: „V případě, že je nutné vyřizovat více záležitostí na různých, značně 

vzdálených místech, cestování veřejnou dopravou se velice prodlouží a časově to není 

možné stihnout. Docházka do zaměstnání je většinou velice dlouhá a pracovní doba 
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dle potřeb zaměstnavatele.“ Za hlavní příčinu nekonkurenceschopnosti VHD považuje 

„nepřizpůsobivost občanům s tím, že řeší pouze základní trasu.“ Zároveň „je ale nutná 

pro návštěvu lékaře a celkově spíše pro občany nemající řidičský průkaz, nebo 

nevlastní dopravní prostředek.“ 

 
Tabulka 21: Porovnání analyzované a vnímané konkurenceschopnosti VHD v obci 

Jeníkov na mezoregionální úrovni (poloha mimo železnici) 

Zkoumaný parametr  
Výsledek 

kvantitativní 
analýzy 

Hodno-
cení 

Odpověď představitele 
obce 

Hodno-
cení 

Indikátor sporu automobilizace    

Faktor volby 
dopravního prostředku   

dostupnost automobilu, rozdíl 
doby jízdy, rozdíl ceny jízdy, 

počet spojů VHD 
 

Vyjížďka VHD do 
Pardubic nízká 3 nízká 3 

Automobilizace nízká 3 střední 2 
Počet spojů VHD do 

Pardubic nízký 3 střední 2 

Rozdíl doby jízdy VHD-
IAD do Pardubic kladný 3 kladný 3 

Rozdíl ceny jízdy IAD-
VHD do Pardubic nulový 2 záporný 3 

Konkurenceschopnost 
VHD rozhodně ne 2,8 spíše ne 2,6 

 

Zdroje: ARCDATA 2013, CEDA 2005, IDOS 2016, mBenzin 2016, MD 2014, Oredo 2015, 
SLDB 2011, Škoda Auto 2015, vlastní dotazníkové šetření, Žemlík 2013 
Poznámka 1: 1 označuje výsledek výhodný pro VHD, 3 označuje výsledek výhodný pro IAD 
Poznámka 2: Hodnocení konkurenceschopnosti VHD v 5. sloupci nemusí vždy odpovídat 
respondentem deklarované odpovědi 
  

 Běstovice (Tabulka 22) leží S od Chocně na železniční trati spojující tento 

železniční uzel s Týništěm nad Orlicí. Indikátorem sporu byla opět automobilizace, 

která při potenciálním nárůstu o 1 % signalizovala zvýšení vyjížďky VHD o více než  

2 %. Do seznamu významných faktorů volby dopravního prostředku však nebyla 

místní starostkou zařazena. Klíčový je dle výsledků šetření zejména rozdíl doby jízdy, 

zbylé dva faktory byly označeny jako spíše důležité. Představitelka obce doplnila další 

dva faktory: vzdálenost zastávky VHD od pracoviště a návaznost spojů. Na rozdíl od 

Jeníkova jsou Běstovice obec zaměřená spíše na VHD – vyplývá to z výsledků obou 

výzkumů. Rozdíl je pouze v počtu spojů do Pardubic – respondentkou obce s 449 

obyvateli (ARCDATA 2013) a pouze 3 vyjíždějícími do Pardubic VHD (SLDB 2011) byl 

celkový počet spojů (7,75) označen za nadbytečný. Z hlediska metodiky bodování jde 

ale o těsně podprůměrnou hodnotu. Dle obou hodnocení vychází Běstovice jako jediná 

obec s konkurenceschopnou VHD. Odpověď na tuto otázku v dotazníku možností 

„spíše ne“ je proto překvapivá. 
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Tabulka 22: Porovnání analyzované a vnímané konkurenceschopnosti VHD v obci 

Běstovice na mezoregionální úrovni (poloha na železnici) 

Zkoumaný parametr  
Výsledek 

kvantitativní 
analýzy 

Hodno-
cení 

Odpověď představitele 
obce 

Hodno-
cení 

Indikátor sporu automobilizace    
Faktor volby 

dopravního prostředku   rozdíl doby jízdy, počet spojů 
VHD, rozdíl ceny jízdy  

Vyjížďka VHD do 
Pardubic vysoká 1 vysoká 1 

Automobilizace nízká 1 střední 2 
Počet spojů VHD do 

Pardubic nízký 3 vysoký 1 

Rozdíl doby jízdy VHD-
IAD do Pardubic záporný 1 záporný 1 

Rozdíl ceny jízdy IAD-
VHD do Pardubic nulový 2 kladný 1 

Konkurenceschopnost 
VHD spíše ano 1,6 spíše ne 1,2 

 

Zdroje: ARCDATA 2013, CEDA 2005, IDOS 2016, mBenzin 2016, MD 2014, Oredo 2015, 
SLDB 2011, Škoda Auto 2015, vlastní dotazníkové šetření, Žemlík 2013 
Poznámka 1: 1 označuje výsledek výhodný pro VHD, 3 označuje výsledek výhodný pro IAD 
Poznámka 2: Hodnocení konkurenceschopnosti VHD v 5. sloupci nemusí vždy odpovídat 
respondentem deklarované odpovědi 
 
 Místní představitelka své tvrzení zdůvodňuje tím, že „v 90% využívají VHD 

pouze děti a studenti na cestu do školy a zpět, místní využívají spoje v nedaleké 

Chocni k cestě do větších měst – Pardubic, Vysokého Mýta apod.“ Jedná se tak 

s největší pravděpodobností o obec s kombinovanou přepravou osob do zaměstnání 

s využitím automobilu (na krátký přejezd na vlakové nádraží do Chocně) a VHD 

(zejména vlaku). V tomto případě je tudíž hodnocení konkurenceschopnosti VHD 

složité a plně se ukazuje důležitost kvalitativních údajů, bez nichž jsou kvantitativní 

analýzy často nepřesné.  

 
 Třetí zkoumanou obcí na krajské úrovni je Dlouhá Loučka (Tabulka 23). 

Nachází se v okrese Svitavy JZ od Moravské Třebové mimo železnici. Indikátorem 

sporu je v tomto případě kladný koeficient časového rozdílu VHD-IAD. Pozoruhodné 

je, že místní představitel zahrnul mezi důležité všechny nabízené faktory volby 

dopravního prostředku. Specifická poloha a zvolená metodika mají za následek 

přibližně stejné hodnoty doby i ceny jízdy do Pardubic VHD a IAD. V případě doby 

jízdy VHD je však nutno zdůraznit, že byla vybrána vždy nejnižší hodnota v pracovní 

den, přičemž místní představitel patrně započítal hodnotu průměrnou. Výsledky 

napovídají, že ani v Dlouhé Loučce VHD konkurenceschopná není.  
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Tabulka 23: Porovnání analyzované a vnímané konkurenceschopnosti VHD v obci 

Dlouhá Loučka na mezoregionální úrovni (poloha mimo železnici) 

Zkoumaný parametr  
Výsledek 

kvantitativní 
analýzy 

Hodno-
cení 

Odpověď představitele 
obce 

Hodno-
cení 

Indikátor sporu časový rozdíl    

Faktor volby 
dopravního prostředku   

dostupnost automobilu, 
počet spojů VHD, rozdíl doby 

jízdy, rozdíl ceny jízdy 
 

Vyjížďka VHD do 
Pardubic nízká 3 nízká 3 

Automobilizace nízká 1 střední 2 
Počet spojů VHD do 

Pardubic nízký 3 nízký 3 

Rozdíl doby jízdy VHD-
IAD do Pardubic nulový 2 kladný 3 

Rozdíl ceny jízdy IAD-
VHD do Pardubic nulový 2 kladný 1 

Konkurenceschopnost 
VHD spíše ne 2,2 rozhodně ne 2,4 

 

Zdroje: ARCDATA 2013, CEDA 2005, IDOS 2016, mBenzin 2016, MD 2014, Oredo 2015, 
SLDB 2011, Škoda Auto 2015, vlastní dotazníkové šetření, Žemlík 2013 
Poznámka 1: 1 označuje výsledek výhodný pro VHD, 3 označuje výsledek výhodný pro IAD 
Poznámka 2: Hodnocení konkurenceschopnosti VHD v 5. sloupci nemusí vždy odpovídat 
respondentem deklarované odpovědi 
 
 Vztah respondenta k IAD je pozitivní, jako důvod uvádí „rychlost“, postoj k VHD 

má spíše pozitivní. Příčinou silně negativního vnímání konkurenceschopnosti 
vysvětluje „vzdáleností do Pardubic a nedostupností místa bez přestupu“. 
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7. ZÁVĚR 
 

 Tato práce byla zaměřena na konkurenceschopnost VHD v Pardubickém kraji. 

Jejím hlavním cílem bylo zodpovědět klíčovou výzkumnou otázku, jak závisí pracovní 

vyjížďka VHD v Pardubickém kraji na dopravních charakteristikách obcí, konkrétně na 

stupni automobilizace, počtu spojů VHD, časovém rozdílu VHD a IAD a cenovém 

rozdílu IAD a VHD. Za dílčí záměry práce autor stanovil porovnat výsledky na obou 

sledovaných úrovních – mikroregionální (vzhledem k sídlům ORP)  

a mezoregionální/krajské (vzhledem k Pardubicím), porovnat IAD a VHD na základě 

doby a ceny jízdy, zjistit charakter vztahů automobilizace – počet spojů VHD a časová 

dostupnost – cenová dostupnost a na základě výsledků modelu GWR provést 

dotazníkové šetření zaměřené na ověření či vyvrácení nalezených vztahů ve 

vybraných obcích. 

 

 Vzájemné vztahy všech proměnných byly zjišťovány pomocí vícenásobné 

lineární regrese (MLR) a korelačních koeficientů. Po vyřazení nesignifikantních 

proměnných byla použita geograficky vážená regrese (GWR). Proměnné, které 

vysvětlovaly podíl vyjíždějících VHD, představovaly automobilizace a časový rozdíl 

VHD a IAD. Zvolenou metodiku považuji za vhodnou, neboť vedla k zamýšlenému cíli 

a umožnila vyvodit závěry založené na kvantitativních i kvalitativních datech. Bylo 

možné ověřit platnost všech výzkumných otázek a předpokladů, ať už byly směřovány 

obecně nebo na konkrétní lokality či obce (viz dotazníkové šetření). Největším 

problémem byla pravděpodobná neúplnost dat ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011, 

neboť otázky týkající se dopravního chování obyvatel obcí byly vyplňovány pouze na 

bázi dobrovolnosti. Stejně tak 10-letá perioda opakování cenzu je z hlediska přesnosti 

výzkumu příliš velká. Tímto byly některé výsledky kvantitativních analýz zkreslené, což 

se potvrdilo v dotazníkovém průzkumu. Neznámý je také skutečný průměrný počet 

osob cestujících osobním automobilem či frekvence využívání spolujízd a sdílených 

jízd. 

 

 V úvodu byly na základě rozboru literatury a předchozího výzkumu na území 

Pardubického kraje (Hrbek 2013) stanoveny následující výzkumné otázky 

(zestručněno, více viz podkapitola 2.8): 

 

1) „IAD bude cenově výhodnější na krátké vzdálenosti, na delší bude výhodnější 

VHD.“  
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2) „Bude existovat silná závislost mezi rozdílem cenové dostupnosti IAD a VHD  

a stupněm automobilizace.“  

3) „Nižší počet spojů VHD povede k vyšší automobilizaci.“  

4) „Budou existovat oblasti, kde bude VHD (časový rozdíl, cenový rozdíl, počet 

spojů, automobilizace) výrazně výhodnější/nevýhodnější, ale poptávka po ní 

(počet vyjíždějících VHD) bude reagovat různě.“ 

 

 Platnost každé z výzkumných otázek byla posuzována pro obě sledované 

úrovně – mikroregionální i mezoregionální – zvlášť. Rovněž z hlediska ceny dopravy 

IAD byly zvažovány 2 možnosti: pro 1 či 2 cestující v osobním automobilu. Ve druhém 

případě byla do ceny započítána amortizace. Na úrovni mikroregionu byla dále 

zařazena varianta s interpolovanými hodnotami vyjížďky VHD. Jak se ale zjistilo, 

interpolace neměla na hodnoty korelací téměř žádný vliv. První výzkumná otázka byla 

zhodnocena na základě analýzy cenové dostupnosti VHD a IAD. Na úrovni 

mikroregionu byla odmítnuta pro 1 cestující osobu, avšak přijata pro 2 osoby cestující 

prostředkem IAD. Na mezoregionální úrovni lze výzkumnou otázku přijmout pro obě 

cenová pojetí s dodatkem, že pojem blízkosti není definován absolutně. Pro 1 cestující 

osobu se totiž izolinie nulového rozdílu ceny pohybuje mezi 35 a 60 km od krajského 

města Pardubice, zatímco pro 2 cestující leží v jeho těsném zázemí (ve vzdálenosti asi  

3 – 4 km od centra obce). Z toho mimo jiné vyplývá, že započítání amortizace do ceny 

jízdy IAD má významné důsledky.  

 

 Druhá a třetí výzkumná otázka byly hodnoceny na základě korelačních 

koeficientů konkrétních zkoumaných proměnných. Korelační koeficienty byly 

zobrazeny v rámci vícenásobné lineární regresní analýzy (MLR). V případě  

2. výzkumné otázky byly klíčové hodnota koeficientu a signifikance, v případě  

3. výzkumné otázky znaménko koeficientu a signifikance.  

   

 Druhou výzkumnou otázku na mikroregionální úrovni je nutné pro obě pojetí 

ceny jízdy zamítnout z důvodu nízkých hodnot korelačních koeficientů (0,15 a 0,14). 

Vztah automobilizace a rozdílu cenové dostupnosti je ale signifikantní. Totéž platí i na 

mezoregionální úrovni, kde jsou hodnoty korelace v absolutní hodnotě výrazně vyšší  

(-0,31 a -0,53). Vzhledem k tomu, že pro 2 cestující prostředkem IAD dosahuje hodnot 

nižších než -0,5, lze tento vztah považovat za silný. Na mezoregionální úrovni se tedy 

platnost výzkumné otázky zamítá pro 1 cestující osobu a přijímá pro 2 cestující osoby. 

Je pozoruhodné, že na úrovni ORP (mikroregionu) je koeficient korelace překvapivě 

kladný, zatímco na krajské (mezoregionální) úrovni je vztah automobilizace a rozdílu 
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ceny jízdy silnější a negativní. Protože automobilizace vykazuje stejné hodnoty na 

obou sledovaných úrovních, je nutné hledat příčinu v ceně jízdy. Na základě analýzy 

platnosti 1. výzkumné otázky je zřejmé, že výhodnost VHD z hlediska ceny roste se 

vzdáleností od destinace, a to především na mezoregionální úrovni, kde také vztah 

vychází dle předpokladů, tedy že s rostoucí automobilizací klesá rozdíl ceny jízdy  

IAD-VHD a naopak. Z důvodu malé plošné rozlohy ORP je proto možné, že v blízkosti 

center dojížďky na mikroregionální úrovni s cenově výhodnější IAD vychází koeficient 

kladný.  

 

 Třetí výzkumná otázka pojednávala o negativním vztahu automobilizace  

a počtu spojů. Ačkoliv se nejednalo o silný vztah (korelační koeficienty se pohybovaly 

mezi -0,21 a -0,2), byl ve všech analyzovaných případech na obou úrovních 

prokazatelný (signifikantní) a výzkumnou otázku lze proto považovat za potvrzenou.  

 

 Čtvrtá výzkumná otázka byla zodpovězena na základě modelu GWR, který 

používal (podle výsledků analýzy MLR) k vysvětlení podílu vyjíždějících VHD dvě 

proměnné: automobilizaci a časový rozdíl VHD-IAD. S přihlédnutím k úvodním 

předpokladům i provedeným analýzám lze očekávat, že vliv obou proměnných na 

podíl vyjíždějících VHD bude negativní. Vzhledem k prostorové nestacionaritě 

geografických jevů ale autor předpokládal, že v některých oblastech bude tento vliv 

vycházet jako pozitivní, což se projeví kladnými regresními koeficienty nezávisle 

proměnných. Tento předpoklad byl potvrzen na obou úrovních a pro obě proměnné 

(viz Přílohy 25 – 28), oblasti s kladnými koeficienty zaujímaly s výjimkou 

automobilizace na krajské úrovni (Příloha 27) jen malý podíl rozlohy Pardubického 

kraje.  

 

 Z hlediska hlavního cíle výzkumu, který z velké části obsahově naplňuje čtvrtá 

výzkumná otázka, je možné prohlásit, že největší vliv na vyjížďku VHD z obcí 

Pardubického kraje mají bez ohledu na sledovanou úroveň proměnné „automobilizace“ 

a „časový rozdíl“. V obou případech byl očekáván a na většině území potvrzen 

negativní vliv obou proměnných na vyjížďku VHD. Obce, kde vycházel vliv alespoň 

jedné z těchto proměnných pozitivně, byly podrobeny dotazníkovému šetření, protože 

představovaly potenciál pro potvrzení i vyvrácení nalezených vztahů.  

 

 Z výsledků analýz vyplývá skutečnost, že konkurenceschopná vůči IAD je 

pouze dálková železniční přeprava osob. K podobnému závěru došel i autorský 

kolektiv Chmelík, Květoň, Marada (2010) při výzkumu konkurenceschopnosti dálkové 
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železniční přepravy osob na území Česka. Vzhledem k povaze dálkové železniční 

přepravy je však její časová konkurenceschopnost značně selektivní, často v závislosti 

na poloze a velikosti obce (počtu spojů). Tento závěr potvrzují i studie prováděné  

v jiných regionech (Spiekermann, Wegener 1996; Gutiérrez 2001). I tato výsada 

železnice by ale mohla být v budoucnu zredukována s výstavbou kapacitních 

silničních komunikací, v Pardubickém kraji vlivem silnice D35.  

  

 Samotné dotazníkové šetření přineslo mnoho užitečných informací a poznatků 

týkajících se volby dopravního prostředku a postojů k VHD a IAD. Celkem bylo 

osloveno 20 představitelů obcí – 10 za každou sledovanou úroveň, přičemž návratnost 

dotazníků činila 30 %. Výsledky dokládají oprávněnost výběru proměnných 

„automobilizace“ a „časový rozdíl“ – respondenty byly prohlášeny za nejdůležitější 

faktory volby dopravního prostředku (větší význam času než ceny jízdy dokládají 

závěry některých irských výzkumů – viz Commins, Nolan 2010). Zároveň je třeba 

zdůraznit, že žádný z faktorů nebyl označen za nedůležitý. Za další důležité aspekty, 

které je nutno při výběru dopravního prostředku zohlednit, místní představitelé označili 

návaznost spojů (zejména s ohledem na začátek a konec pracovní doby)  

a docházkovou vzdálenost ze zastávky VHD do místa výkonu zaměstnání. V obou 

případech se jednalo o parametry související s přepravou VHD, z velké části 

subjektivního charakteru. Potvrdila se modely a daty predikovaná dominance IAD 

z hlediska vyjížďky z obcí – VHD byla upřednostňována pouze na mezoregionální 

úrovni v obci Běstovice s výhodnou polohou v těsném zázemí Chocně, významného 

železničního uzlu. Na základě toho se potvrzuje výsledek analytické části, že 

z hlediska vyjížďky je konkurenceschopná vůči IAD pouze dálková železniční přeprava 

osob.  Počet spojů na mikroregionální úrovni byl ve všech třech případech hodnocen 

jako přiměřený, zatímco na mezoregionální úrovni nastala maximální variabilita 

odpovědí. Na základě doby jízdy je upřednostňována IAD, zatímco cena jízdy  

(1 cestující osoby) hovoří ve prospěch spíše VHD. V této souvislosti je však nutné 

zdůraznit, že přes jasné znění otázky se vnímání většiny respondentů blížilo pojetí 

ceny s amortizací (cenu jízdy IAD nadhodnocovali). Předností IAD je dle názorů 

respondentů větší mobilita, rychlost, flexibilita, úspora času, lepší dostupnost 

konkrétních lokalit a pohodlí. Přednostmi VHD jsou větší efektivita přepravy, nižší 

náklady, ekologický aspekt či možnost pracovat v průběhu cesty. Dále je 

nezpochybnitelnou výhodou pro starší spoluobčany. Většinu z těchto parametrů jde 

jen těžko vyčíslit (viz Braun Kohlová 2008; Brůhová-Foltýnová 2009).  
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 VHD ve většině obcí byla hodnocena jako nekonkurenceschopná, ať už byly 

příčiny technické (velká vzdálenost, nedostatek spojů, nutnost přestupů, vazba na 

jízdní řády, nedostupnost z časových důvodů či nepřizpůsobivost občanům z hlediska 

trasy) či sociálně-psychologické (lidská pohodlnost, zhýčkanost). Tyto údaje by se 

proto mohly stát předmětem zájmu dalších studií v oblasti volby dopravního 

prostředku. Odpovědi respondentů se z převážné části shodují s výsledky studií  

v jiných rozvinutých státech světa (Cohen, Harris 1998; Palma, Rochat 2000), kde byla 

potvrzena dominance faktorů ekonomických a technických nad sociálními 

(kvalitativními). 

 

 Bylo by užitečné a žádoucí provést obdobnou studii v témže regionu  

v budoucnu a sledovat dynamiku vývoje jednotlivých vztahů na obou úrovních. 

Vzhledem k nedostupnosti dat týkajících se VHD za minulá období nelze toto 

realizovat směrem do minulosti, což bylo omezujícím faktorem tohoto výzkumu  

a znemožňovalo provést vývojovou komparaci. Z hlediska dalšího výzkumu na poli 

dopravního chování obyvatel v Pardubickém kraji, zejména ve vztahu k volbě 

dopravního prostředku, by bylo vhodné pokračovat v rozsáhlejším kvalitativním 

šetření. Na podkladě výsledků analytické části této práce by srovnáním s kvalitativními 

údaji bylo možné dosáhnout mnohem objektivnějších a reprezentativnějších závěrů, 

včetně lepší a přesnější interpretace modelu GWR. V neposlední řadě by bylo vhodné 

realizovat podobný výzkum v jiných krajích Česka, případně v jiných srovnatelných 

regionech v zahraničí. Pouze na základě těchto srovnávacích studií lze usuzovat, do 

jaké míry je VHD v Pardubickém kraji konkurenceschopná.  
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