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ABSTRAKT 

Záměrem této práce je zjistit vztah mezi vývojem ekonomické situace  regionů Česka 

a potenciální dostupností po silniční síti na základě síťové analýzy. Cílem vytvořeného 

modelu je najít a definovat vztah mezi dopravní dostupností a ekonomickou situací 

obcí v letech 2001, 2011 a pokusit se predikovat stav v roce 2021. Toho bylo dosaženo 

pomocí modelu potenciální dostupnosti. Zde bylo potřeba vyřešit několik metodických 

problémů. Hlavní řešenou otázkou byla kalibrace modelu tak, aby model odpovídal 

realitě a zároveň aby nejlépe vysvětloval proměnnou ekonomické situace regionů 

v Česku. Po nalezení vhodného modelu potenciální dostupnosti byla pomocí rovnice 

lineární regrese predikována hrubá přidaná hodnota (HPH) sledovaných regionů. 

Výsledky modelu naznačují jen velmi pozvolný růst HPH v jádrových oblastech Česka. 

Naopak periferní oblasti prokázaly dynamičtější růst díky zlepšené potenciální 

dostupnosti. Tato práce se připojuje k trendu v dopravní geografii a rozvíjí možnosti 

samotného modelování potenciální dostupnosti.  

 

Klíčová slova: 

Potenciální dostupnost, lineární regrese, hrubá přidaná hodnota, obec s rozšířenou 

působností, kalibrace 

 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is to find out the relationship between the development of the 

economic situation in Czech regions and potential accessibility of road networks 

evaluated with mathematical analysis. The intent of the model is to define a relationship 

between the transport accessibility and economic state in municipalities in 2001, 2011 

and to predict for 2021. This evaluation has been reached with the model of potential 

accessibility. Several methodological problems had to be solved. Model calibration was 

provided with respect to the reality and changes in economic state in particular 

geographical regions.  After the first step, which was focused on finding out the optimal 

model for potential accessibility of road networks, the linear regression with prediction 

of gross added economic value in analysed regions was used. Results showed only 

minor growth of gross added economic value in core geographical regions in the Czech 

Republic. In contrary, in peripheral regions dynamic growth of gross economic added 

value can be expected. This thesis follows the present interest in developing a 
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transportation geography mathematical model, which can help us to understand the 

road transportation accessibility and its impact on economical development.  

 

Key words 

Potential accessibility, linear regression, gross economic added value, municipality with 

wider operation, calibration 
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1 Úvod 

 

Dopravní dostupnost je jedno z výzkumných hlavních témat v dopravní geografii. 

S příchodem nových technologií lze dopravní dostupnost mnohem lépe modelovat 

především díky možnostem geoinformačních technologií. K výběru tématu práce vedl 

trend hledání nových ukazatelů dopravní dostupnosti. Evropský projekt The ESPON 

project TRACC (Transport accessibility at regional/local scale and patterns in Europe) 

zabývající se potenciální dostupností posloužil jako inspirace směřování této studie. 

Tyto skutečnosti vedly k záměru využít dopravní dostupnost ke zkoumání vztahu její 

kvality a ekonomické situace obcí a regionů v Česku. 

Cílem této práce je zjistit vztah mezi vývojem ekonomické situace  regionů Česka 

a potenciální dostupností po silniční síti na základě síťové analýzy. Cílem vytvořeného 

modelu je najít a definovat vztah mezi dopravní dostupností a ekonomickou situací 

obcí v letech 2001, 2011 a pokusit se predikovat stav v roce 2021. Na základě těchto 

nalezených vztahů si model klade za cíl predikovat shluky regionů obcí s rozšířenou 

působností (ORP), ve kterých nastane významný ekonomický růst, a naopak kde bude 

vývoj ekonomického ukazatele stagnovat nebo dokonce klesat. Dílčím cílem této práce 

je nalézt možnosti využití potenciální dostupnosti v modelování reálného prostoru, 

nalézt vhodnou regionální úroveň pro toto modelování na příkladu Česka i získat 

vhodná data k tomuto modelování. 

Pro vytvoření modelu dostupnosti je použito prostředí softwaru ArcGIS. Z každého 

regionu je počítána časová dostupnost do všech ostatních regionů v Česku. Následně 

je kalibrován koeficient mezi časovou dostupností a populační velikostí obce. 

Výsledkem je hodnota potenciální dostupnosti. Koeficient β je laděn tak, aby mezi 

hodnotou potenciální dostupnosti byla hodnota koeficientu determinace regresního 

vztahu maximální v letech 2001 a 2011, ale také aby model reálně odrážel dopravní 

osy a významná centra. Nalezená rovnice regresního vztahu je využita k výpočtu 

vývoje hrubé přidané hodnoty v roce 2021. Nakonec jsou nalezeny shluky obcí 

s nadprůměrnými a podprůměrnými hodnotami hrubé přidané hodnoty. Na základě 

takto vytvořených hodnot ekonomické situace obcí v Česku jsou hledány reálné 

základy těchto změn a popis jednotlivých shluků. 
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2 Dostupnost jako potenciál regionálního 

rozvoje 

 

Je třeba zmínit, že geografická/dopravní pohoda či dopravní dostupnost jsou jen 

jedním z faktorů regionálního rozvoje. Žížalová a kol. (2008) ve své práci rozděluje 

faktory podle představ kritického realismu. Dopravní poloha by se podle této 

specifikace dala zařadit do tzv. faktorů primárních, tedy podmiňujících. Dále mezi 

podmiňující primární faktory podle autorů patří ekonomicko-sociální faktory jako 

vzdělanost či kapitál a socio-kulturní faktory jako tradice a hodnotový systém. Autoři 

uvádějí, že mezi jednotlivými faktory a mechanizmy je možné hledat vazby i hlavní 

a vedlejší kauzální vztahy. Z charakteru mé analýzy však vyplývá, že nemůže, a ani si 

nedává takovou ambici, zachytit všechny primární faktory. Institucionální vliv pak 

zanedbává úplně. Nejedná se tak o regionálně rozvojovou studii jako spíše o nalezení 

a využití možného vztahu na základě geoinformační analýzy. 

 

2.1 Definice dopravní dostupnosti 

Dopravní dostupnost, označovaná také jako akcesibilita, je nejdůležitějším výsledkem 

dopravy a dopravního systému (Kylián 2009). Samotná podstata dopravní dostupnosti 

se v geografii objevuje již v 50. a 60. letech dvacátého století. Postupně se pojem 

dostupnost dostal mezi nejvýznamnější pojmy v sociální geografii. K popisu 

dostupnosti se využívají nejrůznější míry dostupnosti, blíže popsané v kapitole          

2.2 Míry dostupnosti.  Akcesibilita se však dělí i podle jiných kritérií. Jedná se například 

o dělení podle druhu dopravních prostředků. Podle nich dělíme dostupnost na 

hromadnou a individuální, respektive na veřejnou a neveřejnou. Nejčastěji se však 

setkáme s dostupností u individuální neveřejné dopravy a u hromadné veřejné dopravy 

(Horák a kol. 2008). Zatímco u veřejné hromadné dopravy se nejvíce využívá 

frekvenční dostupnost (jedná se o součet spojení mezi dvěma body), u individuální 

neveřejné dostupnosti se nejvíce používá časová dostupnost a její modifikace či 

nadstavba. Dostupnost však lze měřit i více dopravními módy v jednom modelu. Model 

zaměřující se na jeden mód je definován jako unimodální dostupnost. Multimodální 

dostupnost zahrnuje dva či více módů dostupnosti. Třetí variantou je intermodální 

dostupnost, která zvažuje více módů najednou, přičemž se počítá výhodnost 

jednotlivých módů.  Jsou různé způsoby jak dopravní dostupnost sledovat. Prvním 
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konceptem je sledování dostupnosti z jednoho bodu (uzlu) do všech ostatních bodů ve 

sledovaném regionu. Druhý možný způsob je sledování přístupu ke specifickým 

aktivitám jako například přístup do zaměstnání, přístup na trhy, přístup ke vzdělání 

nebo ke zdravotnickým zařízením. Třetí pohled na dopravní dostupnost je pohled 

mnoha autorů, že dostupnost vychází spíše z překážek a bariér než z geografické 

vzdálenosti či čistých nákladů na dopravu. Může se jednat například o výši příjmů, 

národnost či zařazení do společenské třídy (Hey 2000).  Modely dostupnosti se vyvíjejí 

hlavně díky rozmachu geoinformačních systémů, které značně zjednodušují složitost 

výpočtů dostupnostních analýz (Hudeček a kol. 2011). 

Pojem dostupnosti je velice široký a proniká do mnoha vědeckých i nevědeckých 

disciplín. Z toho důvodu je proto velmi obtížné dostupnost správně definovat.  

V literatuře dnes najdeme mnoho definic dostupnosti z pohledu nejrůznějších oborů či 

hledisek. Je tedy velmi těžké akcesibilitu přesně vyjádřit.  Jednu z významných definic 

dostupnosti vyjádřil Morris a kol. (1979) jako lehkost, se kterou můžou být aktivity 

z daného místa dosažitelné využitím konkrétního dopravního prostředku. Tuto definici 

pak ve své práci rozebírá Křižan (2005). Zaobírá se především pojmem "lehkost" v oné 

definici.  Lehkost podle autora může znamenat nejen čas a náklady, ale i další různé 

proměnné nebo bariéry. Nejjednodušší vysvětlení akcesibility podle Heye (2000) je 

snadnost, se kterou je možné dostat se z jednoho místa do druhého. Podobná definice 

je snadnost dosažení místa anebo služby z ostatních míst. Onu snadnost můžeme 

měřit například vzdáleností, vynaloženými náklady nebo časovým trváním cesty (Clark 

1990). Dostupnost se tedy většinou vztahuje ke koncepci blízkosti, jednoduchosti 

prostorové interakce, potenciální schopnosti interakce anebo potenciálního kontaktu 

s různými službami a funkcemi (Michniak 2002). Odlišné chápání dostupnosti může být 

schopnost dopravního systému poskytnout rychlý nebo laciný způsob překonání 

vzdálenosti mezi dvěma body v prostoru (Michniak 2002). 

D. R. Ingrama (1971) také definoval pojem dostupnosti. Rozděluje dostupnost na 

vzájemnou a integrovanou. Vzájemná dostupnost (relative accessibility) je vysvětlena 

jako míra propojení dvou bodů v prostoru. Integrovaná dostupnost (integral 

accessibility) je definována jako propojení jednoho bodu s ostatními body v prostoru. 

Jednou z měr integrované dostupnosti je i potenciální dostupnost. Jedná se 

o geometrický nástroj. Jako míra dostupnosti je zde nejčastěji používána populační 

velikost (populační potenciál) nebo ekonomická síla (ekonomický potenciál).  Pojem 

populační potenciál vytvořil americký astrofyzik J. Q. Stewart (1942) a definoval ho jako 

míru vlivu populace v určité vzdálenosti. Používá se jako míra dostupnosti 

nejrůznějších společenských aktivit.  
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Na základě autorů Bruinsma a Rietvelda (1998) vymezuje Křižan (2005) typy 

dostupností do dvaceti následujících kategorií. Jedná se však o velmi široké pojetí 

dopravní dostupnosti.   

1. Nejjednodušší míra dostupnosti je založena na binární hodnotě uzlu. Nabývá 

hodnot 0 nebo 1 podle toho, zda je uzel napojený do sítě nebo ne. Jedná se o pozitivní 

vnímání dostupnosti. 

2. Míra sleduje vzdálenost jednoho uzlu k nejbližšímu jinému uzlu. Platí, že čím 

vyšší hodnota, tím horší dostupnost. V tomto případě hovoříme o negativním chápání 

dostupnosti.  Hodnotu dostupnosti lze vyjádřit například v délkových nebo časových 

jednotkách. 

3. Binární dostupnost je míra udávající vzdálenost mezi dvěma uzly. Může se 

jednat o vzdálenost v délkových, časových nebo finančních jednotkách.  

4.  Míra vyjádřená v počtu přímých spojení daného uzlu v síti do všech ostatních 

uzlů. Tato míra nezohledňuje kvalitu sítě ani vzdálenost. Udává pouze postavení uzlu 

v hierarchii sledovaných uzlů. 

5. Míra, která vyjadřuje počet linií vycházejících ze sledovaného uzlu. Jedná se 

o pozitivní míru dostupnosti. Čím více linií vstupuje do uzlu, tím lepší dostupnost. 

6.  Topologická vážená dostupnost je míra, která sleduje počet linií vstupujících do 

sledovaného uzlu, vážená časovou jednotkou. Opět se jedná o pozitivní míru 

dostupnosti. 

7. Topologická nepřímá dostupnost je míra udávající potřebný počet linií 

vstupujících do sledovaného uzlu tak, aby na každý ostatní uzel připadala právě jedna 

vstupující linie. 

8. Metrická dostupnost je vyjádřená jako součet vzdáleností, času nebo finančních 

nákladů tak, aby se účastník dopravního provozu dostal z daného uzlu do všech 

ostatních uzlů ve sledované síti. 

9. Vážená metrická dostupnost vychází z míry 8. metrické dostupnosti. Navíc je 

vážená určitým kvantitativním ukazatelem. Může se jednat například o počet obyvatel. 

10. Absolutní metrická časová dostupnost vychází z metrické dostupnosti. 

Připočítány jsou však časy zdržení. Může se jednat o zácpy, přestupy, dopravní 

omezení a podobně. 
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11. Míra založená na příležitostech udává, kolik příležitostí, popřípadě destinací je 

dostupných v určitém časovém, vzdálenostním či nákladovém limitu. 

12. Asymetrická dostupnost je založena na kvantitativních ukazatelích dvou uzlů. 

Uzlu s menší hodnotou je zvyšována hodnota vzdálenosti, které musí cestovatel 

dosáhnout ze všech ostatních uzlů tak, aby se vyrovnaly hodnoty většího a menšího 

uzlu. 

13. Míra založená na předpokladu maximální potřeby navštívit každý uzel ve 

sledované síti. Potřeba je vyjádřena jako masa uzlů (počet obyvatel, počet pracovních 

příležitostí), dále to jsou cestovní náklady a zvolený stochastický model. Někdy se 

takováto dostupnost nazývá utilitní dostupnost. 

14. Interakční dostupnost je vyjádřena relativní hodnotou sledovaného uzlu vůči 

všem ostatním uzlům. Dostupnost je počítána jako masa všech sledovaných uzlů 

v poměru s přepravním časem mezi těmito uzly. Hodnoty jsou vyjádřeny v relativních 

číslech (nejčastěji v procentech). 

15. Dostupnost založená na počtu osob, které mohou sledovaného uzlu dosáhnout 

s určitými dopravními limity. Těmito limity je myšlena například vzdálenost, čas nebo 

finanční náklady. 

16. Velmi rozšířenou mírou dostupnosti je gravitační model.  Ten váží jednotky 

příležitosti s jednotkou vzdálenosti, času nebo nákladů. 

17. Další mírou dostupnosti je odborný odhad dostupnosti sledovaného uzlu. 

Důležitou součástí dostupnosti jsou samotné potřeby obyvatel žijících ve sledované 

obci. 

18. Dostupnost založená na potenciálních modelech.  Jedná se o míru dostupnosti, 

která udává blízkost daného uzlu ke všem ostatním uzlům ve sledované síti.  Tento 

model vychází z předpokladu, že mezi velikostí města a jeho přitažlivostí je přímá 

úměra a mezi vzdáleností mezi dvěma městy a jejich přitažlivostí platí nepřímá úměra.  

19. Míra dostupnosti určená faktory, jakými jsou vzdálenost dvou nebo více měst, 

vztah k dopravnímu systému, vztah k aktivitě atd. 

20. Poslední míra dostupnosti se snaží obsáhnout dostupnost jako 

multidisciplinární ukazatel. Patří sem například lokální dostupnost, která se zabývá 

dostupností supermarketů, apod. 
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2.2 Míry dostupnosti 

Modelování dostupnosti vyžaduje konkrétní míry dostupnosti. Ty se liší v závislosti na 

požadavku cíle modelu. V literatuře lze najít mnoho rozdělení měr dostupnosti od 

základních jednoduchých dělení až po složité a sofistikované dělení. K těm základním 

dělením patří například rozdělení podle Horáka a kol. (2008). Ten dělí míry dostupnosti 

na metrické, časové, topologické, cenové a ostatní.  Míry dostupnosti můžeme také 

dělit podle autorů Geurs a Ritsema (2001). Jedná se o míry dostupnosti založené na 

bázi infrastruktury (infrastructure-based accessibility measures). V takovém případě je 

sledována výkonnost dopravní infrastruktury. Sleduje se zde například průměrná 

rychlost na komunikacích, míra dopravních zácp nebo průměrné zdržení. Další 

kategorie míry dostupnosti je založena na bázi aktivit (activity-based accessibility 

measures). V tomto případě se jedná o dostupnost různých příležitostí s ohledem na 

jejich prostorové rozložení. Nejčastější takovou měrou je například počet pracovních 

příležitostí v časovém limitu a podobně. Další měrou dostupnosti je dostupnost na bázi 

utilit (utility-based accessibility measures). Jedná se o výhody a přínosy vycházející 

z dopravního systému. Tyto míry dostupnosti se používají zejména v ekonomických 

studiích.  

 

2.3 Potenciální dostupnost 

Potenciální dostupnost je v současné době jedna z nejlepších měr dostupnosti 

v dopravě. Oproti jiným dostupnostem je schopna zachytit více informací než jen 

vzdálenost či cestovní dobu. Abler (1971) ve své publikaci uvádí, že potenciální 

akcesibilita zahrnuje vztahy mezi uzly. Tyto vztahy jsou určeny vstupními faktory při 

modelaci tohoto indikátoru. Jak také autor uvádí, potenciální dostupnost má dvě hlavní 

výhody. Za předpokladu, že do modelu vstupuje například velikost obce v počtu 

obyvatel, s větším střediskem se zvyšuje jeho význam. To je pak typické v hierarchii 

sídel. Další velikou výhodou výstupů potenciální dostupnosti je skutečnost, že 

s rostoucí vzdáleností se snižuje atraktivita střediska. Stepniak a Rosik (2013) tvrdí, že 

výhoda potenciální dostupnosti spočívá ve vstupech pro jednotlivé obce. Ty jsou 

určitými indikátory specifickými pro každou obec (uzel) a model tak lépe reflektuje 

realitu. 

Potenciální dostupnost je velmi dobrý indikátor dostupnosti, a to z toho důvodu, že 

nezahrnuje pouze vzdálenost, ale také velikost sledovaného regionu či obce. Tento 

indikátor je založen na předpokladu, že atraktivita místa se zvyšuje s jeho velikostí 

a naopak klesá s rostoucí vzdáleností či s rostoucími cestovními náklady (Spiekermann 



17 

a kol. 2013). Velikost sledované obce či regionu se dá vyjádřit několika způsoby. 

Nejčastěji se jedná o rozlohu, počet obyvatel nebo určitý ekonomický ukazatel jako 

hrubý domácí produkt (HDP) či výše příjmů apod. Tento druh stanovení dostupnosti 

tedy vychází z předpokladu, že obce nebo regiony s vyššími zmiňovanými velikostními 

parametry mají lepší dostupnost než obec/region s menší velikostí ve stejné 

geografické poloze a při stejném napojení na dopravní síť. Často je ona "přitažlivost" 

vážená exponentem větším než jedna, aby byly lépe zachyceny aglomerační efekty 

a skutečnosti, že velké destinace mohou být mnohonásobně přitažlivější než destinace 

malé (Spiekermann a kol. 2013). Nevýhodou tohoto indikátoru je, že jsou zde některé 

hodnoty, které je nutno kalibrovat. Další nevýhodou jsou výsledné hodnoty, které nelze 

snadno interpretovat, např. cestovní čas nebo počet osob. Je tedy dobré hodnoty 

porovnávat v průběhu různých let nebo hodnotu procentuálně vyjádřit v poměru 

k ostatním sledovaným destinacím (Spiekermann a kol. 2013). 

Jak je z následující metodiky zřejmé, rozhodující roli ve zde použité variantě modelu 

potenciální dostupnosti, mimo primárních dat, hraje vstupní hodnota koeficientu β. Ten 

se dá dobře vyjádřit definicí tzv. „Halftime“, tedy hodnotou cestovního času, na kterém 

se promítá přesně polovina hodnoty „funkce přitažlivost“. V následujícím modelu jako 

přitažlivost vystupuje hodnota počtu obyvatel jednotlivých regionů.  

Obecně je potenciální dostupnost tvořena dvěma funkcemi. Jedna z nich je tzv. funkce 

přitažlivosti, která reprezentuje příležitosti či přitažlivost daného uzlu. Druhá funkce 

reprezentuje vzdálenost, čas nebo cestovní náklady potřebné k dosažení ostatních 

uzlů: 

      
 
             

Kde    je potenciální dostupnost území i, Wj je „přitažlivost“ území j a cij jsou náklady 

na dosažení z území j do území i. Jednotlivé funkce jsou nazývány funkce přitažlivosti 

a funkce cestovních nákladů. Funkce jsou navzájem závislé. 

V případě výpočtu potenciální dostupnosti nabývá funkce přitažlivosti podobu negativní 

exponenciální funkce: 

                    

Tento vzorec může být po zlogaritmování také využit pro výpočet koeficientu β: 
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Výše popsaný matematický postup umožní vypočítat hodnotu koeficientu β pro různé 

cestovní časy. To umožní přizpůsobovat model s důrazem na nejpřilehlejší uzly, tedy 

model lokální, nebo naopak model spíše regionální. Z grafu 1 je patrné, že se snižující 

se hodnotou koeficientu β se navyšuje čas poloviny cestovního času vůči hodnotě 

reprezentující přitažlivost uzlu. Jinými slovy to znamená, že uzly do poloviny 

cestovního času jsou pro počítaný uzel nejpřitažlivější a jejich přitažlivost s rostoucím 

cestovním časem exponenciálně klesá. Modrá křivka s polovinou cestovního času vůči 

hodnotě f reprezentuje model nejvíce mikroregionální. Uzlům v blízké dojezdové 

vzdálenosti tak model přikládá nejvyšší hodnoty. Naopak funkce šedé křivky 

s polovinou cestovního času 60 minut přikládá větší význam i vzdálenějším uzlům od 

počítaného bodu/centra. 

 

Graf 1: Funkce pro různé hodnoty koeficientu β v modelu potenciální dostupnosti 

 

Zdroj: SPIEKERMANN, K. A kol. (2012): Beta tests for accessibility potential in regional 

case studies. 

 

2.4 Shrnutí a stanovení hypotéz 

Z výše diskutované literatury je zřejmé, že dopravní dostupnost má mnoho podob. Je 

tedy potřeba zvolit tu nejvhodnější na vybranou problematiku. V tomto případě je 

potřeba najít takovou míru dostupnosti, která by nejlépe reflektovala výkonnost 

ekonomiky obcí v Česku. V ideálním případě by se mělo jednat o dostupnost 
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multimodální. Sběr takovýchto dat by však zabral neúnosně dlouhý čas. Bylo proto 

rozhodnuto testovat předpokládané vztahy na unimodálním modelu dostupnosti silniční 

dopravy. Toto zjednodušení je podporováno mj. skutečností, že silniční síť 

a individuální osobní doprava naprosto převažují na mnou zkoumané mikroregionání 

úrovni. Vhodné by však bylo vzít v úvahu i železniční síť, která má jisté časové výhody 

na dlouhých tratích. Takových destinací je však v Česku minimum a na krátkých 

a středně dlouhých trasách se železniční síť časově velice podobá individuální silniční 

dopravě. Nespornou výhodou individuální automobilové dopravy je také skutečnost, že 

všechny obce v Česku jsou napojené na silniční síť. Jiné měkké faktory, jako je 

například cestovní komfort, rozsah služeb, finanční náklady apod., nebyly v modelu 

uvažovány. Na tato témata vznikají samostatné studie. Subjektivně vnímané výhody 

a nevýhody cestování veřejnou či osobní dopravou nebyly v modelu uvažovány.  

 Jako nejvhodnější míra dostupnosti pro analýzu vztahu dostupnosti 

a ekonomické situace se ukázala být potenciální dostupnost. V úvahu připadala také 

časová dostupnost, ta však má oproti potenciální dostupnosti jednu nevýhodu. 

Neuvažuje sílu jednotlivých uzlů (sídel), která je v případě porovnávání s ekonomickou 

situací dosti podstatná. Ekonomicky nejsilnější obce se budou logicky jevit jako jádrové 

a právě ty model zvýhodní podle daného koeficientu. 

 

Hypotézy 

Hodnota ekonomického ukazatele obce s rozšířenou působností hrubá přidaná 

hodnota (HPH) bude statisticky významně záviset na hodnotě potenciální dostupnosti 

dané obce, jelikož geografická poloha vyjádřená dostupností daného jádra má klíčový 

vliv na jeho ekonomickou úspěšnost. 

V obcích s rozšířenou působností (ORP) s nejlepší potenciální dostupností bude 

ekonomická situace nejlepší. Jedná se totiž o nejvýznamnější jádra s nejsilnější 

ekonomikou, naopak periferní oblasti s nízkou hodnotou potenciální dostupnosti budou 

mít nízké hodnoty HPH z důvodu ztížené interakce s ekonomickými centry. 

Ekonomická situace ORP v jádrových oblastech bude díky již velmi kvalitní 

infrastruktuře růst pomaleji než regiony v periferních oblastech s novými velkými 

infrastrukturními projekty. Těm se tak oproti stávajícímu stavu výrazně zlepší 

potenciální dostupnost a z tohoto zlepšení budou těžit i ekonomicky. 
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Shluky regionů ORP napojených na nové významné infrastrukturní projekty budou 

vykazovat vyšší nárůst hodnoty HPH oproti ostatním regionům. Zejména nové úseky 

dálnic zlepšují potenciální dostupnost nejen přímo na dotčené regiony, ale i na přilehlé 

periférní regiony. Investice do nové infrastruktury tak budou mít pozitivní ekonomický 

vliv na široké území díky zlepšené potenciální dostupnosti. 

 

3 Vliv dostupnosti na ekonomickou situaci 

obcí a regionů 

Dostupnost je velmi významný faktor ovlivňující geografickou organizaci společnosti. 

V historii lze najít důkazy tohoto tvrzení například v rozvoji měst napojených na 

železnici (Hudeček 2010). Železnice sehrála velmi významnou roli především ve fázi 

industrializace. Vlivem dopravní infrastruktury na regionální rozvoj se ekonomové 

a geografové zabývali již od počátku 19. století. Zájem o dopravní polohu přišel 

v geografii v období lokalizačních teorií. Toto období bylo specifické velikým zájmem 

o lokalizační faktory a zcela racionální ekonomické chování obyvatel v prostoru. Jedna 

z prvních publikací zabývajících se vlivem vzdálenosti od trhu a dopravními náklady 

byla od německého ekonoma Von Thünena (1826). Autor zde tvoří imaginární stát, kde 

vzdálenost od trhu hraje klíčovou roli na typ produkce. Jeho model vychází pouze 

z geometrického rozložení prostoru a na něj navázaných dopravních nákladů. Tato 

teorie se stává těžko uplatnitelnou především s rozvojem průmyslu. Známý geograf W. 

Christaller (1933) do zkoumání významu dopravy v prostoru vnáší modelování celých 

tržních jednotek. A. Losch (1940) pak teorii rozvíjí do celých soustav regionů a rozvíjí 

mimo jiné i hierarchii územních celků.  

V poslední době existuje velmi mnoho publikací poukazujících na vliv dopravní 

infrastruktury na rozvoj území. Studie k tomu používají nejrůznější indikátory. Ve studii 

Paula Krugmana (1991), nositele Nobelovy ceny, autor tvrdí, že vznik vnitřní periférie 

závisí vedle úspor z rozsahu či podílu zpracovatelského průmyslu právě na nákladech 

na dopravu. Z toho lze vyvodit, že právě náklady na dopravu mají vliv na lokalizaci 

různých ekonomických činností. Vznik ekonomických a průmyslových center je tak 

podmíněn kvalitní infrastrukturou. Zejména s příchodem tzv. nové ekonomické 

geografie dochází k návratu lokalizačních přístupů na moderní úrovni. V regionálním 

rozvoji se jedná o modely s důrazem na vliv úspor z rozsahu a aglomeračních efektů 

(Blažek, Žížalová 2008). Aglomerační výhody jsou logicky založené na určité blízkosti. 
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Onu blízkost pak určuje dopravní dostupnost, hraje tedy důležitou roli v tomto procesu. 

Autoři však sami uvádějí, že je velmi obtížné zúžit celou problematiku do několika málo 

kvantifikovatelných faktorů. Je tak velmi složité tvrdit, že investice do již fungující 

kvalitní infrastruktury podpoří další rozvoj daného regionu. Do tohoto rozvoje vstupuje 

mnoho dalších faktorů, jako je politická podpora včetně nejrůznějších institucí. Právě 

tyto faktory mohou být klíčové pro úspěch center (Rappaport 2009). Dopravní 

dostupnost však nemusí být spojována pouze s ekonomickými indikátory. Na příkladu 

Finska  Kotavaara a kol. (2011) na základě modelů v geoinformačním systému (GIS) 

dokázal, že existuje silný a trvalý vztah mezi hodnotou dostupnosti, osobním 

automobilem a populačním vývojem. Je však nutno dodat, že Finsko je značně 

nerovnoměrně osídleno s obrovskými periferiemi a hustota infrastruktury s tímto faktem 

koresponduje. Z dnešního pohledu jsou to především významné silniční tahy, které 

přispívají k rozvoji obcí. Gutiérrez (2009, s. 410) například tvrdí: "Dostupnost je velmi 

důležitá z hlediska regionálního rozvoje a sociálního zabezpečení. To závisí do značné 

míry na budování dopravní infrastruktury a má vliv na využití území a mobilitu." 

I v české literatuře je možné najít studie zabývající se vlivem dostupnosti na regiony či 

centra. Ve studii autorů Maier a kol. (2007) je zkoumána časová dostupnost 

regionálních center v Česku, jsou vytipována centra s horší dostupností a zkoumán 

vlivu nových infrastrukturních staveb na ona centra. Autoři přitom vycházejí ze stejného 

předpokladu jako toto analýza, a to že dopravní dostupnost je symptomem i příčinou 

zhoršené konkurenceschopnosti regionálních center. 

V literatuře se již dlouhou dobu vede diskuse o vlivu dopravní dostupnosti a kvality 

dopravní infrastruktury na ekonomický růst obcí, popřípadě regionů. Tento vliv je velice 

těžko měřitelný a empiricky ověřitelný. Tato práce má však ambice právě na empirické 

ověření vztahu mezi vývojem ekonomické situace obcí a dopravní dostupností, 

respektive ověření vlivu budování nové infrastruktury na ekonomiku obcí. Jinak tomu je 

v dostupnosti nejrůznějších služeb. Haynes (2003) tvrdí, že lidé ve venkovských 

oblastech jsou až dvakrát více znevýhodněni dostupností služeb především kvůli větší 

vzdálenosti od služeb a mají tak omezený výběr. Díky zrychlení dopravy se geografové 

shodují, že například klasická Christallerova teorie centrálních míst již zcela nefunguje, 

a to především proto, že lidé si dnes vybírají služby podle jiných kritérií než jen podle 

vzdálenosti. Tato kritéria však nejsou homogenní ani v prostoru ani napříč společností. 

Dostupností volby se zabývá studie Haynes (2003) na příkladu volby lékařské praxe ve 

východní Anglii. 

Dostupnost neboli akcesibilita je hlavním produktem dopravního systému. Určuje 

každému místu výhody oproti ostatním místům na stejné regionální úrovni. Hraje tak 
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důležitou roli v územním rozvoji za předpokladu, že oblasti s lepší dostupností, a tedy 

lepším přístupem na trh a snadnějším přístupem k ekonomickým vstupům, mají výhodu 

oproti oblastem odlehlým nebo izolovaným. Ekonomické subjekty v takových oblastech 

mají předpoklad být konkurenceschopnější a produktivnější (Spiekermann a kol. 2013). 

Je nicméně velmi obtížné toto tvrzení empiricky ověřit. Pravdou je, že investice do 

dopravní infrastruktury korelují s ekonomickými ukazateli daného regionu. Nabízí se 

však otázka, zda v těchto regionech není mezifaktor, který tuto ekonomickou výkonnost 

významně ovlivňuje. Jak tvrdí studie Spiekermann a kol. (2013), investice do 

infrastruktury ve vyspělých evropských státech jsou díky silně vyvinuté ekonomice vidět 

jen okrajově, v zemích nových členských států Evropské unie (EU) jsou investice do 

infrastruktury mnohem viditelnější. Je tomu tak zejména proto, že absence moderní 

infrastruktury je zde mnohem větší bariérou ekonomického růstu než v západních 

zemích. To by mohlo znamenat, že v Česku budou mít větší infrastrukturní projekty, 

jako jsou nové kilometry dálnic, poměrně významný vliv na lokální ekonomiku. Tento 

předpoklad vychází především z nedokončené dálniční sítě u nás. Dále se vede 

tradiční diskuse nad působením infrastrukturních investic. Jedním z efektů těchto 

investic může být decentralizace ekonomiky v daném regionu. Tím, že se zlepší 

dostupnost odlehlejších míst v daném regionu, může zároveň posílit jejich aglomerační 

výhody. Na druhou stranu zde existuje opačný efekt. Polarizace či centralizace může 

být naopak nastartována kvalitnější infrastrukturou zejména z důvodu nárůstu 

konkurence v periferních oblastech. Pozitivní vliv dobré napojenosti regionu či obce na 

kvalitní dopravní infrastrukturu a vliv dobré dopravní dostupnosti na ekonomický růst 

lze najít v důležitých plánovacích dokumentech Evropské unie. Například ve Zprávě 

o hospodářské a sociální soudržnosti (2006) je popsáno, jak zlepšená dopravní 

dostupnost pomáhá vytvářet pracovní místa v daném regionu. Upozorňuje však, že je 

velmi důležitá předchozí konkurenceschopnost daného regionu. Při slabé počáteční 

konkurenceschopnosti je velké riziko, že zlepšená dopravní dostupnost vede k silnější 

konkurenci z okolních významnějších regionů. Tomu se lze bránit tím, že se budou 

podporovat místní firmy a rozvoj lidského kapitálu. Tyto investice musí jít ruku v ruce 

s investicemi do infrastruktury, aby daný region mohl těžit ze zlepšené dostupnosti. 

Obecně lze tedy z dokumentu konstatovat, že zlepšení dostupnosti regionu rozšiřuje 

obchodní sítě a zvyšuje efektivitu. To s sebou přináší i hospodářský růst. V politice 

Evropské unie lze obecně spatřit provázanost hospodářského růstu s budováním 

strategické dopravní sítě. Lze se domnívat, že již v hlavních tématech EU, jako je 

integrace a partnerství, lze spatřit právě propojení mezi dopravní dostupností 

a hospodářským růstem. Pomocí nově budované infrastruktury jsou vytvářeny nové 

chybějící sítě mezi ekonomickými centry a periferiemi. Na evropské úrovni se 
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především jedná o projekt TEN-T, který se snaží propojit území Evropské unie kvalitní 

dálniční sítí. Transevropská dopravní síť byla dokonce uvedena jako hlavní politická 

oblast v evropském územním rozvoji a druhé hlavní téma v oblasti ekonomického 

rozvoje (Spiekermann a kol. 2013). Síť TEN-T má tudíž neoddiskutovatelný vliv na 

jednotný trh a ekonomickou a sociální spolupráci. Jak již bylo zmíněno výše, nelze 

přisuzovat hospodářský růst pouze kvalitní dostupnosti a výši objemu investic do 

infrastruktury. Společně s těmito investicemi musí být realizována podpora 

konkurenceschopnosti na úrovni nejen podniků, ale i na úrovni lidského kapitálu.  

 

3.1 Jádro vs. periferie 

Vztah a definice jádra a periferie přináší do geografie J. Friedmann (1966) ve své teorii 

polarizovaného rozvoje. Jádro je zde definováno jako místo tvorby inovací a 

koncentrace řídicích funkcí. Periferii pak autor definuje jako místo s minimální tvorbou 

inovací a absencí řídicích funkcí. Dopravní geografové toto chápání jádra a periferie 

aplikují v dopravě. Ve studii Spiekermann a kol. (2013) chápe periferii jako region, který 

je z hlediska cestovního času a cestovních nákladů vzdálený od příležitostí, aktivit 

a aktiv existujících v jiných regionech. Tedy takový region, který se vyznačuje špatnou 

dostupností. V Česku se výrazněji formují periferie v období transformace. Jak píše 

Chromý a Havlíček (2001), v transformačním období, stejně jako v ostatních 

postkomunistických státech Evropy, většina investic putuje to jádrových oblastí, a tím 

se periferní oblasti začínají více vykreslovat. Až Evropská unie začala podporovat 

decentralizaci moci, zdrojů a odpovědnosti, díky čemuž se do periferních oblastí Česka 

začalo více investovat. Jak autoři také uvádějí, rozhodující faktor v polaritě jádra 

a periferie je aktivita subjektů. Tato skutečnost koresponduje s faktem, že model 

potenciální dostupnosti ze své podstaty centrality znevýhodňuje odlehlé regiony. 

V Česku lze tyto příhraniční regiony považovat za periferní. Hlavní důvody 

znevýhodnění těchto periferních oblastí lze spatřovat jak ve fyzickogeografických 

podmínkách příhraničí, tak hlavně v jakési přirozené bariéře státních hranic, obzvláště 

v socialistickém období naší země. Na druhou stranu, podle teorie tzv. ubývající 

polarizace mohou dobré infrastrukturní projekty vést k přesunu ekonomických aktivit do 

odlehlých a periferních oblastí (Chromý, Havlíček 2001). Určitou paralelu s vymezením 

méně dostupných a jádrových regionů v modelu potenciální dostupnosti lze najít 

i v určení periferií pomocí tzv. exponovanosti. Tu definovali Hampl, Gardavský, Kuhnl 

(1987). Exponovanost je zde interpretována pomocí agregátního vyjádření výhodnosti 

či nevýhodnosti polohy. Díky vstupům do modelu potenciální dostupnosti Česka je 
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možné na výsledné hodnoty pohlížet také náhledem určení periferních oblastí. Regiony 

s malým počtem obyvatel a se špatnou dopravní dostupností vůči ostatním regionům 

lze interpretovat jako periferní. Naopak regiony s dobrou dopravní dostupností 

a vysokým počtem obyvatel pak budou spíše jádry. 

 

3.2 Investice do silniční infrastruktury v Česku 

Tato práce si nedává za cíl podrobně mapovat historii silniční sítě v České republice. 

Velmi stručný vhled do nedávné historie výstavby a financování české silniční 

infrastruktury dokreslí význam silniční sítě. První komunikace u nás vznikly počátkem 

18. století. V souladu s tehdejší politickou situací to byla tzv. Vídeňská silnice 

vybudovaná na trase Praha – Český Brod – Kolín – Jihlava – Vídeň, na Moravě tzv. 

Slezská silnice na trase Vídeň – Brno – Opava. Výraznější výstavba hlavních silnic 

proběhla ve druhé polovině 18. a v první polovině 19. století. Budování nové silniční 

sítě se pak logicky velmi zrychlovalo (Čihák a kol. 2013). V období mezi léty 1865 až 

1918 došlo s rozvojem železniční sítě k útlumu výstavby hlavních komunikací. 

Pozornost výstavby silnic se však přesunula na okresní a místní úroveň. 

Po vzniku Československa přichází potřeba vybudování nové silniční sítě. Důležitým 

faktorem byl nárůst automobilismu a s ním nové požadavky na kvalitu vozovek. 

Zvyšovala se také potřeba dobrého spojení mezi jednotlivými částmi Československa. 

V roce 1939 začala výstavba první dálnice na našem území. Jednalo se o spojení 

Česka a Slovenska. 

Po změně politických poměrů v roce 1989 prudce narůstá intenzita automobilové 

dopravy. Zároveň se však komplikuje výstavba nových silnic a dálnic, především kvůli 

změně právního systému. Po vstupu do Evropské unie je kladen důraz na 

transevropské mezinárodní tahy. To dobře dokresluje následující graf 2 vývoje objemu 

národních investičních prostředků do výstavby nových silničních komunikací. Nejvíce 

tyto finanční výdaje rostly v období těsně před vstupem České republiky do Evropské 

unie a obzvláště po jejím vstupu do EU. Bohužel nejsou k dispozici novější data než do 

roku 2012, avšak křivka by v současné době pravděpodobně opět výrazně rostla. 
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Graf 2: Finanční prostředky vložené do výstavby silnic a dálnic z národního rozpočtu 

v Česku 

  

Zdroj: ČIHÁK, M. a kol. (2013): Páteřní síť silnic a dálnic v ČR. Společenství pro rozvoj 

silnic a dálnic 

 

Česká silniční síť se potýká s výrazným zvyšováním intenzity dopravy již od roku 1989, 

kdy přešlo české hospodářství na tržní ekonomiku. Nejedná se ale jen o místní nárůst. 

Vysoký nárůst zaznamenává i tranzitní doprava mezi sousedními státy. V tomto 

případě lze mluvit hlavně o kamionové nákladní dopravě, ale i o dopravě osobní.  

Kapacita silnic I. tříd těmto účelům ve většině případů nevyhovuje jak na tazích 

transevropských, tak i na některých tazích vnitrostátních. Autoři Čihák a kol. (2013) 

uvádí, že limitní denní intenzita dopravy na dvouproudé komunikaci činí 15 tisíc 

vozidel. Délka těchto úseků v roce 2010 činila 800 km. Na těchto úsecích dochází 

obzvláště v dopravních špičkách k obrovským časovým, ekonomickým a ekologickým 

nákladům. Všechny tyto náklady vznikají na mnoha úsecích české silniční sítě.  Nutno 

zmínit, že na takovýchto úsecích vzniká více dopravních nehod, často smrtelných. 

Takovým přetíženým úsekem je chybějící úsek dálnice D3 a jeho naléhavá potřeba 

dostavby. Dále se jedná o zbývající úseky dálnice D11, dostavbu dálnice D8 či 

chybějící silniční okruh kolem Prahy. Vložené investiční prostředky tak mají nejen 

znatelný vliv na ekonomiku regionů a kondici celostátní ekonomické situace, ale také 

mají příznivý ekologický efekt.  

Budoucí vývoj počítá s dalším nárůstem intenzity dopravy. Ministerstvo dopravy, 

provádějící celostátní sčítání dopravy, vydalo studii naznačující další vývoj dopravních 



26 

intenzit. Studie Prognóza intenzit automobilové dopravy se dále využívá na posouzení 

navrhovaných úseků silnic a dálnic, hodnocení jejich efektivnosti a posuzování staveb 

na životní prostředí.  Studie bere v úvahu dosavadní dopravní intenzity a vývoj HDP 

v Česku a ve vybraných státech Evropské unie, demografické změny ve společnosti, 

vývoj cen paliv a zmírňování růstu osobní automobilizace. Prognóza počítá 

s dostavěnou páteřní sítí dálnic v Česku i s dostavěnou sítí vysokorychlostní železnice 

v roce 2050. Na grafu 3 je zřejmý prudký nárůst intenzity osobní automobilové dopravy. 

Dílčí výsledek Prognózy zní, že intenzita dopravy bude nejvíce růst na dálnicích 

a rychlostních komunikacích. Z toho lze usuzovat, že poroste počet uskutečněných 

cest na delší vzdálenosti. To také koresponduje s dostavbou dálniční sítě Česka. 

Méně, přesto velmi výrazně, poroste intenzita dopravy na komunikacích II. a III. třídy. 

 

Graf 3: Prognóza intenzit lehké automobilové dopravy na jednotlivých třídách silnic 

v Česku 

 

Zdroj: ČIHÁK, M. a kol. (2013): Páteřní síť silnic a dálnic v ČR. Společenství pro rozvoj 

silnic a dálnic 
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4 Metodika 

Při tvorbě modelu a následné predikci ekonomické situace regionů v Česku bylo 

potřeba vyřešit řadu metodologických problémů. První otázka, na kterou bylo potřeba 

najít odpověď, se týká ekonomického ukazatele regionů. Bylo nutné najít v české 

statistice takový údaj, který dobře odráží ekonomickou situaci regionů. Další důležitou 

otázkou byla volba regionální úrovně. Pro dobrou vypovídací hodnotu výsledku 

přicházela v úvahu lokální a mikroregionální úroveň. Dále bylo nutné najít takovou míru 

dostupnosti, která maximálně vystihne reálnou dostupnost. Potenciální dostupnost se 

pak ukázala být ideální predikcí ekonomické situace regionů v Česku. Model 

potenciální dostupnosti však potřeboval kalibraci. Ladění koeficientu bylo tak další 

důležitý problém, který je v modelu řešen.  

Jak již bylo uvedeno výše, doprava se dělí na osobní a nákladní. Tato studie se 

zaměřuje výhradně na osobní dopravu, konkrétně na individuální dopravu osobním 

automobilem. Díky ambici této studie nejdříve hledat souvislost mezi dopravní 

dostupností a ekonomickou situací by se nabízelo do modelu zahrnout i dopravu 

nákladní. Ta je však větší měrou vázána na více sítí než jen na silniční či železniční. 

Dostupnost pro nákladní dopravu vázaná na dopravní sítě může být počítána na 

silniční a železniční síti, vnitrozemských vodních cestách nebo vzdušných leteckých 

trasách. Může být unimodální, multimodální a intermodální. Také uzly v modelu by byly 

pravděpodobně odlišné od individuální osobní dopravy. V takovém případě by se 

jednalo o velké firmy, překladiště kamionové dopravy, železniční nákladové terminály, 

přístavy na vodních cestách a letiště. Zkoumání nákladní dopravy by tak vydalo svým 

rozsahem na samostatnou práci. Přestože bude nákladní doprava jistě významně 

ovlivňovat lokální i regionální ekonomiku, tuto přepravu model nezahrnuje. Prvním 

důležitým argumentem je, že ač síť počítá s osobní automobilovou dopravou, která je 

ze své podstaty rychlejší, změny v přepravních časech se mezi jednotlivými 

zkoumanými obdobími budou řádově podobat. Dalším argumentem zanedbání 

nákladní dopravy je fakt, že s rozmachem globalizace markantně klesla cena nákladní 

dopravy, a to především díky obrovským přepravním objemům a získaným úsporám 

z rozsahu. Cena dopravy zboží se dnes uvádí mezi 5 - 6 %. 

 

4.1 Model potenciální dostupnosti 

Pro tvorbu modelu potenciální dostupnosti bylo třeba vytvořit kvalitní datovou základnu. 

V první řadě bylo nutné vytvořit vektorovou síť silniční sítě aktuální ke sledovaným 
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rokům. Ta však musí obsahovat atribut cestovního času. Před samotným výpočtem 

bylo tedy třeba vytvořit model časové dostupnosti.  Do samotného výpočtu potenciální 

dostupnosti vstupuje mnoho vrstev i proměnných popsaných v následující kapitole. 

Jedním z nich je tzv. „Network Dataset“, který byl vypočítán při práci na modelu časové 

dostupnosti. 

Jelikož v softwaru ArcGIS 10.2.2. není žádná funkce, která by uměla lehce spočítat 

hodnotu potenciální dostupnosti, bylo třeba vytvořit nový skript v prostředí ArcGIS. 

V rámci výzkumu Centra dopravní geografie na katedře sociální geografie 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze byl vytvořen skript "Výpočet 

potenciální dostupnosti", vhodný pro řešení této analýzy. Úkolem tohoto skriptu je 

vypočítat potenciální akcesibilitu pro zadané bodové vrstvy i (origins), j (destinations) 

podle vzorce: 

      
 
       

                        

Pro dobrou vypovídací hodnotu potenciální akcesibility bylo potřeba především dbát na 

kvalitu vstupních dat. Koeficient β ve vzorci určuje váhu potenciálního významu lokality 

mezi samotným cestovním časem a parametrem, který může představovat například 

počet obyvatel nebo počet různých funkčních zařízení (nemocnice, školy atd.). Do 

skriptu vstupuje několik následujících geometrických vrstev a ostatních parametrů 

potřebných pro výpočet: 

Origins 

Jedná se o bodovou vrstvu, pro kterou je počítána potenciální dostupnost. V tomto 

modelu se jedná o bodovou vrstvu obcí Česka z geodatabáze  ArcČR 2.0.  

Destinations 

Parametr Destinations je bodová vrstva s body, pro které je počítána potenciální 

akcesibilita. V modelu se jedná o stejnou bodovou vrstvu jako v případě Origins (obce 

Česka z geodatabáze ArcČR 2.0) s atributem zvolené váhy. 

Network 

Tento parametr ve skriptu představuje vybranou dopravní síť. Jedná se o vrstvu 

vytvořenou pomocí funkce Network Dataset. V modelu vstupovala tato vrstva ke 

každému zkoumanému roku aktuální (viz Data k modelu potenciální dostupnosti). 

Impedance 
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Jedná se o atribut dopravní sítě. V tomto modelu se jedná o čas potřebný k překonání 

jednotlivých silničních úseků. 

Weight 

Vstup Weight je atribut vrstvy Destinations a představuje váhu, která je následně brána 

v úvahu při výpočtu. V modelu tato váha představuje počet obyvatel jednotlivé obce. 

Alfa 

Parametr, který určuje význam vstupu Weight. V modelu se pak jedná o koeficient, 

který určuje váhu počtu obyvatel obce v konečném výsledku. 

Beta 

Parametr, který určuje význam cestovního času (Travel Time) ve vzorci. Před finálním 

výpočtem je tento parametr kalibrován na požadovanou hodnotu. 

 

4.2 Vstupní data modelu potenciální dostupnosti a predikce 

K vytvoření modelu potenciální dostupnosti jsou naprosto zásadní podkladová data. 

Jedná se především o silniční síť, body obcí s atributem počtu obyvatel k jednotlivým 

zkoumaným obdobím. Silniční síť představuje vektorová vrstva linií s napojením na 

koncové body. Tato vrstva silnic musí obsahovat atribut délky, třídy silnice a počet 

jízdních pruhů. Pro jednotlivé roky 2001, 2011 a 2021 musí být silniční síť aktuální 

k poslednímu dni v roce. Úseky, které byly v onen rok uvedeny do provozu, jsou tedy 

do vrstvy zahrnuty. Dále je důležitá proměnná přitažlivosti. V tomto modelu se jedná o 

počty obyvatel jednotlivých regionů ve sledovaných letech.Pro samotnou kalibraci pak 

bylo třeba najít kvalitní ukazatel ekonomické situace sledovaných regionů. 

 

4.2.1 Silniční síť 

Vektorová liniová vrstva silniční sítě je základem pro síťovou analýzu v prostředí GIS. 

Aby bylo dosaženo takové analýzy ve třech časových obdobích, je potřeba 

v jednotlivých letech vytvořit silniční vrstvu odpovídající danému roku. Tyto vrstvy 

poslouží nejen pro model časové dostupnosti k získání atributu cestovního času 

jednotlivých úseků, ale v podobě "Network datasetu" také jako vstup do modelu 

potenciální dostupnosti. 
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4.2.1.1 Silniční síť v roce 2001 

Silniční síť aktuální k roku 2001 byla vytvořena na základě vrstvy silnice z geodatabáze 

ArcČR 500 verze 2012 (3.0). Zde se také nabízela vrstva silnice ze starší geodatabáze 

ArcČR 500 2.0., ta však neobsahuje tak detailní síť především silnic III. tříd vedených 

v této vrstvě jako "ostatní". To by znamenalo odlišnou potenciální dostupnost mnoha 

obcí a při porovnávání jednotlivých let by zde vznikala poměrně výrazná chyba. Proto 

bylo potřeba silniční síť aktuální k roku 2012 upravit na stav v roce 2001. K tomu 

posloužila jak vrstva silnic z geodatabáze ArcČr 500 2.0, tak mapové podklady 

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Pomocí editoru v programu ArcGIS 10.1. byla tato 

vrstva upravena. Pozornost byla věnována především úsekům dálnic, rychlostních 

silnic, silnic prvních a druhých tříd. Nakonec byla provedena kontrola topologie. To 

především z důvodu kontroly, zda všechny linie, které jsou napojeny na jiné, mají 

propojené koncové body. To je nezbytné pro správné provedení síťové analýzy. 

 

4.2.1.2 Silniční síť v roce 2011 

Vrstva silniční sítě za rok 2011 byla díky geodatabázi ArcČR 3.0 aktuální k roku 2012 

tou nejméně problematickou. Byly zde provedeny jen minimální úpravy. 

 

4.2.1.3 Silniční síť Česka v roce 2021 

Aby mohl být zhotoven dostupnostní model za rok 2021, bylo potřeba vytvořit aktuální 

data k tomuto roku. To je samozřejmě poměrně obtížné, jelikož není naprosto jisté, 

jaké úseky se do roku 2021 uvedou do provozu. Vycházelo se z vrstvy silnic 

z geodatabáze ArcČR 3.0. Tato vrstva musela být nejdříve aktualizována o úseky silnic 

a dálnic uvedených do provozu k 1. 1. 2015. Jedná se například o úseky dálnice D3 

0306 Tábor - Soběslav a 0308 Soběslav - Bošilec. Zmiňovaná aktualizace byla 

provedena pomocí WMS služby Ředitelství silnic a dálnic ČR - WMS1. Navíc bylo 

potřeba přidat úseky, které se podle podkladů ŘSD uvedou s vysokou 

pravděpodobností do provozu do roku 2021. Zde posloužily opět mapové podklady 

ŘSD. Zahrnuty byly ty úseky, které byly v realizaci v roce 2015. Dále byly zahrnuty 

úseky uvedené do provozu v roce 2015 a nakonec byly do silniční sítě, aktuální k roku 

2021, zahrnuty "Projekty v různých stádiích přípravy, uvedené ve schváleném rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pro střednědobý výhled 2015 - 2017". Do 

silniční sítě naopak nebyly zahrnuty úseky označené jako "Projekty v různých stádiích 

přípravy (neuvedené ve schváleném rozpočtu SFDI pro střednědobý výhled 2015 - 

2017)". Je tedy v modelu předpoklad, že úseky "Projekty v různých stádiích přípravy 
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(uvedené ve schváleném rozpočtu SFDI pro střednědobý výhled 2015 - 2017)" budou 

do roku 2021 uvedeny do provozu. Také zde byla na závěr provedena kontrola 

topologie, aby na sebe všechny linie navazovaly a nenastala chyba v napojení na 

koncové body. 

 

4.2.2 Model časové dostupnosti 

Jak píše Michniak (2002), před začátkem studia dostupnosti je potřeba si ujasnit, jak 

bude chápán tento pojem. Autor uvádí tři základní prvky dostupnosti. První je subjekt 

dostupnosti (osoba, skupina osob, obyvatelé určitého regionu apod.), který se nachází 

v určitém místě v prostoru a z jehož pohledu je dostupnost zkoumána. Druhým prvkem 

je objekt dostupnosti. Zde se jedná o předem stanovený cíl, pro který chceme zjistit 

dostupnost (aktivita či služba). Třetím prvkem dostupnosti je transportní prvek. Jedná 

se o dopravní systém, který představuje spojení mezi subjektem a objektem 

dostupnosti.  

 

4.2.2.1 Počáteční a cílové destinace v modelu 

Jak se píše ve studii (Spiekermann a kol. 2013)., cílové a počáteční destinace mohou 

být například regiony či města. Problém však nastává v momentě výpočtů dostupnosti. 

Tu lze počítat jen pro bod s definovanými zeměpisnými souřadnicemi. Při dostupnosti 

počítané po definované síti jsou to navíc uzly, pro které je dostupnost počítána. 

Síťovým uzlem se rozumí bod na definované síti, kde se sbíhají jednotlivé linie. V této 

studii je snaha o výpočet dostupnosti pro jednotlivé obce/regiony Česka. To 

samozřejmě vyžaduje určitou generalizaci síťových uzlů. Vycházelo se z bodů obcí 

z vrstvy Obce z geodatabáze ArcČR 2.0, které byly v případě potřeby jen drobně 

upraveny. Body se nacházejí v centrech ORP, což je ideální pro výpočet dostupnosti, 

která je porovnávána s ekonomickou situací dané obce.  

Vytvořený model je přímo vázaný na silniční síť aktuální k jednotlivým zkoumaným 

rokům. Je tak unimodální (zaměřuje se pouze na osobní individuální dopravu). Ostatní 

módy dopravy nemohly být v modelu zohledněny pro již tak velmi složité počty 

unimodální dostupnosti. 
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4.2.2.2 Atribut času 

Pro zhotovení dostupnostního modelu bylo potřeba přiřadit jednotlivým úsekům linií 

silnic časovou náročnost. Stejně jako v práci (Hudeček a kol. 2011), byl při počítání 

časové náročnosti použit jako dopravní prostředek osobní automobil. Vycházelo se 

z několika předpokladů: 

- osobní automobil měl konstantní rychlost na jednotlivých úsecích, 

- osobní automobil nezastavoval na dopravních značeních a jiných bariérách, 

- osobní automobil dodržoval dopravní předpisy, týkající se rychlostních limitů, 

- reliéf terénu neměl vliv na průměrnou rychlost osobního automobilu. 

Bylo potřeba zvážit faktory, které ovlivňují onu průměrnou rychlost. Těchto faktorů je 

pochopitelně velké množství. Bohužel jen málo z nich bylo technicky možné do modelu 

zahrnout. Hudeček (2010) uvádí například: šířka silnice, klikatost, podélný sklon 

komunikace, intenzita provozu, nehodovost, roční období, individuální faktory, stav 

vozového parku, denní doba, stav komunikace a opravy, intravilán vs. extravilán a třída 

silnice. Díky atributu třída silnice a počet jízdních pruhů byly tyto faktory poměrně 

snadno do výpočtu zahrnuty. Dalším faktorem ovlivňujícím průměrnou rychlost 

osobního automobilu, který byl do modelu zahrnut, je rozlišení, zda vede linie silnice 

v intravilánu či v extravilánu. 

Do programového paketu ArcGIS 10.1. od americké firmy Esri byla nahrána 

zvektorizovaná data pro jednotlivá zkoumaná období. Na všechny tři silniční sítě byl 

aplikován stejný postup. Nejdříve bylo potřeba oddělit úseky vedoucí intravilánem od 

úseků vedoucích v extravilánu. Poté byla pro každou třídu silnice spočítána průměrná 

rychlost úseku. 

 

4.2.2.3 Průměrné rychlosti 

Průměrnými rychlostmi osobního automobilu na různých třídách silnic se zabývalo již 

mnoho autorů. V publikacích jako Dostupnost v Česku v období 1991 - 2001: vztah 

k dojížďce do zaměstnání (Hudeček 2010), Vybrané parametry ovlivňující rychlost 

automobilové dopravy v prostředí GIS (Heisig a kol. 2010) nebo Možnosti analýzy 

a hodnocení dopravní dostupnosti (Horák a kol. 2008) autoři rozebírají mnoho faktorů 

ovlivňujících průměrnou rychlost osobního automobilu. Shodují se však, že individuální 

faktory lze v analýze GIS jen velmi těžko zahrnout. Výhodou kontroly průměrných 

rychlostí jsou běžné internetové plánovače tras. Jak již bylo zmíněno výše, v mé 
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analýze byly brány v úvahu tři faktory. Jedná se o třídu silnice, počet jízdních pruhů 

a rozlišení intravilánu a extravilánu. Z těchto možností se pro mou analýzu nejvíce 

hodily hodnoty stanovené v práci Hudeček (2010). Autor zahrnul stejné faktory jako 

v mé analýze, použil však navíc sklonitost terénu. Ta byla v mé práci zanedbána 

z důvodu přílišné technické náročnosti. Byly tedy uvažovány pouze hodnoty do 5% 

svažitosti terénu. Dále bylo zapotřebí zvážit vývoj průměrné rychlosti v čase. Je totiž 

pravděpodobné, že technické parametry osobních automobilů se během sledovaných 

20 let zdokonalí. Při pohledu na technický vývoj automobilových značek, především 

pak koncernu Volkswagen, je zřejmé, že vývoj se ubírá spíše cestou zdokonalení 

bezpečnosti a minimalizace finančních nákladů než rapidním zvyšováním výkonu. 

Důkazem může být známý směr technického vývoje pohonných jednotek: downsizingu. 

Dalším důvodem k této úvaze může být fakt neustálého zpřísňování emisních limitů 

pohonných jednotek Evropskou unií. Průměrné rychlosti se tak v jednotlivých letech 

v modelu nemění. Konečné vstupní hodnoty jsou vypsány v tabulce 1. 

Tabulka 1: Průměrné rychlosti na jednotlivých třídách silnic v Česku 

Typ silnice 
Obec vs. 
Mimo obec 

Počet 
jízdních 
pruhů v 
jednom 
směru 

Průměrná 
rychlost 

Dálnice mimo obec 3 a více 120 

Dálnice mimo obec 2 115 

Rychlostní 
silnice 

mimo obec 2 a více 110 

Rychlostní 
silnice 

obec 2 a více 75 

Silnice I. třídy mimo obec 1 70 

Silnice I. třídy mimo obec 2 a více 80 

Silnice I. třídy obec 1 30 

Silnice I. třídy obec 2 a více 40 

Silnice II. třídy mimo obec 1 50 

Silnice II. třídy mimo obec 2 a více 67 

Silnice II. třídy obec 1 20 

Silnice II. třídy obec 2 a více 30 

Silnice III. třídy mimo obec 1 33 

Silnice III. třídy mimo obec 2 a více 70 

Silnice III. třídy obec 1 20 

Silnice III. třídy obec 2 a více 30 

Zdroj: HUDEČEK, T. (2010): Dostupnost v Česku v období 1991 - 2001: vztah 

k dojížďce do zaměstnání a do škol. Česká geografická společnost; úpravy autora 
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4.2.2.4 Intravilán vs. extravilán 

Pro lepší přesnost průměrné rychlosti na každém úseku linie v síti bylo třeba odlišit ty, 

které vedou v intravilánu obce, a ty v extravilánu. K tomu posloužila vrstva 

z geodatabáze StreetMap Premium for ArcGIS od firmy Esri, aktuální k roku 2012. 

Jedná se o vrstvu polygonů spojité zástavby. Vývoj zastavěného území byl v modelu 

zanedbán. Nepředpokládá se, že se spojitá zástavba výrazně zvětší. Výjimkou jsou 

příměstské suburby, které měly svůj hlavní boom před sledovaným obdobím. 

Vycházelo se z předpokladu, že snížená rychlost je právě na území spojité zástavby. 

Nejdříve bylo v programu ArcGIS nutné oddělit linie vedoucí souvislou zástavbou. 

K tomu byla použita funkce Intersect (Analysis Tools / Overlay). Dále byly pomocí 

funkce Erase (Analysis Tools / Overlay) "vyříznuty" úseky vedoucí zástavbou. Tím 

vznikly dvě samostatné vrstvy vedoucí intravilánem a extravilánem. Tento postup byl 

proveden pro všechna tři sledovaná období. Odděleným vrstvám byly v atributové 

tabulce pomocí funkce Select by atributes a Field calculator přiděleny jednotlivé 

průměrné rychlosti. Nakonec byly obě vrstvy opět spojeny nástrojem Merge (Data 

management Tools / General). Tím vznikla jednotná silniční síť pro každé sledované 

období s atributem "čas" ukazujícím časovou náročnost ujetí osobním automobilem pro 

každý úsek silnice v síti. 

 

4.3 Proměnná ekonomického stavu obcí v Česku v modelu 

Pro srovnání potenciální dostupnosti českých obcí a jejich hodnoty potenciální 

dostupnosti bylo potřeba najít správný ekonomický ukazatel. Oblastí 

makroekonomických ukazatelů je mnoho. Jedná se například o hodnoty 

nezaměstnanosti, zadluženosti, produkce, cenové hladiny nebo ekonomické relace se 

zahraničím. Na vyjádření ekonomické situace obcí v modelu jsou nejlépe použitelné 

pouze údaje produkce v peněžní hodnotě. Na úrovni jednotlivých obcí je však velmi 

obtížné tento ukazatel v české statistice najít. Použitelné makroekonomické ukazatele 

jsou k dispozici pouze za regiony krajů. Bylo tak nutno z těchto dostupných dat nalézt 

vhodný ukazatel pro následující analýzu.  Základním ukazatelem se nabízí hodnota 

hrubého domácího produktu. Jedná se o peněžní vyjádření služeb a hodnoty statků 

vytvořených za určité období. Tato hodnota se běžně používá pro stanovení 

ekonomické výkonnosti určitého území. V české statistice jsou k dispozici hodnoty za 

celou zemi a za jednotlivé kraje. Tato hodnota by byla pro analýzu ideálním měřítkem 

ekonomické výkonnosti obcí. Její velkou nevýhodou však je, že nejnižší počítané 

regiony ve zkoumaném období jsou kraje. I přes velký význam tohoto ukazatele není 
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proto možné jej využít na úrovni obcí. To považuji za velikou nevýhodu sledované 

české statistiky. Bylo tak třeba uvažovat o alternativních hodnotách ekonomické 

výkonnosti.  Nejblíže k hodnotě hrubého domácího produktu má hodnota hrubé přidané 

hodnoty, ze které hrubý domácí produkt vychází. Zde je stejný problém absence dat na 

nižší regionální úrovni. Velkou výhodou tohoto ukazatele však je rozdělení hodnoty 

mezi jednotlivé sektory ekonomiky. HPH je hodnotou ukazující souhrn výkonnosti 

jednotlivých odvětví ekonomiky. Dá se tak říci, že je ukazatelem „čisté výkonnosti 

ekonomiky“. Podle textu Hodnocení výkonnosti ekonomiky České republiky v širším 

kontextu (2015) v dlouhodobé časové řadě HPH téměř kopíruje křivku hrubého 

domácího produktu. Kumulativní nárůst v období 1991 – 2014 činí v případě HPH 50,2 

% a v případě HDP 48,4 %. To ukazuje, že mezi oběma hodnotami je dlouhodobý 

rozdíl minimální. Hrubý domácí produkt přidává oproti HPH hodnotu salda vybraných 

daní a vydaných dotací. Výhodou HPH je tak dlouhodobá stabilita ukazatele, jelikož 

nepodléhá daňovým změnám. 

Vývoj hodnoty HPH dlouhodobě nejsilněji ovlivňuje výkonnost jednotlivých sektorů. 

Během zkoumaného období se nejvíce rozvinuly informační a komunikační činnosti 

(v období 1990 – 2014 o +873 %) a peněžnictví a pojišťovnictví (+541 %). Tyto sektory 

pak budou pravděpodobně nejvíce ovlivňovat jádrové oblasti.  Velmi významný nárůst 

zaznamenal i zpracovatelský průmysl, a to především kvůli nárůstu v automobilovém 

průmyslu. Tyto hodnoty pak budou nejvíce ovlivňovat regiony disponující velkými 

výrobními kapacitami právě v automobilovém průmyslu. 

Členění hrubé přidané hodnoty do jednotlivých sektorů ekonomiky umožnilo další 

výpočet pro nižší regionální celky.  

Následující graf 4 ukazuje vývoj hodnoty HPH v nedávné historii. Z grafu je vidět 

naprostá dominance a nejvýraznější růst hlavního města Prahy. To naznačuje 

poměrně výraznou centralizaci české ekonomiky od porevolučního období po přelom 

minulé dekády. Další výrazněji rostoucí kraje jsou Středočeský, Jihomoravský a 

Moravskoslezský kraj. Středočeský kraj tak nejspíš těží z ekonomicky nejsilnějšího 

centra Prahy. Jihomoravský a Moravskoslezský kraj mohou také těžit ze svých silných 

regionálních center, patrné zde však budou i investice z kohezního fondu Evropské 

unie po vstupu ČR. Zvláště strukturálně postižený region Moravskoslezska těží 

z těchto investic nejvíce. Na křivce čtyř nejrychleji rostoucích krajů je jasně patrná 

ekonomická krize v roce 2008. Ta zapříčinila stagnaci růstu převážně u čtyř 

nejvýrazněji rostoucích krajů.  
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Graf 4: Vývoj hrubé přidané hodnoty v krajích Česka 

 

Zdroj: Databáze regionálních účtů. ČSÚ, 

http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.volba?titul=Vybran%E9%A0ukazatele%A0v

%A0odv%ECtvov%E9m%A0%E8len%ECn%ED&mypriznak=RD&typ=1&proc=rocenka

.presB&mylang=CZ&jak=4, cit. 16.1.2016 

 

Kritika této práce se ubírá k české statistice a k Českému statistickému úřadu. Bohužel 

tu není žádný makroekonomický ukazatel, který by byl evidován za jednotlivé obce 

Česka. Rozpočty obcí se nehodily z důvodu měnícího se rozpočtového určení daní. 

V úvahu tak připadal pouze vlastní výpočet makroekonomického ukazatele pro každou 

obec.   

Nejmenší jednotkou makroekonomických ukazatelů, jako je hrubý domácí produkt 

nebo hrubá přidaná hodnota, v Česku je kraj. Bylo tak třeba přepočítat tyto hodnoty na 

menší administrativní jednotky. 

Pro výpočet hrubé přidané hodnoty byl použit program Excel.  Na výpočet pak byla 

použita data z Českého statistického úřadu.  Konkrétně to byla data z Databáze 

regionálních účtů. Ty používají, stejně jako národní účty, odvětvovou klasifikaci CZ-

NACE zavedenou v roce 2008. Tato klasifikace nahradila v minulosti používanou 

odvětvovou strukturu OKEČ. Zde se vyskytl problém převodu ze staré klasifikace na 

novou. Této problematice byla věnována velká pozornost. Důležité je přesné převedení 

počtu ekonomicky aktivních obyvatel v jednotlivých sektorech. Nesprávnost by 

znamenala zkreslení výsledných hodnost HPH v jednotlivých obcích a následně chybu 

celého modelu.  Podle zmíněné odvětvové struktury byla hrubá přidaná hodnota 

rozdělena na jednoho pracovníka v jednotlivých odvětvových kategoriích. Tím vznikla 

hodnota ukazující průměrné výše HPH na jednoho pracovníka v každé odvětvové 
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kategorii v jednotlivých krajích. Dále do výpočtů vstupují data ze Sčítání lidu, domů a 

bytů v letech 2001 a 2011. Z těchto dat byly použity údaje o počtu ekonomicky 

aktivních obyvatel v jednotlivých sektorech zaměstnanosti. Nakonec byly jednotlivým 

ekonomicky aktivním občanům v každé obci přiřazeny průměrné krajské hodnoty 

daného sektoru. Jak je vidět v následujících tabulkách (tab. 2 a 3), po sečtení  HPH za 

jednotlivé kraje vznikly poměrně velké rozdíly mezi původní hodnotou a hodnotou 

vypočítanou. Nejvyšší hodnoty se objevují u hlavního města Prahy, ale o 24 % nižší 

než hodnoty udávané statistickým úřadem v roce 2001 a o 27 % vyšší u 

Středočeského kraje v roce 2011. Pravděpodobným důvodem těchto rozdílů jsou 

nejednotné podíly mezi "činností v oblasti nemovitostí, službami pro podniky či 

výzkum", které musely být v určitém poměru rozděleny do dvou kategorií. Takto veliké 

odchylky nebylo možné do modelu použít.  Mezi kraji totiž vznikly značné rozdíly, a tak 

by shluky obcí s větším či menším relativním údajem HPH kopírovaly určité kraje. 

 

Tabulka 2: Rozdíly v hodnotách HPH po přepočítání na obce dle jednotlivých sektorů 

v roce 2001 

Kraj 

HPH v 
roce 
2001 
(ČSU) 

HPH po 
přepočtení na 
jednotlivé obce 

Procento 
HPH vůči 
původní 
hodnotě 

Hlavní město Praha 515185 389384 76 

Středočeský kraj 230523 250904 109 

Jihočeský kraj 124369 129151 104 

Plzeňský kraj 111859 116334 104 

Karlovarský kraj 55455 62725 113 

Ústecký kraj 144808 173613 120 

Liberecký kraj 83087 86711 104 

Královéhradecký kraj 111597 110010 99 

Pardubický kraj 94110 96271 102 

Kraj Vysočina 97449 100383 103 

Jihomoravský kraj 227209 220844 97 

Olomoucký kraj 108891 120307 110 

Zlínský kraj 108446 109313 101 

Moravskoslezský kraj 216622 245234 113 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001. obce Česka, ČSU; Databáze regionálních účtů. 

ČSÚ, 

http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.volba?titul=Vybran%E9%A0ukazatele%A0v

%A0odv%ECtvov%E9m%A0%E8len%ECn%ED&mypriznak=RD&typ=1&proc=rocenka

.presB&mylang=CZ&jak=4, cit. 16.1.2016; vlastní výpočty 
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Tabulka 3: Rozdíly v hodnotách HPH po přepočítání na obce dle jednotlivých sektorů 

v roce 2011 

Kraj 

HPH v 
roce 
2011 
(ČSU) 

HPH po 
přepočtení na 
jednotlivé obce 

Procento 
HPH vůčí 
původní 
hodnotě 

Hlavní město Praha 906196 820119 91 

Středočeský kraj 398868 504665 127 

Jihočeský kraj 183239 192983 105 

Plzeňský kraj 181092 190409 105 

Karlovarský kraj 74934 76753 102 

Ústecký kraj 228092 229389 101 

Liberecký kraj 115847 126278 109 

Královéhradecký kraj 164661 177160 108 

Pardubický kraj 150331 157856 105 

Kraj Vysočina 146543 144777 99 

Jihomoravský kraj 377685 394050 104 

Olomoucký kraj 171476 189222 110 

Zlínský kraj 171076 184031 108 

Moravskoslezský kraj 366587 365630 100 

 

Zdroj: Výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011. obce Česka, ČSU; Databáze 

regionálních účtů. ČSÚ, 

http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.volba?titul=Vybran%E9%A0ukazatele%A0v

%A0odv%ECtvov%E9m%A0%E8len%ECn%ED&mypriznak=RD&typ=1&proc=rocenka

.presB&mylang=CZ&jak=4, cit. 16.1.2016; vlastní výpočty 

 

Z výše zmíněných důvodů musely být odstraněny veliké rozdíly mezi vypočítanými 

hodnotami a hodnotami uváděnými statistickým úřadem. Pro každý kraj tak podle 

procentuálního rozdílu (tab. 2 a 3) byl hledán koeficient, který by tyto hodnoty vyrovnal. 

Cílem přepočtu bylo dosažení maximálního rozdílu mezi vypočítanou krajskou 

hodnotou a hodnotou ze statistického úřadu menšího než 0,0007. Výsledné koeficienty 

za jednotlivé kraje pak byly přepočítány na jednotlivé obce v příslušných krajích. Za 

každou obec tak vznikla hodnota HPH podle obecní odvětvové struktury získané ze 

sčítání lidu upravená výše zmíněným koeficientem. To bylo provedeno jak pro rok 

2001, tak pro rok 2011.  
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Následující mapy (mapa 1,2 a 3) ukazují vypočítané hodnoty HPH v jednotlivých 

obcích Česka. Mapové výstupy byly zhotoveny v softwaru ArcGIS 10.2. od firmy Esri. 

Kartogramy byly zhotoveny na základě relativizovaných údajů hodnoty HPH, a to 

počtem obyvatel v obci. Hodnoty počtu obyvatel byly získány z atributů geodatabází 

ArcČR 500 2.0, které jsou aktuální pro rok 2002, a ArcČR 500 3.0, aktuální k roku 

2012. Z atributů byly použity počty obyvatel ze sčítání lidu "ob01" a "ob11". Ze stejných 

geodatabází pak byly využity i vrstvy administrativních jednotek obcí a silniční sítě. Na 

vytvoření intervalů byla použita funkce kvantilů. Jako jednotná metodika pro následující 

mapové výstupy se tato funkce ukázala být nejzdařilejší. 

Vypočítané hodnoty HPH obcí v roce 2001 ukazují zajímavý trend pásu obcí s vyšším 

HPH na obyvatele, táhnoucí se od západních hranic s Německem, pokračující přes 

aglomeraci Plzně, Prahu, Mladou Boleslav až po oblast Trutnovska.  Na mapě č. 1 lze 

také dobře vidět oblasti vnitřní periferie jako Lounsko a Žatecko severně od Prahy, 

naopak jižně od Prahy je vidět vnitřní periferie České Sibiře. Z mapy je také patrný 

shluk obcí s vyššími hodnotami v širokém okolí Brna. Naopak severní Morava a 

Slezsko mají spíše nižší hodnoty. To jen dokazuje obraz tohoto regionu jako 

strukturálně postiženého a ne příliš ekonomicky zaostávajícího. Z mapy je také 

zajímavé pozorovat vysoké hodnoty jihozápadních periferních oblastí. To může být 

způsobeno příhraniční spoluprací s vyspělejšími regiony za hranicemi Česka. 
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Mapa 1: Hrubá přidaná hodnota v obcích Česka v roce 2001 

 

Zdroj: ArcČR 500 – Digitální geografická databáze 1: 500 000. CD-ROM. Verze 2.0. 

ARCDATA Praha, s.r.o., Praha 2003; vlastní výpočty 

 

O deset let později se struktura HPH v obcích Česka výrazně změnila. Obce s vyšší 

HPH se mnohem výrazněji shlukují kolem regionálních center. Jak je vidět na mapě 2, 

stále však dominují dvě největší města Česka, Praha a Brno. Restrukturalizace 

průmyslu na Ostravsku pak pravděpodobně vedla k tomu, že v roce 2011 vidíme 

významnější shluk kolem tohoto regionálního centra. Jak v roce 2001, tak v roce 2011 

je vidět i jakési shlukování kolem hlavních silničních tahů Česka naznačující, že 

zejména dálnice působí jako určité rozvojové osy. 
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Mapa 2: Hrubá přidaná hodnota v obcích Česka v roce 2011 

 

Zdroj: ArcČR 500 – Digitální geografická databáze 1: 500 000. CD-ROM. Verze 3.0. 

ARCDATA Praha, s.r.o., Praha 2012; vlastní výpočty  

 

Mapa č. 3 ukazuje především nárůst periferních a odlehlých oblastí. Naopak 

ekonomická centra Česka zaznamenávají menší, avšak také významný růst. 

Vysvětlení je nutno hledat především ve vstupu do Evropské unie v roce 2004. Jak je 

známo, evropská dotační politika se snažila podporovat především znevýhodněné, 

strukturálně či jinak postižené regiony. Jsou to tedy evropské dotace, kterým lze přičítat 

významnější růst periferie Česka, především pak pohraničí. 
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Mapa 3: Vývoj hrubé přidané hodnoty obcí v Česku mezi roky 2001 a 2011 

 

Zdroj: ArcČR 500 – Digitální geografická databáze 1: 500 000. CD-ROM. Verze 3.0. 

ARCDATA Praha, s.r.o., Praha 2012; vlastní výpočty  

 

Z níže popsaných důvodů bylo z hodnot za jednotlivé obce potřeba spočítat hodnoty za 

obce s rozšířenou působností. K tomu posloužila již vypočítaná data za jednotlivé 

obce. Pomocí software ArcGIS od firmy Esri byla tato data agregována do jednotlivých 

regionů. K tomu posloužil nástroj Spatial Join a jeho funkce „SUM“. Byly tak sečteny 

nejdříve absolutní hodnoty HPH jednotlivých obcí v regionu ORP. Následně byly tyto 

hodnoty relativizovány počtem obyvatel regionu ORP. 

Hodnoty HPH obcí s rozšířenou působností byly vizualizovány na následujících dvou 

kartogramech. Jak je na první pohled patrné z mapy 4, hodnoty v roce 2001 nejsou 

v prostoru srozumitelně rozděleny. Je nepravděpodobné, že hodnoty HPH nerespektují 

jádrové oblasti, i když v roce 2001 mohla být ekonomika těchto regionů poznamenána 

předrevolučním obdobím. Jedním z důvodů tak může být určitá chyba v datech. Je 

však velice nepravděpodobné, že by taková chyba mohla nastat při výpočtech 

a agregaci dat. Je tedy možné, že chyba se vyskytuje již v primárních datech. 
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Mapa 4: Hrubá přidaná hodnota regionů obcí s rozšířenou působností v roce 2001 

 

Zdroj: ArcČR 500 – Digitální geografická databáze 1: 500 000. CD-ROM. Verze 2.0. 

ARCDATA Praha, s.r.o., Praha 2003; vlastní výpočty  

 

Kartogram (mapa 5) reprezentující hodnoty HPH v obcích s rozšířenou působností 

v roce 2011 je již logicky rozmístěn v gegrafickém prostoru Česka. Vysoké hodnoty se 

vyskytují v jádrových oblastech a jejich aglomeracích. Výrazná je pak osa Plzeň – 

Praha – Hradec Králové, která vykazuje vyšší hodnoty. Tato data se zdají být 

vhodnější pro následnou predikci ekonomického ukazatele. 
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Mapa 5: Hrubá přidaná hodnota regionů obcí s rozšířenou působností v roce 2011 

 

Zdroj: ArcČR 500 – Digitální geografická databáze 1: 500 000. CD-ROM. Verze 3.0. 

ARCDATA Praha, s.r.o., Praha 2012; vlastní výpočty  

 

4.4 Kalibrace modelu potenciální dostupnosti 

Na spočítání potenciální dostupnosti je třeba vypočítat co nejvíc ideální vstupní 

hodnotu koeficientu β. Jak je napsáno výše, tento koeficient určuje význam cestovního 

času. Tato hodnota byla potřeba zkalibrovat. Po zvážení možností kalibrace bylo 

vybráno pět hodnot poloviny cestovního času ve vztahu k funkci přitažlivosti (tabulka 

4). Jedná se o hodnoty 5, 10, 15, 20 a 30 minut. Tato škála se zdá být dostatečně 

rozsáhlá na to spočítat hodnoty potenciální dostupnosti se zaměřením na lokální model 

až po zaměření na model regionální. Následně bude snahou vybrat tu hodnotu, která 

bude nejlépe vysvětlovat ekonomickou proměnnou, ale zároveň bude respektovat 

regionální hierarchii Česka. Samotné hodnoty koeficientu β jsou: 
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Tabulka 4: Hodnoty kalibrace modelu potenciální dostupnosti 

polovina cestovního času  
(min.) 

koeficient β 

5 0,138629 

10 0,069315 

15 0,046210 

20 0,034657 

30 0,023105 

Zdroj: SPIEKERMANN, K. (2012): Beta tests for accessibility potential in regional case 

studies. Spiekermann & Wegener Urban and Regional Research 

 

Koeficient je v modelu hledán tak, aby na spočítaných hodnotách potenciální 

dostupnosti co nejvíce závisely hodnoty HPH daných obcí. Závislost byla počítána 

v software SPSS Statistics 20 od firmy IBM pomocí statistické funkce Lineární regrese. 

Výsledky výpočtu lineární regrese byly sledovány v obou datově kompletních letech 

(2001 a 2011). Jelikož výpočet potenciální dostupnosti je velmi náročný na výkonnost 

výpočetní techniky a zejména na dlouhou dobu výpočtu, byla tato hodnota kalibrována 

nejdříve na 500 náhodně vybraných obcí. Hodnota koeficientu β byla kalibrována na 

dvou modelových souborech obcí. Jedná se o náhodně vybrané obce v situaci roku 

2001 a 2011. Jako optimální počet obcí pro kalibraci koeficientu β se zejména  kvůli 

náročnosti výpočtu na výpočetní techniku ukázalo 500 obcí. Pro výpočet lineární 

regrese bylo potřeba určit, jaký parametr je závislý a jaký nezávislý. V této práci se 

předpokládá, že se zlepšující se kvalitou silniční infrastruktury poroste hodnota HPH 

obcí. Z toho vyplývá, že hodnota potenciální dostupnosti obcí bude hodnota nezávislá 

a hodnota HPH obcí bude závislá. Rovnice regresní přímky bude znít takto: 

                                                                  

Studie Beta test for accessibility potential in regional case study Czechia (Marada a 

kol. 2012) podrobně zkoumá vliv hodnot β na vykreslení rozdílů potenciální dostupnosti 

obcí v Česku s váhou velikosti populace. Studie tvrdí, že nejnižší hodnoty koeficientu 

beta (v případě této studie se jedná o hodnotu 0,023105) dávají poměrně ploché 

výsledky s jasnou dominancí Prahy.  Ostatní krajská města nejsou ve výsledcích 

výrazně diferencovaná od zbytku obcí. Naopak nejvyšší hodnota koeficientu beta 

(β=0,138629) je dle studie irelevantní. Příliš vyzdvihuje mikroregionální interakce nad 

mezoregionálními interakcemi. Závěry této studie pak ukazují, že s ohledem na 
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geografické rozložení Česka jsou smysluplné koeficienty β = 0,046210 a β = 0,069315. 

Vyšší z těchto dvou hodnot pak více vystihuje vliv krajských regionálních center. 

 

4.4.1 Kalibrace modelu potenciální dostupnosti na příkladu obcí Česka 

Kalibrace byla provedena na vzorku náhodně vybraných 500 obcí. Výpočet bylo nutné 

provést na několika předem vytipovaných hodnotách koeficientu beta. Tyto hodnoty 

byly převzaty z publikace (Spiekermann 2012). Model tak byl počítán pětkrát, pokaždé 

s jiným koeficientem. Vstupní hodnoty „Origins“, „Destinations“ a „Network dataset“ 

zůstávaly totožné. Výsledkem pak bylo pět vrstev 500 obcí s různými hodnotami 

potenciální dostupnosti. Výsledné hodnoty byly přeneseny do následujícího grafu 5. Již 

na první pohled není z grafu rozpoznatelná téměř žádná závislost obou proměnných. 

To potvrdily i výpočty v software SPSS statistics. Hodnoty závislosti se ve všech 

případech blížily nule.  

 

Graf 5: Vztah hodnoty potenciální dostupnosti a hrubé přidané hodnoty obcí v Česku 

v roce 2011 (náhodný výběr 500 obcí)   

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Po detailním prozkoumání dat bylo však nepravděpodobné, že by zde k žádné 

závislosti nedocházelo. Bylo tak nutné hledat jiné cesty, jak objevit problém ve výpočtu. 

Jedna z možných cest, jak lépe porozumět zkoumaným datům, byla vizualizovat obce 

v celém Česku, a tak hledat souvislosti v prostoru. Byl zvolen výpočet pro 

nejpravděpodobnější hodnotu beta (0,069315). Tato hodnota byla vybrána z důvodu 

výsledku studie (Spiekerman 2013) na příkladu Česka, jak je uvedeno výše. 
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 Výpočet hodnoty potenciální dostupnosti s koeficientem β = 0,069315 

Pro zjednodušení výpočtu byly obce Česka rozděleny do skupin po 500 obcích. 

K rozdělení souboru bylo přistoupeno zejména z důvodu časové náročnosti výpočtu. 

Rozdělení souboru umožnilo provést analýzu na několika PC zařízeních najednou, 

a tak významně zkrátit dobu výpočtu. K analýze byl použit již výše zmíněný skript pro 

výpočet potenciální dostupnosti. Jako vstup „Origins“ byly použity jednotlivé skupiny, 

jako vstup „Destinations“ byla zadána vrstva všech obcí Česka s atributem velikosti 

(počet obyvatel za zkoumaný rok). Ostatní vstupy do skriptu byly za každý zkoumaný 

rok totožné. Tento postup umožnil relativně rychlý výpočet hodnot potenciální 

dostupnosti. Po vypočítání všech 13 souborů obcí byly zpět vrstvy sloučeny v jednu 

vrstvu všech obcí Česka s již vypočítaným atributem potenciální dostupnosti. K tomuto 

spojení jednotlivých vrstev obcí posloužila základní funkce v ArcGIS „Merge“. Ta 

nejenže spojí vrstvy, ale důležitým parametrem funkce je, že spojí i atributy vrstev.  

Výsledný výpočet představuje bodovou vrstvu 6541 obcí s atributem potenciální 

dostupnosti. Pro nalezení geografických souvislostí bylo potřeba vizualizovat 

vypočítaná data. Právě porovnání mapových výstupů může napovědět, zda mezi 

jednotlivými proměnnými existuje nějaký vztah či nikoli. 

Následující mapa 6 vykresluje vypočítané hodnoty HPH v jednotlivých obcích Česka. 

Jak je vidět, hodnoty jsou silně centristické, což pro model není ideální. Nepřiměřeně 

zvýhodňuje obce na ose Praha – Brno, což napovídá malou závislost na ekonomické 

situaci obcí. Obce na této ose jsou v prostoru Česka spíše periferní a méně 

ekonomicky výkonné, s výjimkou obcí u hlavních regionálních krajských center na této 

ose jako Praha, Jihlava a Brno. Naopak ostatní krajská centra jsou v tomto modelu 

spíše potlačena. Náznak pozitivního vztahu mezi potenciální dostupností mohou tvořit 

body podél dálnic vybíhající z hlavního města Prahy. 
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Mapa 6: Potenciální dostupnost obcí v Česku v roce 2011 (hodnota koeficientu β = 

0,069315) 

 

Zdroj: ArcČR 500 – Digitální geografická databáze 1: 500 000. CD-ROM. Verze 3.0. 

ARCDATA Praha, s.r.o., Praha 2012; vlastní výpočty  

 

Nevhodnost dat ukazují výpočty závislosti mezi jednotlivými proměnnými. Hodnoty 

korelace i koeficientu determinace se blíží nule. Není však pravděpodobné, že by mezi 

jednotlivými proměnnými neexistoval absolutně žádný vztah. Hodnoty spíše zkresluje 

velké množství obcí s velmi malým počtem obyvatel, mezi kterými se vztah "ztratí". 

Bylo tedy potřeba hledat alternativní cesty výpočtu k nalezení závislosti mezi 

jednotlivými proměnnými.  

 

4.4.2 Kalibrace modelu potenciální dostupnosti na příkladu ORP 

Pro kalibraci koeficientu na příkladu ORP bylo nejdříve potřeba upravit vstupní data. 

Namísto předchozího výpočtu byly použity z geodatabáze ArcCR vrstvy polygonu 

„Obce s rozšířenou působností a centra těchto regionů“. První otázkou bylo, zda jako 

váhu ve výpočtu použít počet obyvatel samotného centra, nebo zda použít počet 

obyvatel celého regionu. Jelikož snahou modelu je objevení vztahu potenciální 

dostupnosti a ekonomické situace celého regionu, bylo rozhodnuto o vstupu váhy 
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počet obyvatel celého regionu. Další překážkou je skutečnost, že síťová analýza 

neumožňuje počítat dostupnost pro polygony. Hudeček (2010) například ve své práci 

řeší tento problém umístěním bodu na každém propojení hranice regionu a linie silnice. 

V tomto případě by se takto neúnosně zatížil softwarový výpočet. Proto bylo 

přistoupeno k bodu centra jednotlivých regionů ORP. Body se nachází v centrech 

těchto měst. Při regionalizaci ORP byla snaha o výběr modálního regionu právě 

s určeným centrem. Jádrové město ORP je tak nejlepší volbou pro výpočet potenciální 

dostupnosti. Dále bylo potřeba agregovat data HPH za jednotlivé obce do regionu 

ORP. Absolutní hodnoty HPH jednotlivých obcí byly pomocí funkce „Spatial join“ 

a funkce „SUM“ sečteny a přiřazeny do jednotlivých regionů. Tak vznikla absolutní 

hodnota HPH každého regionu ORP. Nakonec byla tato data relativizována počtem 

obyvatel. Tím vznikla hodnota HPH na obyvatele pro každý region.  

Podobně jako v případě obcí byly pro jednotlivé hodnoty koeficientu β spočítány 

hodnoty potenciální dostupnosti. 

Z vypočítaných hodnot byly pomocí software SPSS spočítány hodnoty regrese 

a v případě vybraných hodnot také regresní rovnice. V následující tabulce jsou 

vypočítané hodnoty koeficientu determinace. Ve snaze nalézt nejpřesnější rovnici 

regrese, kterou lze použít k predikci, byla počítána data za kalibrované koeficienty β 

v obou sledovaných rocích. Pro dokreslení byla jako nezávislá proměnná použita také 

změna HPH mezi lety 2001 a 2011. Jak bylo předpokládáno již z dřívějších výpočtů, 

hodnoty v roce 2011 vykazovaly mnohem větší závislost než v roce 2001. Důvody byly 

již diskutovány výše. Nejvyšší koeficienty determinace jsou v tabulce vyznačeny. 
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Tabulka 5: Hodnoty regresního vztahu mezi hrubou přidanou hodnotou a potenciální 

dostupností obcí s rozšířenou působností v Česku v roce 2001 a 2011 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Pro dobré posouzení geografických souvislostí byla vypočítaná data vizualizována. 

Absolutní data však nebyla vhodná k tvorbě map ani k dalšímu porovnávání. Za každý 

soubor tak byla vypočítána průměrná hodnota. Ta byla zvolena za 100 % a celý soubor 

dat byl následně přepočítán na procenta.  

Z následujících map je jasně patrné, že potenciální dostupnost ve všech případech 

hodnot koeficientu β je silně centristická. To může být jak výhodou modelu, tak 

nevýhodou. Záleží na sledovaném území. V případě Česka to lze považovat za výhodu 

i nevýhodu. Díky srovnávání s ekonomickou situací obcí se pozornost zaměří právě na 

podobnosti s tímto ukazatelem. Jak v případě hodnot potenciální dostupnosti, tak 

i z ekonomického hlediska tvoří jasnou dominantu hlavní město Praha a jeho 

aglomerace. Jeho nejlepší dopravní dostupnost lze přičítat faktu, že v Praze se sbíhá 

většina českých dálnic. Výraznou osu v dopravní dostupnosti tvoří dálnice D1 mezi 

Prahou a Brnem. Z hlediska porovnávání s ekonomickou situací obcí zde nastane 

mírná odchylka. Ve střední části této trasy se nachází vnitřní periferie a spíše rurální 

Kraj Vysočina.  

 

4.4.2.1 Kalibrace modelu ve sledovaném období roku 2001 

Na rozdíl od dat HPH je model potenciální dostupnosti počítán stejně a na podobných 

datech, jako tomu je v případě roku 2011. Je tedy velmi málo pravděpodobné, že se 

Data neočištěná od extrémních hodnot

rok 2001 Nezávislá proměnná: HPH/obyv. rok 2011 Nezávislá proměnná: HPH/obyv

Závislá proměnná: hodnota potenciální dostupnosti Závislá proměnná: hodnota potenciální dostupnosti

Koeficient β Koeficient determinace Koeficient β Koeficient determinace

β = 0,023105 0,077 β = 0,023105 0,145

β = 0,034657 0,077 β = 0,034657 0,146

β = 0,046210 0,078 β = 0,046210 0,147

β = 0,069315 0,078 β = 0,069315 0,15

β = 0,138629 0,079 β = 0,138629 0,156

Data očištěná od extrémních hodnot

rok 2001 Nezávislá proměnná: HPH/obyv. rok 2011 Nezávislá proměnná: HPH/obyv.

Závislá proměnná: hodnota potenciální dostupnosti Závislá proměnná: hodnota potenciální dostupnosti

Koeficient β Koeficient determinace Koeficient β Koeficient determinace

β = 0,023105 0,088 β = 0,023105 0,191

β = 0,034657 0,087 β = 0,034657 0,192

β = 0,046210 0,087 β = 0,046210 0,193

β = 0,069315 0,085 β = 0,069315 0,194

β = 0,138629 0,081 β = 0,138629 0,199
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zde vyskytla výraznější chyba. To lze vidět i na následujících mapách (mapa 7 - 11 a  

mapa 12 - 16), kde se hodnoty potenciální dostupnosti v obou letech liší jen velmi 

málo. To je zapříčiněno jen velmi pomalou realizací velkých infrastrukturních projektů. 

Nejnižší hodnota koeficientu β dává poměrně homogenní výsledky. Nejsou zde patrné 

dopravní osy ani dominance ekonomických center. Takto rozložená potenciální 

dostupnost nebude tou vhodnou k porovnávání s ekonomickou situací ORP. Naopak 

s rostoucím koeficientem β se hodnoty potenciální dostupnosti stávají více 

heterogenní. Negativně vycházejí zejména periferní regiony na východě a na západě 

země, naopak velmi pozitivně se hodnoty projevují v dobré středové dostupnosti a 

kolem hlavních dopravních os. Jak již bylo zmíněno, hodnoty za rok 2001 bohužel 

nemohou být použity pro predikci z důvodu velmi malého vztahu s ekonomickou situací 

ORP.  Dále však poslouží k analýze vývoje potenciální dostupnosti. 
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Mapa 7 - 11: Hodnoty potenciální dostupnosti s různými vstupními hodnotami 

koeficientu β v obcích s rozšířenou působností v roce 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ArcČR 500 – Digitální geografická databáze 1: 500 000. CD-ROM. Verze 2.0. 

ARCDATA Praha, s.r.o., Praha 2003; vlastní výpočty 

 

4.4.2.2 Kalibrace modelu ve sledovaném období roku 2011 

Podobně jako v roce 2001 je model potenciální dostupnosti silně centristický. Se 

zvyšujícím se koeficientem β se hodnoty také heterogenizují. Díky dobrým výstupům 

HPH pak situace v roce 2011 nabízí data vhodná k následující predikci hodnot HPH 

pro rok 2021. Bylo ale potřeba nejdříve vybrat ty hodnoty β, které nejlépe poslouží 

k oné predikci.  Při pohledu na následující mapy je jasné, že dvě nejnižší hodnoty 

s polovičním časem dojezdu 30 a 20 minut nejsou vhodné. Díky vyšším hodnotám 

poloviny dojezdového času totiž nedostatečně akcentují krajská ekonomická centra 

a hlavní dopravní osy. Data jsou tak na predikci ekonomických hodnot příliš 
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homogenní. Následující tři hodnoty β koeficientu se již zdají být vhodnější. Nejvyšší 

hodnota koeficientu determinace vyšla v případě vstupní hodnoty koeficientu 

β = 0,138629. Znamená to, že je zde nejužší vztah mezi oběma proměnnými a hodnoty 

ekonomické výkonnosti ORP nejvíce závisí na vypočítané potenciální dostupnosti. 

Nejvyšší hodnoty potenciální dostupnosti ale díky vysoké centralitě zvýhodňují i oblast 

vnitřní periferie Česka, proto nejsou zcela ideální. Za nejlepší výstup z modelu je 

považována analýza s koeficientem β = 0,069315. Tento model (viz mapa 12 - 16) 

nejlépe vykresluje hlavní dopravní osy a zcela nezanedbává hlavní krajská centra. 

Nutno dodat, že region jižních Čech je v modelu silně znevýhodněn. To lze vysvětlit 

zoufalou situací v napojení tohoto regionu na dálniční síť Česka, a proto jsou České 

Budějovice jako hlavní centrum tohoto regionu v modelu znevýhodněny. Přes všechny 

nevýhody vykreslených modelových situací se výstupní data s koeficientem 

β = 0,069315 zdají být těmi nejvhodnějšími k následující predikci hodnot HPH. Tato 

data mají také druhý nejvyšší koeficient determinace, což k tomuto rozhodnutí přispívá. 
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Mapa 11 - 15: Hodnoty potenciální dostupnosti s různými vstupními hodnotami 

koeficientu β v obcích s rozšířenou působností v roce 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ArcČR 500 – Digitální geografická databáze 1: 500 000. CD-ROM. Verze 3.0. 

ARCDATA Praha, s.r.o., Praha 2012; vlastní výpočty 

 

5 Výsledky 

 

5.1 Predikce HPH na základě modelu potenciální dostupnosti 

Jak již bylo popsáno výše, byly vybrány dva modely potenciální dostupnosti, které se 

zdají být nejvhodnější k predikci ekonomické situace obcí. Porovnávány byly zejména 

hodnoty regrese a vizualizovaná data. Z těch byly vybrány ty nejvhodnější. Jak se 

ukázalo, mnohem vhodnější k predikci byla modelová situace z roku 2011. Vstupní 
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data tohoto roku mnohem lépe vykreslovala reálnou situaci Česka hlavně při vizualizaci 

dat HPH. Jak již bylo zmíněno výše, v případě roku 2001 není vyloučeno, že nastala 

chyba v primárních datech. Data byla zpracovávána podle stejného klíče, není tedy 

pravděpodobné, že by se chyba objevila ve výpočtu. 

Dva modely potenciální dostupnosti byly vybrány z důvodu zpřesnění výsledných dat, 

Jedná se o modely s koeficientem β = 0,069315 a β = 0,138629 z roku 2011. Na 

základě těchto dvou modelů byla sestavena konkrétní regresní rovnice.  

Pomocí softwaru SPSS Statistics byly vypočítány hodnoty regrese mezi hodnotami 

potenciální dostupnosti ve dvou sledovaných situacích v roce 2011 a hodnotou HPH 

v roce 2011. Hodnoty koeficientu determinace byly v obou případech dostatečně 

vysoké k prokázání vztahu závislé proměnné, tedy hodnoty HPH, na nezávislé 

proměnné, tedy hodnotě potenciální dostupnosti. Obě počítané lineární regrese jsou 

signifikantní. Na základě toho lze výsledky odhadovat s 95% pravděpodobností. 

Z vypočtených regresních konstant byly sestaveny následující regresní rovníce: 

 Regresní rovnice na základě modelu potenciální dostupnosti s koeficientem 

β = 0,69315: 

                 4,205E - 8 * hod ota  ot  ci     dostu  osti r gio   ORP + 0,081  

 

 Regresní rovnice na základě modelu potenciální dostupnosti s koeficientem 

β = 0,138629: 

               

        8                                                       

Dále bylo potřeba vypočítat potenciální dostupnost v situaci za rok 2021. K vypočítání 

této síťové analýzy bylo nutné vypočítat Network Dataset na silniční síti v roce 2021. 

Tvorba této sítě je popsána v kapitole 4.1 „Vstupní data modelu potenciální dostupnosti 

a predikce“. Dalším vstupem do modelu je bodová vrstva Obcí s rozšířenou působností 

s atributem počtu obyvatel. To však se ukázalo jako problematické, protože v české 

statistice neexistuje žádná predikce počtu obyvatel na regionální úrovni ORP. Bylo tedy 

nutno zvážit, zda taková data predikovat, či vytvořit model s předpokladem, že se počty 

obyvatel v jednotlivých obcích nezmění. Testování predikce počtu obyvatel proběhlo na 

základě nejnovějších dostupných dat s udržením vývojové křivky. Výsledná data však 

byla jen velmi relativní a model neúměrně zatěžovala svým zkreslením. Proto bylo 
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nakonec přistoupeno na předpoklad neměnícího se počtu obyvatel v jednotlivých ORP, 

a tím bylo dosaženo „čistších“ výsledků vlivu změny potenciální dostupnosti na 

jednotlivé regiony ORP. Vstupní atribut počtu obyvatel do modelu potenciální 

dostupnosti tedy odpovídal počtu obyvatel ze Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011. 

Výsledkem byla hodnota potenciální dostupnosti na silniční síti v roce 2021 (viz 

příloha 2). 

Nakonec byla vypočítána predikovaná hodnota HPH regionů ORP v roce 2021 pomocí 

dvou výše uvedených regresních rovnic. Logické je porovnávat tyto hodnoty právě se 

situací roku 2011 a následně interpretovat změny.  

 

5.1.1 Vývoj potenciální dostupnosti mezi léty 2011 a 2021 

I přesto, že v tomto modelu bylo zkoumáno pouze území Česka, je potřeba se na 

výsledné hodnoty podívat dvojím pohledem. První pohled je ten národní. Díky dopravní 

dostupnosti jako prostorové veličiny tato hodnota nekončí s bariérou státní hranice, 

avšak plynule přechází za hranice zkoumaného území. Druhý pohled na model 

dopravní dostupnosti je nadnárodní. Skutečnost, že blízká centra za hranicemi 

zkoumaného regionu budou ovlivňovat hodnoty potenciální dostupnosti, je 

neoddiskutovatelná. Při posouzení výsledných hodnot by některé příhraniční regiony 

na tazích k hlavním nedalekým centrům v okolních státech byly odlišné. Je zřejmé, že 

by se jednalo především o tahy směrem na velká centra, jako jsou Vídeň, Drážďany 

nebo Linec. Naopak severovýchodní část pohraničí by pravděpodobně zůstala bez 

větších změn. Díky datové omezenosti však nemohla být tato centra do modelu 

zahrnuta. Existuje studie autorů Spiekermann a kol. (2015), kde je díky spolupráci 

mnoha dopravněgeografických týmů potenciální dostupnost zkoumána na evropské 

úrovni. Na následující mapě 14 je tak vidět potenciální dostupnost osobním 

automobilem za evropské regiony NUTS 2. Jak je z mapy dobře patrné, potenciální 

dostupnost evropských regionů je také silně centralistická, s jasným jádrem tzv. 

Evropského pentagonu zahrnujícím nejsilnější ekonomická jádra. Poloha Česka 

naznačuje velmi příznivé hodnoty potenciální dostupnosti vůči Evropě, je však zřejmé, 

že nedokončené dálniční tahy napojené na evropskou dálniční síť TEN-T onu 

dostupnost výrazně snižují. Přirozeně se pak hodnoty evropské potenciální dostupnosti 

snižují, a tak jsou na tom nejvýchodnější regiony nejhůře. 
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Mapa 14: Potenciální dostupnost regionů NUTS 2 v Evropě v roce 2013 

 

Zdroj: SPIEKERMANN, K. A kol. (2015): TRACC Transport Accessibility at 

Regional/Local Scale and Patterns in Europe. Volume 1 TRACC Executive Summary 

and Main Report 

 

Jinak je to v případě národního hlediska. Díky poměrně dobře dostupným datům české 

silniční sítě a relativně krátkému zkoumanému časovému horizontu bylo na území 

Česka možné potenciální dostupnost dobře modelovat. Díky vstupu počtu obyvatel do 

modelu byly zkoumané roky vybrány v období Sčítání lidí, domů a bytů v letech 2001 a 

2011. Logicky pak byl vybrán predikovaný rok 2021.  
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 Zásadní pro modelování potenciální dostupnosti na národní úrovni bylo zvolit 

jednotky, za které budou výpočty provedeny. V úvahu připadaly dvě možnosti, území 

obcí a území obcí s rozšířenou působnotí. Nejdříve byla dostupnost počítána za 

jednotky obcí. Díky velkému počtu jednotek zde byly velmi vysoké požadavky na 

výpočetní techniku. Dále byly stejné výpočty provedeny na příkladu obcí s rozšířenou 

působností. Oba modely jsou centralistické. Jako vhodnější se ukázala být o stupeň 

vyšší regionální úroveň ORP. Hlavním důvodem byl především ekonomický ukazatel. 

Za obce vyššího řádu data mnohem lépe vysvětlovala nezávislou proměnnou HPH. 

Region ORP lépe představuje ekonomiku jádra i se zázemím, kdežto samotné obce se 

i přes stejný mikroregion velice lišily, a tím zkreslovaly vstupní data v modelu. Pro 

kalibraci koeficientu β a samotnou predikci ekonomické situace center posloužily 

jednotky ORP. 

Prvním dílčím výsledkem byl výběr správné hodnoty koeficientu β. Model byl kalibrován 

pro oba zkoumané roky na pěti vytipovaných hodnotách koeficientu, respektive na pěti 

hodnotách poloviny jízdního času. Díky relativně malým vzdálenostem mezi 

jednotlivými centry Česka a jejich zázemím byla analyzovány hodnoty od 5 do 30 minut 

poloviny cestovního času. Hodnota 5 minut nejvíce reprezentovala mikroregionální 

model, kdežto hodnota 30 minut reprezentovala spíše model mezoregionální. Hodnoty 

byly kalibrovány tak, aby model respektoval hlavní ekonomická centra Česka a 

zároveň bral v potaz hlavní dopravní osy. Nejdůležitějším kritériem bylo co nejlépe 

vysvětlit nezávislou proměnnou HPH pomocí závislé proměnné potenciální 

dostupnosti. Nejvyšší hodnoty byly vypočítány u poloviny cestovního času 5 a 10 

minut. Znamená to, že nejsilnější regresní vztah mezi hodnotou HPH a hodnotou 

potenciální dostupnosti je nejvýraznější právě v těchto dvou mikroregionálních 

modelech. Silná ekonomická centra tak mají ve své těsné blízkosti silné zázemí 

s dobrou dostupností, a naopak s rostoucí vzdáleností od jádra ekonomická síla slábne 

(viz mapa 17). Po posouzení těchto nakalibrovaných hodnot byl vybrána polovina 

cestovního času 10 minut, nejlépe totiž vystihovala reálnou situaci se stále vysokými 

hodnotami koeficientu determinace (viz příloha 1).  

Pomocí hodnoty koeficientu β byly namodelovány hodnoty na silniční síti odpovídající 

stavu v roce 2021 (viz příloha 2). Po porovnání výsledků ze dvou různých regresních 

rovnic se jako mnohem kvalitnější ukázaly být ty s hodnotou koeficientu β = 0,069315. 

V druhém případě vycházely negativní hodnoty HPH v jádrových regionech, což není 

relevantní. Dále tedy bylo pracováno s modelem založeným na regresní rovnici 

vycházející z potenciální dostupnosti o hodnotě koeficientu β = 0,069315. Jak již bylo 

uvedeno výše, hodnoty počtu obyvatel zůstaly v modelu totožné s rokem 2011, a to 
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především z důvodu nepřesné predikce, a tím neúnosného zatížení výstupních dat. 

Hodnoty tak více reagují na změny v silniční síti, což je pro výsledek vhodnější. Na 

následující mapě 17 jsou velmi přehledně vidět změny potenciální dostupnosti mezi 

sledovanými roky 2011 a 2021. Díky již budované dálnici D3 v její jižní části se velice 

významně zlepšila dostupnost téměř celého Jihočeského kraje. Jedná se o zcela 

zásadní komunikaci pro celý region. V roce 2011 celý jihočeský region obsluhovaly 

pouze komunikace I. třídy. Obecně lze říci, že k významnému zlepšení dostupnosti 

dochází v oblasti Slezska a severní Moravy. Příčiny lze vidět v dostavbě páteřní 

dálnice D1 a D48. Oblasti Zlínska pak výrazně zlepšuje dostavba dálnice D49. 

K významnému zlepšení dochází také v celé periferní oblasti Jesenicka a Šumperska a 

obecně v severovýchodních Čechách díky dostavbě dálnice D11 a D35. 

Severozápadní Čechy pak těží z dostaveb dálnic D6, D7 a D8. 
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Mapa 17: Nárůst hodnoty potenciální dostupnosti regionů obcí s rozšířenou působností 

mezi roky 2011 a 2021 

 

Zdroj: ArcČR 500 – Digitální geografická databáze 1: 500 000. CD-ROM. Verze 3.0. 

ARCDATA Praha, s.r.o., Praha 2012.; vlastní výpočty 

 

Kvůli nekvalitním ekonomickým ukazatelům v roce 2001 byl však pro následnou 

predikci použit model za rok 2011. Model potenciální dostupnosti za rok 2001 posloužil 

jako ukazatel vývoje dostupnosti a pomohl k lepší orientaci procesů této veličiny 

v čase. 

 

5.1.2 Predikce ekonomické situace regionů ORP za rok 2021 

Pomocí regresní křivky byly predikovány hodnoty HPH v roce 2021 (viz příloha 3). 

Regresní rovnice, která byla použita pro predikci, je založena na modelu potenciální 

dostupnosti v roce 2011 a datech HPH ke stejnému roku. To umožnilo výpočet 

predikovaných dat s určitou statistickou přesností. Jak již bylo uvedeno, predikce 

vycházela z modelu potenciální dostupnosti se vstupní hodnotou koeficientu 

β = 0,069315 (viz příloha 1), tedy s polovičním cestovním časem 10 minut. Hodnota 

koeficientu determinace při výpočtu lineární regrese s proměnnými potenciální 

dostupnost ORP v roce 2011 a HPH ORP v roce 2011 činí 0,194. To lze mimo jiné 
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interpretovat tak, že rozptyl v datech HPH je z 20 % způsoben potenciální dostupností 

jednotlivých center. Vycházelo se z předpokladu, že ekonomickou situaci ovlivňuje více 

vnějších i vnitřních faktorů. Proto je tato hodnota považována za vyhovující k následné 

predikci.  

Na následující mapě 18 jsou vidět nárůsty HPH v ORP mezi léty 2011 a 2021. 

Nejzajímavějším výsledkem predikce je nárůst zejména ve vnitřní periferii 

a v severočeských příhraničních regionech. Naopak z analýzy vychází velmi pozvolný 

nárůst největších ekonomických center. Lze tedy tvrdit, že podle analýzy povede 

zlepšená dostupnost k nivelizaci rozdílů mezi regiony ORP.  

 

Mapa 18: Vývoj hrubé přidané hodnoty regionů obcí s rozšířenou působností mezi roky 

2011 a 2021

 

Zdroj: ArcČR 500 – Digitální geografická databáze 1: 500 000. CD-ROM. Verze 3.0. 

ARCDATA Praha, s.r.o., Praha 2012; vlastní výpočty  

 

Jak uvádí Bruinsma a Rietvelda (1998), dopady nových infrastrukturních projektů 

mohou být generativního typu, takže v regionu vzniknou nové ekonomické subjekty. 

Spíše ale dochází k distributivnímu efektu, kdy se díky lepší dopravní dostupnosti a 

například nižším ekonomickým nákladům ekonomické subjekty pouze přesunou. 
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Výsledky této analýzy naznačují právě distributivní efekt nových infrastrukturních 

projektů. Díky vyšším nákladům v nejsilnějších ekonomických centrech se některé 

ekonomické subjekty mohou přemístit do regionů s dobrou dopravní dostupností, 

avšak s menšími ekonomickými náklady. 

Velká ekonomická centra v modelu vycházejí jako nejméně rostoucí. Ani velké 

infrastrukturní projekty potenciálni dostupnost těchto center nikterak výrazně nezlepší, 

protože centra již mají poměrně dobré napojení na dálniční síť.  Ve skutečnosti by to 

byly například dopravní kongesce, které nenahrávají velkým ekonomickým centrům. 

Jak uvádí Maier a kol. (2007), zlepšení dopravní dostupnosti v těchto centrech a jejich 

blízkém okolí spočívá spíše ve zlepšení veřejné hromadné dopravy a kolejové dopravy. 

Tyto druhy dopravy sice nejsou v modelu zahrnuty, je však pravděpodobné, že právě 

kolejová veřejná hromadná doprava by nahrávala velkým centrům s kvalitní 

infrastrukturou veřejné dopravy. 

Následující mapa ukazuje výsledky vypočítaného ekonomického vývoje ORP. Na první 

pohled je zřejmé, že model je postaven tak, že nahrává až na výjimky periferním 

oblastem. Je tedy potvrzen předpoklad, že na národní úrovni mají nové infrastrukturní 

projekty pozitivní ekonomický vliv na odlehlejší regiony. Nejsilnější ekonomická centra 

a jejich blízké zázemí (obvzlášť Praha, Brno, Plzeň), s již tak dobrou dostupností, 

v modelu příliš nerostou.  Velký vliv na tuto skutečnost má fakt, že tato centra byla již 

napojena na dálniční síť. Tím se jejich pozice příliš neměnila a model udává spíše 

mírný ekonomický růst. Je třeba dodat, že právě na tato velká ekonomická centra má 

veliký vliv zahraniční kapitál a dostupnost dálkovými druhy dopravy. Je třeba uvést, že 

na tato v modelu jen mírně rostoucí centra má vliv mnoho vnějších faktorů, které 

v modelu nemohly být zařazeny. 

Zajímavé jsou shluky regionů, které výrazně ekonomicky rostou. Velmi vysoký růst 

zaznamenávají ORP Karlovarského kraje. Díky odlehlé poloze zde nová infrastruktura 

zlepšila potenciální dostupnost, a tím jsou predikované hodnoty vyšší. Je 

i pravděpodobné, že díky dobré geografické poloze bude tento region reálně růst, 

k čemuž mu nesporně pomůže i výstavba dálnice D6. Dalším shlukem ORP 

s výraznějším růstem je oblast Libereckého kraje včetně ORP Rumburk. Tento 

periferní region má veliký potenciál v oblasti cestovního ruchu a v průmyslové tradici. 

Příčinu růstu je zde možno najít v relativně dobře dostupné Praze, a tím v potenciální 

interakci s tímto ekonomickým centrem Česka. Velmi zajímavý shluk ORP s výrazným 

ekonomickým růstem lze hledat ve vnitřní periférii rozložené kolem hranic 

Jihomoravského kraje. Centrum zde tvoří město Brno. Jak již bylo zmíněno výše, tato 
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moravská metropole i se svým zázemím roste jen pomalu. Růst zmíněné vnitřní 

periferie je možno hledat v relativně dobré potenciální dostupnosti do třech největších 

měst v Česku. Na tento rostoucí prstenec kolem hranic Jihomoravského kraje plynule 

navazuje další shluk výrazně rostoucích obcí. Jedná se o periferní oblast Jesenicka a 

Šumperska, potažmo celou severní část Olomouckého kraje. Tomuto špatně 

dostupnému regionu přinášejí zlepšení nové infrastrukturní projekty. Má tak potenciál 

růstu cestovního ruchu, a díky relativně vysoké nezaměstnanosti nabízí levnější 

pracovní sílu potenciálním investorům víc než v jádrových oblastech Česka. 

V neposlední řadě jsou na mapě patrné samostatné ORP, které vykazují vyšší nárůst 

HPH než 180 000 Kč na obyvatele. Jedná se o regiony Soběslav, Pacov a Čáslav. 

Všechny tyto regiony mají relativně malou vzdálenost od Prahy, přičemž Soběslav a 

Pacov budou těžit hlavně z nových úseků dálnice D3, díky níž se v této oblasti výrazně 

zlepší potenciální dostupnost. V případě Čáslavi může pomoci nový obchvat nedaleko 

tohoto centra a dobrá geografická poloha. 

Na druhou stranu pomalu ekonomicky rostoucí regiony jsou jasně patrné na západo–

východní ose, táhnoucí se od Plzně před hlavní město až k Hradci Králové 

a Pardubicím. Jedná se o osu, která je již na poměry Česka velmi ekonomicky 

výkonná. Další shluky pomalu rostoucích ORP najdeme v zázemí Českých Budějovic, 

Brna a Ostravy. Na základě modelu tyto jádrové oblasti porostou pomaleji, kdežto 

periferní oblasti budou růst rychleji.  

Obecně lze říci, že model bude pravděpodobně odpovídat spíše vyspělejším státům 

s nivelizační regionální politikou. Naopak na rozvojové země se silným jádrem a 

chudou periferií model pravděpodobně fungovat nebude. 

  



64 

6 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo empirické prokázání souvislostí mezi potenciální 

dostupností a ekonomickou situací regionů Česka. Tento výzkum probíhal na několika 

modelech potenciální dostupnosti obcí s rozšířenou působností. Potenciální dostupnost 

byla vybrána jako nejvhodnější ukazatel dostupnosti nejen kvůli nesporné kvalitě této 

míry, ale i jako reakce na trend v dopravní geografii, který právě potenciální dostupnost 

rozvíjí a využívá k nejrůznějším modelům. Práce si jako hlavní úkol dala nalézt vztah 

mezi potenciální dostupností a ekonomickou situací a na základě tohoto vztahu 

predikovat hodnoty ekonomické výkonnosti obcí v blízké budoucnosti. Na začátku 

mého výzkumu bylo vytyčeno několik dílčích cílů, které byly nezbytné pro samotné 

modelování potenciálni dostupnosti. Jedná se hlavně o vytvoření datové základny 

hrubé přidané hodnoty, která posloužila jako ukazatel ekonomické síly jednotlivých 

obcí a regionů. Dále to byla kalibrace modelu na dvou regionálních úrovních a ve dvou 

časových řezech. Tato kalibrace pak posloužila nejen k vybrání vhodné regionální 

úrovně, ale především k samotné predikci ekonomických ukazatelů.  

Na samém začátku práce byla snaha o popsání vlivu dopravní dostupnosti, investic do 

silniční infrastruktury na straně jedné, a vlivu ekonomické situace 

a konkurenceschopnosti regionů na straně druhé. Jelikož je tento vztah velice těžko 

empiricky ověřitelný, v odborné literatuře se na toto téma vedou obsáhlé diskuse. 

V historii byl tento vztah zjednodušován v několika známých teoriích. Jeden z prvních 

ekonomů a geografů Von Thünen (1826) popsal vztah mezi dopravou a ekonomickým 

využitím půdy v práci Izolovaný stát. Známý německý geograf Walter Christaller (1933) 

pak také hledá ve své Teorii centrálních míst určitý vztah geografické polohy 

a umístění regionální hierarchie. Obě teorie ale velmi zjednodušují a přizpůsobují 

realitu, takže byly jen těžko uplatnitelné. V moderní historii mnoho geografů uvádí, že 

dopravní dostupnost má určitý vliv na regionální rozvoj. Zároveň upozorňují, že velice 

záleží i na ostatních faktorech. Jako příklad lze uvést práci Paula Krugmana (1991), 

nositele Nobelovy ceny, ve které tvrdí, že vznik vnitřní periferie závisí vedle úspor z 

rozsahu, podílu zpracovatelského průmyslu i na nákladech na dopravu. Z toho lze 

vyvodit, že právě náklady na dopravu mají vliv na lokalizaci různých ekonomických 

činností. Je tedy jasné, že vliv investic do infrastruktury a s nimi i měnící se mapa 

dopravní dostupnosti nejsou jediným a nutným faktorem k regionálnímu růstu. 

Ekonomický rozvoj ovlivňuje mnoho vnějších i vnitřních faktorů. Tato práce si však dala 

ambici najít vztah mezi potenciální dostupností a ekonomickou situací regionů v Česku 

a následně na základě nalezeného vztahu ekonomickou situaci i predikovat. 
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Samotný model byl konstruován na situaci v roce 2001, 2011 a predikce byla 

provedena k roku 2021. V těchto letech bylo potřeba vytvořit aktuální silniční síť, na 

které byla síťová analýza posléze provedena. Díky poměrně dobře dostupným 

vektorovým datům společnosti ARCDATA Praha a datům Ředitelství silnic a dálnic byla 

vytvořena kvalitní síť, aktuální pro sledované roky i s potřebnými atributy. V software 

ArcGIS byly pak spočítány hodnoty potenciální dostupnosti pomocí skriptu vytvořeného 

ve spolupráci s týmem Centra dopravní geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy. Důležitým prvkem modelu byla kalibrace vstupní hodnoty „koeficientu β“, který 

upravuje váhu časové dostupnosti a přitažlivosti center v prostoru. Kalibrace byla 

provedena na pěti předem vytipovaných hodnotách. Z vypočítaných hodnot byl vybrán 

ten model, který nejen nejvíce vysvětloval závislou proměnnou HPH/obyvatele, ale 

také nejvěrněji respektoval hierarchii center v Česku a hlavní dopravní osy. Vybrán byl 

model založený na hodnotě koeficientu β = 0,069315, což odpovídá deseti minutám 

poloviny cestovního času. Vyhovující model byl tedy spíše mikroregionální. Důraz tak 

byl kladen na blízké zázemí samotných center.  

Druhým ukazatelem vstupujícím do samotné predikce byl ukazatel ekonomické situace 

regionů. Zde nastal problém s dostupnými daty. V úvahu připadaly některé 

makroekonomické ukazatele jako hrubá přidaná hodnota nebo hrubý domácí produkt. 

Tyto ukazatele se však v české statistice objevují pouze za územní jednotky krajů. Bylo 

tak potřeba hodnoty agregovat do menších územních celků. Zejména z tohoto důvodu 

byl vybrán ekonomický ukazatel „Hrubá přidaná hodnota“, která dobře promítá 

ekonomickou situaci sledovaného území a zároveň je rozčleněna podle ekonomických 

činností. Právě podle klíče počtu ekonomicky aktivních obyvatel v jednotlivých oborech 

byly hodnoty agregovány do jednotlivých regionů ORP. Po důkladném posouzení obou 

sledovaných roků 2001 a 2011 se ukázala agregovaná data v roce 2011 být mnohem 

realističtější než v roce 2001. Zejména z tohoto důvodu byl pro následnou predikci 

vybrán model počítaný pro rok 2011. 

Samotná predikce HPH pro regiony ORP byla provedena pomocí lineární regrese. Tato 

metoda je jednou z nejpoužívanějších statistických metod v sociálních vědách. Do ní 

vstupovaly hodnoty potenciální dostupnosti s koeficientem β = 0,069315 v roce 2011 

jako nezávislá proměnná a hodnoty HPH regionů ORP v roce 2011. Na základě 

regresní rovnice pak byly vypočítány hodnoty HPH v roce 2021. Do samotné rovnice 

predikce byly dosazovány hodnoty potenciální dostupnosti v roce 2021 se stejnou 

hodnotou koeficientu β, jaký byl vybrán pro rok 2011. 
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Hypotézy položené na začátku výzkumu byly z velké části potvrzeny. Týkají se 

především vztahu potenciální dostupnosti a ekonomické situace OPR, ale také 

schopnosti tohoto vztahu ekonomický ukazatel predikovat. 

„Hodnota ekonomického ukazatele obce s rozšířenou působností hrubá přidaná 

hodnota (HPH) bude statisticky významně záviset na hodnotě potenciální dostupnosti 

dané obce, jelikož geografická poloha vyjádřená dostupností daného jádra má klíčový 

vliv na jeho ekonomickou úspěšnost.“ 

 S přihlédnutím k okolnostem tohoto vztahu lze uvedenou hypotézu považovat za 

naplněnou. Je jasné, že ekonomickou situaci regionů ORP ovlivňuje nespočet faktorů. 

Výsledek regresní analýzy byl přesto  pozitivní. 20% koeficient determinace napovídá, 

že právě z 20 % vysvětluje změna potenciální dostupnosti vývoj HPH regionů ORP. 

„V ORP s nejlepší potenciální dostupností bude ekonomická situace nejlepší. Jedná se 

totiž o nejvýznamnější jádra s nejsilnější ekonomikou, naopak periferní oblasti 

s  nízkou hodnotou potenciální dostupnosti budou mít nízké hodnoty HPH z důvodu 

ztížené interakce s ekonomickými centry.“ 

Toto tvrzení se ukázalo být také problematické. Model potenciální dostupnosti je ze své 

podstaty silně centralistický. Jen mírně zohledňuje silná ekonomická centra 

v příhraničních oblastech. V Česku lze zmínit například Ostravu či České Budějovice. 

Ty jsou sice ekonomicky silné, avšak jejich potenciální dostupnost vykazuje spíše nižší 

hodnoty. Naopak slabší regiony na severu Kraje Vysočina díky své centrální poloze 

vykazovaly hodnoty potenciální dostupnosti příznivější. 

„Ekonomická situace ORP v jádrových oblastech bude díky již velmi kvalitní 

infrastruktuře růst pomaleji než regiony v periferních oblastech s novými velkými 

infrastrukturními projekty. Těm se tak oproti stávajícímu stavu výrazně zlepší 

potenciální dostupnost a z tohoto zlepšení budou těžit i ekonomicky.“ 

Tato hypotéza se ukázala jako nejzásadnější v celém výzkumu. Výsledky modelu 

naznačují jen velmi pozvolný růst HPH v jádrových oblastech Česka. Čtyři největší 

česká města Praha, Brno, Ostrava a Plzeň a jejich blízká zázemí ekonomicky rostou 

jen mírně. Mírně rostoucí se také ukázala západovýchodní osa Plzeň – Praha – 

Hradec Králové, kterou lze v Česku považovat za již ekonomicky silnou. Naopak 

periferní oblasti prokázaly dynamičtější růst díky zlepšené potenciální dostupnosti. 

Jedná se především o region Karlovarského a Libereckého kraje, dále prokázaly vyšší 

růst periferie na severu Olomouckého kraje a vnitřní periferie kolem Středočeského a 

Jihomoravského kraje. 



67 

„Shluky regionů ORP napojených na nové významné infrastrukturní projekty budou 

vykazovat vyšší nárůst hodnoty HPH oproti ostatním regionům. Zejména nové úseky 

dálnic zlepšují potenciální dostupnost nejen přímo na dotčené regiony, ale i na přilehlé 

periferní regiony. Investice do nové infrastruktury tak budou mít pozitivní ekonomický 

vliv na široké území díky zlepšené potenciální dostupnosti.“ 

Tato hypotéza se potvrdila. Velké infrastrukturní projekty ovlivňují mnohem rozsáhlejší 

území než jen ty regiony, které na těchto tazích přímo leží. Dynamický růst periferií 

dokázal, že zlepšení potenciální dotupnosti má spíše mezoregionální vliv než vliv 

mikroregionální. Model však příliš neumí rozlišovat mezi generativním a distributivním 

ekonomickým efektem. Proto je skutečnost zvýšené konkurenceschopnosti 

spekulativní. Mnohé případy poukazují na to, že efekt nových infrastrukturních projektů 

je spíše distributivní. 

Nutno však dodat, že v modelu jsou oblasti, které prokazují vysoký nárůst hodnoty 

potenciální dostupnosti a zároveň vysoký nárůst HPH. Jsou zde však i  regiony, které 

vykazují vysoký nárůst hodnot potenciální dostupnosti a rostou jen mírně v porovnání 

s ostatními regiony. Jako příklad lze uvést České Budějovice a jejich blízké zázemí, 

kde sice dochází k prudkému nárůstu potenciální dostupnosti díky novým úsekům 

dálnice D3, avšak ekonomicky nikterak výrazně nerostou. Opačně je tomu 

v Karlovarském kraji, kde nárůst hodnot potenciální dostupnosti není výrazný, avšak 

všechny ORP spadající do tohoto kraje výrazně ekonomicky vzrostly. Je však pravdou, 

že potenciální dostupnost ovlivňují především nové úseky dálnic. 

Za závěr je vhodné si položit otázku, zda jsou výsledky modelu aplikovatelné v reálném 

prostředí. Hlavním výsledkem predikce je významný růst periferií. Nejen díky stále se 

zlepšující dopravní infrastruktuře je tento výstup velmi pravděpodobný. Díky relativním 

hodnotám vstupujícím do modelu je však již méně pravděpodobné, že hlavní 

ekonomická centra budou spíše stagnovat. Absolutní hodnoty by pravděpodobně 

napověděly, že tato jádra budou i nadále hlavním tahounem české ekonomiky. Tento 

fakt by zřejmě podpořil i model potenciální dostupnosti na nadnárodní úrovni. 

Z diskutované literatury je jasné, že dopravní dostupnost má významný podíl na vývoji 

ekonomické situace regionů. Je třeba však zmínit, že to není zdaleka jediný faktor 

ekonomického růstu. Zejména kvalita podnikatelského prostředí, instituce a kvalita 

lidských zdrojů bude nutnou podmínkou k ekonomické prosperitě. 

Potenciální dostupnost přináší do výzkumu dostupnosti nové možnosti. Díky tzv. 

Potenciálu lze upravovat dostupnost pro nejrůznější účely. Tato práce se tak připojuje 

k trendu v dopravní geografii a rozvíjí možnosti samotného modelování potenciální 
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dostupnosti. Vytvořený model nahrává spíše zemím s nivelizační regionální politikou, 

a tak by se dal uplatnit v mnoha státech Evropy. Pravděpodobně by však ve své 

podobě obtížně fungoval pro státy se silným jádrem a zaostalou periferií.  Při změně 

vstupních dat se na základě takto vytvořeného modelu dá zkoumat mnoho 

proměnných jako například dostupnost zdravotní péče či jiných sociálních služeb. 
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8 Přílohy 

 

Příloha 1: Hodnoty potenciální dostupnosti obcí s rozšířenou působností v roce 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ArcČR 500 – Digitální geografická databáze 1: 500 000. CD-ROM. Verze 3.0. 

ARCDATA Praha, s.r.o., Praha 2012.; vlastní výpočty 



74 

Příloha 2: Hodnoty potenciální dostupnosti obcí s rozšířenou působností v roce 2021 

 

Zdroj: ArcČR 500 – Digitální geografická databáze 1: 500 000. CD-ROM. Verze 3.0. 

ARCDATA Praha, s.r.o., Praha 2012.; vlastní výpočty 
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Příloha 3: Predikované hodnoty HPH v roce 2021 

 

Zdroj: Data ze sčítání lidu, domů a bytů 2011. obce Česka, ČSU; Databáze 

regionálních účtů,ČSÚ, 

http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.volba?titul=Vybran%E9%A0ukazatele%A0v

%A0odv%ECtvov%E9m%A0%E8len%ECn%ED&mypriznak=RD&typ=1&proc=rocenka

.presB&mylang=CZ&jak=4, cit. 16.1.2016; vlastní výpočty 

 

Kód ORP Název ORP
Počet obyvatel v roce 

2011

HPH/obyv. V roce 2011 

(mil.)

HPH/obyv. V roce 2021 

(mil.)

Nárůst HPH mezi roky 

2011 a 2021 (mil.)
Kód ORP Název ORP

Počet obyvatel v roce 

2011

HPH/obyv. V roce 2011 

(mil.)

HPH/obyv. V roce 2021 

(mil.)

Nárůst HPH mezi roky 

2011 a 2021 (mil.)

52 Aš 17635 0,245 0,420 0,175 9890 Moravské Budějovice 24111 0,256 0,453 0,197

219 Benešov 57069 0,312 0,468 0,156 9912 Moravský Krumlov 22194 0,314 0,454 0,139

286 Beroun 56650 0,318 0,468 0,149 9959 Most 75638 0,278 0,451 0,173

420 Bílina 20898 0,264 0,452 0,187 10126 Náchod 61738 0,288 0,447 0,158

442 Bílovec 26026 0,308 0,448 0,140 10156 Náměšť nad Oslavou 13577 0,275 0,465 0,190

501 Blansko 55446 0,331 0,452 0,121 10347 Nepomuk 11707 0,281 0,447 0,166

524 Blatná 13916 0,284 0,446 0,163 10356 Neratovice 30392 0,313 0,464 0,151

573 Blovice 11711 0,314 0,451 0,137 10512 Nová Paka 13525 0,285 0,450 0,164

832 Boskovice 51168 0,303 0,453 0,150 10641 Nové Město na Moravě 19456 0,265 0,458 0,193

904 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 92311 0,355 0,468 0,113 10644 Nové Město nad Metují 14415 0,297 0,448 0,151

1000 Brno 384277 0,341 0,467 0,125 10703 Bohumín 34209 0,304 0,444 0,140

1276 Broumov 16926 0,257 0,424 0,168 10715 Nový Bor 26582 0,244 0,441 0,197

1316 Bruntál 38367 0,275 0,437 0,162 10716 Nový Bydžov 17538 0,276 0,457 0,181

1358 Břeclav 59882 0,312 0,455 0,143 10741 Nový Jičín 48352 0,313 0,451 0,138

1516 Bučovice 15957 0,313 0,460 0,147 10823 Nymburk 38844 0,295 0,464 0,169

1695 Bystřice nad Pernštejnem 20409 0,258 0,454 0,196 10849 Nýřany 53020 0,335 0,453 0,118

1711 Bystřice pod Hostýnem 15864 0,264 0,447 0,183 10908 Odry 17481 0,287 0,453 0,166

1834 Čáslav 24959 0,271 0,463 0,193 11050 Olomouc 161909 0,293 0,459 0,166

2038 Černošice 122759 0,363 0,468 0,104 11156 Opava 102025 0,312 0,441 0,129

2138 Česká Lípa 76847 0,258 0,448 0,190 11236 Orlová 39649 0,291 0,437 0,147

2175 Česká Třebová 18633 0,269 0,457 0,188 11352 Ostrava 332433 0,296 0,446 0,150

2191 České Budějovice 154443 0,314 0,447 0,133 11588 Ostrov 29692 0,239 0,438 0,198

2273 Český Brod 19126 0,310 0,466 0,156 11673 Otrokovice 34971 0,305 0,455 0,150

2293 Český Krumlov 42099 0,271 0,437 0,166 11721 Pacov 9888 0,275 0,461 0,186

2316 Český Těšín 26377 0,293 0,438 0,145 11765 Pardubice 127109 0,323 0,462 0,139

2440 Dačice 19778 0,263 0,448 0,185 11891 Pelhřimov 45380 0,295 0,468 0,173

2492 Děčín 78760 0,261 0,440 0,180 12075 Písek 51964 0,283 0,452 0,168

2749 Dobruška 20140 0,295 0,449 0,154 12198 Plzeň 187047 0,332 0,456 0,124

2796 Dobříš 20970 0,305 0,464 0,159 12323 Podbořany 15904 0,277 0,451 0,173

3085 Domažlice 40314 0,296 0,434 0,138 12349 Poděbrady 30409 0,289 0,468 0,179

3396 Dvůr Králové nad Labem 27454 0,268 0,447 0,179 12486 Pohořelice 13186 0,330 0,461 0,131

3471 Frenštát pod Radhoštěm 19113 0,291 0,443 0,152 12535 Polička 19642 0,277 0,458 0,181

3495 Frýdek-Místek 110039 0,306 0,444 0,138 12702 Hlavní město Praha 1272690 0,712 0,777 0,065

3509 Frýdlant 24921 0,232 0,440 0,208 13263 Prachatice 33602 0,283 0,433 0,150

3517 Frýdlant nad Ostravicí 23498 0,308 0,442 0,134 13349 Prostějov 98525 0,264 0,461 0,198

3556 Zlín 99456 0,308 0,451 0,143 13456 Přelouč 24721 0,302 0,462 0,160

3755 Havířov 94351 0,277 0,442 0,164 13471 Přerov 83417 0,260 0,459 0,199

3782 Havlíčkův Brod 52230 0,289 0,469 0,180 13525 Přeštice 22209 0,315 0,452 0,138

3930 Hlinsko 21412 0,265 0,460 0,194 13542 Příbram 70255 0,294 0,461 0,167

3971 Hlučín 40100 0,308 0,441 0,132 13908 Rakovník 55632 0,276 0,457 0,181

4041 Hodonín 61705 0,296 0,451 0,156 14069 Rokycany 47854 0,325 0,459 0,134

4097 Holešov 21657 0,287 0,454 0,167 14122 Rosice 24509 0,318 0,467 0,150

4114 Holice 17212 0,299 0,464 0,165 14164 Roudnice nad Labem 32324 0,295 0,462 0,167

4185 Horažďovice 12118 0,284 0,440 0,156 14293 Rožnov pod Radhoštěm 35454 0,290 0,440 0,150

4487 Horšovský Týn 14242 0,307 0,439 0,132 14351 Rumburk 33824 0,237 0,433 0,196

4516 Hořice 18568 0,278 0,454 0,176 14410 Rychnov nad Kněžnou 33947 0,307 0,453 0,146

4537 Hořovice 28850 0,307 0,462 0,155 14446 Rýmařov 16303 0,265 0,438 0,173

4687 Hradec Králové 145823 0,321 0,461 0,141 14545 Říčany 56983 0,346 0,473 0,127

4768 Hranice 34717 0,268 0,453 0,185 14653 Sedlčany 22282 0,287 0,457 0,171

4932 Humpolec 17301 0,295 0,471 0,175 14724 Semily 26323 0,252 0,447 0,195

4986 Hustopeče 35348 0,321 0,451 0,130 14936 Slaný 39159 0,289 0,467 0,178

5091 Cheb 52311 0,235 0,428 0,193 15030 Slavkov u Brna 21661 0,340 0,464 0,125

5245 Chomutov 82183 0,281 0,450 0,169 15170 Soběslav 22124 0,268 0,457 0,189

5283 Chotěboř 22412 0,277 0,460 0,183 15222 Sokolov 78244 0,247 0,431 0,184

5429 Chrudim 83138 0,284 0,462 0,178 15551 Stod 22765 0,322 0,450 0,128

5572 Ivančice 23977 0,311 0,461 0,150 15591 Strakonice 45309 0,280 0,445 0,166

5597 Jablonec nad Nisou 54697 0,267 0,450 0,183 15783 Stříbro 17100 0,302 0,447 0,145

5630 Jablunkov 22638 0,307 0,433 0,126 15960 Sušice 24730 0,272 0,430 0,158

5733 Jaroměř 19368 0,281 0,454 0,173 16051 Světlá nad Sázavou 20099 0,292 0,463 0,171

5872 Jeseník 40657 0,228 0,427 0,199 16095 Svitavy 31875 0,263 0,461 0,198

5954 Jičín 47961 0,302 0,455 0,153 16279 Šlapanice 62124 0,344 0,463 0,119

5967 Jihlava 99343 0,302 0,469 0,167 16352 Šternberk 23751 0,261 0,450 0,188

5995 Jilemnice 22590 0,256 0,442 0,186 16426 Šumperk 71345 0,252 0,448 0,195

6052 Jindřichův Hradec 47732 0,275 0,451 0,175 16470 Tábor 80664 0,286 0,459 0,173

6168 Kadaň 44040 0,288 0,444 0,157 16491 Tachov 36428 0,295 0,441 0,146

6306 Kaplice 19846 0,275 0,434 0,158 16502 Tanvald 21586 0,231 0,445 0,214

6343 Karlovy Vary 92557 0,245 0,440 0,194 16554 Telč 13307 0,260 0,454 0,193

6382 Karviná 70793 0,264 0,436 0,172 16600 Teplice 107975 0,270 0,452 0,182

6506 Kladno 120035 0,305 0,466 0,161 16737 Tišnov 29209 0,317 0,458 0,141

6579 Klatovy 51003 0,298 0,443 0,146 16815 Trhové Sviny 18477 0,290 0,437 0,147

6815 Kolín 79512 0,301 0,466 0,165 16902 Trutnov 64828 0,281 0,444 0,163

6909 Konice 11140 0,247 0,452 0,204 16973 Třebíč 76060 0,280 0,461 0,181

6939 Kopřivnice 41511 0,328 0,446 0,118 17023 Třeboň 25239 0,280 0,447 0,166

7019 Kostelec nad Orlicí 25164 0,289 0,456 0,167 17089 Třinec 55593 0,308 0,435 0,127

7255 Králíky 8996 0,247 0,449 0,202 17160 Turnov 32438 0,279 0,457 0,178

7264 Kralovice 22446 0,303 0,449 0,146 17212 Týn nad Vltavou 14041 0,295 0,444 0,149

7271 Kralupy nad Vltavou 30775 0,307 0,462 0,155 17284 Uherské Hradiště 90690 0,297 0,449 0,152

7329 Kraslice 13844 0,221 0,419 0,198 17298 Uherský Brod 53435 0,279 0,442 0,163

7423 Kravaře 21271 0,317 0,440 0,123 17450 Uničov 22906 0,263 0,450 0,187

7455 Krnov 42001 0,260 0,430 0,170 17487 Ústí nad Labem 120943 0,277 0,452 0,175

7483 Kroměříž 70148 0,272 0,460 0,189 17527 Ústí nad Orlicí 26758 0,278 0,456 0,178

7765 Kuřim 21688 0,355 0,461 0,105 17631 Valašské Klobouky 23729 0,264 0,432 0,168

7771 Kutná Hora 49436 0,285 0,463 0,178 17636 Valašské Meziříčí 42073 0,288 0,446 0,158

7843 Kyjov 56005 0,299 0,453 0,154 17697 Varnsdorf 20544 0,260 0,433 0,173

7892 Lanškroun 23018 0,288 0,454 0,166 17909 Velké Meziříčí 35741 0,287 0,469 0,182

8203 Liberec 140925 0,282 0,451 0,169 18072 Veselí nad Moravou 39242 0,296 0,444 0,149

8426 Lipník nad Bečvou 15370 0,258 0,454 0,195 18208 Vimperk 17711 0,273 0,433 0,161

8542 Litoměřice 59469 0,286 0,459 0,173 18299 Vítkov 13898 0,267 0,443 0,176

8567 Litomyšl 26808 0,279 0,463 0,184 18319 Vizovice 16774 0,316 0,443 0,127

8590 Litovel 23664 0,271 0,456 0,185 18354 Vlašim 25853 0,296 0,468 0,172

8604 Litvínov 39573 0,259 0,448 0,189 18428 Vodňany 11818 0,268 0,445 0,177

8739 Louny 43605 0,293 0,458 0,165 18504 Votice 12235 0,284 0,462 0,177

8770 Lovosice 27515 0,279 0,461 0,182 18630 Vrchlabí 28288 0,298 0,441 0,142

8857 Luhačovice 19223 0,295 0,437 0,142 18676 Vsetín 66985 0,282 0,437 0,155

8950 Lysá nad Labem 22562 0,327 0,465 0,139 18822 Vysoké Mýto 32603 0,287 0,464 0,177

9158 Mariánské Lázně 25962 0,236 0,435 0,199 18857 Vyškov 51475 0,326 0,463 0,137

9281 Mělník 43344 0,286 0,463 0,177 18942 Zábřeh 33771 0,267 0,452 0,185

9419 Mikulov 19614 0,305 0,454 0,148 19341 Znojmo 90996 0,284 0,450 0,166

9467 Milevsko 18697 0,274 0,454 0,180 19436 Žamberk 29365 0,289 0,453 0,165

9629 Mladá Boleslav 107952 0,320 0,463 0,143 19473 Žatec 27176 0,279 0,450 0,171

9757 Mnichovo Hradiště 16279 0,308 0,459 0,151 19523 Žďár nad Sázavou 43413 0,296 0,462 0,166

9803 Mohelnice 18774 0,284 0,458 0,174 19622 Železný Brod 12353 0,243 0,453 0,210

9880 Moravská Třebová 26938 0,258 0,460 0,202 19670 Židlochovice 30125 0,338 0,462 0,124


