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Implementace prostorových interakčních modelů v 
prostředí GIS 

Abstrakt 

Hlavním cílem práce je navrhnout metodiku pro implementaci prostorových interakčních 

modelů čistě v prostředí GIS. Tato metodika je následně prakticky ověřena vytvořením nástroje 

pro výpočet potenciálního modelu dostupnosti. První část práce shrnuje dostupnou literaturu, 

zabývající se touto tématikou. Druhá část představuje datové podklady a metodiku analýz, které 

jsou prováděny na platformě ESRI ArcGIS s využitím jazyka Python. Následně je podrobně 

popsána tvorba samotného nástroje. Na závěr jsou popsány testovací analýzy a diskutovány 

jejich výsledky.  

Klíčová slova: Akcesibilita, Prostorové interakční modely, Potenciální akcesibilita, Síťová 

analýza 

 
 
Implementation of spatial interaction models in GIS 
environment 

Abstract 

The main aim of this paper is to propose a methodology for implementation of spatial 

interaction models in the GIS environment. This methodology is then verified by creating 

functional tool for calculating potential accessibility model. The first part summarizes the 

available literature about those issues. The second part presents the source data and analysis 

methodology. ESRI ArcGIS and Python are main technologies used. Subsequently, a 

description of creation tool itself. In conclusion the test analyses and results are described and 

discussed. 

Keywords: Accessibility, Spatial Interaction models, Potential Accessibility, Network 

Analysis
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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá prostorovými interakčními modely v dopravě a především 

jejich implementací v prostředí geografického informačního systému.  

Idea a motivace k sepsání této práce vznikla v roce 2012 při práci na projektu TRACC, 

podporovaným programem ESPON. Tento projekt se zabýval dopravní dostupností na lokální a 

regionální úrovni v Evropě a jednou z analýz bylo modelování potenciální dostupnosti, která se 

řadí mezi takzvané prostorové interakční modely. Z dostupných materiálů bylo zjištěno, že 

ačkoliv se tyto modely těší velkému zájmu dopravních geografů, řešení podobných analýz čistě 

v prostředí GIS je i mezi odborníky velice málo rozšířené.  

Švec a Kraft (2006) ve své práci zabývající se vymezováním dopravně geografických 

regionů, přímo zmiňují, že „Vektorová mapa dopravních regionů byla konstruována ručně a 

následně vektorizována do digitální podoby. K tomuto rozhodnutí bylo přistoupeno na jedné 

straně poměrnou složitostí v prostředí GIS a zároveň absencí potřebné extenze pro ArcInfo. 

Vzniklé dopravní regiony byly naskenovány, usazeny do souřadnicového systému a následně 

z nich byla vytvořena vektorová vrstva dopravních regionů pomocí vektorizace.“ Z toho je 

patrné, že geoinformatické nástroje byly využity pouze k závěrečné vektorizaci a vizualizaci, 

nikoliv k analytické části řešení daného problému. V závěru poukazují na to, že „zkoumání a 

tvorba dopravních regionů pomocí nástrojů GIS přináší celou řadu možností a výhod.“ Absence 

možnosti vykonání dopravních analýz v GIS je patrná i z dalších prací. Blažek (2012) ve své 

studii, týkající se gravitačních modelů například uvádí, že výpočty byly uskutečněny na základě 

podkladů z mapového serveru http://maps.google.com. Podobně Kánská (2011) ve své práci o 

regionalizaci dopravních středisek uvádí, že „pro zjištění skutečné vzdálenosti mezi vybranými 

konkrétními uzly použila informace z internetového serveru mapy.cz“. 

Všechny výše popsané skutečnosti vedly k sepsání této práce, která si klade za cíl tuto 

tématiku blíže popsat a rozvinout v GIS pro snazší aplikační rovinu v dopravní geografii.  

1.1 Cíle práce 

K vymezení řešeného úkolu došlo  pomocí zpracování relevantní literatury. Pro tento účel 

byla na základě rešerše vybrána konkrétní výzkumná oblast, kde je požadován vývoj či zlepšení 
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metody v oblasti geografie dopravy za pomoci geoinformačních systémů. Jedná se hlavně o 

vybranou skupinu geograficko-dopravních analýz, které doposud nenašly požadované využití v 

GIS. Pro vývoj metodiky byl vybrán jeden z těchto modelů – model potenciální dostupnosti, 

který byl řešen a implementován v  GIS. Hlavním cílem práce je vytvoření metodiky a následná 

implementace modelu potenciální dostupnosti v prostředí GIS. Součástí tohoto procesu je i 

výběr vhodné platformy, na které byla implementace provedena. 

 Pro řešenou metodickou problematiku byla přesně popsána potřebná struktura vstupních 

dat, následný metodický proces, na podkladě kterého byly generovány požadované výsledky 

dané analýzy. Nedílnou součástí bylo také ověření přesnosti výsledků, diskuze a provedení 

vhodného kartografického zobrazení těchto výsledků. Tyto kroky by na sebe měly plynule 

navazovat a budou zahrnuty do řešení problému. Metodika by měla být navržena tak, aby brala 

v úvahu všechny aspekty řešeného problému a bylo z vhodných vstupních dat dosaženo 

požadovaných výsledků. Řešené metodické poznatky budou následně převedeny do funkční SW 

aplikace, která bude schopna zkonstruované metodické postupy aplikovat. Bude tedy také 

podstatné diskutovat a zvolit vhodnou platformu, na které bude tento nástroj pracovat. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

V této části práce bude popsáno zařazení zkoumaných analýz do prostředí vědních disciplín. 

Bude tedy popsán postup od nejobecnější roviny až po konkrétní model. 

2.1 Obecný úvod do dopravní problematiky 

Doprava je již od počátku lidské společnosti její nedílnou součástí. Hospodářské a 

strategické důvody vedly k jejímu neustálému vývoji. I v posledních letech dochází k jejímu 

neustálému dynamickému rozvoji ve všech směrech. Mění se rychlost dopravy, kapacita 

dopravních prostředků, kapacita dopravních cest a také organizace a prostorové uspořádání 

celého dopravního systému. Tyto změny mají velké dopady na fungování celé lidské 

společnosti. Zvyšuje se frekvence spojů, množství přepravených osob, zkracují se přepravní 

časy a tím vším se pozitivním směrem mění dostupnost zdrojů, služeb a dalších věcí. 

Extenzifikace dopravy s sebou pochopitelně přináší i negativní dopady, jako například nárůst 

ploch pro dopravu potřebných (především silniční a železniční doprava) a také určitý negativní 

dopad na životní prostředí. 

 Doprava má tři základní složky: 

- dopravní prostředky 

- dopravní cesty 

- dopravní infrastruktura 

Dopravní prostředky představují všechny pohyblivé složky dopravy. Těmi jsou především 

vozidla a plavidla. Dopravní cesty jsou linie (ať už fyzicky rozeznatelné, nebo imaginární), po 

kterých se dopravní prostředky pohybují. Kromě liniových staveb, jako jsou například silnice a 

železnice můžeme do této kategorie zařadit i námořní cesty a vzdušný prostor, využívaný 

k letecké dopravě. Třetí a neméně důležitou složku představuje dopravní infrastruktura, kam 

řadíme nepohyblivé součásti dopravního systému, které nejsou ani přímo využívány k realizaci 

dopravy (letiště, parkoviště, semafory a podobné). 
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Dopravu můžeme dělit podle mnoha kritérií. Nejzákladnější dělení je na dopravu nákladní a 

dopravu osobní. Dále můžeme dělit dopravu podle geosfér: 

- pevninská (+ vnitrostátní plavba) 

- vodní 

- vzdušná 

- produktovody (potrubí + elektrická energie) 

Můžeme dělit dopravu také podle prostředku, kterým je realizována: 

- automobilová 

- železniční 

- námořní 

- vnitrozemská vodní 

- letecká 

- potrubní 

Dalšími možnými děleními jsou například doprava mezinárodní x vnitrostátní, doprava 

tranzitní x doprava městská,… 

Vzhledem k důležitosti dopravy jako takové existuje v současné době mnoho oborů, které 

dopravu zkoumají. Dopravu studují vědy geografické, technické, ekonomické, ale také 

společenské (např. sociologie). Doprava je analyzována z hlediska rozvoje, dopravní 

infrastruktury, vztahu k životnímu prostředí, bezpečnosti v dopravě a podobně. Jedním z oborů, 

který se zabývá výzkumem v dopravě, je geografie dopravy.  

2.2 Geografie dopravy 

Geografie dopravy je dílčí geografická disciplína, která se zabývá pohyby nákladů, osob a 

informací, a to v širokém společenském i fyzickogeografickém kontextu. K osamostatnění 

geografie dopravy jakožto vědecké disciplíny došlo až v druhé polovině 20. století. Objektem 

studia geografie dopravy jsou dopravní objekty, jevy a procesy sledované v prostoru a čase ve 

vzájemných interakcích s ostatními složkami krajinné sféry. 

2.3 Dopravní síť 

Z hlediska dopravně geografických studií je dopravní síť základním kamenem velké 

množiny analýz. Dopravní sítí rozumíme soustavu vzájemně propojených cest (komunikací) a 
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uzlů. Sítě můžeme rozlišovat například na sítě složené z komunikací a uzlů stejného druhu (sítě 

silniční, železniční, letecké atd.) a sítě, které tvoří komunikace a uzly různého druhu. Někdy se 

rozlišují též sítě dopravy nákladní a sítě dopravy osobní (Brinke, 1999) 

2.4 GIS v dopravě 

Je určitým paradoxem, že oblast dopravy byla jednou z posledních oblastí, která 

akceptovala geografické informační systémy (GIS) jako klíčovou technologii pro podporu 

svého výzkumu a svých provozních potřeb. Široké využití geografických informačních systémů 

v dopravě bylo zaznamenáno až na konci 80. let minulého století (Thill, 2000). 

V současnosti jsou již GIS v dopravě hojně využívány, avšak především v komerční sféře. 

Pro dopravní geografy, jejichž obor spadá do sféry sociální geografie, může být jejich použití 

v dopravních výzkumech stále poměrně komplikované. Geografické informační systémy však 

mohou být jedním z nejužitečnějších nástrojů, které může geografie dopravy využívat. Toto je 

také jedna z věcí, kterou má tato práce řešit a nalézt konkrétní oblast pro zapojení technologií 

GIS pro řešení důležitého, dílčího úkolu. 

2.5 Obecné dopravně-geografické přístupy  

Existuje velké množství metod, jejichž pomocí se hodnotí vybrané dopravní charakteristiky. 

Právě na vybrané metody z této skupiny by se měla tato práce zaměřit a vytvořit metodiku pro 

vybranou analýzu v prostředí GIS a tuto následně otestovat a aplikovat. Tyto metody můžeme 

rozdělit na takové, které provádí analýzy na základě dopravní sítě (z hlediska její geometrie) a 

takové, které zahrnují širší socioekonomické parametry. Existují pochopitelně i metody, které 

oba zmíněné typy kombinují. 

Mezi tradičně používané metody hodnocení dopravní sítě patří dle Brinkeho (1999):  

2.5.1 Deviatilita 

Deviatilita dopravní sítě (nepřímočarost) je odchylka dopravní cesty od ortodromy (laicky 

řečeno „vzdušné vzdálenosti“). Deviatilita se liší u různých druhů dopravy. U dopravy letecké a 

námořní, kde nejsou dopravní cesty reprezentované fyzickou entitou, je tato charakteristika 

výrazně nižší, než u pevninských typů dopravy (železniční, silniční). U železnic je deviatilita 

obecně větší než u silnic, a to díky potřebným maximálním sklonům a poloměrům oblouku. 

Díky současnému technologickému vývoji se hodnoty deviatility prudce snižují. 
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Obr. 1: Deviatilita komunikace (Zdroj: autor) 

Deviatilita je zapříčiněna několika typy faktorů. Rozlišujeme fyzickogeografické faktory, 

jako například převýšení, vodní toky, bažiny. Dále socioekonomické faktory, kam řadíme 

polohu a velikost měst, soukromé pozemky a podobné. Poslední skupinou jsou faktory 

politické, které reprezentuje především poloha státních hranic. 

Deviatilitu počítáme podle vzorce d = k/p, kde k je délka příslušné komunikace a p je přímá 

vzdálenost mezi uzly (Obrázek 1). 

2.5.2 Hustota dopravní sítě 

Hustota dopravní sítě znamená nasycení určitého regionu dopravními cestami. Stejně jako 

deviatilita je ovlivněna mnoha faktory. Existuje několik druhů výpočtů, které jsou buď 

elementární, nebo jsou reprezentovány komplexnějšími koeficienty. 

Mezi elementární způsoby výpočtu můžeme řadit poměr mezi délkou komunikací a plochou 

území, nebo také podíl délky komunikací a počtu obyvatel.  

2.5.3 Spojitost dopravní sítě 

Spojitost neboli konektivita dopravní sítě představuje stupeň intenzity propojení dopravních 

uzlů. Spojitost uzlů je nepřímo úměrná jejich vzdálenosti. Výpočet spojitosti dopravní sítě je 

proveden pomocí vzorce 

𝐾 =  
𝑠

(𝑢 − 1) −
𝑢
2

=  
2 × 𝑠

𝑢 × (𝑢 − 1)
 

kde s je počet přímých spojení a u počet uzlů. Bohužel tento vzorec neřeší nutnou 

podmínku, aby uzly tvořily společný graf – minimální počet spojení je v tomto případě roven 

(u-1). Pokud je tedy s<u-1 vzorec ztrácí smysl. Nevýhodou je také to, že minimální konektivita 

při různém počtu uzlů reprezentuje různé číslo (například pro čtyři uzly je minimální 
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konektivita rovna 0,5, tato hodnota je pro deset uzlů velice dobrá). Maximální konektivita je 

vždy 1. 

2.5.4 Akcesibilita  

Dostupnost, v odborné terminologii nahrazovaná termínem akcesibilita, je významnou 

součástí geografie dopravy. Je součástí velkého množství používaných dopravních analýz, 

pouze jejich výčet by zabral hodně prostoru. Akcesibilita je blíže popsána v kapitole 2.6. 

2.6 Koncept akcesibility 

Akcesibilita je termín široce využívaný v dopravě a v územním plánování. Obecně je 

chápána a v literatuře popisována jako „snadnost dosažení“. Konkrétních definic je však velké 

množství a značně se liší, což zmiňují například Baradaran a Ramjerdi (2001). V souladu s tím 

je i tvrzení Michniaka (2002), že dostupnost je jeden z nejvýznamnějších, ale zároveň nejhůře 

definovatelných pojmů v geografii. Cílem této kapitoly je shrnout a popsat tyto definice na 

základě relevantní literatury.  

Koncept akcesibility byl rozvinut a zařazen mezi měřitelné ukazatele společně s rozvojem 

konceptu mobility. Mobilita měří možnost přesunu z jednoho místa na druhé (Handy 1994; 

Hansen 1959). Slovo akcesiblita (anglicky accessibility) vzniklo spojením anglických slov 

access (přístup) a ability (schopnost, možnost), můžeme ji tedy obecně definovat jako možnost 

přístupu (z anglického ability to access; El-Geneidy, Levinson, 2006). Několik zdrojů uvádí 

práci Hansena (1959) jako první vědeckou práci, zabývající se touto tématikou a zmiňují jej 

tedy jako jednoho z prvních autorů definice dostupnosti (například Bhat a kol., 2000; El-

Geneidy, Levinson, 2006). Hansen akcesibilitu definuje jako míru potenciálních příležitostí pro 

interakci. Litman (2003) vidí rozdíl mezi mobilitou a akcesibilitou v tom, že mobilita se 

tradičně zabývá pohybem motorových vozidel, lidí a zboží, zatímco akcesibilita zohledňuje také 

počet cest a cestovní čas. Geurs a Van Eck (2001) definují akcesibilitu jako rozsah, ve kterém 

dopravní systém umožňuje jedincům či zboží dosažení aktivit nebo destinací pomocí různých 

druhů dopravy. Podobně Bhat a kol. (2000) definuje akcesibilitu jako míru snadnosti dosažení 

požadované aktivity na požadovaném místě požadovaným (dopravním) způsobem 

v požadovaný čas. Tuto definici ještě více konkretizují Hilbert a Arend (2004), s tím, že se 

jedná o snadnost, s jakou se mohou lidé podílet na pracovních a volnočasových aktivitách. 

Geurs a van Wee (2004) ve své práci uvádějí, že slovo access (přístup) používáme, pokud 

hovoříme o jedinci, slovo akcesibilita v případě lokality. Oproti tomu Bertoliny, LeClercq a 
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Kapoen (2005) definují akcesibilitu jako množství a rozmanitost míst, které mohou být 

dosaženy v určitém čase nebo za určitou cenu.  

Všechny výše zmíněné definice popisují akcesibilitu jako potenciál příležitostí pro interakci 

nebo míru potenciální interakce. Existuje i opačný přístup, kdy je akcesibilita vázána více na 

dopravní síť jako takovou. Mezi autory, kteří se přiklánějí k tomuto směru, patří například český 

geograf Josef Brinke, který zařazuje akcesibilitu, společně s deviatilitou, hustotou, konektivitou 

a hierarchií, mezi základní strukturně morfologické znaky sítě. Brinke (1999) definuje 

dostupnost jako komunikační schopnost uzlů. Komunikační schopnost uzlu podle něho roste se 

stoupajícím spojením uzlu. Velice obecnou definici, kterou můžeme zařadit do této skupiny, 

nabízí Vickerman (1974), který popisuje akcesibilitu jako kombinaci dvou základních prvků - 

konkrétní destinace v prostoru a dopravní sítě v témže prostoru. Tuto teorii více rozvíjejí autoři 

Jiang, Claramunt a Batty (1999), kteří akcesibilitu definují jako relativní blízkost místa i k místu 

j a hodnotu nákladů, kterou je třeba na cestu mezi těmito dvěma místy vynaložit. 

Akcesibilitu také určité zdroje dělí na několik typů. V souladu s první skupinou definic, kdy 

je akcesibilita chápána spíše jako potenciál, se můžeme setkat například s dělením na 

akcesibilitu místa, akcesibilitu obyvatel a akcesibilitu osobní (Hanson, 1995, cit. v Hudeček 

2008). Jiang, Claramunt a Batty (1999) dělí akcesibilitu na geografickou a geometrickou. 

Můžeme se setkat také s rozdělením na vzdálenostní a časovou akcesibilitu. 

2.7 Míry akcesibility 

Jak už vyplývá ze značného množství různých definic akcesibility, i měření akcesibility a 

jeho výpočet lze provádět mnoha způsoby. Handy a Niemeier (1997) definují 4 základní 

problémy, které musí být vyřešeny pro výpočet akcesibility: 

1) určení stupně a typu disagregace 

a. prostorová disagregace 

b. socioekonomická disagregace (příjem, pohlaví, věk) 

c. důvod cesty/druh příležitosti (pracovní, volnočasová) 

2) určení počátků a cílů (anglicky origins a destinations) 

3) určení míry cestovních nákladů 

a. vzdálenost (přímá, po síti) 

b. čas 

c. monetární náklady  

(autoři hodnotí jako nejoptimálnější variantu kombinaci času a monetárních 

nákladů) 
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4) určení míry atraktivity jednotlivých lokalit 

a. existence příležitostí 

b. počet příležitostí 

c. velikost příležitostí 

Část autorů (například Bhat a kol., 2000; Geurs a van Eck, 2001) rozděluje míry akcesibility 

na vzdálenostní metody, metody kumulativních příležitostí, metody založené na gravitační teorii 

a metody založené na užitečnosti (Utility-based measures). Jiní autoři nad to zmiňují také 

skupinu takzvaných interakčních modelů (například Rodrigue, 2009), které jsou však velice 

blízké modelům založeným na gravitační teorii. 

Nejjednodušší ze zmíněných typů jsou vzdáleností metody. Tyto modely využívají jako 

vstup pouze fyzickou vzdálenost. Baradaran a Ramjerdi (2001) zmiňují, že jsou jednoduché na 

pochopení a výpočet a vyžadují pouze minimální a snadno dostupný datový vstup. Spadá sem 

například průměrná vzdálenost do ostatních center, vzdálenost k nejbližší příležitosti a podobné 

metody. 

O něco komplikovanější je metoda kumulativních příležitostí, nazývaná také jako metoda 

izochron. Tato metoda využívá dopravní čas (nejčastěji) a využívá jeho stanovené intervaly pro 

definování příležitostí, které jsou za tento čas dosažitelné. Můžeme tedy počítat například počet 

příležitostí dosažitelných do určitého času. 

Další skupinou jsou metody založené na gravitační teorii. Jedná se o nejpoužívanější 

skupinu metod, protože vhodně kombinuje složitost výpočtu a kvalitu dosažených výsledků. 

Poslední a nejkomplexnější skupinou jsou míry založené na užitečnosti. Tyto metody 

zachycují výhody plynoucí z dostupnosti k příležitostem (Bhat a kol., 2000; Geurs a van Eck, 

2001). Můžeme jmenovat například výhodu v monetární formě (plat) nebo výhody v sociální 

rovině. Tyto metody jsou sice nejkomplexnější, množství autorů však zmiňuje zvyšující se 

nejistotu na základě většího počtu různorodých vstupních dat a podobně. 

2.8 Interakční modely v dopravě 

V této kapitole se seznámíme s výše zmíněnou skupinou interakčních modelů. Vývoj 

koncepcí a použití interakčních modelů zpracovali např. Chojnicki (1966), Wilson (1967), Reif 

(1973) a jiní. Pro vymezení sfér vlivu středisek maloobchodu, resp. obslužné sféry, jsou za 

nejpoužívanější považovány gravitační modely a modely mezilehlých příležitostí. Interakční 

modely v dopravě predikují toky lidí a zboží mezi zdroji a cíli v prostoru. Mezi tyto toky je 

možné zařadit širokou škálu prostorových interakcí – dojíždění za prací, migraci, cestovní ruch, 

přenos informací či kapitálu, obchod a podobně. Základním předpokladem u skupiny 

dopravních modelů, které se označují jako interakční, je to, že vycházejí obecně z funkce vah 
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zvolených lokalit (ve vztahu dvou lokalit se jedná o zdroj – origin a cíl – destination) 

v geografickém prostoru a odporu jejich vzdáleností, vyjádřeným ve zvolených jednotkách - 

𝑇𝑖𝑗 = 𝑓(𝑉𝑖, 𝑊𝑗, 𝑆𝑗).  

 Tij : Interakce mezi dvěma lokalitami i (počátek) a j (cíl). Může být udávána v široké 

paletě jednotek, od tun nákladu až po intenzitu dopravy 

 Vi : Atribut počáteční lokality, který určuje její váhu v modelu. Může se jednat o počet 

obyvatel, počet pracovních příležitostí, počet škol, počet lékařů a podobně.  

 Wj : Atribut cílové lokality. Atributy V a W by měly být vzhledem k porovnatelnosti 

atributy párovými, měly by tedy udávat stejnou veličinu 

 Sij : Atribut, který určuje prostorový dopravní vztah mezi lokalitami i a j. Někdy je také 

v dopravní geografii nazýván jako tření. Obvykle je udáván jako vzdálenost, cena 

přepravy či čas 

Z tohoto obecného vzorce mohou být vytvořeny tři základní modely: gravitační model, 

potenciální model a tzv. retail model (Rodrigue, 2009).  

2.8.1 OD matice 

Základem každé prostorové interakce v dopravě je dvojice lokalit počátek  - cíl (origin - 

destination). Každý takovýto pár si můžeme představit jako buňku v matici, kde řádky 

představují počáteční lokality (origins) a sloupce zase lokality cílové (destinations) (Rodrigue, 

2013). Taková matice se obvykle nazývá Origin/Destination Matrix, OD Matrix či OD Cost 

Matrix. Jelikož v češtině tento název znamená něco jako „matice počátků a cílů“, obvykle se 

nepřekládá a používá se jeho anglická forma. Volně ho můžeme přeložit například jako „matice 

prostorových vztahů“. Tato matice může reprezentovat jak dílčí data pro určité výpočty, tak 

finální výsledky některých analýz. V jejích buňkách se tedy mohou nacházet různé skupiny 

hodnot.  
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Obr. 2: Prostorové vztahy vyjádřené grafem a pomocí OD Cost Matrix (Zdroj: Rodrigue, 2006) 

2.8.2 Gravitační model 

Gravitační model je ze tří interakčních modelů nejznámější. Jeho název vychází 

z podobnosti s Newtonovým zákonem gravitace. Použití gravitačních modelů bylo zpočátku 

omezeno jen na demografické výzkumy, teprve od 30. let tohoto století byly používány i pro 

vymezení spádových území nákupních, resp. obslužných středisek. Původní vyjádření 

gravitačního zákona je následující (Carrothers, 1956): interakce mezi dvěma středisky (zónami) 

koncentrace obyvatelstva se mění přímo úměrně s velikostí obyvatel těchto středisek (zón) a 

nepřímo úměrně se vzdáleností mezi nimi. Pozdější vývoj modelu vedl ke zevšeobecnění 

proměnných (např. Isard, 1956, Wilson,1967, Reif,1973). Tak např. Wilson (1967) i Reif (1973) 

zavádějí místo počtu obyvatel sídla tzv. produkční proměnnou, což je v podstatě úroveň 

poptávky v sídle a tzv. proměnnou atraktivity, cože je úroveň nabídky v jiném sídle. Rovněž 

vzdálenost je nahrazována tzv. generalizovanou dopravní funkcí. Základní vztah gravitačního 

modelu vychází přímo z Newtonova fyzikálního modelu a můžeme ho popsat vzorcem 

𝑘 =  
𝑀𝐴−𝑀𝐵

𝑑𝐴𝐵
, 

kde MA a MB jsou počty obyvatel center a d je přímá vzdálenost mezi oběma centry 

(Anděl, 1996). 

Tento vzorec je však dále možné rozšířit přidáním dalších parametrů. Využívá se tak 

například ve formě 

𝑇𝑖𝑗 = 𝑘
𝑀𝑖

𝛾
×𝑀𝑗

𝛼

𝑑𝑖𝑗
𝛽 , 

kde parametr β vyjadřuje efektivitu přepravy mezi uzly, parametr γ potenciál generovat 

pohyb z počáteční lokality a parametr α potenciál pohyb přitahovat (ekonomická síla cílové 

destinace). Jak již bylo výše zmíněno, kalibrace těchto parametrů se provádí tak, aby 

modelované toky co nejvíce odpovídaly empirickým hodnotám. Je tedy možné vypočtené 

hodnoty porovnávat s hodnotami pozorovanými (například dojížďka do zaměstnání ze SLDB) a 
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následně pomocí statistických metod vypočítat vhodné parametry. Tyto parametry se 

pochopitelně mohou také vyvíjet v čase, a to například jako odraz ekonomického vývoje center 

či zlepšování dopravní infrastruktury. Gravitační model byl ještě několikrát rozšířen, to však 

nemá významný vliv na jeho technickou konstrukci a spadá to tak výhradně do oboru geografie 

dopravy. 

2.8.3 Retail model 

Jednou z aplikací gravitačního modelu je tzv. retail model, nebo také Reillyho model. 

V roce 1931 jej navrhl William J. Reilly, když formuloval zákon maloobchodní gravitace: čím 

větší je město, tím atraktivnější je pro rozvoj obchodu; města obchodně přitahují více sídla 

blízka, než vzdálená. Na tomto principu stojí tento model, který funguje jako jistý způsob 

regionalizace na základě vzdálenosti mezi centry a také jejich ekonomické (případně populační) 

síly (Obrázek 3). Pokud bychom tedy měli dvě hypotetická centra, jejichž ekonomická 

významnost by byla shodná, hranice mezi jejich sférami vlivu by podle Reillyho modelu byla 

v půli vzdálenosti mezi nimi. 

 

Obr. 3: Retail/Reillyho model (Zdroj: Rodrigue, 2006) 

2.8.4 Potenciální model 

Zatímco gravitační model a retail model se zabývají vztahy, respektive regionalizací, mezi 

dvojicemi lokalit, potenciální model představuje hodnotu interakce jednoho místa se všemi 

ostatními lokalitami v modelu. Jedná se o index geografické akcesibility, který je dlouhodobě 
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používán v literatuře, týkající se geografie a územního plánování (Rich, 1980). Analýza určuje 

potenciální význam lokality v závislosti na určené váze, kterou může představovat například 

počet obyvatel, či počet jiných funkčních zařízení (nemocnice, školy, lékaři) a také v závislosti 

na cestovním čase do míst, kde se tyto vyskytují. Z toho plyne, že potenciální dostupnost je 

složena ze dvou funkcí: funkce aktivit, která reprezentuje aktivity či příležitosti a funkce 

impedance reprezentující čas, vzdálenost nebo cenu, kterou je nutné překonat, abychom se 

k těmto příležitostem dostali (Wegener a kol., 2002). Základní vzorec pro výpočet potenciální 

analýzy místa i k příležitostem v místech j můžeme tedy zjednodušit do tvaru 

𝐴𝑖 = ∑ 𝑓(𝑂𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦𝑗) × 𝑔(𝑇𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖,𝑗)𝑗 , 

kde „A“ je potenciální dostupnost místa i, „Opportunity“ představuje váhu (aktivity, 

příležitosti) místa j a „TravelTime“ cestovní čas mezi místy i a j. Existuje velké množství 

modifikací tohoto obecného vzorce, které se liší v použitých funkcích f a g. Jednou z často 

používaných variant (například Spiekermann a kol., 2015; Haynes, Lovett, Sünnenberg 2003) je 

tato:  

𝐴𝑖 = ∑ 𝑂𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦𝑗
𝛼 × 𝑒𝑥𝑝(−𝛽 × 𝑇𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖,𝑗)

𝑗

 

kde základní parametry zůstávají stejné a alfa a beta jsou volitelné parametry. Parametr alfa 

vstupuje do funkce příležitostí a je jejím mocnitelem. Parametr alfa větší než 1 se používá 

v případech, kdy chceme zohlednit efekt aglomerací (Wegener a kol., 2002). Pro cestovní čas je 

použita negativní exponenciální funkce, kde s rostoucím parametrem beta stoupá vliv blízkých 

destinací oproti těm vzdálenějším. 

Jednodušší variantu nabízí například Rodrigue (2006), který váhu dělí druhou mocninou 

cestovních nákladů (Obrázek 4). 
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Obr. 4: Jedna z variant potenciálního modelu (Zdroj: Rodrigue, 2006) 

2.9 Výpočet akcesibility 

Samotný výpočet akcesibility můžeme rozdělit do několika částí, kterými se budeme 

zabývat samostatně. Základním kamenem jsou vstupní data, na kterých se výpočet provádí. Do 

této kategorie spadá široká škála prvků a parametrů, které jsou vyjádřené různými datovými 

strukturami. Můžeme jmenovat například dopravní síť a její vlastnosti (rychlost, propustnost,...), 

síť zájmových bodů či uzlů (obce, nemocnice,...). K datům se váže také způsob jejich uložení. 

Do další části patří úprava a propojení vstupních dat takovým způsobem, aby nad nimi bylo 

možné provést vybranou analýzu. Závěrečným krokem je volba vhodných metod a algoritmů 

pro konkrétní problém, jejich nastavení a testování. 

2.9.1 Data pro výpočet akcesibility 

Stejně jako u jakéhokoliv jiného geoinformatického problému i pro výpočet akcesibility 

používáme geografická data. Geografická data se vyznačují tím, že kromě neprostorových 

informací nebo atributů mají také prostorovou složku. Tato nám podává informaci o poloze, 

tvaru, vztazích a topologii jednotlivých objektů. Z těchto informací tedy víme například to, kde 

se nachází konkrétní budova, která silnice okolo ní vede, jak je tato budova daleko od jiné 

budovy a podobně. Neprostorová neboli atributová složka udává všechny ostatní informace, 

které nemají s prostorem nic společného. Může se jednat například o barvu fasády domu, 

parametry daného úseku silnice (například maximální rychlost, šířka) a podobně.  
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Pro výpočet dopravní dostupnosti jsou nezbytná data, která nám dávají informaci o uzlech a 

vztazích mezi nimi. Tyto vztahy mohou byt reprezentovány několika způsoby. Jedním z nich 

jsou statistické ukazatele, jako například dojížďka do zaměstnání. Druhý a běžnější způsob 

představuje vzdálenost mezi dvojicí uzlů nebo čas, který je potřeba k překonání této vzdálenosti. 

Ať hovoříme o automobilové, vlakové, letecké, nebo jakékoliv jiné dopravě, k vypočítání těchto 

údajů potřebujeme data, která popisují dopravní síť nebo různými váhami ohodnocený povrch 

mezi hodnocenými uzly.  

Pro účely prvního případu, tedy dopravní sítě, nejčastěji tvoříme takzvaný model dopravní 

sítě, který je reprezentován vektorovou liniovou vrstvou. Takový model se skládá z geometrie 

dané dopravní sítě, ze vztahů mezi jejími jednotlivými úseky a jejich vlastností. Geometrie 

dopravní sítě nám říká, kde se jaká dopravní trasa nachází, jaké je její napojení na další úseky či 

jaká je její délka. Vztahy mezi těmito trasami či úseky rozumíme například (ne)možnost 

odbočení na křižovatce nebo přestupu na stanici hromadné dopravy. Mezi důležité vlastnosti 

patří samozřejmě rychlost, kterou se na daném úseku pohybujeme, u modelu silniční sítě také 

například omezení jízdy v určitém směru. Detailněji je tento model popsán v podkapitole 

Tvorba modelu dopravní sítě. 

Druhým případem je takzvaný ohodnocený povrch. Tento způsob je vhodnější pro analýzu, 

kde pro pohyb nevyužíváme pouze dopravní síť. Jako příklad můžeme uvést například pohyb po 

poušti či jiné otevřené krajině. Tato varianta je založena na vahách, které jsou spojené 

s překonáním určitého typu povrchu. Vhodným datovým podkladem pro tento typ analýz je 

rastrová reprezentace povrchu (viz podkapitolu Rastrová reprezentace váženého povrchu). 

Druhou zásadní datovou sadou jsou již zmíněné uzly, které jsou zjednodušenou reprezentací 

lokalit, pro které analýzu provádíme. Může se jednat o obce různé velikosti nebo jiné 

administrativní celky, objekty veřejné infrastruktury, jako například školy nebo nemocnice, 

komerční a jiné objekty. U těchto objektů je zásadní složkou jejich umístění, tedy prostorová 

informace. Pro některé analýzy jsou však důležité i neprostorové atributy, jako třeba počet 

obyvatel nebo počet dojíždějících za prací. V nejjednodušší variantě jsou reprezentovány 

bodovou vektorovou vrstvou.  

Tvorba modelu dopravní sítě  

Nezbytným datovým podkladem je model dopravní sítě. U takového modelu je podstatné, 

aby byl ve formátu, se kterými dokáže pracovat GIS. Proto je třeba reálnou dopravní síť, která 

je 3D (nadjezdy, podjezdy,…) převést do formátu, který odpovídá planárnímu grafu, aby bylo 

možné používat pro výpočty algoritmy zmíněné v kapitole 2.10.7 – Hledání nejkratší cesty v 

grafu. Tento případ zmiňuje i mnoho autorů. Li a Shum (2001) říkají, že „dopravní síť může být 
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abstrahována jako graf v topologickém smyslu“. Další autoři (např. Chrisman, 1997, Worboys, 

1995) dodávají, že se musí jednat o graf rovinný, tedy o graf, kde se hrany smí křížit pouze v 

uzlech, a tento graf představuje propojenost mezi prvky v prostoru (Worboys, 1995). Tento 

případ, kdy se linie mohou křížit pouze v uzlech, nazývá Chrisman (1997) topologickým 

modelem. Dále dodává, že dopravní trasy, v modelu představované liniemi, se spojují pouze 

v dopravních křižovatkách, které jsou představovány body. Topologii definuje tak, že uzly 

(body) od sebe oddělují řetězce (linie), které zase separují polygony. Někteří autoři nazývají 

síťový model geometrickou sítí, která je podle Mitchella (1999) představována liniemi, 

křižovatkami a definovanými odbočkami. Detailněji tuto síť popisuje Bernhardsen (1992), podle 

něhož je síť vektorový systém spojených linií a její základy pro síťové analýzy jsou především 

nepřerušovanost a spojitost sítě, určení pravidel pro pohyb v síti a definování jednotek měření. 

Stejně jako předchozí autoři také Bernhardsen (1992) upozorňuje na nutnost existence 

topologie, tedy specifikace uzlů, spojů a jejich vzájemných vztahů.  

Z těchto informací tedy plyne několik nezbytných pravidel pro model dopravní sítě. Musí se 

jednat o vektorový model, sestavený z linií, které představují dopravní trasy, a bodů 

představující jejich křížení. V těchto bodech je ovšem nutné definovat pravidla pro konektivitu, 

neboť ne každé křížení dopravních tras znamená možnost napojit se na jinou trasu. Může se 

jednat například o mimoúrovňové křížení silnic nebo železnic, tedy o nadjezd či podjezd, kde 

není možné napojení z jedné silnice či železnice na druhou. V případě kombinovaného 

dopravního modelu se může jednat například o železniční přejezd, v případě letecké dopravy 

pak zase o pouhé křížení leteckých tras. Vedle těchto topologických pravidel je také nutné 

zkontrolovat, zda je model obecně topologicky čistý, tedy jestli se v něm nevyskytují chyby a 

GIS se na něj může spolehnout (Chrisman, 1997). Tyto chyby by v tomto případě mohly 

představovat například nespojité řetězce nebo křížení linií mimo uzly. Do takto připraveného 

modelu je před analýzou dostupnosti ještě nutné implementovat pravidla pro pohyb v síti, tedy 

například určitá omezení a především určitou hodnotu impedance (čas, vzdálenost nebo cena) 

pro každý úsek. 

Rastrová reprezentace váženého povrchu 

Základem této datové reprezentace je rastrový model prostorových dat. U tohoto modelu 

základním stavebním prvkem buňka (z anglické literatury cell, pixel). Buňky mohou být v rastru 

uspořádány buď pravidelně (všechny buňky mají stejnou velikost a tvar) nebo nepravidelně. 

Druhá varianta je však algoritmicky i výpočetně náročná na zpracování. Pro účely této práce se 

budeme zabývat pouze pravidelným rastrem s buňkami čtvercového tvaru. Tato varianta je 

v prostředí geoinformačních systémů nejčastěji používanou variantou rastrového modelu 
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prostorových dat, protože je kompatibilní s kartézským (pravoúhlým) souřadným systémem a 

také s datovými strukturami programovacích jazyků. Buňky jsou uspořádány do tvaru mřížky a 

každá buňka obsahuje určité hodnoty, které popisují danou lokalitu. Informace o bodových, 

liniových a polygonových objektech je tedy nesena ve zjednodušené podobě těmito buňkami a 

jejich shluky. Přesnost a detail rastrového modelu závisí na velikosti buňky, neboli rozlišení 

rastru. 

V konkrétním případě váženého povrchu pro analýzy dostupnosti nese každá buňka rastru 

hodnotu váhy (odporu, tření), kterou je třeba překonat při průchodu buňkou.  V anglické 

literatuře se používají pojmy friction nebo cost, proto často hovoříme o takzvaném frikčním 

povrchu (Hrubý, 2006). Na základě těchto vah je poté pomocí takzvaných cost-distance 

algoritmů, které jsou rozšířením obecné funkce šíření, vypočítán čas (nebo váha jiné zvolené 

veličiny) potřebný k překonání určité trasy.  

2.9.2 Síťové analýzy 

Pro reálný svět je samozřejmostí existence velkého množství nejrůznějších síťových 

struktur. (...) Jedná se o sítě, z nichž některé mají přírodní charakter, jiné vznikly a existují 

v důsledku činnosti člověka. Jako příklady lze uvést silniční či železniční sítě, sítě 

produktovodní, dále též sítě hydrologické (Peňáz, 2006). 

Síť je v prostředí geografických informačních systémů v podstatě analogií pro graf 

v matematických vědách. Síťová analýza v GIS zkoumá a určuje vlastnosti takových sítí na 

základě teorie grafů a z ní vybraných algoritmů (více v kapitole 2.10 – Vybrané problémy 

z teorie grafů). Řeší například optimalizaci toků v síti, hledání nejkratší cesty a podobné úlohy. 

2.10 Vybrané problémy z teorie grafů 

Řešení síťových analýz je v prostředí geografických informačních systémů postaveno ve 

většině případů na vyhledání nejkratší cesty v grafu. Grafy si můžeme představit jako 

zjednodušení reálného světa, kde studovaný problém znázorníme pomocí bodů a čar, které je 

spojují, a tím popisují vlastnosti daného problému. Takovým bodům pak v teorii grafů říkáme 

vrcholy grafu a čáry, které je spojují, nazýváme hrany grafu (Jirovský, 2008).  

2.10.1 Matematická definice 

Jak bylo řečeno výše, grafem můžeme popsat situace, které je možné zjednodušit na 

množinu bodů a vztahů mezi nimi, které jsou reprezentovány pomocí hran. 
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Graf G je tedy definován jako dvojice těchto dvou množin – vrcholů (V) a hran (E). 

Označení pochází z anglického jazyka – vrcholy = VERTICES, hrany = EDGES. 

𝐺 = (𝑉, 𝐸) 

2.10.2 Úplný graf 

Úplným grafem nazýváme takový graf, ve kterém jsou každé dva vrcholy spojené hranou. 

Tento graf tedy obsahuje 𝑛 × (𝑛 − 1) hran v takovém případě, kde n je počet vrcholů. 

2.10.3 Orientovaný graf 

Jedním z důležitých faktorů v dopravní problematice je také směr cesty. Ten je nezbytný 

například k tomu, abychom mohli vyhodnotit průjezdnost jednosměrnými ulicemi či určit, zda 

se pohybujeme z kopce či do kopce. K tomu nám na úrovni grafu poslouží orientace grafu. 

Pokud u grafu neurčíme orientaci, v případě že vede hrana z vrcholu v1 do vrcholu v2, vede 

také hrana z vrcholu v2 do vrcholu v1. U orientovaných grafů toto tvrzení neplatí. 

Orientovaný graf G je dvojice (V,E), kde E je podmnožina kartézského součinu V × V. 

Prvky E nazýváme šipky nebo orientované hrany. Orientovaná hrana e má tvar (x, y) – říkáme, 

že tato orientovaná hrana vychází z x a končí v y. 

2.10.4 Vzdálenost v grafu 

Chceme-li graf použít pro reprezentaci silniční sítě, bude pro nás velmi podstatným tématem 

vzdálenost mezi dvěma vrcholy grafu, která nám bude reprezentovat vzdálenost mezi každými 

dvěma městy či jakýmikoliv jinými zájmovými body. Tuto vzdálenost můžeme popsat jako 

hodnotu, která je přiřazena každé hraně grafu. Těmto hranám pak říkáme ohodnocené hrany. 

Nechť G = (V,E) je souvislý graf. Pro vrcholy v, vʹ definujeme číslo dG(v, vʹ) jako délku 

nejkratší cesty z v do vʹ v grafu G. Číslo dG(v, vʹ) se nazývá vzdálenost vrcholů v a vʹ v grafu G. 

2.10.5 Souvislý graf 

V minulé podkapitole byl uveden pojem souvislý graf. U neorientovaných grafů to 

znamená, že pro každé dva vrcholy vi, vj v grafu G platí, že existuje alespoň jedna cesta z vi do 

vj. Pro orientované grafy existují dva druhy souvislosti: 

- slabá souvislost – graf je slabě souvislý, pokud jeho symetrizace je souvislý graf 
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- silná souvislost – graf je silně souvislý, pokud pro každé dva vrcholy vi, vj existuje 

cesta z vi do vj i z vj do vi 

Souvislost grafu je u síťových analýz nutnou podmínkou k tomu, abychom byli schopni říct, 

jaká je vzdálenost mezi každými dvěma městy. 

2.10.6 Symetrizace grafu 

Je-li G = (V,E) orientovaný graf, lze sestrojit neorientovaný graf Gʹ = (V, Eʹ), který je k 

němu v jistém smyslu ekvivalentní:  

nechť  {𝑣1, 𝑣2} ∈ 𝐸′ ↔ (𝑣1, 𝑣2) ∈ 𝐸 ∨ (𝑣2, 𝑣1) ∈ 𝐸. 

Z grafu G tedy jakoby odstraníme informaci o směru hran a Gʹ se pak nazývá 

symetrizace grafu G. 

2.10.7 Hledání nejkratší cesty v grafu 

Hledání nejkratší cesty v grafu je jednou z typických úloh aplikace teorie grafů 

v geografických informačních systémech. Řeší nalezení nejkratší možné trasy mezi dvěma body 

rovinného grafu na základě ohodnocení hran, které představuje impedanci nebo odpor prostředí 

(vzdálenost, čas, cena atd.) 

Neohodnocený graf 

Délka cesty v neohodnoceném grafu je počet hran na cestě. Vzdálenost mezi vrcholy x a y 

je délka nejkratší cesty mezi x a y. Pokud neexistuje cesta mezi x a y, tak je vzdálenost 

nekonečná. Takto definovaná vzdálenost odpovídá vzdálenosti v ohodnoceném grafu, kde je 

každá hrana ohodnocená jedničkou (Černý, 2010). 

Ohodnocený graf 

Protože v reálném světě není vzdálenost mezi dvojicemi měst jednotková, musíme 

přistoupit k hledání nejkratší cesty v ohodnoceném grafu. Vzhledem k tomu, že vzdálenost ani 

čas jízdy nemůže být záporný, budeme předpokládat, že délky hran jsou nezáporná celá čísla. 

Pro vyhledání nejkratší cesty v ohodnoceném grafu existuje celá řada algoritmů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekvivalence
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Floyd-Warshall algoritmus 

Jedním z algoritmů pro nalezení nejkratší cesty v orientovaném grafu s hranami různých vah 

je algoritmus, který poprvé popsali američtí informatici Robert Floyd a Stephen Warshall. Jeho 

hlavní výhodou je velmi snadné použití. Algoritmus postupně projde všechny možnosti cest 

mezi každými dvěma vrcholy a pokud zjistí, že cesta přes třetí vrchol by byla kratší, použije ji 

(Jirovský, 2008). Oproti jeho jednoduché implementaci je postavena vysoká výpočetní složitost, 

která je jeho nevýhodou. Výrazně rychlejšího výpočtu dosahuje například Dijkstrův algoritmus. 

Pokud však chceme spočítat vzdálenost každé dvojice vrcholů, je lepší použít Floyd-

Warshall algoritmus, než například n-krát Dijkstra algoritmus, protože jediný průchod algoritmu 

spočte nejkratší cestu mezi všemi dvojicemi vrcholů. 

 

1 nechť dist je pole minimalnich vzdalenosti |V| × |V| inicializované na ∞ 

(nekonečno) 

2 for each vertex v 

3    dist[v][v] ← 0 

4 for each edge (u,v) 

5    dist[u][v] ← w(u,v)    // váha hrany (u,v) 

6 for k from 1 to |V| 

7    for i from 1 to |V| 

8       for j from 1 to |V| 

9          if dist[i][j] > dist[i][k] + dist[k][j]  

10             dist[i][j] ← dist[i][k] + dist[k][j] 

11         end if 

Dijkstra algoritmus  

 Algoritmus, který poprvé popsal nizozemský informatik Edsger Dijkstra je velice hojně 

používán v praxi (například v extenzi Network Analyst softwaru ArcMap od firmy ESRI). 

Funguje nad kladně hranově ohodnoceným grafem a je konečný pro jakýkoliv konečný vstup. 

Tento algoritmus není určen pouze pro nalezení nejkratší trasy mezi dvěma vrcholy v grafu, 

nalezne totiž nejkratší cestu z jednoho vrcholu do všech ostatních. 

 

 1 function Dijkstra(Graph, source): 

 2    dist[source]  := 0    // vzdálenost z počátku do počátku 

 3    for each vertex v in Graph:    // inicializace 

 4       if v ≠ source 

 5          dist[v]  := infinity    // neznámá vzdálenost z počátku do v 

 6          previous[v]  := undefined    // předchozí vrchol v optimální 

trase 

 7       end if 

 8       add v to Q    // všechny vrcholy inicializovány do množiny Q 
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 9    end for 

10 

11    while Q is not empty:    // hlavní cyklus 

12       u := vertex in Q with min dist[u]    // v prvním případě výchozí 

vrchol 

13       remove u from Q 

14 

15       for each neighbor v of u:    // pokud v ještě nebylo odebráno z Q 

16          alt := dist[u] + length(u, v) 

17          if alt < dist[v]:    // byla nalezena kratší cesta do v 

18             dist[v]  := alt 

19             previous[v]  := u 

20          end if 

21       end for 

22    end while 

23    return dist[], previous[] 

24 end function  

Bellman-Ford algoritmus 

Algoritmus, pojmenovaný po dvou amerických matematicích, slouží k nalezení nejkratší 

cesty v grafu z jednoho zdroje. Hodnoty hran grafu mohou být i záporné. Tato výhoda je 

kompenzována tím, že ve srovnání s Dijkstrovým algoritmem řeší totožné úlohy v delším čase. 

 

 1 function BellmanFord(vertices, edges, source): 

 2 

 3 // Krok 1: inicializace grafu 

 4 for each vertex v in vertices: 

 5    if v is source then v.weight := 0 

 6    v.weight := infinity 

 7    v.predecessor := null 

 8 

 9 // Krok 2: relax edges repeatedly 

10 for i from 1 to size(vertices)-1: 

11    for each edge (u, v) with weight w in edges: 

12       if u.weight + w < v.weight: 

13          v.weight := u.weight + w 

14          v.predecessor := u 

15 

16 // Krok 3: kontrola negativně ohodnocených cyklů 

17 for each edge (u, v) with weight w in edges: 

18    if u.weight + w < v.weight: 

19       error "Graph contains a negative-weight cycle" 
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Johnson algoritmus 

 Tento algoritmus, stejně jako první popsaný Floyd-Warshall algoritmus, vyhledává 

nejkratší cesty mezi každou dvojicí vrcholů v ohodnoceném grafu. Graf může obsahovat i 

záporně ohodnocené hrany. Algoritmus je složen z algoritmů výše zmíněných – Nejprve 

používá Bellman-Ford algoritmus pro detekci záporných cyklů, následně Dijkstrův algoritmus 

pro samotné hledání nejkratší cesty v grafu. 

A-Star algoritmus 

 Jedná se o další algoritmus sloužící k nalezení nejkratší cesty v ohodnoceném grafu 

vedoucí ze zadaného počátečního uzlu do cílového. Poprvé jej roku 1968 popsali P. Hart, N. 

Nilsson a B. Raphael. Jeho vstupem je ohodnocený graf, počáteční uzel a cílový uzel, výstupem 

je nejkratší cesta z počátečního uzlu do cílového, nebo zpráva o tom, že žádná taková cesta 

neexistuje. 

Algoritmus je v principu shodný s prohledáváním do šířky s tím rozdílem, že namísto 

obyčejné fronty používá frontu prioritní, ve které jsou cesty seřazeny podle hodnoty speciální 

funkce f. Tato funkce je definována pro každou cestu p a je součtem tzv. heuristické funkce (h) 

posledního uzlu cesty p a její zbývající délky (g). Čím je hodnota funkce f(p) nižší, tím vyšší má 

daná cesta p prioritu. Stručně řečeno, algoritmus se dívá do "minulosti" (jak daleko musel ujít, 

než na konec cesty p došel) i do "budoucnosti" (jak daleko ještě zhruba zbývá ujít z posledního 

uzlu cesty p do cíle) (Hordějčuk, 2015). 

Tento algoritmus je implementován například v open source řešení pgRouting. 
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3 METODIKA PRÁCE 

V této části bude detailně popsán celý proces od přípravy dat, přes implementaci modelu 

v podobě funkčního nástroje až po vizualizaci výstupních dat. Vzhledem k vymezení zkoumané 

problematiky, časové náročnosti a také poměrně podobné implementaci všech interakčních 

modelů se bude praktická část této práce zabývat pouze potenciálním modelem.  

3.1 Použitá platforma 

Pro vyřešení prostorových analýz, kterými se tato práce zabývá, existuje poměrně velké 

množství technických řešení. První variantou je vytvoření vlastní aplikace v libovolném 

programovacím jazyku. Toto řešení by obnášelo nutnost načíst výše zmíněné datové modely a 

implementovat algoritmy, popsané v kapitole 2.9. Vzhledem k tomu, že již existuje několik 

aplikací a knihoven, které se touto problematikou zabývají, byla tato varianta zavržena.  

Existující řešení sledované problematiky můžeme rozdělit na komerční a open source. 

Nejznámějším a také nejpropracovanějším open source řešením pro analýzy dostupnosti je 

pgRouting. Jedná se o nadstavbu na PostGIS/PostgreSQL prostorovou databázi, umožňující 

routingové dotazy a další funkcionalitu z kategorie síťových analýz (dokumentace, 2013).  

pgRouting ve verzi PostGIS/PostgreSQL 2.0.0 obsahuje tyto funkce: 

- All Pairs Shortest Path, Johnson’s Algorithm (nejkratší cesta mezi všemi 

dvojicemi s využitím Johnsonova algoritmu) 

- All Pairs Shortest Path, Floyd-Warshall Algorithm (nejkratší cesta mezi všemi 

dvojicemi s využitím Floyd-Wrashallova algoritmu) 

- Shortest Path A* (Nejkratší cesta s využitím A* algoritmu) 

- Bi-directional Dijkstra Shortest Path (obousměrná nejkratší cesta s využitím 

Dijkstrova algoritmu) 

- Bi-directional A* Shortest Path (obousměrná nejkratší cesta s využitím A* 

algoritmu) 

- Driving Distance (dojezdová vzdálenost) 

- K-Shortest Path, Multiple Akternative Paths (k nejkratších alternativních cest) 
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- K-Dijkstra, One to Many Shortest Path (nejkratší cesta z jedné lokace do n 

lokací) 

- Travelling Sales Person (problém obchodního cestujícího) 

- Turn Restriction Shortest Path (nejkratší cesta zahrnující pravidla o odbočení) 

Z výčtu funkcí je patrné, že tato nadstavba nám dává velkou možnost výběru 

nejvhodnějšího algoritmu pro konkrétní analýzu. 

 Nejznámější a nejvyužívanějším řešením z kategorie komerčního softwaru je Network 

Analyst, rozšíření pro software ArcGIS for Desktop od společnosti ESRI. 

Tato nadstavba umožňuje následující analýzy: 

- Route (nejkratší cesta mezi vybranými body) 

- Service Area (vymezení zón obslužnosti pomocí isolinií) 

- Closest Facility (vyhledání zvoleného množství nejbližších zařízení) 

- OD Cost Matrix (výpočet cestovních nákladů mezi dvěma soubory lokalit) 

- Vehicle Routing Problem (komplexní řešení pro obslužnost v síti pomocí různých 

dopravních prostředků) 

- Location-Allocation (přiřazení nejvhodnějšího zařízení k obsluhovaným lokalitám) 

Všechny analýzy v Network Analyst jsou založeny na Dijkstrově algoritmu, který je pro 

potřeby analýz modifikován tak, aby lépe odpovídal výpočtům nad reálnými dopravními daty. 

Tento modifikovaný algoritmus si tak poradí například s jednosměrnými ulicemi, se zdržením 

na křižovatkách a dalšími omezeními. Algoritmus také umí zahrnout do modelu lokality na 

jakémkoliv místě podél dopravní sítě, ne jen ve vrcholech grafu. Pro zvýšení výpočetní 

efektivity algoritmus využívá vhodné datové typy (například d-heaps).Software ArcGIS 

prostřednictvím extenze Spatial Analyst umožňuje analýzu nad rastrovým modelem, jehož 

aplikace je také součástí této práce. 

Po zvážení kladů a záporů všech výše popsaných metod a technologií byla pro účely této 

práce zvolena poslední varianta, tedy platforma ESRI ArcGIS Network Analyst. Důležitým 

hlediskem v tomto rozhodování byla i znalost softwaru v řadách koncových uživatelů – 

dopravních geografů. Důležitou roli hrálo také existující a přívětivé grafické uživatelské 

rozhraní, zatímco u open source řešení by bylo nutné jeho vytvoření, nebo ovládání nástroje 

pomocí příkazové řádky. Software ArcGIS v současné době pro vývoj vlastních nadstaveb 

nejvíce využívá programovací jazyk Python, pomocí kterého bude implementováno i praktické 

řešení této práce. 

V softwaru ArcGIS můžeme pomocí tohoto jazyka zadávat příkazy přímo v grafickém 

rozhraní, vytvořit takzvaný skriptový nástroj nebo vytvořit samostatně stojící skript. Dále je 
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v posledních verzí ArcGIS možné vytvořit takzvaný Python Addin. Geoprocessingové funkce 

jsou zprostředkovány pomocí modulu arcpy. 

3.2 Příprava dat 

Přestože příprava dat není součástí navrhovaného nástroje, představuje nedílnou část celého 

řešení. Kvalitní vstupní data jsou zásadní pro veškeré analýzy v jakékoliv vědní disciplíně a 

odvíjí se od nich i kvalita výsledku. Tato podkapitola popisuje přípravu dat pro testování 

nástroje a má také sloužit jako návod pro budoucí uživatele nástroje. 

3.2.1 Zájmové body 

Jedním ze vstupů pro všechny interakční modely jsou lokality, pro které se daná lokalita 

provádí. V případě potenciálního modelu se jedná o dvě sady lokalit. První z nich popisuje 

výchozí lokality, pro které je hodnota potenciální dostupnosti počítána a druhá obsahuje cílové 

lokality či zařízení, ke kterým potenciální dostupnost počítáme. Jako příklad můžeme uvést 

výpočet potenciální dostupnosti ze všech obcí k lůžkovým oddělením ve vybraných 

zdravotnických zařízeních. V tomto případě by obce představovaly výchozí lokality a 

zdravotnická zařízení lokality cílové. Jako váhu cílových destinací bychom použili počet lůžek 

v zařízení. Datasety výchozích a cílových lokalit mohou být i shodné. Příkladem této varianty 

může být výpočet potenciální dostupnosti ze všech obcí k obyvatelstvu. Údaje o počtu obyvatel 

máme obvykle také na úrovni obcí, proto budou výchozí i cílové lokality v rámci této práce 

reprezentovány bodovou vrstvou obcí a jako váha bude použit počet obyvatel ze Sčítání lidu, 

domů a bytů. Tato varianta bude sloužit jako testovací datová sada pro tuto práci. 

Z technického hlediska potřebujeme pouze dvě vektorové bodové vrstvy, u kterých je 

definována odpovídající projekce. U vrstvy cílových destinací je nutné mít alespoň jeden atribut 

numerického datového typu, který použijeme jako váhu. Je nutné mít váhu definovanou u všech 

destinací, pokud bude atribut u některého záznamu odpovídat například hodnotě Null, není 

možné pro tuto lokalitu výpočet provést. Přestože skript obě tyto skutečnosti (projekci a 

numerickou hodnotu váhy u všech destinací) v iniciační fázi kontroluje a případně uživatele 

upozorní na nedostatky, je vhodné si tyto podmínky dopředu zkontrolovat. 

3.2.2 Dopravní síť 

Druhá nezbytná datová sada definuje podmínky přesunu mezi zájmovými body. V případě 

použití vektorového modelu se jedná o model dopravní sítě. V ArcGIS je pro tyto účely 



Tomáš Mattern: Implementace prostorových interakčních modeů v prostředí GIS 33 

 

 

 

 

používána datová struktura, která se nazývá Network Dataset (můžeme volně přeložit jako 

síťová datová sada). ArcGIS tuto strukturu vytvoří na základě vstupních dat a podmínek, které 

uživatel zadá. Stěžejním prvkem je vektorová liniová vrstva dopravních cest (silnice, železnice, 

...). Těchto vrstev může do Network Datasetu vstupovat i několik. V modelu mohou 

participovat i bodové vrstvy, reprezentující například stanice metra. Mezi všemi vstupními 

vrstvami je třeba pečlivě definovat pravidla konektivity. Kromě konektivity definujeme 

v Network Datasetu pro každý záznam každé datové sady takzvanou cenu nebo váhu, která 

určuje, jak náročné je tento úsek (nebo bod) překonat. Obvykle používáme čas nebo vzdálenost, 

případně monetární náklady. V Network Datasetu můžeme definovat několik dalších parametrů, 

které však nejsou zcela nezbytné. Jedná se například o pravidla odbočování, dopravní omezení 

(jednosměrná jízda, uzavírky) nebo sklon daného úseku sítě. 

Technická stránka přípravy těchto dat je výrazně náročnější než příprava zájmových bodů. 

Opět je nutné zkontrolovat, aby všechny vstupní vrstvy měli definovánu odpovídající (a pokud 

možno shodnou) projekci. Všechny vrstvy musí mít validní geometrii a liniové vrstvy musí 

navíc splňovat některá topologická pravidla. Měli by také splňovat vlastnosti rovinného 

(planárního) grafu, tedy žádné dvě hrany se nesmí křížit. Z takto připravených dat je následně 

možné vytvořit Network dataset, ve kterém můžeme definovat všechny atributy zmíněné 

v předchozím odstavci. 

3.3 Kontrola topologie a přesnosti dat 

Do výpočetní části nástroje je třeba zajistit, aby vstupovala přesná a kompatibilní data.Je 

třeba před samotným výpočtem vstupní data zkontrolovat. Této fázi předcházelo testování 

nástroje na několika uživatelích, kteří GIS používají jen okrajově. Z tohoto testování vzešlo 

několik zajímavých podnětů na kontrolu vstupních dat. 

U samotného Network Datasetu jsou možnosti kontroly limitované. Je potřeba, aby uživatel 

zkontroloval především vstupní data, ze kterých je Network Dataset následně sestaven. Je také 

nutné zkontrolovat, jestli Network Dataset obsahuje impedanční atribut definovaný uživatelem. 

V opačném případě je uživatel upozorněn, jaké atributy je možné vybrat. 

Kontrola vrstvy počátečních lokalit (origins) je velice jednoduchá, kontroluje se pouze, zdali 

existuje a jestli se jedná o bodovou vrstvu. U vrstvy cílových lokalit (destinations) se kontroluje 

totéž co u lokalit počátečních. Navíc se kontroluje ještě přítomnost váhového atributu (weight) a 

jeho datový typ. Ten musí být numerický, musí tedy být jedním z těchto datových typů: Integer, 

SmallInteger (Short Integer), Single (Float), Double. 

U všech vstupních vrstev network datasetu a u vrstev origins a destinations je následně 

zkontrolována a porovnána projekce. Pokud se projekce u některých vrstev liší, nemusí 
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proběhnout některé fáze výpočtu správně. Jako příklad můžeme jmenovat umístění lokalit na síť 

nebo konektivitu jednotlivých prvků Network Datasetu. 

3.4 Metodické řešení výpočtu potenciální dostupnosti 

Jak už bylo popsáno v kapitole 2.8.4 – Potenciální model, hlavní výzvou výpočtu 

potenciální dostupnosti je fakt, že pro každou zdrojovou lokalitu musíme vypočítat vztah vůči 

všem cílovým lokalitám a tyto hodnoty sečíst. Když vezmeme v úvahu, že ani počáteční lokalita 

obvykle nebývá jedna, naopak v častých případech se počet zdrojových a cílových lokalit 

shoduje, dostáváme značně výpočetně náročný úkol díky velmi vysokému počtu řešených 

lokalit. Proto bylo nutné zamyslet se nejprve nad tím, jak v prostředí ArcGIS k problému 

přistoupit, a to jak pro výpočet nad vektorovou sítí, tak pro výpočet nad rastrovým modelem. 

Jako nejsnazší z hlediska implementace nad vektorovou sítí se jeví provést výpočet OD Cost 

Matrix pro zvolené počátky a destinace a z výsledné matice v tabulkovém procesoru nebo 

pomocí skriptu vypočítat podle výše popsaného vzorce (odkaz) požadované výsledky. Tato 

metoda se však v praxi neosvědčila pro větší datové sady. Nastávají zde dva hlavníproblémy. 

První je vytvoření samotné OD Cost Matrix. V případě velkého množství počátečních a 

cílových destinací trvá výpočet velice dlouho a software často takzvaně zamrzá. Druhý a větším 

problémem je následné zpracování dat. Výstupem analýzy OD Cost Matrix je liniová vektorová 

vrstva s jedním záznamem pro každou dvojici počátek – cíl, nikoliv matice jako taková. 

Získáme tedy vrstvu s n x m záznamy. Pokud bychom tedy analýzu provedli například pro 

všechny obce České republiky (použity jako počátky i cíle), bude mít tato vrstva více než 

24 milionů záznamů, což velice znesnadňuje následný export a další procesování. Z těchto 

důvodů bylo od této varianty upuštěno a problém byl pojat z jiné perspektivy.  

Při výpočtu potenciální dostupnosti řešíme vždy interakci jedné lokality ze zdrojové datové 

sady se všemi lokalitami cílů. Proto je možné i při implementaci provádět výpočet pro každou 

lokalitu samostatně. Vyhneme se tak manipulaci s velkými datovými soubory a také značnému 

zatížení paměti počítače. V tomto případě tedy opakovaně vypočítáme OD Cost Matrix, kde 

počátkem budou postupně všechny zdrojové lokality (vždy právě jedna) a cíle budou pokaždé 

shodně všechny cílové destinace. Problém s n x m záznamy tedy převedeme na opakující se 

řešení s 1 x m záznamy. 

U rastrového modelu bude postup obdobný, jen výpočet cestovního času bude proveden nad 

jinými daty a pomocí jiných funkcí. Stejně jako v případě vektorového modelu se bude cestovní 

čas počítat pro každou zdrojovou lokalitu zvlášť. Toto bude provedeno pomocí takzvané funkce 

šíření, která vypočte matici kumulativní vzdálenosti všech bodů od počátečního bodu P 

založenou na frikčním povrchu (Hrubý, 2006). Frikční povrch v našem případě představuje 
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předem připravený rastr, který nám říká, za jakou „cenu“ (v tomto případě čas) je možné 

překonat každou jeho buňku. Funkce pro analýzu rastru v softwaru ArcGIS obsahuje rozšíření 

Spatial Analyst. Konkrétní funkce, která vypočítá kumulativní váženou vzdálenost od zadaného 

počátku, se jmenuje Cost Distance. Z výsledného rastru již snadno získáme požadovanou 

hodnotu cestovního času pro každou cílovou lokalitu.  

3.5 Algoritmizace 

Pro konsolidaci výše popsaných metod je nutné tento postup následně algoritmizovat ve 

výše popsaném jazyku Python a vytvořit nástroj pro software ArcGIS for Desktop. Tento 

nástroj, zakomponovaný do ArcGIS toolboxu, realizuje veškerou výše popsanou metodiku a 

zároveň by měl být co nejjednodušší pro koncového uživatele. Nástroj samotný i podkladový 

skript bude blíže popsán v této kapitole. 

3.5.1 Tvorba toolboxu 

Software ArcGIS for Desktop sdružuje nástroje podle tematického zaměření do takzvaných 

toolboxů. Umožňuje i tvorbu vlastních toolboxů, do kterých je následně možné vložit vlastní 

nástroj ve formě modelu, vytvořeného pomocí nástroje Model Builder, nebo skriptu s grafickým 

rozhraním pro zadání vstupních parametrů. Tato práce se zabývá pouze druhou variantou.  

První fází je načtení vstupních dat, které je provedeno pomocí grafického okna (Obrázek 5). 

Zde je nutné zadat všechny parametry, které se následně použijí v analýze. Pro výpočet nad 

vektorovou sítí se jedná o tyto parametry: 

- origins = počáteční body, pro které je potenciální dostupnost počítána; formát: 

vektorová bodová vrstva uložená ve File Geodatabase 

- destinations = cílové body, do kterých je potenciální dostupnost počítána; formát: 

vektorová bodová vrstva uložená ve File Geodatabase 

- search tolerance = maximální vzdálenost lokalit (origins, destinations) od použité 

dopravní sítě, vzdálenější lokality jsou z analýzy vypuštěny; formát: numerická 

hodnota 

- network = dopravní síť použitá pro danou analýzu; formát: ESRI Network Dataset 

- impedance = „Cost“ atribut použité dopravní sítě; formát: textový řetězec, výše 

definovaný Network Datset musí tento atribut obsahovat 

- weight = váha cílových bodů; formát: numerický atribut vrstvy destinations 

- alpha = parametr určující vliv váhy (weight) ve vzorci; formát: numerická hodnota 

- beta = parametr určující vliv cestovního času ve vzorci; formát: numerická hodnota 
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- output field = název atributu, ve kterém bude ve vrstvě origins uložena výsledná 

hodnota; formát: textový řetězec 

 

Obr. 5: Dialogové okno pro zadání vstupních parametrů pro vektorový model (Zdroj: autor) 

Pro výpočet nad rastrovým ohodnoceným povrchem je nutné zadat následující parametry: 

- origins = počáteční body, pro které je potenciální dostupnost počítána; formát: 

vektorová bodová vrstva uložená ve File Geodatabase 

- destinations = cílové body, do kterých je potenciální dostupnost počítána; formát: 

vektorová bodová vrstva uložená ve File Geodatabase 

- weighted surface = frikční povrch; formát: rastrová vrstva 

- weight = váha cílových bodů; formát: numerický atribut vrstvy destinations 

- alpha = parametr určující vliv váhy (weight) ve vzorci; formát: numerická hodnota 

- beta = parametr určující vliv cestovního času ve vzorci; formát: numerická hodnota 

- output field = název atributu, ve kterém bude ve vrstvě origins uložena výsledná 

hodnota; formát: textový řetězec 
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Obr. 6: Dialogové okno pro zadání vstupních parametrů pro rastrový model (Zdroj: autor) 

Vzhledem k tomu, že se jedná o takzvaný skriptový nástroj, je nutné ve vlastnostech 

definovat skript, který bude proveden po spuštění nástroje. Tento skript načte zadaná vstupní 

data a provede požadované operace. 

3.5.2 Tvorba skriptu 

Skripty pro výpočet nad vektorovým a rastrovým modelem se sice liší, ale celková 

koncepce a některé části jsou shodné. Nejprve budou důkladně popsány principy tvorby skriptu 

pro vektorový model a následně jen odlišné části skriptu pro výpočet nad rastrovými daty. Popis 

skriptu je doplněn ukázkami důležitých pasáží, celý skript se nachází v příloze práce. 

Vektorový model 

V první fázi skriptu probíhá import potřebných modulů, načtení proměnných, definovaných 

uživatelem a také nastavení vlastností prostředí. Zde stojí za zmínku nastavení pracovního 

adresáře do paměti počítače, což výrazně zvyšuje rychlost skriptu, protože dočasná data jsou 

ukládána v paměti, čímž se vyhneme zapisování na pevný disk počítače. Také je nastaveno, že 

v případě kolize názvu souborů bude starý soubor přepsán. 
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V další fázi je spuštěna řada kontrolních funkcí, které ověřují splnění všech podmínek pro 

běh skriptu. Je ověřena dostupnost potřebné extenze pro ArcGIS (Network Analyst, Spatial 

Analyst) a dále přítomnost a vhodnost formátu vstupních dat. Každá kontrolní funkce vrací 

hodnotu True v případě, že nebyl nalezen žádný problém, a hodnotu False v případě, že některá 

z podmínek nebyla splněna. Poté je spočítán logický součin z výsledků všech kontrol. Pokud je 

jeho výsledkem hodnota True (všechny kontroly proběhly bez problému), je zahájena výpočtová 

část skriptu. Pokud alespoň jedna kontrola proběhla neúspěšně, vrátí tento součin hodnotu False, 

skript je ukončen a uživatel je v dialogovém okně upozorněn na nalezené problémy 

(Obrázek 7). 

 

Obr. 7: Ukázka chyby ve vstupních datech (Zdroj: autor) 

U kontroly extenze network analyst je ověřeno, zda je tato dostupná. 

 

def checkNA(): 

    if arcpy.CheckExtension('Network') == 'Available': 

        arcpy.CheckOutExtension('Network') 

        arcpy.AddMessage('\tNetwork Analyst is available!') 

        return True 

     

    else: 

        arcpy.AddError('\tNetwork Analyst is not available!') 

        return False 

 

Kontrola zadaného Network Datasetu kontroluje jeho přítomnost na disku počítače a také 

jestli se jedná o datový typ ESRI Network Dataset. Pokud je toto splněno, je dataset znovu 
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vytvořen (funkce BuildNetwork) a je ověřeno, zda toto znovu vytvoření proběhlo bez chyb či 

nikoliv. 

 

def checkNetworkDataset(nd): 

    if not arcpy.Exists(nd): 

        arcpy.AddError('\tNetwork Dataset does not exist!') 

    elif not arcpy.Describe(nd).datasetType == 'NetworkDataset': 

        arcpy.AddError('\tNetwork Dataset specified is not NetworkDataset data 

type!') 

    else: 

        arcpy.AddMessage('\tNetwork Dataset found and verified, rebuilding...') 

         

        arcpy.na.BuildNetwork(nd) 

         

        temp_dir = os.environ.get('TEMP') 

        if temp_dir: 

            errFile = open(os.path.join(temp_dir, 'BuildErrors.txt'), 'r') 

            errLen = 0 

            for row in errFile: 

                errLen += 1 

                arcpy.AddMessage(row) 

                 

            errFile.close() 

            if errLen > 0: 

                arcpy.AddError('\tNetwork Dataset build with some errors!') 

                return False 

            else: 

                arcpy.AddMessage('\tNetwork Dataset build successfully!') 

                return True 

 

Při kontrole atributu impedance se ověřuje, jestli Network Dataset atribut s tímto názvem 

obsahuje a zda se jedná o typ Cost. V případě, že tomu tak není, jsou v chybové hlášce vypsány 

všechny použitelné atributy. 

 

def checkImpedance(nd, imp): 

    desc = arcpy.Describe(network) 

    impedances = [] 

    for attr in desc.attributes: 

        if attr.usageType == 'Cost': 

            impedances.append(attr.name) 

    if imp in impedances: 

        arcpy.AddMessage('\tImpedance field found!') 

        return True 

    else: 

        arcpy.AddError('\tImpedance field not found!\n\tChoose one of these: ' + ', 

'.join(impedances)) 

        return False 

 

U vrstvy počátečních lokalit je zkontrolováno, zda tato vrstva existuje, jestli je bodová a 

také jestli má nenulový počet záznamů. 

 

def checkOrigins(orig): 

    if not arcpy.Exists(orig): 

        arcpy.AddError('\tOrigins dataset does not exist!') 

        return False 

    elif not arcpy.Describe(orig).shapeType == 'Point': 

        arcpy.AddError('\tOrigins dataset specified is not POINT data type!') 

        return False 

    elif arcpy.GetCount_management(orig) < 1: 

        arcpy.AddError('\tOrigins dataset is empty - no locations found!') 

        return False 

    else: 

        arcpy.AddMessage('\tOrigins OK!') 

        return True 
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Kontrola vrstvy cílových lokalit je shodná s kontrolou počátečních lokalit. 

 

def checkDestinations(dest): 

    if not arcpy.Exists(dest): 

        arcpy.AddError('\tDestinations dataset does not exist!') 

        return False 

    elif not arcpy.Describe(dest).shapeType == 'Point': 

        arcpy.AddError('\tDestinations dataset specified is not POINT data type!') 

        return False 

    elif arcpy.GetCount_management(dest) < 1: 

        arcpy.AddError('\tDestinations dataset is empty - no locations found!') 

        return False 

    else: 

        arcpy.AddMessage('\tDestinations OK!') 

        return True 

 

Kontrola váhového atributu ověřuje, jestli takový atribut ve vrstvě cílových lokalit existuje a 

jestli je jeho datový typ numerický, tedy jeden z těchto: Short Integer, Long Integer, Float, 

Double. 

 

def checkWeight(dest, w): 

    numericTypes = ['Double','Single','Integer','SmallInteger'] 

    fields = arcpy.ListFields(dest) 

    for field in fields: 

        if field.name == w: 

            if field.type in numericTypes: 

                arcpy.AddMessage('\tWeight found and verified!') 

                return True 

            else: 

                arcpy.AddError('\tWeight found but it is not numeric data type!') 

                return False 

    else: 

        arcpy.AddError('\tWeight is not an attribute of destinations!') 

        return False 

 

Součástí testování vstupů je i ověření shodnosti projekcí u všech vstupních vrstev. Pokud 

tato podmínka není splněna, je na to uživatel upozorněn, nicméně běh skriptu není zastaven. 

 

def checkSR(nd, orig, dest): 

    srs = [] 

    srs.append(arcpy.Describe(orig).spatialReference.name) 

    srs.append(arcpy.Describe(dest).spatialReference.name) 

     

    ndPath = os.path.dirname(str(nd)) 

    for src in arcpy.Describe(nd).sources: 

        srcPath = os.path.join(ndPath, src.name) 

        srs.append(arcpy.Describe(srcPath).spatialReference.name) 

     

    srsUnique = set(srs) 

     

    if len(srsUnique) == 1: 

        arcpy.AddMessage('\tAll inputs in '+', '.join(srsUnique)) 

    else: 

        arcpy.AddMessage('\t!!!WARNING - more than one spatial reference found: '+', 

'.join(srsUnique)) 

 

Testy jsou následně spuštěny a logickým součinem je zjištěno, zda byly všechny splněny 

nebo ne. Podle toho je pak (ne)spuštěn samotný výpočet. 
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arcpy.AddMessage('\nchecking Network Analyst extension...') 

t0 = checkNA() 

 

arcpy.AddMessage('checking Network Dataset...') 

t1 = checkNetworkDataset(network) 

 

arcpy.AddMessage('checking impedance...') 

t2 = checkImpedance(network, impedance) 

 

arcpy.AddMessage('checking origins...') 

t3 = checkOrigins(origins) 

 

arcpy.AddMessage('checking destinations...') 

t4 = checkDestinations(destinations) 

 

arcpy.AddMessage('checking weight...') 

t5 = checkWeight(destinations, weight) 

 

arcpy.AddMessage('comparing spatial references...') 

checkSR(network, origins, destinations) 

 

tAll = t0*t1*t2*t3*t4*t5 

 

# check if all tests are ok or not 

if tAll == 0: 

    arcpy.AddError('\nErrors found in inputs, calculation stopped!') 

else: 

    arcpy.AddMessage('\nInputs correct, calculation started...') 

 

Pokud všechny kontroly proběhnou úspěšně, přichází na řadu samotný výpočet. Ten se dá 

rozdělit na dvě fáze. První probíhá jen jednou, druhá potom ve for cyklu pro každou počáteční 

lokalitu zvlášť.  

V první fázi je nejprve definován aktuální mxd soubor, do kterého bude po skončení 

výpočtu aktualizovaná vrstva počátečních bodů přidána. Ve vrstvě počátečních lokalit je 

následně vytvořen nový atribut, do kterého budou uloženy výsledné hodnoty. Dále je za pomoci 

nového modulu Data Access (arcpy.da) vytvořen UpdateCursor, pomocí kterého budeme vrstvu 

počátečních bodů procházet a aktualizovat výsledný atribut. Cursory z tohoto modulu pracují 

výrazně rychleji než starší arcpy cursory.  

 

mxd = arcpy.mapping.MapDocument('CURRENT') 

df = arcpy.mapping.ListDataFrames(mxd)[0] 

     

arcpy.AddMessage('\ncreating output field...') 

createOutField(outField, origins) 

     

# create layer from origins features         

     

Cursor = arcpy.da.UpdateCursor(origins,['OBJECTID', 

outField],None,None,False,(None,'ORDER BY OBJECTID')) 

 

Nyní již přistoupíme k funkcionalitě rozšíření Network Analyst. Jak bylo popsáno v kapitole 

3.4, budeme ve výpočtu používat funkci OD Cost Matrix. Tato funkce zjednodušeně funguje 

tak, že vypočítá cestovní čas (vzdálenost nebo jinou definovanou hodnotu odporu) mezi všemi 

výchozími (origins) a cílovými (destinations) lokalitami na základě definovaného Network 

Datasetu. Nejprve je tedy vytvořena nová analýza OD Cost Matrix, která je pojmenována a jako 

jeden z parametrů je zadán uživatelem zvolený Network Dataset a také zvolená impedance. 
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Následně jsou načteny cílové lokality (destinations), které jsou pro každou počáteční lokalitu 

totožné. 

 

# make new OD Cost Matrix Layer 

arcpy.AddMessage('creating OD Cost Matrix layer...') 

try: 

    arcpy.MakeODCostMatrixLayer_na(network, 'OD_potential', impedance) 

    arcpy.AddMessage('\tOD Cost Matrix layer created!') 

except Exception as e: 

    arcpy.AddError('\tOD Cost Matrix layer can not be created!') 

    arcpy.AddError(e.message) 

         

# add destinations 

arcpy.AddMessage('adding destinations...') 

arcpy.AddLocations_na("OD_potential", "Destinations", destinations, 

"",searchTolerance,"","","","") 

arcpy.AddMessage('\t'+str(arcpy.GetCount_management(destinations))+' destinations 

added\n') 

 

Tím se dostáváme do druhé fáze, kde for cyklem procházíme výše zkonstruovaný Cursor 

počátečních lokalit. V každém cyklu vybereme jeden záznam, tedy počáteční lokalitu, z té 

vytvoříme samostatnou vrstvu a tu přidáme do analýzy OD Cost Matrix jako počáteční lokalitu 

(origin). Následně je ověřeno, jestli je tato lokalita umístěna na dopravní síti. Pokud ano, je pro 

analýzu OD Cost Matrix zavolána funkce Solve, která vypočítá čas cesty ze všech počátků 

(jeden bod pro každou iteraci) do všech cílů (body nahrané jako destinations v první fázi) a ten 

uloží do vrstvy „OD_potential\Lines“.  

 

for row in cursor: 

    counter += 1 

    nr = row[0] 

         

    arcpy.MakeFeatureLayer_management(origins, 'origins_l','OBJECTID= ' + str(nr)) 

    # add origin 

    arcpy.AddLocations_na("OD_potential", "Origins", "origins_l", "", 

searchTolerance, "", "", "", "CLEAR") 

         

    testOrig = arcpy.da.SearchCursor('OD_potential/origins', ['ObjectID', 'Status'], 

None, None, False, (None, 'ORDER BY ObjectID')) 

    testOrigLoc = testOrig.next()[1] 

    if testOrigLoc == 1: 

        arcpy.AddMessage('origin with OBJECTID ' + str(nr) + ' not located. 

Skipping..\n') 

    else: 

        # solve od cost matrix 

        arcpy.Solve_na('OD_potential') 

 

Tento čas je nutné správně spárovat s vahami, uloženými ve vstupní vrstvě destinations. 

Nad oběma vrstvami jsou vytvořeny Search Cursory. Kromě toho je vytvořen také Cursor nad 

vrstvou nahraných destinací („OD_potential\destinations“), pomocí kterého bude testováno, zda 

byla konkrétní destinace správně lokalizována k dopravní síti. Všechny tři Cursory jsou shodně 

seřazeny, aby bylo možné všechny následující kroky učinit pouze jedním průchodem každého 

z nich, což zaručuje významnou úsporu času. 
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lines = iter(sorted(arcpy.da.SearchCursor('OD_potential\Lines', ['DestinationID', 

'Total_'+impedance]), key=lambda x: x[0])) 

             

testDest = iter(sorted(arcpy.da.SearchCursor('OD_potential\destinations', 

['ObjectID', 'Status']), key=lambda x: x[0])) 

             

dest = arcpy.da.SearchCursor(destinations, ['OBJECTID',weight], None, None, False, 

(None, 'ORDER BY OBJECTID ASC')) 

 

Ze vzorce pro potenciální dostupnost (odkaz) víme, že funguje jako suma výsledku funkce 

pro každou destinaci. Počáteční hodnota potenciální akcesibility je nastavena na hodnotu 0. Poté 

jsou všechny destinace procházeny for cyklem. Pokud je konkrétní destinace správně 

lokalizována na dopravní síti, jsou z příslušných vrstev přečteny parametry váhy (w) a 

impedance (impVal), je vypočtena hodnota funkce potenciální dostupnosti pro danou destinaci a 

ta je přičtena k celkové hodnotě Ap. 

 

# calculate potential accessibility Ap 

 

Ap = 0 

 

for line in dest: 

    # check if destination is located on network 

    nextTest = testDest.next() 

    testDestLoc = nextTest[1] 

    if testDestLoc == 0: 

        # get origin-destination impedance value 

        nextLine = lines.next() 

        impVal = nextLine[1] 

 

        # get weight 

        w = float(line[1]) 

 

        # calculate potential accessibility 

        Ap = Ap + ((pow(w,alfa)) * exp((-beta) * impVal)) 

    else: 

        arcpy.AddMessage('destination with OBJECT ID ' + str(line[0]) + ' not 

located. Skipping..') 

 

Výsledná hodnota potenciální dostupnosti, uložená v proměnné Ap je nakonec zapsána 

pomocí funkce updateRow do atributové tabulky vrstvy origins a celý proces se opakuje 

s následující vstupní lokalitou. 

 

# add potential accessibility to attribute table                             

row[1] = int(Ap * 10**5) / 10.0**5 

cursor.updateRow(row) 

arcpy.AddMessage(str(counter)+ " of " + str(ocount) + " locations done\n") 

Rastrový model 

Skript pro výpočet nad rastrovým modelem začíná taktéž importem potřebných modulů, 

načtením vstupních parametrů a kontrolou vstupních dat. V tomto případě odpadá kontrola 

Network Datasetu a s tím provázaných parametrů. Výpočet můžeme opět rozdělit na dvě fáze: 

První, která proběhne jen jednou a druhá, která se zopakuje pro každou počáteční lokalitu. 
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První fáze se v tomto případě omezuje pouze na vytvoření Update Cursoru, který následně 

procházíme a aktualizujeme. 

 

cursor = arcpy.da.UpdateCursor(origins, ['OBJECTID',  outField], None, None,  False, 

(None, 'ORDER BY OBJECTID')) 

 

Ve druhé fázi opět procházíme for cyklem vrstvu počátečních destinací, v každém kroku 

vytvoříme dočasnou vrstvu z aktuální počáteční destinace. U každé lokality nejprve otestujeme, 

zda se nachází na zadaném frikčním rastru. Toto ověříme pomocí funkce 

ExtractValuesToPoints, která do nové vrstvy bodů přidá do atributové tabulky hodnotu 

zadaného rastru v konkrétním bodě. Pokud získáme hodnotu větší než 0, jde o reálnou hodnotu 

frikčního rastru, bod na něm tedy leží a můžeme přistoupit k dalšímu kroku. V případě, že bod 

na rastru neleží, získáme hodnotu -9999 a daný počáteční bod přeskočíme, protože pro něj není 

možné výpočet provést. 

 

for row in cursor: 

    counter += 1 

    nr = row[0] 

         

    arcpy.MakeFeatureLayer_management(origins, 'origins_l','OBJECTID= ' + str(nr)) 

 

    ExtractValuesToPoints('origins_l', weightedSurface, 'tempOrigTest') 

    testCursor = arcpy.da.SearchCursor('tempOrigTest', ['RASTERVALU']) 

    testOrigLoc = testCursor.next()[0] 

    arcpy.AddMessage(testOrigLoc) 

    if testOrigLoc == -9999: 

        arcpy.AddMessage('origin with OBJECTID' + str(nr) + ' out of weighted 

surface. Skipping..\n') 

    else: 

        arcpy.AddMessage('origin with OBJECTID ' + str(nr) + ' located\n') 

 

Pokud je počáteční bod správně lokalizován, přejdeme k výpočtu rastru kumulované 

vzdálenosti (funkce CostDistance). Pomocí funkce ExtractValuesToPoints následně přiřadíme 

hodnoty tohoto rastru ke všem cílovým lokalitám a uložíme do dočasné vrstvy. V této vrstvě 

máme uložené údaje o cestovním čase, případné špatné lokalizaci (pokud cestovní čas bude -

9999) i o váze dané lokality, stačí nám tedy následně vytvořit pouze jeden Cursor a ten 

procházet pomocí cyklu oproti třem kurzorům v případě výpočtu nad vektorovým modelem. 

 

costDistRaster = CostDistance('origins_l', weightedSurface) 

              

ExtractValuesToPoints(destinations, costDistRaster, 'tempDist', 'INTERPOLATE', 

'ALL') 

              

dest = arcpy.da.SearchCursor('tempDist',  ['OBJECTID', weight, 'RASTERVALU'], None, 

None, False, (None, 'ORDER BY OBJECTID ASC')) 
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Tento kurzor následně procházíme a pro každou správně lokalizovanou destinaci provedeme 

výpočet a přičtení k celkové hodnotě Ap. Zápis do atributové tabulky je stejný, jako v případě 

vektorového modelu. 

 

Ap = 0 

              

# calculate potential accessibility Ap 

              

for line in dest: 

    # check if destination is located on weighted surface 

    if line[2] > 0: 

        # get origin-destination impedance value 

        impVal = line[2] 

 

        # get weight 

        w = float(line[1]) 

 

        # calculate potential accessibility 

        Ap = Ap + ((pow(w,alfa)) * exp((-beta) * impVal)) 

    else: 

        arcpy.AddMessage('destination with OBJECTID ' + str(line[0]) + ' out of 

weighted surface. Skipping..') 

3.5.3 Testování skriptu 

Pro účely testování implementace metodiky byla navržena jednoduchá modelová datová 

sada, která umožní rychlý ruční výpočet potenciální akcesibility a ten bude následně možné 

porovnat s výsledky obou variant skriptu. Tato datová sada obsahuje 25 bodů v pravidelné 

mřížce 5 x 5, které jsou spojeny dopravní sítí v horizontálním a vertikálním směru (Obrázek 8). 

Všechny body mají shodnou váhu 50 jednotek, každá spojnice mezi dvěma body je dlouhá 100 

metrů a její překonání trvá 100 časových jednotek. Z vektorové vrstvy spojnic byl vytvořen 

Network Dataset. Pro rastrovou variantu byl vytvořen frikční rastr o velikosti buňky 1 metr, kde 

čas, potřebný k překonání každé buňky ležící na síti spojnic je 1 časová jednotka. U všech 

ostatních buněk je hodnota nastavena na 9999, nejkratší trasa tedy vždy povede po spojnici. 
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Obr. 8: Testovací data. (Zdroj: autor) 

Pro tuto datovou sadu byly nejprve výsledky vypočítány „ručně“. V prostředí ArcGIS byla 

tedy provedena analýza OD Cost Matrix nad vytvořeným Network Datasetem, jako origins i 

destinations bylo použito 25 modelových bodů. Tím jsme získali cestovní čas mezi každými 

dvěma body. Z této matice byla následně pro každý řádek vypočítána v MS Excel hodnota 

potenciální dostupnosti podle vzorce. 

Stejná data byla následně použita i v nástroji pro výpočet potenciální dostupnosti nad 

vektorovým modelem a nakonec byl potenciální dostupnost vypočítána pomocí nástroje pro 

rastrovou reprezentaci nad vytvořeným frikčním rastrem. 

Výsledky „ručního“ výpočtu a výpočtu pomocí nástroje nad vektorovým modelem jsou 

naprosto shodné (Tabulka 1), což potvrzuje, že popsaný vzorec a metodika byly v tomto skriptu 

implementovány správně. 

Výsledky výpočtu pomocí nástroje pro rastrovou reprezentaci se od těch předchozích liší 

v řádech setin procenta (Tabulka 1), tyto malé odchylky pozorujeme ze dvou důvodů: 

1) rastrová a vektorová reprezentace dat nemohou být už z jejich podstaty nikdy 100% 

shodné 

2) při aplikaci funkce ExtractValuesToPoints je použita bilineární interpolace, která 

může způsobovat drobné odchylky 
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Vzhledem k tomu, že výsledky rámcově odpovídají předchozím dvěma výsledkovým sadám 

(rozdíly v řádu setin procenta), můžeme říci, že i implementace tohoto řešení byla provedena 

správně. 

 

Tab. 1: Srovnání hodnot potenciální dostupnosti nad testovacími daty (Zdroj: autor) 

3.6 Aplikace nad reálnými daty 

Důležitou součástí validace nástroje je samozřejmě použití nad reálnými datovými sadami. 

Pro definování zájmového území a lokalit byla použita administrativní data z databáze ArcČR 

500 od společnosti ArcData. Konkrétně byla využita bodová vrstva obcí pro určení počátků a 

destinací. Pro testování není třeba analýzu provádět nad celým územím České republiky. Jako 

dostačující bylo vyhodnoceno území na úrovni okresu. Aby mohl být otestován vliv obou 

parametrů na výsledky analýz, byl vybrán okres, který má jak výrazné středisko, tak významnou 

dopravní infrastrukturu. 

ruční výpočet T vektorový model V změna V/T rastrový model R změna R/T

6.68705 6.68705 0.00% 6.6889 -0.03%

7.46767 7.46767 0.00% 7.47092 -0.04%

7.55924 7.55924 0.00% 7.56281 -0.05%

7.46767 7.46767 0.00% 7.47092 -0.04%

6.68705 6.68705 0.00% 6.6889 -0.03%

7.46767 7.46767 0.00% 7.47092 -0.04%

8.3394 8.3394 0.00% 8.34514 -0.07%

8.44167 8.44167 0.00% 8.44797 -0.07%

8.3394 8.3394 0.00% 8.34514 -0.07%

7.46767 7.46767 0.00% 7.47092 -0.04%

7.55924 7.55924 0.00% 7.56281 -0.05%

8.44167 8.44167 0.00% 8.44797 -0.07%

8.54519 8.54519 0.00% 8.55209 -0.08%

8.44167 8.44167 0.00% 8.44797 -0.07%

7.55924 7.55924 0.00% 7.56281 -0.05%

7.46767 7.46767 0.00% 7.47092 -0.04%

8.3394 8.3394 0.00% 8.34514 -0.07%

8.44167 8.44167 0.00% 8.44797 -0.07%

8.3394 8.3394 0.00% 8.34514 -0.07%

7.46767 7.46767 0.00% 7.47092 -0.04%

6.68705 6.68705 0.00% 6.6889 -0.03%

7.46767 7.46767 0.00% 7.47092 -0.04%

7.55924 7.55924 0.00% 7.56281 -0.05%

7.46767 7.46767 0.00% 7.47092 -0.04%

6.68705 6.68705 0.00% 6.6889 -0.03%
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Konkrétně byl vybrán Kolín. Dopravu v okrese Kolín silně ovlivňuje dálnice D11 a také I. 

tranzitní železniční koridor. Vzhledem k těmto skutečnostem se dá předpokládat signifikantní 

vliv parametrů alfa a beta na výsledky analýz. 

Jako dopravní síť byl pro zkušební analýzy použit Network Dataset, který kombinuje 

silniční a železniční trasy v horizontu 2012. Tento dataset byl vytvořen již dříve pro potřeby 

grantového projektu. Silniční síť je založena na datech od společnosti CEDA z roku 2006 a byla 

postupně aktualizována. Rychlosti na silnicích byly stanoveny dle Hudečka (2012). Železniční 

síť je založena na modelu železniční dostupnosti VlaCzech (Šimbera, 2013). Tento model je 

založen na geometrii z projektu OpenStreetMap. Data o spojích byla čerpána z databáze 

ZelPage.cz a z webových stránek soukromých železničních dopravců. 

Pro porovnatelnost výsledků zpracování pomocí vektorového a rastrového modelu byla tato 

dopravní síť převedena na frikční povrch o velikosti buňky 50 metrů. Buňky, které nepřekrývají 

dopravní síť, mají v tomto zjednodušeném modelu přiřazenou rychlost 4 km/h, což odpovídá 

průměrné rychlosti lidské chůze. 

Pro vybraný okres byl proveden výpočet hodnoty potenciální dostupnosti jak nad 

vektorovým, tak nad rastrovým modelem. Výpočet byl proveden opakovaně s různými 

parametry alfa a beta. Výsledky všech analýz budou porovnány a zhodnoceny v kapitole 4 – 

Diskuze výsledků, a to z těchto hledisek: 

- porovnání výsledných hodnot pro rastrový a vektorový model 

- porovnání časové náročnosti pro rastrový a vektorový model 

- porovnání změny výsledků v závislosti na parametru alfa 

- porovnání změny výsledků v závislosti na parametru beta 

- zhodnocení využitelnosti rastrového a vektorového modelu 
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4 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Pomocí vytvořených nástrojů byla vypočítána potenciální dostupnost k obyvatelstvu pro 

vybraný modelový okres Kolín. Bylo provedeno velké množství analýz, lišících se v hodnotách 

parametrů alfa a beta. Jako parametry alfa a beta byly použity tyto hodnoty: 

- alfa = 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 

- beta = 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 

V této kapitole budou výsledky zhodnoceny a porovnány. Pro každé srovnání jsou v textu 

práce uvedeny jen vybrané komentované výsledky, kompletní sada výsledků je k dispozici jako 

příloha na CD ve formátu shapefile. 

Zhodnocení a popisu výsledků souvisejících čistě s touto prací bude předcházet stručné 

shrnutí výsledků předchozího výzkumu. 

4.1 Výsledky předchozího výzkumu 

Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, autor se této problematice věnoval již před sepsáním 

této diplomové práce. Konkrétně se jednalo o výpočet potenciální dostupnosti k obyvatelstvu 

pro všechny obce České republiky pro potřeby projektu ESPON TRACC. Těchto výsledků bylo 

dosaženo pomocí softwaru ESRI ArcGIS, programovacího jazyka Python a tabulkového 

procesoru MS Excel. Ten dokáže pracovat s maximálním počtem 1 048 576 řádků. Bylo tedy 

nutné výpočet rozdělit na několik částí. Tato metoda byla poměrně komplikovaná a bylo třeba 

několikrát přenášet data z mezivýpočtů mezi různými programy. Přes to bylo dosaženo 

požadovaných konzistentních výsledků, odpovídajících dopravní síti a rozložení populace 

v České republice. 
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Obr. 9: Potenciální dostupnost obcí České republiky k obyvatrelstvu pro horizont 2012 (Zdroj: 

Marada, Květoň, Mattern, Štych, Hudeček, 2013) 

Tento projekt se zabýval i výhledem do budoucna. Byla počítána i potenciální dostupnost 

obcí ČR k obyvatelstvu pro rok 2020 (Obrázek 10). Při letmém porovnání s výsledky k roku 

2012 (Obrazek 9) můžeme pozorovat, jaký vliv bude mít plánované vylepšení silniční 

infrastruktury na vývoj potenciální dostupnosti k obyvatelstvu. 
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Obr. 10: Potenciální dostupnost obcí České republiky k obyvatrelstvu pro horizont 2020 (Zdroj: 

Marada, Květoň, Mattern, Štych, Hudeček, 2013) 

4.2 Porovnání výsledných hodnot 

Jak již bylo zmíněno dříve, byly vypočítány hodnoty potenciální dostupnosti jak pomocí 

nástroje využívajícího vektorový model sítě, tak pomocí nástroje, počítajícího nad rastrovým 

frikčním povrchem. Vzorec potenciální dostupnosti je součinem dvou funkcí. První funkce 

pracuje s váhami cílových destinací a mění se v závislosti na parametru alfa. Vzhledem k tomu, 

že do této funkce nevstupuje výpočet cestovního času, výsledky mezi vektorovým a rastrovým 

modelem by se neměly měnit v závislosti na parametru alfa. Toto bylo potvrzeno, rozdíly ve 

výsledcích mezi minimální (0.2) a maximální (10) hodnotu parametru alfa jsou pro shodné 

parametry beta maximálně v tisícinách procent. 
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Naopak ve druhé funkci počítáme s cestovním časem, dá se tedy očekávat proměnlivost 

rozdílů mezi výsledky obou nástrojů v závislosti na parametru beta. Toto je patrné i ze 

získaných výsledků, průměrný rozdíl hodnot pro všechny obce roste v závislosti na hodnotě 

parametru beta z hodnot v desetitisícinách procenta až do hodnot v celých procentech (Graf 1). 

U některých konkrétních obcí můžeme pro parametr beta 1 a větší pozorovat rozdíly větší než 

10 %. Jedná se o obce na okraji zájmového území, což je logické, neboť hodnoty cestovního 

času u těchto obcí nabývají nejvyšších hodnot. 

 

Graf 1: Průměrný rozdíl (osa y) mezi rastrovým a vektorovým modelem v okresu Kolín v 

závislosti na hodnotě parametru beta (osa x). (Zdroj: autor) 

4.3 Porovnání časové náročnosti 

V této podkapitole je srovnána časová náročnost výpočtu nad vektorovou dopravní sítí a 

rastrovým frikčním povrchem. V předchozí části textu se potvrdilo, že při vhodně zvolené 

hodnotě parametru beta je možné pro obě reprezentace dosáhnout téměř shodných výsledků, čas 

výpočtu tedy může hrát velkou roli při výběru vhodné datové reprezentace.  

Nejvíce času u obou nástrojů trvá výpočet cestovního času u obou nástrojů, ostatní části 

skriptů jsou si velmi podobné. Délka výpočtu tedy nebude závislá na hodnotách parametrů, ale 

na zvoleném datovém modelu, počtu analyzovaných lokalit a také celkové velikosti zájmového 

území. 

Testovací výpočty byly prováděny na poměrně výkonném hardwaru (procesor Intel(R) 

Core(TM) i7-3520 CPU @ 2.9GHz, RAM 16 GB, 64-bit architektura). Čas výpočtu jedné 

analýzy pro vektorový a rastrový model se výrazně liší. V případě zvoleného testovacího okresu 

trval výpočet pomocí nástroje využívajícího vektorová data cca 30 - 40 vteřin. V případě 
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výpočtu nad rastrovými daty se čas pohyboval kolem 7 - 8 minut, což je více než desetkrát déle. 

Při výpočtu nad větším zájmovým územím (kraj) byl čas výpočtu nad rastrovým modelem 

téměř stokrát větší. To vyplývá z podstaty funkcí založených na šíření v rastru, jejichž časová 

náročnost výrazně roste s narůstající plochou analýzy. 

Tyto časové poměry nelze považovat za platné pro všechny analýzy, budou se pochopitelně 

lišit v závislosti na použitém modelu dopravní sítě a také pochopitelně v závislosti na velikosti 

buňky rastru. Lze však říci, že výpočet nad rastrovým datovým modelem je výrazně časově 

náročnější. 

4.4 Porovnání změny výsledků v závislosti na parametru 
alfa 

Z podstaty použitého vzorce pro potenciální dostupnost je logické, že s rostoucím 

parametrem alfa se budou exponenciálně zvyšovat celkové výsledky, protože se exponenciálně 

zvyšuje jedna z funkcí. Nejdůležitějším aspektem ovšem je, jak se mění hodnoty obcí vzájemně 

a především z prostorového hlediska. 

Z obrázku 11 je patrné, že pro nízké hodnoty parametru alfa (tedy nízký vliv váhy cílových 

destinací) jsou vysoké hodnoty viditelně liniově lokalizované od Kolína podél silnice 12 

směrem na Český Brod. Patrný je i vliv železničního koridoru na severu okresu. Tento jev se 

zvyšujícím se parametrem alfa zaniká a dominantním se stává největší město okresu, Kolín, od 

kterého se hodnoty všemi směry snižují. 
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Obr. 11: Změny prostorového rozložení hodnot potenciální dostupnosti v závislosti na 

parametru alfa (Zdroj: autor) 

4.5 Porovnání změny výsledků v závislosti na parametru 
beta 

Parametr beta figuruje ve druhé funkci, která pracuje s hodnotou cestovního času. Výsledná 

hodnota této funkce se stoupajícím časem klesá, čímž se snižuje celková hodnota potenciální 

dostupnosti. Malé hodnoty parametru beta téměř potírají rozdíly mezi hodnotami cestovního 

času, vysoké hodnoty naopak tyto rozdíly prohlubují a výslednou hodnotu celé funkce snižují 

(Tabulka 2). 
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Tab. 2: Výsledné hodnoty funkce cestovního času pro různé hodnoty parametru beta a časy 

(Zdroj: autor) 

Pomocí této závislosti funkce cestovního času na parametru beta můžeme vysvětlit chování 

prostorového rozložení hodnot potenciální dostupnosti v závislosti na parametru beta (Obrázek 

12). Pro nízké hodnoty parametru beta je vliv cestovního času téměř zanedbatelný, hodnoty 

potenciální dostupnosti jsou tak v celém okresu téměř shodné, rozdíl mezi minimální a 

maximální hodnotou je velmi malý. Naopak pro velmi vysoké hodnoty parametru beta je 

cestovní čas natolik zásadní, že v podstatě neprobíhá interakce mezi obcemi a rozložení hodnot 

potenciální dostupnosti je velmi podobné rozložení hodnot počtu obyvatel.  

beta time = 10 time = 20 time = 30 time = 40 time = 50 time = 60

0.0002 0.998002 0.996008 0.994018 0.992032 0.99005 0.988072

0.002 0.980199 0.960789 0.941765 0.923116 0.904837 0.88692

0.02 0.818731 0.67032 0.548812 0.449329 0.367879 0.301194

0.2 0.135335 0.018316 0.002479 0.000335 4.54E-05 6.14E-06

0.5 0.006738 4.54E-05 3.06E-07 2.06E-09 1.39E-11 9.36E-14

1 4.54E-05 2.06E-09 9.36E-14 4.25E-18 1.93E-22 8.76E-27

2 2.06E-09 4.25E-18 8.76E-27 1.80E-35 3.72E-44 7.67E-53

5 1.93E-22 3.72E-44 7.18E-66 1.38E-87 2.70E-109 5.10E-131

10 3.72E-44 1.38E-87 5.10E-131 1.90E-174 7.10E-218 2.70E-261
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Obr. 12: Změny prostorového rozložení hodnot potenciální dostupnosti v závislosti na 

parametru beta (Zdroj: autor) 

4.6 Zhodnocení použitelnosti vektorového a rastrového 
modelu. 

Výpočty nad rastrovým i vektorovým modelem mají v praxi svůj prostor. Z výsledků je 

patrné, že je možné v obou případech dosáhnout podobných výsledků. Oba přístupy se však 

výrazně liší z hlediska výpočetního času. Pokud máme pro analyzované území k dispozici data 

o dopravní síti, jeví se jako optimálnější varianta použití nástroje pro výpočet potenciální 

akcesibility nad vektorovými daty, protože daná síť je popsána přesněji a výpočet je výrazně 

rychlejší. Rastrový model hraje nezastupitelnou úlohu v případě, kdy síťový model 

nereprezentuje dostatečně řešené území a je nutné analýzu provést na komplexním frikčním 
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povrchu (tedy nikoliv nad dopravní sítí převedenou na rastr). Zde je pak možné každé buňce ve 

zkoumaném území přiřadit požadovanou váhu, kterou je nutné při pohybu přes buňku překonat. 

Jedná se například o analýzy pro pěší či o pohyb ve volném prostoru. 
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5 ZÁVĚR 

Tato práce se věnovala prostorovým interakčním modelům a především jejich implementaci 

čistě v prostředí geografických informačních systémů. Na základě studia odborné literatury bylo 

konstatováno, že použití komplexních geoinformatických procesů není v této oblasti běžnou 

praxí. Tato práce se pokouší na tento fakt upozornit a alespoň částečně naznačit směr, kterým by 

se následný vývoj mohl ubírat. 

Základy této práce byly položeny při práci na projektu TRACC, podporovaném programem 

ESPON, kde autor prováděl mimo jiné výpočet potenciální dostupnosti k obyvatelstvu mezi 

českými obcemi (Marada, Květoň, Mattern, Štych, Hudeček, 2013). Na základě tohoto řešení a 

další relevantní literatury byl vybrán konkrétní model, na kterém byla implementace 

demonstrována – potenciální model dostupnosti. Následně byly diskutovány možnosti 

implementace existujícího vzorce pro tento model v prostředí GIS. Na základě této diskuze 

vznikla metodika, která zohledňovala především rychlost výpočtu a také snadné a univerzální 

použití. Pro zvolený metodický postup byla vybrána vhodná platforma – ESRI ArcGIS, která 

umožňuje vytváření skriptových nástrojů pomocí jazyka Python. Na základě těchto technologií 

a navržené metodiky byl následně úspěšně vytvořen nástroj, který výpočet potenciální 

dostupnosti provádí. Nástroj byl otestován jak nad testovacími, tak nad reálnými daty. Bylo 

ověřeno, že nástroj vrací logické a konzistentní hodnoty jak nad vektorovými, tak nad 

rastrovými daty. Původním záměrem byla také automatická vizualizace výsledných dat, 

v průběhu práce však bylo vyhodnoceno, že vizualizace výsledků se odvíjí od potřeb 

konkrétního uživatele a konkrétních analýz. Z tohoto důvodu bude i nadále konkrétní výsledná 

vizualizace ponechána v gesci uživatelů nástroje. 

Tato práce splnila své základní cíle, ale rozhodně ji nelze považovat za finální řešení daného 

problému. V budoucnu se nabízí další optimalizace metodiky a vytvořeného nástroje, a to i 

s ohledem na potřeby budoucích uživatelů z řad dopravních geografů. 

Dalšími kroky do budoucna by mělo být vytvoření komplexní sady geoinformačních 

nástrojů pro řešení ostatních prostorových interakčních modelů a souvisejících problémů 

z oblasti geografie dopravy. 
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Příloha 1 

# -*- coding: cp1250 -*- 
 
# import modules 
#import unicodedata 
#import inspect 
import os, time, arcpy 
#import math 
from math import exp 
from arcpy import env 
 
# assign input parameters to variables 
origins = arcpy.GetParameterAsText(0) 
destinations = arcpy.GetParameterAsText(1) 
searchTolerance = arcpy.GetParameterAsText(2) 
network = arcpy.GetParameter(3) 
impedance = arcpy.GetParameterAsText(4) 
weight = arcpy.GetParameterAsText(5) 
alfa = float(arcpy.GetParameterAsText(6)) 
beta = arcpy.GetParameter(7) 
outField = arcpy.GetParameterAsText(8) 
 
# set environment variables 
env.workspace = 'in_memory' 
env.overwriteOutput = 1 
 
# get start time 
startTime = time.clock() 
     
# input check 
def checkNA(): 
    if arcpy.CheckExtension('Network') == 'Available': 
        arcpy.CheckOutExtension('Network') 
        arcpy.AddMessage('\tNetwork Analyst is available!') 
        return True 
     
    else: 
        arcpy.AddError('\tNetwork Analyst is not available!') 
        return False 
 
def checkNetworkDataset(nd): 
    if not arcpy.Exists(nd): 
        arcpy.AddError('\tNetwork Dataset does not exist!') 
    elif not arcpy.Describe(nd).datasetType == 'NetworkDataset': 
        arcpy.AddError('\tNetwork Dataset specified is not NetworkDataset 
data type!') 
    else: 
        arcpy.AddMessage('\tNetwork Dataset found and verified, 
rebuilding...') 
         
        arcpy.na.BuildNetwork(nd) 
         
        temp_dir = os.environ.get('TEMP') 
        if temp_dir: 



 

 

 

 

            errFile = open(os.path.join(temp_dir, 'BuildErrors.txt'), 'r') 
            errLen = 0 
            for row in errFile: 
                errLen += 1 
                arcpy.AddMessage(row) 
                 
            errFile.close() 
            if errLen > 0: 
                arcpy.AddError('\tNetwork Dataset build with some errors!') 
                return False 
             
            else: 
                arcpy.AddMessage('\tNetwork Dataset build successfully!') 
                return True 
     
def checkImpedance(nd, imp): 
    desc = arcpy.Describe(network) 
    impedances = [] 
    for attr in desc.attributes: 
        if attr.usageType == 'Cost': 
            impedances.append(attr.name) 
    if imp in impedances: 
        arcpy.AddMessage('\tImpedance field found!') 
        return True 
     
    else: 
        arcpy.AddError('\tImpedance field not found!\n\tChoose one of these: 
' + ', '.join(impedances)) 
        return False 
 
def checkOrigins(orig): 
    if not arcpy.Exists(orig): 
        arcpy.AddError('\tOrigins dataset does not exist!') 
        return False 
    elif not arcpy.Describe(orig).shapeType == 'Point': 
        arcpy.AddError('\tOrigins dataset specified is not POINT data type!') 
        return False 
    elif arcpy.GetCount_management(orig) < 1: 
        arcpy.AddError('\tOrigins dataset is empty - no locations found!') 
        return False 
    else: 
        arcpy.AddMessage('\tOrigins OK!') 
        return True 
         
     
def checkDestinations(dest): 
    if not arcpy.Exists(dest): 
        arcpy.AddError('\tDestinations dataset does not exist!') 
        return False 
    elif not arcpy.Describe(dest).shapeType == 'Point': 
        arcpy.AddError('\tDestinations dataset specified is not POINT data 
type!') 
        return False 
    elif arcpy.GetCount_management(dest) < 1: 
        arcpy.AddError('\tDestinations dataset is empty - no locations 
found!') 
        return False 
    else: 



 

 

 

 

        arcpy.AddMessage('\tDestinations OK!') 
        return True 
         
def checkWeight(dest, w): 
    numericTypes = ['Double','Single','Integer','SmallInteger'] 
    fields = arcpy.ListFields(dest) 
    for field in fields: 
        if field.name == w: 
            if field.type in numericTypes: 
                arcpy.AddMessage('\tWeight found and verified!') 
                return True 
            else: 
                arcpy.AddError('\tWeight found but it is not numeric data 
type!') 
                return False 
    else: 
        arcpy.AddError('\tWeight is not an attribute of destinations!') 
        return False 
     
def checkSR(nd, orig, dest): 
    srs = [] 
    srs.append(arcpy.Describe(orig).spatialReference.name) 
    srs.append(arcpy.Describe(dest).spatialReference.name) 
     
    ndPath = os.path.dirname(str(nd)) 
    for src in arcpy.Describe(nd).sources: 
        srcPath = os.path.join(ndPath, src.name) 
        srs.append(arcpy.Describe(srcPath).spatialReference.name) 
     
    srsUnique = set(srs) 
     
    if len(srsUnique) == 1: 
        arcpy.AddMessage('\tAll inputs in '+', '.join(srsUnique)) 
    else: 
        arcpy.AddMessage('\t!!!WARNING - more than one spatial reference 
found: '+', '.join(srsUnique)) 
         
def createOutField(fieldName, orig): 
    fields = arcpy.ListFields(orig) 
     
    # delete outputfield if exists 
    for field in fields: 
        if field.name == fieldName: 
            arcpy.DeleteField_management(orig, fieldName) 
            break 
 
    # add new output field 
    arcpy.AddField_management(origins,fieldName, "DOUBLE") 
    arcpy.AddMessage('\tOutput field created!') 
     
# perform inputs testing    
arcpy.AddMessage('\nchecking Network Analyst extension...') 
t0 = checkNA() 
 
arcpy.AddMessage('checking Network Dataset...') 
t1 = checkNetworkDataset(network) 
 
arcpy.AddMessage('checking impedance...') 



 

 

 

 

t2 = checkImpedance(network, impedance) 
 
arcpy.AddMessage('checking origins...') 
t3 = checkOrigins(origins) 
 
arcpy.AddMessage('checking destinations...') 
t4 = checkDestinations(destinations) 
 
arcpy.AddMessage('checking weight...') 
t5 = checkWeight(destinations, weight) 
 
arcpy.AddMessage('comparing spatial references...') 
checkSR(network, origins, destinations) 
 
tAll = t0*t1*t2*t3*t4*t5 
 
# check if all tests are ok or not 
if tAll == 0: 
    arcpy.AddError('\nErrors found in inputs, calculation stopped!') 
else: 
    arcpy.AddMessage('\nInputs correct, calculation started...') 
     
    mxd = arcpy.mapping.MapDocument('CURRENT') 
    df = arcpy.mapping.ListDataFrames(mxd)[0] 
     
    arcpy.AddMessage('\ncreating output field...') 
    createOutField(outField, origins) 
     
    # create layer from origins features         
     
    cursor = arcpy.da.UpdateCursor(origins,['OBJECTID', 
outField],None,None,False,(None,'ORDER BY OBJECTID')) 
 
    # make new OD Cost Matrix Layer 
    arcpy.AddMessage('creating OD Cost Matrix layer...') 
    try: 
        arcpy.MakeODCostMatrixLayer_na(network, 'OD_potential', impedance) 
        arcpy.AddMessage('\tOD Cost Matrix layer created!') 
    except Exception as e: 
        arcpy.AddError('\tOD Cost Matrix layer can not be created!') 
        arcpy.AddError(e.message) 
         
    # add destinations 
    arcpy.AddMessage('adding destinations...') 
    arcpy.AddLocations_na("OD_potential", "Destinations", destinations, 
"",searchTolerance,"","","","") 
    arcpy.AddMessage('\t'+str(arcpy.GetCount_management(destinations))+' 
destinations added\n') 
 
    ocount = arcpy.GetCount_management(origins) 
    counter = 0 
    # for loop for every origin 
    for row in cursor: 
        counter += 1 
        nr = row[0] 
         
        arcpy.MakeFeatureLayer_management(origins, 'origins_l','OBJECTID= ' + 
str(nr)) 



 

 

 

 

        # add origin 
        arcpy.AddLocations_na("OD_potential", "Origins", 
"origins_l","",searchTolerance,"","","","CLEAR") 
         
        testOrig = 
arcpy.da.SearchCursor('OD_potential/origins',['ObjectID','Status'],None,None,
False,(None,'ORDER BY ObjectID')) 
        testOrigLoc = testOrig.next()[1] 
        if testOrigLoc == 1: 
            arcpy.AddMessage('origin with OBJECTID ' + str(nr) + ' not 
located. Skipping..\n') 
        else: 
            # solve od cost matrix 
            arcpy.Solve_na('OD_potential') 
             
            lines = 
iter(sorted(arcpy.da.SearchCursor('OD_potential\Lines',['DestinationID','Tota
l_'+impedance]), key=lambda x: x[0])) 
             
            testDest = 
iter(sorted(arcpy.da.SearchCursor('OD_potential\destinations',['ObjectID','St
atus']), key=lambda x: x[0])) 
             
            Ap = 0 
             
            dest = arcpy.da.SearchCursor(destinations, 
['OBJECTID',weight],None,None,False,(None,'ORDER BY OBJECTID ASC')) 
 
            # calculate potential accessibility Ap 
             
            for line in dest: 
                # check if destination is located on network 
                nextTest = testDest.next() 
                testDestLoc = nextTest[1] 
                if testDestLoc == 0: 
                    # get origin-destination impedance value 
                    nextLine = lines.next() 
                     
                    impVal = nextLine[1] 
                    #arcpy.AddMessage(impVal) 
                    # get weight 
                    w = float(line[1]) 
                    #arcpy.AddMessage(w) 
                    # calculate potential accessibility 
                    Ap = Ap + ((pow(w,alfa)) * exp((-beta) * impVal)) 
                    #arcpy.AddMessage(Ap) 
                else: 
                    arcpy.AddMessage('destination with OBJECT ID ' + 
str(line[0]) + ' not located. Skipping..') 
             
            # add potential accessibility to attribute table                             
            row[1] = int(Ap * 10**5) / 10.0**5 
            cursor.updateRow(row) 
 
            arcpy.AddMessage(str(counter)+ " of " + str(ocount) + " locations 
done\n") 
            del lines, dest, testDestLoc, Ap, impVal, w, nr 
         



 

 

 

 

    del cursor, counter 
     
    addLayer = arcpy.mapping.Layer(destinations) 
    arcpy.mapping.AddLayer(df, addLayer, "BOTTOM") 
    del addLayer, df, mxd 
    endTime = time.clock()-startTime 
    arcpy.AddMessage('Elapsed Time: ' + str(endTime) + ' seconds\n') 
    arcpy.AddMessage('Potential Accessibility Calculated\n') 
  



 

 

 

 

Příloha 2 

# -*- coding: cp1250 -*- 
 
# import modules 
#import unicodedata 
#import inspect 
import os, time, arcpy 
#import math 
from math import exp 
from arcpy import env 
from arcpy.sa import * 
 
# assign input parameters to variables 
origins = arcpy.GetParameterAsText(0) 
destinations = arcpy.GetParameterAsText(1) 
weightedSurface = arcpy.GetParameterAsText(2) 
weight = arcpy.GetParameterAsText(3) 
alfa = float(arcpy.GetParameterAsText(4)) 
beta = arcpy.GetParameter(5) 
outField = arcpy.GetParameterAsText(6) 
 
# set environment variables 
env.workspace = 'in_memory' 
env.overwriteOutput = 1 
 
# get start time 
startTime = time.clock() 
     
# input check 
def checkSA(): 
    if arcpy.CheckExtension('Spatial') == 'Available': 
        arcpy.CheckOutExtension('Spatial') 
        arcpy.AddMessage('\tSpatial Analyst is available!') 
        return True 
     
    else: 
        arcpy.AddError('\tSpatial Analyst is not available!') 
        return False 
 
def checkOrigins(orig): 
    if not arcpy.Exists(orig): 
        arcpy.AddError('\tOrigins dataset does not exist!') 
        return False 
    elif not arcpy.Describe(orig).shapeType == 'Point': 
        arcpy.AddError('\tOrigins dataset specified is not POINT data type!') 
        return False 
    elif arcpy.GetCount_management(orig) < 1: 
        arcpy.AddError('\tOrigins dataset is empty - no locations found!') 
        return False 
    else: 
        arcpy.AddMessage('\tOrigins OK!') 
        return True 
         
     
def checkDestinations(dest): 
    if not arcpy.Exists(dest): 



 

 

 

 

        arcpy.AddError('\tDestinations dataset does not exist!') 
        return False 
    elif not arcpy.Describe(dest).shapeType == 'Point': 
        arcpy.AddError('\tDestinations dataset specified is not POINT data 
type!') 
        return False 
    elif arcpy.GetCount_management(dest) < 1: 
        arcpy.AddError('\tDestinations dataset is empty - no locations 
found!') 
        return False 
    else: 
        arcpy.AddMessage('\tDestinations OK!') 
        return True 
         
def checkWeight(dest, w): 
    numericTypes = ['Double','Single','Integer','SmallInteger'] 
    fields = arcpy.ListFields(dest) 
    for field in fields: 
        if field.name == w: 
            if field.type in numericTypes: 
                arcpy.AddMessage('\tWeight found and verified!') 
                return True 
            else: 
                arcpy.AddError('\tWeight found but it is not numeric data 
type!') 
                return False 
    else: 
        arcpy.AddError('\tWeight is not an attribute of destinations!') 
        return False 
     
def checkSR(surface, orig, dest): 
    srs = [] 
    srs.append(arcpy.Describe(orig).spatialReference.name) 
    srs.append(arcpy.Describe(dest).spatialReference.name) 
     
    srs.append(arcpy.Raster(surface).spatialReference.name) 
     
    srsUnique = set(srs) 
     
    if len(srsUnique) == 1: 
        arcpy.AddMessage('\tAll inputs in '+', '.join(srsUnique)) 
    else: 
        arcpy.AddMessage('\t!!!WARNING - more than one spatial reference 
found: '+', '.join(srsUnique)) 
         
def createOutField(fieldName, orig): 
    fields = arcpy.ListFields(orig) 
     
    # delete outputfield if exists 
    for field in fields: 
        if field.name == fieldName: 
            arcpy.DeleteField_management(orig, fieldName) 
            break 
 
    # add new output field 
    arcpy.AddField_management(origins,fieldName, "DOUBLE") 
    arcpy.AddMessage('\tOutput field created!') 
     



 

 

 

 

# perform inputs testing 
arcpy.AddMessage(weightedSurface) 
arcpy.AddMessage('\nchecking Spatial Analyst extension...') 
t0 = checkSA() 
 
arcpy.AddMessage('checking origins...') 
t1 = checkOrigins(origins) 
 
arcpy.AddMessage('checking destinations...') 
t2 = checkDestinations(destinations) 
 
arcpy.AddMessage('checking weight...') 
t3 = checkWeight(destinations, weight) 
 
arcpy.AddMessage('comparing spatial references...') 
checkSR(weightedSurface, origins, destinations) 
 
tAll = t0*t1*t2*t3 
 
# check if all tests are ok or not 
if tAll == 0: 
    arcpy.AddError('\nErrors found in inputs, calculation stopped!') 
else: 
    arcpy.AddMessage('\nInputs correct, calculation started...') 
     
    mxd = arcpy.mapping.MapDocument('CURRENT') 
    df = arcpy.mapping.ListDataFrames(mxd)[0] 
     
    arcpy.AddMessage('\ncreating output field...') 
    createOutField(outField, origins) 
     
    # create layer from origins features         
     
    cursor = arcpy.da.UpdateCursor(origins,['OBJECTID', 
outField],None,None,False,(None,'ORDER BY OBJECTID')) 
 
    ocount = arcpy.GetCount_management(origins) 
    counter = 0 
    # for loop for every origin 
    for row in cursor: 
        counter += 1 
        nr = row[0] 
         
        arcpy.MakeFeatureLayer_management(origins, 'origins_l','OBJECTID= ' + 
str(nr)) 
 
        ExtractValuesToPoints('origins_l', weightedSurface, 'tempOrigTest') 
         
        testCursor = arcpy.da.SearchCursor('tempOrigTest', ['RASTERVALU']) 
        testOrigLoc = testCursor.next()[0] 
        arcpy.AddMessage(testOrigLoc) 
        if testOrigLoc == -9999: 
            arcpy.AddMessage('origin with OBJECTID' + str(nr) + ' out of 
weighted surface. Skipping..\n') 
        else: 
            arcpy.AddMessage('origin with OBJECTID ' + str(nr) + ' 
located\n') 
            costDistRaster = CostDistance('origins_l', weightedSurface) 



 

 

 

 

              
            ExtractValuesToPoints(destinations, costDistRaster, 'tempDist', 
'INTERPOLATE', 'ALL') 
              
            Ap = 0 
              
            dest = arcpy.da.SearchCursor('tempDist', 
['OBJECTID',weight,'RASTERVALU'],None,None,False,(None,'ORDER BY OBJECTID 
ASC')) 
  
            # calculate potential accessibility Ap 
              
            for line in dest: 
                # check if destination is located on weighted surface 
                if line[2] >= 0: 
                      
                    impVal = line[2] 
                    #arcpy.AddMessage(impVal) 
                    # get weight 
                    w = float(line[1]) 
                    #arcpy.AddMessage(w) 
                    # calculate potential accessibility 
                    Ap = Ap + ((pow(w,alfa)) * exp((-beta) * impVal)) 
                    #arcpy.AddMessage(Ap) 
                else: 
                    arcpy.AddMessage('destination with OBJECTID ' + 
str(line[0]) + ' out of weighted surface. Skipping..') 
              
            # add potential accessibility to attribute table                             
            row[1] = int(Ap * 10**5) / 10.0**5 
            cursor.updateRow(row) 
  
            arcpy.AddMessage(str(counter)+ " of " + str(ocount) + " locations 
done\n") 
            del dest, Ap, impVal, w, nr 
         
    del cursor, counter 
     
    addLayer = arcpy.mapping.Layer(destinations) 
    arcpy.mapping.AddLayer(df, addLayer, "BOTTOM") 
    del addLayer, df, mxd 
    endTime = time.clock()-startTime 
    arcpy.AddMessage('Elapsed Time: ' + str(endTime) + ' seconds\n') 
    arcpy.AddMessage('Potential Accessibility Calculated\n') 


