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Analýza geografického rozložení soutěží v tanečním sportu 
Abstrakt 

Cílem této práce je analyzovat dojížďku tanečních párů na soutěže v závislosti na věkové 
kategorii a výkonnostní třídě tanečníků. Tato dojížďka je sledována z konceptu časově nejkratší 
cesty. První část práce se proto věnuje vytvoření modelu dopravní dostupnosti míst pořádání 
soutěží, včetně odvození hodnot průměrných rychlostí a diskuze faktorů, které na rychlost 
vozidla působí. Dále je zkoumáno prostorové rozmístění soutěží pořádaných v roce 2005 a na 
základě vytvořeného modelu dojezdnosti odvozena průměrná dojížďka tanečních párů podle 
jednotlivých kategorií a tříd. Pozornost je také věnována klubům, jejichž členové dojížděli na 
soutěže v průměru nejdelší dobu. V poslední části této práce je zkoumána konkurence soutěží 
pořádaných ve stejný den.  

Klíčová slova: taneční soutěže, dopravní dostupnost, časová vzdálenost, síťová analýza  
 
 
Analysis of geographical distribution of dance competitions  

Abstract 

The main objective of this thesis is to analyze the travel-time distance of dance competition 
participants to dance events based on age and level categories. The distance is computed as the 
shortest journey duration of dance couples to competitions. Thus, the first part of this study 
deals with creation of accessibility model. The average vehicle speed is taken into account as 
well as other factors that influence it. Next, the geographical distribution of dance competitions 
organized in year 2005 is described and average journey duration of dance couples to an event 
is computed. Then, distribution of dance couples with the highest values of travel time is 
studied. In the final part of the paper the mutual impact of competitions held on the same day is 
assessed. 

Keywords: dance competition, accessibility, travel-time distance, network analysis 
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KAPITOLA 1 

Úvod 
Předmětem zájmu diplomové práce jsou otázky spojené s prostorovým rozmístěním soutěží 
v tanečním sportu a možnosti jejich řešení pomocí geoinformačních systémů. Na základě 
vytvořeného modelu časové dostupnosti je analyzována dojížďka tanečních párů na jednotlivé 
soutěže v závislosti na věkové kategorii a výkonnostní třídě páru. Dále je zkoumána vzájemná 
konkurence soutěží pořádaných ve stejný den. 

Základem pro výzkum dojížďky pomocí osobní automobilové dopravy je vytvoření 
odpovídajícího modelu dojezdnosti. Kvalita tohoto modelu je přímo úměrná kvalitě výsledků 
následných analýz. Velmi důležité je správné stanovení časové náročnosti jednotlivých úseků 
silniční sítě, opírající se o odhad průměrných rychlostí a faktorů, které na tyto rychlosti působí. 

 

1.1 Cíle práce 
Hlavním cílem této diplomové práce je  

• analýza dojezdnosti tanečních párů na soutěže v závislosti na věkové kategorii 
a výkonnostní třídě.  

Dílčí cíle byly stanoveny jako  

• vytvoření modelu dostupnosti reflektujícího specifičnost dat a  

• analýza konkurence soutěží pořádaných v jeden den. 

 

Geoinformační systémy se svými nástroji pro vytváření prostorových a síťových analýz 
představují mocný prostředek pro modelování a výzkum dopravní dostupnosti. Tato studie má 
sloužit jako ukázka zpracování modelu akcesibility na příkladu specifických dat a analýz 
z tohoto modelu vycházejících. Jejím dalším účelem je upozornění na možnost využití 
geografických informačních systémů jako nástroje pro podporu rozhodování v otázkách 
dopravní dostupnosti v nejrůznějších oblastech zájmu. 
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Při řešení výše uvedených cílů byly uvažovány následující hypotézy. S rostoucí výkonnostní 
úrovní se bude zvyšovat i ochota tanečního páru cestovat na soutěž dál, respektive déle. Lze 
předpokládat, že čím delší dobu se bude pár tanečnímu sportu věnovat, tím lepší budou jeho 
výsledky na soutěžích. Dobré umístění na soutěži umožní páru postup do vyšší výkonnostní 
třídy1. S dosahováním lepších výsledků je spojena i vyšší motivace pro účast na vzdálenějších 
soutěžích. 

Vzhledem k podobnému počtu soutěží, stupni konkurence mezi jednotlivými soutěžícími, 
homogenitě silniční sítě a obdobné kvalitě dopravních prostředků lze předpokládat, 
že z hlediska dojížďky na soutěže budou rozdíly mezi jednotlivými třídami malé. Výjimkou 
by mohla být nejvyšší národní výkonnostní třída (A) věkové kategorie Dospělí. Důvodem 
je odlišnost této kategorie jak v počtu pořádaných soutěží, tak v počtu soutěžících; obvykle 
se pořádá jen několik soutěží ročně, kterých se účastní desítky tanečních párů. 

Druhá hypotéza se vztahuje k vzájemné konkurenci soutěží pořádaných v jeden den. 
Můžeme předpokládat, že čím více soutěží bude pořádáno, tím větší počet tanečních páru se 
bude moci těchto soutěží zúčastnit. Pokud se však budou konat dvě stejné soutěže současně, 
místa pořádání těchto soutěží musí být od sebe dostatečně vzdálena. V opačném případě 
si budou soutěže konkurovat, což může vést k jejich zániku v důsledku malého počtu účastníků 
(viz kapitola 3). Tato hypotéza dále předpokládá, že ze soutěží pořádaných v jeden den 
se taneční pár bude účastnit soutěže časově bližší sídlu svého klubu. 

 

Hlavní hypotézy práce: 

1. S rostoucí výkonnostní třídou se bude zvyšovat i časová vzdálenost, odkud 
jednotlivé páry na danou soutěž přijely. Vzhledem k nivelizujícím faktorům budou 
rozdíly mezi jednotlivými třídami malé. Výjimkou by mohla být kategorie 
Dospělí A. 

2. Soutěže stejné výkonnostní třídy a věkové kategorie pořádané v jeden den si budou 
vzájemně konkurovat. Ze dvou a více soutěží stejné třídy a kategorie pořádaných 
v jeden den se taneční pár bude účastnit soutěže časově bližší. 

 

Konkurenci jednotlivých soutěží řešil i Český svaz tanečního sportu (dále jen ČSTS). 
Na základě změny v soutěžním řádu, platné od počátku roku 2006, je možné pro jeden region2 
schválit pouze jednu postupovou soutěž v dané kategorii a třídě ve stejný den (Soutěžní řád 
ČSTS, 2008). Aby bylo možné zkoumat data neovlivněná tímto nařízením, byla v této 
diplomové práci zpracovávána data za rok 2005.  

 

 

                                                 
1 Princip zařazování tanečních párů do jednotlivých výkonnostních tříd a postup mezi nimi je vysvětlen v kapitole 3. 
2 Rozdělení divizí do regionů obsahuje kapitola 3. 
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1.2 Úvod do problematiky 
Otázky spojené s dopravní dostupností, akcesibilitou se v posledních letech staly jedním ze 
základních témat geografie dopravy. Dopravní dostupnost je dnes chápána jako jeden z faktorů 
ovlivňujících ekonomický potenciál sledovaného území, zajišťování dopravní obslužnosti patří 
k důležitým úkolům veřejné správy (Bala, 2002). Výzkum akcesibility území však nemusí být 
vždy nutně spojený s veřejným sektorem. Prakticky jakákoli prostorová data, kde se uplatňuje 
migrace osob či zboží, mohou být analyzována z hlediska dopravní dostupnosti. 

Hansen (1959, cit. v Hudeček, 2008) chápe dopravní dostupnost jako potenciál (počet 
příležitostí) pro interakci v prostoru. Kusendová (1999, cit. v Renner, 2003) ji definuje jako 
ukazatel, který na základě přístupnosti objektu k ostatním objektům určuje jeho postavení 
v rámci dané prostorové struktury. Dopravní dostupnost je geografickou charakteristikou, která 
vyjadřuje stupeň obtížnosti při snaze dosáhnout vybrané destinace v rámci zkoumaného území. 
O významnosti této charakteristiky svědčí množství domácích a zahraničních studií, které se 
touto problematikou zabývají, jakož i označení akcesebility jako klíčového prvku úspěšného 
regionálního plánování (Juliano, 1999). 

Metody pro určování dostupnosti území je možné rozdělit do tří základních skupin. První 
skupina metod se opírá o určení topologické dostupnosti; není zde zkoumána vzdálenost, ale 
pouze existence spojení. Druhá skupina stanovuje akcesibilitu na základě tzv. metrické 
dostupnosti s využitím přímých vzdušných vzdáleností. Poslední skupinu tvoří metody 
zkoumající skutečnou dostupnost založenou na reálných dopravních spojeních (Renner, 2003). 
Vzhledem ke svému cíli je tato diplomová práce založena na zkoumání reálně existujících 
dopravních spojení. 

Reálnou dopravní dostupnost lze posuzovat na základě více parametrů (čas, vzdálenost, 
cena, atd.). Jak uvádí Warntz (1967, cit. v Hudeček, 2008), s rozvojem techniky hraje 
nejdůležitější roli v rozhodování obyvatel čas. Toto tvrzení potvrzuje také fakt, že většina 
současných studií sleduje právě časovou dopravní dostupnost. Z toho důvodu byl i pro tuto 
diplomovou práci zvolen koncept časově nejkratší cesty. 

Při zkoumání časové dostupnosti je nejdůležitějším úkolem převedení vzdálenosti na 
časovou náročnost, neboli vyjádření délky jednotlivých úseků dobou potřebnou pro jejich 
překonání. Používáme-li pro přesun veřejnou hromadnou dopravu, můžeme tuto dobu odvodit 
z jízdního řádu. U osobní automobilové dopravy je nutné co nejpřesněji stanovit průměrnou 
rychlost vozidla a faktory, které ji ovlivňují. 

Na průměrnou rychlost vozidla působí celá řada faktorů: typ komunikace, její šířka a počet 
pruhů, průjezd intravilánem vs. extravilánem, podélný sklon komunikace, intenzita provozu, 
stav vozovky, úroveň vozového parku, nehodovost, dopravní omezení a uzavírky, ale např. 
i denní doba, roční období či povětrnostní podmínky. Tento výčet by jistě bylo možné dále 
rozšířit. Pro tvorbu modelu časové dostupnosti je třeba vybrat takové faktory, které s ohledem 
na cíl a měřítko celé studie mají největší vliv a ty pak zohlednit při odvozování hodnot 
průměrných rychlostí. 



Kap. 1: Úvod  - 11 - 

Při tvorbě vlastního modelu dojezdnosti je nutné brát ohled na charakter zpracovávaných 
dat. U analýz akcesibility není možné vytvořit jeden univerzální model, který by byl 
aplikovatelný na jakákoli data. Model dojezdnosti musí vždy reflektovat specifičnost dat. 
V případě dojížďky tanečních párů na soutěže bylo třeba vzít v úvahu časovou a finanční 
náročnost tohoto sportu, data konání soutěží (víkend nebo státní svátek), nutnost být na místě 
časně ráno, ale i velký počet zavazadel, který s sebou účastníci na soutěže vozí. Tyto faktory 
ovlivnily nejen stanovení průměrných rychlostí, ale i určení  použitého dopravního prostředku 
(osobní automobil). Struktura zpracovávaných dat je podrobněji rozebrána v kapitole 3. 

Vhodným nástrojem pro zjišťování dopravní dostupnosti území jsou síťové analýzy. Jedná 
se o analytické operace prováděné nad liniovou vrstvou v rastrové či vektorové podobě. 
Takováto vrstva v případě zjišťování dopravní dostupnosti nejčastěji představuje model 
dopravní sítě. Jak uvádí Peňáz (2006), vektorový model dopravní sítě (označovaný jako síť, 
graf) tvoří následující prvky: segmenty (spojnice počátečního a koncového uzlu), uzly, zastávky 
(taková místa v dopravní síti, přes která musí povinně procházet hledaná cesta) a centra (prvky 
sítě, které jsou zdrojem prostředků distribuovaných v síti). Liniové vrstvě představující model 
dopravní sítě je pro další analýzy nutné přiřadit pravidla, která určují pohyb v síti. Těmito 
pravidly je možné definovat rychlost a směr pohybu po jednotlivých segmentech dopravní sítě 
nebo možnost a směr dalšího pokračování cesty v uzlu (odbočení). Ve  vytvořeném modelu je 
tak možné simulovat situace, ke kterým může dojít v reálné dopravní síti. 
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KAPITOLA 2 

Současný stav sledované problematiky 
V evropském měřítku se dopravní dostupností s využitím individuální dopravy a tedy i určením 
průměrných rychlostí zabývá například práce s názvem Accessibility in the European Union: 
the impact of the trans-European road network (Gutiérrez, Urbano, 1996). Účelem této studie 
bylo zhodnotit dopad budoucí transevropské dopravní sítě z hlediska dopravní dostupnosti. Při 
určování průměrných rychlostí vzali autoři v úvahu pouze jeden faktor – typ dané komunikace. 
Průměrné rychlosti byly určeny jako: dálnice 120 km/h, rychlostní komunikace 110 km/h, 
silnice I. třídy 90 km/h a ostatní komunikace 40 km/h. Předmětem diskuze by mohlo být 
stanovení průměrné rychlosti na dálnici jako 120 km/h s přihlédnutím k faktu, že se v řadě 
evropských zemí jedná o maximální povolenou rychlost. Podobně je tomu u průměrné rychlosti 
na silnicích I. třídy. Ke zpřesnění odhadnutých rychlostí by mohlo přispět zahrnutí více faktorů, 
např. již zmiňovaná maximální povolená rychlost nebo stav komunikací v jednotlivých státech.  

Na menší a z hlediska dopravní sítě homogennější území se zaměřuje Juliano (1999) v práci 
s názvem Measuring accessibility using GIS. Zájmovým územím je střední část Portugalska 
a stejně jako ve výše zmíněné studii Accessibility in the EU je brán v úvahu pouze faktor typu 
komunikace. Silniční síť je rozdělena do osmi kategorií, kterým jsou přiřazeny odhadnuté 
průměrné rychlosti: 110 km/h pro dálnice, 70–80 km/h pro silnice vyšších tříd a 50–60 km/h pro 
silnice regionálního významu (kategorizace silnic odpovídá národnímu členění). Na základě 
vytvořeného modelu je dále pomocí síťových analýz zjišťována dostupnost regionálních center, 
hlavního města Lisabonu a také důležitých dálničních křižovatek. 

Podrobnější přístup k určení průměrných rychlostí představuje studie s názvem Using 
isochrone surfaces in travel-cost models (Brainard, Lovett, Bateman, 1997), jejímž účelem je 
výzkum dojížďky návštěvníků do rekreačních oblastí ve východní Anglii. Hodnoty průměrných 
rychlostí jsou odvozeny jak z empirických měření, tak z diskuze autorů, přičemž zde vystupují 
faktory typ komunikace, počet pruhů a kategorizace dle městských a venkovských oblastí. 
Zajímavý je velký rozdíl průměrných rychlostí mezi městskými a venkovskými oblastmi. Jako 
příklad lze uvést hodnoty stanovené pro třídu dálnic: na venkově byla uvažována průměrná 
rychlost 101 km/h zatímco v městských oblastech pouze 56 km/h. Autoři uvádějí, že datové 
vrstvy silničních sítí včetně výše zmíněné kategorizace byly převzaty z poskytnuté národní 
databáze. Jak byl stanoven rozdíl mezi venkovskou a městskou oblastí však uvedeno není. 
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GIS-based accessibility analysis for network optimal location model (Dubuc, 2007) je 
studie, jejímž účelem bylo určit vhodné oblasti pěstování rostlin využívaných pro výrobu 
bioplynu s ohledem na cenu a čas dopravy do místa jejich zpracování. Autorka stanovila 
průměrné rychlosti na komunikacích v severní Anglii na základě empirických měření a diskuze 
hodnot uvedených v jiných studiích následovně: dálnice 75 km/h, silnice vyšších tříd  
46–56 km/h a silnice nižších tříd 24–36 km/h. Takto získané hodnoty byly navíc dále 
upřesňovány indexem podélného sklonu komunikace a skutečností, zda silnice protíná obydlené 
území. 

Jak vyplývá z předchozího textu, přístup k vytvoření modelu časové dostupnosti z hlediska 
počtu uvažovaných faktorů jakož i následně stanovené hodnoty průměrných rychlostí se 
v jednotlivých zahraničních studiích značně liší. Velkou roli hraje velikost a specifičnost 
zkoumaného území, dopravní předpisy a kategorizace silnic daného státu a v neposlední řadě 
i účel a cíl celé studie. Tabulka 1 srovnává hodnoty stanovené pro kategorii dálnice z výše 
diskutovaných studií. 

Tab. 1 Srovnání hodnot průměrných rychlostí pro kategorii dálnice  u vybraných studií (zdroje 
dat: Gutiérrez, Urbano (1996), Juliano (1999), Brainard, Lovett, Bateman (1997), Dubuc (2007)) 

 

 

 

 

 

 

Také na území České republiky vznikla řada odborných prací zabývajících se problémem 
vytvoření modelu časové dostupnosti a stanovením průměrných rychlostí v osobní 
automobilové dopravě. Jednou z nich je studie Analýza územní dostupnosti významných firem 
na území okresu Nový Jičín (Peňáz, Horák, Horáková, 2000), jejíž cíl i rozsah sledovaného 
území je zřejmý z názvu. Silniční sít, převzatá z databáze DMÚ 200, byla klasifikována do šesti 
tříd. Při určování průměrných rychlostí byl brán v úvahu typ silničního úseku a fakt, zda daný 
úsek prochází obcí. Výsledné hodnoty ukazuje tabulka 2. 

Tab. 2 Hodnoty průměrných rychlostí použitých ve studii Analýza územní dostupnosti 
významných firem na území okresu Nový Jičín (zdroj: Peňáz, Horák, Horáková, 2000) 
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Předmětem diskuze by mohlo být stanovení hodnoty 60 km/h jako průměrné rychlosti 
projetí obcí po hlavním čtyřproudém tahu. Autoři uvádějí: „V případě hlavního průjezdu obcí, 
kde je maximální dovolená rychlost 80 km/h, bylo jako průměrná rychlost pro překonání úseku 
zvoleno 60 km/h“ (Peňáz, Horák, Horáková, 2000, s. 283). Zákon č. 361/2000 Sb. (zákon 
o silničním provozu) stanovuje maximální povolenou rychlost 80 km/h pro projetí obcí pouze 
pro rychlostní komunikace či dálnice. Pro ostatní komunikace (tedy i ostatní čtyřproudé hlavní 
tahy) platí rychlost 50 km/h. Rychlost sice může být na základě místních podmínek maximálně 
o 30 km/h zvýšena, takto vysoké povolené rychlosti však nejsou v zastavěných územích příliš 
obvyklé. Je možné se domnívat, že se v této studii jednalo o jeden konkrétní úsek. Z textu však 
nevyplývá, zda tomu tak bylo či nikoli. Naopak hodnota 85 km/h pro dálnice a silnice 
dálničního typu se jeví jako poměrně nízká, budeme-li předpokládat snahu řidičů projet daným 
úsekem rychlostí blížící se rychlosti maximálně povolené. Na takto nízkou rychlost by mohla 
ukazovat snaha autorů zohlednit vliv faktorů, které výrazně snižují průměrnou rychlost vozidla 
(např. nehoda, dopravní zácpa, špatná sjízdnost komunikace, atd.). Tomu však odporuje výše 
diskutovaná hodnota 60 km/h pro projetí obcí po hlavním tahu, kterou lze považovat za 
poměrně vysokou. 

Podobný přístup k vytvoření modelu časové dostupnosti individuální dopravou je uveden ve 
studii s názvem Určování dopravní dostupnosti pro dojížďku do zaměstnání při individuální 
neveřejné dopravě (Horák, Peňáz, 2003). Autoři pracují nad vrstvou silniční sítě převzatou 
z DMÚ 25, zájmovým územím jsou vybrané obce okresu Bruntál. Silniční sít je opět 
kategorizována do šesti tříd, podle této studie je však doba potřebná pro projetí jednotlivých 
úseků odvozena z hodnot průměrných rychlostí poskytnutých Magistrátem města Ostrava (viz 
tabulka 3). 

Tab. 3 Hodnoty průměrných rychlostí použitých ve studii Určování dopravní dostupnosti pro 
dojížďku do zaměstnání při individuální neveřejné dopravě (zdroj: Horák, Peňáz, 2003) 
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O mnoho podrobnější přístup ke stanovení průměrných rychlostí představuje ve své práci 
Hudeček (2008). Při tvorbě modelu je brána v úvahu kategorie komunikace, počet jízdních 
pruhů, podélný sklon komunikace a fakt, zda se daný úsek nachází v obci či mimo ni. Autor 
pracuje nad daty z digitální databáze ArcČR 500 (2003), sledovaným územím je celá Česká 
republika. Takto získané hodnoty, uvedené v tabulce 4, jsou navíc porovnávány s údaji 
z vybraných route planerů a vlastním terénním průzkumem.  

Tab. 4 Hodnoty průměrných rychlostí použitých v  práci Akcesibilita a dopady její změny v Česku 

v transformačním období (zdroj: Hudeček, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešením dopravní dostupnosti pomocí síťových analýz se ve svých pracích zabývali i Bala 
(2002), Renner (2003) nebo Hala, Hrabík a Kuba (2008). V dostupných studiích však odvozené 
hodnoty průměrných rychlostí nebyly uvedeny. 

 

Z předchozích odstavců je zřejmé, že i při určování průměrných rychlostí v rámci jednoho 
státu se autoři někdy i značně rozcházejí. Pro výše porovnávanou kategorii dálnic a silnic 
dálničního typu určují Horák a Peňáz (2003) průměrnou rychlost 85 km/h, zatímco Hudeček 
(2008) pracuje s rychlostí 115–120 km/h. To jen dokazuje obtížnost stanovení tohoto parametru. 
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KAPITOLA 3 

Taneční sport v České republice 
Tanec je v České republice velmi oblíbený. Můžeme se s ním setkat při nejrůznějších 
příležitostech jako jsou plesy, prezentace firem, večírky. Časopis DanceTime (2008) uvádí, že 
každý rok roste počet zájemců ze všech věkových skupin, kteří se buď chtějí naučit tančit, nebo 
se tomuto sportu věnují soutěžně či rekreačně. V roce 2008 evidoval podle svých webových 
stránek ČSTS přes 600 tanečních klubů, ve kterých bylo registrováno 2536 členů. Rostoucí 
oblibu tanečního sportu v České republice odráží i jeho popularita na televizní obrazovce. 
V roce 2007 odvysílala Česká televize již druhou sérii pořadu Stardance, který pravidelně 
sledovalo přes dva miliony diváků (Stardance, 2007). Taneční sport je ale také velmi časově, 
finančně a fyzicky náročnou sportovní disciplínou. Výkony tanečníků na parketu bývají 
srovnávány s výkony atletů. Podobně jako ostatní sportovní disciplíny i taneční sport se řídí 
řadou pravidel, které musí soutěžící dodržovat. V taneční soutěži navíc není hodnocen jen um 
tanečníků, ale i jejich celkové vystupování. 

Ve druhé kapitole této práce, věnující se úvodu do problematiky analýz dopravní 
dostupnosti, byla zdůrazněna potřeba porozumět charakteru zpracovávaných dat. Data týkající 
se tanečního sportu mají poměrně složitou strukturu. V následujících odstavcích je proto 
vysvětlen systém druhů soutěží, jednotlivých tříd a kategorií, princip postupu mezi nimi 
a otázky týkající se vypisování soutěží. 

 

3.1 Druhy soutěží 
ČSTS rozlišuje šest druhů soutěží: Mistrovství republiky, Taneční liga, postupové soutěže, 
soutěže hobby, zemská a regionální mistrovství a ostatní soutěže. V této diplomové práci jsou 
analyzována data za postupové soutěže. Tento druh soutěží byl vybrán ze dvou důvodů. Prvním 
je skutečnost, že na základě umístění v postupových soutěžích jsou jednotlivým tanečním párům 
přidělovány body, které jsou potřebné pro postup do vyšší výkonnostní třídy. Postupové soutěže 
je proto možné z pohledu tanečních párů považovat za důležitější než soutěže ostatních typů 
(pohárové, hobby). Jinými slovy možnost zisku bodů nutných pro postup představuje pro 
taneční pár větší motivaci pro účast na soutěži. 
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Druhým důvodem je stanovení minimálního počtu účastníků u tohoto druhu soutěže. Podle 
Soutěžního řádu ČSTS (2008) musí být pro započítání bodů a finálového umístění z postupové 
soutěže splněny dvě podmínky: postupová soutěž má minimálně dvě kola a účastní se 
jí minimálně šest párů ze tří kolektivních členů, případně míst. Pokud se soutěže vypsané jako 
postupové účastní méně než  šest tanečních párů, nebo jsou-li všichni účastníci členové pouze 
dvou různých klubů, namísto úplného zrušení mohou pořadatelé změnit soutěž na pohárovou. 
Podmínka minimálního počtu účastníků je tedy zaručením dostatečné reprezentativnosti dat pro 
účely této práce. 

Postupové soutěže se pořádají v kategoriích Děti I, II, Junioři I, II, Dospělí, Senioři I, II, III, 
ve třídách D, C, B, A a v tancích STT (standardní tance: waltz, tango, valčík, slowfox 
a quickstep) a LAT (latinskoamerické tance: samba, chacha, rumba, polka, paso doble, jive). 
Tyto soutěže musí být otevřené, což znamená že jednotlivé páry, družstva, resp. formace se 
přihlašují u pořadatele soutěže, který má právo omezit účast pouze datem přihlášek. 

 

3.2 Věkové kategorie, výkonnostní třídy a postup mezi nimi 
ČSTS rozlišuje pět základních věkových kategorií: Děti, Junioři, Mládež (do 19ti let), Dospělí 
(do 35ti let) a Senioři. V rámci kategorií Děti, Junioři a Senioři se dále vymezují následující 
podkategorie: Děti I (do 10ti let), Děti II (10–11 let), Junioři I (12–13 let), Junioři II (14–15 let), 
Senioři I (35–44 let), Senioři II (45–54 let) a Senioři III (více než 55 let). Navíc platí, že páry 
kategorií Děti I, Děti II (s výjimkou třídy D), Junioři I, Junioři II a Mládež se mohou 
zúčastňovat soutěží o jednu kategorii vyšší. Páry kategorie Senioři I a Senioři II se mohou 
zúčastňovat soutěží o jednu kategorii nižší. Páry kategorie Senioři III se mohou zúčastňovat 
soutěží o dvě kategorie nižší. Postupový systém tanečních párů mezi kategoriemi je dán jejich 
věkem. V jednotlivých věkových kategoriích jsou vymezeny následující výkonnostní třídy: Děti 
I D; Děti II D, C; Junioři D, C, B; Mládež, Dospělí a Senioři D, C, B, A, M. Taneční pár má 
možnost postupu do vyšší třídy po získání předepsaného počtu bodů a finálových umístění na 
postupových soutěžích ve své třídě. S výjimkou nejnižší třídy (B) platí, že pokud taneční pár 
nedosáhne v nové (vyšší) výkonnostní třídě předepsaného počtu bodů, po dvou letech sestupuje 
do třídy původní. 

 

3.3 Vypisování soutěží 
Soutěž se vypisuje vydáním propozic, které následně musejí projít schvalovacím procesem. 
Termíny pro soutěže mistrovství republiky,  taneční  liga a zemská a regionální mistrovství 
určuje presidium ČSTS, pro postupové soutěže třídy A vedoucí soutěžní komise ČSTS. 
Na pořádání soutěží se vypisuje konkurz, jehož výsledky musí být zveřejněny nejméně čtyři 
měsíce před konáním soutěže. Podobný je postup u schvalování termínů postupových soutěží 
tříd D, C a B. O těchto soutěžích rozhodují jednotlivé divize na základě své působnosti. 
Výsledky konkurzu musí být známy nejméně šest měsíců před konáním dané soutěže. 
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Pro účely vypisování postupových soutěží tříd D, C a B jsou divize (odpovídající krajskému 
rozdělení ČR) sloučeny do následujících regionů: 

• Praha (D01) + Středočeská divize (D02) 

• Jihočeská (D03) + Plzeňská divize (D04) 

• Karlovy Vary (D05) + Ústí nad Labem (D06) + Liberec (D07) 

• Hradec Králové (D08) + Pardubice (D09) 

• Vysočina (D10) + Jihomoravská divize (D11) + Zlín (D14) 

• Olomouc (D12) + Moravskoslezská divize (D13) 

 

Podle nařízení ČSTS, které je v platnosti od roku 2006, je pro jeden region možné schválit 
pro jeden den pouze jednu postupovou soutěž v dané kategorii a třídě. Dokud nedojde k dohodě 
mezi divizemi, rozhodne o místě pořádání soutěže vedoucí soutěžní komise (Soutěžní řád 
ČSTS, 2008). 
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KAPITOLA 4 

Model časové dostupnosti 
Analýzám dojížďky tanečních párů na postupové soutěže v roce 2005 předcházelo vytvoření 
modelu časové dostupnosti míst pořádání těchto soutěží. Výsledky analýz dojížďky obecně jsou 
přímo závislé na kvalitě modelu dostupnosti, proto by jeho tvorbě měla být věnována náležitá 
pozornost. Na úvod této kapitoly byla také zařazena část týkající se přípravy dat.  

 

4.1 Příprava dat  

Data o tanečních soutěžích 

Historie výsledků jednotlivých tanečních soutěží je volně k dispozici na webu ČSTS (ČSTS, 
2008) nebo na stránkách firmy AB-TECH Hradec Králové (AB-TECH, 2008), která oficiálně 
archivaci dat pro ČSTS zajišťuje. Vzhledem k různému způsobu uložení dat (na stránkách 
ČSTS jsou data v textové formě, zatímco ze stránek firmy AB-TECH je možné je stáhnout ve 
formátu dbf), byla za zdroj dat zvolena databáze firmy AB-TECH. Ke zpracování dat byl využit 
tabulkový procesor MS Excel. 

Pro potřeby diplomové práce byla použita data za rok 2005. Důvodem volby tohoto roku 
byla změna ve způsobu schvalování míst soutěží, snažící se omezit jejich přílišnou konkurenci. 
Jak již bylo vysvětleno v kapitole 4, podmínkou existence postupové soutěže je účast minimálně 
šesti párů ze tří různých klubů. Pokud dojde k situaci, kdy jedna z těchto podmínek není 
splněna, pořadatel soutěže může, namísto úplného zrušení, změnit soutěž na pohárovou. 
Výsledky této soutěže se pak tanečním párům nezapočítávají do bodů potřebných pro postup do 
vyšší třídy. Změna postupové soutěže na pohárovou může být považována za ukazatel silné 
konkurence soutěží pořádaných ve stejný den. V roce 2005 v České republice konalo 
2046 soutěží, z toho bylo 1228 soutěží postupových a 277 pohárových (AB-TECH, 2008). 

Výsledky jednotlivých soutěží se archivují v podobě výsledkových listin. Ze všech údajů, 
které výsledková listina obsahuje, byly pro tuto práci podstatné informace o datu a místu konání 
soutěže,  jejím druhu a typu a údaje o zúčastněných tanečních párech. Informace o soutěži byly 
získány z hlavičky výsledkové listiny, údaje o zúčastněných párech, resp. o názvech klubů, 
z části zvané protokol. Podle jmen tanečních klubů bylo následně odvozeno místo sídla klubu. 
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U většiny byl název obce obsažen přímo ve jménu klubu. V případech, kdy tomu tak nebylo, 
bylo sídlo klubu dohledáno v databázi členů ČSTS dostupné na jeho internetových stránkách 
v sekci Členská základna (ČSTS, 2008). Pro další práci bylo právě sídlo klubu považováno za 
místo, odkud účastníci na taneční soutěže dojížděli. Teoreticky je možné, že dojde k situaci, kdy 
by tanečníci jeli (resp. pravidelně dojížděli) na soutěže z jiného místa, než kde sídlí jejich klub 
(na základě odborné konzultace byl počet těchto tanečníků určen jako dvě procenta). 
Postupových soutěží se mohou účastnit jen taneční páry, pravděpodobnost že by ani jeden člen 
párů nejel z místa sídla klubu je tedy menší než u jednotlivců. Navíc jak již bylo řečeno, v roce 
2005 se konalo přes dva tisíce soutěží, kterých se účastnilo více než třináct tisíc tanečních párů. 
Zjistit přesné místo, odkud taneční pár na danou soutěž přijel, by bylo velice obtížné a časově 
náročné. Z těchto důvodů nebyla situace, kdy by celý pár dojížděl na soutěže z jiného místa než 
sídla jeho klubu, v této práci uvažována. Výše popsaným způsobem byla získána data za 
všechny postupové a pohárové soutěže pořádané v ČR v roce 2005. 

Vzhledem k množství soutěží bylo nutné v dalším kroku předzpracování zúžit výběr dat. 
Bylo rozhodnuto, že bude vypuštěna kategorie Děti vzhledem ke skutečnosti, že tanečních párů 
a tedy i soutěží pořádaných v této kategorii je velmi málo. Také soutěží v kategorii Senioři se 
pořádá jen několik ročně; Senioři se navíc mohou účastnit soutěží v kategorii Dospělí (viz 
informace o věkových kategoriích v kapitole 3). Proto byla tato kategorie rovněž vypuštěna. 
Dále byly sloučeny obě juniorské soutěže a nebyl brán ohled na členění disciplín soutěžních 
tanců na standardní a latinskoamerické. Stejným způsobem byla upravena data za ty pohárové 
soutěže, kterých se účastnilo méně než šest párů. Kategorizace dat pro další zpracování byla 
tedy následující: Junioři D, C, B a Dospělí D, C, B, A. Tabulka 5 ukazuje počty soutěží podle 
upravené kategorizace. 

Tab. 5 Počty soutěží pořádaných v ČR v roce 2005 podle upravené kategorizace (zdroj dat:  
AB-TECH, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Data upravená výše popsaným způsobem byla strukturována do dvou databázových tabulek. 
Jedna tabulka obsahovala informace o soutěžích: identifikátor soutěže, identifikátor místa 
(odpovídal IČZÚJ – identifikační číslo základní územní jednotky), název místa, druh, datum, 
třídu a kategorii soutěže. Ve druhé tabulce byly uloženy informace o soutěžících: identifikátor 
sídla klubu (IČZÚJ), název sídla klubu, počet párů a identifikátor soutěže, přes který bylo 
možné obě tabulky propojit. 
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V další fázi byly v softwaru (dále jen SW) americké firmy ERSI ArcGIS v. 9.2 vytvořeny 
datové soubory míst pořádání soutěží a sídel klubů. Základem pro ně byla data z geodatabáze 
ArcČR 500 v. 2.0 (2003) firmy Arcdata Praha, s.r.o., která byla dle potřeby editována (sídla, 
která nepatřila do dané kategorie, byla odstraněna). Malý počet sídel bylo třeba doplnit, v tom 
případě byl k určení souřadnic sídla použit Portál veřejné správy České republiky (2008). 
Jednotlivým místům bylo jako identifikátor přiřazeno číslo odpovídající IČZÚJ, přes který bylo 
možné databázové tabulky později propojit s vytvořenými datovými soubory. Místa pořádání 
soutěží a sídla klubů vystupují jako uzly v modelu časové dopravní dostupnosti. 

 

Silniční síť 

Data o silniční síti České republiky byla převzata z databáze ČR 150 (2006) firmy CEDA, a.s. 
Tato databáze obsahuje digitální mapové podklady pro vektorovou mapu České republiky 
vycházející z měřítka 1 : 150 000 včetně polohopisu a místopisu, standardně v souřadnicovém 
systému S-JTSK. Doplňkové informace, např. v kterém roce byl zprovozněn daný úsek 
komunikace, pak byly získány z webových stránek Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).  

V prvním kroku přípravy dat silniční sítě bylo nutné stanovit míru podrobnosti. Bylo 
rozhodnuto, že v modelu časové dostupnosti budou dále uvažovány silnice II. a vyšších tříd. 
Z dat silniční sítě byly tedy vybrány silnice II. a I. řádu, rychlostní komunikace a dálnice. 
Důvody pro toto rozhodnutí byly dva. Prvním bylo měřítko celé studie. Pro tak velké zájmové 
území, jakým je celá Česká republika, je zvolená hustota silniční sítě dostačující. Druhým 
důvodem je již dříve diskutovaný použitý typ dopravní dostupnosti. Jedná se o dostupnost 
časovou, která pracuje s konceptem časově nejkratší cesty. Vzhledem k vysoké hustotě silniční 
sítě České republiky je možné předpokládat následující: doba pro překonání vzdálenosti mezi 
bodem A a bodem B po komunikacích III. a nižších tříd bude delší, než doba potřebná pro 
překonání téhož úseku po komunikacích II. a vyšších tříd a to i v případě, že cesta po 
komunikacích vyšších tříd bude delší z hlediska ujetých kilometrů. Tento předpoklad umožňuje 
z modelu silnice nižších tříd vypustit. V rámci přípravy dat tak byly z liniové vrstvy s názvem 
„roads“ na základě atributu „road class“ vybrány následující kategorie: „motorway“, „I. class“ 
a „II. class“. 

V dalším kroku bylo nutné upravit silniční síť tak, aby odpovídala stavu ve zpracovávaný 
rok, tedy 2005. Data firmy CEDA jsou platná k začátku roku 2006, z tohoto pohledu tedy byla 
zvolená databáze ideální. Jedinou změnou, kterou bylo třeba provést, bylo odstranění úseku 
mezi Poděbrady a Dobšicemi na dálnici D 11. Tento úsek byl otevřen v polovičním profilu 
20. 12. 2005 (ŘSD, 2008).  
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4.2 Tvorba modelu časové dostupnosti 
Jak již bylo řečeno v úvodní kapitole této práce, při zkoumání časové dostupnosti je 
nejdůležitějším úkolem převedení vzdálenosti na časovou náročnost, neboli vyjádření délky 
jednotlivých úseků dobou potřebnou pro jejich překonání. Používáme-li pro přesun veřejnou 
hromadnou dopravu, lze dobu potřebnou pro projetí daného úseku odvodit z jízdního řádu. 
U osobní automobilové dopravy je nutné co nejpřesněji stanovit průměrnou rychlost vozidla. 

Správné stanovení průměrných rychlostí tak, aby co nejvíce odpovídaly realitě, však není 
tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Každý model časové dostupnosti by měl 
reflektovat specifičnost dat, pro různá data tedy musí být vždy znovu vytvořen nový model. To 
je také důvod, proč není možné hodnoty průměrných rychlostí jednoduše převzít z již existující 
studie. Navíc, jak je zřetelné z kapitoly 3, hodnoty průměrných rychlostí použité v jednotlivých 
studiích se často značně různí. Vzhledem k velkému vlivu národních podmínek (maximální 
povolené rychlosti, stavu vozovky a vozového parku, atd.) bylo při stanovování průměrných 
rychlostí přihlíženo hlavně k českým studiím. 

 

Faktory působící na rychlost vozidla 

Faktorů, které působí na průměrnou rychlost vozidla je celá řada. Mezi nejdůležitější patří typ 
komunikace, její šířka a počet pruhů, průjezd intravilánem vs. extravilánem. Dále je možné 
jmenovat například podélný sklon komunikace, intenzitu provozu, stav vozovky, úroveň 
vozového parku, nehodovost, dopravní omezení a uzavírky, ale i denní dobu, roční období 
či povětrnostní podmínky. Při pohledu na výše uvedené faktory je zřejmé, že se jedná o velmi 
různorodou skupinu. Některé z těchto faktorů mají na výslednou rychlost stejný vliv (například 
vysoká intenzita provozu a vysoký podélný skon komunikace budou průměrnou rychlost 
snižovat), jiné naopak působí vzájemně antagonisticky (zatímco vysoká intenzita provozu bude 
průměrnou rychlost snižovat, vyšší počet pruhů komunikace ji bude zvyšovat). Jedny faktory 
lze považovat za poměrně stálé a tedy i snadno určitelné (např. třídu komunikace), jiné jsou 
dynamické a tím pádem obtížněji stanovitelné (např. intenzita provozu měnící se s denní 
dobou). Důležitou otázkou je i možnost získání dat a jejich forma. Pro tvorbu modelu časové 
dostupnosti je třeba vybrat a zohlednit ty faktory, které s ohledem na cíl a měřítko celé studie 
mají na průměrnou rychlost vozidla největší vliv. 

Pro tuto práci byly pro odvozování hodnot průměrných rychlostí ze všech výše uvedených 
faktorů vybrány následující: typ komunikace a počet jízdních pruhů, průjezd intravilánem 
a podélný sklon komunikace. Výběr faktorů a jejich vliv na průměrnou rychlost vozidla je 
diskutován v dalších odstavcích.  
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Stanovení hodnot průměrných rychlostí 

Při stanovování průměrných rychlostí vozidla na jednotlivých úsecích byly uvažovány 
následující předpoklady: 

1. Prvním předpokladem je dodržování maximálně povolených rychlostí. Paragraf 
18 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu) v platném znění pro rok 2005, 
v bodech 3 až 5 říká: „Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti 
nepřevyšující 3500 kg smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km/h; na dálnici 
a silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 130 km/h. V obci smí jet řidič 
rychlostí nejvýše 50 km/h, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, 
nejvýše 80 km/h. Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla a jde-li 
o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy“.  
Pro další postup odvozování průměrných rychlostí je tedy možné vyjít z uvedených 
maximálně povolených rychlostí a tuto hodnotu na základě vybraných faktorů 
snižovat. 

2. Druhým předpokladem je nízká intenzita provozu. Přestože se obecně jedná o velmi 
významný faktor, zahrnout přesné hodnoty intenzity provozu pro jednotlivé úseky 
by bylo velmi náročné. Podrobná data týkající se intenzity provozu eviduje ŘSD 
a to pro úseky, které neodpovídají úsekům v podkladech, nad nimiž byla 
zpracovávána tato diplomové práce. Nalezení odpovídajících silničních úseků 
a následný přepočet dat by byl časově velmi náročné. Navíc, data ŘSD zobrazují 
průměrné hodnoty intenzity silničního provozu. Všechny soutěže pořádané v roce 
2005 se konaly o víkendu nebo ve státní svátek, tedy ve dny pracovního klidu, kdy 
lze na komunikacích očekávat nižší než průměrnou intenzitu provozu. 

3. Dále je předpokládána snaha řidiče projet daným úsekem co nejrychleji (v mezích 
povolené rychlosti) a bez zbytečných zastávek. 

 

Na průměrnou rychlost vozidla má vliv řada dalších obtížně stanovitelných faktorů, jako je 
nehodovost, uzavírky a podobně. Pro tuto skupinu faktorů je typické, že mají na výslednou 
rychlost negativní vliv. Zároveň se většinou jedná o jednorázové faktory, které je velmi obtížné 
v modelu kvantifikovat. Při určování průměrných rychlostí byla jejich existence zahrnuta ve 
formě snížení odhadnuté rychlosti o dvě procenta po zahrnutí ostatních faktorů. 

 

Typ komunikace je faktor, který velmi významně ovlivňuje rychlost vozidla. Samotný 
projekt stavby silnice obsahuje návrhovou rychlost, na normou (ČSN 736101) dané parametry 
jednotlivých komunikací je vázána také nejvyšší povolená rychlost. Pro další práci byly 
uvažovány následující typy komunikací: dálnice, dálniční exity, rychlostní komunikace, silnice 
I. třídy a silnice II. třídy. 
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Počet jízdních pruhů je velmi úzce spojen s typem komunikace, proto byly tyto dva faktory 
sloučeny v jeden. U silnic I. a II. třídy byly rozlišeny komunikace s jedním a dvěma jízdními 
pruhy v každém směru. Kategorie dálnic nebyla dále dělena. Uvažovat dálnici s jedním pruhem 
by bylo v rozporu s definicí daného typu komunikace. V případě dálnic se třemi jízdními pruhy 
byl předpokládán jen velmi malý rozdíl v průměrné rychlosti pokud uvažujeme dodržování 
maximálně povolené rychlosti, nízkou intenzitu provozu a snahu řidičů projet daným úsekem 
co nejrychleji. Stejný předpoklad byl uplatněn na kategorii dálničních exitů a rychlostních 
komunikací, které také nebyly z hlediska počtu jízdních pruhů dále děleny. 

Horák a Peňáz (2003) počítají s průměrnou rychlostí na silnicích „dálničního typu“ 85 km/h, 
zatímco Hudeček (2008) uvažuje hodnoty 115–120 km/h pro dálnice a 110–110 km/h pro 
rychlostní komunikace mimo obec. U ostatních tříd se výše zmínění autoři tolik nerozcházejí, 
svou roli ale hraje podrobnější kategorizace v Hudečkově práci. Rozdíly ve stanovených 
hodnotách ukazují na odlišné přístupy jednotlivých autorů. S přihlédnutím k uvedeným studiím, 
maximálním povoleným rychlostem a předpokládané nízké intenzitě provozu byla v této práci 
pro dálnice stanovena průměrná rychlost 117 km/h, pro dálniční exity 70 km/h a pro rychlostní 
komunikace mimo obec 103 km/h. Na silnicích prvních a druhých tříd mimo obec pak bylo 
uvažováno 82–78 km/h a 72–65 km/h v závislosti na počtu jízdních pruhů. 

 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích (č. 361/2000 Sb.) stanovuje maximální 
povolenou rychlost v obci na 50 km/h a v případě, že se jedná o dálnici nebo silnici pro 
motorová vozidla na 80 km/h. Tato rychlost může být dále upravována v závislosti na místních 
podmínkách. V zastavěných oblastech je nutné počítat s mnoha prvky, které ovlivňují 
průměrnou rychlost vozidla, jako jsou křižovatky, přechody pro chodce, parkující vozidla, 
zastávky veřejné hromadné dopravy, atd. Stanovení hodnoty průměrné rychlosti osobního 
automobilu při průjezdu obcí je proto poměrně složitým úkolem.  

V určování hodnot průměrných rychlostí pro průjezd obcí se výše uvedené studie vzájemně 
příliš neodlišují. Hudeček (2008) uvádí 75 km/h pro průjezd obcí po rychlostní komunikaci,  
30–40 km/h po silnicích I. tříd a 20–30 km/h pro silnice II. kategorie. Horák a Peňáz (2003) 
rozlišují pouze dvě kategorie: průjezd obcí po hlavní komunikaci s uvažovanou rychlostí 
40 km/h a průjezd po ostatních komunikacích s hodnotou 30–35 km/h. V této práci byly 
hodnoty průměrných rychlostí pro průjezd obcí stanoveny následovně: 74 km/h pro rychlostní 
komunikace, 35–42 km/h pro silnice I. tříd a 32–38 km/h pro II. tříd (v závislosti na počtu 
jízdních pruhů). 
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O tom, že podélný sklon komunikace je důležitým faktorem působícím na rychlost vozidla 
svědčí i skutečnost, že se maximálními sklonovými poměry jednotlivých typů silnic zabývá 
i norma ČSN 736101 (Projektování silnic a dálnic, cit. v Mahdalová, 2005). Tento faktor 
nepůsobí na průměrnou rychlost ve smyslu „do kopce pomaleji, z kopce rychleji“. Při současné 
úrovni vozového parku nemá jízda do kopce vliv na rychlost, jako spíše na spotřebu pohonných 
hmot. Vyšší sklonitost terénu, jímž komunikace prochází, klade ale zvýšené nároky na 
pozornost řidiče. V členitém území je snížena přehlednost, což například při průjezdu zatáčkou 
vede, nebo by alespoň mělo vést, ke snížení rychlosti. To také reflektuje výše zmíněná norma, 
jejíž hodnoty shrnuje tabulka 6. 

Tab. 6 Návrhové rychlosti podle normy ČSN 736101 (zdroj: Mahdalová, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poznámka: Značení kategorií vychází z následujícího schématu: D = dálnice, R = rychlostní komunikace,  
S = silnice. Číslo za písmenným znakem odkazuje na šířku komunikace v metrech (např. kategorie D 26,5 bude 
dálnice o šířce 26,5 m). 

Z výše diskutovaných českých studií zabývajících se modelováním časové dostupnosti 
uvažoval faktor sklonitosti terénu pouze Hudeček (2008). U rychlostních silnic a komunikací 
I. a II. tříd se dvěma jízdními pruhy rozlišuje sklonitost terénu < 5 a ≥ 5 stupňů, u komunikací 
I. třídy se dvěma pruhy sklony < 6,5 a ≥ 6,5 stupňů a u komunikací II. tříd < 7,5 a ≥ 7,5 stupňů. 

V modelu použitém v této diplomové práci byly převzaty hraniční hodnoty sklonitosti 
terénu ze státní normy ČSN 736101 o projektování silnic a dálnic. Pro rychlostní komunikace to 
je sklon svahu 4,5 stupně, pro silnice I. tříd 6 a pro silnice II. tříd 7 stupňů. U komunikací, 
jejichž podélný sklon přesáhl výše uvedené hodnoty byla průměrná rychlost snížena o deset 
procent. Faktor sklonitosti terénu byl uvažován pouze u komunikací procházející mimo 
zastavěná území. Jak již bylo popsáno výše, v obcích je výrazně nižší zákonem povolená 
rychlost a na dalším snížení průměrné rychlosti vozidla se podílí celá řada jiných faktorů. Proto 
již faktor sklonitosti terénu nebyl brán v úvahu. 
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Celkovou kategorizaci silničních úseků se stanovenými hodnotami  průměrných rychlostí 
použitými v této práci ukazuje tabulka 7. 

Tab. 7 Stanovené hodnoty průměrných rychlostí pro model dostupnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoření modelu časové dostupnosti 

K vytvoření modelu časové dostupnosti pro území České republiky na základě výše 
diskutovaných faktorů byl použit program ArcGIS v. 9.2 od americké firmy ESRI včetně 
vybraných extenzí, data z databáze ČR 150 (2006) firmy CEDA, a.s. a databáze ArcČR 500 
v. 2.0 (2003). Podrobnosti o použitých datech je možné získat z metadatových souborů, které 
jsou součástí uvedených databází. Pro namodelování níže popsaného postupu byl použit modul 
Modelbuilder, který je součástí programu ArcGIS. Celý postup tvorby modelu lze shrnout do 
následujících kroků: 

 

1. kategorizace silničních úseků na základě typu komunikace a počtu jízdních pruhů 

2. rozlišení extravilánu a intravilánu 

3. kategorizace extravilánových komunikací na základě vypočtených sklonů svahů 

4. výpočet délky jednotlivých úseků a přiřazení odpovídající průměrné rychlosti 

5. výpočet délky doby nutné k překonání jednotlivých úseků 

6. vytvoření modelu v nadstavbě Network Analyst 
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V prvním kroku tvorby modelu časové dostupnosti bylo třeba kategorizovat jednotlivé 
silniční úseky na základě typu komunikace a u vybraných tříd i podle počtu jízdních pruhů. 
V rámci přípravy dat byl vytvořen vektorový model silniční sítě České republiky, který byl 
aktualizovaný k roku 2005 a měl požadovanou podrobnost. Tato liniová vrstva obsahovala 
v atributu „road class“ následující kategorie: „motorway“ (dálnice), „I. class“ (zahrnující kromě 
silnic I. třídy i dálniční exity a rychlostní komunikace) a „II. class“ (silnice II. třídy). Pro větší 
přehlednost byl v datech vytvořen nový atribut „Trida“ (nástroj Add Field / Fields / Data 
Management Tools). Tento nový atribut byl plněn informacemi o třídě daného úseku s použitím 
nástrojů Select Layer by Attribute (Layers and Table Views / Data Management Tools) 
a Calculate Field (Fields / Data Management Tools). K rozlišení jednotlivých typů silnic 
v kategorii „I. class“ byl využit atribut „fw“ (form of way, tedy jakýsi charakter silnice). 
Rychlostní komunikace byly v datech vedeny jako silnice I. třídy s charakterem dálnice („part 
of motorway“) a dálniční exity jako silnice I. třídy s charakterem nájezd/sjezd („slip road“). 
Tímto způsobem bylo vytvořeno pět kategorií dle typu komunikace: dálnice, dálniční exity, 
rychlostní komunikace, silnice I. třídy a silnice II. třídy. Z důvodů diskutovaných výše byly 
z hlediska počtu jízdních pruhů dále kategorizovány pouze silnice I. a II. třídy a to opět na 
základě informací obsažených v atributu „fw“. Komunikace s jedním jízdním pruhem v každém 
směru byly vedeny jako „single carriageway“ a komunikace se dvěma pruhy jako „multi 
cariageway“. Také pro počet jízdních pruhů byl vytvořen nový atribut („Pruh“). V této fázi 
tvorby modelu časové dostupnosti byla vytvořena silniční síť rozdělená podle typu komunikace 
a počtu jízdních pruhů. Jednotlivé operace prvního kroku ilustruje obrázek 1 na str. 28. 

 

Ve druhém kroku byly rozlišeny komunikace procházející 
mimo zastavěná území a komunikace v intravilánu. Opět byl 
přidán nový atribut („Obec“) do datového souboru silnic, do 
něhož byla doplňována informace o tom, zda daný úsek prochází 
zastavěným územím. Pro indentifikaci silnic procházejících 
intravilánem byla použita polygonová vrstva plošných sídel 
z databáze ČR 150. Menší (bodová) sídla nebyla vzhledem 
k měřítkové úrovni práce brána v úvahu. Pomocí funkce Intersect 
(Analysis Tools / Overlay) byla vytvořena vrstva komunikací 
procházejících zastavěným územím a pomocí funkce Erase 
(Analysis Tools / Overlay) byly tyto úseky vyříznuty z původní 
vrstvy. Vrstvě silnic procházející intravilánem byla v atributu 
„Obec“ přiřazena hodnota „1“, druhé vrstvě silnic mimo obec 
hodnota „0“. Na základě informací obsažených v tomto atributu 
tak bylo možné rozlišit, zda vybraný úsek prochází zastavěným 
územím. Průběh druhého kroku je schematicky znázorněn na 
obrázku 2. Obr. 2 Rozlišení extravilánu 

a intravilánu 
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Obr. 1 Kategorizace silničních úseků na základě typu komunikace a počtu jízdních pruhů 

 

Sklony silnic v České republice zjišťovala terénním průzkumem firma Viageos. Výzkum 
probíhal v letech 1996–2001 a sloužil pro potřeby Ředitelství silnic a dálnic. Jeho výsledky jsou 
dostupné v sekci mapy na Portálu veřejné správy České republiky. Vrstva silniční sítě použitá 
v tomto výzkumu má však ve srovnání s daty z databáze ČR 150, nad nimiž vznikala tato 
diplomová práce, menší podrobnost. Proto byla v dalším kroku tvorby modelu časové 
dostupnosti vytvořena vlastní vrstva sklonitosti jednotlivých úseků silnic. 

Z výškopisných dat databáze ArcČR v. 2.0, konkrétně vrstev výškových bodů a vrstevnic se 
základním intervalem 50 m, byl pomocí nástroje Topo to Raster (Spatial Analyst Tools / 
Interpolation) vytvořen digitální model reliéfu s velikostní buňky 50 m. Dále byl použit nástroj 
Slope (Spatial Analyst Tools / Surface), který vypočítal rastr obsahující hodnoty sklonitosti 
svahů v procentech. Takto vytvořený rastr byl reklasifikován do čtyř tříd (Spatial Analyst Tools 
/ Reclass / Reclassify). Krajní hodnoty jednotlivých tříd byly zvoleny dle státní normy 
o projektování silnic a dálnic jako 4,5 %, 6 % a 7,5 %. Protože byla v další fázi využita funkce 
Intersect (Analysis Tools / Overlay), která pracuje s daty ve formě polygonů, bylo třeba nejprve 
reklasifikovaný rastr sklonitosti terénu převést na polygony (Conversion Tools / From Raster / 
Raster to Polygon). V poslední fázi byly silniční úseky, které neprocházejí zastavěným územím, 
rozřezány pomocí funkce Intersect a takto vytvořeným silničním úsekům byla do nového 
atributu („Sklon“) přiřazena hodnota polygonu (tedy hodnota sklonitosti svahu v procentech). 
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U úseků, které procházejí intravilánem, nebyl faktor sklonitosti terénu brán v úvahu, protože 
v těchto případech se na hodnotě průměrné rychlosti podílejí významněji faktory omezení 
rychlosti dané ze zákona a místních podmínek (viz diskuze výše). Postup třetího kroku je 
znázorněn na obr. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Kategorizace extravilánových komunikací na základě sklonů svahů 

 

Po prvních třech krocích tvorby modelu byly vygenerovány 
dílčí vrstvy silniční sítě (silnice mimo obec a v obci) s novými 
atributy (Trida, Pruh, Obec a Sklon). Před vlastním přiřazováním 
hodnot průměrných rychlostí bylo nutné tyto dílčí vrstvy sloučit 
do jedné. K tomu byl použit nástroj Merge (Data Management 
Tools / General). Pro přiřazování hodnot rychlostí je třeba, aby 
jeden řádek atributové tabulky odpovídal jednomu konkrétnímu 
úseku silniční sítě. Toho bylo docíleno použitím nástroje 
Multipart to Singlepart (Data Management Tools / Features) (viz 
obr. 4). Na základě informací obsažených v atributech Trida, 
Pruh, Obec a Sklon bylo možné vybrat silniční úseky, které 
odpovídaly jednotlivým kategoriím v tabulce č. 7 a těmto přiřadit 
stanovené průměrné rychlosti (viz obr. 5 na následující straně). 

 
Obr. 4 Sloučení dílčích vrstev 

silniční sítě 
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Pro zjištění doby potřebné pro překonání daného úseku bylo nutné vypočítat jeho délku. 
K tomuto účelu byl vytvořen další sloupec v atributové tabulce, do kterého byla dopočítána 
délka jednotlivých úseků v metrech (nástroj Calculate Geometry). Výpočet doby, kterou vozidlo 
potřebuje pro překonání daného úseku, byl již jen aplikací jednoduchého vzorce t = d * v-1 (kde 
t je čas, d délka úseku a v rychlost vozidla) a nástroje Field Calculator. Tato informace byla 
uložena v novém sloupci s názvem „Min“. Výše popsaným způsobem byla původní silniční síť 
rozčleněna na téměř 50000 úseků. Vzhledem k poměrně podrobné kategorizaci tak v rámci nové 
silniční sítě vznikly velmi krátké úseky, které po zaokrouhlení na celé vteřiny měly hodnotu 
atributu „Min“ rovnu nule. Těmto úsekům byla uměle přiřazena hodnota jedna vteřina (tedy 
0,02 min). Takto vytvořená vrstva silniční sítě představuje základní datový podklad pro model 
časové dostupnosti. 

 
 
 

 

 

 

Obr. 6 Výpočet délky doby nutné k překonání jednotlivých úseků silniční sítě 
 

V posledním kroku tvorby modelu časové dopravní dostupnosti byl využit ArcCatalog, 
který je součástí softwarového balíku ArcGIS, a extenze Network Analyst. Tato extenze 
používá speciální datový model („network dataset, ND“) pomocí něhož je možné z původních 
dat vytvořit síť, jinými slovy z netopologického (špagetového) modelu vytvořit model 
topologický. K ohodnocení hran vytvořené sítě byl použit atribut „Min“, obsahující informaci 
o délce doby nutné pro překonání daného úseku. Nad tímto modelem pak byly prováděny síťové 
analýzy umožňující zkoumat dojížďku tanečních párů na soutěže. 
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KAPITOLA 5 

Dojížďka tanečních párů na soutěže 
Tato kapitola představuje aplikační část celé diplomové práce. Na základě dat připravených 
v předchozích krocích, z nichž nejdůležitějším bylo vytvoření modelu časové dostupnosti, je 
analyzována dojížďka tanečních párů na jednotlivé soutěže. V první části kapitoly je věnována 
pozornost prostorovému rozložení míst pořádání postupových soutěží. Druhá část zkoumá data 
o dojížďce tanečních párů na tyto soutěže z pohledu doby nutné k překonání vzdálenosti sídlo 
klubu – místo pořádání soutěže. Poslední, třetí část se zaměřuje na vzájemnou konkurenci 
soutěží pořádaných v jeden den. 

5.1 Prostorové rozložení postupových soutěží v roce 2005 
V roce 2005 se na území České republiky v kategoriích Junioři a Dospělí soutěžilo 
na 94 různých místech. Těchto soutěží se zúčastnilo přes 13 tisíc tanečních párů (AB-TECH, 
2008). Nejvíce soutěží bylo pořádáno v Praze, druhé místo zaujímá Brno. Stejné pořadí platí pro 
místa pořádání soutěží z hlediska počtu účastnících se tanečních párů (viz tabulka č. 8).  

Tab. 8 Místa pořádání postupových soutěží v roce 2005 z hlediska počtu soutěží a tanečních párů 
(zdroj dat: AB-TECH, 2008) 
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Pro pořádání taneční soutěže je nutné nalézt místo, které je vybaveno určitým zázemím 
(taneční parket, šatna pro tanečníky, místa pro diváky, atd.). Lze proto předpokládat, že čím 
větší dané sídlo bude, tím více vhodných prostor nalezneme. Není tedy překvapivé, že na 
prvních dvou místech v tabulce 8 figurují dvě největší města České republiky, Praha a Brno. 
Podrobnější pohled na první desítku sídel, kde se konalo nejvíce soutěží, ale přináší zajímavé 
skutečnosti, které jsou v rozporu s výše uvedeným předpokladem. Vůbec zde nejsou uvedena 
další česká města s více než sto tisíci obyvateli (Ostrava, Plzeň, Olomouc).  Z krajských center 
jsou zastoupena pouze tři (Liberec, Hradec Králové a Pardubice). Naopak třetí co do počtu 
pořádaných soutěží je obec Prštice (nacházející se přibližně 20 km JZ od Brna), která měla 
podle Portálu veřejné správy ČR k 1. lednu 2005 895 obyvatel. Z tohoto je možné usuzovat, že 
o celkovém počtu pořádaných soutěží rozhodují kromě velikosti sídla i jiné faktory, jakými 
mohou být dopravní dostupnost, tradice či skutečnost, zda v obci sídlí úspěšný (a)nebo oblíbený 
taneční klub.  

Je zřejmé, že četnost soutěží pořádaných v dané kategorii a třídě bude závislá na počtu 
tanečních párů, které do této kategorie a třídy spadají. Do nejnižších tříd (začátečníci) nastupují 
všichni, do tříd vyšších se však dostanou jen někteří. Následující tabulka 9 shrnuje počty 
soutěžících tanečníků na postupových soutěžích pořádaných v roce 2005 rozdělené podle 
výkonnostních tříd a věkových kategorií. Údaje této tabulky potvrzují výše uvedený předpoklad, 
totiž že počet tanečníků (i soutěží) klesá s rostoucí výkonnostní třídou. 

Tab. 9 Počet soutěžících tanečních párů na postupových soutěžích v roce 2005 (zdroj dat:  
AB-TECH, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobně jako místa pořádání soutěží je možné analyzovat i rozmístění sídel klubů, odkud 
taneční páry na soutěže dojížděly (viz tabulka 10). Také v tomto případě jsou na prvních dvou 
místech Praha a Brno. Na rozdíl od míst pořádání soutěží, v této tabulce je zastoupeno více 
velkých měst (Ostrava, Plzeň), jinými slovy z hlediska počtu soutěžících tanečních párů se 
faktor velikosti sídla projevuje silněji. I zde ale figuruje na prvních místech jedna obec, která se 
počtem obyvatel od ostatních velmi liší; jedná se o obec Raspenava (nacházející se přibližně 
30 km S od Liberce), která měla k 1. lednu 2005 2836 obyvatel (Portál veřejné správy ČR, 
2008).  
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K této situaci mohlo dojít ze dvou důvodů: buď je taneční sport v dané obci velmi populární 
a taneční klub (případně kluby) má velký počet členů, nebo se taneční páry z této obce účastní 
podstatně více tanečních soutěží než ostatní. 

Tab. 10 Sídla klubů podle počtu tanečních párů soutěžících v roce 2005 (zdroj dat: AB-TECH, 
2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Časová dostupnost míst pořádání soutěží 
Základem pro analýzu časové dostupnosti míst, kde se v roce 2005 pořádaly postupové soutěže, 
a vůbec celé analýzy dojížďky tanečních párů na jednotlivé soutěže bylo vytvoření modelu 
časové dostupnosti (viz kapitola 4.2). V modelu byly brány v úvahu silnice II. kategorie 
a vyšších tříd, hodnoty průměrných rychlostí byly odvozeny tak, aby odpovídaly víkendové 
intenzitě provozu. Dalšími vstupy pro následující síťové analýzy byly datové soubory míst 
konání tanečních soutěží a sídel klubů, které byly vytvořeny v rámci přípravy dat (viz kapitola 
4.1). Analýzy byly prováděny v programu ArcGIS v. 9.2 firmy ESRI, jeho extenzi Network 
Analyst a část výpočtů také v tabulkovém procesoru MS Excel. 

Pro vytvoření datové vrstvy časové dostupnosti míst pořádání soutěží byl použit nástroj 
Make Service Area Layer (Analysis / Network Analyst Tools). Cílové body reprezentovala 
vrstva míst pořádání soutěží, časové vzdálenosti byly dopočítávány směrem od těchto sídel. 
S ohledem na velikost zkoumaného území byly zvoleny čtyři intervaly o základní šířce dvacet 
minut. Výsledné zóny časové dostupnosti ukazuje obr. 7 (str. 35). Jako topografický podklad 
byla dodána místa konání soutěží klasifikovaná podle celkového počtu tanečních párů, které se 
v roce 2005 zúčastnily soutěže v tomto sídle, dále vrstva silnic rozčleněná podle třídy 
komunikace, hranice krajů a státní hranice. 
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5.3 Analýza dojížďky tanečních párů na postupové soutěže  
V další části byla zkoumána dojížďka tanečních párů na postupové taneční soutěže v roce 2005. 
Cílem bylo zjistit průměrnou dobu dojížďky páru na soutěže a také strukturu tanečních párů 
z hlediska časové vzdálenosti sídla klubu od místa pořádání soutěže. Ke zjištění výše uvedeného 
bylo nutné získat přesné údaje o době potřebné k překonání vzdálenosti sídlo klubu – místo 
pořádání soutěže. Tyto hodnoty byly získány aplikací nástroje Make OD Cost Matrix Layer 
(Analysis / Network Analyst Tools) a následně pomocí atributu ID připojeny k datům 
vytvořeným v rámci přípravy dat. Takto upravená data byla dále zpracovávána statistickými 
metodami, nejčastěji byly využity výpočty průměrných hodnot a kumulativních četností. 
Hodnota časové vzdálenosti sídla klubu a místa pořádání soutěže byla vždy vážena hodnotou 
odpovídající počtu tanečních párů, které se dané soutěže zúčastnily.  

Nejprve byla zjišťována průměrná doba dojížďky tanečního páru na soutěž. Z výsledků 
analýzy můžeme konstatovat, že v průměru vždy 1/10 účastníků soutěžila v místě sídla jejich 
klubu. Pokud by nebyl brán ohled na věkovou kategorii a výkonnostní třídu, průměrná doba 
dojížďky poloviny všech tanečních párů byla kratší než jedna hodina. Podle Atlasu krajiny ČR 
(2009?) je průměrná dostupnost krajského centra od hranic kraje 60 minut. Pokud použijeme 
tento závěr lze předpokládat, že v případě, kdy se soutěž konala v krajském centru nebo jeho 
blízkém okolí, ½ účastnících se párů přijela z daného kraje. Jak ukazuje tabulka 11, mezi dobou 
dojížďky párů z různých věkových kategorií a výkonnostních tříd existují rozdíly.  

Tab. 11 Průměrná doba dojížďky tanečních párů na postupové soutěže (zdroj dat: AB-TECH, 
2008) 
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V průměru nejkratší dobu dojížděly v roce 2005 na soutěže taneční páry soutěžící 
v kategorii Dospělí D, nejdéle páry kategorie Dospělí A. U této kategorie (Dospělí A) lze navíc 
ve srovnání s ostatními pozorovat velké rozdíly (viz grafy 1 a 2). Tato odlišnost odráží 
specifičnost dané kategorie; jedná se o nejvyšší národní výkonnostní třídu v nejobtížnější 
věkové kategorii, v porovnání s ostatními soutěžemi se v této kategorii pořádá podstatně méně 
soutěží, kterých se ale účastní desítky tanečních párů. Druhou nejdelší dobu dojížďky na 
soutěže vykazovaly páry kategorie Junioři C. Aby byl odstraněn vliv extrémů (viz dále), byly 
výše uvedené průměrné doby dojížďky počítány z intervalu 0–95 % účastnících se párů. 

U věkové kategorie Dospělí lze konstatovat, že s rostoucí výkonnostní třídou stoupala i doba 
dojížďky na soutěž. Tento závěr odpovídá jak základní hypotéze o době dojížďky párů různých 
tříd, tak i údajům o celkovém počtu pořádaných soutěží (čím méně soutěží se v dané kategorii 
koná, tím dále na ně musí účastnící dojíždět). U kategorie Junioři byla ale situace jiná. Nejdále 
dojížděly na soutěž páry z třídy C, následovány páry třídy D. Páry nejvyšší třídy této kategorie 
dojížděly v průměru nejkratší dobu. Je možné se domnívat, že u kategorie Junioři se projevuje 
vliv věku tanečníků. Ti jsou často z hlediska dopravy závislí na svých rodičích. O účasti 
či neúčasti na soutěži tak může rozhodovat čas a vůle rodiče tanečníka na soutěž doprovodit. 
Následující grafy umožňují vizuální srovnání průměrné doby dojížďky na soutěže podle věkové 
kategorie a výkonnostní třídy. 

Graf 1 Doba dojížďky tanečních párů kategorie Junioři (zdroj dat: AB-TECH, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 Doba dojížďky tanečních párů kategorie Dospělí (zdroj dat: AB-TECH, 2008) 
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U všech výše uvedených grafů je jasně zřetelná změna průběhu křivky v posledním 
intervalu. Lze konstatovat, že průměrně pět procent soutěžících párů dojíždělo na soutěž 
z podstatně vzdálenějších míst než páry ostatní. U stanovování průměrných hodnot byl vliv 
těchto odlehlých pozorování odstraněn, výpočet byl prováděn pouze v intervalu 0–95 % 
účastníků. V další analýze byla ale věnována pozornost právě párům dojíždějícím na soutěž 
nejdelší dobu. 

Z  tabulky 11 je patrné, že v roce 2005 jel nejdéle taneční pár na soutěž 5,8 hodin (z Ostravy 
do Teplé u Toužimě). To, že se jedná o výjimku, potvrzuje i skutečnost, že daný pár soutěžil 
v kategorii Dospělí D, tedy v kategorii, která měla v průměru nejkratší dobu dojížďky na 
postupové soutěže. V tomto případě by se i mohlo jednat o pár, který je sice členem ostravského 
tanečního klubu, na soutěž však jel z jiného místa (viz diskuze v kapitole 4). Páry, které cestují 
na soutěž tak dlouhou dobu, jedou většinou z jednoho konce republiky na druhý (Ostrava – 
Nové Hrady, Cheb – Zlín, Třinec – Příbram). Na první pohled by se mohlo zdát, že by bylo 
vhodné tyto extrémní hodnoty z dalších analýz vyloučit. Při bližším zkoumání dat ale zjistíme, 
že nadprůměrné hodnoty doby dojížďky se u některých klubů vyskytují častěji než u jiných. 
Pokud by byly odlehlé hodnoty vyloučeny, u těchto klubů by bylo odstraněno významné 
procento dat (viz dále). Následující tabulka shrnuje sídla klubů, ze kterých se více než deset 
tanečních párů účastnilo postupových soutěží vzdálenějších více než tři hodiny od sídla jejich 
klubu. 

Tab. 12 Taneční páry, které jely na postupovou soutěž déle než tři hodiny (zdroj dat: AB-TECH, 
2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z dat uvedených v předchozí tabulce je na první pohled patrná velmi vysoká hodnota 
u města Ostrava; v tomto případě tvořily páry, které jely na soutěž déle než tři hodiny, 30 % 
ostravských tanečních párů účastnících se postupových soutěží v roce 2005 (dojížďka tanečních 
párů z Ostravy je níže rozebrána podrobněji). Další zajímavou skutečností je převaha 
moravských sídel. Ze dvanácti uvedených se osm obcí nachází na Moravě. Moravské taneční 
páry také tvořily ¾ všech párů, které jely na soutěž v průměru třikrát déle než ostatní (průměrná 
doba dojížďky tanečního páru na soutěž byla v výše v této kapitole stanovena jako jedna 
hodina). To také může ukazovat na horší dopravní dostupnost tohoto regionu. 



Kap. 5: Dojížďka tanečních párů na soutěže  - 39 - 

Jak již bylo naznačeno v předchozím textu, na zpracovávaná data je také možné nahlížet 
z pohledu jednotlivých sídel klubů. V následující analýze je zaměřena pozornost na vybraná 
sídla, u nichž je zkoumána dojížďka na postupové soutěže v roce 2005. Ze všech sídel klubů 
byla zvolena tři: Praha, Brno (sídla s nejvyššími počty soutěžících párů) a Ostrava (sídlo 
s nejvyšší hodnotou průměrné doby dojížďky na soutěž). Výsledky analýzy shrnuje následující 
tabulka 13 a graf 3. 

Tab. 13 Dojížďka tanečních párů z Prahy, Brna a Ostravy (zdroj dat: AB-TECH, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3 Dojížďka tanečních párů z Prahy, Brna a Ostravy (zdroj dat: AB-TECH, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdíly mezi vybranými sídly klubů je zřetelný na první pohled. Členové tanečních klubů 
sídlících v Brně dojížděli na soutěže v průměru 2,5krát delší dobu než členové pražských klubů, 
z Ostravy jeli tanečníci na soutěže v průměru 3,5krát delší dobu než z Prahy. Zřejmá je i různá 
distribuce hodnot v jednotlivých intervalech. U Prahy můžeme konstatovat pozvolný nárůst ve 
všech intervalech s výjimkou posledního (kde se u všech sídel klubů projevuje vliv extremních 
hodnot). Brněnské kluby mají podobný průběh, jen nárůst hodnot mezi  jednotlivými intervaly 
je o něco vyšší. V případě ostravských klubů můžeme pozorovat podstatně strmější nárůst. 
Dalším rozdílem mezi těmito sídly je i skutečnost, že zatímco u Prahy a Brna se 30 % tanečníků 
účastnilo soutěží v daném městě, u Ostravy to bylo méně než 10 %.  
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Odlišnosti v době dojížďky jsou patrné i z obrázku 8, kde můžeme pozorovat jednak různou 
velikost časové zóny odpovídající dojížďce určitého procenta tanečních párů, jednak rozdíly 
mezi jednotlivými intervaly. 
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5.4 Vzájemná konkurence soutěží pořádaných ve stejný den 
Jedním z vedlejších cílů této diplomové práce bylo analyzovat vzájemnou konkurenci soutěží, 
které se konaly v jeden den. Jak již bylo řečeno v úvodu, od roku 2006 omezuje ČSTS 
schvalování postupových soutěží v rámci působnosti jednoho regionu (sdružení divizí). Aby 
bylo možné zkoumat stav před tímto nařízením, byla pro tuto práci použita data za rok 2005. 

Za určitý ukazatel vzájemné konkurence je možné pokládat soutěže pohárové, kterých se 
účastnilo méně než šest tanečních párů, případně více párů z méně než tří různých klubů. 
Pohárových soutěží, které splňují výše uvedené kritérium, proběhlo ve zkoumaném roce 242. 
Jak bylo vysvětleno v kapitole 3, u takovýchto soutěží došlo ke změně ze soutěže postupové 
na pohárovou z důvodu malého počtu účastnících se tanečních párů. Právě tuto změnu můžeme 
považovat za projev vzájemné konkurence jednotlivých soutěží. Níže prezentovaná analýza 
vycházela z následujícího předpokladu: čím kratší bude vzdálenost mezi soutěžemi pořádanými 
ve stejný den, tím více si budou konkurovat z hlediska „přilákání“ dostatečného počtu 
účastníků. Aplikujeme-li tento předpoklad na pohárové soutěže, tedy ty, které v této konkurenci 
neuspěly, můžeme očekávat, že alespoň ve většině případů se bude v okolí pohárové soutěže 
vyskytovat soutěž postupová. Ke každé pohárové soutěži byla nalezena nejbližší soutěž 
postupová, která se konala ve stejný den, stejné kategorii a třídě. Z matice vzdáleností, 
vypočítané v předchozí kapitole (5.3), byla následně odečtena časová vzdálenost daných míst 
pořádání soutěží. Z takto získaných vzdáleností byla vypočtena průměrná hodnota pro každou 
kategorii i pohárové soutěže jako celek. Výsledky shrnuje tabulka 14. 

Tab. 14 Průměrná vzdálenost pohárových soutěží k nejbližší soutěži postupové 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky této analýzy ukazují, že průměrná vzdálenost mezi dvěmi soutěžemi pořádanými 
v jeden den, z nichž jedna byla pohárová a druhá k ní nejbližší postupová, je 163 minut 
(2 hodiny a 43 minut). Průměrná doba dojížďky poloviny tanečních páru na soutěž v roce 2005 
byla v kapitole 6.3 stanovena jako 60 minut. Téměř tříhodinovou vzdálenost mezi místy 
pořádání soutěží tedy nelze považovat za tak silnou konkurenci, že by jedna soutěž musela být 
změněna na pohárovou kvůli malému počtu účastníků. Rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi 
jsou malé, s výjimkou kategorie Junioři B, kde se zřejmě projevuje vliv celkově nízkého počtu 
soutěží tohoto typu. 
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Na celkový počet účastníků má vliv, kromě vzdálenosti nejbližší stejné soutěže, i množství 
potenciálních účastníků v okolí místa pořádání dané soutěže. V následující analýze byl tedy 
zkoumán vliv geografického rozložení a velikosti tanečních klubů na počtu tanečních párů 
účastnících se vybrané soutěže. Nejprve bylo třeba vybrat takový den, kdy se konaly soutěže na 
co nejvíce místech a zároveň se těchto soutěží účastnil velký počet tanečníků. Těmto kritériím 
nejlépe vyhovovaly soutěže pořádané 23. 10. 2005 v Hodoníně, Přelouči, Říčanech u Prahy 
a Žďáru nad Sázavou. Typy soutěží a počty účastnících se párů shrnuje tabulka 15. 

Tab. 15 Soutěže pořádané 23. 10. 2005 v Hodoníně, Přelouči, Říčanech u Prahy a Žďáru nad 
Sázavou (zdroj dat:  AB-TECH, 2008) 

 

 

 

 

 

 
Poznámka: „–“ značí, že se soutěž v dané kategorii v tomto městě nekonala, „P“ značí, že soutěž byla 
změněna na pohárovou. 

Pro další analýzy byly zvoleny soutěže Dospělí C a Dospělí D vzhledem k tomu, že tento 
typ soutěže byl vypsán ve všech čtyřech zkoumaných městech. Jak je vidět z tabulky 15, 
v Přelouči, Říčanech a Žďáru nad Sázavou tyto soutěže proběhly, v Hodoníně byly obě 
změněny na pohárovou. 

Z výše uvedené tabulky je také patrná závislost vzájemné konkurence jednotlivých míst na 
typu (kategorii a třídě) pořádané soutěže. U kategorií Dospělí C a Dospělí D si soutěže 
v Říčanech a Žďáru nekonkurovaly. V případě kategorie Dospělí B se na soutěž v Říčanech 
přihlásil malý počet tanečníků a soutěž musela být změněna na pohárovou, zatímco ve Žďáru 
nad Sázavou se stejného typu soutěže zúčastnilo 33 tanečních párů. 

Před analýzou skutečného stavu, odkud tanečníci na jednotlivé soutěže v daný den přijeli, 
byla namodelována teoretická šance všech výše uvedených míst na pořádání daného typu 
soutěže (obr. 9). Na základě údajů o průměrné době dojížďky tanečních párů v jednotlivých 
kategoriích (viz tab. 11 na str. 36) byla vytvořena mapa zón dostupnosti s intervalem 20 %. 
Následně byla do mapy zobrazena vrstva sídel klubů, jejichž členové se v roce 2005 zúčastnili 
daného typu soutěže. Sídla klubů byla klasifikována podle počtu těchto tanečních párů.  
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Obr. 9 
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Předpokladem pro pořádání postupové soutěže pro místa zobrazená v obr. 9 je myšlena 
teoretická možnost daného sídla obsadit soutěž dostatečným počtem tanečních párů. V úvodu 
celé práce je uvedena hypotéza, které předpokládá, že taneční páry v případě možnosti volby 
z více soutěží zvolí tu, která se koná blíže. Na jejím základě je tedy možné říci, že pokud se do 
určité vzdálenosti (zóny dostupnosti) od místa pořádání soutěže vyskytuje dostatečný počet 
tanečních klubů, jejichž členové soutěží v dané kategorii, pořadatel soutěže v tomto místě má 
velkou pravděpodobnost úspěšně uskutečnit postupovou soutěž. Z vybraných míst má ve svých 
zónách dostupnosti nejmenší počet potenciálních účastníků soutěže v obou případech Žďár nad 
Sázavou. U tohoto sídla je tedy teoreticky nejvyšší pravděpodobnost nutnosti změny postupové 
soutěže na pohárovou. 

Z tabulky 15 je ale zřejmé, že výše uvedený teoretický předpoklad se nepotvrdil. Soutěže ve 
Žďáru nad Sázavou měly naopak v porovnání s ostatními soutěžemi stejného typu vysokou 
účast. Naproti tomu obě soutěže v Hodoníně musely být změněny na pohárové, byť jejich 
teoretická šance na zajištění dostatečného počtu účastníků soutěže byla vysoká. Důvody rozporu 
skutečnosti a teoretického předpokladu jsou zřetelné z obr. 10 (na str. 45). 

 

Z výsledků výše popsané analýzy vyplývá, že skutečná dojížďka tanečních párů neodpovídá 
předpokladu o účasti na bližší soutěži. Z obr. 10 je zřejmé, že některé páry zvolily účast na 
soutěži, která byla druhá či dokonce třetí nejbližší. Vzhledem k tomu, že se ve zmíněné datum 
většina moravských párů účastnila soutěže ve Žďáru nad Sázavou, soutěže v Hodoníně musely 
být změněny na pohárové. Důvody, podle kterých se taneční páry rozhodují pro účast na soutěži 
přesahují možnosti (a geoinformatické zaměření) této diplomové práce. Je možné se domnívat, 
že zde vystupují faktory předpokládané možnosti dobrého umístění na dané soutěži či zisku 
většího počtu bodů. 

Závěrem je tedy možné konstatovat, že vzájemná konkurence soutěží pořádaných v jeden 
den je závislá na výkonnostní třídě a věkové kategorii, ve které se daná soutěž pořádá. 
Vzhledem ke zjištěné skutečnosti, že o účasti tanečního páru na soutěži nerozhoduje pouze 
časová vzdálenost, ale i jiné, jen obtížně exaktně stanovitelné faktory, není možné dopředu 
odvozovat konkurenci jednotlivých soutěží.  
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Obr. 10 
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KAPITOLA 6 

Diskuze a závěr 
V diplomové práci je řešena problematika dojížďky tanečních párů na soutěže. Ze všech druhů 
soutěží byla analyzována pouze data za soutěže postupové, vzhledem k předpokládané vysoké 
motivaci tanečních párů k účasti na tomto druhu soutěží a také stanovení minimálního počtu 
účastníků, který je zaručením dostatečné reprezentativnosti dat. S přihlédnutím ke změně  
schvalování míst pořádání postupových soutěží, platné od roku 2006, byla zkoumána data za 
rok 2005.  

6.1 Tvorba modelu dostupnosti 
Před vlastním výzkumem dojížďky bylo nutné vytvořit model dojezdnosti, který reflektoval 
specifičnost zkoumaných dat. Kvalita každého modelu dojezdnosti se opírá o správné stanovení 
průměrných rychlostí vozidla a faktorů, které na tuto rychlost působí. Dostupné studie, 
zabývající se tímto problémem, se v otázkách určení průměrných rychlostí i zahrnutí 
jednotlivých faktorů liší. 

Menší rozdíly je možné pozorovat ve výběru uvažovaných faktorů. Nejčastěji bývá zahrnut 
vliv třídy komunikace, počtu jízdních pruhů a průjezd obcí. V této práci byl kromě uvedených 
navíc uvažován faktor podélného sklonu komunikace, který umožnil podrobnější rozdělení 
silniční sítě. Další navyšování počtu faktorů by paradoxně mohlo vést ke snížení kvality 
následně vytvořeného modelu. Čím více faktorů zvolíme, tím více je silniční síť dělena. Při 
podrobnějším dělení vzniká větší počet silničních úseků, u nichž je dopočítaná hodnota doby 
průjezdu menší než zvolená základní časová jednotka. V modelu by neměly existovat úseky 
s nulovou dobou průjezdu, těmto proto musí být uměle přiřazena hodnota vyšší, než vypočítaná. 
Počet silničních úseků, u kterých došlo k výše popsané situaci, byl v této diplomové práci 
v řádu desetiny procenta. Vliv chyby ze zaokrouhlení u velmi krátkých silničních úseků tak lze 
považovat za dostatečně malý. 

Použité hodnoty průměrných rychlostí pro jednotlivé typy komunikací se ve výše 
diskutovaných studiích značně liší. Při určování těchto hodnot tak nezbylo než vycházet 
z rychlostí maximálně povolených a ty upravovat podle vlivu jednotlivých faktorů a vlastní 
zkušenosti. S přihlédnutím ke skutečnosti, že se všechny postupové soutěže v roce 2005 konaly 
o víkendu nebo ve státní svátek, byla navíc uvažována nízká intenzita silničního provozu.  



Kap. 6: Diskuze a závěr  - 47 - 

Otázkou zůstává, do jaké míry odpovídá výsledný model realitě na českých silnicích vzhledem 
k problému s nedodržováním maximálně povolené rychlosti ze strany řidičů. 

Shrnutí zjištěných poznatků: 

• model dostupnosti musí vždy reflektovat specifičnost zkoumaných dat, 

• přílišná kategorizaci silniční sítě při tvorbě modelu dojezdnosti může vést ke snížení 
přesnosti tohoto modelu v důsledku vzniku úseků kratších než zvolená časová jednotka, 

• stanovení průměrných rychlostí je do určité míry subjektivní, u různých autorů se 
hodnoty pro stejný typ komunikace mohou značně lišit. 

 

6.2 Dojížďka tanečních párů na postupové soutěže v roce 2005 
V první části analýz bylo zkoumáno prostorové rozložení míst pořádání postupových soutěží 
z hlediska počtu soutěží uskutečněných v roce 2005. Podobně byla řešena sídla tanečních klubů, 
z pohledu počtu tanečních párů. U obou byla předpokládána závislost na velikosti daného sídla. 
Z hlediska počtu pořádaných soutěží i soutěžících tanečních párů byla v roce 2005 na prvních 
místech největší města České republiky Praha a Brno. V pořadí další sídla ukazují na vliv jiných 
faktorů, jako je například tradice pořádání soutěží či popularita tanečního sportu v dané obci. 
Tento vliv se projevuje silněji u míst pořádání soutěží, kde v tabulce popisující situaci z roku 
2005 na prvních deseti místech kromě Prahy a Brna figurují pouze tři další krajská centra a třetí 
je obec Prštice s necelými devíti sty obyvateli. 

Doba dojížďky tanečních párů na postupové soutěže byla odvozena z modelu dojezdnosti. 
Bylo zjištěno, že v roce 2005 průměrně polovina soutěžících párů přijela na soutěž z obcí 
vzdálených maximálně 60,23 minut od místa konání soutěže, přičemž v průměru 1/10 tanečních 
párů soutěžila v místě sídla jejich klubu. Dále bylo dokázáno, že doba dojížďky tanečního párů 
na soutěž je závislá na jeho věkové kategorii a výkonnostní třídě. V roce 2005 v průměru 
nejkratší dobu dojížděly taneční páry účastnící se soutěží v kategorii Dospělí D, nejdéle páry 
kategorie Dospělí A. U věkové kategorie Dospělí se potvrdila hypotéza o rostoucí době 
dojížďky na soutěže v závislosti na zvyšující se výkonnostní třídě páru. Také se potvrdil 
předpoklad odlišnosti kategorie Dospělí A. V kategorii Junioři dojížděly v roce 2005 na 
postupové soutěže nejdéle páry třídy C, taneční páry nejvyšší třídy této kategorie (B) naopak 
dojížděly v průměru nejkratší dobu. Tento rozpor s původní hypotézou lze vysvětlit nízkým 
věkem tanečníků a tedy jejich závislostí z hlediska dopravy na svých rodičích. 

Z analýzy tanečních klubů, jejichž členové jeli v roce 2005 na postupovou soutěž déle než 
tři hodiny (tedy přibližně třikrát delší dobu než byla průměrná doba dojížďky tanečního páru na 
soutěž), je patrná výrazná převaha moravských párů. V případě tanečních klubů sídlících 
v Ostravě tvořily taneční páry, které se účastnily postupových soutěží vzdálenějších od Ostravy 
více než tři hodiny, třicet procent všech soutěžících párů. 
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Vzhledem k výsledkům této analýzy byla dále věnována pozornost dojížďce tanečních párů 
ze třech vybraných sídel: Prahy, Brna a Ostravy. Bylo zjištěno, že v roce 2005 dojížděli členové 
tanečních klubů sídlících v Brně na postupové soutěže v průměru 2,5krát delší dobu než členové 
pražských klubů. Z Ostravy jeli tanečníci na soutěž v průměru 3,5krát delší dobu než soutěžící 
z Prahy. Dalším rozdílem bylo procento tanečníků účastnících se soutěží v daném městě. 
Zatímco v případě Prahy i Brna to bylo 30 % tanečních párů, u Ostravy dosahovala tato hodnota 
méně než 10 %. 

Shrnutí zjištěných poznatků: 

• na počet pořádaných postupových soutěží a velikosti tanečního klubu (resp. počtu 
soutěžících členů) mají kromě velikosti daného sídla vliv i jiné faktory (např. tradice 
pořádání soutěží, popularita tanečního sportu v daném sídle nebo úspěšnost tanečního 
klubu), 

• v roce 2005 v průměru polovina soutěžících párů přijela na postupovou soutěž z obcí 
vzdálených maximálně jednu hodinu od místa konání soutěže, 

• v průměru 10 % tanečních párů se v roce 2005 účastnila postupových soutěží v místě 
sídla jejich klubu, 

• u kategorie Dospělí byla dokázána zvyšující se doba dojížďky tanečních párů na 
soutěže s rostoucí výkonnostní třídou páru, 

• členové moravský klubů dojížděli na postupové soutěže déle, než soutěžící z Čech (vliv 
větší četnosti konání soutěží v Čechách), 

• v průměru nejdále jezdily na postupové soutěže taneční páry z Ostravy. 

 

6.3 Konkurence soutěží pořádaných ve stejný den 
Poslední skupina analýz se věnovala vzájemné konkurenci soutěží pořádaných ve stejný den. 
V této části byly kromě postupových soutěží zkoumány i takové soutěže pohárové, kterých se 
účastnilo méně než šest tanečních párů, případně více párů z méně než tří různých klubů. 
U pohárových soutěží, které splňují výše uvedené kritérium, došlo ke změně ze soutěže 
postupové z důvodu malého počtu účastnících se tanečních párů. Tuto změnu můžeme 
považovat za projev vzájemné konkurence soutěží. 

Nejprve byla zkoumána průměrná časová vzdálenost pohárových soutěží k nejbližší soutěži 
postupové. Tato analýza vycházela z předpokladu, že v relativně blízkém okolí pohárové 
soutěže se bude vyskytovat soutěž postupová. Tento předpoklad se nepotvrdil, neboť průměrná 
vzdálenost mezi dvěmi soutěžemi pořádanými v jeden den, z nichž jedna byla pohárová a druhá 
k ní nejbližší postupová, byla pro rok 2005 určena jako 163 minut (2 hodiny a 43 minut). 
Rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi byly malé s výjimkou kategorie Junioři B, kde se 
projevil vliv nízkého počtu soutěží. 
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Dále byl zkoumán vliv geografického rozložení a velikosti tanečních klubů na úspěšnost 
soutěže z hlediska přilákání dostatečného počtu tanečních párů. V této analýze bylo 
předpokládáno, že z více soutěží stejné kategorie pořádaných současně se taneční pár bude 
účastnit soutěže bližší. Z údajů o pořádání soutěží byl vybrán den, kdy se konalo více různých 
soutěží zároveň, přičemž některé z nich musely být změněny na pohárové. Na základě těchto dat 
bylo možné dokázat závislost konkurence soutěží na věkové kategorii a výkonnostní třídě – 
stejně vzdálená sídla si v jedné třídě konkurovala, v jiné ne. U těchto soutěží byl také zkoumán 
teoretický předpoklad daného místa na úspěšné pořádání postupové soutěže. Na základě údajů 
o průměrné době dojížďky tanečních párů byla vytvořena mapa zón dostupnosti, do které byla 
zobrazena vrstva sídel klubů, klasifikována podle počtu tanečních párů soutěžících v dané 
kategorii. Čím více potenciálních účastníků soutěže se v okolí daného sídla vyskytovalo, tím 
vyšší předpoklad pro úspěšné pořádání postupové soutěže byl uvažován. Tento teoretický 
předpoklad byl následně porovnán se skutečností. Srovnání modelu s realitou však zcela 
vyvrátilo předpoklad o účasti tanečního páru na nejbližší soutěži; v modelované situaci jely 
některé páry až na třetí nejbližší soutěž. Důvody pro toto rozhodnutí jsou jen obtížně 
odvoditelné a přesahují zaměření této diplomové práce.  

Shrnutí zjištěných poznatků: 

• průměrná vzdálenost místa konání pohárové soutěže od nejbližší soutěže postupové 
byla v roce 2005 2 hodiny a 43 minut, 

• vzájemná konkurence soutěží pořádaných v jeden den je závislá na výkonnostní třídě 
a věkové kategorii soutěže, 

• nepotvrdila se hypotéza o účasti tanečního páru na bližší soutěži. 

 

 

Na závěr je možné konstatovat, že se cíle stanovené v úvodu této práce podařilo splnit. 
Současně byl podán důkaz o využitelnosti geografických informačních systému při modelování 
dopravní dostupnosti. Možnosti dalšího rozpracování této problematiky se nabízejí ve zkoumání 
vývoje dojížďky tanečních párů na základě pozorování z několika let. U zkoumání vzájemné 
konkurence soutěží by bylo vhodné srovnat situaci před (v této práci) a po zavedení omezení 
schvalování míst postupových soutěží v rámci jednoho regionu. Zajímavý by také mohl být 
výzkum odlišností mezi tanečními páry soutěžícími ve standardních a latinskoamerických 
tancích. 
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